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خطوة أخرى على 
الطريق المفتتح

خالل اأواخر خم�سينيات القرن املا�سي وحتى اأواخر ال�سبعينيات زار البحرين على فرتات 

متقطعة باحثان ميدانيان كل منهما كانت وجهته واحدة ومو�سوعه خمتلف، فوجهة الباحثني 

علمية ميدانية �سافرا عرب اآلف الأميال قا�سدين منطقة �سرق اجلزيرة العربية لال�ستك�ساف 

والتع��رف عل��ى الفنون الغنائية بالبحرين والكوي��ت وقطر ودولة الإم��ارات العربية املتحدة 

و�سلطنة عمان ا�ستكمال لأبحاث ودرا�سات معمقة هي م�سروع حياتهما العلمية الأكادميية.

يف البداية جاء اإىل البحرين الربوفي�سور بول روف�سنغ اأول�سن )1922-1982(، اأحد اأبرز 

علماء املو�سيقى التقليدية وع�سو اجلمعية الدمناركية للمو�سيقى ال�سعبية، توىل رئا�سة املجل�س 

العاملي للمو�سيقى التقليدية )1977 - 1982( وجاء وقتها ملتحقا بالبعثة الدمناركية للتنقيب 

عن الآثار مبملكة البحرين. كان هم الرجل هو ا�ستك�ساف ماذا لدى اأهايل منطقة اخلليج العربي 

من اأغان ومو�س��يقى، وقد قدر اأن يكون للراحل الأ�س��تاذ اأحمد الفردان ويل �سخ�س��يا حني كنت 

طالبا يف الإعدادية اأن نكون من �سمن الأدلء املرافقني له يف جولته امليدانية على دور الطرب 

ال�س��عبي ومالقاة الفنان��ني واملوؤدين وال��رواة يف مدن البحرين املختلفة. وقد وفق الربوفي�س��ور 

اأول�سن يف ت�سجيل اأهم فنون الغناء البحري املوؤدى على �سفن الغو�س على اللوؤلوؤ اإىل جانب اأغاين 

�سمر البحارة على الياب�سة م�سافا اإليها اأغاين الأعرا�س واملنا�سبات. وبكل ثقة ميكنني القول باأن 

ما ا�س��تطاع اأن ي�سجله الربوفي�سور اأول�سن من فنون هو اأنقى الت�سجيالت واأقربها اإىل اأ�سول تلك 

الفنون قبل ذهاب موؤديها املبدعني. كاتبني اأول�سن بعد عودته ي�ساألني عن م�سميات بع�س الآلت 

الإيقاعية ويطلب مني ترجمة ملا �سجل من ن�سو�س وكنت اأجيبه بقدر ما تعلمته وقتها من لغة 

اإجنليزية مب�ساعدة مدر�س اللغة الإجنليزية الأ�ستاذ عي�سى الذوادي.

ا�س��تطاع الربوفي�س��ور اأول�س��ن اأن يكتب درا�س��ة قيم��ة عن املو�س��يقى والغن��اء يف البحرين 

واخلليج العربي تعد خال�سة لأبحاثه اأ�سماها )املو�سيقى التقليدية يف اخلليج العربي( وظلت 

خمطوطة اإىل اأن تويف، فكانت وفاته خ�سارة لهذا احلقل من املعرفة. ومن خالل موقعي مبركز 

الرتاث ال�س��عبي لدول اخلليج العربية كاتبت وقتها ال�س��يدة حرمه اأ�س��األ عن اأ�س��ول ما تركه 

الراحل ويخ�س منطقة اخلليج والرغبة يف �س��راء ن�سخ عنها والحتفاظ بها فاأجابتني وقتها 

ب��اأن كل املذك��رات واليوميات واأ�س��ول الأبحاث الت��ي اأجراها الراحل مبا فيها املرا�س��الت التي 

متت بينه وبني الأدلء واملرافقني اأحيلت لتكون ملكا للجمعية الدمناركية للمو�سيقى ال�سعبية 

والتي بدورها اأهدتها اإىل متحف الدمنارك الوطني ومازالت حمفوظة بعناية فيه. ومن ح�سن 

احلظ وبجهود ر�س��مية خمل�س��ة اأن تهياأ ملخطوط هذه الدرا�س��ة عام 2005 اأن ت�سرتى حقوق 
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ترجمتها ون�س��رها واأن يت��وىل قطاع الثقافة والرتاث الوطني ب��وزارة الإعالم البحرينية طباع�ت�ها 

ون�سرها بلغتها الإجنليزية الأ�سلية رفق ثالث اأقرا�س مدجمة  CD بها كل تلك الت�سجيالت النادرة 

واأن ترتج��م اإىل العربية وتن�س��ر وت��وزع، لتعد من نفائ�س الأبحاث امليداني��ة التي مل تتناول الرتاث 

املو�س��يقي للمنطقة فح�س��ب واإمنا تعدته لتنفتح على كل ما يوؤثره ال�س��لوك الإن�س��اين مبختلف روؤاه 

ومعارفه على املو�سيقى. 

لق��د ترك الربوفي�س��ور اأول�س��ن ح�س��يلة واف��رة من الت�س��جيالت ال�س��معية الن��ادرة واملذكرات 

وامل�سودات واملقالت املن�سورة يف العديد من الدوريات العلمية ت�سكل يف جمملها ثروة وجزءا ثمينا 

مما تعتد به اأرواحنا.

اأما الباحث الثاين الذي جاء اإىل املنطقة يف بداية ال�سبعينيات فهو الربوفي�سور �ساميون جارجي 

رئي�س ق�س��م الدرا�س��ات العربية والإ�س��المية بكلية الآداب بجامعة جنيف، وهو م��ن اأم عربية واأب 

�سوي�سري يتكلم العربية بطالقة ومهتم بجمع ودرا�سة الأغاين ال�سعبية وكان قد اأ�سدر كتابا ثمينا 

قبيل جميئه اإىل املنطقة جمع فيه ن�سو�سا من املوال يف بالد ال�سام قرين درا�سة حتليلية. جاء الرجل 

اإىل البحري��ن م��ن بعد زيارة اإىل الكويت باحثا عن ن�س��و�س تغنى على �س��اكلة فنون املوال يف �س��وريا 

ولبنان والأردن  ليجري درا�س��ة مقارنة، لكنه اأخذ بغناء �س��يادي اللوؤلوؤ وا�ستهواه فن ال�سوت ال�سهري 

بهذه املنطقة فركز درا�سته على الأغاين ال�سعبية اخلليجية و�سجل برفقتي كدليل ت�سجيالت لأهم 

الفن��ون الغنائية ال�س��هرية بالبحرين ثم انتقل اإىل دولة الإم��ارات العربية املتحدة وعمان ثم عاود 

املجيء ملرات اإىل اأن ا�س��تكمل درا�س��ته واأ�سدر ما �سجله وما جمعه من معلومات واإفادات نادرة يف اأربع 

ا�سطوانات م�سغوطة رفق كل منها مطوية حتوي املعلومات واأ�سماء الرواة والخباريني والأدلء وذلك 

عن طريق متحف �سوي�سرا الوطني بجنيف اأوائل الثمانينيات. وتبذل )الثقافة ال�سعبية( يف الوقت 

الراهن جهودا حثيثة قطعت �س��وطا متقدما ل�س��راء حقوق اإعادة ن�س��ر هذه الت�سجيالت مع ترجمة 

عربية لكل مطوية من املطويات املرافقة، لتكون هذه اخلطوة مكملة للخطوة التي �سبقتها.

اإن اجلهود امليدانية املبكرة التي �سعت جلمع وت�سجيل الفنون الغنائية مبنطقة اخلليج واجلزيرة 

العربية هي بال �سك اأعمال جليلة ونادرة، هياأ اهلل لها ذوي الخت�سا�س من امل�ستغلني يف هذا امليدان 

فل��ول ه��ذه اجله��ود وما اآل��ت اإليه من عناي��ة يف غري موطنها الأ�س��لي ملا مت حفظها ذخ��رية لأجيالنا 

القادمة .. 

علي عبداهلل خليفة 

رئ�ي��س التحري��ر
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أسعار المجلة في مختلف الدول

عد�سة: �سيماء طالب
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1 دينارالبحرين
10 ريالاململكة العربية ال�سعودية

1 دينارالكويت
3 دينارتون�س

1 ريال�سلطنة عمان
2 جنيهال�سودان 

10 درهمالإمارات العربية املتحدة
10 ريالقطر

100 ريالاليمن
5 جنيهم�سر

3000 ل.للبنان
2 دينارالأردن
3000 دينارالعراق

2 دينارفل�سطني
5 دينارليبيا

30 درهمااملغرب
100 ل.�س�سوريا

4 جنيهبريطانيا
4 يورودول الحتاد الأوروبي

6 دولرالوليات املتحدة الأمريكية
6 دولركندا واأ�سرتاليا

ف�سلية  |  علمية  |  متخ�س�سة

�شدر عددها الأول يف اأبريل 2008



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

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

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

والنث�����روبولوجي��ة والنف�س����ية وال�سيميائية والل�سانية 

والأ�سلوبية والمو�سيقية وكل ما تحتمله هذه ال�ُسعب في 

ال�سعبية،  بالثقافة  تت�سل  البحث  في  وجوه  من  الدر�س 

يعرف كل اخت�سا�س اختالف اأغرا�سها وتعدد م�ستوياتها، 

وفقًا لل�سروط التالية:

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

تعبر بال�سرورة عن راأي المجلة.

تعقيبات  اأو  مداخالت  باأية   ) ( ترحب   

ح�سب  وتن�سرها  مواد  من  بها  ين�سر  ما  على  ت�سويبات  اأو 

ورودها وظروف الطباعة والتن�سيق الفني.

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

حدود  في  الكترونيا  مطبوعة  الإلكتروني،  اأو  البريدي 

4000 - 6000 كلمة وعلى كل كاتب اأن يبعث رفق مادته 
المر�سلة بملخ�س لها من �سفحتين A4 ليتم ترجمته اإلى 

الإنجليزية والفرن�سية، مع نبذة من �سيرته العلمية.

تر�سل  التي  المواد  اإلى  وتقدير  بعناية  المجلة  تنظر   

اأو  تو�سيحية  ر�سوم  اأو  فوتوغرافية،  �سور  وبرفقتها 

بيانية، وذلك لدعم المادة المطلوب ن�سرها.

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

بخط اليد اأو مطبوعة ورقيًا.

 ترتيب المواد والأ�سماء في المجلة يخ�سع لعتبارات 

درجته  اأو  الكاتب  بمكانة  �سلة  اأي��ة  له  ولي�ست  فنية 

العلمية.

�سبق  مادة  اأية  ن�سر  عن  قطعية  ب�سفة  المجلة  تمتنع   

ن�سرها، اأو معرو�سة للن�سر لدى منابر ثقافية اأخرى.

اأ�سحابها  اإل��ى  ترد  ل  للمجلة  المر�سلة  المواد  اأ�سول   

ن�سرت اأم لم تن�سر.

 تتولى المجلة اإبالغ الكاتب بت�سلم مادته حال ورودها، 

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

�سالحيتها للن�سر.

مالية  مكافاأة  بها  تن�سر  مادة  كل  مقابل  المجلة  تمنح   

منا�سبة، وفق لئحة الأجور والمكافاآت المعتمدة لديها، 

وعلى كل كاتب اأن يزود المجلة برقم ح�سابه ال�سخ�سي 

وا�سم وعنوان البنك مقرونا برقم هاتفه الجوال.

الهيئة العلميةشروط وأحكام النشر في

الهيئة االستشارية

البحرينابراهيم عبداهلل غلوم

م�سراأحمد علي مر�سي

اليمناأروى عبده عثمان

الهندبارول �ساه

اأمريكاجورج فراند�سن

املغرب�سعيد يقطني

ال�سودان�سيد حامد حريز

كينيا�سارلز نياكيتي اأوراو

العراق�سهرزاد قا�سم ح�سن

اليابان�سيما ميزومو

الكويت�سالح حمدان احلربي

اجلزائرعبد احلميد بورايو

ليبياعلي برهانه

لبنانعلي بزي

الأردنعمر ال�ساري�سي

الإماراتغ�سان احل�سن

اإيرانفا�سل جم�سيدي

اإيطاليافران�سي�سكا ماريا كوراو

�سورياكامل ا�سماعيل

الفلبنيكارمن بديال

ال�سعوديةليلى �سالح الب�سام

املغربحممد غاليم

فل�سطنيمنر �سرحان

تون�سوحيد ال�سعفي
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البحرينح�سن �سلمان كمال

البحرينر�سي ال�سماك

البحرينعبد الحميد �سالم المحادين

البحرينعبداهلل ح�سن عمران

ال�سودانعلي اإبراهيم ال�سو

اأمريكاليزا اأوركيفت�س

البحرينمبارك عمرو العماري

البحرينمحمد اأحمد جمال

م�������س���رم�سطفى جاد

البحرينمن�سور محمد �سرحان

البحرينمهدي عبداهلل
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 - للتوزيع  الموحدة  الوطنية  ال�سعودية:ال�سركة   - والتوزيع  والن�سر  لل�سحافة  دارالي��ام  البحرين: 

قطر:دار ال�سرق للتوزيع والن�سر- ُعمان )م�سقط(:ال�سركة المتحدة لخدمة و�سائل الإعالم - المارات 

ُعمان   - ال�سحف  لتوزيع  المتحدة  ال�سركة  الكويت:   - والن�سر  للطباعة  الحكمة  المتحدة:دار  العربية 

اليمن:القائد   - الهرام  العربية:موؤ�س�سة  م�سر  جمهورية  والمجالت-  ال�سحف  لتوزيع  )ال�سيب(:النور 

والن�سر  للتوزيع  الفريقية  العربية  المغرب:ال�سركة   - ميديا  ارامك�س  الأردن:   - والتوزيع  للن�سر 

لتوزيع  الو�سط  �سرق  لبنان:�سركة   - لل�سحافة  التون�سية  تون�س:ال�سركة  �سبري�س(-   ( وال�سحافة 
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لالإت�سال  الم�ستقبل  موريتانيا:وكالة   - الإعالمية  للخدمات  الم�ستقبل  ليبيا  ليبيا:�سركة   - والتوزيع 
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الثقافة الشعبيـة 
المصرية دراسات 

ميدانية  في 
المناطق الثقافية  194

اأحالم اأبو زيد

مدخل لتاريـخ العمارة 
األمازيـغيـة

160
حمم�د �سعد ال�سيباين

�سيف اهلل عبيدات

مواقد إعداد الـخبز 
الطينيـة ) األفران (

172
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الحكاية الشعبية في عصر 
االنترنت

منذ اأن عرف العامل النرتنت يف عام 1983 

جمالت  تطوير  يف  فعال  ب�سكل  ي�ساهم  وهو 

ال�سحية  واخلدمات  والت�سالت  التعليم 

وحققت  والبنوك،  الطريان  �سركات  وخدمات 

النرتنت  �سبكة  على  الألكرتونية  التجارة 

  11.2 مبقدار  اأرباحًا  �سجلت  اإذ  كبريًا،  ازدهارًا 

بليون دولر خالل العام 2003.

على  للقدرة  واقعيًا  مثاًل  النرتنت  واأ�سبح 

احل�سول على املعلومات من خمتلف اأنحاء العامل، 

وال�سيطرة  القوية،  ال�سطوة  هذه  له  وا�سبحت 

واألغى  الآفاق،  فتح  فقد  الع�سر،  على  اخلطرية 

درا�سة  واأفادت  وال�سعوب.   الدول  بني  احلدود 

الإن�سانية  املعارف  اأن  اليون�سكو  من  اإح�سائية 

التي يتلقاها اإن�سان اليوم ت�سل اإىل 900 معلومة 

يوميًا، بينما كانت اثنان وع�سرون فيما �سبق، هذا 

بال�سرعة  املعلومة  ن�سر  �سرعة  اإىل  بالإ�سافة 

املطلوبة.

والو�سائط  النرتنت  جيل  اأ�سبح  املقابل  يف 

والوات�س  والتويرت  الفي�سبوك  مثل  الأخرى 

�سبق  عما  انعزالية  اأكرث  الذكية  والهواتف  اأب 

ي�سمى  فيما  العي�س  يف�سل  واأ�سبح  اأجيال،  من 

منفتح  جديد  جيل  فهو  الفرتا�سية،  باحلياة 

ال�سابقة،  الأجيال  تعرفه  مل  اأكرب  عامل  على 

وعن  التقليدية  العائلة  عن  ويتباعد  ين�سغل 

املجتمع، وي�سبب ذلك حالة من الإدمان اأدى اإىل 

قلة  مثل:  لها  امل�ستخدم  حياة  اأمناط  يف  خلل 

الجتماعية،  العالقات  واإ�سعاف  النوم،  �ساعات 

وتقليل ا�ستخدام و�سائل الإعالم الأخرى.

ال�ساحر،  الفرتا�سي  العامل  هذا  مثل  يف 

واملتغرية،  املتفجرة  املعلوماتية  بالثورة  املدعوم 

ويف �سوء التناف�س الألكرتوين الهائل، يبدو اأنه 

مل يعد من ال�سهل مبكان اجللو�س والإ�سغاء اإىل 

اإىل  تنتمي  �سعبية  حكاية  تروي  عجوز  جدة 

عامل قدمي.

املعريف  النفجار  بني  الربط  بالإمكان  هل 

احلكاية  وبني  والعلمية  التكنولوجية  والثورة 

ال�سعبية؟

منذ اأن كان الإن�سان القدمي يتحلق حول النار 

ظلت احلكاية من اأمتع الأ�ساليب لتم�سية الوقت، 

العامل،  فنون  اأقدم  من  الق�س�س  رواية  وكانت 

جمتمع،  اأي  يف  ال�سعبية  الذاكرة  هي  فاحلكاية 

وو�سيلتهم  ال�سعوب  ت�سلية  احلكايات  وكانت 

اأكرث  و�سرد احلكايات  ال�سمر  فكان  العامل،  لفهم 

و�سائل الرتفيه عن النف�س �سيوعًا، فق�س�س اجلن 

والبطولة  اخلرافية  والوحو�س  وال�ساحرات 

كانت  ال�ساخرة،  اأو  املرحة  والق�س�س  الفردية 

ال�سعوب  واآمال  اآلم  عن  للتعبري  رئي�سية  و�سيلة 

واأ�سلوب تفكريها.

ال�ستاء  ليايل  يف  جتل�س  كانت  فاجلدة 

ال�ساي  لإعداد  الفحم  موقد  بجوار  الباردة 

معتمدة  وبناتها،  اأبنائها  على  احلكايات  ول�سرد 

الت�سويق،  اإحداث  على  وقدرتها  خميلتها  على 

اأما  حكاياتها،  من  والدرو�س  العرب  وا�ستخال�س 

املقهى  و�سط  يف  كر�سيه  ي�سع  فكان  احلكواتي 

مبكان مرتفع يرى فيه اجلميع، ويبداأ حكاياته 

رواية  يف  ويبداأ  كرام(  يا   .. �سادة  )يا  بعبارة 

عن  املتوارثة  والأجماد  البطولة  حكايات 

البطولت القدمية.

على  تعتمد  كانت  اإذن  ال�سعبية  احلكاية 

فاحلكاية  التدوين،  على  ولي�س  وال�سرد  الإلقاء 
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يجمع  ويكاد  معروف،  موؤلف  لها  لي�س 

هو  الرواية  اأ�سل  اأن  على  الباحثون 

فاأقدم  ال�سعبية،  واحلكايات  الأ�ساطري 

)احلمار  رواية  وهي  العامل  يف  رواية 

حكايات  اإل  هي  ما  التحولت(  اأو  الذهبي 

متنوعة جمعها الكاتب الالتيني )لوكيو�س 

اأحد  يف  وكتبها  م(  ق   125( ابوليو�س( 

ع�سر جزءًا.

يقول الكاتب البو�سني اإيفو اأندريت�س:

)اإن الب�سرية منذ وم�سة وعيها الأول، 

تتداول عرب القرون نف�س احلكاية مبليون 

الرئة  نف�س  اإيقاع  على  خمتلف،  �سكل 

احلكايات  هذه  وكاأن  القلب،  ونب�سات 

�سهرزاد  اإليه  ت�سبو  كانت  ما  اإىل  ت�سبو 

وت�سويف  اجلالد  خداع  وهو  الأ�سطورية، 

تهدد،  التي  احلتمية  املاأ�ساة  حلول 

والدميومة.من  باحلياة  التوهم  وحماولة 

اإعادة  مطلوبًا  لي�س  اأنه  اأرى  ال�سرفة  هذه 

احلكايات،  �سرد  اإعادة  ول  م�سى،  تاريخ 

وتوثيقها،  وجمعها  اأهميتها  تو�سيح  بل 

بلهجاتها املحلية والفاظها واأ�سلوبها، بعيدًا 

للتاريخ  يوثق  بدوره  وهو  حتريف،  اأي  عن 

ال�سفهي للجماعات.

ال�سعبية  للحكايات  اجلميل  الع�سر  ان 

قد احت�سر وانتهى، ومل يعد يهتم به اأحد 

من النا�س �سوى الدار�سني والباحثني الذين 

ذاكرة  من  وتوثيقه  جمعه  على  يعملون 

اجليل القدمي.

اجلدة،  دور  اأخذت  ال�سغرية  فال�سا�سة 

ليلة،  كل  للم�ساهدين  يروي  والتلفزيون 

ودون انقطاع حكايات ل نهاية لها.

يتحدى  اأن  الآن  احلكواتي  بو�سع  لي�س 

والخرتاعات  والنرتنت  الف�سائيات 

اليومية.  ولي�س بو�سع املراأة املعا�سرة، وهي 

اأن  ال�سعبة،  القت�سادية  الأو�ساع  تواجه 

اأولدها  لتجمع  الوقت  من  مت�سعًا  جتد 

حولها لرتوي لهم حكايات مل تعد ت�سعفها 

الذاكرة املتبعة.

من  اجلديد  اجليل  بو�سع  ولي�س 

عواملهم  يف  من�سغلني  نراهم  الذين  الأبناء 

مع  يتفاعلوا  اأن  اخلا�سة  الفرتا�سية 

حكايات يح�سبونها من خرافات املا�سي.  

احلكاية  جمع  م�سروع  اأهمية  تكمن 

وحفظها  ودرا�ستها  وت�سجيلها  ال�سعبية 

الذاكرة  تعبريات  من  تعبريا  بو�سفها 

اجلماعية، ورافدًا من روافد الإرث الثقايف 

لالأمة. 

فالغاية من تدوين هذه احلكايات لي�ست 

احياءها، وامنا حفظها وتوثيقها ودرا�ستها 

اأكادميية معمقة، وهو لي�س بالأمر  درا�سة 

ال�سهل، ويحتاج الأمر اإىل بذل جهود كبرية 

وجادة وخمل�سة، لأن اإ�ساعتها او جتاهلها 

وهو  الأمة،  ملوروث  واإ�ساعة  اإتالف  هو 

اإتالف لذاكرة ال�سعوب وموروثها الفني.

عبدالقادر عقيل
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صورة الغالف األمامي
ليلة الحناء . .

موروث العادات ووحي األساطير

الع��ادات  م��ن  بجمل��ة  احلن��اء  ارتبط��ت 

والطقو�س يف حياة ال�س��عوب، وهم يف ممار�س��تها 

ل يدرك��ون من�س��اأها وما حتمله ه��ذه النبتة من 

دللت ورموز تتداخل فيها الطقو�س ال�سحرية 

م��ع ع��وامل الأ�س��اطري بالإ�س��افة اإىل التعاليم 

الديني��ة، مما اأعطى تلك النبتة مكانة خا�س��ة 

بع���س  ثقاف��ات  يف  القدا�س��ة  ح��د  اإىل  ت�س��ل 

ال�سعوب.

خا�س��ة  مبارك��ة  �س��جرة  احلن��اء  وتعت��رب 

بالن�س��بة للم�سلمني، وهي �س��جرة معمرة حتمل 

اأزه��ارًا بي�س��اء �س��غرية، ذات رائح��ة عطري��ة 

قوية ومميزة. ويعتقد اأن موطنها الأ�سلي بالد 

فار���س، وتنم��و يف املناط��ق ال�س��توائية احلارة 

والرطبة. ومن��ذ القدم ا�س��تعملها الفراعنة يف 

اأغرا�س �س��تى منها التجميل وتخ�سيب الأيدي 

والأقدام و�س��بغ ال�س��عر والتحنيط وا�ستخراج 

العطور.

كم��ا ا�س��تعملت عجين��ة احلن��اء يف الط��ب 

النبوي وال�سعبي، ملداواة بع�س ما ي�سيب الأيدي 

والأرجل من اأمرا�س جلدية وفطرية، وللتئام 

اجل��روح، وللحماي��ًة م��ن ح��رارة ال�س��م�س، كما 

اأنها تنقي فروة الراأ�س من الق�س��رة، وت�س��تخدم 

كذلك لعالج ال�سداع وال�سقيقة.

وت��الزم احلناء الن�س��اء يف اأغلب املنا�س��بات 

وبال��ذات ما يرتب��ط بالأف��راح والأعياد، وتعد 

طقو�س »ليلة احلناء« التي ت�س��بق يوم الزفاف، 

اأح��د اأه��م الع��ادات ال�س��عبية الت��ي م��ا ت��زال 

ه��ذه  وتتع��دى  ال�س��رق،  يف  ميار�س��نها  الن�س��اء 

املنا�س��بة يف رمزيتها من عادة جمالية تقوم بها 

الن�ساء للتزين بالنقو�س اجلميلة، اإىل ممار�سة 

طقو�س��ية لها جذورها الأ�سطورية املمتدة عرب 

غياهب التاريخ ال�سحيق. 

الأ�س��طورة  اىل  احلن��اء«  »ليل��ة  وتع��ود 

الفرعونية يف زمن »اإيزي�س« و«اأوزوري�س«. حيث 

عمد اإله ال�سر »�ست« اىل قتل »اأوزوري�س« طمعًا 

يف املل��ك وغ��رية من��ه. فل��م ت�ست�س��لم »اإيزي�س« 

ومتكن��ت م��ن جمع اأ�س��الء زوجها بع��د اأن مزقها 

»�ست« اإىل 42 قطعة ووزعها على اأقاليم م�سر. 

وكان��ت كلم��ا جمعت قطع��ة من ج�س��ده امتالأت 

يدها بالدماء حتى ا�سطبغت يداها متامًا باللون 

الحم��ر. فاعت��رب ذل��ك رم��زًا لوف��اء الزوج��ة 

وحبه��ا الأب��دي، وحر�س��ت الفتيات امل�س��ريات 

حت��ى يومن��ا هذا عل��ى تخ�س��يب الأي��ادي قبل 

الزف��اف يف »ليل��ة احلن��اء« على اأنغ��ام الأغنية 

الفولكلورية »يا حنة يا حنة.. يا قطر الندى«، 

حي��ث تعد هذه الليلة اأحد اأهم طقو�س الزفاف 

امل�سرية. 

وارتبطت احلناء منذ القدم بعامل ال�س��حر، 

وحماول��ة ا�سرت�س��اء ق��وى الطبيع��ة بتق��دمي 

اأو  باحلن��اء  تخ�س��يبها  م��ع  للن��ذور،  القراب��ني 

�سبغها بالدماء، وللون الأحمر والأ�سود رمزيته 

اأي�سًا وارتباطه بالعامل ال�سفلي واجلن.

وه��ذا م��ا تذه��ب اإلي��ه اأ�س��طورة اأخ��رى يف 

املغرب، تقت�سي ب�س��رورة و�سع العرو�س للحناء 

قب��ل ذهابها لالغت�س��ال من اأجل نيل ر�س��ا بنت 

ملك اجلان، والتي حتر���س احلمامات العمومية 

الت��ي ترتاده��ا الن�س��وة با�س��تمرار، كم��ا يجمر 

البخ��ور قب��ل دخ��ول العرو���س واأهله��ا لقاعات 

الغت�سال. 

وتعتق��د بع���س الن�س��اء باملفعول ال�س��حري 

للحناء، فيعمد اأه��ل العرو�س اإىل اإخفاء الإناء 

ال��ذي يح��وي بقاي��ا احلن��اء، كي ل يق��ع يف اأيد 

خبيث��ة حا�س��دة فت�س��تعمله يف ال�س��حر واإحلاق 

ال�سرر بالعرو�سني.

ويف �سبه اجلزيرة العربية تت�سابه الطقو�س 

اإىل ح��د كب��ري، فرتت��دي العرو�س ثوبًا اأخ�س��ر 

مط��رزًا باخلي��وط الذهبي��ة، وتتزي��ن بالذهب 

واحلل��ي، وجتل���س عل��ى كنب��ة خ�س��راء ت�س��مى 

)دو�س��ق(، ومت��د قدميه��ا عل��ى و�س��ادة، لتق��وم 

»احلناي��ة« بنق���س احلن��اء عل��ى كف��ي العرو�س 

وقدميها، و�سط اأهازيج واأنا�سيد �سعبية تراثية 

تغن��ت به��ا جداتن��ا واأمهاتنا يف الزم��ن القدمي 

ومازلنا نرددها حتى يومنا هذا:

 ح�ن���اج عي�ي�ن ي��ا ب�ن�ي�ة ح�ن��اج ع��ي��ي�ن 

ل�ي دزوج ع�ل�ى امل�عر�س ب��ال�ج ت��س�ت�ح�ي�ن

م��ن  باحلن��اء  والتزي��ن  التخ�س��يب  يبق��ى 

جمتمعن��ا  يف  والرا�س��خة  املوروث��ة  عاداتن��ا 

ال�سرقي، حيث يعترب التخلي عن هذه العادة يف 

املعتقد ال�سعبي نذير �سوؤم وفاأل �سيء للعرو�سني، 

ومهم��ا اختلف��ت ثقاف��ات ال�س��عوب وطبقاته��م 

الجتماعي��ة، تظ��ل »ليل��ة احلن��اء« م��ن اأه��م 

الطقو�س التي ل تتنازل عنها اأي عرو�س.

حترير :

ب�سمه قائد البناء
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ما الذي يبوح به الريحان .. ؟

صورة الغالف الخلفي

عندما ُيذكر الريحان فاإن الذاكرة ت�س��تدعي 

اأعذب الذكريات التي حتملك اإىل اأجمل اأم�س��يات 

ال�س��مر وليايل الأف��راح والأعرا���س. اإن للريحان 

اأو كم��ا يطلق عليه يف اخلليج العربي )امل�س��موم(، 

ذاك��رًة جمالي��ًة ورمزي��ًة موحية ومع��ربة يف زمن 

كان��ت املعاين وال��دللت والإيح��اءات تختزل يف 

اأدق تفا�س��يل احلياة، وهكذا كان ما يحمله العبق 

املنبعث من رائحة امل�سموم الزكية ولونه الأخ�سر 

املنع���س مرافقًا لأجم��ل البدايات وواع��دًا بنعيم 

كاجلنة وباحلياة اخل�سبة واملثمرة.

الأع�س��اب  اإىل  الريحان اأو احلب��ق  ينتم��ي 

الورقي��ة العطري��ة، ويعت��رب املوط��ن الأ�س��لي ل��ه 

الهن��د، وينبت الريحان يف ظ��روف مناخية تقاوم 

احل��رارة واجلف��اف والربودة اأي�س��ًا. ول يقت�س��ر 

ا�س��تخدامه للزين��ة اأو التطي��ب برائح��ة عطره، 

حيث ت�س��كل ه��ذه النبتة جزءًا هام��ًا من الثقافة 

الهندي��ة، ف��اأوراق نب��ات الريحان �س��احلة لالأكل 

وت�ستخدم كنوع من التوابل، ويف اإيطاليا واليونان 

تطبخ اأوراق الريحان وتعد منها اأطباق ذات مذاق 

طيب، ويف امل�سطلح اليوناين تعّرف كلمة الريحان 

)بالع�س��بة امللكية( وذلك ملا يتميز به هذا الع�سب 

العط��ري من��ذ قرون طويل��ة بخ�سائ�س��ه الطبية 

املذهل��ة، اإذ ميتل��ك العدي��د م��ن املنافع ال�س��حية 

والعالجية التي ل تعد ول حت�سى. 

الثقاف��ة  رم��وز  اأه��م  اأح��د  امل�س��موم  ويعت��رب 

ال�سعبية يف تراث �سبه اجلزيرة العربية، ويحظى 

باعتناء خا�س يف املنا�س��بات ال�سعيدة مثل الزواج 

والأعي��اد والع��ودة من رحل��ة الغو�س اأو ال�س��فر. 

وق��د حظيت الكثري م��ن الأهازيج ال�س��عبية بذكر 

امل�س��موم وكان يتغنى به يف اأبيات ال�س��عر ال�سعبي، 

يقول ال�ساعر: 

يا زارع امل�سموم فوق ال�سطوحي

ل تزرعه ي�ا زي�ن عذبت روحي

الن�س��اء  قب��ل  م��ن  ا�س��تخدامه  وي�س��تهر 

ممي��زة  خلط��ات  ل�س��نع  عط��ره  با�س��تخال�س 

واحل�س��ول على مزيج من روائ��ح عطرية فواحة، 

فق��د كان��ت الن�س��وة يف�س��لن اأوراق امل�س��موم ع��ن 

»عوده » ثم ي�س��عنه بعد غ�سله وجتفيفه يف وعاء 

فخاري عميق، وي�س��اف عليه امل�س��ك والعنرب وماء 

ال��ورد والزعف��ران وال�س��ندل، ويت��م توزيع��ه يف 

اأرجاء البيت، وحتت الأ�س��رة وبني ثنايا الفرا�س، 

وداخ��ل خزائ��ن املالب���س، فتظ��ل رائح��ة البي��ت 

عابقة بالطيب طيلة اأيام الأ�سبوع.

ومنذ زمن بعيد ارتبط امل�س��موم والفل والعود 

والبخور، بالع��ادات احلميمة بني الزوجني وبيوم 

اخلمي���س وه��و ملتق��ى الأزواج بع��د اأ�س��بوع عم��ل 

�ساق، حيث يوؤكد الآباء والأجداد ما لهذه النبتة 

العطري��ة م��ن �س��حر �س��ريع املفع��ول يف حتري��ك 

واإث��ارة الغري��زة وقدرتها على تن�س��يط القدرات 

اجلن�سية.

وُيحر���س عل��ى وجود امل�س��موم �س��من عادات 

الحتف��ال بلي��ايل اخلطوبة وال��زواج، ففي »ليلة 

احلناء« -وهي الليلة التي ت�س��بق العر�س- حت�سر 

املقربات من الأهل وال�س��ديقات مل�ساهدة العرو�س 

��ب، ويتم ت�سريح �س��عرها بعمل �سفرية  وهي ُتخ�سَّ

اأو م��ا ي�س��مى ب���« العجف��ة« وتزيينها با�س��تخدام 

امل�س��موم الأخ�س��ر، حي��ث ترم��ز هذه الع��ادة اإىل 

حتول الفتاة من عذراء اإىل امراأة متزوجة. 

ويف ليل��ة العر�س ي�س��تعمل امل�س��موم املعطر ذو 

الأوراق الكبرية ل� »�سكه« با�ستخدام اإبرة �سغرية، 

وتعليق وريقاته بعد كل عقدة يف ال�سفرية لتعطري 

ال�س��عر، ويكتم��ل جم��ال العرو���س وزينتها بو�س��ع 

قالدة امل�سموم والفل والرازجي على �سدرها.

وهن��اك يف احلجرة املعدة لل��زواج »اخِلّلة« اأو 

»الفر�س��ة« يعطر غطاء ال�سرير بالروائح العطرة 

مثل البخور ودهن العود واليا�س��مني، اإ�س��افة اإىل 

طبق كبري من امل�س��موم املعطر يتم توزيعه باأنحاء 

احلجرة وخا�س��ة حتت �س��رير الزوجي��ة وتعطر 

الو�سائد بامل�س��موم الذي يك�سب الو�سادة والغرفة 

كلها رائحة طيبة وجوًا من الراحة.

اإن التاري��خ امل�س��رتك والق��رب اجلغ��رايف بني 

تك��ون  ت��كاد  ذاك��رة  �س��نعت  العربي��ة  الأقط��ار 

الحتف��الت  بتفا�س��يل  يتعل��ق  م��ا  يف  مت�س��ابه 

وطقو���س ال��زواج، ورغ��م اخت��الف عوام��ل الزمن 

وتطور الأو�س��اع املعي�س��ية والجتماعية يف كثري 

من البلدان، مازال��ت اأغلب هذه الطقو�س حمافظًا 

عليها، ويظل الريحان اأو امل�سموم الأخ�سر رغم كل 

هذه ال�س��نني حمتفظًا مبكانته اخلا�س��ة ورمزيته 

ودللته يف ثقافتنا ال�س��عبية العربية، لذلك جاء 

غالفنا لهذا العدد احتفاء وبهجة به.

ت�سوير:

�سيماء طالب



opus one :من كتاب



قراءة في اإلشكالية والمنهج الثقافة الشعبية العربية بـيــن 
الـهـــويّة والــكــونـية
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يستوقف الباحث في هذا العنوان األكثر إغراء للدراسة 
مقوالت ثالث تتبعها رابعة وهي الثقافة والشعب والهوية، 
باإلضافة إلى انعكاس هذه املقوالت على نوع كتابي مهم 

هو األدب.
ولعّل إيقاظ مثل هذه الثواب��ت في اللحظة التاريخية 
الراهن��ة توح��ي مبحاولة تش��ديد القبضة عليه��ا إيذانًا 

مبواجهة كّل افتئات يحاول النيل منها..
ذلك أن املستجدات الدولية أرخت العنان لتجاوز هذه 
املنطلقات، بغية اس��تبدالها بأخ��رى هجينة، تبّدل حياة 
الشعوب من حال إلى حال وتدخلها في أنفاق مغايرة ملا 

هو سائد ومتعارف به..

�سامل املع�و�س

كاتب من لبنان

الثقافة الشعبية العربية
بـيــن الـهـــويّة والــكــونـية

قراءة يف الإ�سكالية واملنهج

http://3.bp.blogspot.com
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م���ن اأجل ه���ذا كان احلديث يت�شاع���د ويت�شع 

حول ما لل�شعوب وما عليها، وما يجب عمله يف هذه 

املرحلة التي اأعلن عنها باأنها العوملة.. 

الق�سم الأول: اإ�سكالية الثقافة ال�سعبية

1 - واقع الإ�شكالية
الثقاف���ة  فاعلي���ة  ح���ول  الت�ش���اوؤل  اأ-�ش���رعية 

ال�شعبية

يبدو لأول وهلة اأن مفهوم الرتاث ال�شعبي ومن 

ثّم مفهوم الثقاف���ة ال�شعبية من العناوين التي كرث 

التنظ���ر فيهم���ا ومل يحظي���ا يف النتيج���ة بتعريف 

وا�ش���ح متف���ق علي���ه، اأو مبنهج وحي���د ن�شتطيع به 

درا�شة املفهوم���ن بطريقة علمية نق���ف فيها على 

تقنن منف���رد يو�شح ماهيتهما نهائيًا.. نحن اأمام 

ثّلة من الآراء التي تذهب مذاهب خمتلفة يف تقدمي 

ال�شورة املنقحة والأخرة لهما..

وه���ذا الخت���الف اأّدى اإىل كثر م���ن الت�شاوؤل 

حولهما، ل�شّيما يف النف���اذ اإىل مقولت قد ت�شب 

خارج النطاق الإيجابي املر�شوم للرتاث ال�شعبي اأو 

للثقافة ال�شعبية.. وهو ما يوؤكد على �شيوع مقولت 

مثل موت احلقائق اأو عدم فائدتها و�شرورة ن�شيانها 

والعب���ور باحلياة اإىل املالئم واملفيد للب�شر.. ورمبا 

ناق�س البع�س ثنائية الكلمة: »ثقافية �شعبية« ليجد 

اأن لي�س هناك ف���رق بن ثقافة �شعبية واأخرى غر 

�شعبي���ة، ما دامت ال�شع���وب، كل على حدة، ت�شنع 

ثقافته���ا مبجمل فئاتها �شواء اأكانت �شعبية اأم غر 

�شعبية، انطالقًا من اخللط بن ما هو تراث وما هو 

ثقافة �شعبية، وما ه���و ممكن البقاء والتطوير وما 

..
)1(

هو جامد �شنع ملرحلة معينة من الزمن

عل���ى اأّن الإنطالق من مقاربة تعريفية للثقافة 

ال�شعبي���ة كانت تع���ّول يف الأ�شا�س عل���ى املاأثور من 

العادات والتقاليد والأديان واملعتقدات والأ�شاطر 

والأمث���ال  واحلكاي���ات  والق�ش����س  واخلراف���ات 

والأغ���اين ال�شعبي���ة وال�شعائر والأعي���اد والطقو�س 

واآداب ال�شلوك وال�شيافة والفنون ال�شعبية والفنون 

الأدبية وفنون ال�شناعات اليدوية واحلرف..

وقد يتعّدى املاأثور ه���ذه الظواهر لي�شّم األوان 

احلي���اة كّله���ا فيهتّم ب�ش���رة �شعب م���ن ال�شعوب، 

ويدخل يف عامل اأحداثه، ويتغّنى بن�شالته وبطولته 

وم�شرته الكفاحية عرب حقبات طويلة من الزمن، 

ويجعله���ا اأمثلة علي���ا لديه، م�شيف���ًا اإليها الطبائع 

وال�شم���ات الأ�شا�شي���ة الت���ي متّيز �شعبًا ع���ن اآخر، 

فتطبعه بطابعها اإىل اآجال قد تطول يف الزمن، بل 

يعّرج على الأديان ويطيل البقاء فيها لإبراز القدرة 

العقلي���ة والروحية يف حلظة من حلظات التاريخ.. 

ويحتفظ ببع����س ال�شنائع وامله���ارات دللت على 

الرقّي ومثاليته و�شرورة الحتذاء به..

وعل���ى العموم، ف���اإّن مع���امل الثقاف���ة ال�شعبية 

جتعلها مت�شي يف طريقن وا�شحن: مادي وروحي، 

متالزمن حينًا ومفرتقن حينًا اآخر..

اإل اأّن الت�ش���اوؤل يبقى دائمًا ح���ول فاعلية هذا 

ال���رتاث ال�شعبي وبالت���ايل الثقاف���ة ال�شعبية وقوة 

م�شائهما؟ وال�ش���وؤال الأهم هو : اأين هذا الرتاث؟ 

ومب يتمّثل؟ بل كيف نق���روؤه وباأية منهجية ن�شتطيع 

الإم�ش���اك ب���ه؟ وه���ل مّت جمع���ه؟ وع���ن اأي ت���راث 

نتحدث اأه���و العربي العام اأم القطري اأم الإقليمي 

اأم الفئوي؟ و“هل فقد هذا الرتاث ال�شعبي وظيفته 

وم�شمون���ه اأم اأننا تخلينا ع���ن اأر�شية الفعل الذي 

.
ن�شاأ عليها هذا الرتاث؟”)2(

ه���ذا الرتاكم الت�شاوؤيل يف�ش���ي اإىل جملة من 

الإجابات قد تكون تو�شيحية اأكرث مما هي اإجابات 

حمكم���ة. ذل���ك اأّن الواق���ع العرب���ي.. واأّن الأر�س 

العربي���ة والتاريخ العربي احلدي���ث األقيت جميعها 

يف دّوامة القلق وعدم الإ�شتقرار وعدم الن�شراف 

اإىل البح���ث اجلّدي لالإن�شغال مبا ه���و اأهم األ هو 

معركة امل�شر والوجود..

لذلك كان الت�شاوؤل اأي�شًا عن الهّوة الفا�شلة بن 

ال���رتاث ال�شعبي والثقافة ال�شعبية وبن احلا�شر.. 

ولذلك كّنا من�شي دائمًا من غر اإجابة نهائية عن 

مدى جدوى هذا الرتاث، ملا فيه من ذخائر روحية 

متناهي���ة العظمة وم���ا فيه من حمفوظ���ات مادية 

منت�ش���رة على كل بقع���ة من بقاع الوط���ن العربي، 

ومبثوث���ة يف �شفحات الكت���ب ويف �ش���دور النا�س، 

عالم���ة فارق���ة جتيب ع���ن اإمكانية ا�شتم���رار هذا 

الرتاث ال�شعبي فعاًل ومعنى واحرتامًا وتقديرًا..

ذل���ك اأّن الرتاث ال�شعب���ي والثقافة ال�شعبية ل 

تتوقف �شناعتهما لأّنهما �شنٌو للحياة، وا�شتمرارها 

مرتبط با�شتمراره.



16

ولعّل ه���ذا ال�شتنتاج الأخر يف�شح عن معنى 

اأك���رث واقعية لل�شعبي الذي يجد �شبيله يف المتداد 

عرب القرون: اإىل الأمام واإىل الوراء..

ب- بع�ض مظاهر الإ�شكالية

وعلى ذلك ل ميك���ن النظر يف الرتاث ال�شعبي 

ّية اأو  والثقاف���ة ال�شعبي���ة عل���ى اأّنهم���ا حال���ة َمَر�شِ

مفرو�ش���ة على احلا�ش���ر اأو ثقيل���ة اأو هي يف حالة 

�ش���راع م���ع املعا�ش���ر.. اأي اأّن الإعاق���ة لي�شت من 

ه���ذا امل�شنوع ال�شعبي بقدر ما هي من اأحفاد هذا 

امل�شن���وع الذي���ن ينبغي عليهم در����س حالتهم قبل 

در�س حالة الرتاث ال�شعبي.. 

عند ذل���ك �شنجد اأن العيب لي����س فيما �شنعه 

الأجداد من جميل وخ���ّر وذي فائدة بل يف الذين 

�شار اإليه���م الذمام ومل يع���ودوا يدركون، كما قال 

عب���د الرحمن �شك���ري، وهو يتحدث ع���ن ال�شباب 

امل�ش���ري يف تعليقه عل���ى النهل م���ن الغرب:»وهو 

كثر احل���رة وال�شك على الرغم من غروره يرتك 

م���ا يعنيه ملا ل يعنيه، ل يع���رف اأّي اأفكاره وعاداته 

القدمية خراف���ات م�شّرة، ول اأي اأف���كاره وعاداته 

اجلدي���دة حقائ���ق نافع���ة. م���ن اأجل ذل���ك ي�شّره 

القدمي كما ي�شّره اجلديد، فهو يف قدميه وجديده 

غارق ب���ن جّلتن اأو مث���ل كرة يف اأرج���ل املقادير، 

. وهو الذي اأ�شار 
)3(

ف���اإىل اأين تقذف به املقادي���ر«

اإليه العقاد متحدثًا عن طبيعة الع�شر وحال العرب 

فيه: “هذا الع�شر طبيعته القلق والرتدد بن ما�س 

عتي���ق وم�شتقب���ل مريب. وق���د بع���دت امل�شافة بن 

اعتقاد النا�س فيما يجب اأن يكون وبن ما هو كائن 

 .
فغ�شيتهم الغا�شية”)4(

وبعي���دًا من املغالة، وجتنبًا لعدم الوقوع يف فّخ 

رف�س املعا�شرة خلدم���ة الثقافة ال�شعبية والرتاث 

ال�شعبي، ينبغي اإعادة النظر يف الكثر من املواقف 

التي ميك���ن اأن تعيدنا اإىل نوع من اإلتقاط الأنفا�س 

وقراءة مقولة الأ�شالة واملعا�شرة ب�شيء من التاأين 

ملا يفيد حا�شرنا.. 

ورمب���ا كانت مداخلة عبد الوهاب عزام تعطي 

�شيئًا من التلّم�س ملا ينبغي اأن يحيا من املوروث وما 

ينبغي اأن يتوا�شل م���ع احلا�شر:“اأ�شّل ال�شرقيون 

اأنف�شه���م، فاإذا ه���م اأج�شاد تنب����س بقلوب الغرب 

وتفكر بعقوله، واإذ هم م�شت�شلمون لكل ما تطلع به 

اأوروبا، ثم اإذا هم اأذّلء مقّلدون يحقرون اأنف�شهم 

واآباءه���م وم���راث ح�شارته���م وتاريخه���م اإل اأن 

تعظم اأوروب���ا اأبًا من اآبائه���م اأو تعجب مباأثرة من 

ماآثره���م فيقتدوا به���ا. اإن ال�شرقي���ن يتلقون عن 

الغربين اأفكاره���م وعقائدهم كما ياأخذون منهم 

من�شوجات القط���ن وال�شوف.. بينما ال�شحيح اأن 

جن���د اأنف�شنا، اأعن���ي اأن نعّد اأنف�شن���ا اأنا�شًا اأحياء 

مفكري���ن، واأن نرج���ع اإىل تراث اآبائن���ا نحفظ كل 

مفخ���رة ونعت���ز فيه ب���كل ماأثرة ونخط���ط لأنف�شنا 

يف مع���رتك احلياة خطة عمل م���ن عقولنا واأيدينا 

ووح���ي تاريخنا واآدابنا، ت�ش���ل ما�شينا وحا�شرنا 

.
بامل�شتقبل”)5(

تق���ارب ه���ذه املداخل���ة احلقيق���ة، ل�شّيما يف 

ق�شمه���ا الأخر.. ويف الواقع اإن النظرة اإىل التطور 

والتقدم تعر كبر اأهمية اإىل التجديد عرب نافذتن 

اأ�شا�شيتن: جتديد العقل واملنهج والروؤية والأدوات 

وامل�شتلزمات كّله���ا اأوًل، والتجدي���د �شمن الأر�س 

والقي���م وال���رتاث متفاعلة م���ع ال���رتاث الإن�شاين 

باجت���اه الإفادة الب�شرية ثانيًا.. عند ذلك ميكن اأن 

ت�شبح الثقافة ال�شعبية العربية يف دائرة وعينا، ل 

وهمًا بل حقيقة.. 

واأق�ش���د بالثقافة ال�شعبي���ة وتراثها لي�س فقط 

ما اأنتج �شمن املنطلقات الآنفة الذكر يف التحديد 

ملكّونات هذا الثقافة، ب���ل كل ما تراه الأمة مالئمًا 

لنهو�شه���ا، وتقدمها وعبوره���ا اإىل مواكبة التطور 

الإن�شاين، و�شنع حياة تلي���ق بالآدمين قائمة على 

اأ�شا����س اح���رتام ال���ذات ومكّوناته���ا ع���رب التاريخ 

الطويل.. وبهذا املعنى ي�شبح املنتج املحلي املر�شل 

اإىل الإن�شانية ق���درة حتمل الفعالية على تخ�شيب 

احلي���اة وجتّدده���ا يف جمي���ع املج���الت الروحي���ة 

واملادية وعل���ى الأخ�س العلمي���ة والإن�شانية.. وهو 

جت���ّدد يع���ّول على الإ�ش���رار على معرف���ة الذات.. 

وعلى املخزون الذي اأفرزته هذه الذات يف التفاعل 

مع الآخر..

ج-تاريخية الإ�شكالية

عند ذل���ك تتجلى القدرة على ا�شتيعاب الواقع 

م���ن خالل توا�شله مع املا�ش���ي دون انقطاع.. هذا 

الواق���ع الذي يحم���ل ذكري���ات الأر����س واإبداعات 

الب�شر عليها وما عرف���وه من ثقافة وح�شارة وعلم 
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ومع���ارف... تن�شجم مع طبيع���ة تكوينهم، يف بقعة 

هده���د اأبناوؤها ترابها، و�شاغوا ما يحتاجونه وفق 

ما ته�شم���ه هذه الأر�س، وتتمخ����س به عن النبت 

الق���ادر على احلي���اة وجتديد نف�شه ع���رب �شراين 

ال�شعب ونوازع���ه واهتماماته وما ي�شرتيحون اإليه، 

دون ح�شبان ما �شنعوه جامدًا ل يقبل احلركة، بل 

متحركًا يقّدم اجلديد القائم على القدمي.. 

وعل���ى ذلك تكون ه���ذه الثقاف���ة ال�شعبية لي�س 

نافلة من النوافل ي�شتطاع ال�شتغناء عنها وحذفها 

اأو حتييده���ا.. ب���ل ه���ي يف قل���ب عملي���ة التح���ّول 

والتغير.. وعند ذلك ل ي�شتطيع اأن يقول قائل اإّنه ل 

يف�شل �شكنى اخليام على �شكنى البيوت ول حكايا 

ال�شمر على ما يقّدمه الكتاب اأو يعر�شه الإعالم.. 

ب���ل تك���ون النظ���رة توا�شلي���ة، اجلدي���د يبني على 

القدمي.. فال مينع الدخول اإىل الع�شر بهذه العّدة 

ول ميك���ن الوقوف يف وج���ه التكنولوجيا وح�شبانها 

عائق���ًا لأنها غر موجودة يف ال���رتاث ال�شعبي دون 

اللتف���ات اإىل الأر�شي���ة الأ�شا����س الت���ي انطلق���ت 

منها العلوم واملع���ارف والآداب والفولكلور والفنون 

واحل�ش���ارات.. لأّنه���ا تواج���دت يف ه���ذا ال���رتاث 

ال�شعب���ي.. اإل اأّن التق�ش���ر كان �شمة العاملن يف 

حق���ل التوا�ش���ل والقا�شرين عن فه���م اأهمية هذا 

الرتاث وتوظيفه خلدمة احلا�شر وامل�شتقبل.. لأّن 

يف هذا التوا�شل تكمن الهوية، البطاقة التي ندخل 

بوا�شطته���ا اإىل احلياة واإىل الع���امل، اأّمة مبمّيزات 

واإجنازات و�شخ�شية..

ه���ذا املنطلق هو اجلوهري، وه���و الذي يبقى، 

 )6(

اأو كما �شّماه ال�شيخ الدكت���ور عبد اهلل العاليلي

ب���اأن الثقاف���ة ال�شعبية الرثي���ة بعطاءاته���ا “متثل 

الإح�شا����س العام وتعرب ع���ن اأعمق مفاعيل التطور 

الكامنة باأكرث مما يعرب عنه الأدب الأنيق الذي هو 

اأدب افتعايل”.

ورمب���ا ابتعدن���ا قلي���اًل يف الق���ول: اإّن الثقاف���ة 

ال�شعبي���ة وبالتايل الرتاث ال�شعب���ي هما تعبر عن 

وح���دة امل�شاع���ر والأحا�شي�س ل�شعب م���ن ال�شعوب 

واتفاق���ه ح���ول اخلل���ق اأي اإعطاء اجلدي���د املالئم 

اأو�شاع اجلماعة.. وعلى ذل���ك يكون التطور عماد 

ه���ذا اللقاء- العطاء، لي�شدر ع���ن اقتناع ي�شنعه 

العقل وتزينه الأحا�شي�س فيغدو مدماكًا رئي�شًا من 

اأبنية البناء الداخلية التي من ال�شعب اخرتاقها اإل 

بتطور جديد وخلق جديد يقوم على القاعدة نف�شها 

ل�شابق���ه.. وبذلك يتم و�شع اجلواهر التي غالبًا ما 

تكون الأ�شا�س، ي�شاف اإليها من التح�شن والتزين 

والإ�شاف���ات ما يربزها ب�شورة اأف�شل خارجيًا، اإّل 

اأّن احلفاظ على اجلوهر اأمر رئي�س..

2 -مقاربات مفاهيمية
على ما تقّدم ميكن ا�شتنتاج تعريف م�شتمّد من 

داخل عملية �شنع ال���رتاث ال�شعبي نف�شه وبالتايل 

ال�ش���رورة الت���ي اآل اإليها وموقف النا����س منها.. 

فالثقاف���ة ال�شعبية ه���ي الن�شاط ال�شعب���ي املقبول 

م���ن عموم النا�س، هو تقلي���دي وب�شيط، يركن اإىل 

بع�س املمار�شات القروية يف اأحيان كثرة ول يهمل 

الن�شاطات الأخرى لباقي ال�شعب يف املدن والأرياف 

وعلى امل�شتوى العادي اأو النخبوي، و�شرطه التفاق 

يف الذوق والقبول من اجلميع انطالقًا من املالءمة 

بن م���ا يرت�شيه ال�شعب يف ميوله ورغباته وعاداته 

وتقاليده وم�شّراته واأحزان���ه وقيمه واأديانه وفنونه 

واآدابه وم�شاعره واأحا�شي�شه وذاته اخلا�شة.. 

وهو مقبول �شواء اأكان يف الأرياف اأم يف املدن، 

ل�شّيم���ا الذي نقله الريفيون اإليها، فتقبلته كما هو 

واأ�شافت اإلي���ه، اأم مل تتقبله ومل تطبعه بطابعها.. 

وبهذا املعنى ميكن اأن تكون الثقافة ال�شعبية �شلوكًا 

ون�شاط���ًا يق���وم بهما الإن�ش���ان بالفط���رة والعفوية 

وال�شليقة، هو نتيج���ة زمن غابر، توغل يف النفو�س 

واأ�شبح عادة وتقليدًا يثر يف اأ�شحابه �شعور الرغبة 

يف ممار�شت���ه وا�شتح�شاره دون نفور ودون تعار�س 

مع املعا�شر و�ش���كاًل من اأ�ش���كال التكّيف وحماولة 

م���ن املحاولت لتن���اول املظاهر الرتاثي���ة ال�شعبية 

متقاربة، ويتفق عليها على اأّنها متثل وحدة ال�شعور 

ووحدة الحرتام وجتلي الإجماع حولها على الرغم 

من قدمها وتقليديتها وب�شاطته���ا وتاأثرها اأو عدم 

تاأثرها مب�شتجدات الع�شر.. فهذه الثقافة ال�شعبية 

تبقى املنت���ج الثقايف الآي���ل اإىل احلا�شر واملوروث 

العالق���ات  بوتق���ة  القدمي���ة يف  م���ن اجلماع���ات 

الجتماعي���ة والقت�شادي���ة وال�شيا�شي���ة والثقافية 

والفني���ة والأدبية.. الت���ي تراودنا من حن اإىل اآخر 

كموؤث���ر عاطف���ي ي�شخ�س حام���اًل بقاي���ا مو�شومة 
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باخل�شو�شية لفئات اجتماعية �شنعتها اأو اأ�شهمت 

يف اإبقائها على مّر الزمن.

والرف����ض  القب���ول  دّوام���ة  املواق���ف:  يف   -  3
والت�شويب

يف مثول هذه الثقافة ال�شعبية اليوم ثمة مواقف 

متباين���ة منها، تتوزع بن القبول والرف�س، ملا فيها 

م���ن تباعد بن م���ا يج���ري ع�شريًا م���ن تطورات 

اأحدث���ت الأف�ش���ل كم���ا يعتق���د البع����س، وبن من 

يعتقد اأّنها ينبغي اأن حتيا ملا حتمله من خ�شو�شية 

تع���رّب ع���ن ال�ش���دق يف التكوي���ن والأداء و�شالم���ة 

القيم وق���رب التناول وتاأثرها الطبيعي يف العقول 

والنفو����س.. وهذا اإن دّل على �ش���يء فعلى البتعاد 

من زمن اخلل���ق وانقطاع التوا�ش���ل واإيجاد بدائل 

يظنها البع�س اأجدى واأنفع لهذا الع�شر..

ويف التقدير اأّن هذا املوقف املرتدد من الثقافة 

ال�شعبي���ة وال���رتاث ال�شعب���ي تنق�شهم���ا جملة من 

التحدي���دات والتفاقات حول ماهيتهما وفائدتهما 

والنظ���رة اإليهم���ا.. اإّن فق���دان عن�ش���رّي التاريخ 

والأر�س واللغة ي���وؤول اإىل فقدان جوانب مهمة من 

�شخ�شي���ة الإن�ش���ان وبالت���ايل املجتم���ع.. ومفهوم 

التاري���خ ينبغ���ي اأّل يوؤخ���ذ ب�شطحيت���ه.. ب���ل يجب 

الغو����س يف اأعماقه ل�شتخراج هذا ال�شلوك املوحد 

للنا�س، وال���ذي ربطهم برابط���ة ال�شعبية والتفاق 

واللتحام والوق���وف يف وجه املخاطر والبحث عن 

العوام���ل امل�شرتكة الت���ي دفعت بالنا����س اإىل اإنتاج 

هذا التاري���خ، والتي هم بحاج���ة اإليها يف كل زمن 

لإحداث التوا�شل واإبقاء اللحمة.. والرتاث ال�شعبي 

لي�س اإّل عاماًل رئي�شًا يف هذا التوحد.. لذلك ينبغي 

الرتكي���ز على هذه الأهمية، وه���ي لن تكون ما دام 

املوقف من ال���رتاث ال�شعبي والثقافة ال�شعبية غر 

وا�ش���ح لناحي���ة ت�شنيفهما وتق�شيمهم���ا اإىل اأنواع 

وم���دى مالءم���ة ه���ذه الأن���واع للحا�ش���ر وتناولها 

متفّرق���ة حين���ًا، ويف عالقات متين���ة فيما بينها يف 

ح���ن اآخر، حت���ى ن�شتطيع تعين م���دى جدواها يف 

التوجه نحو امل�شتقبل مبا يفيد الأمة..

بذلك ت�شبح العودة اإىل الرتاث ال�شعبي مهمة 

مزدوجة على �شعيد الوطن وعلى �شعيد احل�شارة 

والثقافة والبناء والتوا�ش���ل واإيجاد األوان التقارب 

بن فئات ال�شعب..

وه���ذه املهمة املزدوجة جت���د فعاليتها واأر�شها 

اخل�شبة فيما يواجهه العرب من عقبات وم�شكالت 

حادة تع�شف مبجتمعهم.. اأمل يعد ال�شهاينة اإىل 

التاري���خ وال���رتاث لي�شتح�شروا عوام���ل توحدهم، 

ويقّدم���وا مزاعمه���م الت���ي ارتكزوا عليه���ا لإيجاد 

كيانه���م..؟ األ ي�ش���ّكل ذلك حافزًا لن���ا للعودة اإىل 

ثقافتن���ا الوطني���ة املوغل���ة يف الق���دم والتي تنتظر 

الإحياء والتوا�شل كما فعل رّوادنا يف ع�شر النه�شة 

العربية؟

اإن ع���ودة �شريع���ة اإىل بع�س تقاري���ر اليون�شكو 

تثب���ت اأّن العدّو ال�شهيوين يحاول اقتالع كّل ما هو 

عربي فل�شطيني يف فل�شطن واإحالل بع�س مزاعمه 

حمّله���ا. نقتطف هذا املقطع م���ن تقرير اليون�شكو 

للتدليل على فداحة الأمر:« اإّن الثقافة الفل�شطينية 

الأرا�ش���ي املحتل���ة تواج���ه م�شروع���ًا منظم���ًا  يف 

ي�شته���دف احلّط من �شاأنه���ا وتزييفها وا�شتالبها، 

واأّن الرتاث الفل�شطيني يتعّر�س للنهب واملمتلكات 

.
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الثقافية تهّددها املخاطر«

وهذا ما ي���ربز اأهمية الرتاث ال�شعبي والثقافة 

ال�شعبي���ة الت���ي �شنعته���ا الأجي���ال املتعاقب���ة عرب 

الزمن.. اإّن حماولة حموهما يعني حمو ال�شخ�شية 

والتاريخ واخل�شو�شية، واإلغاء جهود اآلف ال�شنن 

واإفقاد الأم���ة بريقها الذي ازدهت به عرب الزمن، 

هذا الربي���ق الذي هو مبثابة ال���روح واجل�شد لأّمة 

تعت���ّز باأّنها م���ن خ���ر الأمم.. وعلى ذل���ك ينبغي 

ا�شتعمال �شالح ال���رتاث ال�شعبي والثقافة ال�شعبية 

يف وجه املفتئتن عليهما.. واأعتقد اأّنه �شالح ما�س 

اأوىل اإيجابيات���ه الإبقاء على وح���دة الأمة وبالتايل 

تاريخها وتراثها وخ�شو�شيتها وهويتها.

عل���ى اأّن الأجدى دائمًا الجت���اه نحو التوحد.. 

فلي�س عندنا ثقافات بل ثقافة واحدة ول تراثات بل 

تراث واحد.. ول باأ�س اأن تكون قدمية، فهي مل تاأت 

من الع���دم.. ومل حتكم باجلم���ود يف اأي حقبة من 

حقبات التاريخ بل كان���ت متحركة تتناقل الأجيال 

عربه���ا القيم الت���ي توؤمن بها وحتف���ظ بو�شاطتها 

�شورة ذاتها وخ�شائ�شها وممّيزاتها، وهو �شروري 

للحا�شر وامل�شتقبل، ولن يكون هذا ال�شروري جّديًا 

م���ا مل يفّعل ويوّظف يف خدم���ة التحديث والتطور، 
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دون اأن يعن���ي ذلك النكفاء على ال���ذات والتقوقع 

والثبات بداعي الحتفاظ بهذا الرتاث ال�شعبي، بل 

النط���الق اإىل الف�شاء الأرح���ب مع �شانعي اخلر 

لالإن�شاني���ة. على ذل���ك ينبغي اإع���ادة النظر بهذه 

الثقاف���ة وم�شامينها وفق اخل�شو�شي���ة التي داأبنا 

على التنادي بها، وقّدمت الأمة من الت�شحيات ما 

مل تقّدم���ه اأّمة اأخرى يف �شبي���ل ق�شاياها.. عنيت 

بذل���ك كّله حتوي���ل الثقاف���ة ال�شعبي���ة اإىل موحدة 

لل�شعب والوطن واإىل اأداة دفاع ثقافية يف زمن ُتعرب 

احلدود فيه، وتطغى ممار�شات العوملة وتطبيقاتها 

على ما عداها فتتعّر�س للهّوية ب�شكل رئي�س.

الق�سم الثاين: الثقافة ال�سعبية والهوّية

1 -الثقافة ال�شعبية والهوية ووحدة املنطلق
نتن���اول مفه���وم الهّوي���ة بارتباط���ه الوطيد مع 

ال���رتاث ال�شعب���ي والثقافة ال�شعبية.. ذل���ك اأننا ل 

ميك���ن يف ح���ال من الأح���وال البحث ع���ن عنا�شر 

ال���رتاث وثقافت���ه، ويف الوق���ت نف�شه ع���ن عنا�شر 

الهّوي���ة يف مكانن خمتلفن، فاإنهم���ا يتوحدان، اأو 

ق���ل: اإّنهما ينطلق���ان من املنطلق نف�ش���ه.. وقدميًا 

ع���ّرف اجلرج���اين الهّوي���ة بقول���ه:«اإّن الهّوية هي 

، اأي 
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الأمر املتعلق من حيث امتيازه عن الإغيار«

اأّن ل���كل اأنا�س يف جماعة هّويتهم التي متّيزهم عن 

الآخري���ن، لي�س بح�شب عرقه���م اأو اأف�شليتهم عن 

�شواهم، واإمّنا ب�شفات معينة هي فيهم، اكت�شبوها 

ع���رب الزمن واأ�شافوا اإليه���ا اإبداعاتهم يف ال�شوؤون 

املختلفة فغ���دت ل�شيقة بهم، يعرف���ون بها.. وهي 

عب���ارة عن عادات وتقاليد وت���راث ودين وح�شارة 

وفن���ون واآداب وثقافة ومن���ازع خمتلفة.. بالإ�شافة 

اإىل بع����س املحّليات واخل�شو�شي���ات التي هي من 

النت���اج اجلماعي الذي ل يتواج���د اإّل يف املوروثات 

والتفاعالت والإنتاجات ال�شعبية اخلا�شة.

والهوية مبفهومها العام هي ال�شفة التي يتمايز 

بها الأفراد اأو اجلماعات عن بع�شهم، وتتحدد بها 

حالتهم، فهي على ال�شعيد الفردي تعني التمايز، 

وعلى ال�شعيد اجلماعي تعني التمايز والتماثل يف 

اآن واح���د، اأي متاث���ل اأفراد اجلماع���ة مع بع�شهم 

ومتايزهم كجماعة عن اجلماعات الأخرى �شمن 

..
)9(

هذا الإطار

2 - الهوية والعوملة
وحدي���ث الهّوي���ة ع���اد اإىل الظه���ور بكثافة يف 

اأدبي���ات املرحل���ة الأخ���رة ابت���داء م���ن ت�شعينات 

الق���رن الع�شري���ن، اأي م���ع ات�ش���اح اجت���اه العوملة 

و�شيا�شتها الآيلة اإىل الهيمنة.. وكان ذلك يقت�شي 

التدخ���ل مب�شائ���ر ال�شعوب واأو�شاعه���ا التاريخية 

وخ�شو�شياته���ا بغي���ة خل���ق جمتم���ع دويل جدي���د 

يرتاجع فيه القب�س على الهّوية وتتقّدم فيه ذهنية 

الإلغ���اء للكيانات والنطاقات املح���ّددة لكّل دولة.. 

واأبرز الوجوه يف ذلك الثقافة التي غدت هدفًا من 

الأهداف العوملي���ة، واأ�شبحت العومل���ة الثقافية يف 

�شّل���م الأولويات التي تنّبهت لها ال�شعوب، وعاجلت 

اإىل الإم�ش���اك مب���ا لديها، و�شهرت �ش���الح الدفاع 

عن كل م���ا متتلكه من خ�شو�شيات.. ولقد جهدت 

العوملة الثقافية » لتقوم بتعميم اأزمة الهوية، حيث 

يت�ش���اءل، م���ع تزايد الثقاف���ات الأق���وى يف ف�شاء 

.
)10(

مفتوح، وزن الثقافات الوطنية ونفوذها«

3 -حركتا العوملة
وه���ذا م���ا يف�ّش���ر �شل���وك العومل���ة يف قيامه���ا 

بحركتن متناق�شت���ن: الأوىل باإرادتها، حيث من 

جهة ت�شج���ع عل���ى النق�شامات القومي���ة والدينية 

والرتاثية والثقافي���ة والعرقية واحل�شارية.. با�شم 

الدميوقراطي���ة وحقوق الإن�شان موؤكدة على �شراع 

الثقاف���ات يف م�شعى اإىل تفتي���ت الكيانات الكبرة 

القائم���ة عل���ى اأ�شا����س التع���ّدد الثق���ايف والقوم���ي 

والديني، ومن جه���ة ثانية تعمل على توحيد العامل 

.. والثانية: بغ���ر اإرادتها، 
)11(

عل���ى ثقافة واح���دة

حيث ب�شعيها لتنفيذ �شيا�شته���ا الآيلة اإىل التفتيت 

والهيمن���ة واإلغ���اء الثقاف���ات تدفع ه���ذه الثقافات 

بدورها اإىل التحّفز واحلذر فتلتّف على مكت�شباتها 

لتحميه���ا وت�شب���ح اأك���رث مت�ّش���كًا به���ا.. وه���ذا ما 

يح�شل على ال�شعيد العامل���ي حيث يتّم ال�شتنفار 

لدى ال�شع���وب لتدافع ع���ن ثقافاته���ا ومكت�شباتها 

وخ�شو�شياتها..

لك���ّن ذل���ك مل مينع املخاوف عل���ى غر �شعيد 

على الرغم من اليقظ���ة واحلذر.. لأّن ما ي�شود يف 

معظم دول العامل الثالث، من اأزمات ثقافية وتفكك 

و�شي���اع، يلقي يف روع العامل���ن يف ميادين الثقافة 

الكثر من الت�شاوؤلت ح���ول الأو�شاع الراهنة لدى 
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كل �شعب على حدة ولدى ال�شعوب جمتمعة.. الأمر 

الذي يلقي باملزيد من الختالف يف وجهات النظر 

دون ائتالفه���ا اإل فيما ن���در.. والأزم���ة متاأتية من 

الظ���روف الداخلي���ة، كما هو احلال عن���د العرب، 

وم���ن الظروف اخلارجي���ة، ل�شّيما الت���ي اأحدثتها 

العوملة ع���رب تدخالتها يف �شوؤون ال���دول من جهة، 

وع���رب النق�شام���ات احل���ادة الت���ي اأحدثته���ا لدى 

املثقف���ن من موؤيد لها حين���ًا ومعار�ٍس لتطبيقاتها 

واأفعاله���ا يف حن اآخر. اأ�ش���ف اإىل ذلك ما يعانيه 

املثق���ف العربي و�ش���ط اأّمت���ه من تهمي����س و�شياع 

ومالحقة وتعرّث الدميوقراطية وال�شتئثار بال�شلطة 

وب���ّث الت�شويهات املختلفة حول الثقافة ومفاهيمها 

وتعّر����س الوطن لأزمات عدي���دة، اأبرزها الثقافية 

والقت�شادية وال�شيا�شية والع�شكرية..

4 - الثقافة ال�شعبية والهوّية: اإ�شكالية الوجود 
وال�شتمرار

عل���ى اأن تناول مثل هذه امل�شاأل���ة الدقيقة لدى 

الع���رب، عني���ُت: الثقاف���ة ال�شعبي���ة والهّوية، يثر 

اإ�شكاليات عديدة حتدث اإرباكا ًكبرًا على امل�شتوين 

ال�شعب���ي والر�شمي �ش���واء اأكان يف حتديد ال�شمات 

املجتمعي���ة اأم يف التعريفات اخلا�شة والعامة لهذه 

امل�شطلح���ات اأم عل���ى اأ�شالي���ب التعام���ل، اأم على 

الأو�ش���اع الراهنة بارتباطها مب���ا يجري يف العامل 

من حت���ّولت يف اأمور كث���رة لي�س اأقّله���ا املفاهيم 

والبنيات الرتكيبية للمجتمع..

واإذا كان���ت الهوي���ة احل�شاري���ة كم���ا يقول د. 

حممد عم���ارة: »لأّمة من الأمم ه���ي القدر الثابت 

اأو اجلوه���ري وامل�ش���رتك من ال�شم���ات والق�شمات 

العام���ة التي متّي���ز ح�شارة هذه الأم���ة من غرها 

من احل�ش���ارات والتي جتع���ل لل�شخ�شية القومية 

 ،
)12(

طابعًا تتميز به ال�شخ�شيات القومية الأخرى«

واإذا كان مفه���وم الأ�شال���ة يعن���ي “البح���ث ع���ن 

اجل���ذور، كم���ا يعن���ي اأي�ش���ًا التجان����س والتوا�شل 

يف حي���اة ال�شع���وب، اأن يكون حا�شره���ا ا�شتمرارًا 

ملا�شيها وم�شتقبلها ا�شتمرارًا حلا�شرها، فال يقع 

النف�ش���ام يف �شخ�شيته���ا ول حت���دث الزدواجية 

يف ثقافتها بن اأن�شار الأ�شالة واأن�شار املعا�شرة، 

بن دعاة القدمي ودعاة اجلديد، كما تعني الأ�شالة 

، فاإّن 
اأي�شًا دفع م�شار التقدم املادي واملعنوي”)13(

هذه الإ�شكالية تتجلى خطوطها فيما ي�شهده الوطن 

العرب���ي من اأزمة حادة يف التوفي���ق اأو اخلروج من 

دّوام���ة �شبه اجلمود الذي يخّيم على ق�شايا كثرة 

ويف طليعته���ا الق�شية الثقافي���ة اأو الهوية الثقافية 

التي يجري حوله���ا بحث م�شتفي�س ي�شوبه نوع من 

املراوح���ة اأو عدم اتخ���اذ الق���رار املنا�شب لتقدمي 

احلل���ول الآيلة اإىل اخلروج من الأزمة اأو على الأقل 

تبيان دور املثقف وحتديد الهوية الثقافية اخلا�شة 

والأخ���رى العام���ة وما يتّول���د عنهما م���ن ت�شعبات 

تدخل يف تف�شيالت التحديد..

اإّن الرتاث ال�شعبي العربي هو جزء من الثقافة 

العربي���ة، بل ه���و جزوؤها الأهم، ورمب���ا هو اجلزء 

الوج���داين الباقي يف ال�شمائ���ر والقلوب والعقول، 

يتحف���ز لل���ربوز كّلم���ا لح حدي���ث ما ع���ن الثقافة 

ال�شعبي���ة اأو الوطني���ة اأو القومي���ة اأو الرتاثية.. اإىل 

اآخر ما هنالك من انفعال عقالين ووجداين �شديد 

احل�شور بكثافة..

لكن امل�شاألة ل تتوقف عل���ى هذا الأمر وحده.. 

ف���ال حديث عن الرتاث والثقاف���ة والهّوية من دون 

احلديث ع���ن الأر�س واللغ���ة والتاري���خ وال�شيا�شة 

والقت�ش���اد وامل�ش���ر امل�ش���رتك.. ول حدي���ث عن 

الثقافة م���ا مل تخدم ال�شع���ب يف ما�شيه وحا�شره 

وم�شتقبل���ه.. والإ�شكالي���ة هن���ا تتج�ّش���د يف اأم���ور 

اأخط���ر.. وخطورته���ا تك���ون عل���ى تل���ك العنا�شر 

الرئي�شة لتكوين الأمة. وت�شبح عملية التطور وحّل 

امل�ش���كالت يف �شل���ب البح���ث، منه ت�شتق���ي وعليه 

تنبني وله تنّظر وتفعل..

فاحلديث عن الرتاث ال�شعبي والهوية ميكن اأن 

يختزل، ويرتكز يف احلديث عن الهّوية الثقافية اأو 

الثقافة على وجه التحديد..

وه���و مو�ش���وع كان و�شيبق���ى ال�شغ���ل ال�شاغل 

ملجم���ل العاملن يف احلق���ول الفكرية والإ�شالحية 

والجتماعي���ة وال�شيا�شي���ة والرتبوي���ة.. عل���ى م���ّر 

الزمن. وكما نرى هو مو�شوع وا�شع ومعقد يطال كّل 

ال�شوؤون املرتابطة واملن�شجمة �شمن الإطار القومي 

لأمة من الأمم وعلى الأخ�س الأمة العربية.

كم���ا هو مو�شوع له عالقة وثيقة باخل�شو�شية 

وبالتايل مبا يج���ري يف العامل قدميًا وحديثًا �شواء 

اأكان على �شكل تفاعل اأم على �شكل تنافر واعتداء 
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اأو ا�شتعم���ار اأو تهمي�س اأو اإلغ���اء.. وهو ما يعيد اإىل 

الذه���ن، يف حركة ثقافة احلا�شر املحلي والعاملي، 

ما طراأ على الثقافة من معطيات بّدلت الكثر من 

امل�شتج���دات واأزاحت الكثر م���ن املفاهيم وحّولت 

التوّجهات، وب���ات القول بخ�شو�شي���ات وحمّليات 

وهّوي���ات وتراثات �شعبي���ة اأمرًا يف غاي���ة التعقيد، 

ل�شّيم���ا اأم���ام زحف العومل���ة باآليته���ا ال�شخمة يف 

الإع���الم وو�شائله واإمكاناته وطرق الن�شر والأقمار 

ال�شناعي���ة واملعلوماتي���ة عموم���ًا.. وكل م���ا ميكن 

اأن ي���درج حتت ا�شم ث���ورة املعلومات والخرتاعات 

العلمي���ة والتكنولوجي���ة وثورة الت�ش���الت.. الأمر 

ال���ذي ع���ّدل يف مفه���وم الثقاف���ة وجعله���ا تتخطى 

الكثر من املتع���ارف به، خ�شو�ش���ًا اأمام اخللفية 

الكامن���ة وراء ه���ذا التق���دم العلم���ي الهائل، وهي 

خلفية تعّول عل���ى جملة من الحتكارات الإعالمية 

والع�شكري���ة.. حمل���ت معه���ا  والثقافي���ة  واملالي���ة 

جملة من التهدي���دات والتغي���رات الدميوغرافية 

والثقافي���ة.. عرب ما �شّمي بالنظام العاملي اجلديد 

ال���ذي ح���ّول الثقاف���ة اإىل مادة جمتمعي���ة جمّردة 

م���ن بع�س املفاهيم التي عرفته���ا، فاأ�شبحت اأكرث 

عمومي���ة تتع���ّدى وظيفتها، كما تتع���دى �شيا�شيتها 

وعقائديتها لت�شبح بدورها �شلعة اأو مب�شرًا دعائيًا 

جتاريًا، �شواء لل�شلعة اأم ل�شاحبها.. وهو تغير بداأ 

العامل يلم�شه فيما بعد احلرب العاملية الثانية حيث 

�شاد التوّجه الأيديولوجي ليخدم قطبن اأ�شا�شين 

يف العامل اأو حزبًا اأو تيارًا �شيا�شيًا على هام�شهما اأو 

خارج هذا الهام�س..

اإل اأّن التعري���ف احل���رّي بالهتمام يف مو�شوع 

الثقاف���ة هو “اأّنه���ا جممل ما يقّدم لعق���ل الإن�شان 

ونف�ش���ه وح�ّشه م���ن فك���ر واأدب وعلم ومث���ل وقيم 

وع���ادات واأمن���اط حي���اة وت�شلي���ة، لتك���ون الثقافة 

هذه البيئة الذهني���ة والنف�شية واحل�شية ل�شتقبال 

ما يح���دث يف املجتمع ال���ذي ينتمي اإلي���ه الإن�شان 

والتفاعل مع احل���دث وامل�شتقبل يف �شوء معطيات 

.
هذه الثقافة”)14(

العمومية،  �شديد  للثقافة  التعريف  ه��ذا  يبدو 

ويف الوقت نف�شه يتوقف عند الأ�شا�شي يف الثقافات 

يف اأي زمن اأن�شئت فيه.. وهو مدخل مالئم للوقوف 

على مفهوم الهّوية الثقافية التي ل تكون اإلّ بارتباط 

تتم يف  تتمثل فيه ب�شع ح��رك��ات  اإذ  واق��ع��ه��ا..  م��ع 

https://s3.amazonaws.com
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واإىل احلا�شر  املا�شي  اإىل  اأبرزها:  عدة اجتاهات 

وامل�شتقبل، كما تتمثل فيه ب�شعة ن�شاطات ت�شرتك 

العقل  باثنتن:  تختزل  التي  الإن�شان  ملكات  فيها 

والوجدان.. وهما متغران مع الزمن، مع حفاظهما 

على الذي ميكن اأن يبقى ذا فائدة واإ�شقاطهما الذي 

ل فائدة منه اأو هو يف حكم امليت دون اإهمال اللحظة 

احلا�شرة، بل البناء عليها لتوّجه جديد.. وهو ما 

يفيد يف م�شاألة التقومي الدائم وامل�شتمر خل�شائ�س 

املتمّثلة  اجلدلية  ال�شرورة  وهذه  املجتمع..  انتقال 

يف تقادم الثقافة ون�شوء الثقافة اجلديدة هي جوهر 

مرّكب الأ�شالة- املعا�شرة، ويف الوقت نف�شه، فاإّن 

 ،
الثقايف”)15( الف�شاء  ال�شرورة هي ذاتها مدخل 

متامًا كما هي ال�شجرة التي هي بحاجة اإىل ت�شذيب 

غ�شونها وفروعها والإبقاء على اأ�شولها، ففي ذلك 

واإّل  اأك��رث..  للثمار  وط��رح  لها  اأف�شل  وحياة  �شحة 

يوؤثر يف  فائدة  بال  ثقاًل  فيها  الأ�شياء  بع�س  بقيت 

النمّو اجلديد لها.. كذلك يف مو�شوع الرتاث والهوية 

اأكرث  وما  التجديد،  اإىل  ما�شة  فاحلاجة  والثقافة 

اجلديد ال�شروري حلياتنا يف الع�شر احلديث، حيث 

دوافع  النطالق من  قوامها  قاعدة جديدة  تت�شكل 

معرفية جديدة ذات مميزات اأدق واأ�شرع واأ�شمل مما 

كان �شائدًا يف النوع والكّم واجلهد والتفاعل وحت�شيل 

النتائج.. دون اأن يعني ذلك التخلي عن جملة ثوابت 

اأكرثها اأهمية:

- �ش���وف ي�شتم���ر املجتم���ع نف�ش���ه يف مهمت���ه 

بتقدمي الثقافة ومواكبة تطورها وانتقالها اإىل اآفاق 

جدي���دة.. اأي اأّن اأ�شب���اغ ه���ذا املجتمع �شتكون هي 

الأ�شا�س وتكون األوان اأ�شالته وقيمه وخ�شائ�شه.. 

طافي���ة عل���ى ال�شط���ح �شم���ن حتدي���دات النطاق 

القومي.

- �شتبق���ى الهّوي���ة الثقافي���ة و�شيبق���ى الرتاث 

ال�شعبي ما�شين يف ت�شّكلهما واإن تقا�شما املعارف 

م���ع اخلارج، لك���ّن اجلوهر هو الأ�شا����س وال�شعوب 

الت���ي حتاف���ظ عل���ى جواهرها ه���ي الق���ادرة على 

احلياة لأّنها تتمتع بال�شخ�شية القادرة على ذلك.. 

لأّن م���ا لديه���ا اأ�شي���ل وثابت وقادر عل���ى احلفاظ 

عل���ى خ�شو�شيته فيما يعك�شه م���ن اأ�ش�س حلركته 

الجتماعي���ة التاريخي���ة.. وهذا م���ا يف�ّشر انت�شار 

بع�س ال�شع���وب ثقافيًا وانهزامه���ا ع�شكريًا )اأثينا 

وروما- الع���رب وتركيا(، كما يف�ّش���ر انهيار بع�س 

ال���دول يف الت�شعين���ات، عل���ى الرغم م���ن تقدمها 

العلمي والتكنولوج���ي وو�شولها اإىل درجة القطبية 

يف العامل، بحيث تراجعت لتلتّف حول خ�شو�شياتها 

وقيمها ومعتقداتها..

- وطني���ة الرتاث ال�شعبي والثقافة والهّوية هي 

الأبرز يف عملية التحول، على الرغم من التدفقات 

الثقافي���ة يف غر جمال.. وه���و �شعور نابع من حب 

متلك الوطن والنتماء اإىل هّويته بكل ما ينتج فيه، 

ل�شّيما اإذا كانت هوية وطنية قومية حتّررية حتمل 

ق�شية عادلة كما هو الأمر عند الأمة العربية، ذات 

املوق���ف الوا�ش���ح من ق�شاي���ا الإن�شاني���ة وثقافتها 

العادل���ة الإيجابي���ة، واإن تو�شعنا، هو موقف ينربي 

�شّد ما ي�شّمى الغزو الثق���ايف اأو ال�شتعمار الثقايف 

اأو ال�شت���الب الثق���ايف اأو تدم���ر الثقاف���ة املحلية 

وتتفيهه���ا واإلغائه���ا يف مقاب���ل ذل���ك، ويف ظروف 

الأم���ة العربي���ة التي توالت عليه���ا الأزمات منذ ما 

قبل الق���رن الع�شرين جند اأنف�شن���ا منحازين اإىل 

ثقافة ت�ش���ون الهّوية وت���ربز الوجه اخل���اّلق فيها 

وه���و اجلانب التح���رري الدميوقراطي واملعريف يف 

جممل النت���اج الثقايف يف بالدن���ا، فرنى فيه �شفة 

الوطني���ة، بح�شب���ان اأن الثقافة الوطني���ة اأوًل: هي 

خمتل���ف األوان الثقافة والإب���داع املنتجة يف الإطار 

العام حلركة التحرر العربية، الهادفة اإىل التحرر 

من التبعي���ة والهيمن���ة املطلقة ل���دول الراأ�شمالية 

العاملية واإىل تر�شي���خ الدميوقراطية، والتفاعل مع 

ح�شارات ال�شع���وب الأخ���رى ومنجزاتها احلديثة 

واخلروج من واقع التخلف اإىل اأفق التقدم والعدالة 

..
)16(

الجتماعية

5 - بني هّويتني ثقافيتني:اخلا�شة والعامة
اإذ نتحدث عن هّويتن ثقافيتن لدى اأّمة واحدة 

هذا ل يعني انف�شالهما عن بع�شهما يف ال�شكل واإن 

احتدا يف اجلوهر..

يف ح���ال الأمة العربية، نحن اأمام تراث �شعبي 

عري���ق، كم���ا نحن اأم���ام هّوي���ة ثقافي���ة موغلة يف 

الق���دم.. والثقافية التي اأعنيه���ا هنا هي ال�شديدة 

اخل�شو�شي���ة وهي الت���ي داأب عم���وم ال�شعب على 

تكوينها منطلقًا من ذاته �شواء اأ�شنعتها هذه الذات 

اأم اأخ�شعته���ا له���ا واأذابته���ا يف كيانه���ا واأ�شبحت 
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ج���زءًا منها، فكانت بهذا املعن���ى خادمة لها كونها 

املمثلة لل�شدق والعفوية والقيم والعادات والتقاليد 

والأديان والفن���ون والآداب التي ا�شطبغت بالألوان 

املحلي���ة.. وهو ما اأرادت ت�شميت���ه بالهوية الثقافية 

اخلا�شة..

لكن ثّمة ن���وع اآخر من الثقاف���ة ينمو ويرتعرع 

�شاق���ًا لنف�ش���ه طريق���ًا اأك���رث عمومية، وه���و يتمثل 

بالواف���د املختل���ط بالأ�شيل �ش���واء اأكان على �شكل 

ترجم���ة اأم تدريب اأم اإع���الم اأم كتب اأم ن�شرات اأم 

�شف���ر اأم ندوات... ت���روج كّله���ا يف املجتمع حاملة 

ثقافة يتعاظم دورها دون اأن تندمج كليًا يف الثقافة 

اخل�شو�شية، وتك���ّون لنف�شها م�شارًا قد ي�شل اإىل 

ح���ّد اخل�شوم���ة م���ع ه���ذه اخل�شو�شي���ة اأو ترقب 

تطويرها.. وهذا ما اأردت اأن اأ�شميه الهّوية الثقافية 

العام���ة.. ويف الواقع هو لي����س هّوية ثقافية اأ�شيلة، 

ورمبا ي�شبح بع�شها اأ�شيال ً، ومل ت�شنعه الأّمة ومل 

يندرج بعد يف بناها العقلية والنف�شية والوجدانية.. 

يف ح���ال بالد العرب هو موج���ود بكثافة ولقد قوي 

تاأثره يف الهوية الثقافية اخلا�شة، اإىل حّد اأهملها 

ورمبا يلغيها.. حيث حّولها اإىل هام�س واأجل�شها يف 

م���كان ي�شعب مع الزمن الو�شول اإليه.. اإّل اأّن هذه 

العام���ة مل تفلح يف احللول حمّله.. ذلك اأّنها بقيت 

هجين���ة قّلما توغل���ت اإىل اجلوهر، لأّنه���ا يف جّلها 

اإ�شق���اط ونوع م���ن التعايل ومنّو خ���ارج اأطر املكان 

الذي ينبغي اأن ينمو فيه..

لذل���ك دائمًا ه���ذا العام يف اأزم���ة.. لأّنه ي�شّر 

عل���ى غربته عن املجتمع العربي يف تتفيهه ما لديه 

والتعايل عليه وكاأّن حامليه �شقطوا من كوكب غر 

الكوكب الذي يعي�س عليه العرب.. هذا من ناحية، 

ومن ناحية ثانية مل تتبّناه احلكومات العربية نهائيَاً 

ومل ت�ش���در قرارات ر�شمية فيه.. فاأ�شبح بدوره يف 

اأزمة ويف غربة..

ويف تقديرن���ا اأّن ه���ذه الثقاف���ة العام���ة فقدت 

خ���ّط ال�شر ال�شحي���ح.. لأّن التط���ور اإمنا يح�شل 

م���ن الداخ���ل، والنتق���ال اإىل حالة جدي���دة تتمثل 

يف انتق���ال اجلوهر.. وه���ذه العامة ما مل تراع هذا 

اجلوهر �شتظل طائرًا يغّرد يف غر �شربه.. وال�شرب 

احلقيقي هو الذي يعّول عل���ى عدم جتاوز املوروث 

والتفاعل مع���ه، لأّنه الأقرب اإىل خلق حالة التحّول 

مب���ا فيه من اإب���داع جماعي وتفاع���ل عقلي ونف�شي 

وح�شّي للجواهر الأ�شا�س م�شتمّرة يف جزء منها يف 

احلا�شر، وقابلة للتطور والنماء والإفادة..

6 -الثقاف���ة ال�شعبي���ة والهوية: املجال واحلركة 
والتقاطع

تتقاطع يف مو�ش���وع الثقافة ال�شعبي���ة والهوية 

جملة من املعطيات التي حتّدد وجودها وفاعليتها.. 

وهو مو�شوع ي�شكن الأماين والوجدان واملمار�شة.. 

ولك���ن كي���ف يتم ذلك. ب���ل كيف نتعام���ل معه وقد 

األقيت عل���ى عاتقنا مهّمات كثرة ينبغ���ي اإدراكها 

وت�شنيفها واإجنازها؟

من البديهي التم�ّشك باملقولت التي حّددناها 

�شابق���ًا كموؤ�ش�س وكتطّلع وهّوي���ة وقيمة.. لكّن هذا 

التم�ّشك ل يجدي اإن بقي يف نطاق القول والتعاطف 

بدون النظ���ر يف احلركة التي تتحّت���م للخروج من 

دّوام���ة املراوح���ة والقلق واخلوف عل���ى ما �شنعته 

اأيادي الأجداد..

لقد ق���ّدم العرب���ي اأمنوذجًا راقي���ًا يف التعامل 

م���ع مو�ش���وع الثقاف���ة ال�شعبي���ة وال���رتاث والهوية 

و�شنعه���ا جميع���ًا.. ي���وم كان القرار متخ���ذًا لبناء 

الدول���ة العربية.. فت�شافرت اجله���ود لإنتاج حياة 

متقّدمة ت�شتفيد من اآخر ما تو�شل اإليه الإن�شان من 

اإجنازات.. جتّمع ذلك فيما و�شلت اإليه احل�شارة 

العربية يف اأوجه���ا يف العبا�شي وقبله الأموي.. لقد 

ا�شتفيد م���ن طاقات ال�شعوب الأخ���رى واإنتاجاتها 

يف امل�شتوي���ات كّله���ا.. هذه ال�شع���وب التي ان�شوت 

حتت لواء الإلهي لتجمع املكاين والزماين والعلمي 

واملعريف واحل�شاري والرتاثي والديني والجتماعي 

وال�شيا�شي ويف الأ�شا����س الثقايف.. ومل مي�س ذلك 

دون خطة اأو دون غرة على اخل�شو�شية.. فاأ�شهم 

العربي والفار�ش���ي والهندي والرومي واحلب�شي يف 

اإنتاج حياة جتمه���رت فيها خمتلف املعارف وفنون 

الق���ول.. كان املنطل���ق ه���و �ش���رورة الإنت���اج وكان 

الق���رار ي�شقط من احل�ش���اب كّل معي���ق ويعلي كّل 

م�شهم باإيجابية..

نورد ذلك لنوؤكد اأن �شانعي الثقافة واحل�شارة 

وبالتايل التف���ّوق عّولوا على الداخ���ل وانطلقوا من 

الأر�س والتاريخ واللغة والقيم والعلم مبا تعنيه هذه 

الكلم���ة من فاعلية مّتت من داخ���ل الذات وخلدمة 
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مقولت غزي���رة وكثيفة يف الدي���ن الإ�شالمي وهي 

احل�ّس على العلم وت�شجيع العلماء وتبّنيهم واإ�شاعة 

اأجواء من الرتغيب بالعلم والقراءة والتزّود بهما.. 

الأمر الذي حّول املجتمع اإىل ور�شة اإنتاج ل تقت�شر 

عل���ى النظري بل العمل���ي اأي�شًا لذل���ك �شميت اأمة 

“اإق���راأ”.. تل���ك ه���ي بع����س وج���وه اخل�شو�شية 
العربي���ة، واإن مل تك���ن كذلك فهي م���ن قبيل الهذر 

والكالم الذي يقال من اأجل اإظهار الغرة على زمن 

انق�شى وكاأنه ذكرى ي�شتعذب معيدها التغّني بها.

اأم���ام العرب اأمثلة كث���رة يف الزمن الراهن.. 

وهم اأّمة لديها من الإمكانات ما مل يتوّفر ل�شواها.. 

عني���ت الرثوت���ن العلمي���ة- املعرفية-احل�شارية- 

الإن�شاني���ة والروحية من جهة وال���رثوة املادية من 

جهة ثانية.. وهو م���ا مل يتوفر لدولة كاليابان مثاًل 

لناحية ال���رثوة املادية الطبيعية وللكثافة ال�شكانية 

والإمكان���ات الأخرى التي جعلت منها دولة عظيمة 

حتتل املرتبة الثانية يف الإنتاج ال�شناعي العاملي.. 

ومع ذلك ه���ي دولة متقدمة وتعّد م���ن الدول ذات 

الط���راز الأول يف جم���الت متع���ّددة اأبرزها العلم 

واملعرفة والإنتاج.. بل احتفظت بها جميعًا، ول تزال 

هذه اخل�شو�شيات تت�شدر الن�شاطات وال�شلوكات 

لدى ال�شعب الياباين..

الهوية والتجدد

امل���وروث ه���و الأ�شا����س والثقافة ه���ي الأ�شا�س 

والرتاث هو الأ�شا�س اأي�شًا والأف�شل اأن نبني عليها 

جميعًا.. ذلك هو املجال الذي ينبغي التحّرك فيه.. 

عندما نر�شم املج���ال احليوي نحن م�شطرون اإىل 

التحّرك يف امل�شتويات التي حتّدد يف املجال-ال�شّلم 

الرتقائي.. املجال احليوي هو القاعدة التي يكمن 

فيها اجلوه���ر، الأ�شا�س الذي انبنت عليه الهّوية.. 

وهو جوهر دائ���م وبقية املجالت متحّركة متغّرة، 

تعم���ل على التطوير، لكن �شم���ن املوؤ�ش�ّشات.. على 

ذل���ك �شنتقب���ل اأي جدي���د ب���ل اأّي جت���ّدد.. الهّوية 

ل تفه���م باجلم���ود بل احلرك���ة، والهّوي���ة ل تعرف 

النهاي���ات، بل ه���ي اأفق مفتوح عل���ى كل �شيء.. اإّن 

زي���ارة اإىل مدين���ة طرابل����س الغرب �ش���وف ترينا 

النم���ط الإيط���ايل يف العم���ارة الليبية وزي���ارة اإىل 

حقولها �شوف ترينا منط املزارع الإيطالية الزراعية 

منت�ش���رة يف كل مكان �ش���واء منها اأ�شج���ار الزينة 

البيئية اأم املثمرة كالزيتون والليمون.. زيارة اأخرى 

اإىل مدينة اجلزائر �ش���وف ترينا النمط الفرن�شي 

ب���اٍد يف العم���ارة والتنظيم املدين.. ذل���ك ما ي�شم 

الفّنن الإيط���ايل والفرن�شي... لكن زيارات اأخرى 

مماثلة اإىل دم�شق وبغ���داد واملنامة.. �شوف تظهر 

هذا الأثر لل���ذوق العربي والفّن العربي يف العمارة 

والتنظيم املدين، حيث الأ�شا�شيات العربية تبدو يف 

كل �ش���يء منت�شبة عرب الزمان حتكي عن الأ�شالة 

والرق���ي والتقدم.. كذل���ك الأمر نف�ش���ه لالأندل�س 

حي���ث املالمح العربية تبدو يف معامل كثرة ل تزال 

باقية اإىل يومنا هذا..

ذلك هو املجال حيث كانت احلركة دائبة.. وما 

ينق�س اليوم تلك احلركة نف�شها.. وهي ل تتمثل يف 

ه���ذه املظاهر وح�شب بل يف اأمور كثرة تعّد تراثية 

كما تعّد ثقافة �شعبية.

ا�شتمرار الإنتاج املعريف  - 7
اإّن ع���دم التوق���ف ع���ن الإنت���اج اأم���ر يف غاية 

الأهمي���ة.. واحلركة هنا تعن���ي الإنتاج.. واحلفاظ 

عل���ى اخل�شو�شية يعن���ي متابع���ة احلركة-الإنتاج 

�شم���ن املج���ال احلي���وي نف�ش���ه.. والإنت���اج الذي 

نعنيه خمتل���ف الهتمامات: اإنتاج الثقافة واملعرفة 

والعل���م والتكنولوجيا واملعلوماتي���ة.. الإنتاج املادي 

والروح���ي ال���ذي يعّد ا�شتم���رارًا وتط���ورًا ملا هو يف 

اخل�شو�شية..

اإّن اخل���وف والقلق ينبغ���ي اأّل يتوجه���ا اإىل ما 

تنتج���ه العومل���ة وح�شب، ب���ل اإىل توقفن���ا نحن عن 

الإنتاج، وهو اأمر ظاهر.. اإّن ما تقوم به اجلامعات 

يف بع�س الأقطار العربية من �شخ علم ومعرفة هو 

نوع من التكرار والجرتار والنقل والرتجمة والتمّثل 

بالأجنب���ي.. ذل���ك ال���ذي وع���ى دور اجلامعة منذ 

الثورة ال�شناعية عندم���ا ا�شتطاعت حتويل الدور 

م���ن منتج مع���ريف ومكان لتداول العل���وم اإىل منتج 

اجتماع���ي اقت�شادي ي�شع خطط���ه وفق احلاجات 

املطلوب���ة يف احلق���ول املختلف���ة.. عن���د ذل���ك كان 

التجّدد يف احلياة الجتماعية والنطالق اإىل اآفاق 

اأرحب بغية احلفاظ على الكيان الجتماعي..

ويف بالدنا نحن العرب، تعظم احلاجة اإىل هذا 

الإنتاج-  و�شع  اإىل  ال�شتهالك  و�شع  التحّول من 

ال�شتهالك.. وهو احلركة املطلوبة لإحياء الرتاث 
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وم�شتمرة،  ناه�شة  �شعبية  ثقافة  �شمن  ال�شعبي، 

ركاب  يف  وال�شر  الهوية،  على  القب�شة  وت�شديد 

الع�شر، اأّمة لها متّيزها واإ�شهامها يف اإعادة اإنتاج 

احلياة..

عند ذلك �شتتجّدد الهّوية وتت�شع اخل�شو�شية 

ويع���ود التالحم م���ع ال���رتاث، وعند ذل���ك تتجّدد 

العنا�ش���ر املكّون���ة للمجتم���ع م���ن اأ�ش���ول �شعبي���ة 

وتاريخي���ة وديني���ة ونف�شي���ة وفّنية ولغوي���ة وتراثية 

وتاأخ���ذ مكانه���ا الطبيع���ي يف احلياة كم���ا تتجّدد 

الأر����س بالإعم���ار والبن���اء والو�شائ���ل اجلغرافية 

والإيكولوجي���ة والطبوغرافي���ة وط���رق التعامل مع 

الطبيعة وو�شائل العي�س.. تتج���ّدد �شمن اأ�شولها، 

وهي التي تعّد ثوابت اأ�شا�شية يف اخل�شو�شية تتخذ 

�شمة ال�شتق���رار �شمن حركة الق�شرة اخلارجية.. 

وهذا التجّدد هو ما يعطي للثقافة الوطنية والقومية 

�شماته���ا الرئي�شة وخ�شائ�شه���ا املمّيزة لها، حيث 

ي�شبح من الع�شر اإلغاوؤها اأو تغيرها..

اإّن التج���ّدد يف الأ�شا�شي���ات �شوف يتبعه جتّدد 

يف ميادين احلياة الأخرى ال�شيا�شية والقت�شادية 

حياتن���ا  يف  وتدخ���ل  والثقافي���ة..  والجتماعي���ة 

مف���ردات جديدة ح���ول الإنت���اج وال�شناعة واملهن 

والتكنولوجيا والثقافة والفنون، ول باأ�س اأن ن�شرتك 

م���ع الآخري���ن يف اإحداثها طامل���ا اأّنها ل���ن توؤّثر يف 

اجلواهر والأ�شا�شي���ات وطاملا �شتكون الطريق اإىل 

اخللق والإبداع يف العلم والفن والبحث والثقافة.. 

و�شي�شتفيد امل�شتقبل من احلا�شر واملا�شي على حّد 

�شواء و�شيكون امل�شتوى الرئي����س اجلوهري خاّلقًا 

غني���ًا بالدرا�ش���ات والبت���كارات التي يع���ّول عليها 

ل اإليه الع�شر وتغنيه  م�شر الأّمة فتعتني مبا تو�شّ

يف احلقول املختلفة..

ه���ذه احلركة يف املجال العربي هي �شرورية.. 

الإنتاج- احلركة �شوف يعّزز الهّوية واخل�شو�شية 

ويجع���ل من ال���رتاث اأك���رث اإ�ش���اءة وم���ن الثقافة 

ع�شري���ة منبعث���ة م���ن ال���ذات.. اإّل اأّن احلركة يف 

جتديد الأ�شا�شيات �شتت�شم بالبطء بينما �شتتقّدم 

عنا�شر اأخرى اأكرث ع�شرية م�شتجيبة للمتطلبات.. 

ول باأ�س اأن تكون كذلك لأّن جتديد العقل وامل�شاعر 

والأحا�شي�س �شيت���ّم �شمن الأر�س والقيم واملوروث 

والرتاث واخل�شو�شية والهّوي���ة.. حيث اللت�شاق 

ال�شديد به���ا وتبّنيها �شيبقيان موؤ�ش���رًا لدميومتها 

عل���ى الرغم من اأّن اخلروج منه���ا اأو احليدة عنها 

�شيربزان وكاأّن املجتمع تخّلى عنها ولكن يف الواقع 

هو اعتناق لها..

اإّن احلدي���ث ع���ن الهوي���ة واخل�شو�شية، بهذا 

القدر من الأهمية، لن يتوافر على ال�شعيد العربي 

بغي���اب الق���رار ال�شيا�ش���ي العرب���ي.. اإّن ال���رتاث 

ال�شعب���ي والهوية ه���ي مل���ك الأّمة العربي���ة.. واأي 

تخطيط لإعادة القب�س عليهما لن ينفع ما مل يكن 

على م�شت���وى اأّمة لأّنه يهم كّل ال�شع���وب العربية.. 

وهذا يقت�شي حّل كثر من الإ�شكالت على امل�شتوى 

العرب���ي، لي����س الآن جم���ال معاجلته���ا، اإّل اأّن حل 

م�شائ���ل مث���ل الدميوقراطي���ة وازدواجي���ة املثقف 

وال�شلط���ة واملوق���ف م���ن ال���رتاث والهّوي���ة، واللغة 

بالدرجة الأوىل، واملوق���ف من العلم واملعرفة ودور 

اجلامعات واملراكز البحثية والتفكر على م�شتوى 

14 ملي���ون كلم2 وحّل بع�س اإ�شكالت العالقات 
بن الأنظم���ة وتبّني خطة م�شرتك���ة واإعادة العمل 

مبنطلقات يعّدها العرب ل�شّيما امل�شلمون الأ�شا�س 

يف البنية الجتماعية األ وهو العلم واملعرفة وحماية 

العلماء والعارفن واإف�ش���اء املعرفة مبا ي�شّجع على 

القراءة والتزّود باملعرفة ودخول العامل على اأ�شا�س 

اأننا ذات م�شتقل���ة تتعامل مع الآخرين على قاعدة 

الحرتام املتبادل.

الق�سم الثالث: املنهج والإ�سكالية

املعايري املنهجية

اإن الإ�شكالي���ة التي نح���ن ب�شددها متتد على 

رقع���ة وا�شعة تغطي بالد العرب. والتعاطي معها ل 

ميكن اأن يكون اعتباطيًا، بل وفاق منهج يعتمد على 

جمموعة من اخلط���وات م�شتمدة من واقع الثقافة 

العربية.

1 - معيار الو�شوح يف التعاطي
مّرة اأخرى ل نريد البتعاد من الرتاث ال�شعبي 

نف�شه، ول من الواقع الثقايف ال�شعبي الذي نعي�شه.. 

م���ا نريده هو القرتاب مما نقوم ب���ه اأوًل وما يدور 

حولنا ثاني���ًا. اإننا يف زمن �شريع التب���ّدل والتغّر.. 

حيث تقوم قي���م وتخف�س اأخ���رى.. وحيث حت�شل 

النك�ش���ارات النف�شية على غر �شعي���د.. فينتابنا 
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القلق، وي�شبح الرنّو مزدوجًا: اإىل املا�شي من جهة 

وامل�شتقب���ل من جه���ة ثانية.. ويف احلال���ن يتمّلكنا 

اخلوف على ما لدينا من ال�شياع وي�شودنا الرتباك 

يف فقدان اأ�شالي���ب املواجهة.. لن نّدعي اأن الرتاث 

ال�شعبي والثقافة ال�شعبية وحدهما اللذان �شينربيان 

حلّل م�شكالتنا.. اإمّنا هن���اك عوامل متعّددة تقف 

يف وج���ه تطورنا لي�س اأقّلها خطرًا �شلطان العوملة.. 

وعل���ى هذا ميك���ن اأن يك���ون الو�ش���وح يف التعاطي 

�شبياًل من �شبل النتقال اإىل حالت اأف�شل.. لذلك 

ينبغي وجود منهج يقوم على عّدة ركائز، ومنها:

والثقاف���ة  ال�شعب���ي  لل���رتاث  اختيارن���ا  ولع���ّل 

ال�شعبية ح�شرًا، ل يعن���ي اإلغاء العوامل الأخرى.. 

وه���و ما ق�شدته بالو�ش���وح يف التعاطي مع الرتاث 

ال�شعب���ي.. ذلك اأّنن���ي ل اأح�شب منتج���ات القدمي 

لقدم���ه ه���و ت���راث �شعبي وح�ش���ب.. ب���ل اإّن كّل ما 

�شنع منذ الق���دمي اإىل الزمن الراهن هو من قبيل 

الرتاث ال�شعبي.. اإّن الألوان الكفاحية التي قّدمت 

يف �شبيل التح���رر وال�شتقالل هي م���ن الإ�شافات 

امل�شرق���ة له.. وعل���ى ذلك فاإّن �ش���رة عنرتة واألف 

ليل���ة وليلة وال���رتاث الإ�شالمي والعرب���ي برّمته مل 

يتوق���ف عند ح���ّد من احل���دود، بل ا�شتم���ّر ي�شنع 

التقاليد والعادات والقيم.. ل ميكننا اأن نحذف من 

هذا ال���رتاث ثورات الفالحن يف لبن���ان يف القرن 

التا�ش���ع ع�شر على الإقطاعي���ن والأجانب.. كما ل 

ميكنن���ا اأن نحذف كفاح اإبراهي���م هنانو يف �شوريا 

�شد امل�شتعم���ر لروؤية �شوريا ح���ّرة م�شتقّلة.. ذلك 

كّله نوع من الثقافة ال�شعبية اأ�شيفت اإىل ما �شبقها 

واأر�شلت اإىل التاريخ لتكون تقاليد كفاحية منطلقة 

..
)17(

من الذات التي تكّونت حّرة عرب التاريخ

وبه���ذا تك���ون م�شاألة ال���رتاث ال�شعبي تتخطى 

ال�شيئي���ات لت�ش���ل اإىل املعنويات، وترك���ز على ما 

يف���رح الذات وهي ما�شية للحف���اظ على مكّوناتها 

وهويتها عندما يعتدي عليها معتد..

والو�ش���وح ال���ذي ينبغ���ي اأن ننطلق من���ه يعّول 

على طرح الإ�شكالية ومن ثّم اإيجاد املنهج حلّلها.. 

والإ�شكالي���ة تكمن يف اأي ت���راث �شعبي نريد وكيف 

يتّم توظيفه؟ واملنهج هو يف كيفية التعاطي مع هذه 

الإ�شكالية.. ولذلك ينبغ���ي النظر اإىل امل�شاألة وفق 

املعاير التالية:

2 - معيار القدمة واملعا�شرة
نت�ش���اءل اأحيانًا عن �شبب القدم���ة يف النظرة 

اإىل ال���رتاث ال�شعبي وما يف���رزه من ثقافة �شعبية، 

فن�شم���ه بالق�شور عن جم���اراة الواق���ع والنغالق 

�شم���ن الزمن الذي اأحدث في���ه.. كما نت�شاءل عن 

املعا�ش���رة، ع���ن ماهيته���ا وفعاليته���ا وا�شتجابتها 

لنداءات التطور احلديث.. ويف حال العرب يجري 

اخلل���ط ب���ن الإثنن عن���د البع����س والتفريق فيما 

بينهما عند البع�س الآخ���ر.. وهي م�شاألة مل ينظر 

اإليه���ا مو�شوعي���ًا.. ذل���ك اأّن املحا�شب���ة ينبغي اأن 

تنطلق م���ن الذات اأوًل ث���ّم تعود اإىل الق���دمي ثانيًا 

وتنظر اإىل الواقع احلديث ثالثًا.. عند ذلك ميكن 

اأن تكون املحا�شب���ة �شاملة اجلميع.. اإّن من يحاول 

ا�شتح�شار املا�شي برمته اإىل احلا�شر كمن يقذف 

باملجتم���ع اإىل خ���ارج الزمن.. والأم���ر نف�شه للذي 

يرى يف املعا�شرة حاًل دائمًا للم�شكالت الراهنة.. 

وما ينبغ���ي الرتكيز عليه هو جمل���ة من املرتكزات 

منها:

- اأّي ما����سٍ نري���د؟ وماذا نريد من���ه؟ وما جدوى 

اإح�شاره اإىل هذا الزمن؟

- اأّي ثقاف���ة �شعبية نريد؟ واأي���ن جندها؟ وما هي 

مقّوماتها؟

- هل ا�شتنفدنا العمل مبقولة التوا�شل بن املا�شي 

)الرتاث ال�شعبي( واحلا�شر؟

- هل فهمنا معنى املعا�شرة والتحديث؟

- وما هي م�شائر الثقافة ال�شعبية يف زمن العوملة 

الذي نعي�شه؟

ويف الإجاب���ة جن���د اأن جمل���ة م���ن الإحلاحات 

تفر����س نف�شها ل���دى التعاط���ي مع تل���ك الثنائية: 

القدمة واملعا�شرة اأو القدمي و احلديث اأو الأ�شالة 

واملعا�ش���رة.. يف مقدم���ة هذه الإحلاح���ات م�شاألة 

الإجابة عن ال�شوؤال اأي ثقافة نريد؟ بالطبع الثقافة 

ال�شعبي���ة املنفتحة على كل الآف���اق وامل�شتندة على 

قواعد متينة موغلة يف الق���دم واملعّدة تتويجًا لها، 

الثقافة الإن�شانية الت���ي تتفاعل مع واقعها اأوًل ومع 

العامل ثانيًا وامل�شتجيبة حلاجات التطور من الداخل 

ثالث���ًا واملندجمة مع جمموع م���ا اأنتجه ال�شعب من 

ح�شارة وعلم ومعرفة وفن واأدب وتراث اإجماًل..

ومن ه���ذه الإحلاح���ات اتخاذ الق���رار املالئم 
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ل�شرورة العودة اإىل هذا الرتاث ال�شعبي وا�شتح�شار 

املفيد منه يف �شبه عملية من التوا�شل بن املحطات 

امل�شيئة عرب ال�شن���وات الغابرة.. وقد يكون فقدان 

عملية التوا�شل هذه عاماًل رئي�شًا يف القطع ما بن 

املا�شي واحلا�شر والن�ش���راف اإىل اجلديد الذي 

نه�شمه ول نتمخ�س عنه ثمرًا..

ومن الإحلاحات اأي�شًا العودة اإىل قراءة مقولة 

التحدي���ث يف كل �ش���يء �شم���ن الأر����س والقي���م.. 

وهذا م���ا مل يح�شم بعد اإىل الزم���ن الراهن.. ويف 

هذا ال�ش���دد ل تكفي بع�س مظاه���ر التحديث يف 

املجتم���ع العربي، ل�شّيما التي ت�شق���ط اإ�شقاطًا ول 

تنبع من الذات ول تتفاعل معها.. فيتحّول املجتمع 

اإىل م�شتهلك يدمن على الأخذ ول يح�شن العطاء، 

بينم���ا تعي�س الثقافة ال�شعبي���ة مهّم�شة يف الأماكن 

الق�شّية من دائرة الهتمام.

وعلى هذا ينبغي اإعادة النظر يف م�شاألة القدمة 

واملعا�ش���رة، ل عل���ى اأ�شا�س اأنهم���ا متناق�شان، بل 

متوا�شالن يكمل اأحدهما الآخر ويبنيان وفق منطق 

التط���ور املن�ش���ود للمجتمع.. وقد تفي���د هنا ق�شية 

احلراك الثقايف، ويق�شد بها “معرفة الجتاهات 

املتغرة بن طريف املعادل���ة يف الأ�شالة واملعا�شرة 

يف املجتم���ع ثقافي���ًا واجتماعيًا. ومبعن���ى اآخر يدل 

م�شطلح احلراك الثقايف عل���ى احلركة امل�شتمرة 

للعنا�ش���ر الثقافية القابلة للتاأث���ر والتغّر والتبّدل 

احلا�شل ج���ّراء الحتكاك والتالق���ح مع الثقافات 

.
الأخرى”)18(

ويف اإع���ادة النظ���ر ه���ذه �ش���وف تالح���ظ هذا 

احل�شور املكّثف لل���رتاث ال�شعبي وثقافت���ه، وكاأّنه 

جزيرة حتاط بها املعا�شرة من كل جانب.. جزيرة 

حمبب���ة الرتياد تدغدغ العواط���ف وامل�شاعر وتثر 

احلنن دون اأن تندمج بهذه املعا�شرة..

3 - معيار الن�شجام والهتمام
ل يك���ّف بع�س الدار�شن ع���ن تعميق الهّوة بن 

الأ�شال���ة واملعا�شرة اأو ال���رتاث ال�شعبي واحلديث 

اأو موقع الثقافة ال�شعبية مم���ا يجري.. اإننا، �شئنا 

اأم اأبين���ا، نت���اج ملراح���ل �شابق���ة ترّبعت عل���ى قّمة 

التطور العربي اأيًا كان �شكله.. فدرا�شة ال�شخ�شية 

العربي���ة اليوم تظهر الكثر من و�شائج القربى بن 

العرب���ي وما�شيه.. ل اأري���د اأن اأح�شر هذا الرتاث 

ال�شعبي، كما قلت �شابقًا يف بع�س املحنطات، واإمّنا 

اأريد النط���الق اإىل اأجواء اأرحب ت�شتوعب جتارب 

الثقافة ال�شعبية بحيث ل ت�شتثني جتربة دون اأخرى 

اإّل ما كان مفيدًا لتطور املجتمع. 

وعليه فاإّن القول:» اإن الثقافة ال�شعبية تخت�س 

بالتقلي���دي، بامل���وروث مقابل احلدي���ث واملعا�شر، 

وتخت�س بالديني العفوي مقابل الكن�شي ال�شلطوي، 

وتخت�س بال�شعبي مقابل النخبوي وبالهام�شي مقابل 

 اأمر قابل للنقا�س يف غر تعبر من 
)19(

الر�شمي..«

تعبراته.. ذلك اأّن ا�شتحداث هذه الثنائيات، وهو 

من قبيل التو�شيف ل من قبيل الدخول اإىل جواهر 

الأ�شي���اء.. فه���ذا الأخر ل ُي���ري احلقائق يف هذه 

الهّوة من التناق�س والتثنية بقدر ما يعك�س الإهمال 

الذي ل يط���ال الرتاث ال�شعبي وح�شب بل جمالت 

اأخرى حياتية لي�س هنا مكان احلديث عنها، ولكن 

اأكتفي بالقول: اإّن ه���ذا الإهمال ينال من كّل �شيء 

معا�شر ول يوليه اأهمية ما، لكنه ل يعني اأّن اإهماله 

اأحدث فيه ثنائيات �شّدية مع احلا�شر برمته.

لذلك ف���اإّن البحث يف م�شاأل���ة الرتاث ال�شعبي 

وثقافت���ه، يحاول اأن يجد الن�شجام ويوحد املنظور 

ويرت���ب ال�شيئي���ات مب���ا يتنا�ش���ب وما�ش���ي الأم���ة 

.. وال���رتاث ال�شعب���ي 
)20(

وحا�شره���ا وم�شتقبله���ا

العربي، باملفهوم ال���ذي نّوهت به، ل يزال حا�شرًا 

بق���ّوة، وه���و متواج���د بكثاف���ة يف �شل�شل���ة املواقف 

ال�شعبية املتم�شكة بهويتها الثقافية.. وهو ما ي�شهده 

الزمن احل���ايل يف غر موقع م���ن مواقع ال�شدام 

على اأر�س الع���رب، ذل���ك اأّن “اأي جمتمع اإن�شاين 

له خ�شو�شيت���ه )هويته( الثقافي���ة بحكم تاريخه 

الجتماع���ي الفري���د، وال���ذي ل ميك���ن اأن يتكرر، 

فهو اأ�شبه بالب�شم���ة الثقافية املمّيزة مثل املنطقة 

العربية الإ�شالمية على �شبيل املثال واإن كانت هذه 

اخل�شو�شيات الثقافية ل تنفي الواقع امل�شرتك مع 

باقي املجتمع���ات واملناطق احل�شاري���ة بحكم اأننا 

.
ننتمي جميعًا اإىل اجلن�س الب�شري”)21(

ورمبا اأف�شى بنا هذا التفكر يف رف�س الثنائيات 

يف معاجل���ة م�شاألة اإيج���اد الن�شجام ب���ن الرتاث 

ال�شعب���ي واملعا�ش���رة اإىل اخلروج م���ن دائرة هذا 

امل�شطلح للقول م���ع د. حممد عابد اجلابري:”يف 

اخلم�شينات وال�شتينات وما قبلها وهي املرحلة التي 
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تري���د العومل���ة ودعاتها اإق�شاءه���ا واإعدامها كانت 

الثقافة ثقافتن: ثقافة ا�شتعمارية امربيالية وثقافة 

وطني���ة حتّررية. اأما الي���وم فالت�شنيف الذي يريد 

تكري�شه الواقعون حتت تاأثر اأيديولوجيا العوملة هو 

ذل���ك الذي يجعل الثقافة �شنف���ن: ثقافة النفتاح 

والتجدي���د وثقافة الندم���اج واجلمود. ول���و �شّموا 

الأ�شي���اء باأ�شمائها لقالوا: ثقاف���ة التبعية والثقافة 

.
الوطنية”)22(

وتل���ك الثقافة الوطنية هي الت���ي نريد اأن يوؤول 

اإليه���ا تراثنا ال�شعبي لأّنه مرتب���ط طبيعيًا بق�شايا 

الوط���ن، وه���و �شجل مل���ا قالت���ه الأّم���ة وفعلته عرب 

الزمن، واإيج���اد اخلط املو�شل اإىل الراهن هو من 

اأوليات الهتمام للو�شول اإىل الن�شجام.

املنهج والنقد  - 4
من اخلطاأ ح�شبان الباحث يف الثقافة ال�شعبية 

منف�شاًل عن هذا الرتاث، ل�شّيما اإذا كان عربيًا.. 

اإّن الف�شل الق�ش���ري ل يجدي، كما اأّن ال�شت�شالم 

اإىل الدع���ة وح�شبان اأّن حق���وق الرتاث ال�شعبي قد 

تاأّمنت حماولة لت�شوي���ه احلقائق.. اإّن املنهج الذي 

نري���ده هو املنطلق م���ن الواقع، وه���ذا كفيل اإذا ما 

نظر اإلي���ه باإمع���ان بالقيام بالفرز اجل���ّدي ملجمل 

.. ذلك اأّن و�شم العرب بالتاأّخر يرتكز 
)23(

الوقائ���ع

اإىل مت�ّشكه���م به���ذا املا�ش���ي دون جتدي���د في���ه.. 

بالإ�شافة اإىل عوامل اأخرى متعّددة.. يعني هذا اأّن 

الع���رب ل يزال ق�شم كبر منهم يعتّد بهذا الرتاث 

ويح�شب���ه نافعًا لزمنه.. وما نريده يف هذه العجالة 

ه���و ت�شليط ال�شوء على جملة م���ن الق�شايا نختار 

اثنتن لأهميتهما يف هذا املجال:

املنه���ج: حيث يقت�ش���ي البحث م���ن الداخل.. 

داخل املجتمع بتكويناته املختلفة، وداخل الذات وما 

تلب�شها من خلط وت�شوي�س، بحيث اأ�شبحت مق�ّشمة 

ب���ن ما لها وما عليها، بن ما هو خا�س بها وما هو 

دخي���ل عليها.. ل اأّدعي اأّن���ه ينبغي الف�شل القاطع 

بن اخلا�س والدخيل، بل يجب النطالق من منهج 

وا�شح ي�ش���ع يف اأولويات بن���وده اإظهار امل�شرق من 

هذا الرتاث ال�شعبي ومتييز القابل للحياة من الذي 

كان �شدي���د املحّلية وقد عّف عليه الزمن. وبالتايل 

اإيجاد منافذ التوا�شل التي كانت �شببًا يف ا�شتمرار 

هذا املا�شي يف احلا�شر.. بعد ذلك ميكن النطالق 

اإىل الآف���ق الأرح���ب يف ال�شتفادة م���ن الإيجابيات 

وو�شعه���ا يف �شكل ان�شجام مع امل�شتجدات والإبقاء 

عل���ى قن���وات التطور �شم���ن اخل�شو�شي���ة القابلة 

لالندماج مع الغر، بعيدًا من الإلغاء اأو الإق�شاء.

النقد: ول بد من العرتاف اأن ق�شمًا كبرًا من 

تراثن���ا ال�شعبي مل يرافقه نق���د ي�شذبه ويبقي على 

الأف�شل في���ه.. ول�شّد ما حتتاج جمتمعاتنا العربية 

اليوم اإىل هذا النقد الذي بو�شاطته ميكن التعّرف 

اإىل املفيد من �شواه..

واملنه���ج  فالنق���د  والنق���د:  املنه���ج  ت���الزم   

متالزم���ان، ف���ال منهج م���ن دون نق���د ول نقد من 

دون منه���ج. و�شرط هذا الت���الزم البقاء يف داخل 

الثقاف���ة ال�شعبية وا�شتع���ارة الأدوات النقدية منها 

ولي�س من خارجها، والبتعاد من الإ�شقاط والتتفيه 

والنظريات امل�شبقة..

5 - بني العقالنية والنفعالية
اأ- الزمن العوملي

اإن طرح م�شاألة الثقافة ال�شعبية يف هذا الزمن 

جتد خطورته���ا يف التحّول الكبر ال���ذي طراأ على 

الإن�شاني���ة، ل�شّيم���ا يف الرب���ع الأخر م���ن القرن 

الع�شرين وحتى اليوم.

اإنه زمن مل يعد يركن فيه اإىل مقولت جاهزة 

يتناوله���ا النا����س بجموده���ا، ب���ل »اإّن م���ا تقوم به 

القوى امل�شيط���رة يف املراك���ز الراأ�شمالية القومية 

من تفكيك واإعادة بن���اء العامل مبنظماته واأبنيته، 

وقواعد تنظيم العالقات بن ال�شعوب واحلكومات 

واملنظمات غر احلكومية، والحتكارات العمالقة 

متع���ددة اجلن�شي���ة م���ن اأج���ل تطبي���ق القواع���د 

والنظ���م التي فر�شتها اإرادات احلكومات الغربية، 

والحتكارات متعددة يف الثقافة والإعالن والت�شويق 

 ليع���ّد خط���وة ته���ّدد لي�س 
)24(

والب���ّث الف�شائ���ي«

ال���رتاث ال�شعبي وح�شب بل الكيان���ات كّلها و�شوًل 

اإىل التفتي���ت واإىل حّد جعل القبيلة الأ�شا�س لإثارة 

القتت���ال اإيذان���ًا بطم�س الهوي���ات واخل�شو�شيات 

التي تعّد عائقًا اأم���ام نفاذ و�شريان عاملية التفكر 

.. الأمر الذي يو�شح 
)25(

ومنط ال�شتهالك الكوين

طموح العوملة اإىل �ش���وغ ثقافة كونية �شاملة تغطي 

خمتلف جوانب الن�شاط الإن�شاين..

ذلك هو الزم���ن الذي نتحدث فيه عن الرتاث 
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ال�شعب���ي وثقافت���ه، مب���ا يحوي���ه من مب���ادئ وقيم 

و�شلوك عملي ومعنوي واأخالق واأفكار ل تزال ماثلة 

يف تركيبة الذات العربية..

ب- حقيقة الأّمة
وم���ن البديهي الق���ول اإننا يف اأّم���ة لها طابعها 

اخلا�س الذي يح���ّدد مبادئها وقيمه���ا وتوجهاتها 

ال�شلوكية اأفرادًا وجماعات.. كما هو بديهي القول: 

اإن العملي���ة الجتماعي���ة- الثقافي���ة متثل جمموع 

القوى واملوؤ�ش�شات الجتماعية والن�شاطات الثقافية 

والقرارات التي تقوم ب�شوغ واإدارة وتوجيه ال�شوؤون 

الجتماعية والثقافية لالأمم وال�شعوب. وتقوم تلك 

العملية باأداء مهامها من خالل التعامل مع الرتاث 

احل�شاري واإحياء بع����س جوانبه الثقافية واإهمال 

بع�شه���ا الآخ���ر، والتاأكيد على جوه���ر املوروث من 

القي���م واملعتق���دات والع���ادات وتطوي���ر م�شلكيات 

ومواقف قيمية جديدة ملواجهة التحديات الداخلية 

النابعة من تغّر الظروف ال�شيا�شية والقت�شادية 

..
)26(

والعلمية-التكنولوجية

ج- اأزمة الثقافة العربية
كم���ا اأننا نتح���دث يف ظّل اأزم���ة ثقافية عربية 

مل جت���د حلوًل له���ا حتى زمننا ه���ذا.. ولقد م�شى 

ح���ن من الدهر ونحن نردد هذه املقولة التي ت�شع 

الثقاف���ة العربي���ة يف م���اأزق.. وذل���ك يع���ود اإىل اأّن 

احلي���اة العربية نف�شها متّر مباأزق كبر يعود �شببه 

للواقع العربي نف�شه، يف تكوينه ونظمه وموؤ�ش�شاته 

وعقلية التعامل وعاطفية املواقف و�شرعة النقالب 

على احلقائق وموق���ف بع�س ال�شلطات من املثقف 

وهذا الأخر منه���ا والأزمات املتتالية التي ترتاكم 

دون حلول والقلق ال���ذي تعي�شه اجلماهر العربية 

املتاأت���ي م���ن قل���ق احلي���اة نف�شه���ا وا�شطرابه���ا 

وك���رثة امل�شكالت التي تتناوله���ا والتكوين النف�شي 

لالأفراد واجلماعات وغي���اب املفاهيم ال�شحيحة 

..
)27(

للدميوقراطية وامل�شوؤولية

د- ل بّد من العقالنية والنفعالية
وه���ي م�شائل ل حت���ّل اإّل بالع���ودة اإىل الأ�شول 

التي فر�شت فعاليتها يف الزمن احلديث واأثبتت اأّن 

التط���ور لي�س حلم ك�شول بل عم���ل دوؤوب يعّول على 

التخطي���ط والتنفي���ذ انطالقًا من العل���م واملعرفة 

وا�شتيعاب اآخر امل�شتجدات على ال�شعيد الكوين.. 

وهو تخطيط لن يجد ثماره ما مل ينظر اإىل الواقع 

بعقالنية.. ذلك الواقع الذي هو مزيج  مما ا�شتجّد 

وما ق���ام يف املراحل ال�شابقة يف �شبه ن�شق ي�شتفيد 

م���ن ر�شم هيكلي���ة داخلية ملا ج���رى ويجري داخل 

اجل�ش���م العرب���ي وخارج���ه.. اإّن العق���ل النفعايل 

ال���ذي ينت���اب التفك���ر هو ج���زء م���ن املطلوب يف 

معركة امل�شر العربية. اأن ننفعل بالرتاث ال�شعبي 

ونتناول���ه بعقالنية بعيدًا من ذهني���ة الإلغاء قريبًا 

م���ن و�شع احل�شاب���ات التي هي يف نهاي���ة التحليل 

تنفيذ خلط���ة ت�شتفيد من العقل كم���ا ت�شتفيد من 

امل�شاعر والنقد..

الثقاف���ة  لأ�شا�شي���ات  املنهج���ي  املقيا����ض   -  6
ال�شعبية والهوية

ل بد هنا من اإيجاد مقيا�س وا�شح للتعامل مع 

الثقاف���ة ال�شعبية اخلا�شة والأخ���رى العامة.. وهو 

املقيا����س الذي يقوم على جملة من امل�شتويات لدى 

احلديث عن البناء الجتماعي ودور اخلا�س والعام 

في���ه.. وهو ميكن ت�شميته ب�شّل���م الرتقاء للموجود 

وهو يحتوي على اأربع درجات اأو م�شتويات:

اأ-الثقافة ال�شعبية اخلا�شة
يف الدرج���ة الأوىل من الأ�شفل اأو قاعدة ال�شّلم 

الرتقائ���ي التط���وري تاأتي الثقاف���ة اخلا�شة، وهي 

تتوغ���ل يف تاريخ تك���ّون �شعب من ال�شع���وب عرقيًا 

وعقليًا ونف�شي���ًا وتاريخيًا ودينيًا وفني���ًا، بالإ�شافة 

اإىل كّل م���ا ينطل���ق من جوهر التك���ّون والبنيان يف 

الأ�شا����س، وهو نقط���ة البدء وم�ش���ار النمّو يف تلك 

القاع���دة ال�شّلمية الت���ي تت�شع اأفقي���ًا وت�شيف اإىل 

بنائها اجلوهري عموديًا �شمنها ولي�س خارجها.. 

والتطور الذي يلحق هذا اجلوهر هو القابل للتحّول 

والتغّر والنم���اء يف اإطار زمني تراكمي يف الثقافة 

واحل�ش���ارة والفن���ون واملع���ارف والأيديولوجي���ات 

والأعراف والتقاليد والعادات.

ب- بنية الثقافة ال�شعبية اخلا�شة
يف امل�شتوى الثاين، وهو الثابت الثاين يف ال�شّلم 

الرتقائ���ي وهو ي�شم���ل البيئة الطبيعي���ة وما جرى 

عليه���ا من تبّدل وتغّر وحتّول، كما ي�شمل املوؤثرات 

اخلا�شة يف ال�شع���ب من مناخ و�شلوك ومنط عي�س 

وا�شتعمال الطبيع���ة �شمن البت���كارات وا�شتعمال 

العل���وم املختلفة كعلم الآثار والفل���ك والريا�شيات 
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والفيزي���اء والكيمياء يف ح���دود الكت�شاف املحّلي 

وتفاعله يف اجلوهر مع الذي يقبله هذا املحّلي عرب 

نقلته اإىل اجلديد.

ج-الإبداعات والن�شاطات
يف امل�شت���وى الثال���ث ياأت���ي الن�ش���اط والإب���داع 

والنطالق والإنتاج واخلدمات والعالقات اخلا�شة 

�شم���ن املجال احلي���وي الواحد عل���ى م�شتوى فرد 

وعلى م�شتوى جماعة.. حيث تن�شاأ عالقات ق�شرية 

تل���زم الفرد وهو ي�شن���ع جماله احلي���وي اخلا�س 

اأن يتعام���ل مع الآخرين يف حميط���ه كي يقّوي هذا 

املج���ال.. وهو يف ه���ذا م�شط���رٌّ اإىل ال�شتمرار يف 

احلياة �شاء اأم اأبى، كما هو م�شطرٌّ اإىل �شنع اإنتاج 

ممّي���ز �شم���ن اجلماعة التي هي بحاج���ة اإليه كما 

هو بحاجة اإليها. كما تن�شاأ عالقات تلزم اجلماعة 

على التع���ارف على حدود من اللتق���اء فيما بينها 

مل�شلحته���ا م�شلحة املجتم���ع يف احلدود املختلفة، 

لذلك كان القانون وكان���ت ال�شرائع والأديان عرفًا 

وكتاب���ة.. ولذلك كان على املجتمع اأن يحافظ على 

تل���ك العالق���ة ويطّوره���ا. ويف النتيجة ثّم���ة اإنتاج 

خل�شو�شي���ة معينة ي�شارك فيه���ا اجلميع، هي من 

ال�شعب واإلي���ه، حيث ت�شبح كاملقّد����س الذي يعني 

خرق���ه خرقًا لأم���ن اجلماع���ة واأ�شوله���ا واأ�شباب 

معي�شتها وا�شتمرارها..

د- املظهر العام للثقافة
يف امل�شت���وى الرابع ياأتي الع���ام.. وهو العن�شر 

الأكرث حرك���ة.. وهو املتاأثر دائم���ًا باخلارج، ومنه 

ي�شتم���ّد عموميت���ه يف الثقاف���ة واحل�ش���ارة والعلم 

واملعرف���ة والتكنولوجي���ا واملعلوماتي���ة وال�شيا�ش���ة 

والقت�ش���اد وتط���ور اأ�شالي���ب احلي���اة.. وقلياًل ما 

يتاأث���ر هذا العموم���ي بالع���ادات والتقاليد الأخرى 

اخلارجية.. وغالبًا ما يقتب�س تكّونه من التطّورات 

العاملي���ة.. وه���ي يف املراحل الأخرة قوي���ة وموؤّثرة 

اإىل ح���ّد بعيد.. وقد يتمو�شع الي���وم يف قّمة ال�شّلم 

الرتقائي لعّدة اأ�شباب منها: البعد فيما بينه وبن 

قاع���دة الهرم الت���ي ه���ي الأ�شا����س واخل�شو�شية 

ب�شب���ب عوامل تكّون���ه اأوًل، ولأّن الق���رار ال�شيا�شي 

يب���دو م�شل���وًل اأمام امل�شتج���دات العاملي���ة يف زمن 

العوملة حيث ي���رتاوح ولء احلكام بن الأر�س التي 

اأجنبتهم وبن الوافد املغري واملوؤّثر يف �شيا�شاتهم 

ثانيًا. ولأّن املثقفن يغرقون يف اأزمة، بالإ�شافة اإىل 

تهمي�شهم وقّلة فاعليتهم و�شلل دورهم يف الظروف 

العامة، فت�شبح ال�شلة بينه���م وبن القاعدة اأمرًا 

يف غاي���ة ال�شعوب���ة لع���دم القدرة عل���ى ردم الهّوة 

الزمنية ثالثًا. وهو ما يف�ّشر يف الذهول الكبر اأمام 

الت�شارع العلمي واملعلوماتي الذي و�شف بالنفجار 

الطاغ���ي على ما عداه م���ن خ�شو�شيات وحمّليات 

وتراث���ات وثقاف���ات وح�ش���ارات.. حي���ث يرافق���ه 

اّدعاء بنهاية التاريخ والتب�شر بنظام عاملي جديد 

اأ�شبح���ت مقّوماته غر خافية على اأحد ل�شّيما يف 

ثورة املعلوماتية والتحديث والع�شرنة..

الق�سم الرابع: اإ�سكالية الأدب ال�سعبي

1 - واقع الإ�شكالية
يف �ش���وء ما تقدم ميك���ن الع���ودة اإىل مو�شوع 

ال���رتاث ال�شعبي والهّوية يف فرع من فروعه املهمة، 

األ وهو الأدب..

ويف �ش���وء الإ�شكالية نف�شها، ف���اإّن النظرة اإىل 

الأدب تبدو يف �شيء من الإرباك لناحية الت�شنيف 

والت�شمية: تراث �شعبي واأدب �شعبي..

وهي اإ�شكالية وقف عندها كثر من الباحثن يف 

نطاق حديثهم عن هذا النوع من الأدب. ولقد طغت 

عند ق�ش���م كبر منهم وعند م���ن يتمّتعون مبوهبة 

�شعري���ة وقدرة عل���ى �شوغ���ه باللهج���ات العامية، 

م�شاأل���ة التفريق بن الأدب ال���ذي كتب بالف�شحى 

والآخر الذي كتب باللغة العامية.. فاأ�شبحت عبارة 

»اأدب �شعبي« وكاأّنه���ا تطلق على ذلك اجلزء الذي 

يقال بالعامية..

ولق���د وّلد ذلك نوعًا م���ن الن�شراف عن هذا 

الأدب لدى دار�شن كرث ح�شب���وه انحطاطًا لالأدب 

واللغ���ة والفّن.. ول�شّد ما قوي ه���ذا الن�شراف يف 

مرحل���ة ا�شتداد ال�شراع ب���ن الف�شحى والعامية، 

وت�شاع���ده اإىل حّد ح�شب���ان العامي���ة وتبّنيها هي 

موؤام���رة على الف�شحى، اللغ���ة املقّد�شة التي ت�شم 

الع���رب ب�شم���ات خا�ش���ة وكان���ت ول زال���ت عاماًل 

رئي�شًا يف توحدهم، فيها يت���ّم الإبداع ويف اأجوائها 

وقواعده���ا ي�شتقي���م التعب���ر.. ولقد وج���د هوؤلء 

م�شّوغه���م يف الدع���وات الت���ي ظه���رت يف اأواخ���ر 

الق���رن التا�شع ع�ش���ر، وعلى مدى ق�ش���م كبر من 
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القرن الع�شرين، ودع���ت اإىل اإحالل العامية حمّل 

الف�شحى، اأو اإىل ا�شتبدال احلرف العربي بالآخر 

.. بالإ�شافة اإىل ح�شبان اللغة العربية 
)28(

الالتيني

لغ���ة مّيتة، فكيف نع���رّب باملّيت عن احل���ّي.. عالوة 

عل���ى تعّدد اللهج���ات العربية وو�ش���ول بع�شها اإىل 

حّد النغ���الق يف تعبرها واألفاظها، بحيث ل تعود 

مفهومة من قبل �شعوب عربية اأخرى..

يف هذا املجال ينبغي التمييز بن اأمرين: الأول 

م�شاأل���ة التاآم���ر، والث���اين م�شاألة الإب���داع والتعبر 

عن الوجدان بطريق���ة عفوية و�شاذجة وقريبة من 

الواق���ع، اأي البيئ���ة التي اأنتجت���ه وال�شخ�س القادر 

على اإبداعه والتعبر عنه..

فف���ي الأم���ر الأول وج���د البع����س اأّن �شلط���ان 

العامية قد يقهر �شلطان الف�شحى ملا لها من رواج 

ل���دى الأكرثية من الع���رب، ل تقت�ش���ر على عامة 

ال�شعب بل على املثقفن الذين يتداولونها بدورهم 

.. وقد نتج 
)29(

م���ع النا�س ويف اأو�شاطهم اخلا�ش���ة

عن ذلك التفكر باأّن �شواد الأّمة هم من الناطقن 

بالعامية، املعربين عن اأغرا�شهم بها، واأن فئة قليلة 

من النا�س هم الذين يعرّبون بالف�شحى عن بع�س 

تل���ك الأغرا�س عند الكتابة بها اأو النظم بها، فقد 

ترتب على كل هاتيك املعطيات اأّن الأدب هو ال�شعر 

والنرث الفني، هو اأدب اخلا�شة اأو اأدب فئة قليلة، واأن 

الأدب الذي يعرّب عّما يخالج نفو�س ال�شواد الأعظم 

م���ن الأمة هو �شيء اآخر غر ه���ذا الأدب الف�شيح 

.. ويجد هوؤلء م�شّوغهم يف الأمثلة 
)30(

اأو الر�شمي

التي ي�شتقونها من واقع اللهجات العربية املتفّرقة، 

وم���ا اأنتجت���ه من اأن���واع �شعري���ة كالزج���ل واملوايل 

واملذاهب والأدوار وامللحون والنبطي وال�شحراوي 

..
)31(

و�شواها من اأنواع الأدب ال�شعبي

ويف احلقيق���ة، اإن الدخ���ول اإىل ه���ذا ال�شجال 

يف م�شاأل���ة ال�ش���راع ب���ن العامي���ة والف�شحى قد 

يخرجن���ا عن النطاق املر�شوم له���ذا البحث.. وقد 

كان التقدير اأّن���ه ينبغي على الباحثن التمييز بن 

هذه الجتاهات فيما يخدم الأّمة وفيما ل يخدمها 

يف تاريخ اإبداعها الطويل، بعيدًا من التاآمر وقريبًا 

م���ن جمريات الواق���ع، دون ال�شق���وط يف املبالغات 

الت���ي وقع���ت فيه���ا بع����س املداخ���الت.. ذل���ك اأّن 

املخت�ش���ن يف درا�شة الأدب ال�شعب���ي ميّيزون بن 

الأدب ال�شعب���ي وبن الأدب العام���ي. الأّول ي�شدر 

عن وج���دان اجلماع���ة ول ميّيز ب���ن املن�شئ وبن 

امل���رّدد، بل رمبا ح�شب���وا اجلهل باملوؤل���ف اأو املبدع 

اأح���د مقّوماته اأو �شروطه.. اأما الثاين فهو ل يتمّيز 

عن الأدب الف�شيح اإّل باللغة، فهو يعرّب عن وجدان 

�شاحب���ه، وميكن درا�شت���ه على ه���ذا الأ�شا�س من 

..
)32(

التعبر الذاتي ودرا�شة املقّومات الفنية

اإّل اأن الإمع���ان يف ه���ذه الإ�شكالي���ة ق���د يفقد 

النوعن من ه���ذا الأدب اأ�شالتهم���ا، وي�شعهما يف 

قف�س التهام.. وهو م���ا نّوهت به يف الق�شم الأول 

م���ن الدرا�شة يف املفهوم الذي حتدثُت عنه للرتاث 

ال�شعبي والثقافة ال�شعبي���ة.. وهو الذي لأّمة ولي�س 

جل���زء منها، لأّم���ة تتقبله �شم���ن عنا�شر جتّمعها 

ولي�س ابتعادها كّل قطر على حدة.. ول يزال الأدب 

العام���ي يع���رّب عن قط���ر اأو قرية من���ه اأو قبيلة من 

قبائل���ه.. اأدب يقال لفئة ول يق���ال للمجموع.. ثّمة 

كث���رون يف العامل العربي، وحت���ى الدار�شن منه، 

ل ي�شمع���ون بال�شع���ر النبطي الذي ين�ش���اأ يف بع�س 

اأقط���ار اخلليج العربي اأو �شب���ه اجلزيرة العربية.. 

وثّم���ة كثرون من ل يفهم بع����س اللهجات العربية 

ال�شدي���دة اخل�شو�شي���ة كم���ا يف املغ���رب العرب���ي 

واجلزائر وموريتانيا.. فكيف يكون ذلك كّله معرّبًا 

ع���ن تراث الأّمة، ل�شّيما املوحد.. وهل فقدت هذه 

الأّم���ة عنا�شرها امل�شرتكة بحي���ث اأ�شبحنا نطلق، 

حتى عل���ى اأدب الف�شحى، ت�شميات قطرية فنقول 

الأدب امل�شري اأو اللبناين اأو البحراين.. مع العلم 

اأّن ه���ذا النوع من الأدب ه���و الل�شان الناطق با�شم 

الأّمة يقراأه كّل مواطن وكاأّنه كتب يف داره..

الأدب العاّمي يعرّب اإذًا عن قطر ورمبا عن فئة 

�شّيقة في���ه.. ول باأ�س اأن يعرّب عن وجدان �شاحبه 

اأو ع���ن جمموعة من النا�س ت�شتعذب فّنه.. وهو يف 

هذا جزء من تراث �شعبي لفئة اأو منطقة، وهو من 

الأّمة لكّنه لي�س املعرّب عن جميعها..

اأم���ا الأدب الذي يكتب بالف�شح���ى، ولن اأجد 

حرج���ًا يف ت�شمية ق�شم كبر منه “ال�شعبي”، فاإّنه 

املع���رّب عن جماع الأّمة.. اأدب يكتبه ال�شعب لنف�شه 

وتاريخه وح�شارته وتراثه وقيمه وعاداته وتقاليده 

واأديانه وجغرافيته واأو�شاعه عمومًا.. تتقبله الأّمة 

كما تقبلت���ه يف ال�شابق وباهت ب���ه واأعطته ل�شواها 
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من ال�شعوب �شمن التالقح احل�شاري الإن�شاين.. 

���ر يف تعبره عن طموحات  وه���و اإىل الآن، مل يق�شّ

الأّم���ة واأو�شاعها، ف�شّوره���ا يف احلقب املختلفة، 

ونه����س به���ا يف بداي���ات النه�شة العربي���ة ورف�س 

اأن يك���ون عاميًا ركيكًا ومبت���ذًل، لأّن ذلك ل يالئم 

و�ش���ع الناه�ش���ن ول ه���و م���ن اللغ���ة املقّد�شة ول 

�شيغ ب���ه الرتاث الذي مّثل هوّية الأّمة عرب القرون 

الطويلة..

اأم���ا ما يطلق على الأدب من اأّنه ر�شمي اأو غر 

ر�شمي )اأي �شعبي(، فاإّن هذه الت�شمية، قد تواجدت 

فيم���ا عرف من اأدب ن�شاأ داخل البالطات املختلفة 

اأو وافق حاكمًا من احل���كام اأو حتّدث بل�شان نخبة 

من النخ���ب.. فاإّنه اأي�شًا يبقى اأدب���ًا عرّب يف حقبة 

م���ن الزمن عن حاجات اأو واقع فر�س عليه ذلك.. 

لكّنه اأثرى الأدب القومي العربي بالكثر من فنون 

الق���ول مبا حملت من م�شام���ن وما �شيغت به من 

اأ�ش���كال تعبري���ة عّدت م���ن قبي���ل الأدب الراقي: 

املتنبي مثاًل..

م���ن  املقب���ول  الأدب اجلمع���ي،  ن���رى  لذل���ك 

الأّم���ة كّلها، واملعرّب ع���ن هويتها القومية، “ينه�س 

دائم���ًا بالوظيفة اجلمعية الت���ي حتافظ على تراث 

اجلماعة من ناحية وعل���ى مزاياها واأجمادها من 

.
ناحية اأخرى”)33(

2 -�شراع البقاء والأدب ال�شعبي
اأّن���ه كان لبع����س الدرا�ش���ات يف الأدب  عل���ى 

ال�شعب���ي العامي اإ�شهامات حت���اول اأن تخرجه من 

نطاق���ه ال�شّيق اإىل نطاق اأرح���ب.. وهم يعّولون يف 

ذل���ك على بع�س اللهجات العربية الأكرث رواجًا يف 

الع���امل العربي وهي امل�شرقي���ة.. ل اأريد اأن اأفا�شل 

يف هذا املجال بن لهجة واأخرى، فالبدوية ت�شتحوذ 

على الق�شم الأكرب من اللهجات العربية.. واإن كانت 

لهجات املغرب العربي اأقّل ذيوعًا وانت�شارًا..

مث���ل ذل���ك حماول���ة الدكت���ور خلي���ل اأحم���د 

خلي���ل يف كتابه:»ال�شعر ال�شعبي اللبن���اين: درا�شة 

، فعل���ى الرغ���م م���ن تعاطف���ه مع 
)34(

وخمت���ارات«

النوع���ن من ال�شع���ر فاإّنه يح���اول اأن يوجد بطاقة 

اأهميت���ه تراثي���ًا و�شعبي���ًا  باإب���راز  للعام���ي  هوّي���ة 

واإبداعيًا.. يقول:”يطم���ح ال�شعر عند ال�شعب اإىل 

اأن يكون واحدًا متنّوعًا مثله: اإّل اأّنه وهو يغامر بهذا 

الطم���وح البعيد، ع���رب ال���ولدة التجربة-الدائمة، 

يتبّع�س، يتنّوع، يحكى، ين�شد، يكتب ويقراأ، وي�شقط 

على احل�شارة وفرعها الثقايف الجتماعي، فيغّنى 

ومي�ش���رح، وميّثل يف العادات والطقو�س واحلركات 

والث���ورات معًا، بكلمة اأق���ول: اإن ال�شعر ال�شعبي هو 

امل���روي- املكتوب معًا، وهو الف�شيح- العامي معًا، 

والقدمي املتجّدد معًا، وهو اإىل جانب ذلك احلامل 

ثقافي���ًا لطموح عام لدى ال�شع���ب النا�شط يف كافة 

امليادين، �شاأنه يف ذلك �شاأن �شقيقه الف�شيح الذي 

بداأ خا�شًا ثم تعّمم، وبداأ خروجًا، ثم تقّن يف �شرع 

الثقافة و�شار ج���زءًا من م�شاريعها العامة، والذي 

عان���ى جدلي���ة اخلل���ق الإبداع���ي ف���كان اأداة لنقل 

.
الأف�شح والأقّل ف�شاحة عند ال�شعب”)35(

يوحي ه���ذا ال�شت�شه���اد واملط���ّول بالكثر من 

ح�شنات ال�شعر العاّمي، وهي حقيقة وواقع يف قطر 

مثل لبنان.. ذلك اأّن الدكتور خليل يتحّدث يف كتابه 

ع���ن لبنان، وهو القطر الذي كان معماًل لكثر من 

التط���ورات الثقافية عرب تياراته���ا املختلفة.. مّرة 

جديدة اأوؤكد اأن درا�شة الدكتور مغرية ومو�شوعية 

يف اآن واحد.. وبنوايا الباحث الطّيبة اأظهر جدوى 

الإف���ادة من ه���ذا الأدب يف �شنع ال���رتاث اللبناين 

وطموحه ليكون تراثًا عربيًا على م�شتوى اأّمة.. 

ه���ذا الطم���وح ال���ذي ي���زاوج ب���ن الف�شي���ح 

والعاّمي، فيجعل من الثاين لهثًا لتح�شن �شروطه 

الإبداعية كي يلحق بالأول الذي �شّوره يف انحداره 

من الأف�ش���ح اإىل الأقّل ف�شاح���ة، ي�شتلفت النظر 

ويوح���ي ب���اأّن امل�شتقبل �شيكون للعام���ي يف معركته 

لتح�شن �شروطه.. 

وهو م�شتقبل قابل للمناق�شة فيما تر�شم الأّمة 

م���ن طموحات نح���و التقدم ولي�س نح���و التقهقر.. 

وكاأّن التعاطف مع العامي اأ�شبح ميزة ي�شعى اإليها 

من يريد الكتابة والإبداع.. مع العلم اأّن هذا ال�شعي 

يقف املفكر الدكتور خلي���ل اأمامه ليقّدم لوحة عن 

الإبداع ال�شعري اللبناين يف �شبه خلط بن العامي 

والف�شيح، ويف �شبه ت�شابق لإبراز الرتاث ال�شعبي، 

مع العرتاف اأّنه يعّد الف�شيح �شعبيًا اأي�شًا:”هذا 

ال�شع���ر ال�شعب���ي اللبناين ه���و جمم���ل الإبداعات 

اجلمالية ال�شعرية لدى اللبنانين بعامة، وهو متمّيز 

عن ال�شع���ر ال�شعبي الآخر، املرت�ّشم تقليدًا وتراثًا، 
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ح وزنًا ولغًة، باأّنه مو�شع �شراع ثقايف حاد،  املتف�شّ

يبحث عن م�شتوى اأدبّي ي�شتّل به �شرعيته، ويبحث 

عن لغ���ة تعبرية حتفظ���ه �شمن ال���رتاث ال�شعبي 

اللبن���اين، ويبحث اأخرًا عن جمتمع جديد يتحاور 

.
معه، وي�شتقبله با�شم الآتي اإبداعًا”)36(

الإب���داع ال�شعب���ي ال�شع���ري اللبن���اين ي�شم���ل 

النوع���ن اإذًا ورمب���ا مت�شاوين، كم���ا ت�شر الفقرة 

، اإل اأّن العام���ّي يظهر ق�ش���وره اأمام 
)37(

ال�شابق���ة

الف�شيح، فه���و يكافح من اأجل اإيجاد �شرعيته، ول 

يزال فاقد لغة التعبر الذي حتفظه كرتاث لبناين، 

وهو مل يجد جمتمعه اجلديد الذي يتحاور معه ومل 

يجد اآتيه )م�شتقبله( حتى اللحظة..

يف ه���ذا الت�شور ع���دة مالحظ���ات توؤكد على 

ما �شقن���اه �شابقًا عن ذل���ك الأدب ال�شعبي العربي 

الأ�شي���ل والف�شي���ح الذي �ش���ّق طريق���ه كاأدب اأّمة 

مقبول من اجلميع.. من هذه املالحظات:

اأّن ه���ذا الأدب يعي����س يف ال�شف���وف اخللفية 

ومل يج���روؤ على التقدم اأدبًا ميثل اأّمة وتراثًا يفهمه 

ويتعام���ل مع���ه جميع اأبنائه���ا: هو لبن���اين، فكيف 

بالأقطار الأخرى اإذًا..

وه���و اأدب يكافح من اأجل ذاته، من اأجل اإبراز 

نف�شه، ولي�س من اأجل ق�شايا اأخرى مرتبطة بالهوّية 

القومي���ة. وهذا جتّن على ال�شعر العامي نف�شه لأّنه 

مل يك���ن يف يوم من الأيام يف النقي����س لأدب الأّمة 

املعرتف به بوجه عام.

اأدب مل يج���د �شرعيت���ه اإىل الآن، فكي���ف يت���ّم 

التحّدث عنه تراثًا �شرعيًا.. وهو ما ميكن اأن يعكر 

�شف���و ال�ش���ورة التي ب���رز عليها ه���ذا الأدب كونه 

تعبرًا وجداني���ًا عن حالة من احلالت التي تنتاب 

املرء.

اإّن امل�شتقب���ل الذي ينبغي الن�شال من اأجله هو 

ال���ذي يتما�شى مع طم���وح الأّمة، ول اأج���د م�شّوغًا 

للق���ول “ي�شتقبل���ه بالإ�ش���م الآت���ي اإبداع���ًا”.. لأّن 

ذلك ي�شتتبع ب�ش���وؤال: هل الآتي املبدع لالأمة هو يف 

اإبداع���ات كل قطر على حدة اأم البحث اجلمعي يف 

هذا الرتاث عن الأ�شول التي توحد واجلواهر التي 

ينبغي اأن ت�شّكل هذا الآتي )امل�شتقبل(.

وقد نقراأ يف كتابات اأخرى عن الرتاث ال�شعبي 

مق���ولت اأكرث تقّدم���ًا يف فهمه وو�شع���ه يف نطاقه 

ال�شحي���ح.. م���ن ذل���ك كت���اب حممد ح�ش���ن عبد 

املح�ش���ن ال���ذي بعن���وان “الأدب ال�شعبي يف حلب: 

، حي���ث جن���د يف جمموعة 
درا�ش���ة وحتلي���ل”)38(

الدوافع التي دفع���ت الكاتب اإىل الهتمام بالرتاث 

ال�شعبي احللبي روؤية اأخ���رى تنحو بالأدب ال�شعبي 

نحوًا خا�شًا ينطلق من اأهمية هذا الرتاث يف مواجهة 

ما يح�شل على ال�شعيد العاملي من اإلغاء للثقافات 

وتقزمي جلهود ال�شعوب وهي تبني خ�شو�شياتها.. 

وي���رى الكات���ب: اأّن الزح���ف احل�ش���اري وامل���دين 

املعا�ش���ر ال���ذي ل يقف عن���د حد هو ال���ذي دفعه 

اإىل �ش���رورة اإنق���اذ الرتاث من الن�شي���ان.. فكثر 

م���ن هذه املاأثورات باتت حت���ت رحمة عامل متغّر، 

والأي���دي العابثة م���ا برحت حتّرف وتب���ّدل فيها.. 

ففي حفظه���ا و�شونها وتذكر اجلي���ل الراهن بها 

وب�شور احلياة املا�شية التي بداأت تتال�شى ل�شّيما 

اخللفي���ة الثقافي���ة ال�شلبة التي تنطل���ق منها اإىل 

.. حماولة لالإبقاء على اأ�شياء جميلة 
)39(

امل�شتقبل

يف تاريخ الأمة.

وه���ي مداخل���ة تظه���ر احلر�س عل���ى الرتاث 

ال�شعبي وثقافته وت�شع���ه يف �شياقه الطبيعي الذي 

ينبغي اأن يكون فيه، يف زمن غدا فيه التغير عنونًا 

ل���كّل �شيء والجتي���اح الثقايف م�شتنف���رًا على غر 

�شعي���د.. ع���الوة على اأّن حل���ب بح���ّد ذاتها كانت 

ول ت���زال مرك���زًا ثقافيًا عل���ى امل�شتوي���ن ال�شعبي 

والر�شمي، واأّن ما اأنتجه اأدباوؤها و�شعراوؤها يعك�س 

امل�شت���وى البالغي الرفيع والأ�شل���وب الفنّي ل�شكان 

ه���ذه املنطقة، وه���و ما ي���رتك تاأث���ره يف النفو�س 

والإبداع..

اإّل اأّن الأم���ر املهم يف هذه الدوافع هو انطالق 

املوؤلف لالإ�شهام يف احلفاظ على قيم ال�شعب وتراثه 

والتعّرف اإىل ال�شلة التي تربط املا�شي باحلا�شر 

وترب���ط حلب ببقية املدن ال�شوري���ة واملدن العربية 

 ..
)40(

الأخرى وتبحث عن الثقافة العربية امل�شرتكة

وه���ي غاية نبيل���ة تف�شح ع���ن الجتاه نح���و توحد 

الهوّية العربية عرب خ�شو�شياتها امل�شرتكة، وتدفع 

اإىل البحث عن كنوز الرتاث الفعلية يف مدينة مثل 

حل���ب كانت مدة طويلة عا�شم���ة الثقافة العربية.. 

وامللفت يف هذه الدرا�شة اأّنها تربط الأدب ال�شعبي 

بالتطورات احلديثة يف الإ�شرار على درا�شة الأدب 
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ال�شعبي يف نط���اق التطور والتوا�ش���ل وال�شتمرار، 

حت���ى تواك���ب التط���ور احل�ش���اري التكنولوج���ي.. 

زادت  تقّدم���ًا  العلمي���ة  التقني���ة  زادت  “فكلم���ا 
..

الدرا�شات الرتاثية تاألقًا”)41(

3 - يف اخل�شائ�ض والدللت
عندما نتحدث عن الأدب ال�شعبي يكون ق�شدنا 

نوعي���ه: ال�شعر والن���رث.. ونوع���ّي ال�شع���ر ال�شعبي 

الف�شيح والعامي، كونهما يف �شميم الثقافة ال�شعبية 

الت���ي ي�شنعها اأنا����س بخ�شو�شيته���م وحمّلياتهم 

وعموميتهم املنفتحة على كل جديد، وهو كثر على 

امتداد الوط���ن العربي.. واملالحظ فيه اأّنه ي�شتقي 

مو�شوعاته من احلياة نف�شها يف معظم ما يطرحه 

م���ن ق�شاي���ا وي���دور حول���ه م���ن دللت تقربه من 

احلي���اة الواقعية يف تناوله م�شامن ي�شعر املجتمع 

اأّن احلاجة اجلمالي���ة واملعرفية تدعوه اإليها.. وهو 

ككل الآداب ينه���ل من حلظات الزم���ن الذي يقال 

فيه اأو يط���ّور ما كان موج���ودًا.. واإذا كانت و�شائل 

الإع���الم والطباع���ة ورواج الكتابة مل تكن متوافرة 

ف���اإّن جل�ش���ات ال�شمر وحكايا املحّدث���ن وما عرف 

باحلكائن )احلكواتية( قد كانت تعوي�شًا و�شائليًا 

لإي�شال احلقائق اإىل النا�س.. وهو ما كان يعطيها 

احليوّي���ة وال�شتجابة وال���رواج.. عالوة على كونها 

متّث���ل جانبًا من جوانب احلياة واإن جاءت جمهولة 

املوؤلف على الأغلب، تنقل حكاية اأو خرافة اأو �شرة 

اأو مث���اًل اأو حكم���ة اأو نادرة اأو مقطوع���ة �شعرية اأو 

ق�شيدة طويلة و�شوى ذلك من الفنون الأدبية التي 

كانت رائجة يف ع�شر من الع�شور..

واأبرز اخل�شائ�س التي تالحظ يف هذا الأدب 

واقعيته والتزامه مبو�شوعات تهّم النا�س يعر�شها 

بحيوي���ة فائق���ة تتج�ّشد باحلادث���ة واللغة واجلديد 

ال���ذي يحمله ناق���اًل جوانب احلياة كّله���ا مبا فيها 

من مظاهر.. لذلك قابليته على الرواج والدميومة 

وجتّدده وقدرته على ك�ش���ب املزيد من الأ�شدقاء، 

كّل يتفاع���ل م���ع جان���ب وي���رى نف�ش���ه اأو �شيئًا من 

ما�شيه وبطولته واأجماده معرو�شة �شفاهًا اأو كتابًة 

اأمامه وكاأّنه يغرف من منهل ثٍر دائم الرفد بدوام 

وج���ود الإن�شان ال���ذي اأجاد احلديث عن���ه و�شّوره 

يف خمتل���ف اأو�شاع���ه، ل�شّيم���ا ذل���ك ال���ذي يغدو 

اأمنوذج���ًا بطوليًا اأو تاريخي���ًا اأو اجتماعيًا.. ينبثق 

م���ن بيئة معينة حاماًل �شماته���ا وممّيزاتها املادية 

واملعنوية.. فهو بذلك يحمل من ال�شمات العامة ما 

يحمل���ه الأدب عمومًا يف غو�ش���ه يف اأ�شرار املجتمع 

ونوازعه واهتماماته وميوله ورغباته مادة وقيمًا.. 

ول يقت�شر على ذلك بل ي�شتعر من ال�شعوب بع�س 

ما هو قابل للحياة يف بيئة هذا الأدب نف�شها..

وميكن ملتتبع اآثار هذا الأدب ال�شعبي، اأن يلم�س 

اجلوانب العديدة املكّونة لل�شخ�شية يف �شياق اإيجاد 

اخل�شو�شي���ة ل�شعب من ال�شع���وب، وبالتايل ر�شد 

املعامل التي ت�ش���ّكل هوّيته على غر �شعيد، ل�شّيما 

الجتماعية والثقافية واملعرفية وال�شيا�شية..

4 - الهتمامات
ومن خالل ر�شد من���اذج من هذا الأدب �شواء 

اأكان �شع���رًا اأم ن���رثًا ميك���ن ا�شتخ���راج جمل���ة من 

الهتمام���ات التي ي���دور حولها.. فنح���ن اأمام كّم 

هائل من هذه النماذج، �شواء اأكانت بالف�شحى اأم 

بالعامية، ونحن اأمام ت�شوير لالهتمامات الثقافية 

والأخرى احل�شارية وال�شيا�شية والجتماعية.. كما 

نح���ن اأمام ر�شم للنطاق القوم���ي الذي يتجلى فيه 

عام���ل ال�شعب والأر����س واللغ���ة والتاريخ امل�شرتك 

والوح���دة ال�شعبية.. جتدها يف ثنايا هذه املاأثورات 

من اأن���واع اأدبي���ة فّنية خمتلف���ة.. كما نح���ن اأمام 

اآثار تفوح منها ال�شم���ات الإن�شانية التي تعّد وثيقة 

اأ�شا�شية ت�ش���ّور الهّم العام للنا����س يف كل مكان.. 

وه���و ما جعل اآثارًا مثل »البخالء« للجاحظ و»كليلة 

ودمن���ة« لبن املقف���ع، و»األ���ف ليلة وليل���ة« و»�شيف 

ب���ن ذي ي���زن« و»الزير �شامل« و�ش���رة »بني هالل« 

و»عن���رتة«... واحلكايا الأخرى اخلا�شة ت�شبح يف 

بواط���ن كت���ب الآداب العاملية: ن�شخ���ًا اأو احتذاء اأو 

تقليدًا اأو حتويرًا اأو مادة مطّورة تتحدث عن جانب 

من جوانب احلياة..

ويكاد ي�شرتك يف هذا الراأي كثر من الباحثن 

يف الأدب ال�شعب���ي، ل�شّيم���ا عندم���ا يح�شبون هذا 

الأدب نوع���ًا من ت�شوير حالة الأمة يف اأدق مراحل 

تطورها، وت�شديه���ا لأعدائها، وانتقالها من و�شع 

اإىل اآخ���ر.. وهو ما ي�شتهل ب���ه �شوقي عبد احلكيم 

 ،
كتابه:“ال�ش���ر واملالحم ال�شعبي���ة العربية”)42(

قائاًل: “العتداءات والأخطار الطامعة واملرتب�شة 

باأمتنا العربية تاريخي���ًا كانت على الدوام القا�شم 
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الرئي�شي ملعظم تركتنا ال�شعبية الفولكلورية العربية، 

من ال�شر واملالح���م والق�ش�س ال�شعرية املعروفة 

بالب���الدا اأو الب���الده كم���ا اأ�شماه���ا الكال�شيكيون 

.
العرب”)43(

ومي�ش���ي �شوقي عب���د احلكيم يف تع���داد هذه 

املظاهر القومي���ة التي وقفها العرب �شّد اأعدائهم 

ودفاع���ًا ع���ن نفو�شه���م، قب���ل الإ�ش���الم وبع���ده.. 

ويظه���ر بجالء هذا العامل القوم���ي الذي اأّدى اإىل 

جتّم���ع العرب يف القدمي يف حروبه���م �شد الفر�س 

والروم���ان والبيزنطين، وكي���ف اأن �شرة الأمرة 

الفل�شطينية “ذات الهّمة” التي ي�شل حجمها اإىل 

�شت وع�شرين األ���ف �شفحة حتكي بتف�شيل وبدقة 

..
)44(

تاريخ هذه املنطقة )�شوريا(

له حتت عنوان:“الق�شمات القومية  وهو ما يف�شّ

، را�شدًا فوا�شل 
امل�شرتكة ل�شرنا ومالحمنا”)45(

تاريخي���ة معين���ة جتّل���ت يف احل���روب والهج���رات 

اجلماعي���ة املتتالية ورّد العت���داءات املتكررة على 

اأر����س الع���رب، واأح���وال الع���رب يف ا�شتقراره���م 

وتنقله���م، ومواقفه���م من احلي���اة عموم���ًا ن�شاطًا 

و�شلوكًا وقيم���ًا واأديانًا واجتماع���ًا و�شيا�شة وثقافة 

وماأث���ورات �شعرية ونرثية.. الأمر الذي ي�شّجل هذا 

التاري���خ العربي، ويحفظه ويظه���ر تراثه جليًا فيه 

رائحة الأر����س ومعاناة النا�س وفرحهم وتعاي�شهم 

وانطالقهم يف اإب���داع اجلديد �شمن ثقافة �شعبية 

نامية ومتطورة..

اأم���ا الدكتورة نبيل���ة اإبراهيم، فاإنه���ا ت�شتفيد 

يف معاجلته���ا للق�ش����س ال�شعب���ي م���ن املناه���ج 

احلديث���ة الباحث���ة يف ال���رتاث ال�شعب���ي عموم���ًا، 

ل�شّيما كتاب:“مورفولوجية احلكايات اخلرافية” 

ل���� “ب���روب”.. ولف���رط اإعجابها ب���الأدب ال�شعبي 

ت�شتنت���ج: “اأن الأدب ال�شعب���ي لي�س جم���ّرد تعبر 

يحتف���ظ به ال�شع���ب لنف�شه، بل ه���و �شرخة عالية 

تدعون���ا اإىل اأن ن�شتم���ع اإليه���ا، واأن نتفهمه���ا واأن 

نتعاطف معه���ا، فاإذا فعلنا ذل���ك اأمكننا اأن نّدعي 

اأننا ن�شنع بقدراتنا العلمية �شيئًا اإيجابيًا ي�شهم يف 

الك�ش���ف عن نف�شية ال�شعب وما يختلج بها من اآلم 

.
واآمال”)46(

الأهداف  -  5
ول ري���ب يف اأّن الرتاث ال�شعب���ي، مبا يت�شمنه 

من �شمات له اأهدافه الوا�شحة.. وقد تبّن لنا مما 

تقّدم جزء ي�شر من هذه الأهداف.. 

واإذا ح�شبن���ا اأّن الأدب ال�شعب���ي ياأت���ي للتعبر 

ع���ن حاجة جمالي���ة معينة اأو �ش���ّد نق�س يف �شياق 

التط���ور الفنّي للموروث، فاإّن الأهداف بهذا املعنى 

ل تنف�ش���ل عن الواق���ع الذي اأبدعه، تراث���ًا ثقافيًا 

�شعبيًا ين�شد اإر�شاء ال�شعب فيعي�س يف وقائعه، وفّنًا 

يريد لنف�شه احلياة فهو م�شطر اإىل اأن يكون واقعيًا 

يف مناذجه واأبطاله ومو�شوعاته وعالقاته، عمومًا 

بالو�شط ال���ذي اأن�شاأه.. لذلك كانت جوانب احلياة 

املختلفة ته���ّم النا�س، ولذلك كانت ترت�شم يف هذا 

الرتاث الثقايف.. 

وه���ي اأهداف رّك���زت على اجلان���ب الأخالقي 

الواقع���ي: يف اإب���راز ح�شناته وم�شاوئ���ه، وهي هنا 

تنطل���ق من البوتقة القيمية للمجتمع التي هي نتاج 

اآلف ال�شنن م�شافًا اإليها كل طارق وجديد. 

ورمبا كان���ت هذه الأه���داف يف اأب���رز �شورها 

تتجل���ى يف عك�س �شورة الواق���ع الجتماعي بكل ما 

مي���ور باحلياة عرب العالق���ات الجتماعية واأو�شاع 

النا�س وفئاتهم وطبقاتهم وم�شاغلهم وهمومهم.. 

و�شوًل اإىل اأ�شوء، حيث “ل يعي�س الإن�شان ال�شعبي 

من�شغاًل مب�شكالته اخلا�شة اأو مب�شكالت جماعته 

فح�شب، ب���ل اإن اأحداث احلي���اة التي جتري خارج 

بيئته املح���دودة ت�شغله كذلك اإىل حّد كبر، وحيث 

اأّن الأدب ال�شعب���ي ل ين�شب اإىل موؤلف بعينه، فاإّنه 

لهذا ال�شبب يت�شم بال�شراح���ة وال�شدق واحلرية 

يف التعب���ر ع���ن م�ش���كالت احلي���اة الت���ي يعي�شها 

.. لذلك كان املجتمع املحّلي ينتج اأبطاًل 
النا�س”)47(

من �شلبه، من داخل عملياته اخلا�شة، فكان هوؤلء 

الأبط���ال: اإّما ممّيزين بالقّوة املزدوجة: اجل�شدية 

والعقلية اأو من ال�شي���وخ وال�شجعان واملدافعن عن 

احلقوق اإجماًل.. 

ورمب���ا جل���اأت احلكاي���ا ال�شعبي���ة اإىل الغي���ب 

ت�شتلهمه حّل امل�شكالت التي تربز لديها.. وهو جانب 

مه���م يف حياة العربي، يوؤكده يف ن�شاطه ويعود اإليه 

دائم���ًا ويعتمد عليه يف ح���ّل م�شكالته.. لذلك كان 

اعتقاده م�شوب���ًا نحو الأعمال اخل���ّرة التي تدوم 

ويكاف���اأ عليها.. ومن هذا املاأثور الغيبي ما يتعّر�س 

لبع�س املعتقدات ال�شعبي���ة يف م�شائل مثل الأولياء 
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والأرواح واجلّن وانق�شامهم اإىل خّرين و�شّريرين 

وتاأثرهم يف الإن�شان وحتّكمهم اأحيانًا به.. 

وهي منها ما يدخل يف املعتقد الديني اأ�شا�شًا 

حيث  الزمن،  م��ّر  على  ال�شعب  خلق  من  هو  وم��ا 

والأ�شطورة  اخل��راف��ة  ح��ّد  اإىل  به  اخليال  ي�شل 

�شيء.. وهي مدخالت  الدين يف  لي�شت من  التي 

بعيدة الت�شديق وغالبًا ما ترافق نوعًا معينًا من 

ال�شعوب التي مل ي�شد فيها الوعي اإىل زمن و�شع 

متخيلها هذا.. 

ول تخل���و املاأثورات ال�شعبي���ة من روح الدعابة 

وخل���ق اأج���واء امل���رح، وه���و م���ا ع���رف باجلوانب 

الهزلي���ة يف ال���رتاث ال�شعبي للرتوي���ح عن النف�س 

والن�ش���راف عن اجل���ّدي اإىل ما يدخ���ل البهجة 

يف النفو�س.. وهو غالب���ًا ما ينحو مناحي خمتلفة 

اأبرزه���ا: اإيجاد الهزل من اأج���ل الهزل، اأو تغطية 

اأم���ر من الأم���ور اجلّدية التي ل ي�شتط���اع تاأديتها 

ب�شكل مبا�ش���ر خوفًا من �شلطان جائ���ر اأو ابتعادًا 

ع���ن الأذّية ل�شخ�س م�شحك تقال عنه الدعابات 

بطريقة غر مبا�شرة..

ال�شعبي بالأدب  الهتمام   -  6
وه���ذه اجلوانب كّلها هي الت���ي حفزت النا�س 

اإىل الهتمام ب���الأدب ال�شعبي وجعلت هذا الأدب 

»يحتفظ بنكهته رغم زوال الأ�شباب التي اقت�شت 

ظه���وره ولزمت���ه، حيث ل ي���زال ق�ش���م كبر منه 

مو�ش���ع اإقبال القّراء عليه وال�شتمتاع به، ومو�شع 

التفات الأدباء والفنانن: معاودة الأ�شل واقتبا�شًا 

.
)48(

منه اأو ا�شتلهامًا لبناء جديد يقوم عليه«

ل  اأم����ور  الأدب  ف����وراء  فح�شب  ه���ذا  لي�س 

ي�شتطيع اأن يقولها الإن�شان كتابة اأو �شفاهًا، واإمنا 

لذلك  اأك���رث..  ال�شفاه  جم��ال  يف  قولها  ينح�شر 

كانت احلكايا ال�شعبية متيل اإىل امل�شافهة.. وكما 

يف ال�شعر كذلك يف النرث ي�شتطيع الراوي اأن يبدع 

اأن ي�شيف كّل مّرة ما يراه �شروريًا،  وهو يروي، 

وقد ي�شيف ما ي�شر ال�شلطان خفية و�شط اأنا�س 

اأبطال  اإىل  معينة  مواقف  ي�شيف  اأو  بهم،  يثق 

ال�شر يراها منا�شبة لو�شع الأّمة.. هكذا كان يف 

يجد  حيث  ال�شر،  من  عنرتة” و�شواها  “�شرة 
ظروف  يف  تتوافر  ل  احلرية  من  اأج��واء  ال��راوي 

يقرتب  كان  �شادقة  اإ�شافته  كانت  وكّلما  اأخرى، 

اخل�شو�شية  عن  والتعبر  اجلمعي  ال�شعور  من 

بب�شاطتها  لقومه  احلقيقية  الهوّية  عن  والك�شف 

وقرب متناولها و�شدقها.

وهذا ما ل يتوافر للكاتب يف اأّي زمن.. ل�شّيما 

اإذا عرفن���ا اأّن معظ���م الأدب ال�شعب���ي ي�شدر عن 

�شخ�شي���ة موهوب���ة اأو جماعة على ق���در واف من 

الوعي، بحيث ي�شبح هذا الأدب قادرًا على ال�شفر 

عرب الزم���ن واخرتاق احلدود اإىل الأمم الأخرى. 

وبهذا يكون الأدب ال�شعبي “مراآة املا�شي و�شورة 

التاريخ كما فهمه ال�شعب اأو كما اأريد له اأن يفهمه، 

تتم���ازج فيه احلقيق���ة والوهم، والواق���ع واخليال 

.
والعلم وال�شحر والغيبيات”)49(

ال�س��عبية  الثقاف��ة  اخلام���س:  الق�س��م 

والتجديد

وه���ذا الهتم���ام بال���رتاث جتّل���ى يف اإع���ادة 

اإحيائ���ه عل���ى غ���ر �شعيد ابت���داء م���ن النه�شة، 

وق���د رّك���زت الجتاه���ات الك���ربى عل���ى اإحي���اء 

اخل�شو�شي���ة يف ه���ذا الأث���ر اأو ذاك.. ول ريب يف 

اأّن الأدي���ب رئيف خ���وري كان من اأب���رز العاملن 

يف هذا الن���وع من الثقافة ال�شعبي���ة، اإذ اإّنه حاول 

التجدي���د وتق���دمي الن�شو�س الرتاثي���ة يف قوالب 

فّنية جديدة اأبرزها الق�ش�شية.. فهو عالوة على 

اإب���رازه بع�س ال�شخ�شي���ات الأدبي���ة العربية مثل 

امرئ القي�س وعم���ر بن اأبي ربيعة وديك اجلّن... 

فقد اأعاد كتاب���ة بع�س حكايا الرتاث ال�شعبي مثل 

“جمو�ش���ي يف اجلّنة” التي التقط فيها اخلوري 
بع�س احلكايا و�شاغها مبا ينا�شب الواقع، ل�شّيما 

عندم���ا كان يف فل�شط���ن يكافح �ش���د ال�شهيونية 

يف الع���ام 1936، ومثله���ا “ث���ورة بيدب���ا” التي 

ت���دور حوادثها حول ق�شي���ة ال�شع���ب الفل�شطيني 

وموؤامرة الإنكلي���ز وال�شهاينة عل���ى فل�شطن.. و 

التاريخ والأ�شطورة” حيث يعيد  “م���ع العرب يف 
�ش���وغ بع�س احل���وادث الرتاثية العربي���ة القدمية 

باأ�شل���وب ق�ش�شي فّني فك���ري يف اآن، عماده فيه 

قوله:“النظ���ر اإىل ال���وراء ج���زء م���ن النظر اإىل 

اأم���ام”، و“�شح���ون ملّون���ة”، وه���ي ق�ش�س من 

ال���رتاث ي�شتفي���د منه���ا الق���ارئ يف اإذكاء روح���ه 

.. منطلقًا من 
)50(

الكفاحية واإثبات هوّيته القومية
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القيم املتعارف بها امل�شتقة من فاعلية ال�شعب:“اإّن 

هذه القيم بالن�شبة لالأديب العربي هي النابعة من 

الر�شالة القومية العربية التحررية، القيم امل�شتقة 

م���ن الطموح ال�شعبي الأ�شيل اإىل العدل واحلرية، 

 .
واإىل اخلر واجلمال، اإىل احلق وال�شعادة”)51(

وهو يف ذلك كّله يدعو اأن يكون الأدب م�شتمدًا 

من الواقع ال�شعبي، ومن م�شروع الثقافة ال�شعبية-

الوطني���ة الت���ي ت�شتم���د مرجعيته���ا م���ن “وحدة 

ال�شع���ب والتاري���خ وتبتع���د م���ن املراج���ع الذاتية 

. وكان ديدنه يف ذلك قوله:“ينبغي 
املنغلق���ة”)52(

عل���ى املثقف���ن اأن ينزل���وا اإىل ال�شع���ب فيعّلم���وه 

.. اإىل غ���ر ذلك م���ن الآراء 
ويتعلم���وا من���ه”)53(

واملواق���ف التي ا�شتمدها من ال���رتاث العربي مثل 

ت�شويره انت�شار ال�شعف���اء يف ق�شة النبي �شالح 

)عليه ال�ش���الم( وثمود. بينما عن���رتة يف ال�شرة 

ميثل يف نظ���ره ق�شية ال�ش���ود امل�شطهدين الذين 

 .
)54(

يحاول���ون اأن يتخل�شوا م���ن العبودية والفقر

وكما هو الأم���ر يف ق�شة العبد الزجني الذي فاق 

 ..
)55(

كرمه كرم معن بن زائدة

وغره���ا من الإحي���اءات الت���ي و�شعها رئيف 

خ���وري يف اأح�ش���ان الع�ش���ر وب���ن اأي���دي اأحفاد 

ال���رتاث الأدب���ي العرب���ي لينهل���وا منه���ا احلكمة 

والأ�شال���ة والقي���م والع���ادات واملواق���ف القومية، 

ويت�شبث���وا بخ�شو�شيتهم ويربزوا مع���امل هوّيتهم 

على حقيقتها متمثلة بهذا الرتاث الهائل على غرار 

م���ا فعل���ت الأمم الأخرى يف حكاياه���ا ومالحمها 

و�شعرها. “اإّن ال�شر البطولية ال�شعبية، كما يقول 

هاوزر على ل�ش���ان اأندريا�س هوي�شل���ر، تنتقل اأوًل 

بطريق���ة جمهولة امل�شدر من فم اإىل فم بو�شفها 

�ش���رًا بطولية �شعبية.. وهي تبداأ بو�شفها اأن�شودة 

اأو ق�شي���دة، وتعاد روايته���ا وت�شاف اإليها عنا�شر 

جديدة بهذا الو�شف.. حتّل حمّل ال�شيغة الأ�شلية 

الأق�ش���ر منها، ولكنه���ا ل تختلف عنه���ا اختالفًا 

.
اأ�شا�شيًا”)56(

وه���ي الطريق���ة نف�شها الت���ي ينهجه���ا الأدب 

ال�شخ�شي���ة  اإثب���ات  يف  املعا�ش���ر  الفل�شطين���ي 

الفل�شطينية ال�شاربة يف اأعماق التاريخ، واملتوحدة 

مع الأ�ش���ول العربية العامة.. ولق���د داأب ال�شاعر 

توفي���ق زي���اد على ه���ذا النهج وكان ديدن���ه اإحياء 

 ..
)57(

الرتاث ال�شعبي يف جممل اأعماله ال�شعرية

وهو توظيف لل���رتاث ال�شعبي، اأو قل هو عامل 

ق���وي م���ن عوامل ال�شم���ود والت�ش���دي والتم�ّشك 

بالأر�س والهوّية واخل�شو�شي���ة العربية.. وهو ما 

ذهب اإلي���ه الدكتور ح�شن م���رّوة عندما دعا اإىل 

ا�شتخ���راج ال�شم���ات ال�شعبية الوطني���ة يف الرتاث 

الأدبي العربي من خالل نظرة علمية حتليلية تقيم 

وزن���ًا للذي يجب اأن يحيا ومي���ّد احلا�شر بالطاقة 

الثقافية التغيرية، ل�شّيما البطولة والقيم والعلم 

 ..
)58(

واملعرف���ة واملظاه���ر املوحدة ملجم���وع الأّمة

فبهذا الرتاك���م املك�شوف عنه يف ال���رتاث ي�شتمد 

احلا�ش���ر األقه من املا�شي يف �ش���وء اخل�شو�شية 

والهوية.

اخلامتة :

 ا�شتنتاج واقرتاح
يف الأق�ش���ام الأربعة من ه���ذا البحث: الرتاث 

ال�شعب���ي  والأدب  وعالقتهم���ا  والهوي���ة  ال�شعب���ي 

واأمنوذج���ه، والتي جاءت لتعر�س اإ�شكالية احلياة 

والرتاث، تب���ن اأن العالقة بينه���ا جميعها تقارب 

التوح���د لتعط���ي الأم���ة م�ش���ارًا خا�ش���ًا يف بن���اء 

جمتمعه���ا عل���ى اأ�ش����س منطلقة من واق���ع التطور 

والتاري���خ واحلا�شر وال�شرورة.. وهو بناء متغر 

يف زم���ن متغّر، والتغ���ّر ل يكون م���ن اخلارج بل 

م���ن الداخل.. ذلك حال الأم���ة العربية يف ع�شر 

الإرباك وفقدان املنه���ج يف النظرة اإىل جممل ما 

تعانيه من م�شكالت وق�شايا تاأتي م�شكلة الأ�شالة 

واملعا�شرة يف طليعتها.. 

وقد تبّن اأن الرتاث ال�شعبي والثقافة لدى �شعب 

من ال�شعوب اأم���ران متالزمان، فاإذا كانت الثقافة 

“ه���ي كل م���ا اأنتجه الب�شر م���ن اأف���كار وت�شورات 
وع���ادات ونظ���م اجتماعي���ة و�شيا�شي���ة ومدلولت 

اقت�شادي���ة وفعالي���ات اأدبي���ة وفني���ة وثقافية عرب 

 فاإن الثقافة ال�شعبية بالتايل الرتاث 
التاري���خ”)59(

ال�شعبي اجل���زء الأهم منها لأنه���ا املنبع ال�شحيح 

للقي���م الثقافية فيه���ا تتجمع اخل���ربات الإبداعية 

والجتهادات ال�شديدة املحلية املنطلقة اإىل العموم 

بف�ش���ل ما حتويه م���ن اإث���راءات للعق���ل والوجدان 

وال�شل���وك ملجم���وع املنتج���ن والذي���ن يرثونهم مع 
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اإ�شاف���ة امل�شتجدات.. وه���ي ثقافة اأنتج���ت الأمور 

الت���ي ارت�شاه���ا النا�س جماعي���ًا، وه���ي انفتاحية 

وان�شاني���ة ومتفاعلة مع الإنت���اج الن�شاين للثقافة، 

على اأ�شا�س اأن الإن�شان ينتج خره وقلما ينتج ال�شر 

لأن ه���ذا الأخر يبقى حالة خا�شة ل ميتد تاأثرها 

كثرًا.. وهو ما تواجهه الثقافة العربية، من �شمن 

م���ا تواجهه يف امل���دة الأخرة م���ن تاريخها وتاريخ 

العامل.. تواجه ثقاف���ة كونية هائلة تدخل يف جميع 

امليادين ولديها القوة الالزمة لالخرتاق من اإعالم 

واقت�ش���اد وم���ال واحتكارات على غ���ر �شعيد، مع 

اأنها حتتفظ بالكثر م���ن الوجوه املعرفية والعلمية 

والتقنية التي فر�شت نف�شها على التطور الإن�شاين 

..وهذا يقت�شي كما 
)60(

وغدت من مكونات التقدم

يذه���ب الدكتور �شمر اأمن العمل على التفاعل مع 

ه���ذه العوملة امل�شتج���دة، لأن التحرر م���ن التبعية-

الهيمن���ة يت���م من خ���الل العمل على تغي���ر قواعد 

اللعب���ة داخل نظام العومل���ة ل الت�شدي ال�شامل لها 

..
)61(

وانتظار انهيارها القادم

اأم���ام هذا الواقع تطرح م�شاألة الرتاث ال�شعبي 

والهوي���ة يف الزم���ن احلا�ش���ر.. وهو م���ا كان مدار 

بحثنا يف ال�شفحات ال�شابق���ة، وكان ال�شوؤال الذي 

حاولنا الإجابة عنه: الرتاث ال�شعبي والهوية: اإهمال 

اأم تبعية؟ يلقى من الأهمية بحيث يقت�شي: 

اأوًل: العتم���اد عل���ى منه���ج وا�ش���ح يف التعامل مع 

امل���وروث ال�شعب���ي، درا�شته باإمع���ان واإحياء ما 

ينبغ���ي اإحي���اوؤه �شم���ن توا�شل ير�ش���د حركته 

التاريخي���ة ي�شتظه���ر عنا�ش���ره مب���ا فيها من 

خ�شو�شية تتالءم مع املعا�شرة بهدف التفاعل 

والتطوير والنفت���اح وت�شنم املكان الطبيعي يف 

�شياق النظام الكوين اجلديد. 

ثاني���ًا: ه���ذا املنهج يج���ب اأن يرافقه النق���د البناء 

لهذا ال���رتاث ال�شعبي بغية اإيجاد الن�شجام يف 

اجلوه���ر وال�ش���كل وتالوؤمها م���ع حركة الزمن 

بحالت���ه الثالث وو�شعه���ا يف مكانها الطبيعي 

من املالءمة. 

ثالث���ًا: اإن حال���ة القلق والرتدد وع���دم ال�شتقرار.. 

وغرها من الأو�ش���اع امل�شطربة التي يعي�شها 

الوط���ن العرب���ي تخل���ق اإرب���اكًا يف التحديدات 

ال�شروري���ة لبع����س الأم���ور اخل�شو�شية لدى 

العرب، ومنها مو�شوع الهوية.. ويف هذا املجال 

ميكن القول: اإن الرتاث ال�شعبي الوا�شح يخلق 

هوي���ة وا�شحة والعك����س �شحيح.. ف���اإذا كانت 

جملة م���ن الإرب���اكات ت�ش���ود النظ���ام العربي 

احلايل، فهذا ينعك�س حتمًا على معظم الأمور 

الأخ���رى: هناك اإرب���اك يف حتدي���د جملة من 

الأم���ور التي حت���دد الهوية احلالي���ة والتي هي 

ا�شتمرار للهوي���ة العربية امل�شكل���ة عرب الزمن 

يف ال�شيا�ش���ة والقت�ش���اد والثقاف���ة والجتماع 

والتعاطي مع مو�شوع العوملة... اأعني اأّن توا�شل 

الهوي���ة العربية احلالي���ة  مع الهوي���ة الأ�شا�س 

ي�ش���وده اخلل���ل يف غر جم���ال. فالهوي���ة تعني 

جتّدد احلياة يف اآفاق وطنية وقومية واإن�شانية، 

وتعن���ي التوا�شل يف جوهر ه���ذه الهوية ليتميز 

عن الغر وتعني ال�شتجابة للمتطلبات احلديثة 

وال�شرعة يف اإجنازها كي ل ت�شيع وي�شيع معها 

املجتمع..وه���ذه ال�شم���ة اليوم ه���ي الغالبة يف 

النظام العربي، وه���و الأمر الذي يجعلنا نقول 

اأ�شبحت م�شكلة الهوية يف العامل العربي م�شدر 

قلق وانف�شام يف ال�شخ�شية العربية دون اإيجاد 

خمرج لها، يوؤّمن ا�شتقرار املجتمعات وت�شامن 

الأقطار، ويوؤمن بالتايل احرتام النظام الدويل 

للكيان العربي وم�شاحله امل�شروعة.

رابع���ًا: ينبغي النظ���ر اإىل اأو�شاعن���ا الراهنة التي 

يرين عليه���ا الإهمال والتق�شر وعدم اجلدية 

يف �شوؤون كثرة.. وهو اأمر اأثر ويوؤثر يف مو�شوع 

ال���رتاث عموم���ًا وال�شعب���ي خ�شو�ش���ًا والهوية 

تاأكيدًا.. وه���و اإهمال ناجت عن عدم ال�شتجابة 

للتطورات احلديثة وعن عدم تفعيل املوؤ�ش�شات 

العربي���ة امل�شرتكة وجتديدها و�شيادة القطرية 

وانغما�س هذه الأخ���رة يف م�شكالت عديدة.. 

عالوة على و�ش���ع الثقافة العربية التي و�شعت 

نف�شه���ا يف ماأزق مت���اأٍت عن الأو�ش���اع العربية 

نف�شها..

خام�ش���ًا: �شرورة جتدي���د التعاط���ي العربي يف كل 

�ش���يء ل�شيما جتدي���د العقل واإ�شاع���ة املعرفة 

وحماية العلماء وحثهم على الإنتاج.. واحلفاظ 

عل���ى اللغ���ة العربي���ة وجعله���ا يف املرك���ز م���ن 

الهتمام وه���ذا التجديد ل ياأتي اأكله اإل �شمن 
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الأر�س والقيم واملوروث كله.. ويف ذلك اإجناح 

مل�ش���روع الهوية ولي����س اإخفاقه���ا، ورفع لوترة 

العمل القومي ولي�س ح�ش���اره وتقزميه.. وحل 

اإ�شكالي���ة الدميقراطي���ة والرتف���اع مب�شت���وى 

اخلط���اب العربي عموم���ًا يف جميع املجالت ل 

�شيم���ا الثقافي���ة والنتهاء من م�شاأل���ة الهجنة 

وال�شل���وك  واملمار�ش���ة  الثقاف���ة  يف  والزدواج 

والتبعي���ة والقرتاب م���ن املفاهي���م الع�شرية 

لتق���ومي التج���ارب والنط���الق اإىل اجلديد يف 

احلياة الكلية العربية ولي�س املجزءة. 

�شاد�شًا: الهتمام بالتعليم العايل وتفعيل دوره ونقله 

م���ن حيث تلقي املعرفة فق���ط اإىل حيز الإنتاج 

وال�شتثمار وتو�شيع���ه مبا يخلق قاعدة معرفية 

ت�ش���كل البني���ة الثقافي���ة للمجتم���ع �شمن تنوع 

الخت�شا�شات.

�شابع���ًا: اإعادة النظر يف النظ���ام الإعالمي العربي 

جمموعًا ومنفردًا ملا لالإعالم من دور خطر يف 

هذا الزمن ي�شهم اإىل حّد كبر يف بث املعرفة، 

حيث يربز يف �شمائنا الإعالمية عدة اأنواع من 

الإع���الم املحل���ي )ال�شديد املحلي���ة والفئوية( 

والقطري والعربي الع���ام والعوملي، وهو الأكرث 

تاأثرًا وفيه مكمن اخلطورة.

ثامنًا: ميّثل الأدب ال�شعب���ي العن�شر الأكرث اأهمية 

يف دائ���رة التعاط���ي الرتاث���ي وحف���ظ الهوية.. 

ذل���ك اأّنه يخت���زن عنا�شر مهمة م���ن تكوينات 

ال�شخ�شي���ة العربي���ة ترتّك���ز في���ه جمل���ة من 

الإبداع���ات اخل�شو�شي���ة لل�شعب وه���و يجمع 

“العراق���ة والواقعية واجلماعية والتداخل مع 
 ..

فروع املعارف والفنون ال�شعبية الأخرى”)62(

في���ه يكم���ن التوا�ش���ل والق���درة عل���ى احلي���اة 

وال�شتمرار يف الإ�شعاع واإمداد الفئات ال�شعبية 

باملزيد من ال�شور اخلاّلقة.. وفيه مراآة الأّمة 

يف التعبر ع���ن هوّيته���ا القومي���ة والإن�شانية، 

يخت���زن ح�شارتها وثقافته���ا واأ�شاليب حياتها 

العامة ويحتفظ بحرارة لغتها وحيويتها ويعك�س 

جم���الت تعاطيه���ا ومتّيزها عن الغ���ر اإيجابًا 

و�شلبًا وتقدمًا وتخلفًا ويع���رّب عن اأذواقها على 

خمتل���ف م�شتوياته���ا وع���ن حكمه���ا واأمثاله���ا 

وجتاربه���ا يف الف���رح واحل���زن وع���ن مواقفها 

يف �شاح���ات الكف���اح والدفاع ع���ن القيم، وهو 

ديوان الغناء والفرو�شية واجلّد والهزل والواقع 

واخلراف���ة، وفي���ه التعب���ر عن كوام���ن النف�س 

يف عبادته���ا وانحرافها وفي���ه ال�شورة الدينية 

املتغلغلة يف ثنايا املجتم���ع واملتاأ�شلة فيه، وفيه 

من النزوع الوطني والقومي والإن�شاين والعلمي 

واملعريف ال�ش���يء الكثر.. وهو الطريق املمهدة 

للقاء العربي املوحد..

لذل���ك ينبغي التفاق على منه���ج لدرا�شة هذا 

الأدب، منهج ي�شاعد على جمعه وت�شنيفه ودرا�شته 

بح�شب اجتاهاته وي�شتخل�س خ�شائ�شه ويخرجها 

اإىل النور، فينهي بذلك الإ�شكالية القائمة حوله من 

حيث عالقته بالعامي والف�شيح، اأي اإيجاد حتديد 

دة اإىل التاآمر  وا�شح له واإبعاد �شبح العاّمية املتق�شّ

على اللغة العربية وتقريب م�شابيح النور اإىل تلك 

العامية العفوية الب�شيطة بب�شاطة ال�شعب وابتعاده 

من النوايا التي درج عليها البع�س لإ�شعاف العربية 

الف�شحى والق�شاء عليها بحجج  خمتلفة.

ينبغ���ي النظ���ر اإىل ه���ذا الأدب ال�شعب���ي على 

اأّن���ه بداية طفولي���ة ل�شعب من ال�شع���وب، هو تعبر 

عن مرحل���ة ل بّد من ح�شوره���ا الدائم كي نعرف 

البدايات احل�شاري���ة والثقافية واإن �شئنا النهايات 

اأو املحطات الأخرة..

اإ�شكالي���ة ال���رتاث ال�شعبي والهوي���ة اإذًا ت�شكن 

يف الوج���دان ول ت���كاد تفارق���ه. ه���ي م���ن احلي���اة 

واإليه���ا، وفقدانه���ا يعني فق���دان احلي���اة.. والأّمة 

العربية اأحوج ما تك���ون يف هذه الظروف اخلطرة 

م���ن تاريخه���ا وتاريخ الع���امل بحّل ه���ذه الإ�شكالية 

والتم�ّش���ك برتاثه���ا وهويتها الت���ي متّيزها يف عامل 

ي�شّج بال�شم���ات اجلديدة ويزدحم باملتغّرات التي 

تدخل يف �شميم احلي���اة.. والأمة القادرة هي التي 

متت�ش���ق �شالحه���ا احلقيقي، �ش���الح خ�شو�شيتها 

وهويتها، وهو اأم�شى �شالح يف ع�شرنا الراهن من 

اأج���ل النطالق اإىل اإعادة املج���د لأّمة ما عرفت اإّل 

اأن تعي����س يف القمم ومتنح العامل من خرها ما مل 

يزل على مّر الزمن.
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الشوق والحنين إلى الروضة النبوية الشريفة في الشعر 
الشعبي الجزائري

فالديـميـر بروب ومنهجية دراسة الثقافة الشعبية

قراءة في الدالالت السردية في الحكايات الخرافيـة
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من التاأ�سي�س النظري اىل البحث يف اجلذور التاريخية للحكاية :

بع��د أن وض��ع ب��روب األس��س النظري��ة الدقيقة 
لدراسة احلكاية توجه الى اكتشاف جذورها التاريخية 
وذلك من خالل دراس��ته القيم��ة “ اجلذور التاريخية 
للحكاية العجائبية.” والتي صدرت في كتاب عام 1946 
ونشرت ترجمته الفرنسية األولى سنة 1983 وهي التي 
س��نعتمدها في التعريف باملنحى التاريخي ملشروع 
بروب في دراس��ة احلكاية. يتكون الكتاب من مقدمة 
وعشرة فصول وهي: بداية احلكاية الغابة املسحورة، 

البيت الكبير، املنحة السحرية، العبور، 

فالديـميـر بروب ومنهجية دراسة 
الثقافة الشعبية

يعقوب يو�سف املحرقي

كاتب من الب�ح�رين

فالدميري بروب
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قريبا من نه���ر النار، بعيدا ع���ن بالد الثالث 

مرات التا�شعة، اخلطيبة، احلكاية باعتبارها كال 

واحدا. وقد عد الكتاب اجلزء الثاين من م�شروعه 

يف درا�شة احلكاية والذي بداأه بكتابه“مورفولوجيا 

احلكاية”، وكان  بروب قد �شرع يف كتابة “اجلذور 

التاريخية للحكاية العجائبية” كف�شل اأخر لكتابه 

الأول، ولكن نظرا لطوله ن�شره يف كتاب م�شتقل. 

ولأن ج���ذر احلكاي���ة – كما يق���ول دانيل فابر 

وج���ان كلود �شمت – يف مقدم���ة الكتاب : “يذهب 

بنا اىل اأ�شل املجتمعات فاإنه تعريفيا خارج الزمن، 

وكل بن���اء ب���روب ميكن قراءت���ه كتو�شي���ح لنظام 

الدللت الالزمنية للحكاية العجائبية والتي تعالج 

يف الواق���ع الت���وارث امللكي، التاأهي���ل لالنتقال اىل 

مرحلة ال�شباب، رحلة الروح يف العامل الآخر. ولكن 

الكتاب ل يقف عند هذه اخلطوط،فهو يتميزب�شعة 

البحث التاريخي والثنوغرايف والفولكلوري وعلى  

م�شت���وى الع���امل، وقد �شب���ق بروب زمن���ه بثالثن 

عام���ا يف دفاعه ع���ن نظرية القيم���ة الثنوغرافية 

للفولكلور.

الأ�شا�ش���ي  واملب���داأ  املحوري���ة  الفك���رة  اإن 

لالإثنوغرافي���ا التي جعله���ا بروب حج���ر الأ�شا�س 

ملنهج���ه يف ه���ذا الكت���اب خل�شها تلمي���ذه بوري�س 

 )  1997 – بوتيل���وف )1919  نيكوليفت����س 

واأحد علماء الفولكلور كما يلي:

“رغ���م كون احلكاية العجائبي���ة ذات تكوين 
حم���دد، اإل اأنها يف نهاي���ة املطاف، مرتبطة بنيويا 

بالطقو����س ومبفاهيم املجتمع���ات البدائية، ولكن 

العالقة بن الفولكل���ور والثنوغرافيا لي�شت دائما 

مبا�شرة، واإن ل���زم تواجدها يف كل حالة منفردة. 

ولتحقيق ذل���ك علينا اإيج���اد املك���ون الثنوغرايف 

امل�شوؤول عن مثل هذه املادة الفولكلورية، ثم اإ�شاءة 

نظ���ام املفاهيم املطابقة له���ا، وثالثا تتبع �شرورة 

حتول املكون الفولكلوري”.

ويف مقدم���ة الكت���اب اأي�ش���ا يت�ش���اءل ب���روب 

ع���ن الطريقة املثل���ى ملعاجلة احلكاي���ة يف اإطارها 

التاريخي وتق�شي جذورها ويذهب اإىل اأن منهجه 

يف التحلي���ل خمال���ف مل���ا ه���و �شائ���د م���ن مناهج 

تعنى باملقارن���ة بن احلكاي���ات اأو ربطها بالوقائع 

التاريخي���ة. اأما م�شروعه في�شع���ى اىل البحث عن 

الظواهر التاريخية القدمية التي ولدت احلكايات 

الرو�شية وباأي  املعاير �شكل هذا املا�شي التاريخي 

احلكاية واأ�شبح جذرا لها. 

كم���ا يرى ب���اأن النق���د والنقد الذات���ي من قبل 

الباحث ملنهجه هي م���ن اأ�شا�شيات علمية البحث، 

وذلك للو�ش���ول اىل نتائج وا�شح���ة للمتلقي، ومن 

املدار�س التي ينتقده���ا بروب املدر�شة امليثولوجية 

وه���ي اأول القائل���ن ب���اأن الت�شاب���ه اخلارج���ي بن 

ظاهرت���ن، وتطابقهما ال�شطح���ي اخلارجي دليل 

عل���ى عالقتهم���ا التاريخية. وكما ذهب���ت املدر�شة  

الفنلندي���ة يف اإحدى اأطروحاتها باأن النماذج التي 

ن�شادفها غالبا م�شابهة لنموذج اأ�شلي للمادة، دون 

القول باأن نظرية النموذج  هي اأي�شا وغالبا بحاجة 

اإىل اإثب���ات. لأن اأك���رث النماذج البدائي���ة نادرا ما 

تلتقي حيث يت���م ا�شتبدالها با�شتمرار عرب رحلتها 

الزمنية بنماذج جديدة حت�شى بانت�شار وا�شع.

ويخت����س الكتاب بتحليل احلكايات العجائبية 

اأو الغرائبية حيث اأن عامل احلكاية �شا�شع تاريخيا 

وجغرافيا ول ميكن القيام بدرا�شته يف بحث واحد، 

ل���ذا يح���دد الكاتب م���ادة الدرا�شة وه���ي احلكاية 

العجائبية مع حر�شه على تعريفها يف املقدمة باأنها 

احلكاية التي در�شها يف كتابه ال�شابق “مورفولوجيا 

احلكاي���ة”، حي���ث تب���داأ احلكاية ب�ش���رر اأو حمنة 

ت�شي���ب �شخ�س م���ا )اختطاف، نف���ي( اأو برغبة 

يف حي���ازة �شيء ما ) القي�ش���ر يبعث بابنه للبحث 

عن طائ���ر النار( ويكون تطورها كالتايل : مغادرة 

البطل للبيت، مقابلته للمانح الذي �شيعطيه و�شيلة 

�شحري���ة اأو م�شاع���دا �شاح���را  مم���ا �شيمكنه من 

احل�شول  عما يبحث عنه يليه املعركة مع اخل�شم 

)واأهم ا�شكالها  مع التنن(، ثم العودة وما يتبعها، 

وغالب���ا ما نرى هذا البن���اء اأكرث تعقيدا. وبدرا�شة 

بني���ة احلكايات العجائبية ن���رى قرابتها ببع�شها، 

وعمق ه���ذه القرابة ل ميكن الباح���ث من الف�شل 

وبو�شوح تام بن موا�شيعها. ولتخطي هذه العقبة 

يتبع بروب مبداأين هما:
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حكاي���ة  مو�ش���وع  درا�ش���ة  لميك���ن  الأول: 

عجائبية منفردة.

والث��اين: لميك���ن درا�شة موتي���ف احلكاية  

العجائبي���ة دون ربط���ه مبجمل احلكاي���ات. ولهذا 

يرف�س بروب حتليل احلكاية من خالل مو�شوعها 

كم���ا درج على ذلك الباحثون قبل���ه. كما ل يكتفي 

بدرا�شة تقنيات الع�شر الذي ولد احلكاية بل يذهب 

اىل درا�شة النظم الجتماعية التي ولدت اأو حورت 

يف ظله���ا هذه احلكاي���ة. كما يحلل عالق���ة الدين 

البدائي بالطقو�س  والعادات باحلكاية اعتمادا على 

درا�شات �شبقته ولكنه  يقوم بذلك وفق روؤية نقدية 

منفتح���ة وبا�شتخ���دام اأدات���ه املنهجي���ة اجلديدة.  

ولتعق���د وت�شابك العالقة بن الطقو�س واحلكايات 

فهو يوج���ز يف مقدمة الكتاب حتليال لهذه العالقة 

م���ن خالل ما تتخذه من اأ�شكال، فهي اما مبا�شرة 

حي���ث  تتطابق احلكاية مع الطق����س وهذه ظاهرة 

نادرة احل���دوث.اأو اأن احلكاية ناقلة مبعنى حملها 

لبع����س عنا�شر الطق����س  وخا�ش���ة املوتيفات بعد 

خ�شوعها لتحويرات مرتبطة بتغرات اجتماعية. 

اأما العالق���ة الثالثة  فيدعوه���ا  “عك�س الطق�س” 

وهو اأن حتمل احلكاية جميع عنا�شر الطق�س ولكن 

مبعان ودللت مناق�ش���ة ملا يف الطق�س. وي�شر يف  

نقده اإىل كتاب “الغ�شن الذهبي” لفريزر والقائم 

على فر�شي���ات م�شتم���دة من احلكاي���ات، ولكنها 

حكاي���ات اأ�شيء فهمه���ا وق�ش���ر يف درا�شتها. واأن 

حتلي���ال جادا لهذا العم���ل �شيمكننا من ت�شحيحه 

وزعزعة اأ�شا�شاته. 

اأما العالقة بن احلكاي���ة والأ�شطورة فيذهب 

الكات���ب اىل اإمكاني���ة درا�شته���ا كاأح���د امل�ش���ادر 

املحتمل���ة للحكاي���ة. وه���و ميو�شعه���ا يف اطاره���ا 

التاريخ���ي ليتمكن من درا�ش���ة وت�شريح عنا�شرها 

ذات ال�شلة بالوظيفة يف احلكاية.

بداية احلكاية  

اإذا كان الف�ش���ل الأول قد ح���دد بدقة مالمح 

تاريخي���ة احلكاي���ة وعالقته���ا بالأ�ش���كال الأخرى 

لنم���ط التفك���ر كالأ�شط���ورة والطقو����س والفك���ر 

البدائي ففي الف�شل الث���اين وحتت عنوان“بداية 

احلكاية” يحلل عنا�شر احلكاية واأحداثها  فهدوء 

البداي���ة يف احلكاية كما يقول “ تقنية فنية خلقت 

لإخفاء الديناميكية الداخلية للحكاية، والتي غالبا 

ماتك���ون عاطفية وتراجيدي���ة، واأحيان���ا كوميدية 

وواقعي���ة” وعن�شر“الرحيل”ه���و املح���رك الأول 

لأح���داث احلكاية، كرحيل الأطف���ال اىل الغابة اأو 

احلق���ل لإح�ش���ار حم�شول ما اأو حلم���ل غذاء ملن 

يعمل هن���اك اأو ملجرد النزهة.والعن�شر الثاين هو 

الرحيل وتربيرها  “املح�شورات” التي متنع هذا 
هو وجود خطر يته���دد ال�شغار عند خروجهم من 

املن���زل. ويف الفقرة الثالثة يقراأ بروب منتقدا راأي 

فري���زر يف “الغ�شن الذهب���ي” للمح�شورات التي 

حتي���ط قدميا باملل���وك والكهنة والأطف���ال، بحيث 

تقن اأدنى حركاتهم ب�شوابط و قوانن من ال�شعب 

ج���دا اتباعها.  اأح���د هذه القوان���ن مينع اخلروج 

مطلقا من الق�شر، وطبق ذلك يف ال�شن واليابان 

حت���ى الق���رن التا�شع ع�ش���ر. اأما  الفق���رة الرابعة 

فتلقي ال�شوء على ظاه���رة حب�س اأطفال القي�شر 

يف احلكاي���ة الرو�شية، وهو عزل ذو دللة طق�شية، 

ويخل����س ب���روب اىل اأن احلكاي���ة احتفظ���ت بكل 

اأ�ش���كال املح�شورات التي كانت تفر�س قدميا على 

العائل���ة امللكية، ومنها منع ال�ش���وء والنظر والأكل 

ومل�س الأر�س والت�شال بالآخرين، ويذهب اىل اأن 

ذلك يثبت التطابق بن املا�شي التاريخي واحلكاية 

وهي هن���ا تعك�س الواقع التاريخ���ي. اأما يف الفقرة 

اخلام�شة فيحلل �شكال اآخر من العزل وهو “�شجن 

الفتي���ات اليافع���ات ” وي�شت�شه���د الكات���ب برواية 

فري���زر عن بع�س هنود اأمري���كا و�شجنهم للفتيات 

والفتيان املر�شح���ن لراآ�شة القبيلة وحرمانهم من 

املن�شب يف حال���ة روؤيتهم لل�شم����س اأثناء �شجنهم 

والذي ي�شل اإىل �شبع �شنوات. كما يتطرق اإىل منع 

الفتي���ات من ق�س �شعورهن. ويحل���ل الكاتب  هذا 

املنع وال�شجن ل�شغ���ار الفتيات كطق�س للعبور اإىل 

�ش���ن البل���وغ. كما اأنه حماية لهن م���ن قوى �شريرة 

غر مرئي���ة يعتق���د يف قدرتها على اإحل���اق الأذى 

بهن. ولأن وج���ود هذه املمار�شات ق���دمي جدا كما 
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هو احلال لدى ال�شعب الأ�شلي يف اأ�شرتاليا، لذلك 

فهي تكاد تختفي يف �شكلها البدائي من احلكايات 

التي و�شلتنا، بينما حتمل هذه احلكايات تفا�شيل 

مطابقة ل�شج���ن اأطفال العائلة املالكة وذلك نظرا 

لقربه���ا زمنيا من ع�شر تكون احلكاية. اأما دوافع 

ه���ذا ال�شجن اأو العزلة فيخ�شه���ا الكاتب بالفقرة  

ال�شاد�شة، ويرى اأن عزلة اأو �شجن امللك اأو الكاهن 

كان به���دف احلماي���ة القد�شي���ة حي���ث كان يعتقد 

ب�شلطتهم���ا اخلارقة للطبيع���ة وبالتايل التحكم يف 

الأحوال اجلوية وما ينتج عنها من وفرة املحا�شيل 

الزراعية اأو �شحها.

ويتابع بروب يف اجلزء الثاين من هذا الف�شل 

حتليله لأحداث احلكاية واأهمها حمنة الختطاف 

للطف���ل والذي غالب���ا ما يقوم به التن���ن. ويناق�س 

م�شار ال�شرد وتتايل اأحداث احلكاية، فهي للقارئ 

العادي تب���داأ مع بداية احلدث، اأم���ا لدى الباحث 

املتخ�ش�س فعلى العك�س، حيث البداية هي نتيجة 

ملا يدور يف بداية احلكاية اأو يف و�شطها. لأن البداية  

تتن���وع بينم���ا يغلب عل���ى الو�ش���ط اأو النهاية طابع 

التوح���د وال�شتقرار، وله���ذا ل ميكن تف�شر بداية 

احلكاية �شوى بالنهاية اأو الو�شط. وكل حكاية تبداأ 

مبحن���ة اأو م�شيبة تتبعها اأح���داث اأخرى تختم يف 

نهاي���ة احلكاية بح���دث �شعيد.والقا�ش���م امل�شرتك 

لبداي���ة احلكايات التي يدر�شها بروب هو العن�شر 

التايل“وق���وع املحن���ة اأوامل�شيبة، تت���ايل الأحداث 

يتطلب علم بطل احلكاية بطريقة اأو باأخرى” ولأن 

بني���ة احلكاية ترتكز على حركة البطل يف ف�شائها 

ال�شردي لذلك فحدث“الرحيل” يف بداية احلكاية 

يكت�شب اأهمية من حيث الوظيفة والدللة والبنية. 

اأما بطل احلكاية ومن خالل ما يحيط به اأو يحمله 

يطرح بروب ت�شاوؤل فيما اإذا كان البطل حيا ي�شر 

نحو العامل الآخر، اأو ميتا حتمل مغامراته روؤية عن 

روح جوال���ة ؟ ولالإجابة على الت�ش���اوؤل يجب طرح 

اأ�شئلة اأخرى  كما يقول الباحث.

الغابة امل�سحورة

يف “الغاب���ة امل�شح���ورة ” وهو عن���وان الف�شل 

الثال���ث للكت���اب، يتاب���ع الكات���ب حتلي���ل عنا�ش���ر 

احلكاية حيث يلزم بطلها احل�شول على امل�شاعدة 

اأو الو�شيل���ة ال�شحرية الت���ي تعينه على اخلروج من 

املحن���ة.ولأن غن���ى احلكاي���ة ل يكم���ن يف تكوينها 

ولك���ن يف الأ�ش���كال املتع���ددة الت���ي يكت�شيه���ا كل 

عن�شر من ه���ذا التكوين كما يقول بروب. ودخول 

�شخ�شي���ة  املانح اإىل احلكاية ينقله���ا اىل مرحلة 

جدي���دة حيث يتدخ���ل يف �شر اأحداثه���ا. وال�شكل 

التقلي���دي للمان���ح يف احلكاية  الرو�شي���ة هو “بابا 

ياغ���ا” وه���ي �شخ�شية اأنث���ى تتكون م���ن تفا�شيل 

كث���رة مما ي�شعب حتليله���ا. وي�شنفها بروب اىل 

http://edli.deviantart.com



48

ثالثة اأ�شكال: الياغا املانحة والتي حن ياأتيها بطل 

اأو بطل���ة احلكاية وبعد ا�شتجوابه���ا له اأو لها متنح 

البطل  اأوالبطلة ح�شانا اأو هدايا ثمينة اأو غرها. 

وال�ش���كل الث���اين الياغ���ا اخلاطفة الت���ي تختطف 

الأطف���ال وحتاول طبخهم مما ي���وؤدي اىل هربهم 

وجناته���م من املحنة. اأما الياغ���ا املقاتلة فتقتحم 

طائ���رة كوخ البطل، ولكل من ه���ذه الأنواع الثالثة 

مالحمها اخلا�شة، كما ت�شرتك جميعها يف مالمح 

اأخرى.ويرى الباحث وجود عالقة بن الياغا وعامل 

املوتى.  وهذه العالقة ت�شعنا اأما ال�شوؤال عن �شبب 

جل���وء البطل اىل منزل الباب���ا ياغا اأي اىل املوت؟ 

يحيل هذا الت�شاوؤل اىل طق�س النتقال اىل مرحلة 

التن�شئة اأو البلوغ لدى اليافعن يف املجتمع البدائي 

القدمي وهو مفهوم �شديد  الرتباط مبفاهيم املوت 

اذا ما متكنا من  درا�شتها منف�شلة،و لذلك علينا  

مواجهة احلكاي���ة لي�س فقط مبادة الطقو�س ولكن 

اأي�شا باملوؤ�ش�شات الجتماعية املقابلة لها.

ولتاأويل هذه الظاهرة يعق���د مقارنة بن مادة 

احلكاي���ة وم���ادة الطق����س، رغ���م تع���ذر الدرا�شة 

الو�شفي���ة والتاريخي���ة  للطق����س حالي���ا كما يقول 

�شرف���ة،  اثنوغرافي���ة  م�شكل���ة   فه���ي  الباح���ث، 

والثنوغرافي���ا ل تطرح هذه امل�شكل���ة ال  بطريقة 

و�شفي���ة. ولأن الغابة ت�شكل عن�ش���را م�شرتكا بن 

الطقو����س واحلكاي���ة ومالزمة ل�شخ�شي���ة الياغا، 

ف���اإن بروب ي���رى اأنها تفت���ح للباح���ث حميطا من 

العنا�ش���ر املرتبطة بالطرق الت���ي تظهر بها ومبن 

ي�شكنها. فهي م���ن جهة على  عالقة وثيقة بطق�س 

التن�شئ���ة اأو البلوغ ومن جهة اأخرى وبتحليل دورها 

الوظيفي يف احلكاية يرى فيها “حاجزا اأوحدودا” 

ع�شي���ة تقف اأم���ام البط���ل. وهي اأ�شب���ه بال�شبكة 

التي يق���ع يف حبائلها. ومن موتيفاتها ذات الدللة 

الكوخ وباب���ه الغريب الذي ي�شكل مدخال اإىل عامل 

املوتى. كما اأن ما يالزم دخوله من طقو�س يقدمها 

البط���ل يف احلكاية لها جذوره���ا فيما كان ميار�س 

يف املجتمع���ات البدائي���ة. ومن الغرائ���ب اأن الكوخ 

قائ���م عل���ى اأرجل دجاج���ة واأن مدخل���ه  متحرك. 

ويتطرق بروب اإىل موتيف “الرائحة” يف احلكاية 

الرو�شي���ة، رائحة الأحي���اء الت���ي ل يطيقها املوتى 

وه���ي يف احلكاي���ة و�شيل���ة للك�ش���ف ع���ن البطل اأو 

الياغ���ا والعالقة بينهما يف البداي���ة وقبل التج�شد 

الب�شري.اأما الغذاء وهو  عن�شر يالزم اأي�شا لقائه 

بالياغا،و م�شروط باإجابة البطل على اأ�شئلتها عن 

هدف���ه من الرحل���ة. كما يالحظ  ب���اأن هذا الغذاء 

ه���و الوجبة الأوىل لبطل احلكاي���ة، فهو ل ياأكل يف 

بيته قبل املغ���ادرة ول يف طريقه، ويرى عالقة بن 

ذل���ك ودللت الغذاء الطق�شي لدى بع�س ال�شعوب 

كالهن���ود احلم���ر والفراعن���ة للدخ���ول اإىل ع���امل 

املوت���ى. فبطل احلكاية يتحدى الياغا يف تناوله ما 

تقدم���ه من غذاء ول يخاف م���ن اأكل غذاء املوتى. 

ويخل�س ب���روب اىل اأن منطلق   موتيف الغذاء  يف 

احلكاي���ة وما تقدمه الياغا للبط���ل وهو يف طريقه 

اإىل مملك���ة “ الث���الث مرات العا�ش���رة” هو فكرة 

اأن يلزم املي���ت بابتالع غذاء �شح���ري قبل انتقاله 

اإىل العامل الآخر. ثم يحلل �شخ�شية بابا ياغا اآتيا 

على  كل جزئية من مكوناتها، واأول ماي�شادفنا هو 

طريقة دخولها امل�شهد اأمام  البطل حن ي�شل اىل 

الكوخ، فهي اإما  م�شتلقية فيه اأو ت�شله طائرة.  اأما 

و�شفها بال�شخامة فعائ���د اىل �شغر حجم الكوخ، 

مم���ا يجعه���ا اأق���رب اىل جثة يف  حي���ز �شيق وهي 

الدللة الت���ي يذهب اليها اأغل���ب الباحثن. ويقول 

ب���روب باأنه يف حالة م�شداقي���ة هذا التحليل فاإننا 

�شنتمكن من اإيجاد التاأويل املقنع لإحدى ال�شفات 

الأ�شا�شية للياغا األ وهي �شاقها العظمية. ولكونها 

�شيدة مملكة  الغابة وحيواناتها فاحلكاية تقدمها  

يف �شورة حيوان، وهي اأقدم �شورها يف احلكايات 

الرو�شي���ة. وباأرجلها  احليواني���ة تتخذ الياغا هيئة 

امل�ش���خ بن احلي���وان والإن�شان. وه���ي رجل �شبيهة 

بالهي���كل العظم���ي اأي ذات �شلة بفك���رة املوت كما 

يقول بروب، ويعتقد بوجود اإ�شكالية يف هذا التف�شر 

رغ���م كونه اأك���رث التاأوي���الت اإقناعا. كم���ا تك�شف  

احلكاية عن “عمى” البابا ياغا وهي �شفة اأخرى 

له���ذه ال�شخ�شي���ة حار�شة مدخل مملك���ة الثالث 

م���رات العا�شرة، وكائن مرتب���ط بعاملي احليوان  و 

املوت���ى. فالعمى م���زدوج الدللة  كم���ا يقول بروب 
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وهو موؤ�ش���ر اإىل حتويل العالقات يف  عامل الأحياء 

اإىل العامل  الآخر. حيث اأن  املوتى ليرون الأحياء، 

كم���ا اأن الأحياء ل يرون املوت���ى، ويثار هنا  ت�شاوؤل 

ع���ن عم���ى البطل واإجابت���ه اأن البط���ل اأي�شا يفقد  

ب�ش���ره فور التقائه بالياغا. كما يبحث ومن خالل 

ه���ذه  املوتيفات يف العالقة العك�شي���ة بن الطق�س 

واحلكاية، ففي الأول جند  البطل �شريرا بينما يف 

الثانية فتكون ال�شاحرة اأو من ي�شابهها. وهنا جند 

باأن الأ�شطورة واحلكاية ت�شكالن نقي�شا للطق�س. 

ويربط الباحث بن الطقو�س واملجتمع  الرعوي 

البدائي، حي���ث اأن اخل�شوع له �ش���رورة لكت�شاب 

القدرة ال�شحرية الالزمة لل�شيطرة على احليوان. 

بينما  م���ع النتقال اإىل املجتم���ع الزراعي وانهيار 

ه���ذه الطقو�س املرعبة انتقلت بع�س املوتيفات اإىل 

احلكاي���ة ولك���ن بعك�س  دللتها الأ�شلي���ة. اأما عن 

ال�شفات الأخ���رى للبابا ياغ���ا فتج�شدها املبالغة 

يف مظهره���ا الأنث���وي وخا�ش���ة مظاه���ر  الأمومة 

وال�شيخوخة رغ���م اأن احلكاية لتذكر عن زواجها 

اأو عائلتها، فهي اأم حليوانات الغابة، حيث متار�س 

عليهم �شلطة مطلق���ة. وهذا عائد كما يقول بروب 

اإىل مرحل���ة م���ن تط���ور املجتمع���ات فر����س فيها 

الن�ش���ان عل���ى طرائ���ده م���ن احليوان���ات تنظيمه 

القبل���ي. وه���ي ظاه���رة معروف���ة يف الثنوغرافيا 

مب�شطل���ح “ال�شيد”. ويرج���ع اأ�شل امل�شطلح اإىل 

مرحل���ة تقدي����س احليوان���ات وخلع ال�شي���ادة على 

اأحدها. وم���ن خالل درا�شة الطقو����س والأ�شاطر 

القدمية يورد  بروب اأمثلة اأنثوية لها ذات ال�شفات 

والوظيف���ة وهي حرا�شة مدخل الع���امل الآخر. ويف 

فقرت���ن متتالت���ن يحل���ل  امتح���ان الياغ���ا للبطل 

وا�شتجواب���ه ث���م مكافاأته بعد اإجابت���ه ال�شحيحة، 

وتعود ثقته اإىل ا�شتعداده امل�شبق ملواجهة الألعيب 

ال�شحرية.  

ويرج���ع بروب نظام المتحان يف  احلكاية اإىل 

مفاهيم قدمية جدا تقول باإمكانية القيام باأعمال  

�شحري���ة مته���د للدخ���ول اإىل العامل الآخ���ر. وكان 

اأ�شا�شا  مو�شوع“ف�شيلة”اأو “نقاء” ولي�س “قوة”، 

ولكن مع تط���ور التقنيات والنظ���م الجتماعية مت 

حتوي���ل بع�س املب���ادئ �شيئا ف�شيئ���ا اإىل العالقات 

الت�شريعية اأو غرها مما حولها اإىل مقد�شات  اأي 

حتول���ت اإىل ف�شائل، وله���ذا ال�شبب ظهرت مبكرا 

ج���دا جنب���ا  اإىل جن���ب م�شاأل���ة امتح���ان ق���درات 

امليت  ال�شحرية وف�شائل���ه. ومن المتحانات التي 

تفر�شها الياغا على بطل احلكاية امتحان المتناع 

ع���ن الن���وم، ويرتبط ذل���ك يف احلكاي���ة الرو�شية 

مبهمة البطل يف العث���ور على اآلة “الغو�شلي” التي 

تع���زف ذاتيا ومبفردها، وهي اآلة  مو�شيقية  وترية 

ت�شب���ه القان���ون. فن���وم البطل هن���ا يعن���ي فناءه. 

ولتحلي���ل اجل���ذر التاريخ���ي ملوتي���ف المتناع عن 

الن���وم  يلجاأ بروب اإىل  ت���راث الهنود احلمر واإىل 

ملحم���ة جلجام�س حن يفر�س عليه اأوت- ناب�شتم 

المتناع ع���ن النوم �شتة اأيام و�شب���ع ليال متتالية، 

ولأن جلجام����س مره���ق م���ن ط���ول ال�شف���ر، يخر 

نائم���ا فتوقظه زوجة اأوت – ناب�شتم راأفة به  ويرى  

الباحث باأن ثمة عالقة وطيدة بن موتيفات املوت 

والع���ودة اإىل احلياة وبن اأ�شل طق����س التن�شئة اأو 

البلوغ. 

ولدرا�شة �شر ال�شرد يف احلكاية يتناول بروب 

بالبح���ث بداية احلكاية وهي مغ���ادرة الأطفال اإىل 

الغاب���ة، وتتم باحدى الطرق الثالث���ة فاماأ اأن يقوم 

الأه���ل باأخذه���م اليه���ا، اأو يتم اختطافه���م، اأو اأن 

يرحلوا بكامل اإرادته���م ودون تدخل الأبوين.  ولأن 

الأ�ش���ل يف ذلك ه���و طق�س التن�شئة ف���اإن من يقوم 

مب�شاحب���ة الأطف���ال ه���و الأب اأو الأخ اأو العم   لأن 

الغابة هنا منطقة طق�شية ممنوعة على الن�شاء، فقد 

حتولت املهمة اإىل طرف اآخر، وهو هنا الأب. ونظرا 

للتغرات يف املجتمع البدائي بداأ طق�س التن�شئة يف  

ال�شمحالل، ويف احلكاية اأ�شب���ح ذهاب الأطفال 

اإىل الغابة حدث���ا مرعبا. واإن كان ذلك قد تغر يف 

احلكايات الأحدث. ويف احلكاية الرو�شية غالبا ما 

تكون زوجة الأب اأو زوج الأم  املت�شبب يف نفي الطفل 

اإىل الغاب���ة يف حالة وجود اأطفال  خل�شاء من ذات 

الأبوي���ن. اأما كالم الأم ع���ن  “الأرواح اأو ال�شيطان 

اإىل الغابة فحديث، وما  ”الذي يختطف الأطفال 
دفع اإىل  ذلك هو اخلوف من الطق�س، ويف احلكاية 
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تعبر عن بقايا هذا اخلوف يف اختطاف البابا ياغا 

لالأطفال. وحتت عنوان“البيع  املقدم” يحلل بروب 

عددا من موتيفات التنا�س بن طق�س التن�شئة وبن 

احلكاي���ة  الذي يلخ�ش���ه يف تعبر“اأعط ما لديك 

يف  البيت مما ل تعلمه”  وال�شور التي تعك�س ذلك 

م���ا يتعر�س له �شخ�س بعيدا ع���ن بيته من مواقف 

�شعب���ة، كاأن ي�شيع يف  الغاب���ة، اأو يلتهمه وح�س يف 

بح���رة، واملوتيف الآخر هو ما يطلب���ه املت�شبب يف 

املحن���ة من الرجل باأن يعط���ي مالديه يف بيته  مما 

ل يعلم���ه، وعندم���ا يذه���ب يفاج���اأ بق���دوم مولوده 

اجلدي���د، وي���رى ب���روب يف ذل���ك �شفق���ة حتيطها 

الأ�شرار ب���ن الرجل  و�شخ�شية  غام�شة يف الغابة 

اأو البح���ر، فالتعب���ر ال�شاب���ق يوح���ي بالطف���ل ول 

يذكر ا�شمه مبا�شرة، ومثل هذه الكلمات املح�شنة 

بنظام من  ال�شرية واملحمية ب�شل�شلة من التابوهات 

معروفة تاريخيا، كما اأن �شخ�شية العجوز الغام�س 

ل  تت�ش���ح اإل بعد  اأن نتع���رف على  ال�شخ�س الذي 

�شي�شل اإليه الطفل.

ويحلل بروب املدة التي �شيبقى فيها الطفل يف 

كن���ف اأبيه وه���ي التي حددها الوح����س الغريب  يف 

�شفقت���ه م���ع الأب، ويالح���ظ اأنها متت���د اإىل  �شن 

ال�شابع���ة ع�ش���رة وهي �ش���ن البلوغ. ورحل���ة البطل 

يف احلكاي���ة ه���ي طلب ملعرف���ة ويتحق���ق ذلك من 

خ���الل خ�شوع���ه لأل���وان خمتلف���ة م���ن التعذيب، 

ويقارن  بروب ذلك بالطقو�س يف املجتمع البدائي، 

ويختلف مع ما يذهب اإلي���ه بع�س الباحثن من اأن 

هذه الق�ش���وة تهدف اىل تهيئ���ة حماربي امل�شتقبل 

وتعلي���م الطف���ل اخل�ش���وع والطاع���ة. وي���رى  باأن 

اله���دف هو اإي�شال  البط���ل اإىل مرحلة اجلنون اأو 

املوت ومن ث���م العودة اىل احلياة. فاجلنون ل يرد 

اإل ن���ادرا يف احلكاي���ات  ،ولكن الباح���ث يرى باأن 

درا�شة الظاهرة كاإحدى مكونات احلالة الطق�شية 

يف املجتم���ع البدائي ت�شاعد على فهم الق�شوة التي  

متار�س على بطل احلكاي���ة كتقطيع بع�س اأطرافه 

وخا�شةالأ�شاب���ع، ويقارن بروب ذل���ك مبا يرد يف 

الأ�شاط���ر اليونانية القدمي���ة  كاأور�شت مثال حن 

تقع يف اجلنون فتقطع اأ�شبعها باأ�شنانها حن ترى 

مقت���ل اأمها. وه���ذا الت�شويه  اأو التقطي���ع ما هو ال 

م���وت  رمزي، فف���ي احلكايات اأي�ش���ا تتكرر �شور 

الثياب امللطخة بالدماء. 

وهن���ا يحلل ب���روب  ظاهرة م���ا ي�شميه “املوت 

املوؤق���ت” وه���و م���ا ميار����س يف طقو����س التن�شئة، 

وم���ا تعك�ش���ه احلكاي���ة عنه���ا م���ن �ش���ور  جلي���ة 

ووا�شحة،وي�شمل ذل���ك التقطيع الطق�شي  للج�شد 

ث���م العودة اىل احلياة ودللته، وهو اأحد موتيفات 

احلكاية اأي�شا.كما اأن فرن الياغا والطبخ الرمزي 

اأو امتح���ان الن���ار  ي�ش���كل موتيفا اآخ���ر ت�شرب من 

الطق����س البدائ���ي اإىل احلكاي���ة. ولك���ن له���دف 

خمالف. وي�شتنبط بروب من العالقة بن الطق�س 

واحلكاية ما ي�شمي���ه “املعرفة ال�شحرية” ويق�شد 

به���ا  ما يكت�شبه البطل من معرف���ة بعد رحلته اىل 

الغاب���ة وجتاوزه امتحانات الياغ���ا. ويف احلكايات 

الأملاني���ة يع���ود البطل  وق���د  تعلم مهن���ة ما.ولكن 

يف الغال���ب تعك�س ه���ذه املعرف���ة ما�شيا موغال يف 

القدم، فالبطل يتعلم كيف يتحول اىل  �شل�شلة من 

احليوان���ات، وه���و حت�شيل عمل���ي ولي�شت معارف 

جمردة. وينت�شر هذا الطق�س يف �شائر املجتمعات 

البدائية،كم���ا يتعلم الطفل ع���ادات القبيلة ومنها 

الرق����س وال�شي���د، ويربط ب���روب يف درا�شته بن 

عنا�ش���ر هذه الطقو����س  وما حتمل���ه احلكاية من 

موتيف���ات مبا�شرة اأو رمزية.اأم���ا املنحة ال�شحرية 

يف احلكاي���ة وهي ع���ادة ما تكون م���ادة  كاخلامت، 

اأو حيوان���ا كاحل�ش���ان فيف�شح ع���ن عالقة الياغا 

بطق����س التن�شئة. فقوة البطل تكمن يف قدرته على 

حيازة  العون ال�شحري، وهو ما ي�شميه الثنوغرايف 

الجنليزي ويب�شرت“الروح  احلار�شة”  وهي ت�شمية 

يرى بروب باأنها  غر موفقة. ولهذا عالقة بطوطم 

القبيل���ة. والياغا من جهة اأخ���رى هي القناع الذي 

يدير عملي���ة اأوطقو����س التن�شئة. ويت�ش���اءل بروب 

ملاذا هي امراأة ولي�شت رجال ؟ مقارنا ذلك بع�شبة 

الن�ش���اء يف املجتمع���ات البدائي���ة واللوات���ي يكون، 

ويق���دن جممع التن�شئ���ة، حتى اأن املت���درب يتحول 

موؤقت���ا اىل امراأة وحتى ال���روح احلار�شة تخرج يف 

�شكل امراأة.
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ولك���ن يف احلكاي���ة يب���دو الأم���ر متناق�ش���ا، 

ف�شفات الياغا ل تتطابق واملراأة بقدر تطابقها مع 

�شي���د الغابة. فكالهما يطبخ���ان الأطفال يف قدر. 

واإن كانت الياغا تواجه �شراعا يائ�شا عند �شروعها 

يف ه���ذه املمار�شة.وعندما ينج���ح  �شيد  الغابة  يف 

ذلك ي�شتخل�س املتدرب معرفة كونية. فبن الياغا 

و�شيد الغابة عالقة ن�شب. وهل لهذا �شبب تاريخي 

؟ يت�ش���اءل بروب م�شيفا اإىل اأن احلكاية تدعو اإىل 

العتق���اد باأنه يف الطق�س البدائي كان �شيد الغابة 

اإمراة  اأو رجال متنكرا يف ثياب اإمراأة اأي�شا. 

وميكنن���ا من ه���ذا العر�س تلخي����س مكونات 

�شخ�شية البابا ياغا كما جاءت يف الكتاب وهي:  

-  خاطفة لالأطفال ت�شعى اإىل طبخهم .

- م�شتجوبة و مانحة للهدايا لبطل احلكاية.

- ال�شف���ات ال�شابق���ة املتناق�ش���ة ل ت�ش���كل وحدة 

متكاملة وهي يف ذات الوقت ل�شخ�شية واحدة 

هي �شخ�شية بابا ياغا.

- ترتبط وظيفتا الختط���اف واملنحة اأو امل�شاعدة 

ال�شحرية بدورة طق�س التن�شئة.

- ترتبط بع�س �شف���ات البابا ياغا واأفعالها بثيمة 

اإقامة الكائن احلي يف مملكة املوت.

- ل يلغ���ي اأي م���ن الظواه���ر ال�شابق���ة الآخ���ر بل  

بالعك�س تربز بينها �شلة القرابة التاريخية.

- رحي���ل اأو ترحي���ل الأطف���ال اىل الغاب���ة مبثاب���ة 

املغادرة اىل املوت، ولهذا تربز الغابة كم�شكن 

للياغا خاطفة لالأطفال وكمدخل للجحيم.

- لي����س من ف���رق بن املوت الواقع���ي وما يدور من 

اأح���داث يف الغابة،وم���ا يختف���ي ه���و الطقو�س 

ولي�س املوت.

- م���ع ظهور الزراع���ة وما �شحبها م���ن معتقدات 

اأ�شبح���ت املعتقدات املرتبط���ة بالغابة مدن�شة 

للقد�شي���ة وبالت���ايل  حت���ول �شي���د الغاب���ة اإىل 

�شاح���ر �شرير، و�شيد اأو �شي���دة احليوانات اإىل 

�شاح���رة، جت���ذب الأطف���ال لتاأكله���م بطريقة  

لي�شت رمزية. 

- ظ���روف احلي���اة التي ق�شت عل���ى الطقو�س هي 

ذاته���ا دمرت من خلقها واأ�شاعها : فال�شاحرة 

التي حترق الأطفال، يحرقها الآن يف احلكاية  

الراوي حام���ل التقاليد امللحمية لل�شرد. وهذا 

املوتي���ف ل وجود له يف الطقو�س اأو املعتقدات، 

ولك���ن يظهر عندم���ا تبداأ احلكاي���ة يف التنقل 

بعيدا وبا�شتقاللية ع���ن الطقو�س، وهذا يعني 

باأنه���ا مل تخل���ق بوا�شطة ذات ظ���روف احلياة 

الت���ي اأوجدت الطقو�س ولكن مب���ا تالها، تلك 

http://strela.zip.net
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التي حول���ت ما كان مقد�شا ورهيبا اىل  ما هو 

غروت�شك، ن�شف بطويل ون�شف هزيل. 

البيت الكبري 

 يق�شم بروب هذا الف�شل اىل ثالثة اأق�شام:

- الأول“جمعية اأو اأخوية الغابة”

- الثاين“الأموات املانحون”. 

- الثالث فهو “امل�شاعدون املانحون”.

 ويف كل ق�ش���م يحلل الكات���ب العنا�شر املكونة 

للمانح���ن الآخري���ن بع���د اأن ندر����س يف الف�شول 

ال�شابقة البابا ياغا كمانحة اأي�شا.

ير�ش���د الكاتب يف طق�س التن�شئة وذلك ح�شب 

اختالفه بن  الأماك���ن وال�شعوب ثالثة اأمناط من 

النقطاع اأو التمديد ملرحلة التن�شئة : 

– بع���د �شفاء جراحه يعود ال�شخ�س مبا�شرة   1
اإىل املنزل اأو يغادر ليتزوج.

2 – يبق���ى يف الغاب���ة ف���رتة قد متت���د اإىل عدة 
املن���زل  يعي����س يف  �شن���وات حي���ث  اأو  اأ�شه���ر 

ال�شغر اأو يف كوخ اأو خيمة.

“بيت الرجال”  – يغ���ادر املنزل ال�شغر اإىل   3
ويقيم فيه لعدة �شنوات.

ويعرف الكاتب هذا البيت باأنه موؤ�ش�شة خا�شة 

بالنظ���ام القبلي، وهو نظام ينتف���ي مع ظهور دولة 

ال���رق. فوج���وده مرتب���ط بال�شيد ك�ش���كل رئي�شي 

لإنت���اج  احلي���اة  املادي���ة و�شورته���ا الأيدلوجي���ة 

الطوطمي���ة، وق���د ا�شتمر وجود ه���ذا النظام حتى 

بدايات املجتمع الزراعي واإن اتخذ �شكال منحطا. 

وق���د متتع هذا البيت ب�شلطة موؤث���رة على القبيلة. 

ويع���د مرك���زا لالجتماعات وفيه تق���ام الرق�شات  

والحتف���ال باملنا�شبات وحتف���ظ يف داخله القنعة 

واملواد الأخرى املقد�شة لدى القبيلة. 

للتن�شئ���ة   الالحق���ة  الف���رتة  ب���روب  ويدر����س 

ويعتربه���ا  به���ا،  املحيط���ة  والظ���روف  مبا�ش���رة 

املرحل���ة الثاني���ة لطق����س التن�شئة. وق���د احتفظت 

احلكاية باآث���ار جلية املعامل م���ن “بيت الرجال”، 

فالبط���ل بع���د مغادرته منزل���ه اإىل الغاب���ة ي�شاهد 

مبن���ى  غري���ب ال�ش���كل وقري���ب ال�شبه ب���ه ي�شمى 

ع���ادة “بيت”، وما يث���ر انتباه بط���ل احلكاية هو 

�شخامة البناء، وهي �شف���ة م�شرتكة بن احلكاية 

والطق����س. كما ت�شرتك الوظيف���ة النف�شية للحجم 

يف كلت���ا احلالتن. وهي اإبه���ار البطل اأو  ال�شخ�س  

القادم من منزل اأو كوخ متوا�شع. ال�شفة الأخرى 

للبيت هو ال�ش���ور الذي يحيط باملن���زل، ويح�شنه 

ع���ن  نظر من ه���م يف اخلارج ملا ي���دور يف داخله. 

وهو يف الطق�س موئل املقد�شات ومينع دخوله على 

الفتيات  والن�شاء والأطفال ال�شغار. كما احتفظت 

بع�س احلكاي���ات ب�شور طفيفة لبقاي���ا املعتقدات 

الوثني���ة.  وم���ن  موا�شفات���ه اأي�شا اأن���ه م�شيد على 

اأعم���دة وبطابق���ن. ومق�شم اىل غ���رف منف�شلة. 

وعادة ما تذكر احلكاية فراغ الغرف من �شاكنيها، 

وهي اإ�ش���ارة اإىل غرابة املكان لدى البطل. والبيت 

غالبا م���ا تقوم على حرا�شت���ه حيوانات  كالثعابن 

اأو الأ�شود، وهو حت�شن للمكان جنده يف الطقو�س 

اأي�ش���ا. وميكننا بح�شب بروب اإيجاز �شفات “بيت 

الرجال” التي نقلته���ا احلكاية وذلك ا�شتنادا اىل 

درا�ش���ة الآثنولوجي وامل���وؤرخ الأملاين هرني �شورتز 

)1903  -  1863(

الغابة. اأق�شى عمق  البيت يف  – يقع   1
– يتميز ب�شخامته.   2

اأحيانا جماجم. تزينه  ب�شور  – حماط   3
اأعمدة.  – مرفوع على   4

اأو عمود.  �شلم  بت�شلق  – يتم دخوله   5
�شتائر. الأخرى  – يخفي مدخله ومنافذه   6

– مكون من عدة غرف.  7
وي�ش���ر بروب اىل اأن امللم���ح الأول يثر الريبة 

حيث اأن البيت ل يقع يف اأق�شى عمق الغابة، وهذا 

ما يول���د ت�شابها علينا درا�شت���ه يف احلكاية. حيث 

جن���د يف الغابة اأي�شا البي���ت ال�شغر“الكوخ”  اأو 

منزل البابا ياغا. ويف بع�س احلكايات ينتقل البطل 

م���ن “الكوخ” اإىل “البيت الكبر” قبل عودته اإىل 

منزل���ه. ويف احلكاية قد يتج���اور البيتان. وير�شد 

ب���روب بالتحليل �ش���كان البيت، وفيه���ا اأي�شا وفور 

دخول البطل البيت الكبر ي�شتقبل مبائدة جماعية 

ل���الأكل  ويق���ارن ذلك بع���ادات الأكل يف املجتمعن 
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الرع���وي والزراعي حيث تختلف طقو�شه من طرق 

فردي���ة حيث ياأكل  الأب يف ال�ش���ر بعيدا عن اأفراد 

العائلة، اأوجماعية كما هي احلال يف احلكاية. واإما 

عدد الأخوة يف البيت الكبر  كما يرد يف احلكايات 

في���رتاوح من اثنن اإىل ثالث���ن. ويقيم بع�شهم يف  

الك���وخ وه���م يف حركة دائم���ة بن ق���ادم  ومغادر. 

والعرف ال�شائد بينهم هو اأنه من ال�شائن اأن ياأكل 

اأحده���م منفردا يف ح�شور الآخرين. وتقوم بينهم  

�شداقات بحكم املعاناة امل�شرتكة. ويرى بروب باأن 

احلكاية تعك�س حي���اة اإحدى هذه املجموعات التي  

يتحدث عنها الثنولوجيون.  ويعد ال�شيد الن�شاط 

الأب���رز ل�شاكن���ي “البي���ت الكب���ر” يف ميثولوجيا 

التن�شئة، وهو كذلك يف احلكاية. كما تعد الل�شو�شية 

اإح���دى املوتيفات امل�شرتك���ة بن طقو����س التن�شئة 

وب���ن احلكاية، وممار�شتها تتم ع���ادة بعد اجتياز 

امتحانات التن�شئة بالن�شب���ة للطقو�س وبعد دخول 

البطل الغابة بالن�شبة للحكاية. وهي من  منظومة 

ال�شلوكي���ات التي توؤ�شر اإىل انفالت البطل وحترره 

من حياته ال�شابقة، ومتار�س لفرتة ق�شرة. ويرى 

بروب اأن ظهور هذا املوتيف يف احلكاية منقول عن 

بقايا املمار�شات الطق�شية يف املجتمع الرعوي. اأما 

عن النظ���ام البدائي ملجتمع املقيمن يف البيت  يف 

احلكاية فيتمث���ل بوجود زعيم ي�شمى اأحيانا “الأخ 

البكر”  وق���د يتم ذلك بعد مغادرتهم ملنزلهم عن 

طريق الت�شاب���ق يف رمي ال�شهام، ومن تكون رميته 

اأطول ي�شبح  “زعيما”. كما يتم تق�شيم املهام فيما 

بينهم، فبينما يذهب”الإخ���وة” لل�شيد يف الغابة 

يبق���ى اأحدهم يف البيت  لتح�ش���ر الغذاء. اأما يف 

احلكاية فيقوم الأخوان مبمار�شة ذلك دوريا. ويعد 

بروب و�شول فت���اة اىل بيت الغابة مبثابة العن�شر 

املوؤثر ديناميكيا يف �شرورة احلدث، وهي قد تاأتي 

باإح���دى الطرق كاأن يتم اختطافها من اأهلها ويعد 

ذلك �شم���ن طقو�س التن�شئة تكرميا له���ا، اأو تاأتي 

باإرادته���ا اأو م�شادف���ة. ويف احلكاية كما يف بع�س 

املعطي���ات وامل�شاهدات الثنوغرافي���ة تقوم الفتاة 

ب���دور الأخ���ت وت�شكن وت���اأكل يف غرفة خم�ش�شة 

لها يف البيت. وتتمتع  باحرتام �شاكني البيت. كما 

اأنها ونظرماتقدمه من رعاي���ة وخدمات يكافئها  

اأو غرها من  البيت بخوامت    “اإخوته���ا” قاطنو 
احللي الف�شية. اأما احلكاية الرو�شية فلم حتتفظ 

بهذا املوتيف ولكنها اأبق���ت على الزواج وما يعقبه 

م���ن  ولدة. حي���ث تخت���ار الفتاة اأو الفت���ى �شريك 

احلي���اة من ب���ن املقيم���ن يف البيت. وع���ن ولدة 

الطف���ل يف بي���ت الغابه يق���ول بروب ب���اأن احلكاية 

غالب���ا ل تعرتف بالزواج يف بيت الغابة وباأن املراأة 

هي “اأخت”و الطفل والولدة هي  موتيفات  ل�شحر 

الزوج.وحيث اأن اإقامة املراأة يف بيت الغابة  موؤقتة 

يف  الطقو�س، فهي تغادره بعد فرتة ق�شرة  لتبني 

حياته���ا الزوجي���ة، و يرى بروب يف ذل���ك اإ�شكالية 

تاريخية لأن ما يدور داخل بيت الغابة يجب حجبه 

ع���ن  الزوجة، ولينطب���ق ذلك عل���ى “الأخوات” 

املقيم���ات يف “بيت الغابة” كم���ا يقول فريزر. ويف  

احلكاي���ة حتوير لهذا املوتيف، فالفتاة متوت فجاأة 

موؤقتا ميتة رمزية لتبع���ث وتتزوج، وهذه الفجائية 

لي�ش���ت تاريخية ولكن ما يوجب  هذا املوت والبعث 

هن���ا هو طق�س التن�شئة ال���ذي �شيوؤهلها للعودة من 

الغابة اإىل بيتها للزواج.  ومن الو�شائل امل�شتخدمة 

لذلك ابتالع الفتاة لنوع من الفاكهة اأو دخول الإبر 

اأو ال�ش���وك حت���ت جلدها، اأو ا�شتعماله���ا امل�شط اأو  

القمي����س، وميكن  اعادة امليت���ة اإىل احلياة باإزالة 

امل�شط من راأ�شها اأو نزع قمي�شها،اأي اإزالة امل�شبب 

للم���وت  املوؤق���ت، ويف الطقو�س كم���ا يف احلكايات 

جند جميع ه���ذه الو�شائل وامل�شببات. وهي �شبيهة 

بالعتقاد  ال�شائد باأن  �شبب املر�س هو وجود ج�شم 

غري���ب داخل اجل�شد وب���اأن دور“كاهن ال�شامان” 

ه���و اإخراجه من���ه. اأي اإعادة  ال�شخ����س اىل دورة 

احلي���اة. ونظرا للتعقيد الذي ميثله تداخل مراحل 

هذه الدورة وعدم اكت�شاف كل عالقاتها  كما يقول 

بروب،فمن املمكن اأن نتبن عدم �شحة بع�س اأوجه 

الت�شاب���ه بينه���ا. ومن هذا املنطل���ق يحلل احلكاية  

الرو�شي���ة “ اأمور و ب�شي�ش���ه” كنموذج للعالقة بن 

العنا�شر الطق�شي���ة ومكونات احلكاية. فاحلديقة 

التي يقع فيها  الق�شر هي الغابة والق�شر هو“بيت 

الرجال” اأو “بيت الغابة” وهي زوجة لأحد الأخوة 
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الإثني ع�شر، ويف حكاي���ة رو�شية اأخرى فاإن �شيدة 

البيت اإم���راأة عجوز. وهي من يق���وم بت�شمية اأحد 

الإخ���وة كخطي���ب لل�شيف���ة اجلديدة، وهن���ا  يبدو 

الت�شابه مع موتيف الإثني ع�شر ل�شا يف احلكايات 

الأخ���رى ويف طقو�س التن�شئة. كم���ا اأن الفتاة حن 

جت���وع وتتمن���ى الأكل جت���د �شفرة مليئ���ة بالطعام 

لتاأكل���ه منف���ردة ودون اأن ت���رى اأحدا،وكم���ا �شبق 

واأ�شرنا فاإن النتقال اىل   “بيت الغابة” هو انتقال 

رمزي لالأحياء اىل مملكة املوت، ويف هذه احلكاية 

ف���اإن تق���دمي الطع���ام للفت���اة ا�شتجاب���ة لرغبتها، 

اأم���ا اخل���دم الالمرئيون فه���و ملم���ح م�شرتك يف 

احلكايات، ونحن نعرف ع���ن “انعدام الروؤية”يف 

ه���ذا  البيت لأن املقيمن في���ه متخيلون كاأحياء يف 

مملكة املوتى. ومن هن���ا ميكننا تاأويل“العمى” اأو 

“طاقية الإخفاء” اأو التحول اىل حيوان عن طريق 
الأقنع���ة، وهو تنكر حتول يف احلكاي���ة اإىل اختفاء 

حقيقي. ونالحظ هنا الت�شابه بن مالمح الطق�س 

ومكون���ات احلكاي���ة من حي���ث املظه���ر احليواين 

للمقيمن يف بيت الغابة. واأما موتيف زيارة  الأهل 

للفت���اة اأو العك����س يف بع�س احلكاي���ات والتي يرى 

فيها بولت نفيا لغرائبية احلكاية، بينما يوؤكد بروب  

باأن���ه رغم احتم���ال �شحة ذلك ولك���ن يف احلكاية 

فاإن“الغرائبي”و“غر الغرائبي” ميكن اأن يكونا 

اأي�شا تاريخين. اأما تك���رار الزواج فالأول يف بيت 

الغابة وه���و زواج موؤقت والثاين بع���د عودة البطل 

اإىل منزل���ه وهو زواج م�شتق���ر ودائم ين�شيه زواجه 

الأول، ف���رى في���ه ب���روب ترجم���ة متاأخ���رة وعلى 

م�شت���وى احلكاية  ملرحل���ة يربز فيه���ا ال�شراع مع 

موؤ�ش�شات جمتمعي���ة مرتبطة بالإقت�شاد الزراعي 

وتتطل���ب �شكال اآخر من الزواج. كما يحلل  موتيف 

اأثناء اقامته يف بيت  “القذارة” اجل�شدية للبطل 
الغابة، حيث مينع من ال�شتحمام، اأو ميرغ ج�شده 

يف الوح���ل اأو الرماد، ونظ���را ل�شدة و�شاخة ج�شمه 

يو�ش���ف يف احلكاي���ة باأنه “غر املرئ���ي”. ف�شواء 

حتول لون ج�شمه اإىل اللون الأبي�س اأو الأ�شود فذلك 

مرتبط مبا�شرة “بالختفاء” و“العمى” و طق�شيا 

ترتب���ط فرتة ال�شماح للبطل   بال�شتحمام  مبو�شم 

احل�شاد،كما ترتبط من جهة اأخرى بالزواج.كما 

واأن هن���اك عالق���ة ب���ن “املنع م���ن  ال�شتحمام” 

والتح���ول اإىل هيئ���ة حي���وان ع���ن طري���ق الأقنعة، 

والإقام���ة يف عامل املوتى، وقد احتفظت احلكايات  

الرو�شية ببع�س  موؤثرات هذه الظاهرة. 

ويف �شوء ه���ذه املالحظ���ات ي�شتخل�س بروب 

باأن تنكر بطل احلكاية  وتبادل مالب�شه مع مت�شرد 

مث���ال يف�ش���ر من قبل من ي���راه على اأن���ه عائد من 

ع���امل املوتى. كما ي���رى بروب بوج���ود  عالقة بن 

موتي���ف “الق���ذارة” وم���ا ي�شمي���ه “ل اأعلم” وهو 

اجل���واب الذي ي���ردده بط���ل احلكاي���ة العائد اإىل 

منزل���ه  واأهل���ه اأو بيت خطيبته، وت�ش���ل به الأمور 

اإىل ما ي�شبه فقدان الذاكرة، ومعنى ذلك اأن ي�شل 

البط���ل “متخفيا” اأو  متنكرا. كما يرتبط مبوتيف 

اآخ���ر هو “تغطي���ة الراأ����س”   اأو “ك�شفه”. وغالبا 

م���ا يطلق على بط���ل احلكاية  “الأ�شل���ع” اأو فاقد 

ال�شعر. واأ�شل ذلك هوما كان ميار�س اأثناء طق�س 

التن�شئة يف املجتم���ع البدائي، من معاجلة   جل�شد 

الفتى  ت�شمل  الراأ�س و�شعره، فاإما اأن يق�س ال�شعر 

اأو يحرق اإما اأن ي���رتك طويال ولكن يحجب ومينع 

نزع احلجاب عنه. وي�شر بروب اإىل موتيف الزواج 

وكيف اأنه يف بع�س احلكايات املتاأخرة يقطع البطل 

اإقامته يف  بيت الغابة  بعد اأن ق�شى فرتة متتد اإىل 

اثنتي ع�شر �شنة ليعود على عجل اإىل منزله وي�شهد  

الزواج الثاين  خلطيبته اأو زوجته، ول يرى الباحث 

يف ذلك اإخ���الل بت�شل�شل الأحداث  التي جتعل من 

اجتياز ف���رتة التن�شئة �شرطا  لل���زواج، ولكن ذلك 

عائ���د اإىل تدهور الطقو����س وتراجع ممار�شتها يف 

املجتمع البدائي  كم���ا ي�شر اإىل ذلك الربوفي�شور 

اإيفان ايفانوفي�س تول�شتوي )1880 – 1954(. 

وت�ش���كل “املحظ���ورات” موتيف���ا هام���ا يف ن�شي���ج  

احلكاية ومن  ذلك مثال منع مديح الذات و�شرورة 

امتناع���ه ع���ن احلديث عن جتربت���ه يف الغابة اإىل 

اأهل���ه بعد عودته اإىل منزل���ه، كما يو�شيه م�شاعده 

ال�شحري كح�شانه مثال واإل تعر�س للموت، وكذلك 

حال الغرفة املمنوعة يف  “بيت الغابة، حيث يحظر 

عل���ى البطل القرتاب منها لأنها حتتوي عادة على 
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امل�شاع���د ال�شحري لبطل احلكاي���ة   وهذه ال�شرية 

ورثتها احلكاية عن طقو�س التن�شئة اأي�شا. وميكننا 

اعتبار احلكاية فيماورثته عن “بيت الغابة” مادة 

تاريخي���ة قيمة حيث حفظت لنا اأج���زاء من اآليات 

الطقو�س. 

ومع ذلك فاحلكاية لي�شت �شورة حرفية للطق�س 

فكث���ر م���ن معطياتها ل ميكنن���ا تاأويل���ه مبقارنته 

بالطقو�س. ويقول بروب ب���اأن “البيت الكبر لي�س 

القاع���دة الوحي���دة التي بنيت عليه���ا احلكايات ” 

وب���اأن املوؤ�ش�ش���ة الطق�شية كانت ق���د دخلت مرحلة 

“تدهوره���ا بينم���ا ي�شتم���ر تكوي���ن  وتطورم���واد 
احلكايات التي تعر�شت لتغيرات نتيجة للتحولت 

يف الظروف التاريخية  للمجتمعات”.

كما يرى باأن الياغا اأقدم املانحن يف احلكاية 

مل تع���د الوحيدة، فق���د تغرت املنح���ة و �شروطها 

وبقي���ت العالق���ة ويت�ش���ح ذلك من ك���ون املانحن 

اجل���دد يقدم���ون ذات املنح التي تقدمه���ا الياغا، 

كم���ا اأنهم ينتمون مثلها اإىل عامل املوتى ويرتبطون 

بالأ�شالف. 

وهنا تتغر روح الغابة كمانحة وي�شعب فهمها، 

حيث يخلفها �شلف “ذك���ر”، فرغم ارتباط البابا 

ياغا بالإرث الطوطمي القائم على  �شاللة الن�شب 

الأنثوي، اإل اأنه وم���ع هذا التحول ي�شبح “الأب اأو 

اجلد اأو الأ�شالف من الذكور” هم املانحون. فقد 

حت���ول �شكنى املانح من الغابة كما هي حال الياغا 

اإىل “الق���رب” حي���ث  يقيم املان���ح  اجلديد كما اأن 

ال�شلط���ة على حيوان���ات الغابة من قب���ل الياغا قد 

اختف���ت باختفائها، كما تغرت طبيع���ة  املنحة اأو 

امل�شاعدة ال�شحرية، فبعد اأن كانت حيوانا اأو مادة 

ذات عالقة بال�شي���د اأي بالغابة،اأ�شبح احل�شان 

ه���و  الأكرث  ح�شورا وهو حيوان ينتمي اىل ال�شهول 

واملراع���ي، وجنده كذل���ك يف احلكاي���ات املتاأخرة 

بوجود البابا ياغا.      

ويبح���ث بروب اأي�شا يف العالق���ة بن املانحن 

يف احلكاي���ة وهم الياغ���ا، والآباء امليت���ون والراأ�س 

امليت���ة يف بع�س احلكاي���ات اأو اأي ميت يكون البطل 

ق���د �شاع���ده قبل ممات���ه، فهم مرتبط���ون وظيفيا 

و ل تقت�ش���ر العالق���ة عل���ى ا�شرتاكه���م يف هوي���ة 

مورفولوجية ولكن يف ارتباطه���م التاريخي اي�شا. 

فالياغا وما متثله من �شلطة على عنا�شر الطبيعة 

و�شيادة على الغابة م�شدر احلياة للكائن  الب�شري، 

ال���ذي ل يني بدوره يبحث عن هذه القوى املج�شدة 

يف اأ�شياء تاأخذ طابعا �شحريا يدخل من اأجلها اىل  

مملكة الليل لل�شيطرة عليها، وهي مفاهيم تكونت 

يف طقو�س  و�شكلت نقطة انطالق ملو�شوع احلكاية. 

ويف الطق����س املنح���ة هي اله���دف م���ن اإقامته اأما 

احلكاي���ة  فاحتفظ���ت  بوظيف���ة املان���ح وبع�س ما 

يتعلق بها، اأما �شخ�شية املانح فقد تغرت ودخلت 

اأهداف اأخرى، واإذا كانت البابا ياغا ترتبط بعامل  

املوتى فاإن الرجل-ال�شلف مرتبط بظهور الزراعة 

اإىل ال�شاللة الأبوي���ة. وهنا ولد تقدي�س الأ�شالف، 

وبرز الأب املانح، الأب – ال�شلف الذي كانت بذرته 

حي���ة فيما �شبق زمنه.وطبيع���ة امل�شاعدة اأو املنحة  

الت���ي يقدمه���ا اإىل املجتم���ع تتغ���ر بتغ���ر احلقبة 

التاريخية، واملنحة ل تاأت���ي نتيجة امتحان يجتازه 

البطل ولكن  للم�شاعدة التي قدمها البطل للميت. 

ويف احلكاي���ات الأحدث يختف���ي الأب ويبقى امليت 

كما يختفي نهائيا المتحان  وتربز امل�شاعدة.

 يف اجل���زء الث���اين م���ن الف�ش���ل الرابع يحلل 

بروب �ش���كال جديدا من املانحن وعالقته بالبطل  

وه���م احليوانات املانحة والتي ترد لالإن�شان منحة 
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مقاب���ل ما قدمه له���ا من خر. وه���ي ذات تركيبة 

معق���دة حيث تدخ���ل  احلكاية كمانح���ة ثم ت�شبح 

يف خدم���ة البط���ل، اأو متنح���ه العب���ارة ال�شحري���ة 

الت���ي تنقذه من املخاط���ر. فامتناع البطل عن قتل 

احليوانات يف الغابة واأكلها ي�شر اإىل منع احليوان 

املر�شح ليكون م�شاعدا ومانحا له يف امل�شتقبل ويف 

حكايات اأخرى ميكن تاأويل احليوان كطوطم لأحد 

الأ�ش���الف املتوفن، وهذا العتق���اد بالتداخل بن 

الإن�ش���ان واحلي���وان ي�شبح املانع من قتل���ه واأكله. 

ولكن م���ع النتق���ال اىل املرحل���ة الزراعية تتحول 

هوي���ة الن�ش���ان احلي���وان اإىل عالق���ة �شداقة بن 

الكائنن،�شداق���ة قائمة على ن���وع من التعاقد كما 

يرى ذلك العامل الثنولوجي برنارنهارد اأنكرمان 

البيئ���ة  ع���ن  يق���ول  حي���ث   )1859-1943(

الأفريقي���ة “ يف عدد اآخر من القبائل ت�شود فكرة 

ال�شداق���ة بن  احلي���وان  والإن�ش���ان، وترتجم يف 

تعاط���ف وم�شاعدة متبادلة، ويع���ود اأ�شل العالقة 

اإىل موؤ�ش����س القبيلة قدميا وح���ن كان يف �شائقة 

وع���وز اأنقذه من خط���ر حم���دق اأو اأعانه احليوان 

املقد����س. ون�شج���ت على ذل���ك ق�ش����س خرافية  

اأ�شبح���ت كاملعتقدات، كق�شة �شي���اع جد القبيلة 

يف الغاب���ة وعط�ش���ه وكي���ف اأر�شده احلي���وان اإىل 

نب���ع املاء اأو اإىل طريق بيت���ه” ويرى بروب يف هذا 

العقد بن احليوان والإن�شان اأو ب�شورة اأخرى بن 

الإن�ش���ان والطوط���م، حيث يتح���دث احليوان ويف 

مرحل���ة انهي���ار املعتقد الطوطمي با�ش���م الن�شان 

املح���ور الرئي�شي للطوطمية. ويلح���ق  �شخ�شيات 

مث���ل “ذو اجلبه���ة النحا�شية” و“وح����س الغابة” 

يف احلكاي���ات الرو�شية باحليوان���ات املانحة، لأن  

عالق���ة احليوان ببطل احلكاي���ة تت�شابه من حيث 

طريقة م�شاعدتها له بالعامل ال�شحري، مبا تفعله 

البابا ياغا يف احلكاي���ة. واأما العالقة مع الإن�شان 

فتتغر مع بدء الزراعة حيث يتحول حيوان الغابة 

اإىل وح����س وع���دو للبطل.وينت�ش���ر احلق���ل عل���ى 

الغابة. 

يف الف�ش���ل اخلام����س “العطاي���ا ال�شحرية” 

بجزئيه “امل�شاعد ال�شحري” و“املادة ال�شحرية” 

يدر����س بروب احلكاي���ة يف حلظة ال���ذروة، وذلك 

ح���ن تو�شع الو�شيل���ة ال�شحرية بن ي���دي البطل، 

وتك���ون تلك بداي���ة نهاية احلكاي���ة، ونظرا لكرثة 

يف  ال�شحري���ن  وامل�شاعدي���ن  املعون���ات  وتع���دد 

احلكاي���ات الرو�شي���ة، يرك���ز الباح���ث عل���ى اأكرث 

النم���اذج متثي���ال لها  ويعت���رب امل�شاع���د ال�شحري 

وم���ن اأمثلته احل�شان اأو الن�ش���ر واملادة ال�شحرية 

مثل ال�شجادة ال�شحرية تنتمي اإىل نف�س املجموعة 

م���ن ال�شخ�شيات وله���ا ذات الوظائ���ف. وير�شد 

بروب حت���ول ال�شخ�شية اإىل م�شاع���د كاأن يتحول 

البطل اإىل  ح�شان بفعل خامته، وبذا يج�شد ذاته 

وم�شاعده ال�شحري يف ذات الوقت، وهذا جنده يف 

احلكاي���ات الأقدم تاريخيا اأم���ا فيما تالها فنجد 

ال�شخ�شيتن م�شتقلتن عن بع�شهما. 

واأما الن�شر اأو الطائر ب�شكل عام فهو من اأبرز  

امل�شاعدين ومهمته الأ�شا�شية هي نقل البطل  اإىل 

اململكة الأخ���رى. واأوىل طلباته هي الطعام،حيث 

يقوم البطل بتغذيته وهو تاريخيا ما متار�شه �شعوب 

�شيبريا حيث تقوم بتغذيته ودفنه عند موته، وهو 

ما يعده بروب اأحدث تاريخيا من احلكاية، ففيها 

يغذي البطل الن�شر لعام اأو عامن، فيحمله الن�شر 

اىل مملكة الع�شر الثالثي، وي�شبه م�شار الرحلة يف 

احلكاية تو�شيف طري���ق عامل املوت يف الطقو�س، 

وفيها يتم اإطعام الن�شر واإر�شاله اإىل اآبائه واأما يف 

احلكاية فيتم اإطالقه ح���را، وهو ل يعود اإىل اأبيه 

ولك���ن يذهب اإىل اأخت���ه الأكرب �شنا لروي لها عن 

اخل�شال النبيلة للبط���ل ال�شياد وكيف اعتنى به 

واأطعمه مما مكنه م���ن روؤيتها. ويف هذا �شدى ملا 

ورد يف �شلوات الآينو وهم �شعب يعي�س بن اأق�شى 

�شرق رو�شيا و�شم���ال اليابان، من نداء اإىل الن�شر 

عن���د قتله به���دف اإر�شاله اإىل الع���امل الآخر. ويف 

احلكاية اي�شا تتحقق معجزة ح�شول البطل على 

�شن���دوق وبداخل���ه مفت���اح نحا�شي.وتكمن اأهمية 

هذه  احلالة يف كونها حتوي عنا�شر تفتت الطقو�س 

وتعك�س مرحلة اأحدث، وكذلك احلال يف حكايات 

اأخرى، حيث  يتحول اإطعام الن�شر اإىل عائق وهدر 

للطع���ام، اأما ما يحدث للبطل فهو جمرد معجزة. 
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وموتي���ف اإطع���ام الن�شر   عادة قدمي���ة، فتاريخيا 

تاأت���ي حلظة اإطع���ام احلي���وان قب���ل الت�شحية به 

اأي بعث���ه اإىل �شيده وذلك لين���ال امل�شحي الر�شى 

عن���ه، اأم���ا  يف احلكاية فيتحول القت���ل اإىل عطف 

وحري���ة للن�شر يف الط���ران، ويتحول ر�شى ال�شيد 

اإىل نق���ل م���ادة �شحرية وهي عن�ش���ر مولد  للقوة 

والغنى. ويخ�س ب���روب احل�شان بدرا�شة مو�شعة 

نظرا لأهمي���ة دوره يف اأح���داث احلكاية وعالقته 

ب�شخ�شياته���ا الرئي�شي���ة  وعالق���ة ذل���ك بظه���ور 

احل�شان يف حياة الإن�شان، وما لزمه من طقو�س 

ومعتق���دات،  وي���رى ب���روب اأن ه���ذه العالق���ة  قد 

م���رت بعدة  مراح���ل وباأن احل�ش���ان يف الطقو�س 

مل يحتل �شوى مكان بع�س حيوانات الغابة كالرنة 

مثال واأن ظهوره تزامن مع املتغرات  القت�شادية 

والجتماعية بن بيئة الغابة وبيئة ال�شهول فاأ�شبح 

للح�ش���ان  دور ووظيف���ة ذات عالق���ة  مبا�ش���رة 

بالقت�ش���اد.  اأما يف الفولكل���ور ومنه احلكاية فاإن 

ال�ش���كل اجلدي���د لالقت�ش���اد مل يلد ف���ورا اأ�شكال 

جديدة  من التفكر. حيث اأن هناك مرحلة  دخلت 

فيه���ا الأ�شكال اجلدي���دة  يف �شراع م���ع الطريقة 

القدمية يف التفكر فف���ي البداية �شمي احل�شان 

با�شم الطر، ثم امتزج  الكائنان فظهر احل�شان 

املجن���ح يف احلكاية، ويرى بروب ب���اأن اأ�شل ذلك  

يكم���ن يف بع�س الطقو����س، كالت�شحية باحل�شان 

اأو  بخ�شل���ة من �شعره على قرب امليت لي�شاعده يف 

النتقال اىل العامل الآخر.  

يف خال�ش���ة الف�شل اخلام����س يق�شم الباحث 

املنح ال�شحرية من حيث م�شادرها اإىل جمموعات: 

مواد من اأ�شل حيواين، مواد من اأ�شل نباتي، مواد 

م�شتقة من اأدوات عمل اأو اأ�شلحة، اأو اأخرى متعددة 

الأ�شل ت�شقط عليها قوى م�شتقلة اأو ذاتية،  واأخرا 

اأدوات ذات عالقة بطقو�س املوتى. ويرى بروب باأن 

ذلك جمرد مدخل وباأنه ومن خالل البحث قد تربز 

جمموعات اأخ���رى، اأو اأن تدخل مواد اأخرى �شمن 

املجموعات التي ر�شدها. وكت�شنيف تاريخي فاإنها 

تعود جميعا اإىل ذات م�شدر املنحة ال�شحرية التي 

ت�ش���كل ج���زءا منها. واأم���ا م�شعى احلكاي���ة، وكون 

املواد ال�شحرية منحة من الياغا )اأو من يعادلها( 

اأو م���ن مل���ك   احليوانات، اأو اأن يت���م العثور عليها 

يف الغاب���ة، فاإنها حتمل الدليل املقنع على التكوين 

املتجان�س  واملتنا�شق للحكاية، ولقيمتها ولدللتها 

التاريخي���ة. فالياغا وما تقدم���ه من منح مظهران 

لذات ال�ش���يء، وقد حافظت احلكاي���ة وب�شكل تام 

على عالقتهما.

ويحلل يف الف�شل ال�شاد�س من الكتاب موتيف 

اأ�شكاله الأكرث  “العبور” يف احلكاية تاريخيا، يف 

http://www.rpgbooster.com
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�شيوع���ا يف احلكاية الرو�شي���ة األ وهو حتول البطل 

اإىل طائ���ر لالنتقال من م���كان اىل اآخر اأو للهرب، 

واأقدمه���ا التح���ول اإىل حي���وان الرنه واأم���ا التنويع 

الآخر فهو الدخول يف جلد احليوان وخياطته على 

ج�شد البط���ل ليحمله طر اإىل العامل الآخر، وهذا 

الغالف احلي���واين جنده يف طقو����س التن�شئة ويف 

التماه���ي مع احلي���وان الطوطم���ي يف  املجتمعات 

البدائي���ة. ويفند بروب تاأوي���الت الباحثن، ويرى 

باأنه���م يتخيلون دوافع ملثل ه���ذه الطقو�س كتجنب 

الرائحة اأو توفر املكان يف تابوت امليت، ويرى فيها 

اأخط���اء، واأن علينا البحث ع���ن الأ�شباب يف اأ�شل 

الع���ادة اأو الطق�س ولي�س يف مظهره اخلارجي. اأما 

يف فرتة لحقة فيظهر احل�شان الذي ي�شبح لدى 

�شكان املناطق ال�شاحلية  القارب املجنح وتنويعاته، 

كما ت�ش���كل ال�شجرة كو�شيلة موتيف���ا للعبور، حيث 

كان يعتقد باأنها تربط بن عاملي الأر�س وال�شماء، 

ويف بع�س املعتقدات ما حت���ت الأر�س اأي�شا. وباأن 

بت�شلقه���ا يتمك���ن البطل م���ن الو�ش���ول اإىل العامل  

الآخ���ر. وتتخذ ال�شجرة يف احلكاية الرو�شية �شكل 

ال�شلم، حي���ث يتكرر موتيف ال�شل���م اأو ال�شل�شلة اأو 

احلب���ل وهي حتري���ف ملفاهيم قدمية ع���ن الرحلة 

اإىل الع���امل الآخر. ومن املوتيف���ات امل�شاعدة على 

العبور،ا�شتعانة البط���ل مبر�شد لقيادته يف رحلته، 

وعادة ما يك���ون حيوانا. ويخل�س ب���روب اإىل عدة 

نتائج وهي : 

اأول : اإن جمي���ع و�شائ���ل العب���ور م���ن نف����س 

الأ�شل، فهي انعكا�س للمفاهيم البدائية حول رحلة 

امليت اإىل العامل الآخر.

ثاني��ا : اإن تنوع اأ�شكال العبور وو�شائله ميكن 

حتليله غالبا على اأنه نتيجة لرتاكم طبقات جديدة 

من املفاهيم على اأخرى اأكرث بدائية، وهي بدورها 

ناجت���ة عن تغ���رات يف اأ�شكال الإنت���اج، والنموذج 

الأك���رث �شيوع���ا هو املفه���وم الطوطم���ي عن حتول 

الفرد اإىل حيوان طوطمي.

ومع ظهور حيوان���ات احلراثة والركوب وتطور 

و�شائل النقل ب���داأ اأول تغر اأ�شكال العبور، كركوب 

الطائ���ر مث���ال يف احلكاية، ثم تغ���رت احليوانات 

ذاته���ا، فظه���رت الرنه ث���م احل�شان، ال���ذي كان 

مياهي الط���ر يف بداية ظهوره، وب���ذات الطريقة 

ظهر القارب لدى ال�شعوب التي مل تعرف احل�شان 

وبذلك تكونت اأ�شكال مركبة من اأجزاء حليوانات 

خمتلفة. وظهرت �شورة امليت ب�شكل ثنائي يتمثل يف 

امل�شافر والدليل، ومع النتقال  اإىل الزراعة  يتحول 

القائ���د اأو الدلي���ل ويتاأله ولكن طبيعت���ه احليوانية 

يبق���ى تاأثرها عرب تفا�شيل ما يوازيه يف احلكاية. 

وحتى الأ�شكال الأخرى كاحلبل وال�شجرة واحلزام 

يك�شف اختبارها عن اأ�شلها احليواين. 

قريبا من نهر النار

هن���ا يكر�س ب���روب جهده عل���ى درا�شة التنن، 

اأكرث ال�شور تعقيدا وغمو�شا يف الفولكلور و الأديان 

وترك���ز الدرا�شة ب�شكل خا����س على  موتيف معركة 

التن���ن،  حيث يعر�س الباح���ث يف البداية ملوا�شيع 

عدد من احلكايات ذات العالقة باملوتيف ثم يحلل 

خ�شائ����س التنن فيها، ويف الق�ش���م الثاين يقارن 

بينها وبن التنن يف املعتقدات والأ�شاطر املختلفة 

ب���دءا باأقدمها ث���م الأحدث. ورغ���م غياب الو�شف 

الدقي���ق للمظه���ر اخلارج���ي للتن���ن وتفا�شيله يف  

احلكاية و�شعوبة و�شفه عل���ى الراوي، اإل اأن بع�س 

املالمح كامتالك���ه لراأ�شن وعالقت���ه بالنار تتكرر 

يف احلكاي���ات الرو�شية وترتب���ط اأحيانا ب�شخ�شية 

القي�ش���ر فيه���ا. واأم���ا العن�ش���ر الآخ���ر املرتب���ط 

بالتن���ن فهو املاء، ويف حكاي���ات اأخرى ي�شمى تنن 

اجلبل، و�شكن���اه اجلبال يعد ملمح���ا يتكرر اأي�شا. 

اأما ع���ن وظائف���ه يف احلكاية فاأوله���ا الختطاف، 

حيث يختط���ف الفتي���ات، ول ميكننا درا�ش���ة دوره 

ه���ذا بعي���دا عن خاطف���ن اآخرين كالطي���ور مثال، 

اأو العا�شف���ة التي تخف���ي �شورة التن���ن الذي فقد 

مالحم���ه. وم���ن وظائف التن���ن ما ي�شمي���ه بروب 

“التع�ش���ف والنهب” حيث يحا�شر التنن املدينة 
مهددا اأهلها، مطالب���ا بت�شليمه فتاة ليتزوجها ويف 

حكايات اأخرى ليلتهمها. وهناك حالة اأخرى للتنن 

ي�شبهها بروب بو�شعية البابا ياغا وحميطها، حيث 

التنن احلار����س على ج�شر نهر الن���ار، وهو حدود 
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الغاب���ة التي يق�شده���ا البطل، في�شب���ح ال�شدام 

حتميا بينهما، ويقتل البطل التنن ليتمكن من عبور 

النهر. اإن دور التنن احلار�س هو افرتا�س العابرين 

على اجل�شر من ب�ش���ر اأو حيوانات، ويتكرر التاأكيد 

على هذا الدور يف خمتلف احلكايات.  اأما “النوم” 

اأثن���اء لقائه بالتنن فهو اخلطر الذي يتهدد البطل 

هن���ا كما هي احلال يف عالقت���ه بالبابا ياغا، فعلى 

البط���ل اأن  اأن يظل م�شتيقظ���ا لأن النوم �شيودي به 

اىل اله���الك. وع���ادة ماي�شبق املعرك���ة بن التنن 

والبطل تال�شن بن الطرفن، ويبدو التنن على علم 

م�شبق بوجود البطل وباأنه عدوه الأوحد القادر على 

قتله وي�شميه بروب  “العدو القدري ”. واحلكاية ل 

ت�شرد تفا�شيل املعركة كما يف املالحم ال�شعبية،فهي 

توجز ذلك يف بع�س  التفا�شيل، كموقف التنن اأثناء 

املعركة، فهو ل ي�شعى اىل قتل البطل �شواء بال�شالح 

اأو مبخالبه اأو اأنيابه ولكنه يغر�شه يف الأر�س، بحيث 

ميوت اختناقا حتت ال���رتاب. اأما التنن فال ميكن 

قتله ال بقط���ع روؤو�شه املتعددة وه���ي روؤو�س تتوالد 

وي�شعب اخلال�س منها، وقتلة التنن يف احلكايات 

غالبا ما تكون احليوانات ومنها احل�شان. ولإنهاء 

املعركة يدمر البطل او يحرق اأ�شالء التنن ليحقق 

انت�شاره املوؤكد عليه.

ونظرا لك���رثة وتعدد املوؤلفات  املكر�شة ملو�شوع 

التن���ن ومعاركه والت���ي ميكن ت�شنيفه���ا اإىل عدة 

مقارب���ات، اإل اأن غالبيته���ا ل تط���رح م�شاألة اأ�شل  

الظاه���رة، بينما ينفرد بينها اجتاه���ان يرى الأول 

باأن �ش���ورة التنن تنحدر من احليوانات املنقر�شة 

قدميا، بينما يذهب الثاين اإىل البحث يف امليثولوجيا 

ال�شم�شي���ة، ويتجنب  بروب مناق�ش���ة هذا الكم من 

الأبح���اث، ولكن���ه يق���ول بامكاني���ة  “ ال�شتخدام 

اله���ادئ” ملوادها، حيث حت���رره اإىل  درجة ما مما 

يتطلبه جمعها من وقت طويل ومن عمل �شاق، ويرى 

الباحث باأن �شياق موتيف معركة التنن قدمي قدم 

احل�شارات، ميتد من اأوروبا اىل اآ�شيا اإىل اأفريقيا 

وي�شم���ل الأدي���ان القدمي���ة، حت���ى تبنيه���ا من قبل 

الكني�ش���ة الكاثوليكية. ومعركة التنن تقرتن بفرتة 

ن�ش���وء الدولة، ولكنها مل  تظهر فج���اأة نتيجة لهذا 

التكوي���ن، حيث يثبت الباحث وم���ن خالل درا�شته 

التاريخي���ة ب���اأن ع�ش���ورا م���ن التح���ولت �شهدتها 

موتيفات خمتلفة، �شكلت يف النهاية ظاهرة التنن 

ومعركته. ويق���وده ذلك اإىل درا�شته���ا بالتف�شيل.  

فيحل���ل و�ش���ع التن���ن يف احلكاي���ة الرو�شي���ة ب���ن 

مطاردت���ه للبطل وحماولة التهامه  انتقاما لزوجته 

اأو لزوجه���ا يف حال���ة التنن الأنث���ى، ويرى الباحث 

ب���اأن ظهور التنن هنا ل مربر له، وميكن ال�شتغناء 

عن���ه، وهذا ما يحدث غالبا، كم���ا يرى باأن موتيف 

معركة التنن يعود زمنيا اإىل موتيف قدمي جدا  وهو 

فعل “الإلتهام” مما يدف���ع اىل البحث يف  ال�شيغ 

القدمية للتنن ويق�شد التن���ن “امللتهم”، وعلينا 

البح���ث عن مفت���اح احلكاية يف خارجه���ا ولي�س يف 

داخلها فاإلتهام ال�شخ�س وترجيعه ي�شكل جزءا من 

طقو�س التن�شئة القدمي���ة، ورغم التحولت والتغر 

الذي طراأ على ه���ذا الطق�س اإل اأن بع�س مالحمه 

ما تزال قائمة، فف���ي الطق�س يدخل ال�شخ�س اإىل 

بي���ت على �شكل حيوان، وبع���د اإقامته فيه فرتة من 

الزم���ن يخرج وق���د اأ�شب���ح ان�شانا اآخ���ر. ويعر�س 

الباحث لبع�س ال�شهادات النرثوبولوجيه لطقو�س 

التن�شئ���ة وتطه���ر الفتيان يف املجتمع���ات القدمية 

يف كل من غيني���ا اجلديدة واأ�شرتالي���ا. ولكن رغم 

درا�شته ي���رى باأننا بحاج���ة اإىل البحث يف اجلذور  

التاريخية لهذه الطقو�س. ولفهم هذه اجلذور علينا 

درا�شة الأ�شاط���ر امل�شاحبة للطقو�س والتي كانت 

تتل���ى اأثناء الطق����س ويحفظها النا�شئ���ة املتدربون 

عل���ى الطق�س. وعندما دونه���ا الأوروبيون كانت قد 

انف�شل���ت عن الطقو�س، كما اأن رواتها اأ�شبحوا يف 

اأو�شاع خمتلفة ول تربطهم اأية عالقة حية وع�شوية 

به���ذه الطقو�س،   ففي اأمري���كا ال�شمالية كان كبار 

ال�شن من الهنود احلمر الذين اأجربوا على ال�شكن 

يف م�شتوطن���ات ه���م رواة م���ا تبق���ى م���ن اأ�شاطر 

�شعوبهم، ومت  اجلم���ع غالبا باللغة الجنليزية. اأي 

اأن مالدينا هو ما تبقى من اأ�شاطر فقدت طابعها 

املقد�س وتو�شك على التفتت.

ورغم ذلك يرى بروب باأنه باإمكاننا وانطالقا 

مم���ا لدين���ا ا�شتنتاج مايل���ي: اإن الإقام���ة يف بطن 
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احليوان متنح ال�شخ�س عن���د خروجه خ�شائ�س 

�شحري���ة، وخا�شة ال�شلطة عل���ى احليوانات،  وباأن 

ي�شب���ح �شيادا ماهرا. وه���ذا يك�شف عن القاعدة 

القت�شادي���ة للطق����س ولالأ�شط���ورة. اأم���ا قاع���دة 

املفهوم ذات���ه فاإنها ماقب���ل تاريخي���ة، واأ�شلها اأن 

الطع���ام مين���ح التوح���د املعتق���دي ب���ن ال�شخ�س 

ال���ذي ياأكل واحليوان املاأكول، ولتحقيق التوحد مع 

احلي���وان الطوطم���ي، والتماهي  مع���ه، ول يتحقق 

الدخ���ول يف الع�شبة الطوطمي���ة، اإل بعد اأن يلتهم 

هذا احلي���وان ال�شخ�س. ولأن الأ�شطورة لها متدد 

زمن���ي اأطول م���ن الطق�س لهذا جنده���ا حتى بعد 

اختفائ���ه. ولهذا ال�شبب اأي�ش���ا تت�شمن موا�شفات 

متاأخ���رة زمنيا م���ن الغمو�س والت�شوي���ه والتغير. 

ففيها ت�شتبدل الإقام���ة يف بطن احليوان بالإقامة 

يف ع����س اأو وكر اأو بالتف���اف التنن اأو الثعبان حول 

ج�شد البط���ل اأو البطلة. اأما الته���ام التنن للبطل 

فق���د مت ا�شتبداله بابتالع املاء، �ش���واء  بال�شباحة 

يف بحرة تعي���ث فيها الثعاب���ن اأو بابتالع الأمواج 

العاتية له ولفظه بعد ذلك.

ويتو�ش���ل بروب اىل اأن���ه بح�شب الطق�س يكون 

التن���ن اأو اأي حي���وان اآخ���ر ميار����س دور ال�شياد. 

اأم���ا مبوجب الأ�شطورة فدائم���ا ما يكون التنن هو 

ال�شي���اد الكبر وال�شام���ان العظي���م، والتنن من 

يعط���ي الن���ار الأوىل يف فجر الزراع���ة، كما يعطي 

الفاكهة الأوىل واملح�شول الأول و�شناعة الفخار. 

ومن املعطي���ات اأي�شا تعلم البطل لغة الطر، ويتم 

له اكت�شاب ذلك باإحدى طريقتن: 

الأوىل اأن يبتل���ع احلي���وان البط���ل ويلفظ���ه اأو 

اأن ي���اأكل البطل  احليوان اأو قطع���ة منه. وقد حار 

الباحثون يف تف�شر موتيف لغة الطيور، بينما يرى 

بروب باأنها اإحدى القدرات ال�شحرية التي يكت�شبها 

البط���ل مب���روره يف بط���ن احلي���وان اأو اأكل���ه. ويف 

احلكاية اأحيانا يعرث البطل على قطعة من الأملا�س 

اأو الأحجار الكرمية يف بطل اأو راأ�س التنن، ويكون  

ذلك هدي���ة للبط���ل، وذات التفا�شي���ل جندها يف 

اأ�شاطر املجتمعات البدائية. اأما ازدواجية ال�شفة 

ل���دى التنن ب���ن الوح�س وفاعل اخل���ر فيدر�شها 

بروب حتت  العنوان الفرعي “ امللتهم – الناقل” 

وهو ما يدعوه �شرتنربغ ثنائية املفهوم فيما يخ�س 

التن���ن، فنحن دائما اأم���ام �شفتن متناق�شتن يف 

كائن واحد، ولكن بروب يقول باأنه ل وجود لتنينن 

خمتلفن ولكن هن���اك مرحلتان  خمتلفتان لتطور 

التنن، املرحلة البدائية وهي طيبة التنن واملرحلة 

التالية التي يتحول فيه���ا اىل النقي�س. وهنا فقط 

يظهر مفه���وم التنن الوح�س ال�شري���ر الذي يجب 

قتله، وهنا اي�شا يتبلور مو�شوع املعركة مع التنن. 

ول يعود �شب���ب التطورالتاريخي لهذا املو�شوع اىل 

ارتقائ���ه البنيوي احلتم���ي، بقدر كون���ه ناجتا عن 

التناق�س ب���ن  المناط القدمي���ة للفكر والمناط 

الثقافي���ة والجتماعي���ة اجلدي���دة. ولتتبع اجلذور 

التاريخي���ة يجيب بروب على �شوؤاله “من اأين ياأتي 

املفهوم الذي مبوجبه ينقل “امللتهم” بطل احلكاية 

اىل الع���امل الآخ���ر ؟ حيث يرى باأن���ه علينا البحث  

يف الطق����س ع���ن التكوين اجلنين���ي للعنا�شر التي 

اأمامن���ا. فال�شخ�س الذي اأق���ام يف بطن احليوان، 

كان يع���د وكاأن���ه  �شكن يف الع���امل الآخر، وهو يرى 

الأمر بهذا املنظور. وبعبوره اأح�شاء احليوان يكون 

ق���د عرب اىل البالد الأخرى. وفكا احليوان ما هما 

ال �شرط للدخول اىل العامل الآخر.

كم���ا ي���رى  اإن ما يجري يف  وع���ي من اعتنقوا 

هذه  الطقو�س واملوا�شيع  مل يعد مطابقا لالأ�شكال 

القدمية التي تك�شوه���ا. فالأ�شطورة تو�شح بجالء 

باأن �شعورا بالف�شاء واحلركة اآخذ هنا يف التطور.

وظه���ور املفاهيم الف�شائي���ة اأدى باحليوان امللتهم 

اإىل احلرك���ة والقي���ام  بالرح���الت الطويلة وفكرة 

مملك���ة امل���وت يف مظهره���ا احلي���واين ا�شتبدلت 

مبفهوم بل���د املوت كبالد بعيدة. وم���ن  املوؤكد باأن 

مثل هذه املفاهيم مل تظهر �شوى لدى ال�شعوب التي 

وع���ت معنى الف�شاء، لي�س بالتاأمل الفل�شفي  ولكن 

بالتجرب���ة القت�شادي���ة، مبعنى اأن ه���ذه ال�شعوب 

كان���ت تق���وم برح���الت طويل���ة. ك�ش���كان اجل���زر 

وال�شواح���ل. ول���دى رواة احلكاي���ة يتغ���ر امللتهم و 

ناق���ل البطل بتغر املكان، فبطن احليوان البحري 

اأو ال�شمك���ة هو الناقل هن���ا، اأما يف الغابة فقد كان 
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الطائر هو من يوؤدي هذه الوظيفة. ودللة ذلك باأن 

هذا الأخر مل يعد امل�ش���در الوحيد  للحياة، وباأن 

الطقو����س املرتبطة بها فقدت معانيها. ولكن ذلك 

مل ي�ش���كل ثورة عميقة دم���رت الطقو�س واملوا�شيع 

القدمية، فالباحث مايزال يرى بجالء العالقة التي 

ن�شيها من يحم���ل الأ�شاطر مع احتفاظه مبراعاة 

اأ�شكاله���ا  القدمي���ة. فال�شاك���ن اأ�شب���ح متحركا، 

واملرعب اأ�شبح مغامرا، و ال�شروري اأ�شحى ل نفع 

فيه وحتى خطرا.

والبطل مل يعد يكت�شب املزايا ال�شحرية يف بطن 

امللتهم، بل وبالعك����س يرى فيه عدوا، فيقتله �شواء 

وه���و يف  طور التهامه اأو يف داخ���ل بطنه. وميكننا 

يف هذه اللحظ���ة حتديد مو�شع بداي���ة املعركة مع 

التن���ن. اإن بروب يعت���رب املعركة م���ع ال�شمكة هي 

املرحلة الأوىل من معركة التنن، وي�شت�شهد ببع�س 

اأ�شاط���ر جزر  مايكرونيزيا، حيث ت�شهد املرويات 

تراج���ع دور احليوان امللتهم وانتف���اء فعل اللتهام 

وت�ش���ل اىل درجة قي���ام البطل بالته���ام جزء من 

ال�شمكة. ويدلل ذلك وغره من الأمثلة على ن�شيان 

الطق����س وتوظيف بع����س موتيفاته بع���د حتويرها 

لأغرا����س فني���ة يف احلكاي���ة.   ويف اخلال�شة يرى 

بروب باأن التنن ظاهرة تاريخية تطورت وظائفها  

واأ�شكاله���ا واإن منهج���ه مكن���ه م���ن تتب���ع تطورها 

التاريخ���ي انطالق���ا م���ن الطقو�س، حي���ث ترتبط 

ارتباط���ا وثيق���ا  باملوؤ�ش�شات الجتماعي���ة للنظام 

القبلي ومب�شاحل���ه القت�شادية، بحيث يظهر لنا 

التنن  كملتهم- فاعل خر. وقد غر دخول ال�شفر 

البح���ري والزراع���ة املرتبط���ة بالأر����س وال�شم�س 

مظهر ووظائف التن���ن، وحتت تاأثر هذه العوامل 

حتول اإىل خملوق مائي، حتت – اأر�شي  و�شماوي. 

حتى اأنه يف ديانات الدولة يف الهند وم�شر القدمية 

مت الإطاحة به ع���ن طريق اآلهة جديدة حتكم قوى 

الطبيع���ة وفقا مل�شالح ومطال���ب اإن�شان ذي ثقافة 

جديدة. واحلكاية عك�شت كل مراحل هذا التطور، 

منذ اأكرثها قدما ) فهم لغة الطيور بف�شل التنن( 

مرورا بالنمط الأو�ش���ط )النتقال اإىل بالد بعيدة 

ع���ن طريق بطن التنن( وحت���ى الأمناط املتاأخرة 

) املعركة مع التنن مب�شاعدة فر�س و�شيف(. كما 

احتفظ���ت احلكاي���ة مبوا�شفات اأخ���رى من تطور 

التنن. كمفهوم العدل املطبق اأمام ال�شدق املفتوح  

للملتهم. وب�شورة عامة احتفظت احلكاية وبطريقة 

حم���ددة مبجمل �شرورة حت���ول التنن الطيب اإىل 

نقي�ش���ه. ويرى ب���روب باأن احلكاي���ة توؤكد لنا مرة 

اأخ���رى على اأنه���ا م�شدر �شديد الغن���ى، وكموؤمتن 

ليق���در بثمن للظواه���ر الثقافية الت���ي غابت منذ 

زمن بعيد من وعينا. 

بعيدا عن ب���الد الثالث م���رات التا�شعة. يبداأ 

الف�ش���ل بتحديد موقع اململك���ة اأو البالد اأو املدينة 

الت���ي ي�شلها البط���ل لتحقيق هدف���ه يف احل�شول 

على امل�شاعد ال�شح���ري اأو لتحرير بطلة احلكاية، 

وعادة ما يف�شل هذه اململكة عن منزل والده غابة 

�شعب���ة الخرتاق اأو بحر اأو بحرة اأو نهر من النار 

يع���ربه ج�شر، يحر�شه تنن، اأو قد يكون جدول ماء 

اأو حف���رة يق���ع فيها البطل. هذه ه���ي بالد الثالث 

مرات العا�شرة. وهي اإما اأن تقع يف العامل ال�شفلي 

حت���ت الأر����س فيكت�ش���ف البط���ل مدخله���ا وينزل 

حيث يحكم التنن. وقد تقع على قمة اجلبل حيث 

ي�شلها البطل بالو�شائل التي ذكرناها �شابقا. وقد 

تق���ع اأي�شا حتت امل���اء. اأما املبنى ال���ذي يتكرر يف 

هذه البالد فهو الق�ش���ر، وهو عادة من ذهب ويف 

طرازه الكث���ر من الفانتازي���ا. وكل هذه العنا�شر 

ميك���ن م�شادفتها يف توليفات كث���رة التنوع : فقد 

توج���د املدينة على جزي���رة، اأوعلى قم���ة جبل، اأو 

حت���ت امل���اء اأو حتت الأر����س، وينطب���ق ذلك على 

الق�شر وم���ا يحيطه من حدائ���ق  وحقول تتداخل 

يف بيئ���ة كثرة التنوع. ومن خ�شائ�س هذه اململكة 

عالقته���ا بال�شم�س، حيث يذهب بروب ومن خالل 

حتليله لعينات من احلكايات  الرو�شية اإىل التدليل 

على هذه العالق���ة �شواء من حيث موقع الق�شر اأو 

رحل���ة البطل اأو موق���ع اململكة ذاته���ا. اأما الذهب 

اأو لون���ه فهو مرتبط بهذه الب���الد فمن احليوانات 

اإىل اأ�ش���وار احلدائ���ق اإىل الأ�شي���اء العادي���ة كله���ا 

بل���ون الذهب، وكذلك قبة الربج الذي �شجنت فيه 

الأمرة وعر�شها يف اإحدى احلكايات مثال. وميكن 
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تع���داد الأمثل���ة اإىل  م���ال نهاية ، فالذه���ب يتكرر 

دائم���ا ب�ش���ورة جلية وباأوج���ه متنوع���ة،  حتى اأنه 

ميكننا اأن ن�شمي هذه البالد مبملكة الذهب. ويرى 

ب���روب يف حكاية املمالك الثالث،مملكة النحا�س، 

مملكة الف�ش���ة ومملكة الذهب والت���ي يقول عنها 

نيكول برتوفت�س اندرييف )1892 – 1942 ( 

) باأنه���ا اأكرث احلكايات انت�ش���ارا و�شهرة يف  اللغة  

الرو�شي���ة.( ما هي اإل تثلي���ث ململكة الثالث مرات 

العا�ش���رة، واحلكاية تنزع نحو ه���ذا التثليث، ومن 

املحتم���ل اأن هذا املوتيف قد تعر����س اإىل مثل هذا 

التحول وباأن يكون هذا ه���و اأ�شل املمالك الثالث، 

ومبا اأن اململكة  العا�شرة من الذهب فاإن ما �شبقها 

من الف�شة والنحا����س.  وي�شتبعد بروب التاأويالت 

القائل���ة بارتباط ه���ذا املفهوم  بالع�ش���ور الثالثة 

لهيزي���ود )الق���رن الثام���ن قبل املي���الد( يف كتابه 

)الأعم���ال والأي���ام (. ول بالت�ش���ورات القدمي���ة 

للمعادن وقد نت�شاءل عن متثيل هذه املمالك الثالث 

لعوامل الأر�س، ال�شماء  والعامل ال�شفلي.ولكن حتى 

ه���ذه الفر�شية  ل توؤكدها م���واد البحث. فاملمالك 

الث���الث النحا�س والف�شة والذه���ب لتقع الواحدة 

ف���وق الأخرى ولكن الواحدة بع���د الأخرى، وب�شكل 

ع���ام فالثالثة جميعهن حتت الأر�س. وكما قوانن 

احلكاية تعد مملكةالثالث مرات العا�شرة  املرحلة 

الأخرة  من رحلة البطل، فبعدها لي�س اأمامه �شوى 

العودة،وباأن���ه ي�شتحيل القيام بثالث رحالت )لأن 

هذا يتطلب يف كل م���رة مغادرة ثم عودة جديدة( 

فاململكتان الأوليان اأ�شبحتا مرحلتن متو�شطتن، 

بينم���ا تبقى الثالثة  اله���دف النهائي، ولكننا جند 

املرحلة املتو�شطة م�شمنة م�شبقا يف بنية احلكاية. 

وه���ي الكوخ ال�شغ���ر للباب���ا ياغ���ا. وكذلك جند 

اأنف�شنا اأم���ام ظاهرة تثر ال�شتغراب وهي متاهي 

املمالك الثالث بهذا الكوخ، ويف الواقع فعند  حتليل 

التنويع���ات املتعددة له���ذه املمالك الثالث نكت�شف 

باأن العديد من عنا�شرها  تنتمي دائما اىل  مملكة  

الث���الث مرات العا�شرة واىل الأم���رة اأما الأخرى 

فتنتم���ي اىل الياغا. وثالثتها لي�س فيها ما مييزها 

�شوى م�شمياتها. وبع���د ا�شت�شهاده ببع�س تنويعات 

احلكايةالرو�شي���ة لدى افانا�شييف يخل�س اىل اأنه 

مل يج���د الدلي���ل على عالق���ة ه���ذا املوتيف بنمط 

التفك���ر اأو الطقو�س البدائي���ة لأنه من خ�شائ�س 

احلكاي���ة فقط. اأم���ا املظهراملغاي���ر ململكة الثالث  

مرات العا�شرة، وهو املظهر احليواين حيث نقراأ يف 

العدي���د من احلكايات باأن التنن خاطف البطل اأو 

الأمرة  ياأخذها اإىل بالد لي�شكنها �شوى الثعابن، 

بينما تبق���ى اخل�شائ�س الأخرى للق�شر اأو البيت 

كما هي، حيث يغلب عن�شر الذهب ولونه.   

ويف اجل���زء الث���اين من الف�ش���ل الثامن يحلل 

ب���روب الأ�شكال القدمية للع���امل الآخر يف احلكاية 

وعالقة ذل���ك بالطقو�س والأ�شاط���ر، ومالحظته 

الأولية هي تعدد الت�شورات واملفاهيم لهذا العامل 

لدى خمتلف �شعوب العامل القدمي، فرغم �شذاجة 

م���ا تعك�شه احلكاية اإل اأننا جند فيها دقة متناهية 

حيث يتعاي����س العاملان القدمي والأح���دث معا كما 

ل���دى الغري���ق اأو يف احلكاي���ات الرو�شية. وتت�شح 

عملي���ة اإ�شقاط العامل الراهن عل���ى العامل القدمي 

اأو الآخ���ر يف  جمتمع القبيلة، فال�شياد يف اعتماده 

التام على احلي���وان يوؤثث هذا العامل باحليوانات، 

وين�ش���ب التنظيم القبل���ي اإىل  احليوانات، معتقدا 

باأن���ه �شيتح���ول اإىل  حي���وان بع���د موت���ه ويقاب���ل 

“�شيده”، اأو للتعبر بلغة احلكاية : ملك الثعابن  
اأو الذئ���اب اأو الأ�شماك . اأم���ا ظاهرة الت�شابه بن 

مفهوم املوت والأ�شكال التي يتخذها طق�س التن�شئة 

فيجد الباحث  هنا �شببها ، فمن جهة يعد الطق�س 

املفه���وم ه���و املنب���ت الذي تط���ورت عن���ه الأمناط 

املختلف���ة للطقو�س. فالق�ش���ر  ال�شحري يف العامل 

الآخر لي�س �شديد ال�شب���ه )بالبيت الكبر( فقط، 

بل ي���كاد ي�شعب التفريق بينهم���ا. ومدخل اململكة 

مير ع���رب فك احلي���وان ال���ذي يفتح ويغل���ق بدون 

توقف. فعندما يحرك التنن اأ�شداقه تفتح طرفتا 

الباب وكاأنهما جزء من ج�شده. وعندما يغيب هذا 

املوتيف من احلكاية يربز ت�شادم اجلبال اأو انفتاح 

الباب عو�شا عنه   ويتوقف بروب عند موتيف جبل 

الكري�شتال يف احلكاي���ة، ولأن هدف بطل احلكاية 

ه���و ال�شيط���رة عل���ى احليوان���ات واحلي���اة واملوت 

و�شف���اء الأمرا�س، وهي وظائ���ف ت�شبه ما ميار�شه 
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ال�شام���ان، وم���ن جهة اأخ���رى هو البط���ل اخلارج  

للبح���ث ع���ن  تفاحة ال�شب���اب ،عن م���اء احلياة اأو 

ع���ن و�شائ���ل للنج���اة م���ن املر����س اأو ال�شيخوخة. 

ويعد الكري�شت���ال اأحد  اأهم هذه الو�شائل، وينت�شر 

يف خمتل���ف املجتمعات البدائي���ة من ا�شرتاليا اىل 

اأمري���كا. اأما وفرة الغذاء وامل���اء يف  العامل  الآخر 

فه���ي اأي�ش���ا اإح���دى خ�شائ�ش���ه، ويق���ول ب���روب 

م�شت�شهدا بكتاب فريزر”العتقاد يف اخللود” باأن 

كرثة الو�شائل ال�شحرية لتحقي���ق الوفرة الغذائية 

ق���د اأعقبت وفرة الطرائ���د، ويف احلكاية اإذا جنح 

البطل يف نقل هذه  الوفرة اإىل بيته بعد عودته فاإن 

عامله لن ي�شهد املجاعة، وهذا �شبب تكرار موتيف 

املائدة اأوال�شفرة  يف  احلكايات، حيث تظهر غالبا 

الوفرة ب�ش���ورة فكاهية. وكما اأن ما يحمله البطل 

قد يكون م�شدر ثراء، فقد يكون العك�س اأي�شا، ففي 

الأ�شاط���ر القدمية واحلكاي���ات كما يف الأ�شطورة 

الإغريقية عن “الباندور” حيث يت�شبب فتح العلبة 

املمن���وع فتحها يف انت�شار الأوبئة والكوارث. كذلك 

يف احلكاي���ة الرو�شية حيث تغم���ر احليوانات التي 

تهرب من العلبة لتغطي اجلزيرة بكاملها. 

اأم���ا مفه���وم “مملكة ال�شم����س” والذي كانت 

ذروة انت�ش���اره يف ف���رتة احل�ش���ارة الفرعوني���ة. 

كم���ا يربز ه���ذا املفهوم يف الأ�شاط���ر واحلكايات 

ال�شربي���ة والرو�شية والأمريكي���ة، وتتلون الأ�شياء 

يف الث���الث م���رات العا�ش���رة بلون ال�شم����س، واأما 

ال�شعوب التي جتهل عبادة اأو تقدي�س ال�شم�س فال 

تعرف اللون  الذهبي  لالأ�شياء ال�شحرية. وير�شد 

بروب تطور املفه���وم يف فرتة النتقال اإىل جمتمع 

والآ�شوري���ة  امل�شري���ة  احل�ش���ارات  يف  الزراع���ة 

والبابلي���ة وال�شيني���ة والإغريقي���ة، حي���ث ميك���ن 

مالحظ���ة املالم���ح امل�شرتك���ة بينه���ا، وذلك رغم 

اخل�شائ����س التي تنف���رد بها كل ح�ش���ارة منها، 

وهي ذاته���ا التي جندها يف احلكاي���ة. فاملفاهيم 

القدمي���ة ل تختف���ي  متام���ا ولكنه���ا ترتاك���م فوق 

بع�شها البع����س يف طبقات متتالي���ة، كما متار�س 

ال�شع���وب اإ�شقاطا لط���رق حياتها ومن���ط اإنتاجها 

املاألوف على العامل الآخر املتخيل، ومن هنا ميكننا 

تف�ش���ر تكرار هذا الأخر ملا يف الأ�شل. كال�شياد 

واأجنا�س احلي���وان، واحلدائ���ق والب�شتاين، ولكن 

بالنتق���ال اإىل الزراع���ة ي�شل ه���ذا ال�شقاط اإىل 

نهايت���ه. ففي العامل الآخر يختف���ي اأثر الزراعة اأو 

احل���رث كم���ا يف مملكة الثالث م���رات العا�شرة . 

ويدعم بروب حتليله مبقولة وال�س بيدج باأن “بيت 

الذه���ب” يف  كتاب املوتى الفرع���وين هو التابوت 

اأو غرفة الدف���ن الفرعونية. كما اأن الآ�شورين قد 

اأ�شقطوا على العامل الآخ���ر ال�شعة وال�شموخ الذي 

متي���ز به بناء ق�شوره���م ، وكذلك احلال بالن�شبة 

للحدائ���ق  البابلي���ة وهي اأك���رث قدما. وه���ي كلها 

موتيفات �شنجدها يف احلكايات.  

ويف خت���ام الف�ش���ل يخ�ش����س ب���روب ع���دة 

�شفحات لر�شد هذه املفاهيم لدى الإغريق، حيث 

تبدو اأكرث تعقي���دا. ويرى باأن عنا�شرها الب�شيطة 

توج���د يف احلكايات. وباأن درا�شتها متكن الباحث 

م���ن اإثب���ات تاريخاني���ة مفاهيم احلكاي���ة. فجبل 

الأوملب والع���امل ال�شفلي لهادي����س وجزر ال�شعداء 

ومملك���ة بو�شي���دون املائية وحديق���ة ه�شربيدي�س 

بتفاحه���ا الذهبي والتي يرى بع�س الباحثن دللة 

على وجودها �شابقا يف العامل ال�شفلي وباأنها دليل 

على الغنى، بينما يرى بروب خطاأ هذا التاأويل .

Les racines historiques du conte •	
merveilleux – Vladimir Ja.Propp.
Traduit du russe par Lise Gruel – •	
Apert. Gallimard 1983

2– Morphologie du conte – Vladimir •	
Propp.Traduit par M.Derrida,T.
Todorov et C.Kahn.              Seuil 
1970

الهوام�س 
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قراءة في الدالالت السردية

في الحكايات الخرافيـة

اإنت�سار قائد البناء

كاتبة من البحرين

حكاية اجلنعدة حكاية خرافية من السعودية)1( تدور 
أحداثه��ا، باختص��ار، حول صياد مس��ك فقير ووحيد 
أهداه أحده��م صندوقا من الس��مك حتولت إحدى 
مسكات��ه إلى فتاة جميلة تقوم بخدمة الصياد دون أن 
يعلم، وحني اكتش��ف وجودها، أحبه��ا وعاملها كابنته 
وحذرها من س��احرة تس��كن البالد، وف��ي أحد األيام 
طارت قطع��ة قماش كانت ختيطه��ا الفتاة فخرجت 
من املنزل لتستعيدها، فرأتها الساحرة فسحرتها بأن 
جعلتها تنام النهار وتستيقظ في الليل، مما أدخل احلزن 

في قلب الصياد فبنى لها ضريحا من  السكر. 

حكاية الجنعدة نموذجا
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وح���ن كان امللك يتجول راأى ح�شانه ياأكل �شريح 

ال�شك���ر فاكت�ش���ف وج���ود الفت���اة وع���رف ق�شتها مع 

ال�شاحرة، وكان امللك قد تزوج ال�شاحرة �شرا وله منها 

ول���د يف عمر الثالثة، فقام امللك وابنه بانتزاع املناديل 

ال�شحرية من �شدر ال�شاحرة وفكوا ال�شحر عن الفتاة 

اجلميلة. ثم دعا امللك ال�شاحرة اإىل حفل غداء مزعوم 

واألقى بها يف ق���در ماء مغلى موهما اإياها باأنه يعر�س 

عليه���ا اخلراف املطهية، فمات���ت ال�شاحرة وتخل�شت 

اململكة من �شرها وعا�س اجلميع يف �شعادة.

���ف حكاية اجلنعدة باأنه���ا حكاية خرافية؛  نَّ وُت�شَ

لأنه���ا تتميز ببنية خمتلف���ة عن بنى باق���ي احلكايات 

ومنه���ا احلكاية ال�شعبية. وتلك البنية املختلفة جتعلها 

اأق���رب اإىل ال�شيغ���ة الأدبي���ة واأكرث ات�شاق���ا مع عوامل 

اخلي���ال والأح���الم التي تهيم���ن على بن���ى احلكايات 

اخلرافي���ة ومنط���ق ائتالف عنا�شرها. ف���� “ احلكاية 

اخلرافي���ة بكل ما فيها تعد اأدبا: اأما احلكاية ال�شعبية 

فهي متتزج بالواقع احلقيقي يف اأعمق اأعماقه، ولي�س 

 ”، واإننا جند خلطا وا�شحا يف 
)2(

لها طابع اأدبي �شرف

تداول م�شطلحي احلكاية ال�شعبية واحلكاية اخلرافية 

يف بع�س كتب النقد التي تتناول الأدب ال�شعبي،  حيث 

يطل���ق بع�س النق���اد والدار�شن م�شطل���ح احلكايات 

ال�شعبية على كل الآث���ار ال�شردية القدمية، اأو يخت�س 

باأنه���ا حكاي���ات 
*

البع����س ق�ش����س احلي���وان واجلان

خرافية دون التدقيق يف وظيفة تلك ال�شخو�س اخليالية 

اأو الواقعية خلل���ق مقاربة بن اجلن�س الأدبي ال�شردي 

اإن كان �شعبي���ا اأو خرافيا، لذلك فاإن هذه الدار�شة قد 

تقتب����س من بع����س امل�شادر التي تتعام���ل مع احلكاية 

اخلرافية واحلكاية ال�شعبية باعتبارهما جن�شا واحدا 

اإل اأنه���ا تقتب�س املعنى املن�شجم م���ع مق�شد الدرا�شة 

وتو�شيفها ملفهوم احلكاية اخلرافية. 

وحن نق���راأ احلكاية اخلرافية م���ن وجهة اأدبية، 

فاإنن���ا ل نتقف���ى منط���ق الأح���داث م���ن حي���ث كونها 

اأحداث���ا منطقي���ة، ول نبح���ث عن العلي���ة ال�شردية يف 

ت�شاعد حبكة احلكاية، واإمنا نبحث يف منطق ال�شرد 

اخل���رايف نف�ش���ه باعتباره جن�شا اأدبي���ا له خ�شو�شيته 

الفنية واأدوات���ه التعبرية الذاتي���ة، وقوانينه املوؤ�ِش�شة 

واملف�شرة، ومرجعياته الإحالية الفردية واجلمعية تبعا 

لدللة الرموز املكتنزة يف ال�شرورة ال�شردية للحكاية 

اخلرافية. لذلك يرى فريدري�س ديرلين اأن “ احلكاية 

اخلرافي���ة لي�ش���ت منطقي���ة، واإمنا ه���ي خيالية، وهي 

غ���ر غنية باملغزى ول ي�شودها نظ���ام، واإمنا هي فيما 

 ”، والقول ال�شابق 
)3(

تب���دو خليطا ل �شكل له ول بني���ة

لفريدري����س ل يعن���ي عبثية احلكاي���ة اخلرافية ب�شبب 

تولدها ع���ن اخليال، واإمن���ا يعني بال�ش���رورة البحث 

ع���ن الت�شاق فيها والك�شف ع���ن القانون اخلا�س بكل 

حكاية.

فاحلكاية اخلرافية من حيث هي اأثر اأدبي تتجلى 

في���ه ال�شمات الأدبية؛ فاإن الت�ش���اق وان�شجام عنا�شر 

الن����س هو، بال�شرورة، �شمة اأ�شيل���ة فيها، واإن غارت 

مع���امل الت�شاق والن�شج���ام يف اأعم���اق الن�س نتيجة 

َت�َشيُّد املكون���ات اخليالية وتاأثر الأح���داث العجائبية 

والغرائبية*، ولأن “الأثر الأدبي يكون كال من�شجما، 

بني���ًة، فاإن���ه يلزمن���ا اأن نفرت�س اأن معن���ى كل عن�شر 

)ونق�شد هنا كل مو�شوعه( ل ميكنه اأن ينف�شل خارج 

اخلرافية  واحلكاية   ،”)4(

عالقته بالعنا�شر الأخ���رى

م���ن حيث ه���ي جن����س اأدبي ل���ه خ�شو�شيت���ه فاإنها “ 

وحدة بنائية واحدة، لل�ش���كل فيها م�شمون خا�س به، 

هو ترتيب اأجزائه وفق �شياق زمني داخلي. وللم�شمون 

فيه���ا �ش���كل خا�س ب���ه، هو ترتي���ب اأحداث���ه وتفاعلها 

  .”)5(

اجتماعي���ا وفكري���ا. بع�شها م���ع بع�شها الآخ���ر

واإذا كان ذل���ك كذلك؛ فاإن ه���ذه الدرا�شة يف حتليلها 

حلكاية اجلنعدة تقراأها باعتبارها ن�شا اأدبيا مكتمل 

البني���ة منفت���ح الدلل���ة، وتبح���ث يف معماري���ة ات�شاق 

الن����س، وتنقب ع���ن اأدوات ان�شجامه، وكيفيات توليد 

الن�س لدللته مبكوناته الذاتية واإحالته املرجعية.

اأول: البنية ال�سردية يف حكاية اجلنعدة:

هي بنية �شردية ق�شرة، حمدودة املكان والزمان 

وال�شخ�شيات، ل تتف���رع البنية الرئي�شة فيها اإىل بنى 

فرعي���ة، ول حتي���ل البني���ة الأ�شلية، كذل���ك، اإىل بنى 

مرجعية م�شمرة كاحللم اأو النبوءة اأو اللغز. والأحداث 

العجائبية التي ترتك���ز عليها منطلقات �شرد احلكاية 

ل تت�ش���ادم �شلب���ا مع اأفق توقع الق���ارئ، ذلك اأن تلك 

العجائبيات ال���واردة يف احلكاية ه���ي من امل�شرتكات 
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ال�شردية اخليالية يف احلكايات اخلرافية عند �شعوب 

الع���امل: فتح���ول ال�شمك���ة اإىل فت���اة جميل���ة، يحيلن���ا 

اإىل متث���الت حكاي���ة ، والن���وم ال�شحري ال���ذي وقعت 

حت���ت تاأثره الفتاة يذكرن���ا بتجليات ق�ش�س الأمرة 

النائم���ة. تل���ك التنا�شات امل�شم���رة يف احلكاية تهيئ 

ا�شتقبال القارئ لعجائبي���ات احلكاية دون الإح�شا�س 

باأية مبالغة �شردية “ فكل حلظة من حلظات القراءة 

ه���ي جدلية ترقب وتذكر، تعرب ع���ن اأفق م�شتقبلي هو 

يف حال���ة انتظ���ار اأن يحت���ل جماله. وكذل���ك تعرب عن 

 
)6(

اأفق ما�س )ي�شمحل با�شتم���رار( وقد ُملئ �شابقا 

ن القارئ من بناء اإدراك تراكمي ملدلولت  ِكّ ” مبا مُيَ
احلكاي���ة م�شتاأن�شا بخرباته ال�شابقة ومرتقيا، يف الآن 

نف�شه، مغامرة جديدة مع ق���راءة جديدة، فكل قراءة 

جدي���دة هي خو����س مغام���رة فكرية جدي���دة ميتحن 

القارئ فيها خرباته.

لذل���ك فاإن الق���ارئ مل يتعجب م���ن تقبل ال�شياد 

ْب بخيبة حن  لتحول ال�شمكة اإىل فتاة جميلة. ومل ُي�شَ

كان ف���ك ال�شحر عن الفت���اة ل ي�شتدعي اأكرث من نزع 

املنديل من �ش���در ال�شاحرة دون الدخ���ول يف مغامرة 

مثرة لإجناز تلك املهمة. ورمبا يكون احلدث الوحيد 

غ���ر املتوق���ع يف احلكاية ه���و عدم زواج الفت���اة، التي 

ت�شفه���ا احلكاية دائما باأنها )جميل���ة(، من ال�شياد 

اأو املل���ك كما جرت علي���ه العادة يف اأغل���ب احلكايات 

اخلرافية وال�شعبية!!. اإن وعي القارئ بطبيعة احلكاية 

اخلرافية البنيوية والدللية، الذي هو يف حقيقة الأمر 

وع���ي جمعي، ي�شفي حالة من حالت التهيئة النف�شية 

ل�شتله���ام مدل���ولت احلكاي���ة واإيج���اد اآلي���ات لربط 

عنا�شره���ا التي ق���د تبدو متناف���رة، ظاهريا، والعمل 

عل���ى بل���وغ املعن���ى اخلفي للحكاي���ة حتى ل���و كان  من 

باب البحث عن احلكم���ة التي تربط عنا�شر احلكاية 

بجمالي���ات احلل���م واخلي���ال، “ولي�س م���ن ال�شروري 

بالن�شبة للفكر اجلمعي اأن جتتمع الأ�شياء على اأ�شا�س 

عقالين، بل يكفي اأن تقوم على اأ�شا�س ذهني و�شعوري 

يثر الأفكار التي تهتدي اإىل تعليل ما للظواهر الكونية 

وطريق���ة تكي���ف الإن�شان معها ل�شاحل���ه. ومهما تكن 

درجة العقالنية يف تل���ك التعليالت، فهي حتتوي على 

املعن���ى الغائب الذي يح���اول الإن�ش���ان اأن ي�شتح�شره 

 ”. ومتى ما متكنا من 
)7(

يف كليت���ه و�شبابيته املكثف���ة

بلوغ ذلك يف قراءتنا للحكاية اخلرافية فاإننا نكون قد 

اهتدينا اإىل �شيغة من �شيغ الت�شاق التي تك�شف عنها 

بنية احلكاي���ة، ذلك اأن “بن���اء الت�شاق ه���و الأ�شا�س 

ال�شروري لكل اأفعال الفهم. وهذا الفهم بدوره يعتمد 

على عمليات النتقاء. وت�شتغل الن�شو�س الأدبية هذه 

البني���ة الأ�شا�شية ب�شكل ميكن اأن يتم به معاجلة خيال 

.”)8(

القارئ واإعادة توجيهه

واإذا ق�شمنا بنية حكاية اجلنعدة )الق�شرة( اإىل 

بنى حدثي���ة )جزئية( رئي�شة ا�شتنادا اإىل متف�شالت 

ال�شرد  فاإن يف احلكاية ثالث بنى حدثية رئي�شة توالت 

وف���ق تراتبية خا�ش���ة تقت�شيه���ا دللة البني���ة الكلية. 

و“يج���ب اأن ن�شع يف اعتبارن���ا اأن حكاياتنا اخلرافية 

ل تتاأل���ف اعتباط���ا م���ن  جمموع���ة م���ن املو�شوعات 

ر�شت بجان���ب بع�شها البع�س، واإمن���ا تقف وراء هذه 

املو�شوع���ات قوة قادرة على الت�شكي���ل، ا�شتطاعت اأن 

تكّون احلكاية اخلرافية وفقا لقوانن حمددة بحيث ل 

يكون يف و�شع الإن�شان اأن يحل مو�شوعا عن عمد حمل 

 ” . ون�شتطي���ع القول اإن القان���ون الذي ينظم 
)9(

اآخ���ر

تراتبي���ة البنى اجلزئية يف حكاي���ة اجلنعدة هو قانون 

)التحول( الذي نورده على النحو التايل:

ترتيب 
البنى

البنية 
احلدثية

التحول

الأولى

حتول 
ال�شمكة 
اإلى فتاة 

جميلة

- حتول حياة ال�شياد من 
احلزن اإلى ال�شعادة.

- حتول حياة ال�شياد 
من الوحدة اإلى الألفة 

الأ�شرية.
- معاملة ال�شياد للفتاة 

كابنته

الثانية

وقوع 
الفتاة 

حتت تاأثري 
ال�شحر

- حزن ال�شياد
- ظهور امللك
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الثالثة
قتل امللك 
لل�شاحرة

- تخل�ض املدينة من �شر 
ال�شاحرة.

- حتول حال املدينة اإلى 
ال�شعادة مرة اأخرى.

وبق���راءة املخطط ال�شابق جند اأن البنى احلدثية 

امل�شيط���رة عل���ى البني���ة ال�شردية هي بن���ى التحولت 

املرتبط���ة باأفعال التحول والأح���وال. فكل بنية حدثية 

ت�ش���ف حال �شابقة يتخللها ح���دث مف�شلي يوؤدي اإىل 

انق���الب احلال ال�شابقة اإىل ح���ال جديدة يليها حدث 

اآخ���ر يقل���ب الأحوال م���رة اأخ���رى. ثم يتج���ذر قانون 

التح���ول يف احلكاية حتى مي����س بتاأثره رموز احلكاية 

فتتظافر جميعا لتثبيت دللة التحول يف احلكاية. 

واحلكاية تبداأ بفعل حتول رئي�س يحمل )مفارقات 

خيالي���ة( ه���و حتول ال�شمك���ة اإىل فتاة، ذل���ك التحول 

الذي �شبقه اإح�شا�س ال�شياد بالوحدة وتاله اإح�شا�شه 

بال�شعادة التي م�شدرها امل�شاركة الأ�شرية. ثم تلتقي 

الفت���اة بال�شاح���رة فتقل���ب ال�شاحرة حاله���ا اإىل حال 

غر طبيعي تنام نهارا وت�شتيق���ظ ليال ويعود ال�شياد 

اإىل حاله احلزين���ة الأوىل. حتى يظهر امللك فيخل�س 

الفت���اة من �شحرها فتعود ال�شع���ادة لل�شياد، ثم يقتل 

امللك ال�شاحرة فتعود ال�شعادة جلميع اأهل املدينة.

لة يف احلكاية جند اأن حال  وبتتب���ع الأحوال املتحوِّ

ال�شعادة كان م�ش���دره الأول )الفت���اة اجلميلة(، واأن 

حال احل���زن كان م�شدره )ال�شاح���رة(، وبا�شتجالء 

احلالة الرمزي���ة املحيطة بالفتاة اجلميلة وال�شاحرة، 

تتك�شف لن���ا دللت الرموز عن اأن الفتاة اجلميلة هي 

يف الأ�شل �شمكة، و“ال�شمكة تعد رمزا لالإخ�شاب منذ 

)10(”، ومعاين اخل�شب 

الع�ش���ور القدمية حتى اليوم

يف الرتاث ال�شعبي ه���ي من معاين ال�شعادة التي تتكل 

بالطقو����س الحتفالي���ة وباملعتق���دات الإيجابي���ة نحو 

كل م�ش���در من م�شادر اخل�شوب���ة. ثم تتعزز دللت 

الإخ�ش���اب بتج���اور الرموز املحيل���ة اإلي���ه، فال�شمكة 

خمل���وق مائي خرج���ت من البحر وبقي���ت حية وزادت 

اأم���ارات احلياة فيه حن �شارت ال�شمك���ة فتاة، وهذا 

يعيدن���ا اإىل رمز امل���اء واإىل العديد م���ن “ الدرا�شات 

)11(” يف املعتقدات 

التي اأثبت���ت اأن املاء رمز املي���الد 

القدمية، فالتقت دللت الإخ�شاب مع دللت امليالد 

الت���ي ه���ي دللت مرتبط���ة بعوام���ل العلي���ة وال�شبب 

والنتيج���ة؛ فعلة امليالد و�شببه وج���ود حالة اخل�شب، 

وح���دوث امليالد هو ب���دء حياة جدي���دة، واإ�شافة خْلق 

جديد و�شعادة متجددة.

اإن الفت���اة اجلميل���ة يف حكاية اجلنع���دة هي رمز 

اخل�شوبة وامليالد من حيث كونها �شمكة �شابقة تكتنز 

بدللت الإخ�ش���اب، ومن حيث كونه���ا امراأة جديدة 

حمل���ت دللت اخل�ش���ب يف كل الأ�شاطر واحلكايات 

http://fc05.deviantart.net
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ع���رب التاريخ، ومن حيث كونها خرج���ت من املاء رمز 

امليالد ومن حيث قدرتها على الإجناب وخلق ميالدات 

متع���ددة. وهكذا يكون البحر قد اأجن���ب لل�شياد ابنة 

جميل���ة ت�شاع���ده يف �شوؤون حيات���ه وت�شارك���ه وحدته، 

وهذا ت�شور مقلوب )للبح���ر(، يف احلكاية اخلرافية 

اخلليجية عن الت�شورات الأ�شطورية ال�شائعة لطقو�س 

الإخ�شاب عند الكثر من ال�شعوب التي تق�شي باإلقاء 

فتاة جميلة يف مياه )النهر( كي تفي�س ويزدهر مو�شم 

الزرع واحل�شاد.

واإذا كان���ت الفت���اة اجلميلة قد اكتن���زت بدللت 

اخل�ش���ب واملي���الد الناجتة عن رموزه���ا املكثفة. فاإن 

ال�شاحرة ق���د حملت دللت العقم وال�شرر بت�شدرها 

رمز ال�شح���ر الذي ا�شتقر يف ال�شمر اجلمعي العاملي 

اأداة من اأدوات الإعاقة وتعطيل اخل�شب وامليالد وبث 

الفرق���ة ب���ن الأحبة ون�ش���ر ال�ش���رور والأمرا�س. وبدا 

ذلك وا�شحا يف حت���ول الأحداث ال�شردية يف احلكاية 

حن اأثرت ال�شاحرة ب�شحرها على الفتاة ففرقت بينها 

وب���ن ال�شياد، وغرت نظام نومه���ا اإىل من الليل اإىل 

النهار معطلة بذلك جذوة حياة الفتاة.

اإذا كان���ت ال�شع���ادة الأوىل يف احلكاي���ة ه���ي اأثر 

مي���الد الفت���اة، ف���اإن ال�شع���ادة الثاني���ة ه���ي اأثر موت 

ال�شاح���رة، واإذا كان مي���الد الفت���اة انبعث م���ن املاء، 

فاإن م���وت ال�شاحرة كان يف امل���اء اأي�شا، وهنا تباغتنا 

احلكاي���ة بتحول دللة رم���ز املاء من احلي���اة وامليالد 

يف البنية احلدثي���ة الأوىل اإىل رمز التطهر يف البنية 

احلدثي���ة الثانية، اإذ اإن “ فك���رة التطهر مركزية يف 

كل �شياقات املاء، مبا فيها اأ�شدها �شذاجة، فالتطهر 

مدخل لتحقي���ق كل اأ�شكال اخلال�س التي تب�شر بعودة 

)12(”و�شعادة جديدة جتب خلفها اآثار ال�شحر 

جديدة 

وم���ا ي�شم به حي���اة النا�س من تف�شي ال�ش���ر واحلزن. 

وتزداد �شدة التطهر يف رمزية املاء يف حكاية اجلنعدة 

كون املاء )مفليًّا(، اأي اأنه اختلط بالنار التي هي رمز 

)طقو�شي مقد�س( من  رموز التطهر.

وهك���ذا تك���ون البين���ة ال�شردي���ة )املتحول���ة( يف 

احلكاي���ة قد افُتتحت مبظه���ر )طقو�شي رمزي( وهي 

مي���الد الفت���اة اجلميل���ة واختتمت مبظه���ر )طقو�شي 

رمزي( اآخر وهو اإعدام ال�شاحرة، ويف املظهرين كان 

لة( لتمكن حدوث فعل  املاء هو الأداة الرمزية )املتحوِّ

)التحول( يف بنى �شرد احلكاية.

ثانيا: املدلول الثقايف يف حكاية اجلنعدة

املتعة هي اإحدى وظائف احلكاية اخلرافية، ولكنها 

املتعة املتولدة عن الول���وج اإىل عامل اخليال والن�شغال 

يف ف���ك الرموز والبحث عن املقا�ش���د والغايات. ف�ثمة 

حكمة قابع���ة يف جوف كل حكاية خرافية، ورمبا حتول 

بنيتها اخلا�شة وكثافة رموزها وعمق دللتها دون بلوغ 

جوه���ر تلك احلكمة، اإل اأن احلكمة تبقى �شالة الناقد 

يف احلكاية اخلرافية، لذل���ك يرى الأديب والفيل�شوف 

الأملاين يوهان جوته اأن احلكاية اخلرافية “هي بعينها 

احلكمة، واإذا كنا نح���ن ل نعرف م�شدر هذه احلكمة 

ف���اإن هذا ل يرج���ع اإىل بالهة يف احلكاي���ة اخلرافية، 

واإمنا يرجع اإىل اإح�شا�شنا البليد. هذا العمق بعينه الذي 

تت�شم ب���ه احلكاية اخلرافية، وال���ذي ل يدرك بالعقل، 

)13(”. وعل���ى الرغم من البنية 

واإمن���ا باحلد�س فقط

املعق���دة للحكاية اخلرافي���ة اإل اأن احلكم���ة الإن�شانية 

العامة يف كل احلكايات ال�شعبية واخلرافية ل ُيخطئها  

القارئ، وهي التي تختزلها ال�شعوب يف ال�شراع الأبدي 

بن اخلر وال�شر وانت�شار اخلر وانك�شار ال�شر. ولكن 

للخر �شور �شت���ى ولل�شر مو�شوعات متعددة ولل�شراع 

ميادي���ن خمتلف���ة، وهذا م���ا ي�شتدعي جت���اوز القراءة 

ال�شعبوي���ة للحكاي���ات اخلرافية من حيث ه���ي �شراع 

ب���ن اخلر وال�شر اإىل كونها جت�شد قيما وروؤى اإن�شانية 

تهج����س بها نفو�س ال�شعوب حن ت�ش���ور بطل احلكاية 

اخلرافي���ة وه���و يواج���ه الأخط���ار وال�ش���رور والطبيعة 

القا�شية واملخلوقات اخلرافية من جان وغيالن و�شحرة 

ومردة، ثم” ي�شور بعد كل هذا قدرة الإن�شان على اأن 

يتخط���ى كل اأمل وكل �شر. وهذه ال�شورة يحبها ال�شعب 

وي�شوره���ا يف حكاياته اخلرافية. ل لأنه يعتقد اأن مثل 

هذه احلياة ل تتحقق اإل يف عامل اخليال، بل لأنه يوؤمن 

باأن هذه هي الطبيع���ة الأ�شيلة للحياة. فاحلياة كاملة 

)14(”. ول ينق�شها اإل اأن ن�شعى لكت�شاف 

كما الطبيعة

ذلك الكمال واأن نعمل لبلوغه.

   واحلكاي���ات اخلرافي���ة تتك�شف لن���ا م�شامينها 

ودللتها ع���ن اأبعاد ثقافية كثرة، يرم���ي بها الإن�شان 
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القدمي اإىل التعبر عن تف�ش���ره لهذا الكون ولطبيعة 

احلياة الجتماعية وحركة العالقات الجتماعية. 

احلكاي���ات اخلرافي���ة ذخ���رة فك���ر الإن�شان 

وفهمه لنف�شه ولالآخر وللكون. و�شنكتفي يف 

هذه الدرا�شة ب�شرب مدلولن ثقافين تظهر 

معاملهم���ا يف حكاية اجلنع���دة اأ�شد ما 

َتظه���ر، وتع���رب عنهم���ا تعب���را بليغا 

مبنهجية �شفاف���ة واأدوات عالية 

التاأثر.

املدلول ال�شيا�شي :

  مبج���رد اأن يظه���ر امللك يف 

احلكاي���ة فاإننا اأمام ح���دث �شيا�شي، ويف 

حكاية اجلنعدة ظهر امللك اإبان تعر�س 

اأحد رعاياه، وهي الفتاة اجلميلة لل�شرر 

بي���د فرد اآخر من الرعي���ة وهي ال�شاحرة. 

ومبج���رد اأن تتطرق احلكاي���ة لالأ�ش���رة املالكة فنحن 

نكون ب�ش���دد قراءة روؤي���ة اجتماعية �شعبي���ة ملوؤ�ش�شة 

احُلكم التي، غالبا، ما تتمثل يف احلكايات ال�شعبية يف 

الأ�شرة املالكة. لذلك فاإن حكاية اجلنعدة تورد لنا اأن 

امللك كان قد تزوج ال�شاحرة )�شرا( ثم طلقها بعد اأن 

اأجنب منها ولدا يبلغ ثالثة اأعوام!!. ثم بعد ذلك توىل 

امللك بنف�شه فك ال�شحر عن الفتاة اجلميلة مب�شاعدة 

ابنه من ال�شاحرة، ثم قام بقتل ال�شاحرة.

واإذا قراأن���ا الدللة ال�شيا�شية للحدث ال�شردي يف 

احلكاي���ة فاإن �شبب انت�شار ال�ش���ر يف املدينة هو وجود 

ال�شاح���رة وقيامه���ا بدق ال�شح���ر بن اأف���راد ال�شعب، 

ويت�شاع���ف �ش���ر ال�شاح���رة الت���ي تنتم���ي اإىل الفئات 

املهم�ش���ة واملنب���وذة من ال�شع���ب حن يتع���زز و�شعها 

الجتماع���ي يف اململكة، فهي زوج���ة �شابقة للملك واأم 

اأح���د اأبنائ���ه. ويق���دم الباحث يا�شن ن�ش���ر تف�شرا 

اجتماعي���ا لل�شر الذي تبثه م���ا اأ�شماها بقوى التدمر 

يف احلكاي���ات ال�شعبي���ة واخلرافي���ة باأنه���ا ل تنطل���ق 

م���ن بواع���ث طبقي���ة اجتماعي���ة، برغ���م “ اأن حامل 

ه���ذه الأفعال غالب���ا ما يكون من الفئ���ات الجتماعية 

الثان�������وي���ة، ك�����العبي���د واخل����������دم واجل�����������������واري 

وال��ع���ج�������ائ��������������ز والزوجات اخلائن���ات والن�ش������وة 

ال������ع�ابرات وغر املهمات. مبعنى اأن مثل هذه الفئات 

ل متار�س فعل التدمر عن وعي طبقي قائم على 

الإدراك ال�شيا�ش���ي والفكري، واإمنا متار�شه 

)15(”، وهذا ما 

كجزء من خلله���ا وثانويتها

يجع���ل زواج املل���ك واإجناب���ه م���ن �شخ�شية 

تنتمي اإىل تلك الفئات التدمرية )ال�شاحرة( 

التدمري���ة  قواه���ا  يع���زز  اأم���را 

وتاأثره���ا ال�ش���ار عل���ى املجتمع، 

لتل���ك  املل���ك  اأن خمالط���ة  كم���ا 

الفئات ال�شري���رة يخلق ا�شطرابا 

يف الت�شور املثايل ال�شعبي لرتكيبة 

املل���ك  زواج  ولأن  املالك���ة،  الأ�ش���رة 

بال�شاح���رة كان )�ش���را( اأخفاه 

اإىل  اإ�ش���ارة  فه���و  رعيت���ه  ع���ن 

مظه���ر من مظاه���ر )الف�شاد( 

ونتائج���ه  اأث���ره  ينقط���ع  مل  ال���ذي 

بانقط���اع العالقة ب���ن امللك وال�شاح���رة، فالولد 

امت���داد لذلك )الف�شاد(، وتف�ش���ي خطر ال�شاحرة يف 

الإ�شرار بالرعية مظهر اآخر. لذلك جرت مقت�شيات 

ال�ش���رد يف حكاي���ة اجلنعدة اأن يتوىل املل���ك وابنه من 

ال�شاحرة تخلي�س الفتاة اجلميلة من ت�شلط ال�شاحرة 

عليها بال�شحر، ثم الق�شاء على ال�شاحرة للق�شاء على 

م�شدر ال�شر يف املدينة.

اإن احلكم���ة، ح�شب تعبر جوت���ه، يف احلكاية هي 

حكم���ة �شيا�شي���ة. مار�شته���ا طبيع���ة ال�ش���رد اخلا�شة 

ب�شفافي���ة دللي���ة عالي���ة، فالإ�ش���الح ال�شيا�ش���ي يبداأ 

باإ�ش���الح موؤ�ش�شة احلكم اأيا كان���ت، واإ�شالح موؤ�ش�شة 

احلكم يب���داأ بالك�ش���ف ع���ن الأخطاء الت���ي مار�شتها 

املوؤ�ش�ش���ة )�شرا( وت�شحيح م�شارها. ثم الق�شاء على 

اآثارها واأ�شبابها مبا مينع تكرار م�شاوئها مرة اأخرى. 

كيف ُي�شمر ال�شرد اخل���رايف مدلول ثخينا كهذا 

يف ان�شيابية �شفافة؟ اإنها خ�شو�شية البنية احلكائية 

اخلرافية.

ع���م���ل������ت ب���ن�������������ى التحولت احل���������دثية على 

ت�شعي���د م��غ����������ازي احلكاي���ة ومدلولته���ا عرب تواتر 

الرموز والأحداث العجائبية التي تكمن فيها املقا�شد 

والدللت امل�شمرة يف احلكاية. حيث اأبرزت احلكاية 

�شخ�شيتي الفت���اة اجلميلة وامل���راأة ال�شاحرة وجعلت 
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منهم���ا قطبي احلكاية ومناط التحولت فيها، فالفتاة 

اجلميلة التي اكتنزت بدللت اخلر واخل�شب وامليالد 

ق���د تعطل���ت تلك ال���دللت فيه���ا بتعر�شه���ا لل�شحر، 

وال�شاحرة التي عطلت دللت اخلر واخل�شب وامليالد 

يف احلكاية هي ذات �شلة بامللك نف�شه. غر اأن حركة 

ال�شرد يف احلكاية اجتهت نحو )الت�شريع( حن ربطت 

املل���ك بال�شخ�شي���ة )ال�شريرة( حي���ث اأوردت عالقة 

املل���ك بال�شاحرة يف جملة واحدة “ كان امللك من قبل 

ق���د تزوج تلك ال�شاحرة يف ال�ش���ر، وله منها ولد عمره 

ال�شرد هو  ت�شري���ع  والعلة من   ، ”)16(

ثالث���ة اأع���وام 

تخفيف عمليات ت�شعيد الدللت ال�شيا�شية امل�شمرة 

واحلفاظ على الهوي���ة اخليالية يف احلكاية اخلرافية 

ومنع اجن���راف احلكاية نحو اخلطابي���ة اأو الإن�شائية 

الت���ي ل تتوافق وال�شم���ات الأدبية، وجتنبا للك�شف عن 

النقد ال�شيا�ش���ي والجتماعي ال�شمني الذي متتلئ به 

احلكايات اخلرافية.

اإن البن���ى احلدثي���ة التحولي���ة جعل���ت املل���ك يف 

منت�ش���ف الأحداث التي واج���ه حتولها بنف�شه، وواجه 

عالقت���ه بها، وبذلك ي�شبح التعليل مقبول باأن ي�شبح 

املل���ك هو الأداة التي تعيد اتزان التحولت يف احلكاية 

بتوليه هو وابن���ه اإعادة حتويل )احلال( احلزينة التي 

�ش���ادت اململك���ة اإىل )احلال( ال�شعي���دة والهانئة التي 

كانت عليها اململكة.

املدلول الديني:

احلكاية اخلرافية هي اإحدى و�شائل الإن�شان التي 

ع���رب بها ع���ن معتقداته الدينية والفكري���ة والروحية، 

احلكاي���ات  به���ا  ت�ش���ج  الت���ي  والرم���وز  واخلي���الت 

اخلرافي���ة كثرا ما متتزج باآث���ار املعتقدات الدينية اأو 

ال�شعبي���ة املف�ش���رة للظواهر الكوني���ة امل�شتع�شية على 

فه���م الإن�شان “ اإن احلكاية ال�شعبي���ة باأ�شرها ومثلها 

احلكاي���ة اخلرافي���ة والأ�شاطر هي ب���كل تاأكيد بقايا 

املعتق���دات ال�شعبية، كم���ا اأنها بقاي���ا تاأمالت ال�شعب 

احل�شي���ة وبقاي���ا قواه وخربات���ه، حينم���ا كان الإن�شان 

يحلم لأنه مل يكن يعرف، وحن كان يعتقد لأنه مل يكن 

ي���رى، وح���ن كان يوؤثر فيما حوله ب���روح �شاذجة غر 

غنية  وحكاي���ة اجلنعدة   ،”)17(

منق�شمة عل���ى نف�شها

بالآث���ار الدينية املغلف���ة لرموزها. واأغل���ب تلك الآثار 

مقتب�ش���ة من ق�ش����س �شورة الكه���ف ومتفرعة عنها، 

وميكن تف�شرها على النحو الآتي:

الفتاة  مقتب�س من  اأ�شاب  الذي  ال�شحري  النوم   - 1
نوم فتية الكهف لأكرث من ثالث مائة عام.

2 - �شري���ان احلي���اة يف ال�شمك���ة وحتولها اإىل فتاة 
جميلة مقتب�س من ق�ش���ة مو�شى عليه ال�شالم يف 

�شورة الكه���ف حن ن�شي حوته امل�شوي )ال�شمكة( 

عند ال�شخرة، فانزلق اإىل ماء البحر، ف�شرت يف 

احلوت احلياة، فاتخ���ذ �شبيله يف البحر �شربا*، 

ا�شتنادا اإىل العديد من تفا�شر القرءان الكرمي.

3 - م���وت ال�شاح���رة برميه���ا يف ق���در به م���اء تغلي 
مقتب����س م���ن ق�شة مو�ش���ى عليه ال�ش���الم عندما 

اأهلك اهلل عدوه )فرعون وجنوده( يف البحر.

وال�ش���وؤال ال���ذي يتب���ادر اإىل ذهنن���ا ونحن نحلل 

العنا�ش���ر ال�شابقة هو كيف نظر الإن�شان ال�شعبي اإىل 

الق�ش����س القراآين ال�شابق؟ ثم كيف وظفه يف حكاية 

اجلنعدة؟

ولي�ش���ت الإجاب���ة �شهل���ة اأو حم���ددة اإذ يتع���ن األ 

تخ���رج عن ات�شاق الق���راءة الكلية )الفني���ة( ال�شابقة 

للحكاي���ة وع���ن ق���راءة عنا�شرها اجلزئي���ة والعالئق 

التي تن�شجه���ا يف �شبك ر�شن. اأما مقا�شد الق�ش�س 

القراآين ال�شابقة فاإنها جميعا تطرح ق�شية البعث بعد 

املوت واحلياة الآخرة من منظور ديني قراآين، فاإحدى 

دللت �شورة الكهف ه���و جمادلة الكفار يف قدرة اهلل 

تع���اىل على بعث املوتى. ف�ش���رب اهلل لهم مثال باملوت 

املوؤق���ت ق�شة فتية الكهف الذين اأنامهم اهلل اأكرث من 

ثالث مائة عام ثم ا�شتيقظوا حمتفظن بهيئتهم الأوىل 

كاملة. و�شرب اهلل مثل احلياة بعد املوت الكامل ق�شة 

ال�شمكة امل�شوية التي انزلق���ت اإىل مياه البحر ف�شرت 

فيها احلياة. 

املوت واحلياة هما ال�شر الأكرب يف تاريخ الب�شرية. 

امل���وت ه���و امل�شر ال���ذي يراف���ق الإن�ش���ان يف حياته، 

واحلياة هي الأم���ل الذي يواجه به الإن�شان قوى املوت 

املتعددة. الق�ش�س القراآين ال�شابق عرب عن اأن البعث 

بع���د املوت ه���و اأمل جدي���د يف حياة جدي���دة ي�شودها 

ال�شالم والنعيم واخللود. وحكاية اجلنعدة عربت عن 

الأم���ل يف احلي���اة  الدنيا اجلميلة وع���ن جتدد احلياة 

يف نف�شه���ا، واأن التخل�س من ال�شرور واأ�شباب احلزن 
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والأمل هو ميالد جديد حلياة �شعيدة.

ال�شعادة التي كانت تتحول اإليها البنى احلدثية يف 

حكاية اجلنعدة ودللت اخل�شب وامليالد التي رمزت 

اإليه���ا الفتاة اجلميل���ة هي بعث جديد حلي���اة جديدة 

�شم���ن هذه احلي���اة التي يتمت���ع بها الإن�ش���ان. حكاية 

اجلنع���دة ه���ي �شورة من �ش���ور حب الإن�ش���ان للحياة 

ومت�شك���ه بها وانهماك���ه يف اأن يطهره���ا ويجملها واأن 

ميالأها بال�شعادة والراحة والهناء.

لدول اخلليج  التعاون  ملجل�س  ال�شعبي  الرتاث  مركز   -  1
 ،201 �س  اخلليج،  من  �شعبية  حكايات  العربية، 

حررها بالف�شحى فايز ال�شايغ، اأ�شرف على اختيار 

 ،1 ط  احلمدان،  را�شد  اآمنة  الكتاب  واإعداد  املادة 

عام 1994م.

2 - ديرلين، فردر�س فون: احلكاية اخلرافية، ن�شاأتها، 
نبيلة  ترجمة   ،141 �س  فنيتها،  درا�شتها،  مناهج 

القلم،  دار  اإ�شماعيل،  عزالدين  مراجعة  اإبراهيم، 

بروت � لبنان، ط1، عام 1973م.

“احلكاية ال�شعبية تعرف كائنات  اأن  *يرى ماك�س لوتي 
اإىل  و�شحرة  ومردة  �شياطن  من  الآخر  العامل 

يت�شل  اأن  فيها  الإن�شان  ا�شتطاعة  ويف  ذلك.  غر 

ب�شخو�س العامل الآخر،يف حن اأن الأمر يف احلكاية 

حتكي  كانت  واإن  ذلك.فهي  خالف  على  اخلرافية 

لتن�شئ  والأقزام،فاإنها  وال�شحرة  املردة  عن  كذلك 

احلكاية  اإدراكه”انظر  املمكن  عاملنا  مع  عالقة 

اخلرافية،�س65.

21 �س  اخلرافية،  احلكاية   -  3

ال�شرد  يف  والغرائبي  العجائبي  بن  تودوروف  *مييز 

قوانن  تظل  فعندما  الواقع؛  قوانن  اإىل  ا�شتنادا 

للظواهر  املف�شرة  هي  وتبقى  مم�شو�شة  غر  الواقع 

جن�س  اإىل  ينتمي  الأثر  يكون  احلكاية  يف  املذهلة 

جديدة  قوانن  ب�شدد  نكون  حينما  اأما  الغريب. 

حتكم الواقع وتف�شر الظواهر، فاإن الأثر ينتمي اإىل 

جن�س العجيب. انظر: تودوروف، تزفينت: مدخل اإىل 

الأدب العجائبي، �س 75، ترجمة ال�شديق بوعالم، 

 � القاهرة  �شرقيات،  دار  برادة،  حممد  مراجعة 

م�شر، الطبعة الأوىل، عام 1994م.

.101 �س  العجائبي،  الأدب  اإىل  مدخل   -  4

يف  قراءات  املختفية  امل�شاحة  يا�شن:  الن�شر   -  5
العربي،  الثقايف  املركز   ،25 ال�شعبية، �س  احلكاية 

عام  الأوىل،  الطبعة  املغرب،   � البي�شاء  الدار 

1995م.

جمالية  نظرية  القراءة،  فعل  فولفغانغ:  اإيزر.   -  6
61، ترجمة وتقدمي حميد  التجاوب يف الأدب، �س 

 � حلميداين واجلاليل الكدية، مكتبة املناهل، فا�س 

املغرب، 1994م.

7 - اإبراهيم، نبيلة: الإن�شان والكون يف التعبر ال�شعبي، 
�س 64، املكتبة الأكادميية، القاهرة � م�شر، ط 1، 

2009م.

78 �س  القراءة،  فعل   -  8

44 �س  اخلرافية،  احلكاية   -  9

124 �س  ال�شعبي،  التعبر  يف  والكون  الإن�شان   -  10

11 - الدويك، حممد طالب: الق�ش�س ال�شعبي يف قطر، 
ج 1، �س 230، مركز الرتاث ال�شعبي لدول اخلليج 

العربية، الدوحة � قطر، ط1، عام 1984م.

ول  املاء  ذاكرة  )2009م(،   �شعيد:  بنكراد،   -  12
الروائي،  ال�شرد  يف  الرمزي  الطوفان  ال�شرد،  وعي 

جملة عالمات، العدد 18، �س 5

23 �س  اخلرافية،  احلكاية   -  13

نبيلة: ق�ش�شنا ال�شعبي من الرومان�شية  اإبراهيم،   - 14
 � القاهرة  غريب،  مكتبة   ،32 �س  الواقعية،  اإىل 

م�شر، ب ت.

�س 47 املختفية،  امل�شاحات   -  15

202 �س  اخلليج،  من  �شعبية  حكايات   -  16

24  �  23 �س  اخلرافية،  احلكاية   -  17

يف  الدرر  نظم  البقاعي،  الدين  برهان  تف�شر  *انظر 
الكتب  دار  �س486،  ج4،  وال�شور،  الآيات  تنا�شب 

العلمية، بروت � لبنان، ط1، عام 1995م. الذي 

اأود العديد من الآثار التي دلت على اأن تف�شر الآية 

بعث  اهلل  اأن  اأي  �شربا(،  البحر  يف  �شبيله  )اتخذ 

اآية  ليكون  البحر  ماء  يف  ي�شبح  وانزلق  حيا  احلوت 

ملو�شى عليه ال�شالم.

الهوام�س 
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الشوق والحنين 

إلى الروضة 

النبوية الشريفة 

في الشعر 

الشعبي الجزائري

تس��تمد هذه الدراسة شرعيتها في تتبع أحد جماليات 
اخلطاب الشعري الشعبي اجلزائري واملتمثل في خطاب 
الش��وق واحلنني إل��ى املقام النبوي والروضة الش��ريفة، 
متخذة من قصي��دة من “طيبة” اب��ن قيطون أمنوذجا، 
ألنه��ا تعكس حبه العميق لهذه األمكنة املقدس��ة، وتبني 
ذلك االرتباط الروحي بشخص الرسول من خالل املديح 
والتوس��ل، ومحادثة طيفه والشوق ملالقاته في الروضة 
واملنام واجلنة، موظفا لغة شعرية راقية وأساليب بديعة 

وتعابير بليغة غنية بالداللة واإليحاء.

ع�بد ال�ل�ط�يف ح�ني

كاتب من اجلزائر

ق�سيدة “من طيبة” لبن قيطون اأمنوذجا

http://im26.gulfup.com
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ال�س��عبي  ال�س��عر  يف  الدين��ي  الأث��ر  اأول- 

اجلزائري:

ا�شتمد ال�شع���ر ال�شعبي اجلزائ���ري من الدين 

الإ�شالمي مو�شوعاته واأ�شاليبه الفنية، ويعود ذلك 

اإىل الن�شاأة الدينية لل�شعراء ال�شعبين، الذين تعلموا 

وتكون���وا يف الزوايا بحفظ الق���راآن الكرمي وال�شنة 

النبوي���ة ال�شريف���ة، و�شب���وا على خمتل���ف التقاليد 

الإ�شالمي���ة، مم���ا �شاه���م ب�شكل كب���ر يف تعلمهم 

اآداب وعلوم اللغة العربية، هذا من جهة، ومن جهة 

اأخرى حمنة ال�شتعمار التي حركت قرائح ال�شعراء 

واأجج���ت عواطفه���م الدينية، فنظ���روا للم�شتعمر 

الفرن�ش���ي نظ���رة الغ���ازي الغا�شب، فاتخ���ذوا من 

التاري���خ الإ�شالم���ي واأحداث���ه مرجع���ا حلديثه���م 

واعتربوه و�شيلة فعالة لإقناع النا�س بحتمية اجلهاد 

وحترير البالد من امل�شتعمر.

وبذل���ك �شق ال�شعر الدين���ي اجلزائري طريقه 

وح���ط رحاله، ومتكن م���ن ق�شائد ال�شعراء بف�شل 

هذه الدواف���ع والنوازع، فانت�ش���رت املدائح الدينية 

واملولودي���ات والتغني باملنا�شب���ات الدينية املختلفة 

ب�شكل وا�شع، وقوى ظهور هذا الغر�س الذي »�شيطر 

على احلياة الفكرية وال�شيا�شية والفكرية والثقافية، 

وت���رك املجال مفتوحا اأمام ه���ذا اللون من ال�شعر، 

فاأخذ ال�شعراء يلتفتون اإىل ع�شر الر�شالة ي�شتدون 

به م���ن هذا الظل���م ال���ذي �شلط عليه���م، فوجدوا 

يف املدائ���ح الرح���اب الت���ي ميكن اأن ي�شكن���وا اإليها 

ويطمئن���وا فيها، واأن�ش���دوا تلك الق�شائ���د وكاأنهم 

يرث���ون احلالة الت���ي و�شلت اإليها الب���الد، وهم يف 

مدحه���م للنبي  اإمن���ا يبتعدون عن الواق���ع الذي ل 

يجدون فيه ما يبعث على التفاوؤل، فعادوا اإىل النبوة 

  .
)1(

ي�شتلهمون منها وي�شتنجدون بها«

وقد نظ���م ال�شع���راء ال�شعبي���ون الق�شائد يف 

خمتلف املعاين الدال���ة على حبهم للوطن وعربوا 

ع���ن ح�شرتهم عل���ى احلري���ة املفق���ودة، ومقتهم 

لال�شتعم���ار ورف�شه���م ل���ه، ومل تك���ن ق�شائدهم 

جم���رد ت���رف �شع���ري اأو �ش���د ف���راغ اأو ت�شلي���ة اأو 

ب���كاء على الأطالل احلزين���ة واإمنا هي تعبر عن 

احل�ش���رة واخليب���ة الت���ي حت���زن قلوبه���م، وتكوي 

اأنف�شه���م، حيث يع���رب عنها �شال���ح اخلريف بقوله 

»اإنه لي�س ب���كاء على الأطالل، ولكن على الأجماد 

واملواقف البطولية، ب���كاء على ال�شاحات الواجمة 

بع���د انق�شاع القتام عنها، اإن���ه حنن اإىل الأبطال 

.
)2(

الذين دخلوا التاريخ...«

وقد ركز ال�شع���ر الديني اجلزائري على مدح 

النب���ي  واآله و�شحابت���ه، ومدح ال�شي���وخ والأولياء 

ال�شاحل���ن، وانق�شمت هذه املدائ���ح اإىل نوعن؛ 

فالأول»ه���و ما كان امتدادا للرتاث القدمي يف هذا 

املو�شوع، وهو يرتبط اأ�شا�شا – بالنظرة ال�شوفية 

اإىل ح���د كبر اأما النوع الثاين فهو الذي اتخذ من 

مدح الر�شول  مبداأ الدعوة اإىل النهو�س واليقظة 

وذلك بع���د اأن تط���ورت احلياة الفكري���ة والأدبية 

مرحل���ة  ع���ن  تعب���را  كان  ف���الأول  وال�شيا�شي���ة، 

ح�شاري���ة عا�شتها اجلزائر قبل هذا القرن، وكان 

الدي���ن فيها ق���د اأ�شبح ه���و القوة  الوحي���دة التي 

بقي���ت للنا�س يف حياته���م، اأما الن���وع الثاين كان 

تعبرا عن مرحلة ح�شاري���ة جديدة انتقلت اإليها 

.
)3(

اجلزائر للظروف التي حتدثنا عنها �شابقا «

لذلك اتخ���ذ ال�شعر ال�شعبي الديني اجلزائري 

م���ن البته���ال وال�شتعانة باهلل تع���اىل ومدح النبي  

وال�شيوخ والأولياء ال�شاحلن مو�شوعات لق�شائده، 

واأ�شبح ال�شاعر ال�شعبي يبث نظرته ووعيه الفل�شفي 

ع���رب مدائح���ه متاأث���را يف ذل���ك بالثقاف���ة الدينية 

املتداول���ة يف امل�شاج���د والزوايا، والت���ي اأخذها من 

حميطه و�شيوخ���ه والطرق املنت�ش���رة يف اجلزائر، 

لذلك فال�شع���راء الذين ظه���روا يف فرتة الحتالل 

الفرن�شي للجزائر هم م���ن ال�شوفية ونذكر منهم 

عب���د العزي���ز املغ���راوي، احل���اج عي�ش���ى لغواطي، 

عبد الق���ادر الزرهوين، عبد الرحم���ان املجدوب، 

احل���اج مبارك بولطب���اق، �شيدي اأحم���د لغارابلي، 

)4(

عبد القادر بلوهراين، �شي���دي اأحممد بن عوده

وغرهم من ال�شع���راء الذين نظموا املديح النبوي 

والوع���ظ والإر�شاد ومدح الأولياء ال�شاحلن، حتى 

واإن مل ي�شته���روا بو�شفه���م �شوفي���ة، فق�شائدهم 

مثقلة بالنظ���رات ال�شوفية ومليئة مب�شطلحاتها، 

رغم ب�شاط���ة طرحها وتناولها لكنها تبقى مب�شطة 

من ال�شع���راء لكي يفهمه���ا املتلق���ي ويتفاعل معها 

كما نلحظ اأن بع�س ال�شعراء كان فهمهم لل�شوفية 
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�شطحيا فخا�شوا يف ه���ذا املجال مبا اأتيح لهم من 

معرفة وعلم يف حياتهم. 

ثانيا  - مفهوم ال�سوق واحلنني لغة وا�سطالحا:

يج���در بنا ب�ش���ط مفهوم ال�ش���وق واحلنن لغة 

وا�شطالح���ا قبل الول���وج يف ا�شتق�ش���اء املظاهر 

ال�شيميائية لهم���ا  يف اخلطاب ال�شعري، فقد ورد 

يف ل�شان العرب اأن مفهوم ال�شوق لغة هو »)�شوق( 

ْوُق وال�ْشتياُق ِنزاُع النف�س اإىل ال�شيء واجلمع  ال�َشّ

ق وا�شت���اَق ا�ْشتياقًا  �ْش���واٌق �شاَق اإلي���ه �َشْوقًا وَت�َشَوّ
َ
اأ

���وق الُع�ّشاق ويقال �ُشْق  ْوُق حركة الهوى وال�ُشّ وال�َشّ

َق اإن�شانًا اإىل الآخرة ويقال  ن ُي�َشِوّ
َ
مرته اأ

َ
�ُش���ْق اإذا اأ

 ،
)5(

�شاَقني ال�شيُء َي�ُشوُقني فهو �شاِئٌق واأنا َم�شوٌق«

اأي يفه���م اأن���ه �شد النف�س اإىل اأم���ر حمبوب ولزم 

بها، فيتمنى ال�شخ����س التعجيل به والو�شول اإليه 

باأي�ش���ر الطرق واأ�شرعها فال�ش���وق للمكان ارتباط 

به وتعلق بحيثياته ومتن باللتحاق به.

 اأما كلمة احلنن فرتجع اإىل جذر الفعل الثالثي 

ال�شحي���ح “حن” الذي دخل عليه الت�شعيف لغر 

زي���ادة، ف�شار ح���ّن، وت�شريفه حّن يح���ّن حنينا، 

حيث ج���اء يف ل�شان الع���رب : »ح���ن « احَلّناُن من 

عراب���ي احَلّناُن 
َ
�شم���اء اهلل ع���ز وجل قال اب���ن الأ

َ
اأ

اُن  ثر احَلَنّ
َ
بت�شديد النون مبعنى الرحيم قال ابن الأ

 ويقول 
)6(

الرحيم بعباِده فّعاٌل من الرحمة للمبالغة«

يف مو�ش���ع اآخر: » َح���َنّ اإليه َيِحُنّ َحِنين���ًا فهو حاٌنّ 

وال�ْشِتْحناُن ال�ْشِتْطراُب وا�ْشَتَحَنّ ا�ْشَتْطَرَب وَحَنّت 

ُنّ  ْولِدها والناقُة حَتِ
َ
و اأ

َ
ْوطاِنه���ا اأ

َ
الإِبُل َنَزَع���ْت اإىل اأ

ْوت وقيل َحِنيُنها  يف اإِْث���ِر وَلِدها َحِنينًا َتْطَرَب مع �شَ

ن احَلنن 
َ
ك���رث اأ

َ
ِنَزاُعها ب�ش���وٍت وبغر ي�شوٍت والأ

 ،
)7(

َفت« اق���ُة على ولِدها َتَعَطّ َنت الَنّ َنّ ْوِت وحَتَ بال�شَّ

.
)8(

واحلنان الرحيم بعباده

وقد ورد ذكر الفعل حّن يحّن حنانا يف القراآن 

الكرمي باملعنى نف�شه، حيث يقول تعاىل: »َيا َيْحَيى 

ا . َوَحَناًنا ِمْن  ِبًيّ ْكَم �شَ َتْيَناُه احْلُ
َ
ٍة َواآ ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقَوّ

، اأي رحمة منا، واحلنن 
)9(

ا« ا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِقًيّ َلُدَنّ

ال�شديد الب���كاء والطرب وقيل ه���و �شوت الطرب 

اأكان ذل���ك ع���ن ح���زن اأو ف���رح واحلن���ن ال�شوق 

وتوق���ان النف�س واملعنيان متقاربان، حّن اإليه يحّن 

حنينا فهو حاّن.

وكم���ا ب���ن اب���ن منظ���ور اأن الإب���ل حت���ّن اإىل 

اأوطانه���ا اأو اأولده���ا والناق���ة حت���ّن يف اإثر ولدها 

حنين���ا وقيل حنينها نزاعها ب�شوت اأو بغر �شوت 

والأك���رث اأن احلنن بال�شوت، وحت���ن الناقة على 

ولدها تعطفت علي���ه، وتخرج �شيغة امل�شتحن اإىل 

www.vb.shbbab.com
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معنى ال�شخ�س ال���ذي ا�شتحنه ال�شوق اإىل وطنه، 

وجاء يف القامو�س املحيط؛ »حّن، احلنن، ال�شوق 

و�شدة البكاء، حّن يحن حنينا ا�شتطرب فهو حاّن 

  .
)10(

كا�شتحّن وحتاّن«

وبذل���ك يك���ون احلن���ان الرحمة ورق���ة القلب 

واحلن���اّن م���ن يح���ن اإىل ال�ش���يء، وه���و ا�شم اهلل 

تعاىل ومعناه الرحيم وحتّن ترحم. 

ويت�ش���ح مما �شب���ق توا�ش���ج وتراب���ط وتوا�شل 

املفه���وم اللغ���وي وال�شطالح���ي للفظت���ي ال�ش���وق 

واحلن���ن، فمعناهم���ا ي�شب يف توق���ان النف�س اإىل 

�شيء حمبوب اإليها، ويك�شف ارتباطه بعامل الغربة 

ومدى معاناة الإن�شان يف ديارها، فاحلنن وال�شوق 

ير�شي �شغف النف�س وي�شبع حب النا�س لالأوطان.

ثالثا-جتلي��ات خط��اب ال�س��وق واحلن��ني اإىل 

املقام النبوي والرو�سة ال�سريفة يف �سعر ابن 

قيطون:

يزخ���ر دي���وان ال�شاع���ر حمم���د ب���ن قيط���ون 

بن�شو����س ت�شمنت اإب���داء ال�ش���وق واحلنن ملقام 

النبي واملدينة املنورة)الأماكن املقد�شة(، م�شكلة 

ملمح���ا ظاهرا وبين���ا ولفتا لالنتب���اه مما يعك�س 

جتذر حب���ه العميق لهذه الأمكن���ة املقد�شة، وهذا 

يظه���ر يف مزج ابن قيطون و�شف الرو�شة النبوية 

مبدح الر�شول، حيث جنده خ�ش�س لهذا الغر�س 

ق�شائ���د متف���ردة ج���اء يف �شي���اق املدي���ح النبوي 

والتغن���ي ب�شمائل���ه الكرمي���ة، كم���ا يجعل���ه �شبب���ا 

للحديث عن هذه الأماك���ن، ف�شوق لزيارة املدينة 

هو �ش���وق لزيارة قرب النبي والت���ربك به والوقوف 

عن���ده بغر�س ال�شكوى من حال الدنيا وما اأحلقته 

بال�شاع���ر، ويف الإطار نف�ش���ه حنن اإىل ال�شتئنان 

ب�شخ�س النبي يف اأوقات الغرتاب الروحي الذي 

كان يث���ره ابن قيطون دوم���ا يف ق�شائده، في�شعى 

اإىل خل���ق عامل ت�ش���وده الطماأنين���ة وال�شكينة، مبا 

يتنا�ش���ب و�شعوره واأهوائه التي ل ترت�شي اإل عامل 

مناجاة النبي بوا�شط���ة ا�شتحداث خطاب ال�شوق 

واحلنن للمقام النبوي والرو�شة ال�شريفة.

لع���ل ح�ش���ور هذا املو�ش���وع يف �ش���كل ق�شائد 

خم�ش�ش���ة ت���ارة، ويف �ش���كل ق�شائ���د مدجم���ة 

م���ع مو�شوعات متنوعة ت���ارة اأخ���رى، يبعث على 

الت�ش���اوؤل ع���ن ال���دللت التي يخلفه���ا ح�شورها، 

وميكننا ال�شتناد اإىل تف�شرين وهما:

1 - اأن تك���ون ه���ذه الن�شو�س بث ل�شوق حقيقي 
للمق���ام النب���وي والرو�شة ال�شريف���ة وتوق من 

ال�شاعر لزيارتهما لقد�شيتها الدينية ومكانهما 

يف قل���ب ال�شاع���ر، ولرتب���اط ه���ذا املو�ش���وع 

باملتلقي ال���ذي ي�شعى ح�شب التفك���ر ال�شعبي 

اإىل �ش���رورة القي���ام مبنا�شك احل���ج والعمرة 

وزيارة قرب النبي، خا�ش���ة اإذا تقدم يف ال�شن، 

مما يجعل ال�شاعر يتق�شى هذه الذهنية ويروح 

يحاكيها يف �شعره، من اأجل اإحراز التفاعل مع 

املتلقي الذي يلقى ا�شتحبابا منه عند احلديث 

ع���ن النبي وما يتعلق به، وميكننا اأن نراه عامل 

جلب وت�شويق للمتلقي لي�شتمع لباقي مو�شوعات 

ال�شاع���ر، ال���ذي ميار�س �شحرا علي���ه من اأجل 

اأ�شره يف حيز الن�س.

2 - اأن يكون ال�شاعر يعاين من اغرتاب روحي، 
فيلج���اأ اإىل التغن���ي باملقام النب���وي والرو�شة 

ال�شريف���ة لت�شلي���ة نف�ش���ه وتعبئته���ا باملع���اين 

ا�شتئنا�ش���ي مهي���ب  الروحي���ة، وخل���ق ع���امل 

مكون من حيثي���ات املكان )قرب النبي، مقربة 

البقي���ع...( يه���رب اإلي���ه م���ن ن�ش���ب احلياة 

ومتاع���ب الدني���ا وم�شاقه���ا، ويجعل���ه عم���ال 

يتقرب به اإىل اهلل تعاىل طالبا مغفرته وعفوه 

وذل���ك بالتو�ش���ل والتربك بقد�شي���ة الأماكن، 

مم���ا يحدث توازن���ا واطمئنان���ا نف�شيا وراحة 

�شعوري���ة ي�شتطعم لذتها، ويفع���ل بها م�شاعر 

واأحا�شي�س املتلقي.

ويب���دو اأنن���ا يف بحثنا ع���ن التف�ش���ر الأقرب 

للحقيق���ة لب���د م���ن العتم���اد على معرف���ة حياة 

ال�شاع���ر ودقائقه���ا م���ن حي���ث �شوق���ه احلقيق���ي 

للم���كان وه���ذا م���ا مل ت�شعفنا ب���ه امل�ش���ادر التي 

اأرخ���ت حلياته، وبناء على ذل���ك فالتف�شر الثاين 

فيب���دو اأك���رث قرب���ا للتاأوي���ل ال���ذي ذهبن���ا اإلي���ه، 

فال�شاع���ر م���ن خ���الل ق�شائ���ده كان يخل���ق عاملا 

خا�ش���ا به حي���ث ير�شم م�شاهد الزي���ارة انطالقا 

من اإبداء ال�ش���وق واحلنن ثم القيام بالرحلة اإىل 
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املعامل النبوية والتط���واف بها والتربك مبلم�شها، 

واإ�شباع العن بنظرتها، واإنت�شاء الروح برائحتها، 

واإرواء امل�شاع���ر من روحانيتها، وحمادثة �شخ�س 

النب���ي بالتو�شل والتقرب، وه���ذا ما تعك�شه جممل 

العواط���ف والأهواء امل�شخ�ش���ة يف خطاب ال�شوق 

واحلنن يف ق�شائد ابن قيطون.  

بث ابن قيطون �شوق���ه وحنينه للمقام النبوي 

والرو�شة ال�شريفة يف خطابه ال�شعري، حيث كانت 

ق�شيدت���ه “م���ن طيبة “حبل���ى بامل�شاع���ر الطيبة 

والأحا�شي����س النبيل���ة التي تعك����س �شدقا حقيقيا 

وحب���ا وهاجا م�ش���دره القلب والنف����س الطاهرة، 

وتنب���ئ عن نف�س فيا�شة بالإمي���ان وع�شق �شخ�س 

النبي و�شرته العطرة، وكل ما يتعلق به من معامل 

واأمكنة ويتجلى هذا يف املوا�شع التالية:

: الغزلية  املقدمة   -  1
ا�شتملت الق�شيدة العربية القدمية على جمموعة 

م���ن الأغرا�س ال�شعرية التي كان يهدف من خاللها 

ال�شاع���ر اإىل �ش���رد جتربته ال�شعوري���ة، حيث كانت 

الرحل���ة الطويل���ة الت���ي كان يقوم به���ا تفر�س عليه 

ا�شتح�ش���ار جل املواقف الت���ي مر بها �ش���واء اأكانت 

�شعيدة اأم حزينة و�شواء اأكانت يف الأحبة اأم الأعداء، 

ونلحظ اأن الق�شيدة ال�شعبية اجلزائرية اتبعت هذا 

املخطط فا�شتملت على مو�شوعات متنوعة كان منها 

اإبداء ل�شوق واحلنن، غر اأن النقاد العرب القدامى 

قد تفطن���وا اإىل رمزية الأغرا����س ال�شعرية، ومنهم 

 الذي يرى اأن ال�شاعر ل يق�شد الغر�س 
)11(

اجلاحظ

لذات���ه �شواء اأكان غزل اأو مدحا اأو رثاء اأو و�شفا اإمنا 

هو قناع يواري به موقفا �شيا�شيا اأو اجتماعيا اأو نف�شيا، 

وعمق هذه النظرة النقد احلديث واملعا�شر، فذهب 

الكثر م���ن الدار�شن اإىل ا�شتق�ش���اء هذا اجلانب 

.
)12(

باأبحاث تطبيقية توؤكد �شحة النظرية

وبتفح����س معمار الن�شو����س التي خ�ش�شها 

ابن قيط���ون لبث خطاب ال�ش���وق واحلنن للمقام 

النب���وي والرو�ش���ة ال�شريفة جنده���ا تفتح عاملها 

ال�شع���ري مبقدمة غزلية مهذب���ة تف�شح عن �شدة 

تعلق ال�شاعر باملكان املقد�س والراحلن اإليه حيث 

)13(

يقول يف بداية ق�شيدة “من طيبة” :

َبْاْب  َمْن َطْيَبْة َهْب َرْيْح مَلَْجْد َعْل حَلْ

َبْا َعْن َبْاْب اْلَكْعَبْه    َزْاُدْوْا َرْيْح ال�سَّ

َدْاُرْوا اْلَع�ْا�ْس�َق�ْي�ْن َوَا�ْس�َب�ْاْب

َدْيْن  امْلُْجَت�َبْى    َتْرُكْوا َلْوَطْاْن َقْا�سْ

ْي َغْيْثَنْي َب�ْسَفْيْع اْلُقْرَبْى  َيْا َرَبّ

يب���دو اأن �شاعرن���ا يتلم����س الن�شيم ال���ذي يهب 

من طيبة، فيتح�ش����س فيه املوا�ش���اة ل�شوقه املتاأجج 

للم�شطف���ى، فه���و ن�شي���م خا�س يتمي���ز بالدميومة 

والط���واف ب���كل اأرجاء املعم���ورة، ول يج���د ريحه اإل 

املحبون العا�شقون لطيبة ومن �شكنها، وما زاد الن�شيم 

به���اء وعبق���ا متازجه م���ع ريح ال�شبا ال���ذي ينبعث 

من ب���اب الكعبة امل�شرفة، فيوؤج���ج العواطف ويعمق 

ال�شعور وينقل املوؤمنن العا�شقن اإىل رحاب الأماكن 

املقد�شة، فهاهم يق�شدون املكان بكل فئاتهم متخلن 

عن الأحب���اب والأوطان قا�شدي���ن املحب احلقيقي 

الأخروي، الذي يجزي خر اجلزاء.

: تعالى  اهلل  اإلى  التو�شل   -  2
يتب���ع اب���ن قيط���ون من���ط ال�شع���راء ال�شعبين 

اجلزائرين يف بناء الق�شائد التي تتغنى بالأماكن 

املقد�شة وحب النبي، حيث يناجون اهلل بعد املقدمة 

ويطلبون منه العون والإغاثة مما هم فيه من �شجن 

واأمل، وي�شتكون اإليه ثقل الع�شق الذي اأمل باأنف�شهم، 

)14(

ويرجون منه العون املغفرة، حيث يقول:

�ْاْب ْي َغْيْثَنْي َبَلْمَجْد َيْا َوَهّ َيْا َرَبّ

ْر اْلّلْي ْهَوْاْك َا�ْسُمْو َحْرْف اْلَبْا               َباْل�َسّ

َيْا َمْن َلْي�َس َتّخْيْب اْل�َسْاَيْل َباْلَبْاْب

ْي�ْب اْلُطْلَب�ْه ْاْيَفنْيْ جُمَ   َيْا َمْلَجْا اخْلَ

َيْا َقرْيْب اْلَوَفْا اْل�َسْاَمْع لْلُط�اْلْب

ْغَبْه ْل يَلْ َبْاحَلَبْيْب َيْطَفْى َذْا  اَل�َسّ           َعَجّ

َمْد �َسّيْد َفْاْطَمْة َزْيْن اْلْثَي�ْاْب حُمَ

�ْاْح  اْلَغ�ْل�َب�ْه                 �َسَفْي�ْع اْل�ُم���ْذَنَبي�ْ�ْن َنَحّ

ْي َغْيْثَنْي َب�ْسَفْيْع اْلُقْرَبْى  َيْا َرَبّ

يفتت���ح ال�شاعر اخلطاب بدع���اء هلل تعاىل)يا 
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ربي( طالبا منه الإغاثة مما فيه من �شوق متزايد 

للم�شطفى فقد ا�شتب���د به احلنن لزيارة رو�شته 

ال�شريف���ة، فال�شاع���ر ي�شتعن باهلل تع���اىل للتغلب 

عل���ى هواج�ش���ه النف�شية فهو القري���ب منه العامل 

بحاله املطلع على و�شعه، لذلك يدعوه اأن يعجل له 

بزيارة احلبيب، فنران قلب���ه قد ا�شتعلت وتاأجج 

ال�شوق به لروؤية اأثره الطيب.

فال�شاعر يب���دع خطابا موازيا خلطاب ال�شوق 

واحلنن وه���و التقرب من اهلل تع���اىل وال�شتعانة 

ب���ه، وطل���ب املغف���رة منه، فح���ب النب���ي من حب 

اهلل، ول يعلم م���ا يف قلبه ونف�شه اإل هو، ويف ذلك 

اإ�ش���ارة اإىل حج���م ما يعانيه ال�شاع���ر وما يقا�شيه 

فق���د تعجز الكلمات واحل���روف عن الإف�شاح عن 

م�شاعره وحبه للنبي، ول يعلمها اإل اهلل تعاىل فهو 

ال�شميع الب�شر العليم بحاله. 

3 - التعلق الروحي بالر�شول ورو�شته ال�شريفة: 
ي�ش���ور ابن قيط���ون �شوق���ه وحنين���ه ل�شخ�س 

الر�ش���ول ال���ذي ا�شتبد بقلبه ومل���ك نف�شه، متخيال 

طيف النبي يزوره، فيذهب ملناجاته وحماورته مبديا 

�شكواه من الفراق والبن، وبعاد مقامه وفراق العن 

لروؤية رو�شته ال�شريفة، فالقلب تقطع اأملا والعقل غاب 

)15(

حت�شرا، واحلب تاأجج  وتفاقم، حيث يقول:

َطَفْى اْلْعَقْل  ْتَوْاَلْك َغْاْب َيْا َطَه امْلُ�سْ

َب�ْى                    ُحَبْك َمْثْل اْل�ْسَحْاْب َعّنْي َيرْتَ

َبْاْب َيْتَكَلْم َرْعُدْو ْلْح َبْرُقْو َعْن  َل�سْ

َبْه �سْ                َقْطُرْو َوْاَبْل �ْسَقْاْت ْمَيْاُهْو احْلَ

ْرَبْت َلْرَيْاْح َفْيْه َتْتَقَل�ْب َتْق�اْلْب �سَ

َبْى                    َنْاَلْت َلْبَطْاْح َبْيْه الأَْدَن�ْى َواْلُرّ

َهْاْكَذ ُحْب اْلَر�ُسْوْل َن�ّسْبَنْي َتْن��َسْاْب

ْه                   َمَكّنْي يَفْ اْلُف��وؤَْاْد م�َ���ْا َف�ْاَدْت ُط�َبّ

ْي َغْيْثَنْي َب�ْسَفْيْع اْلُقْرَبْى َيْا َرَبّ

يب���دو اأن اب���ن قيط���ون ي�ش���ور حب���ه املتفاقم 

واملتاأج���ج والدائ���م يف روحه وكيان���ه كاأنه �شحاب 

اأ�شود جتمع وتكاث���ف وتكلم برعده وبرقه وتهاطل 

باأمط���اره وه���ب برياحه، وه���ذا تعب���ر عن ذلك 

التوتر النف�ش���ي الذي يعانيه ال�شاعر جراء الع�شق 

واإزاء البعاد عن النبي ورو�شته ال�شريفة.

يوا�شل ال�شاعر و�شف جتليات ال�شوق واحلنن 

للنب���ي ومقام���ه متعمق���ا يف اأغ���وار نف�ش���ه العليلة 

)16(

امل�شابة ب�شدة احلب، فيقول:

ْاْر َاْطَبْاْب َمْي �سَ ْا�ْس حَلْ َنْي َبْالْر�سَ �سْ  َخَرّ

ْل�َب�ْه َخاْلَن����ْي َم���ْن َك����ْي �َس����ْاْة اجْلَ  

�َدْي�ْد َذْوْب�َنْي َت�ْذَوْاْب َق�ْطَع�َنْي َباحْلْ

   َمْن َتْقَطْاْر اْل�ْسُمْوْم �َسّرْبَنْي �َسْرَبْه

�َسَرْبَنْي َكْا�ْس َمْا ْيَطْي�ُقْو َح�ُد َا�ْس�َرْاْب

َحْيْم يَفْ َجْويَفْ َيْغَبْا َلْط َبْاجْلَ   َوْاخْمَ

�ْاْب َواْلَنْاَف�ْخ َزْاْد َفْي�ْه َاْب�َك�ْث�َرْه َلَهّ

                 َدْامَيْ َنْاُرْو َتَقْيْد َباْلَفْحْم َوَحْط�َبْه

ْي َغْيْثَنْي َب�ْسَف�ْي�ْع اْلُق�ْرَبْى  َي�ْا َرَبّ

لعل ابن قيط���ون ي�شور بدق���ة متناهية وفنية 

متمي���زة وجمالي���ة تعبرية ملفت���ة لالنتباه معاناة 

نف�شه من البع���اد وال�شوق للنبي، وي�شخ�س حنينه 

اإليه، مبينا حال���ة دواخله، م�شتعينا بعنا�شر بيئته 

يف الت�شوي���ر، حي���ث ي�ش���ور اأث���ر ح���ب النبي فيه 

www.freeimages.com
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باجل�ش���د الذي خرب���ه الر�شا�س وترك���ه مو�شوما 

باملر����س، فاأبعد كما تبعد ال�ش���اة املري�شة خمافة 

اأن تع���دي مثيالتها يف القطي���ع، اإ�شافة على ذلك 

قطع���ه احلب باحلدي���د وذوبه و�شق���اه �شرابا مرا 

خمتلط���ا باحلمي���م، فاأح���دث يف ج�ش���ده التهابا 

وحطم���ه، وغرها من النعوت الت���ي اعتمدها ابن 

قيطون بلغته الدقيقة واألفاظه املنتقاة التي تعك�س 

قدرت���ه التعبرية وكفاءت���ه الت�شويرية ملا يقا�شيه 

من �شوق وحنن ل�شخ�س النبي.

وي�شع���ى اب���ن قيطون لنقل م���ا يعانيه من اآلم 

البع���اد الذي مل���ك كيان���ه للمتلقي، حت���ى ي�شعره 

بحالته النف�شية فالقلب ت�شرر كثرا واأ�شيب باآلم 

 
)17(

ترهقه، ويف هذا يقول:

ْو  َم�ْسَهْاْب َقْلَبْي يَفْ اْلَبْاْطَنْه ْرَمْى َعُنّ

ْار ْهَبْا َمْى ْعَلْى ْعَظْاُمْو �سَ                َخّفْف حَلْ

ِيْ ُحُبْو َفْاْت امْلُْو�ْس ْط�َي�ْاْب �سَ مَمْ

َهْاْم َواْلّنَبْل َوَح�ْرَب�ْه                  اأَ�ْسَرْع َمْن اْل�َسّ

�ْع�َرْاْب ْق َكَيْاْت اْلَتّ َرِيْ اأَْكَوْايَنْ َباحْلِ

ْاح�ْي َجْوَب�ْه               ُمْوْلُهْم َجْا ْبَعْيْد َيْا �سَ

اإن القلب قد ت�شدع من اأثر البن والبعاد، فحب 

النبي رمى نرانه عليه واأحرقه حتى �شار رمادا وهباء 

تذروه الرياح، فحبه اأحد من ال�شكن القاطع واأ�شرع 

من ال�شهام والنبال واحلراب املدببة، وكلها اأحلقت 

ال�شرر بقلب ال�شاعر واأحرقته واأحدثت فيه اأملا بالغا.

يبدو اأن ابن قيطون ل يتوقف عن و�شف واحد بل 

يعدد فيه، ويتناوله من كل زاوية خمتارا الأو�شاف 

امل�شخ�ش���ة الت���ي تنقل للمتلقي اإىل حج���م ماأ�شاته 

وعميق تاأثره وهذا يظه���ر يف موا�شل احلديث عن 

 
)18(

�شرر قلبه فيناديه ويحادثه، فيقول:

�ْاْب َيْا َقْلَبْي َوْا�ْس َبْيْك َتْبَكْي َيْا ُم�سَ

                 َبْكَيْك َجْا يَفْ اْلْعُيْوْن َنْاَرْك  َلّهْاَب�ْه

َمْا َنْفَعْك�ْس اْلعاْلْج ْل َطْاَلْب ْل ْكَتْاْب

رَبْ َحّتْى َيْاَتْيْك مَلَْجْد َمْن َطْيَبِهْ               َوَا�سْ

َلْيْل َب�ّرْد َقْل�َبْي  َذْاْب َح�َسْمَتْك َباجْلَ

ْن امْلَِاْْنَعنْيْ َيْا َكْهْف اْلَهْرَبْه                    َيْا َح�سْ

ْي َغْيْثَنْي َب�ْسَف�ْي�ْع اْلُق�ْرَبْى َي�ْا َرَبّ

لع���ل القل���ب قد ت�ش���رر م���ن اآلم ح���ب وع�شق 

الر�شول املتالحقة ب�ش���كل موؤثر مما ك�شف لنا عن 

�ش���وق حقيقي، يج�شده ابن قيط���ون من خالل اأمله 

يف النظر اإىل النبي وزيارة رو�شته ال�شريفة وتلم�س 

قربه والتن�شم بريح مقامه الطيب، حيث يوجه لقلبه 

النداء م�شتف�شرا عن �شبب بكائه موظفا ال�شتعارة 

املكنية وذلك بن�شبة البكاء وهي �شفة اإن�شانية للقلب 

الع�شو اجلامد على �شبيل املجاز، وغر�شه من هذا 

ال�شوؤال)ي���ا قلب���ي وا�س بيك تبك���ي( تاأكيد ال�شرر 

وال�شي���ق النف�شي وتاأجج �شدة ال�ش���وق، واأمام هذا 

ال�شغط ياأمل ال�شاعر من النبي اأن يزوره قادما من 

طيبة ليحمل اإليه الب�شرى ويهنئه بالزيارة ويطمئن 

قلبه الذائب يف حبه.

ويوا�ش���ل ابن قيطون ت�شوي���ر الآثار اجلانبية 

التي خلفها ع�شق مق���ام النبي ورو�شته ال�شريفة، 

)19(

فيقول:

اْلّنْوْم َا�ْسَمْاْط َيْا اأَْحَمْد َمْن ُحَبْك َغ�ْاْب

�َدْاْق َواْلَهْدَب�ْه              َواْلْدُمْوْع �َسْاْهَدْيْن حَلْ

�ْاْب َواْلّل�ْي َرْاْه َع�ْاَل�ْم َباْل�ُم��سَ

ْر َمْا يَفْ اْلْقُلْوْب َيْا َعْايَلْ اْلُرْتَبْه             َيْب�سَ

َواأَْنَت َتْنُظْر َبَعنْيْ ُمْوْلْك اْلَق��اْلْب

ْاْدن�������ْي َع����ْن��ْك  َدْاَب�ْا            َتْعَلْم َمْا َرْاْه �سَ

َبْاْب ْب ْل َفْاَرْق  حَلْ َمْن ْل َدْرُكْو احْلُ

    ْل َهْجْر َمْن ْبَعْيْد يَفْ ْوَطْن اْلُغْرَب�ْه

ْي َغْيْثَنْي َب�ْسَف�ْي�ْع اْلُق�ْرَبْى َي�ْا َرَبّ

لعل ال�شاعر ل يقف عن ت�شوير حالة واحدة بل 

ي�شتق�شي كل حالت���ه النف�شية بالت�شوير والإبانة 

لينق���ل للمتلقي حجم معانات���ه وير�شم كثافة هذا 

احل���ب ومتكنه من قلبه، فال�شاع���ر ي�شافر بروحه 

ونف�ش���ه اإىل املقام قبل ج�شده، وه���ذا يك�شف عن 

روح �شاعرة ح�شا�شة.

ويب���دو اأن ال�شاعر يلتم�س العذر للعا�شق الذي 

ذاب���ت روحه يف حب امل�شطفى، و�شافر طيفه اإىل 

طيبة متلم�شا ج�شد معاملها ومنت�شيا بعبق ن�شيمها، 
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ومنعم���ا عينه برو�شتها ال�شريفة التي ت�شبو اإليها 

)20(

اأنف�س املوؤمنن �شوقا وحنينا، حيث يقول :

�ْاْب اْلَع�ْسْق َمْن ْهَوْاْه َبْاْم�َحْاُنْو  ُم�سَ

               اْلّلْي َمْا �َسْاْف اْلَهْوْل َمْا �َسْاْف اْلَغْلَبْه

َبْاْلْك َعُنْو ْتُلْوْم َدْي�ْر ْعَلْي�ْه ْن�َقْاْب

ْبْه               ْل ْيُلْوْم َمْن َاْزَدْاْد يَفْ اْلَع�ْسْق  َاحْمَ

ّلْي َكْيَفْي َنْا اأََدْاْه اْلَوْاْد اأَْن  َط�ْاْب َواَلْ

             َبْعَدْن �َسْد ْنَدْي�ْر ُت��ْو َف�����ْوْق  امْلَ�ْج�َبْه

َح�ّسْديَلْ يَفْ اْلْفُجْوْج ْبَجْيْو�ُسْو َا�ْسَرْاْب

  ُق�ْوَمْاْن اأَْوَح�ْرَكْه ْتَوْايَلْ  َباْلّزْرَب�ْه

يلتف���ت ال�شاع���ر اإىل توجي���ه اخلط���اب للذين 

يلوم���ون العا�ش���ق عل���ى تده���ور حالته و�ش���وء تعقد 

نف�شيته، عليهم اأن يعذروه لأنه م�شاب بداء احلب 

والع�شق ل�شخ�س ي�شتحق اأكرث من جمرد حب، فهو 

ر�ش���ول اهلل ، فحب���ه واج���ب �شرعي وم���ن عالمات 

اإمي���ان امل�شلم، فال�شاعر ي�ش���ف يدافع على اأمثاله 

ويرد على الالئمن الذين مل يفقهوا فل�شفته وتوجهه 

الدين���ن حيث يلمح على مل�ش���ات �شوفية تظهر من 

)21(

خالل خطابه ال�شعري، حيث يقول:

ْد َذْا اْلَب�ْاْب ْب َيْا َقْا�سَ َهَذْا ُهَو احْلُ

���ْخ�َب����ْاَب��ْه             َوْاْع�َذْرَن�ْي ْل ْت�َدْيْر َفّيْا َتْ

َحّتْى َيْحَكْم ْعَلْيْك َرّبْي  َباْل�ّسَب�ْاْب

ْيَبْه ْاَح��ْب َذ اْل�ُم�سَ            اأَْن َتْع��َرْف َح��ْق �سَ

ْي َغْيْثَنْي َب�ْسَف�ْي�ْع اْلُق�ْرَبْى َي�ْا َرَبّ

النبي: لزيارة  ال�شوق   -  4
بع���د اأن و�ش���ف اب���ن قيط���ون حب���ه وع�شق���ه 

ب�شخ����س النبي واأك���د تعلقه الروح���ي بذاته، وما 

يتعل���ق به من مكان ووقف على حرمانه من النظر 

اإلي���ه والتلذذ بلم����س مقامه لبع���د امل�شافة وتع�شر 

الظ���روف امل�شاع���دة على ذل���ك، ينتق���ل ال�شاعر 

اإىل الإحلاح على الزي���ارة وال�شوق العظيم الهائل 

لروؤيته فيتبدى ال�شوق متفاقما متزايدا يف خطابه، 

 
)22(

حيث يقول:

َيْا َر�ُس�ْوْل الإَلْه َي�ْا َط�َه الأَْوْاْب

              َرْايَنْ �َسْاهْي ْن�ُسْوْف َوْجَهْك َواْل�َسْيَبْه

ْيَنْي ُتُخ�ْس َدْاَرْي َعْنْد اْلَبْاْب َحنْيْ جْتَ

              َف�ْي َمْي�َعْاَدْك �َسْي��ْ َج�ْي َف��ْي َكْوَك�َب�ْه

َحْاْب �َسنْيْ ْعَلْي َوالأَ�سْ ُ �َسْن َواحِلْ احَلَ

ْج�َبْه              َواْلّزْهَرْة َمْا ْتَغْيْب َعّنْي يَفْ احَلَ

الأبي���ات  ه���ذه  يف  خطاب���ه  ال�شاع���ر  يفتت���ح 

بتوجي���ه ن���داء للر�ش���ول مكرر ب�شيغت���ن هما )يا 

ر�ش���ول الإل���ه( و)يا ط���ه الأواب(، وه���ذا يك�شف 

ع���ن �شديد حر�شه عل���ى القرب احل�ش���ي واملادي 

من الر�ش���ول وذلك على طريقت���ن، تتمثل الأوىل 

بزيارة مقامه ورو�شت���ه ال�شريفة والثانية اأمله يف 

زي���ارة النبي له يف املنام وه���ذا ما يطمح اإليه جل 

ال�شع���راء ال�شوفين، ويتغنون به، ويعرب عن ذلك 

ابن قيطون بقول���ه )راين �شاهي ن�شوف وجهك(، 

فف���ي ذلك ب�ش���ارة باحلب والتقرب م���ن �شخ�شه 

وه���و درجة م���ن درج���ات الرتقاء ال�ش���ويف، كما 

يتلهف ال�شاعر زيارة من اآل بيت النبي )احل�شن، 

احل�شن، الزهرة( وهي دليل على الرتقاء والنقاء 

اأي�شا يرتقب ح�شولها وحتققها يف حياته.

واأثناء ح�شول الزيارة يغنم ال�شاعر ت�شت�شعر 

نف�ش���ه الأف���راح، وتطمئ���ن روح���ه وتزه���ر اأيامه، 

وتنجل���ي عنه الهم���وم، وتزول الأح���زان واملاآ�شي، 

 
)23(

وتفرج الكروب، ويعرب عن ذلك بقوله:

َنْفَرْح َفْرْح اْلّنَعْيْم �َسْعَدْي َبْالّلْي  َجْاْب

َوْي َبْيَتْي َتْنْوْر َفْوْق اْلَيْنُبْوَبْه     َت�سْ

َهْاْكَذْا َقْاَطْع ْعَلْيْك َيْا َزْي�ْن امْلَ�اآْب

   َح�َسْمَتْك ْل ْتَخْيْب ْلَوْلَدْك َطْلَب�ْه

فالزي���ارة فرح ينع���م به ال�شاع���ر ل يتحقق اإل 

للمحبن ال�شادقن جزاء على �شدقهم واإخال�شهم 

يف ح���ب النب���ي واإتباع �شرته العط���رة، ومن خالل 

خطاب ال�شاعر نلم�س �شدقا حقيقيا وفرحا جم�شدا 

م���ن خالل تكرار كلمة الف���رح ب�شيغتن خمتلفتن 

وذلك بتوظيف الفعل امل�شارع الدال على ال�شتقبال 

)َنْف���َرْح( اأي ال�شتمراري���ة الي���وم وغ���دا، فهو فرح 
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اأب���دي ي�شتق���ر يف النف�س لأنه اجلائ���زة على الوفاء 

والإخال����س، وتوظي���ف �شيغة امل�ش���در الدال على 

الإط���الق والعموم )َفْرْح(ن وقد بّن ال�شاعر نوعية 

الفرح الذي غنمه وهو النعيم اأي املتمتع باخلرات 

واملدلل يف طلباته وهي �شفات اأهل اجلنة وذلك هو 

املبتغى واملرجو حتقيقه.

ويجته���د اب���ن قيط���ون يف اإر�ش���ال تو�شالت���ه 

ل�شخ����س النبي باأن يتف�شل علي���ه بالزيارة ويزيل 

همومه وينر حياته الباقية، خماطبا اإياه باأو�شافه 

الت���ي وردت يف الق���راآن الك���رمي وال�ش���رة النبوية 

وعرف بها)يا زين املاآب، يا طه، يا �شيد لقطاب، 

يا ح�شن، يا اأحم���د، يا طيب(، ويبدو اأن ال�شاعر 

متم�شك بالتو�شل من خالل لفظة )ح�شمتك( التي 

تخرج اإىل معنى الرجاء وال�شتجداء م�شيفا اإليها 

طلبا بعدم رده خائبا )ل تخيب لولدك طلبه(.

ويطل���ع ابن قيط���ون املتلقي عل���ى �شبب �شوقه 

وحنين���ه املتزاي���د واملتك���رر ملقام النب���ي ورو�شته 

)24(

ال�شريفة، فيقول:

َوْطَنْك َجْايَنْ ْبَعْيْد َيْا �َسّيْد َلْق�َطْاْب

ُدْوَنْك ْقَفْاْر َواْلْفاْل َواأَْر�ْس َاْمَغَب�ْه  

�ْسْم ْهَنْا ْمَقْيْم َيْا َطّيْب  َلْن�َس�ْاْب اجْلَ

ْب�ْه َواْلَقْلْب ْلَهْيْه �َسّوْر َوْطَنْك  َيرْثَ  

اأَْنَت َمْا َجْيْت َلْيْه َبْرَدْت  امْلَ�ْسَهْاْب

رْبْ َمْا َج��ْا�ْس َرْاْح َعّن���ْي  اأََبْي   َواْل�سَ

ُحَبْك َعّنْي َغرْيْ َاْهَجْم  َباْلْتْج�الْب

ُدْوَب�ْه     َيْتَقَلْب يَفْ اْلْهَوْا ْرَيْاُحْو جَمْ

َوْاَلْع َلَكْاْن َبْيْك َكاْلَوْاَل�ْع َبْكت�ْاْب

����ُرْوْف امْلَ�ْكُتْوَب�ْه   َيْقَرْا َوْيَعْاَوْد احْلْ

َمْاَذْا َنْاَدْيْت َبْيْك َيْا َمْغَنْي  اْلُطاْلْب

   َواأَْنَت َعّنْي ْبَطْيْت َطَوَلْت اْلَغْيَب�ْه

يبدو اأن ال�شاعر يتح�شر ب�شدة على فارق امل�شافة 

بينه وبن املق���ام النبوي ال�شريف، مم���ا زاد ال�شوق 

تاأجج���ا واحلن���ن ا�شتع���ال يف نف�شه، وق���د كنى عن 

الرو�شة بقوله )وطنك جاين بعيد يا �شيد لقطاب(، 

وعن امل�شافة و�شعاب الرحلة واأخطارها بقوله )دونك 

قفار والفال واأر�س امغبه(، لكن رغم ذلك فلن يحول 

بن املحب وحبيبه والعا�شق ومعوقه، فاإن مل ي�شتطع 

اجل�شد ال�شفر والتنقل للحبيب الغايل، فالقلب يذكره 

ويط���ر اإليه بخياله وي�شتح�شر بالذكر، فهو حا�شر 

عنده  بلطائف  ن�شيم  طيفه.

لعل ابن قيطون ي�شعى يف ق�شيدته اإظهار قيمة 

ح���ب النب���ي واآله يف قلب���ه وموطن���ه يف نف�شه حيث 

)25(

ي�شوغه يف �شور متعددة ويظهر ذلك يف قوله:

َتْي اأَْكَل�ْي َواْل�ْس�َرْاْب اأَْنَت ُهَو ْذَخرْيْ

َيْاَقْت يَفْ  اْلّرْحَبْه               َواأَْنَت َزْاَدْي اإَذْا �سْ

اأَْنَت َتْاْج ْنَفْي�ْس َفْوْق اْلّرْا�ْس ْحَج�ْاْب

               اأَْنَت ُه���َو ْت�َك���ْاْي��َتْي �َس�ْي�ْف اْل�َهْي�َبْه

َنْي َو�ُسْوْر َعّنْي  َفاْلَتْزَرْاْب اأَْنَت َح�سْ

��ْرَب�ْه اأَْنَت َدْرَعْي اأَْنَت �ْساْلَحْي  لْل�سَ  

اأَْنَت َحْرَمْي اأَْنَت ْجَنْايْن َوُكْل اأَْطَيْاْب

ْنَت �ْسَرْاَجْي  َفْاملََج�ّبْه َرْي اأَ اأَْنَت َب�سْ  

يثمن ال�شاعر ذكر النبي ويتو�شل باأ�شمائه ففي 

ذلك راحة للنف�س وزوال لالأحزان، موؤكدا ح�شور 

�شخ�ش���ه يف نف�ش���ه وذكره يف خلوات���ه، فهو مغرم 

بحب���ه متعط����س لروؤيت���ه، متلهف لزي���ارة مقامه، 

يحلم بالت���ربك برو�شته ال�شريفة، ويظهر هذا يف 

تك���رار ال�شمر املنف�شل )اأن���ت( الذي يعود على 

النبي م�شافا اإليه قيمته يف حياة ال�شاعر بوا�شطة 

الأو�ش���اف التالية )ذخرت���ي، زادي، تاج نفي�س، 

تكايت���ي، ح�شن���ي، درعي، �شالح���ي، حرمي...( 

الت���ي تعك����س �شم���و نف����س ال�شاع���ر واندماجه مع 

ال�شف���ات التي ي�شع���ى لتحققه���ا، وجت�شيدها من 

خالل رب���ط �شخ�س النب���ي بذات���ه والتح�شن به 

م���ن �شوؤون الدنيا، فال�شاع���ر ي�شتطيع التخلي عن 

كل �ش���يء اإل حبه وع�شق للنبي فه���و )تاج نفي�س، 

وذخرته، درعه، وب�شره ...(.

لعل ابن قيطون ي�شعى اإىل تاأكيد ربط �شخ�شه 

بالنب���ي، ويرجو زيارته التي تكم���ل فرحته وجتعل 

حياته هنيئ���ة هادئ���ة، فبغياب �شخ�ش���ه ال�شاعر 

�شعي���ف منغ�س عي�ش���ه، ويظهر ذل���ك من خالل 

 
)26(

قوله:
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َيْا َكْنْز امْلُْوْم�َننْيْ َيْا اأََح�ْب ْلْرَك�ْاْب

    َيْا َعّز اْلّلْي ُعْوْد �ُسْوَرْك يَفْ َغْلَبْه

�ْاْب َيْا َعّز اْلّلْي ُعْوْد يَفْ �َس�ّدْه ُم�سَ

   َيْا َعْز اْلّلْي ْيُعْوْد ْيَوْاَجْي يَفْ  َنْكَبْه

اْلّلْي َعْنُدْو اأَْنَت ْعاْل�ْس  ْيَخِاْْف ْعَذْاْب

ْه  َمْا َيْنْغَبْ َمْن ْيَدْيْر يَفْ َوْهْيْك  �َسَبّ  

لعل يف الأبيات تتجلى �شورة  الرتباط الروحي 

ال�ش���ويف بن ال�شاعر وذكر النبي وهذا يبدو جليا 

من خالل تكرار اأداة النداء )يا( مع تغر املنادى 

ال���ذي يحم���ل �شفة م���ن �شف���ات الر�ش���ول، حيث 

يتو�شل ويذكرها املحبون والعا�شقون.

 كم���ا يحيلن���ا اخلط���اب عل���ى تعل���ق ال�شاعر 

احلقيق���ي واخلال�س ب�شخ����س النبي  وتو�شله باأن 

ينق���ذه مما هو فيه من م�شاق احلياة وم�شاعبها، 

كم���ا حتيلنا لغته اإىل معان���اة ال�شاعر من اغرتاب 

يعي�ش���ه يف دني���اه يف�ش���ي ب���ه م���ن خ���الل ال�شوق 

واحلنن اإىل الأماكن املقد�شة وي�شعى اإىل جتاوزه 

من خالل الهروب اإىل هذا العامل الروحاين الذي 

تطمئن فيه نف�شه من خالل مناجاة النبي والتو�شل 

به والعرتاف بخطاياه واحل�شن بوا�شطة �شفاته 

واأخالق���ه من ي���وم احل�ش���اب، والتق���رب اإىل اهلل 

تعاىل بذكره وحبه.

: النبي   علي  وال�شالم  ال�شالة   -  5
اهت���م ال�شعراء ال�شعبيون يف دواوينهم بالإكثار 

من ال�شالة وال�شالم على النبي ، لعلمهم بقيمتها 

عن���د اهلل تعاىل وعند املوؤمن���ن، فلم تخل ق�شيدة 

من ذكر ال�شالة وال�شالم عليه يف بدايتها ونهايتها، 

فقد تن�شم الق�شيد، بذكر خر العباد واأف�شلهم.

ويختت���م �شاعرنا ابن قيطون بث �شوقه وحنينه 

لالأماك���ن املقد�شة بال�شالة وال�شالم على احلبيب 

امتث���ال هلل تعاىل الذي ياأمرن���ا بال�شالة وال�شالم 

علي���ه يف كل وقت وحن حيث يقول عز وج���ل: )اإَِنّ 

َها اَلِّذيَن  ُيّ
َ
ِبِيّ َي���ا اأ ُلّ���وَن َعَل���ى الَنّ  َوَماَلِئَكَت���ُه ُي�شَ

َ ّ َ
اهلل

، ويف ذلك يقول 
)27(

ُلّوا َعَلْيِه َو�َشِلُّموا َت�ْشِليًما َمُنوا �شَ
َ
اآ

)28(

�شاعرنا:

اْلْة َو�ْساْلَمْي َتْرَت�ْاْب َنْخَتْمَهْا َباْل�سّ

َبْه �سْ             ْعَلْى َخرْيْ اْلُوُجْوْد َباْلَقْطْر َواحْلَ

َواْل�ّسَجْر َواْلّنَبْاْت َوْوَرْاُقْو َوْع�َسْاْب

�ُب���ْوَب����ْه             َقْد ْمَي��ْاْه اْلْبَح�ْاْر َواأَْنَه�ْاْر َا�سْ

لعل ال�شاع���ر يتربك بال�ش���الة وال�شالم على 

الر�ش���ول يف خت���ام ق�شيدت���ه، وه���ذا دلل���ة على 

اتخاذه الق�شيدة و�شيلة للذك���ر والتعبد والتقرب 

م���ن اهلل تعاىل مبدح خ���ر املر�شلن وب���ث حنينه 

لذك���ره و�شرته العطرة، فهذه الأ�شواق والأطياف 

الروحانية الت���ي �شبحت فيها روح ابن قيطون هي 

مبثاب���ة رحل���ة نف�شية خا�س ال�شاع���ر غمارها اإىل 

املقام النبوي ، حيث طاف باأرجائه وتن�شم بعبره 

ونال بركاته وهاهو ينهي رحلته بال�شالة وال�شالم 

على احلبيب امل�شطفى.

ويبدو اأن ال�شوق يحافظ على تاأججه واحلنن 

عل���ى وهج���ه اأثناء ع���ودة ال�شاع���ر م���ن الزيارة، 

فيجته���د يف ذك���ر النب���ي وال�ش���الة علي���ه ولك���ي 

يب���ن لنا عدد هذه ال�ش���الة يقرنها ال�شاعر بعدد 

املوج���ودات م���ن احل�ش���ى والأ�شج���ار والنباتات 

والأع�ش���اب اأوراقه���ا واملي���اه واأغواره���ا والأنه���ار 

وجريانها، وهذا لنيل الجر والتقرب من احلبيب 

)29(

ونيل ال�شفاعة حيث يقول:

ْوْر َمْن َحْجْر َو ْتَرْاْب َمْا ْحَوْاْت اْلرْبُ

َمْاْد َواْلْنُفْو�ْس امْلَْح�ُسْوَب�ْه     َقْد اجْلَ

َواْلّلْي َفْال�ْسَمْاَوْاْت َواْلّنْجْم َواْلْكَوَكْاْب

َواْلّل���ْي َفْالْل�ْوْح َكْاْتُبْو َقَلْم  اْلَهْي�َبْة  

َوْاْب َقْد ْحُرْوْف َلْكَرمْيْ َواْلَقْوْل  اْل�سْ

   َقْد اْلَعْلْم اْلْرَفْيْع َواْلّلْي يَفْ اْلَكْتَبْه

�َرْاْب ْاَحْب حَلْ َهَدْيْة لْلَنَبْي اأَْحَمْد �سَ

�َح��ْاَب����ْه ْه َواآلْي�ْه ُث���َم اْل�سَ                   َواْلَعرْتَ

يتتب���ع ابن قيط���ون مظاه���ر الك���ون املتعددة 

م���ن حجر وتراب وجماد و�شم���وات واأر�س وجنوم 

وكواك���ب وخمتل���ف املادي���ات ويقرنه���ا بال�شالة 

وال�شالم عل���ى النبي كناية عل���ى الإكثار والتكرار 

ال���ذي يعك�س احل���ب والع�شق الذي يكن���ه ال�شاعر 
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حلبيب���ه، ويعدد كذلك املعنويات مثل عدد حروف 

القراآن الكرمي والعل���وم الرفيعة، لي�شلي بعددها 

على احلبيب، حي���ث يعتربها �شاعرنا هدية للنبي 

م���ن حم���ب وعا�شق يتح���رق حنين���ا اإلي���ه وي�شبو 

ملالم�ش���ة مقامه ونيل زيارت���ه يف الدنيا وجماورته 

ورفقته مع �شحبه يف اجلنة.

ترتك اخلامت���ة يف الق�شي���دة ال�شعبي���ة وقعا 

على الأ�شماع لأنها ت�شتاأذن للمغادرة والن�شراف، 

فالب���د لل�شاع���ر اأن يختار ال�شيغ���ة املنا�شبة التي 

ا�شتهرت بينهم، وه���ي ال�شالة على النبي  وحمد 

اهلل تع���اىل، وتذك���ر اأه���وال القرب والي���وم الآخر، 

)30(

حيث يلزم ابن قيطون بذلك فيقول:

اْلّلْي َعْنَك ْيُقْوْل َبْن َقْيُطْوْن  َا�ْسَغْاْب

َمْد َلْيْك َيْا اْلَه��ْاَدْي َفاْلَن�ْسَب�ْه   حُمَ

َاْطُلْب اْلُغْفَرْاْن َبْيْك ُلْذُنوُبْو  َوْثَوْاْب

�ْر َواْلَق���ْرَب�ْى ْا�سَ   َوْالَدَيْا َم�����َع احَلَ

ْيَنْي َمْن اْلّزَفرْيْ َوَح�ِرْ اْلّل�َهْاْب جَنَ

ْر يَلْ يَفْ ْنَهْاْر َت�ْسَتْد اْلَكْرَبْه   َوَاْح�سَ

َنَزْلّنْي يَفْ ْمَقْاْم َعْايَلْ َفْيْه ْق�َب�ْاْب

َرْي ْحَذْاْك يَفْ َذْيْك اْلَرْتَبْه            َدْامَي َق�سْ

يب���دو اأن �شاعرن���ا ي�شرح با�شم���ه بعدما كان 

م�شم���را وم�ش���ارا اإلي���ه بال�شمر، ويذك���ر �شوقه 

وحنين���ه للنبي �شراحة دون اإ�ش���ارة اأو تكنية )بن 

قيط���ون اأ�شغ���اب(، ويرب���ط ا�شمه با�شم���ه ون�شبه 

واأ�شله به ت���ربكا وتيمنا، ويتو�شل بذكره هلل تعاىل 

اأن يك���ون �شفيع���ه وينجيه من نار جهن���م ويدخله 

اجلنان رفيق النبي واأ�شحابه.

واإىل جان���ب ذل���ك نلحظ ظاه���رة اأخرى على 

هذه اخلامت���ة، األ وهي تاأري���خ الق�شيدة اأي ذكر 

ال�شه���ر وال�شن���ة الت���ي نظم���ت فيه���ا، لك���ي ي�شع 

ال�شاع���ر ق�شيدت���ه يف ال�شي���اق التاريخ���ي، وهي 

ظاهرة �شاعت بن �شع���راء امللحون اأي�شا، وتعترب 

عندهم م���ن اأ�شا�شي���ات النظم، وعي���ا منهم اإىل 

)31(

اأهمية املقام التاريخي للخطاب ال�شعري:

ْت يَفْ �َس�َسْي َعْاْم َيْا ْح�َس�ْاْب مَتّ

َفْر َعْن َغْايَلْ اَلّن�ْسَب�ْه       يَفْ َيْوْم �سَ

ي�شتع���ن ال�شاع���ر يف �شبط تاري���خ الق�شيدة 

باحل���روف التي تتوافق مع الأرق���ام، وهي طريقة 

احل�ش���اب القدمي���ة، حي���ث يقابل كل ح���رف من 

احل���روف الأبجدية عددا، طلبا لالإيجاز والتوافق 

م���ع نظام البي���ت ال�شع���ري، وحفاظا عل���ى الوزن 

وتفعيالت���ه، وهذا يجعلن���ا نقر بثقافت���ه التعليمية 

واللغوي���ة، فف���ي كل ق�شي���دة يوؤك���د لن���ا ذلك من 

خالل ا�شتعماله لطريق���ة احل�شاب القدمية، فقد 

كان التعام���ل باحلروف ل بالأرق���ام، فتاريخ نظم 

الق�شيدة )�ش�ّشي( اأي عام 1310 هجري، حيث 

متث���ل : �س = 1000، �س= 300، ي= 10 من 

�شهر �شفر.

ويعرف ال�شاعر بنف�ش���ه وب�شكنه ومبدينته يف 

اآخ���ر بيت م���ن الق�شيدة لتقييد ن�شبه���ا والإ�شارة 

ل�شاحبها مبدعها وهذه اخل���وامت متعارف عليها 

)32(

من طرف �شعراء ال�شعبي اجلزائري:

اْلّلْي َجْاْب ْلْكاْلْم َي�ْسَكْن َغْرْب اْلّزْاْب

َنْي َواْلَن�ْسَبْه                 يَفْ َخْاَلْد َبْن �َسَنْاْن َوِطْ

لقد عرف ال�شاعر مبوطنه فهو ي�شكن الزيبان 

الغربية اأي غرب مدين���ة ب�شكرة يف منطقة �شيدي 

خالد املوؤ�ش�شة من طرف خالد بن �شنان الذي كرثت 

حوله الروايات بن النبوة والأ�شطورة واحلقيقة.

خامتة :

اأف�شى ابن قيط���ون يف ق�شيدته “من طيبة” 

ورو�شت���ه  ومقام���ه  النب���ي  اإىل  وحنين���ه  ب�شوق���ه 

ال�شريف���ة، حي���ث �ش���ور بفني���ة وجمالي���ة تعبرية 

حب���ه وع�شقه للنبي عن طريق ال�ش���وق املتاأجج يف 

نف�شه للم�س قربه والطواف برو�شته وال�شفر اإليها 

بالروح قب���ل اجل�شد، كما ت�شام���ى يف دعوة النبي 

لزيارته يف املنام والتو�شل به وب�شرته ملرافقته يف 

اجلن���ة والطمع يف �شفاعته يوم احل�شاب، م�شخرا 

لغ���ة �شعرية تدث���رت باملعاين الروحي���ة، فتكاثفت 

دللته���ا وت�شاعفت معانيها، فلقي���ت ال�شتح�شان 

والقبول عند املتلقي.
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العرس الـبدوّي  األردنّي
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عبد الكرمي احل�سا�س

كاتب من �شوريا

احل�شد والغبط 
احلس��د: ه��و أن يرى الرجل احلاس��د آلخ��ر نعمة 
فيتمّنى أن تزول عنه، وتكون له دونه، أّما الغبط فهو 
أن يتمّن��ى أن يكون له مثله��ا، وال يتمّنى زوالها عنه، 
وق��ال الزهرّي: الغبط ضرب من احلس��د، وهو أخّف 
منه، أال ترى النبّي صّلى اهلل عليه وسّلم مّلا ُسئل: هل 
يضّر الغبط؟ يقول: »نعم كم��ا يضّر اخلبُط«، واخلبُط 
ضرب ورق الشجر حّتى يتحاّت عنه، ثّم ُيستخلف من 

غير أن يضّر ذلك بأصل الشجرة وأغصانها.

ظاهرة 
الحسد
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وقي���ل: احل�شد متّني زوال نعمة من م�شتحّق 

له���ا، ورمّبا كان ذلك م���ع ال�شعي يف اإزالتها، ول 

ميكن لنا اأن ننكر احل�شد، فقد ذكره 

اهلل تبارك وتعاىل يف موا�شع 

الك���رمي  الق���راآن  م���ن 

فقال:

كث���ر  ))ود 

الكتاب  اأهل  من 

ل���و يردونكم من 

اإميانك���م  بع���د 

كفارا ح�شدا من 

عن���د اأنف�شهم من 

بع���د م���ا تب���ن لهم 

احلق فاعفوا وا�شفحوا 

حت���ى ياأتي اهلل باأمره اإن اهلل 

على كل �شيء قدير(()البقرة: 109(

وق���ال تع���اىل:))اأم يح�شدون النا����س على ما 

اآتاهم اهلل من ف�شله((  )الن�شاء:54(

وقال تعاىل:))�شيق���ول املخلفون اإذا انطلقتم 

اإىل مغ���امن لتاأخذوه���ا ذرونا نتبعك���م يريدون اأن 

يبدلوا كالم اهلل قل لن تتبعونا كذلكم قال اهلل من 

قبل ف�شيقولون بل حت�شدونن���ا بل كانوا ل يفقهون 

اإل قليال(()الفتح:15(

وق���ال تعاىل:))ومن �شر حا�ش���د اإذا ح�شد((   

)الفلق:5(.

كم���ا �شّح���ت الأحادي���ث في���ه ع���ن الر�ش���ول 

�شل���ى اهلل علي���ة و�شلم، قال: »العن ح���ّق ولو كان 

�ش���يء �شابق القدر �شبقته الع���ن، واإذا ا�شُتغ�شلتم 

فاغت�شلوا«)م�شل���م: 5702(، وقد ُيح�شد املال اأو اجلاه 

اأو ال�شّح���ة اأو املن�شب اأو اجلمال، عن اأبي اأمامة 

بن �شهل بن حنيف قال: مّر عامر بن ربيعة ب�شهل 

ب���ن حنيف وهو يغت�ش���ل، فق���ال: مل اأر كاليوم، ول 

تي به النبّي �شّلى 
ُ
ِجْلُد خُمّب���اأة! فما اأن لبط به، فاأ

اهلل عليه و�شّلم فقيل له: اأدرك �شهاًل �شريعًا! قال: 

»من تّتهم���ون به؟« قال���وا: عامر ب���ن ربيعة، قال: 

»ع���الم يقتل اأحدك���م اأخ���اه، اإذا راأى اأحدكم من 

اأخيه م���ا يعجبه فليدُع له بالربك���ة« ثم دعا مباء، 

اأ، فغ�شل وجه���ه ويديه اإىل  فاأم���ر عام���رًا اأن يتو�شّ

املرفق���ن، وركبتيه وداخل���ة اإزاره، واأمره 

اأن ي�شّب عليه،  قال �شفيان، قال 

معّمر عن الزه���ري: واأمره 

اأن يكفاأ الإناء من خلفه 

)ابن ماجه: 3509(.

وروى البزار عن 

ب���ن عبد اهلل  جابر 

اأن ر�شول اهلل �شّلى 

و�شل���م  علي���ه  اهلل 

قال: »اأكرث من ميوت 

م���ن اأّمت���ي بع���د كتاب���ه 

بالأنف�س«،  وق���دره  وق�شائه 

ق���ال البزار يعن���ي بالعن، وقالت 

اأ�شماء بنت عمي����س للنبي �شلي اهلل عليه 

و�شلم: يا ر�شول اهلل اإّن بني جعفر ت�شيبهم العن 

اأفاأ�شرتق���ي لهم؟ قال: »نعم فل���و كان �شيء ي�شبق 

القدر ل�شبقته العن«. 

ق���ال النبّي �شّلى اهلل علي���ه و�شلم: »العن حّق 

ويح�شره���ا ال�شيط���ان وح�ش���د اب���ن ادم«، وروي 

ع���ن النبّي �شّل���ى اهلل عليه و�شّل���م: »املوؤمن يغبط 

واملناف���ق يح�ش���د«، وروي: اأّن ر�شول اهلل �شلى اهلل 

علي���ه و�شلم ق���ال: »ل ح�ش���د اإّل يف اثنت���ن: رجل 

عّلمه اهلل القراآن فهو يتلوه اآناء الليل واآناء النهار، 

وتي���ت مثل ما اأوتي 
ُ
ف�شمع���ه جار له فق���ال: ليتني اأ

فالن فعملت مثل ما يعمل، ورجل اآتاه اهلل ماًل فهو 

وتيت مثل ما 
ُ
يهلك���ه يف احلّق، فقال رج���ل: ليتني اأ

اأوتي فالن فعملت مثل ما يعمل« )البخاري:5026(.

وروى �شامل عن اأبيه عن النبّي �شّلى اهلل عليه 

و�شّل���م قال: »ل ح�ش���د اإّل يف اثنتن: رجل اأتاه اهلل 

الق���راآن فهو يتل���وه اآناء الليل واآن���اء النهار، ورجل 

اآت���اه اهلل ماًل فه���و ينفقه اآناء اللي���ل واآناء النهار« 

)البخ���اري: 7529(، و�شئل اأحم���د بن يحيى عن معنى 

ه���ذا احلديث فقال: معن���اه ل ح�شد ل ي�شّر اإّل يف 

اثنت���ن، وه���و اأن يتمّن���ى الرجل اأن يك���ون حافظًا 
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لكت���اب اهلل فيتل���وه اأناء اللي���ل واأط���راف النهار، 

اأو يتمّن���ى اأن يرزق���ه اهلل ماًل ينف���ق منه يف �شبيل 

اخل���ر، ول يتمّنى اأن ُيرزاأ تايل القراآن يف حفظه، 

اأو �شاحب املال يف ماله.

وكان عمر بن اخلط���اب يقول: نعوذ باهلل من 

كِلّ قدٍر وافَق اإرادَة حا�شٍد. 

وقي���ل لأر�شطاطالي����س: ما بال احل�ش���ود اأ�شُدّ 

غّم���ًا؟ قال: لأّن���ه اأخذ بن�شيبه م���ن عموم الدنيا، 

وي�شاُف اإىل ذلك غّمه ل�شرور النا�س.

واحل�ش���د �شف���ة ذميم���ة متمّكن���ة يف كثر من 

النفو����س، وعلى الإن�ش���ان ال�شالح اأن ل ينظر اإىل 

النا�س ومقتنياتهم نظرة ح�شد.

احل�سد يف اللغة:

يف �شرح ال�شف���اء لل�شهاب: اأقبح احل�شد متّني 

زوال نعمة لغره ل حت�شل له، ويف اأ�شا�س البالغة: 

ح�شده عل���ى النعمة، وح�شده نعم���ة اهلل، وكّل ذي 

نعم���ة حم�شوده���ا، واإّن احل�ش���د ي���اأكل اجل�ش���د، 

واملح�ش���دة مف�شدة، وقوم َح�َش���َدة وُح�ّشاد وُح�ُشد، 

ِحبُته فاأح�شدُته، اأي وجدته  وهما يتحا�شدان، و�شَ

حا�شدًا، والأكابر حم�شودون، ويقال للمفرد حا�شد 

وح�شود، ولالأنثى حا�شد وح�شود بغر هاء.

ويقال: اإّن فالنًا َلَعيوٌن اإذا كان يت�شّوف النا�س 

لي�شيبه���م بعن، ويق���ال: ِعنُت فالن���ًا اأعينه عينًا 

�شيب 
ُ
اإذا اأ�شبت���ه بعن، ورجل مع���ن ومعيون اإذا اأ

بالع���ن، واأ�شابت فالنًا ع���ٌن اإذا نظر اإليه ح�شود 

فاأّثرت فيه فمر�س ب�شببها، وتعّن الإبل واعتانها: 

ا�شت�شرفه���ا ليعينها، ورجل عي���ون اإذا كان جنيء 

الع���ن، ويقال للعي���ون اإّنه لنفو�س، وم���ا اأنف�شه اأي 

م���ا اأ�شّد عين���ه، وقد اأ�شابته نف����س اأو عن، وتقول 

العاّم���ة عن احل�شد: نف�س، عن، نظ���رة، َعْر�شة، 

وق���د يح�شد الرج���ل وامل���راأة والكب���ر وال�شغر، 

وت�ش���رتك مع العن والنف����س احلوا�س الأخرى من 

مل����س و�ش���ّم وذوق و�شم���ع، ومن كالمه���م: ما خال 

ج�شد عن ح�شد. 

الإن�س واجلّن حت�سد:

لي����س احل�شد مق�ش���ورًا على الإن����س فقط بل 

ي�شرتك فيه اجل���ّن اأي�شًا، عن اأبي �شعيد اخلدري 

ق���ال: كان ر�شول اهلل �شل���ي اهلل علية و�شلم يتعّوذ 

م���ن اأع���ن اجلن واأع���ن الإن����س، ول���ول اأّن اجلّن 

ت�شيب الإن�ش���ان بالعن ملا تع���ّوذ النبي �شلي اهلل 

علي���ه و�شلم منها، وقال اب���ن القيم: العن عينان: 

ع���ن اإن�شي���ة وعن جني���ة، قال �شمر ب���ن احلارث 

ال�شبّي:

اأتوا ناري فقلُت منون اأنتم

        فقالوا اجلّن قلُت عموا ظالما

 فقلت اإىل الطعاِم فقال منهم

     زعيم: نح�سُد الإن�َس الط��عام���ا

اأقوال واأ�سعار يف احل�سد:

قال عبد امللك بن م���روان للحجاج بن يو�شف 

الثقف���ي: اإّن���ه لي�س من اأح���ٍد اإّل وه���و يعرف عيَب 

نف�شِه، فعب نف�شك. قال: اأعفني يا اأمر املوؤمنن. 

ق���ال: لتفعلّن. ق���ال: اأنا جلوج حق���ود ح�شود. قال 

عبد امللك: ما يف ال�شيطان �شٌرّ مّما ذكرت.

قال ال�شاعر:

ها �ِدُيّ ِلُقْم�سِ واِدُف َوالُثّ اأَبِت الَرّ

���َسّ ُظه�ورا       َم�َسّ الُبطوِن واأْن مَتَ

ياُح َمَع الَع�ِسِيّ َتناَوَحْت  َواإذا الِرّ

ْهَن َحا�ِس�َدًة َوِهْج���َن َغُي����ورا        َنَبّ

رغم اأّن لبيد العامري يقول:

ُدوِج َعُروٌب غرُي فاِح�َسٍة ويف احْلُ

ُر َواِدِف َيْع�َسى دَونها الَب�سَ ا الَرّ    َرَيّ

فجم���ال ه���ذه احل�شناء ي�شّد نظ���ر احلا�شد، 

فت�شلم من �شّره!

وه���ذا �شاعر �شعب���ّي ل يح�ش���د اإّل زوج امراأة 

ة جميلة، ول يح�شد ذا مال فيقول: ب�شّ
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اأنا ما اأح�سد اخلرّي على كرث ماله

      لو اأّنه بحر والب�ّط في��ه يع��وم

يل مال يف حم�س ويل مال يف حلب

      ويل مال ق�اط��ع ديرة الفّي���وم

اأنا ما اأح�سد غري راعي بي�سا غريرة

      لو اأّنه جمّرد ما علي��ه ه�����دوم

ع اليوم لو اأن راعي املليحة يبيعها

   لأظ�����ّل ليل���ي والنه�������ار اأ�س����وم

وهذا �شاعر �شعبي من مر�شى مطروح يو�شي 

�شاح���ب فر����س اأن يخفيها عن احل�ش���ود الذي مل 

يعتد روؤية اخلر العميم فيقول:

واري�������ه���ا ع�����ن الل���������ي مع����يان

    اللي م����ا عم���ره راع���ى اخلي���ر

 ق���ال خف���اف بن ندب���ة يف من تعّل���ق يف رقبته 

التمائم والّرقى خ�شية العن:

قى يعقد يف اجليد عليه الُرّ

       من خيف���ِة الأنف��ِس وال�حا�سِد

قال ال�شاعر:

يا طالب العي�س يف اأمٍن ويف دعٍة

      رغدًا بال قت���ٍر، �سف�وًا بال رنِق

خّل�س فوؤادك من غٍلّ ومن ح�سٍد

               فالغُلّ يف القلِب مثُل الُغِلّ يف العنِق

قال ابن املعتّز:

ا�سرْب على ح�سِد احل�سود

         ف����اإّن �سب�������َرَك ق�����ات����ُل�����ْه

ه���ا ك�����ال����ن��اِر ت����اأك����ُل بع�سَ

         اإْن ل�����م جت���ْد م���ا ت����اأك���ُل���ْه

وقال ال�شاعر:

اإن حت�سدوين فاإيّن غرُي لئمكم

     قبلي من النا�س اأهل الف�سل قد ُح�سدوا

فدام يل ولكم ما بي وما بكم

                 وم���ات اأكث��رنا غي�ظ���ًا مب�ا ي�ج�ُد

اأنا الذي جتدوين يف حلوقكم

    ل اأرتق���ي �سع���دًا فيه���ا ول اأرُدّ

 وقال ال�شاعر: 

ح�سدوا الفتى اإذ مل ينالوا �سعيه   

     فالك�����ل اأع����داء ل��ه وخ�س���وم

ك�سرائر احل�سناء قلن لوجهها

      ح�س�دًا وبغي�ًا اإّن�������ه ل�دم����ي��م

ويف نوابغ احلكم: احل�ش���ُد ح�شٌك َمْن تعّلَق به 

هلك، ومن دواعي احل�شد التكرّب.

وقال ابن حمام:

متّنى يل املوَت املعّجَل خالٌد

               ول خري فيمن لي�س يعرف حا�سده

وقال اأبو مّتام الطائي:

واإذا اأراد الل���������ه ن�س��������ر ف�سي��لٍة

                 ُط���وَي�ْت اأت�اح ل����ه��ا ل�سان ح�سوِد

لول ا�ستعال النار فيما جاورت

                 ما كان ُيعرُف طي�ُب ُعرِف الع�وِد

لول التخّوُف للعواقِب مل تزل

للح����ا�س��د النعمى على املح�س�وِد  

  لبع����س احلكم���اء يف احل�ش���د ق���ال بع����س 

احلكم���اء: احل�شد من تع���ادي الطبائع واختالف 

الرتكي���ب وف�شاد مزاج البني���ة و�شعف عقد العقل 

واحلا�شد طويل احل�شرات.

وق���ال اب���ن املقفع: اأق���ل ما لت���ارك احل�شد يف 

تركه اأن ي�شرف عن نف�شه عذابًا لي�س مبدرٍك به 

حًظ���ا ول غائظ به ع���دًوا، فاإنا مل ن���ر ظاملًا اأ�شبه 

 من احلا�شد، ط���ول اأ�شٍف وحمالف���ة كاآبٍة 
ٍ
بظل���وم

و�شدة حت���رٍق، ول يربح زاريًا عل���ى نعمة اهلل، ول 

يجد لها مزاًل، ويكّدر على نف�شه ما به من النعمة، 

ف���ال يجد لها طعمًا، ول ي���زال �شاخطًا على من ل 

اه، ومت�شّخطًا ملا لن ينال فوقه، فهو منّغ�س  يرت�شّ

املعي�شة دائُم ال�شخطة حمروم الطلبة، ل مبا ق�شم 
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له يقنع، ول عل���ى ما مل يق�شم له يغلب، واملح�شود 

يتقّلب يف ف�ش���ل اهلل مبا�شرًا لل�ش���رور، منتفعًا به 

ممهاًل فيه اإىل مدة ول يقدر النا�س لها على قطٍع 

وانتقا�ٍس، وقيل للح�شن الب�شري: اأيح�شد املوؤمن 

اأخ���اه؟ قال: ل اأبا لك، اأن�شيت اإخوة يو�شف؟ وكان 

يق���ال: اإذا اأردت اأن ت�شلم م���ن احلا�شد فعِمّ عليه 

اأمورك.

ويقال: اإذا اأراد اهلل اأن ي�شّلط على عبده عدّوًا 

ل يرحمه �شّلط عليه حا�شدًا.

وقال العتبي يرثي اأولده:

وح�ت�ى بك�ى ل�ي ح����س�اده�����م

      وقد اأق�رحوا بال�دموع العي�ونا

وح�سبك من حاد ٍث بام������رٍئ

        ي�رى ح�ا�سدي�ه له راحم�ي��ن�ا

قيل ل�شفيان بن معاوية: ما اأ�شرع ح�شد النا�س 

اإىل قومك؛ فقال:

اإن الع�رانني تل�ق������اه���ا حم�س��������دًة

       ول ترى للئ�ام الن���ا�س ُح�سادا

وقال اآخر:

وترى اللبيب حم�ّس������دًا ل�����م يجرتم

      �ست��م الرجال وعر�سه م�ست�وم

ح�سدوا الفتى اإذ مل ين��ال���وا �سعي��������ه

      فالق���وم اأع������داٌء ل�ه وخ�س�وم

ك�سرائ��ر احل�سن���اء قل��ن ل����وج���ه��ه���ا

      ح�سدًا وظل���مًا اإن�������ه ل�ذم��ي��م

وق���ال يحيى بن خالد: احلا�ش���د عدو مهٌن ل 

يدرك وتره اإل بالتمني.

وقيل لبع�شه���م: اأّي الأعداِء ل حت���ُبّ اأن يعود 

لك �شديقًا؟ قال: من �شبب عداوته النعمة. 

وقال الأحنف: ل �شديق مللوٍل ول وفاء لكذوٍب 

ول راحة حل�شوٍد ول مروءة لبخيٍل ول �شوؤدد ل�شّيئ 

اخللق.

وقال معاوية يف ا�شتحالة اإر�شاء احلا�شد: كّل 

النا�س اأ�شتطيع اأن اأر�شيه اإل حا�شد نعمٍة، فاإّنه ل 

ير�شيه اإل زوالها.

وقال ال�شاعر:

ك�ل العداوة قد ترجى اإماتته�ا

      اإل عداوة من عاداك من ح�سِد

ويف بع����س الكت���ب يق���ول اهلل: احلا�ش���د عدٌو 

لنعمتي مت�شّخط لق�شائي غر را�ٍس بن عبادي.

وكان يق���ال: ق���د طلب���ك م���ن ل يق�ش���ر دون 

الظفر، وح�شدك من ل ينام دون ال�شفاء.

وخطب احلجاج يومًا متمّث���اًل بقول �شويد بن 

اأبي كاهل:

كيف يرجون �سقاطي بعدم�ا

          جل����ّل الراأ�س بي��ا�ٌس و�سل�ْع

رب من اأن�سجُت غيظًا �سدره

           قد متّنى ل�ي موت��ًا مل ُيط�ْع

ويراين كال�سجا ف�ي حل��ق�ه

             ع�سرًا خم���رج�ه ما ي�نت�زع

مزب���دًا يخط�ر ما مل يرن�ي

             فاإذا اأ�سمعته �سوت�ي ان�قمع

مل ي�سرين غري اأن يح�سدين

         فهو يزقو مثل ما يزقو ال�سوع

وي��ح����ّي�يني اإذا لق���ي����ت����ه

        واإذا يخ�ل����و ل���ه حل��م�ي رت��ع

 ما ف�ي نف�س��ه
ُ
قد كفاين اهلل

)1(
                      واإذا ما تكّلف �سيئ�ًا ل ي�س�ع

 
ّ

  وق���ال بع�شهم: احل�ش���د اأول ذنٍب ُع�شي اهلل

به يف ال�شماء، يعن���ي ح�شد اإبلي�س اآدم، واأول ذنب 

 ب���ه يف الأر����س، يعني ح�ش���د ابن اآدم 
ّ

ُع�ش���ي اهلل

اأخاه حتى قتله.

واأن�شد اأبو زيد الأعرابي:

ل تقبل الر�سد ول ت��رع����وي 

       ث��ان���������ي راأ�س ك����اب���ن ع��واء

ح�سدتني حني اأف�دت الغن����ى
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      م����ا كن���������ت اإل كابن ح������واء

واأنت تقلين�ي ول ذن��������ب ل����ي

      لكّنن������ي ح����ّم����������ال اأع�ب����اء

من ياأخذ الن������ار باأط���راف�����ه

      ين�س���ح عل�����ى الن��ار من ال�ماء

مّر قي����س بن زهر والربيع ب���ن زياد يف بالد 

غطفان، فراأى ثروًة وجماعاٍت وعددًا فكره ذلك، 

فق���ال ل���ه الربيع ب���ن زياد: اإن���ه ي�شوءك م���ا ي�شّر 

النا����س؟! فقال له: ي���ا اأخي اإّنك ل ت���دري، اإّن مع 

ال���رثوة والنعمة التحا�شد والتخاذل، واإن مع الّقلة 

التحا�شد والتنا�شر.

قال الأ�شمع���ي: راأيت اأعرابيًا قد اأتت له مائٌة 

وع�ش���رون �شن���ًة، فقلت له: ما اأط���ول اهلل عمرك! 

فقال: تركت احل�شد فبقيت.

وقال عمر بن اأبي ربيعة:

زعموه��ا �ساأل����ت جاراتها

           وتع���ّرت ي���وم ح��ٍرّ ت��ب���رتد

اأكما ينعتن����ي تب�سرنن���ي

           عمرك��ن اهلل اأم ل يقت��س�د!

فت�ساحكن وقد قل����ن ل��ها

          ح�سٌن ف�ي كِلّ عي�ٍن م�ن ت���ود

ح�سٌد حملنه من ح�سنه���ا

         وقدميًا كان يف النا�س احل�سْد

ع���ن علي بن اأبي طالب كّرم اهلل وجهه: ح�شد 

 .
)2(

ال�شديق من �شقم املودة

مناذج من احل�سد:

   ق���ال الأ�شمع���ي: كان عندن���ا رجالن يعينان 

النا�س، فمّر اأحدهم���ا بحو�س من حجارة، فقال: 

ما راأي���ت كاليوم ق���ّط! فتطاير احلو����س فقلتن، 

فاأخ���ذه اأهله ف�شّبب���وه باحلديد، فم���ّر عليه ثانية 

فق���ال: واأبيك لقّلما اأ�ش���ررُت اأهلك فيك! فتطاير 

اأرب���ع فلقات، قال واأّما الآخر فاإّنه �شمع �شوَت بوٍل 

من وراء حائ���ط، فقال: اإّنك ل�شُرّ ال�شخب! فقالوا 

ل���ه: اإّنه فالن ابنك. ق���ال: وانقطاع ظهراه! قالوا: 

اإّن���ه ل باأ�س عليه. قال: ل يب���ول واهلل بعدها اأبدًا! 

قال: فما بال حّتى مات.

وقالوا: �شمع رجٌل بقرة حُتلب، فاأعجبه �شوت 

�شخبها، فقال: اأّيتهّن هذه؟ فخافوا عينه، فقالوا: 

الفالنّية  - لأخرى وّروا بها عنها – فهلكتا جميعًا 

املوّرى بها واملوّرى عنها.

وق���ال الأ�شمعي: راأي���ت رجاًل عيون���ًا، فُدعي 

علي���ه َفُعِوَر، قال: اإذا راأيت ال�شيء يعجبني وجدُت 

.
)4( )3(

حرارة تخرج من عيني

وق���د فقد خطي���ب مفّوه �شوت���ه عندما ا�شتمع 

اإليه ح�شود، وقال اأي���وب ال�شج�شتاين: اإين لأترك 

لب�س الثوب اجلدي���د خ�شية اأن يحدث يف جراين 

ح�شد، اأخرج ابن ماجه باإ�شناد �شحيح، والبيهقي 

اأنه �شئل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم عن 

اأف�ش���ل النا�س فقال: »التقي النق���ي ل اإثم فيه ول 

بغي ول غَلّ ول ح�شد«.

وعن عبد اهلل بن ُب�شر مرفوعًا: »لي�س مني ذو 

ح�شٍد ول منيمة ول كهانة ول اأنا ِمنه«.

للنب���ي �شل���ى اهلل علي���ه و�شل���م ق���ال: حّدثنا 

اإ�شح���اق بن راهويه ق���ال: اأخربنا عبد الرزاق عن 

معمر ع���ن اإ�شماعيل بن اأمية قال: قال ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شل���م: »ثالثٌة ل ي�شلم منهن اأحٌد 

الط���رة والظن واحل�شد« قي���ل: فما املخرج منهن 

؟ قال: »اإذا تطرت فال ترجع، واإذا 
ّ

يا ر�ش���ول اهلل

ظننت فال حتقق، واإذا ح�شدت فال تبغ«.

ت���ك من الباغي  وقال بك���ر بن عبد اهلل: ح�شّ

ح�شن املكا�ش���رة، وذنبك اإىل احلا�شد دوام النعم 

 عليك.
ّ

من اهلل

وق���ال روح بن زنباٍع اجلذامي: كنت اأرى قومًا 

دوين يف املنزل���ة عن���د ال�شلط���ان يدخلون مداخل 

ل اأدخله���ا فلما اأذهبت عّن���ي احل�شد دخلت حيث 

 .
)5(

دخلوا

والعلم ما زال حائرًا يف تعليل ظاهرة احل�شد، 

وتكّل���م العلم���اء يف ع�شرنا عن اأ�شع���ة غر مرئية 

تخ���رج من عن احلا�ش���د، فت�شيب م���ن يح�شده، 

واآخر ما متّكن العلم اأن ي�شل اإليه يف هذا ال�شاأن ما 
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اأعلنته اجلامعات ومعاهد العلم من اأّن العن تخرج 

منها اأ�شعة ت�شتطيع التاأث���ر عن بعد يف املادّيات، 

وقد تثني النظرة املرّكزة ق�شيب احلديد، وعقالء 

الأمم عل���ى اخت���الف مللهم ونحله���م ل تدفع اأمر 

الع���ن ول تنك���ره، فقال���ت طائف���ة اإّن العائ���ن اإذا 

تكّيف���ت نف�شه بالكيفّية الرديئ���ة انبعثت من عينه 

قّوة �شّمّية تت�شل باملعن)املح�شود( فيت�شرر. 

مروّيات �سعبّية عن احل�سد:

  �شاه���دت امراأة بدوّية نف�شاء اإبل قبيلة عنزة 

حن مّرت اأمامها يف طريقها اإىل مراتع اجلولن، 

فنظرت اإىل الإبل بتلّهف وهي م�شتهية حلم جزور، 

فربك���ت اإحدى الني���اق، واأخذت تفح����س الأر�س 

باأرجله���ا كامللدوغ���ة، فم���ا كان م���ن اأح���د الرعاة 

ذّكاها وتركها، فاأخذ النا�س يقتطعون من حلمها، 

وقامت النف�شاء فاأح�شرت لها حّقة منها.

   روي اأّن رج���اًل اأعمى �شمع و�شف �شنام ناقة 

من اإبل قبيلة عقيل باأّنه ي�شبه الكثيب، فقال للذي 

و�ش���ف �شن���ام الناق���ة: ك���ّوم يل كوم رم���ل بحجم 

�شن���ام الناقة ففعل، اأخ���ذ الأعم���ى يتح�ّش�س كوم 

الرمل باإ�شفاق، ثّم قال للرجل: اذهب واح�شر لنا 

من حلمها، فذهب اإىل مرت���ع الإبل فوجد الرعاة 

ي�شلخ���ون الناق���ة عينه���ا بعد اأن �شقط���ت يف طور 

وك�شرت، واأح�شر من حلمها.

  ول���دت امراأة طفاًل، وكانت جم���اورة لمراأة 

عاقر ح�ش���ود، فاأخفت الطفل بعي���دًا، حن علمت 

اأّن جارتها �شتزورها، ولّفت �شخرة �شّوان بحجم 

الطفل، وغّطتها وو�شعتها على مراأى من الزائرة 

املباركة املهّنئة، ك�شفت عن ال�شخرة بعد خروجها 

فوجدتها قد تفّتتت اإربًا �شغرة كالرماد.

 خطب اأحدهم فتاة، فاأخذ يرتّدد على اأهلها، 

���ر املهر واملالب�س واحلل���ّي، وعندما قدمت  واأح�شّ

اجلاه���ة لزّفها رف�ش���ت، واأع���ادوا للخاطب املهر 

ال���ذي دفعه عل���ى اأق�شاط، وكانت ه���ذه الفتاة قد 

علق���ت رجاًل اآخ���ر فتزّوجته، فكان���ت كّلما حملت 

بطفل ت�شقطه اأو مي���وت بعد وليته، فقيل لها اأنت 

معيونة، فذهبت اإىل خطيبه���ا الأّول بهدّية، وكان 

قد تزّوج ام���راأة اأخرى واأجنب اأطفاًل، ومكثت يف 

�شيافته ليلة، وطلبت من���ه امل�شاحمة والدعاء لها 

بالربكة، ف�شاحمها ثّم اأجنبت اأربعة اأطفال.

  نظ���ر عيون اإىل ح�شان كان يعدو متقّدمًا يف 

م�شم���ار �شباق، فعرث احل�ش���ان و�شقط الفار�س، 

وذهب���ت املروّيات ال�شعبّي���ة اإىل اأبعد من ذلك، اإذ 

قي���ل اإّن ح�شودًا نظر اإىل قطار ميّر لأّول مّرة على 

�شّكة قط���ار، فتنّه���د احل�شود عند م���روره فخرج 

القطار عن �شّكته.

  كان رج���ل يرتقي نخل���ة ليجني بلحًا يف واحة 

جغب���وب، فمّر به غ���الم، و�شاأله اأن يرمي له ببلح، 

 يل بلح” فلم يع���ره انتباهًا، 
ِ
قائ���اًل: “يا ع���ّم ارم

وظ���ّل الطفل ينادي اأ�شفل النخلة، فتحّرك الرجل 

ه ف�شقط  ليغّر مكانه ويقرتب من قن���و بلح ليق�شّ

الرج���ل مع ما جن���اه، والطف���ل ل زال ي�شاأل فقال 

الرجل: جاك عّمك والبلح.

  �شاه���د اأحده���م زرعًا قد ارتف���ع ليبلغ حزام 

الرجل، وق���د بداأ احللي���ب يف ال�شنابل وهي متوج 

م�شف���ّرة كالذهب، واأت���ى �شاحب ال���زرع اإليه يف 

ال�شب���اح، واإذ بال�شناب���ل قد يب�ش���ت وهي فارغة، 

و�شاه���د اآخ���ر قطيع���ًا من الأغن���ام يتبعه���ا كب�س 

�شخ���م، واإذ بالكب����س ي�شقط على الأر����س وكاأّنه 

اأ�شيب ب�شهٍم يف مقتل.

  كان يف قري���ة ح�شود قد ا�شتهر �شيته، ف�شكا 

اإلي���ه �شاحب طيور دج���اج كان يعي�س من تربيتها 

ترع���ى يف ف�ش���اء مفت���وح، تهاجمها ح���داأة ب�شكل 

يومّي، تو�شك على الق�ش���اء عليها، فقال احل�شود 

ل�شاح���ب الدجاج، مت���ى تاأتي احل���داأة؟ قال: مع 

الع�شر، قال: جّهز يل غداء مكّونًا من ديكن واأنا 

اأخّل�ش���ك من احلداأة، وعندما انتهى احل�شود من 

غدائه، وحامت احلداأة فوق املكان، قال ل�شاحب 

البي���ت ن���اِد يل اأح���د اأولدك – وكان قد طلب من 

اأبنائ���ه الختباء وعدم الظهور يف ح�شور احل�شود 

خوفًا من الإ�شابة بالعن – قال: ماذا تريد منه؟ 

قال: كي يح�شر لك احلداأة عندما ت�شقط، واإذ به 

ياأتي باحلداأة  وهي ل زالت �شاخنة.

  كان اأح���د املدّر�شن يق���ود �شّيارته على اأر�س 
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م�شتوي���ة، فم���ّر برج���ل ح�ش���ود يقف عل���ى قارعة 

الطري���ق يري���د الرك���وب، فحمله مع���ه اإىل املكان 

ال���ذي يريده على طريقه، ك���ي يّتقي عينه، وما اأن 

نزل احل�ش���ود، وانطلقت ال�شيارة تكمل م�شوارها، 

واحل�ش���ود يتابع انطالقه���ا، واإذ به���ا تنقلب عّدة 

م���ّرات، فتجّمع حولها ال�شائق���ون ليجدوا ال�شيارة 

قد حتّطمت وبها �شاحبها وقد فارق احلياة.    

رقى احل�سد:

روي اأّن���ه كان اإذا ا�شتكى ر�شول اهلل �شّلى اهلل 

علي���ه و�شّلم اأتاه جربيل علي���ه ال�شالم فقال: ب�شم 

اهلل اأرقي���ك، من كّل داٍء ي�شفيك، ومن �شّر حا�شٍد 

اإذا ح�شد، ومن �شّر كّل ذي عن.

كم���ا اأمر ر�شول اهلل �شل���ى اهلل عليه و�شلم اأن 

ي�شرتقي من العن.

عن �شعيد بن حكيم قال: كان النبي �شّلى اهلل 

عليه و�شلم اإذا خ���اف اأن ي�شيب �شيئًا بعينه قال: 

»اللهم بارك فيه ول ت�شّره«  

وعن جابر اأن النبّي �شلى اهلل عليه و�شلم قال 

لأ�شماء بنت عمي�س: » ما يل اأرى اأج�شام بني اأخي 

�شارعة؟ - اأي نحيفة - ت�شيبهم احلاجة؟! قالت: 

ل ولكن العن ت�شرع اإليهم. قال: »ارقيهم«. 

وكان ر�ش���ول اهلل �شّل���ى اهلل علي���ه و�شّل���م اإذا 

ا�شتك���ى اإن�ش���ان م�شح���ه بيمينه ثّم ق���ال: » اذهب 

البا����س رّب النا�س، وا�شِف اأن���ت ال�شايف، ل �شفاء 

اإّل �شفاوؤك، �شفاء ل يغادر �شقمًا« 

وكان ر�ش���ول اهلل �شّل���ى اهلل علي���ه و�شّل���م اإذا 

.
)6(

مر�س اأحد من اأهله نفث عليه باملعّوذات

وعن اأّم �شلمة: قال ر�شول اهلل �شّلى اهلل عليه 

و�شّل���م  جلارية يف بيته���ا راأى يف وجهها �شعفة بها 

»ا�شرتق���وا به���ا نظرة فا�شرتق���وا له���ا« )ال�شعفة: 

.
)6(

�شواد يف اخلّد، نظرة: اإ�شابة بالعن(

اأ ث���ّم يغت�شل منه    وكان ياأم���ر العائ���ن فيتو�شّ

املعن” 

ويف حديث العن: »العن حّق، فاإذا ا�شتغ�شلتم 

 . اأي اإذا طلب من اأ�شابته العن من 
)8(

فاأغ�شل���وا«

اأح���د جاء اإىل العائن بق���دح فيه ماء، فيدخل كّفه 

في���ه فيتم�شم����س، ثّم ميّجه يف الق���دح، ثّم يغ�شل 

وجه���ه فيه، ثّم يدخ���ل يده الي�ش���رى في�شّب على 

يده اليمنى، ثّم يدخل يده اليمنى في�شّب على يده 

الي�ش���رى، ثّم يدخل الي�ش���رى على مرفقه الأمين، 

ثّم يدخل يده اليمنى في�شّب على مرفقه الأي�شر، 

ثّم يدخل يده الي�شرى في�شّب على قدمه اليمنى، 

ثّم يدخل يده اليمنى في�شّب على قدمه الي�شرى، 

ثّم يدخل يده الي�شرى في�شّب على ركبته اليمنى، 

ثّم يدخل يده اليمنى في�شّب على ركبته الي�شرى، 

ث���ّم يغ�ش���ل داخل���ة الإزار، ول يو�شع الق���دح على 

الأر�س، ثّم ي�شّب ذلك امل���اء امل�شتعمل على راأ�س 

امل�شاب بالعن من خلفه �شّبًة واحدة فيرباأ باإذن 

اهلل.

قالت امراأة من بني عامر يف رقية لها: اأرقيك 

.
)9(

باهلل من نف�ٍس حّرى وعن �شّرى

قال العتبّي: �شمعت اأعرابّية باحلجاز ف�شيحة 

ترقي من العن فتق���ول: اأعيذك بكلمة اهلل التاّمة 

الت���ي ل يجوز عليها هاّمة، م���ن �شّر اجلّن والإن�س 

عاّم���ة، و�ش���ّر النظ���رة الالّم���ة، اأعي���ذك مبطل���ع 

ال�شم�س، من كل ذي م�شي هم�س، و�شر كّل ذي نظر 

خل�س، و�شّر كّل ذي قول د�ّس، ومن �شّر احلا�شدين 

واحلا�شدات، والناف�ش���ن والناف�شات، والكائدين 

والكائدات، ن�شرت عليك بن�شرة ن�شار، عن راأ�شك 

ذي الأ�شع���ار، وعن عينيك ذوات���ي الأ�شفار، وعن 

في���ك ذي املح���ار، وظه���رك ذي الفق���ار، وبطنك 

ذي الأ�شرار، وفرجك ذي الأ�شتار، ويديك ذواتي 

الأظف���ار، ورجلي���ك ذوات���ي الآث���ار، وذيل���ك ذي 

الغب���ار، وعنقك ف�شاًل وذا اإزار، وعن بيتك فرجًا 

وذا اأ�شتار، ر�ش�ش���ت مباء بارد نارًا، وكان اهلل لك 

.
)10(

جارًا

والتع���وذ  التح�ش���ن  اإىل  الكث���رون  ويعم���د 

بالتح�شينات والأدعية القراآنية والنبوية، والدعاء 

بالربكة اإذا راأى املرء ما يعجبه. 

يرقي املح�شود نف�شه �شباحًا وم�شاًء ملدة ثالثة 

اأيام بالتعويذات القراآنية التالية: 

الفاحت���ة- اأية الكر�شي- اآخ���ر �شورة البقرة- 

الإخال����س- املعوذتن بالإ�شافة اإىل التح�شينات 
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النبوي���ة املذك���ورة اغت�ش���ال املح�شود مب���اء غ�شل 

احلا�ش���د، وت�شتخ���دم ه���ذه الطريق���ة اإذا ع���رف 

احلا�شد على وجه التعين. 

وم���ن الرقي الت���ي ترد العن ما ذك���ر عن اأبي 

عب���د اهلل ال�شاجي وكان جم���اب الدعوة وله اآيات 

وكرام���ات بينم���ا كان يف بع����س اأ�شف���اره للحج اأو 

الغ���زو عل���ى ناق���ة فاره���ة،  وكان يف الرفقة رجل 

عائن، فما نظر اإىل �شيء اإّل اأتلفه واأ�شقطه! فقيل 

لأبي عب���د اهلل: احفظ ناقتك م���ن العائن، فقال: 

خ���رب العائن بقوله، 
ُ
لي����س له اإىل ناقت���ي �شبيل، فاأ

فتح���ّن غيبة اأبي عبد اهلل فج���اء اإىل رحله فنظر 

اإىل الناقة فا�شطرب���ت و�شقطت، فقيل لأبي عبد 

اهلل: اإّن ه���ذا العائ���ن ق���د عان ناقت���ك، وهي كما 

تراه���ا ت�شط���رب فقال: دّل���وين عليه ف���ُدّل عليه، 

فوق���ف عليه وقال: ب�ش���م اهلل حب�س حاب�س وحجر 

ياب����س و�شه���اب قاب����س، ُرّدت عن العائ���ن عليه، 

وعلى اأحّب النا�س اإلي���ه يف كلوتيه ر�شيق ويف ماله 

بليق ))فارجع الب�شر هل ترى من فطور ثم ارجع 

الب�ش���ر كرتن ينقل���ب اإليك الب�ش���ر خا�شئا وهو 

ح�شر((فخرجت حدقتا العائن وقامت الناقة ل 

باأ�س بها.

قال اأبو ذوؤيب الهذيل:

واإذا ال�من��ّي��������ُة اأن�سب�������ت اأظ���ف�����اره���ا 

األفي�����������َت ك���ّل متي��م����ٍة ل ت���ن��������ف�������ع

وللوقاية من ح�شد اجلن حّدث اأن�س بن مالك 

قال: قال ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »�شرت 

م���ا بن اأعن اجل���ّن وعورات بن���ي اآدم اإذا و�شعوا 

ثيابهم اأن يقولوا: ب�شم اهلل«. 

من الرقى ال�سعبّية:

اأو    اعت���اد الكث���رون تعلي���ق خ���رزة زرق���اء 

ح���ذوة ح�شان اأو فردة ح���ذاء اأو اأجرا�س اأو قرون 

وعظ���ام احليوان���ات …. اإل���خ، ويت���م تعليق هذه 

الأ�شي���اء عل���ى الآدمي���ن اأو املن���ازل اأو ال�شيارات 

واملمتلكات للوقاية من احل�شد )العن(، وهذه من 

التمائ���م املنهي عنها ففي ال�شحيح عن اأبي ب�شر 

الأن�ش���اري ر�شي اهلل عنه اأن���ه كان ر�شول اهلل يف 

www.al-sunna.net
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بع����س اأ�شفاره فاأر�شل لر�شوله اأن ل يبقن يف رقبة 

بع���ر قالدة من وتر اأو قالدة اإل قطعت، فقد كان 

اأه���ل اجلاهلية يعلقون اأوتارًا على الدواب اعتقادا 

منهم اأنها تدفع العن عن الداّبة، 

ومنهم من يعمد اإىل التّبخر بال�شبة والأع�شاب 

والأوراق للوقاية اأو العالج من احل�شد.

ومن ع���ادات بع�س النا����س اأن يح�شروا �شيئًا 

م���ن اأ�شياء العائ���ن، كقطعة قما�س م���ن مالب�شه، 

اأو خ�شلة �شع���ر، فتحرق لي�ش���ّم امل�شاب قتارها، 

فت�شاع���د عل���ى �شفائ���ه يف اعتقاده���م، واإذا تعّذر 

احل�ش���ول عل���ى �ش���يء من العائ���ن ياأخ���ذون من 

اأث���ره اأي الرم���ال التي وطئه���ا، وي�شعونها يف اإناء 

وي�شّبون عليها املاء، وي�شقون امل�شاب منه.

تق���ول راقي���ة �شعبّي���ة: “حّوطت���ك ب���اهلل م���ن 

مارقات الطريق، ومن قاطعات الفريق، ومن اللي 

عينه���ا برقا و�شنها فرقا” اإذ ي�شود اعتقاد اأّن من 

كان ب���ن اأ�شنان���ه الأمامّية فل���ج، اأو كان يف عينيه 

�شواد قادح وبيا�س وا�شح فاإّنه ح�شود، اأو من كان 

مقّط���ع العوار����س )ال�شوالف( لي����س يف عار�شيه 

�شع���ر فاإّنه يح�شد كذلك، ومن رجع للر�شاعة بعد 

اأن فطم فاإّنه يح�شد اإذا كرب. 

ي���ذاب  اأن  ال�شعبّي���ة  الّرق���ى  وم���ن 

ر�شا����س ويو�ش���ع عل���ى راأ����س امل�شاب 

ي�ش���ّب  ث���ّم  م���اء،  في���ه  وع���اء  بالع���ن 

( الر�شا����س امل���ذاب يف امل���اء،  )يط����سّ

فيتجّم���د الر�شا�س ويت�ش���ّكل على هيئة 

وجه اأو ج�شد احلا�ش���د، ثّم يلقى املاء 

والر�شا����س عل���ى مفرتق ط���رق كي 

يذه���ب تتناقله الأق���دام فيتفّرق 

خط���ره على الكثري���ن ليتخّل�س 

منه امل�شاب بالعن. 

اأمثال �سعبّية يف احل�سد:

فل�شطن: بعرة وعود يف عن احل�شود.

اليم���ن، ال�ش���ام: ع���ن احل�ش���ود تبل���ى 

بالعمى.

لبن���ان: معاون���ة م���ا بتعينون���ا، وبالع���ن 

ت�شيبونا.

اليمن: العن قّتالة.

فل�شطن: العن تاخذ حّقها حّتى من احلجر.

فل�شطن: عينه ترمي الطر الطاير.

ال�شام: يح�شدوا النور على يّف احلجر.

فل�شطن: يح�شدوا القرد على َحَمار الط�... .

ال�شام: ح�شد اإّما �شيقة عن؟ قال: من اجلهتن.

فل�شطن: مثل حا�شد وارثه. 

لبنان: احل�شد بيقطع ج�شر البيت.  

اخللي���ج، فل�شط���ن: يح�ش���دون الفق���ر على موتة 

اجلمعة. 

فل�شطن: احل�ش���ود ل ي�شود، ول مي���وت اإّل مكيود 

)منكود(. 

فل�شطن: ل حت�شد من قال: رّبي عطاين. 

فل�شطن: اخ���رج احل�شد من قلبك حتّل القيد من 

رجلك. 

فل�شطن: ما يح�شد املال اإّل اأ�شحابه. 

كاّفة: احل�شود ل ي�شود.

فل�شطن: عن احل�شود مقلوعة بعود، وعن اجلار 

مقلوعة بنار. 
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البحرين، الإمارات: من طالع غره قّل خره. 

اخلليج: الرازق يف ال�شما، واحلا�شد بالأر�س. 

املغرب: الرازق يف ال�شما واملّطا�س يف الرحبة.

فل�شطن: اأي�س يعمل احلا�شد مع الرازق. 

الكويت: عن ال�شاب داب. 

م�شر، فل�شطن: عينه تفلق احلجر )ال�شخر(.

ل الدفن.  اليمن: العن تو�شّ

اخلليج: لول احل�شد ما مات اأحد. 

العراق: اأكرث اأهل القبور من العن. 

اخلليج: اأبو عن فارغة. 

اليمن: حا�شد على باب اجلّنة. 

فل�شطن: حّل يف البالد الف�شد، ول حتّل يف البالد 

احل�شد. 

فل�شطن: عي�س بعي�س، واحل�شد لي�س.

ليبيا: حا�شدين الأعمى على طول عكازه. 

اجلزي���رة، فل�شطن: يح�ش���دون الأعمى على كرب 

عيونه. 

فل�شط���ن: ما ح�شدناهم على اأكل ال�شوي والرقاق 

يح�شدونا على نوم الزقاق. 

فل�شطن: ح�شدوا الفقرة على احل�شرة.

ال�شام: يح�شدوا النور على يّف ال�شجر. 

فل�شطن: اللقمة املنظورة توقف يف الزور. 

فل�شط���ن: يح�ش���دوا العري���ان عل���ى قّل���ة �شراي���ة 

ال�شابون. 

فل�شطن: ِغر من جارك ول حت�شده. 

فل�شطن: ح�شدتني جارتي على طول رجلّيه. 

فل�شط���ن: احل�شد عن���د اجل���ران، والبغ�س عند 

القرايب. 

فل�شطن، املغرب: عاند ول حت�شد.

�شورّيا: احل�شد بالأهل والغرة باجلران.

ال�شام: البغ�س بالأهل واحل�شد باجلران.

م�شر: الكره من الأهل، واحل�شد من اجلران.

م�شر: يتباهوا بحالهم ويح�شدوا جارهم.

�شوري���ا: اأنا ما اأح�ش���د الغنّية على ماله���ا، اأح�شد 

اللي ق�شت عمرها مع رّجالها.

فل�شطن: اأبو مّية يح�شد اأبو ثنّية)عنز اأو نعجة(.  

قال عل���ّي بن اأبي طالب ك���ّرم اهلل وجهه: العداوة 

يف الأه���ل، واحل�ش���د يف اجل���ران، واملوّدة يف 

الأخوال.

فل�شط���ن: عينه ما تطي���ح الب���الد )الأر�س(: يف 

www.elazayem.com
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و�شف احل�شود. 

فل�شطن: اأي�س يعمل احل�شود يف املرزوق. 

فل�شطن: ح�شدين البن على كرب �شواربي. 

فل�شطن: احل�شود تعبان.  

املغرب: املح�شاد ما يربح. 

تون�س: عال�س ياخذوك بالعن يا معوج ال�شاقن. 

تون�س: عن ال�شيخ جات يف ال�شحمة. 

تون�س: رزق احلا�شد عند املح�شود. 

تون�س: ل حا�شد برازق، ول مبغ�س بخر. 

موريتاني���ا: جغم احلا�شد م���ن القرطوع )الر�شفة 

التي متنع ال�شرب(. 

موريتاني���ا: الرا�س اإىل عاد عينن  )ح�شود( يخلع 

)يزعج(. 

موريتاني���ا: الل���ي ما ع���ور را�ش���ه )عين���ه( تعميه 

النا�س. 

ليبي���ا: الع���ن ح���ّق وحمّمد ح���ّق: كم���ا اأّن حممّدًا 

ر�شول اهلل حّق، كذلك العن.

ليبيا: العينة )احل�شد( تقتل الأ�شد.  

ليبيا: العن ما تغيث حبيب. 

ليبيا: ما ح�شدناهم�س يف املال، ح�شدونا يف و�شعة 

البال. 

ليبي���ا: م���اري ول تكون ح�ش���ود: )م���اري: اغبط، 

قّلد(. 

ليبيا: يح�شدوك يف دم وجهك.

اليم���ن: ل���ّف دّرك ولو قّل، وطفلك ول���و ذّل: اخِف 

لبنك، ولو كان قلياًل، وطفلك ولو كان نحيفًا، 

خوفًا من احل�شد. 

148 �س   1 ج�  قتيبة:  لبن  الأخبار  عيون   -  1

70 �س  ج��1  للزخم�شري  الأبرار  ربيع   -  2

 349 �س   4 ج�  للزخم�شري  الأبرار  ربيع   -  3

142  ،141 �س   2 ج�  للجاحظ  احليوان   -  4

145 1�س  ج�  قتيبة  لبن  الأخبار  عيون   -  5

355 �س  ج�4  للزخم�شري   الأبرار  ربيع   -  6

356 �س  ج�4  للزخم�شري   الأبرار  ربيع   -  7

357 �س  ج�4  للزخم�شري   الأبرار  ربيع   -  8

358 �س  ج�4  للزخم�شري   الأبرار  ربيع   -  9

363 �س  ج�4  للزخم�شري   الأبرار  ربيع   -  10

امل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي
*

الأحاديث ال�شريفة
*

عيون الأخبار  لأبي حممد عبد اهلل بن م�شلم بن قتيبة 
*

الدينوري / دار الكتاب العربي / ن�شخة م�شورة عن 

دار الكتب امل�شرية 1925 

ربيع الأبرار ون�شو�س الأخبار ت�شنيف حممود بن عمر 
*

الزخم�شري/ الطبعة الأوىل / دار الذخائر بغداد

احليوان لأبي عثمان عمرو بن بحر ااجلاحظ  دار اإحياء 
*

الرتاث العربي بروت لبنان الطبعة الثالثة 1969

الهوام�س
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إطاللة على ألعاب 
األطفال بالمغرب 

ر�س��ي�د العفاقي

كاتب من املغرب

ِعب قسمًا ُمعتبرًا من اهتمامات الطفل، ال  ُل اللَّ ُيَش��كِّ
َيِق��لُّ قيمًة وأهميًة عن األقس��ام األخرى التي يتوّزعها 
التعليم وطرائق اللباس واألْكل وغير ذلك من العناصر 
ُئُه للقيام بأدوار في املستقبل.  ُن شخصيته وُتَهيِّ التي ُتَكوِّ
وق��د ذهب بعض الباحثني إل��ى “أن أهمية الّلعب عند 
األطفال ضرورية كضرورة الهواء النقي، وأشعة الشمس، 
ء لهم فرصًا  واملاء العذب والغ��ذاء والنوم. فهو ُيَهيِّ
كثيرة لالندفاعات الطبيعية، كما أننا بواسطتها نستطيع 
أن نبثَّ فيهم أشياء كثيرة وخصاال حميدة كضبط النفس 

واإلقدام والعزم والشجاعة”)1(.  

MOUSSEMS ET FETES TRADITIONNELLES AU MAROC
من  كتاب: 
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وِم���ْن ُهنا ف���اإن اأي ِحرم���ان اأو نق�س قد ُيعانيه 

الطفل يف هذا اجلانب �شتكون له انعكا�شات �شلبية، 

كما اأن َمْنَح الّلعب حجما اأكرب من َحْجِمه الطبيعي، 

وَتْرك الطف���ل يتمادى فيه اإىل ُح���دود غر معقولة 

يوؤدي كذلك اإىل �ِشلبية اأخرى، ولعّل الواجب يف هذا 

املجال هو مّد الطفل باجُلْرَعة املُنا�شبة من غر اأن 

يك���ون لذلك تاأثر اأو طغيان على جوانب اأخرى من 

احتياجاته العديدة، ويبدو اأن احلر�س على التوازن 

يف ه���ذا املج���ال ه���و ال�شبي���ل اإىل جتني���ب الطفل 

ال�شقوط يف �شلبيات الإفراط والتفريط.

ويبدو اأن طبيعة ُحّب اللعب التي تن�شاأ وتنمو يف 

نف�س الطفل تبداأ مع املاُلعبة التي َيتلّقاَها من ِقبل 

والديه واأفراد عائلته ُبَعْيد ُروؤيته لُنور احلياة ب�شهور 

قليل���ة، فاملاُلعب���ة هي التي ُتوق���ظ يف الطفل �ُشعوَر 

الفرح وتزرع في���ه ُروح املرح والدعاب���ة، وُرمّبا كان 

ندوق ذاك���رة الطفل، قد  له���ذه املالعب���ة َوْقع يف �شُ

ميتد تاأثره اإىل فرتة ُمتقدمة من مرحلة الطفولة، 

وقد كان لبع�س املاُلعبات طابٌع َو�َشَم عائلة بكاملها، 

مة، كما هو حال  واأ�شبحت الأجيال تتوارث تلك ال�شِّ

اأبي حممد الّر�شاطي، اأحد علماء الأندل�س املتوفى 

�َشاِطي:  عام 542ه�، قال يف تف�ش���ر ِن�شبته: “الرُّ

ِن�شبتنا الت���ي ا�شتهرنا بها وذل���ك اأن اأحد اأجدادي 

كان���ت ب���ه �َشاَمة كب���رة هي الت���ي ُتع���رف بالوردة 

وُت�شّميها العجم ُرو�َشة، وكانت له يف ال�شغر خادمة 

عجمي���ة حت�شن���ه وتكفل���ه فكانت عندم���ا تخدعه 

وتالعب���ه تقول له: ُر�شطال���ه، وكرث ذلك منها حتى 

.
�شاطي”)2( غلب عليه، وقيل له: الرُّ

األعاب الأطفال يف الأزمنة القدمية   - 1
وكم���ا هو احلال اليوم، فق���د كان العرب قدميا 

�ش���ون لأطفاله���م وقتا للع���ب، ين�شرُف فيه  ُيخ�شِّ

ه���وؤلء ال�شبي���ان اإىل اإر�شاء َذْوقه���م والتعبر عن 

فرحه���م، ويف الآن نف�ش���ه كان الآب���اء –من خالل 

ذلك- يكت�شف���ون ذكاء اأطفالهم وَم���َدى ُقدراتهم، 

وقد حفل ال���رثات العربي بكالم كث���ر على األعاب 

الأطف���ال، جند ذلك مفرتق���ا يف العديد من الُكتب 

ْفَرَد اأحد علماء العرب، وهو جالل 
َ
والتاآليف، وقد اأ

الدين ال�شيوطي، األع���اَب الأطفال بتاأليف ُم�شتقل، 

 .
�شّماُه: “البيان يف ريا�شة ال�شبيان”)3(

واإذا كان مث���ل ه���ذا التاألي���ف ن���ادرا يف ت���راث 

العرب، فاإّن ُكتب تاريخهم وُلغتهم واآدابهم حتتفظ 

باإ�شارات متفرقة ولقطات ُمهمة حول بع�س الألعاب 

الت���ي كان مُيار�شه���ا �شبي���ان الع���رب، و�شنقت�شر 

نة م���ن امل�شادر املغربية  يف ه���ذه الدرا�شة على َعيِّ

والأندل�شي���ة التي ورد فيها َت�ْشِمية بع�س الألعاب مع 

كيفي���ة لعبها، وقبل اأن نتقّدم ِبَعر�س بع�شها نوّد اأن 

ن�ش���ر اإىل اأن العلماء املغاربة قد نّبهوا اإىل �شرورة 

ن���ح الطفل وقتا ِلّلع���ب، واإىل ُخطورة حرمانه  اأن مُيْ

م���ن ذلك، منهم اب���ن احلاج العب���دري الذي يقول 

يف كتاب���ه “املدخ���ل” –اأثناء كالمه عل���ى التعليم 

الأّويّل بالكتاتيب القراآني���ة-: “وينبغي اأن ُيوؤَْذَن َلُه 

)اأي لل�شبي( بع���د الفراغ من املكتب اأن يلعب لعبا 

جميال ي�شرتيح اإليه من تعب الأدب، بحيث ل يتعب 

يف الّلع���ب، فاإن ُمنع ال�شبي من اللعب واإرهافه اإىل 

التعليم دائما، مُييت قلب���ه، وُيبطل ذكاءه، وُيبغ�س 

اإلي���ه ذلك، وُينغ����س َعْي�َشُه حت���ى َيطلب احليلة يف 

 .
اخلال�س منه راأ�شًا”)4(

واإىل جان���ب ه���ذا احلر�س عل���ى متتيع الطفل 

باللع���ب، فقد اأ�شار اأ�شحاب كت���ب الآداب والتاريخ 

روب م���ن الألعاب التي  باملغ���رب والأندل����س اإىل �شُ

كان مُيار�شه���ا اأبناوؤه���م اأو اأطف���ال زمنه���م، منهم 

مالك ابن املرّحل ال�شبتي )تويف �شنة 699ه�( يف 

منظومة “الف�شيح”، قال:  

ِّْب�����َي��اِن  وه����ذه اأُْرُج���������وَح�������ُة ال�س��

)5(
اإِْذ َيْلَعُب����وَن َوه�������َِي َك��ال����م��ِي�����َزاِن

�س يو�شف ابن ال�شيخ البلوي الأندل�شي  كما خ�شّ

)تويف �شنة 604ه����( يف كتابه “األف باء”، -وهو 

كت���اب ُلغوّي بالأ�شا�س- فق���رات ُمِهّمة للكالم على 

لعب ال�شبيان، فقال:

بهما ال�شبيان،  يلعب  ُعودان  والقّلة:  “املقالء 
فالُع���ود الذي ي�شرب به هو املقالء، والُقّلة اخل�شبة 

ال�شغرة التي ُتن�شب، وقال الأ�شمعي رحمه اهلل: 

هي الُقّلة، والقال هو املقالء، ومنه قول ال�شاعر:
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كاأّن ن�������زو ف��������راخ ال������ه���������ام بينهم

زهو الق��������الة زه�����اه�����ا ق��������ال قالينا

يعن���ي الذين يلعب���ون به���ا، يقال: من���ه قلوت، 

والقال���ون: ال�شبي���ان الذي���ن يقل���ون اأي ي�شرب���ون 

الُقّلة.

ثم تابع البلوي �َشْرَد اأ�شماء بع�س الألعاب فقال: 

“وُيق���ال: َفاَل راأُي ُف���الن اإذا مل ُي�شب، واأ�شله من 
ْيَء يف  ُئ���وَن ال�شَّ املَُفاَيَلة: لعب���ة لفتيان الأعراب ُيَخبِّ

اب ث���م يق�شمونه فاإذا اأخط���اأ املُْخِطُئ قيل َلُه:  َ الرتُّ

ُيَك”.
ْ
َفاَل َراأ

خر ذكرها 
ُ
وقال اأي�شا: “ول�شبيان العرب ُلعٌب اأ

ابن قتيب���ة يف تف�شر حديث ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم، اأنه َبْيَنا هو يلعب وهو �شغر مع الغلمان 

اح مّر عليه يهودي فدعاه، فقال: لتقتلّن  بعظِم و�شّ

اح” ُلعبة  �شنادي���د هذه القرية. ق���ال: و“َعْظم و�شّ

ال�شبيان بالليل، وهو اأن ياأخذوا عظما اأبي�س �شديد 

البيا�س فيلقوه ثم يتفّرقوا يف طلبه فمن َوَجَدُه منهم 

َحاَبُه.  �شْ
َ
َرِكَب اأ

وله���م ُلعب���ة اأخ���رى ُت�شّم���ى: اخَلْط���َرة، وه���ي 

بامِلْخ���َراق. واأخرى ُت�شّمى: خ���راج، وهي اأن مُي�شك 

ْخِرُجوا َما يِف 
َ
اأحدهم �شيئا بيده ويقول ل�شائرهم: اأ

بَّ يف  ب وه���و اأن ُي�شّور ال�شّ ي���دي. ومنها لعبة ال�شّ

ُل اأحدهم وجهه ويقول: �شع يدك  الأر�س، ثم ُيَح���وِّ

بِّ ث���م يقال: عل���ى اأي مو�شع من  على �ش���ورة ال�شّ

اَب ُقّمر. ولهم ُلعبة اأخرى  �شَ
َ
ْن اأ بِّ و�شعته، َف���اإِ ال�شّ

بالرتاب ُيقال لها: النقري، ُيقال: اأنقر ال�شبيان، 

فهم ينقرون، وقال الأ�شمعي يف رجزه:

كاأّن اآثار ال�سرابي تلتقث

         حولك نقريي الوليد املنبحث

ُتراب ما َهاَل عليك املُْجتِدث

واملجت���دث: القاب���ر، واجل���دث: الق���رب. ولهم 

ُلعب���ة اأخرى ُيقال لها: اجلثة، وت�شبه الأوىل، ولعلها 

َدُع  هي املفايل���ة: ُيخبئون �شيئا حتت ُت���َراٍب ُثّم َي�شْ

�شدعن ثم ي�شرب بيده على اأحدهما اأو على بع�شه 

���َر... والَعْرَعاُر ُلعبة  فاإن قب�س على اخلبء فيه ُقمِّ

.
لل�شبيان اأي�شا”)6(

كما اأ�شار اأبو حيان الأندل�شي -نزيل القاهرة- 

اإىل ُلعب���ة اأخرى، يبدو اأنها كانت ملعوبة بالأندل�س، 

.
)7(

قال: و�شّدر ُلعبة لل�شبيان

ويذك���ر املوؤرخ���ون اأن اخلليفة عب���د املوؤمن بن 

علي الكومي )تويف �شنة 558ه�( كان ُيَربِّي �شغار 

الطلبة مبدر�شة املوحدين مبراك�س على ِعّدة اأمور: 

ُكوب، ويوم���ًا بالّرمي  الرُّ بتعلي���م  يوما  “ياأخذه���م 
 يف ُبح���رة �شنعها خارج 

ِ
بالقو����س، ويوم���ًا بالَع���ْوم

ُب�شتان���ه ُمرّبعة، ط���ول تربيعها نح���و ثالثمائة باع، 

ويوم���ا ياأخذهم ب���اأن يجذفوا على ق���وارب وزوارق 

.
َنَعَها لهم يف تلك الُبحْرة”)8( �شَ

وم���ن األعاب الأطفال باملغ���رب والأندل�س: ُلعبة 

الُك���َرِة، وق���د ذكرها ابن ه�شام اللخم���ي الإ�شبيلي 

)تويف �شنة 570ه�(، قال: “والُكَرُة التي ُيلعب بها، 

ْكَرٌة، على ما َحَكى اأبو حنيفة. 
ُ
وفيها لغتان: ُك���َرٌة واأ

.
فاأّما قول عاّمة َزَماِنَنا ُكوَرة، فخطاأ”)9(

غر اأن ُعلماء الرتبية الذين كتبوا الر�شائل يف 

توجيه النا�شئة مل َيُكوُن���وا ي�شتح�شنون هذه اللُّعبة، 

نذك���ر منهم العرب���ي بن حمم���د امل�ّش���اري )توفى 

حوايل عام 1185ه�(، يقول:

وَلِعُب الُكَرِة َلْي�َس َمْذَهِبي

           اإِْذ ِفيه ِلْلِقَت�اِل اأَْق����َوى �َسَب�ِب

َنة ُيدّن�ُس امْلُُروَءَة املَُح�سّ

           َوَيْطُرُد ال���َوَقاَر َوال�ّسِكي����َنة

َفَما َراأَْيُت ِفيِه �َسْيئًا ُيْحَمد

)10(
ُك ِفع��له َل�َدّي اأَْحَمُد            َفرَتْ

اِري كان يرى اأنَّ لعب الكرة  اإذن، فالفقي���ه امَل�شَّ

في���ه اأقوى اأ�شب���اب القت���ال كاملدافع���ة واملخا�شمة 

وامل�شارب���ة، واأنَّ لعبه���ا ُيِخ���ّل بامل���روءة التي يجب 

حت�شينها وُيزيل ال�شكين���ة التي ينبغي حت�شيلها، 

وذلك لأن الالعب بها يك���ون كثر الُوثوب واجَلْرِي 

والطي����س واله���رج، وه���ذا لي����س من اأخ���الق ذوي 

املرواآت. وبالتايل كان ترك لعب الكرة –يف نظره- 

هو الراأي ال�ّشِديِد. وقد خالفه بع�س الفقهاء، اأّوُلُهم 

�شارُح منظومته اأحمد بن املاأمون البلغيثي، قال بعد 

اأن �شرح الأبيات املذكورة �شرحا ُلغوياًّ: 
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ت�شر  اأَباَحَها بع�شه���م، ك�شاحب “خُمْ “فق���د 
َف���اِرَدة”، وذكر كيفية لعبه���ا، فاْنُظره. وهي من 

َ
الأ

لع���ب العرب الأقدمن كم���ا ُيوؤخذ من “القامو�س” 

حاح” و“امل�شباح” وغرها من ُكتب اللغة.  و“ال�شِّ

وبها ف�ّشروا ما يف احلدي���ث: )ُكّنا ُنْعِطي ال�شبيان 

يوم عا�ش���وراء اللُّعبة م���ن العه���ن، ُنْلِهيِهم بها عن 

الطعام(. وكاأن من اأباحها نظر مِلا فيها من الّتدرب 

عل���ى القتال وال�ّشجاعة وِخّف���ة احلركة والريا�شة. 

واحلق اأن ذلك يختلف باختالف الأعراف والعادات 

م عليهم يف لعبه���ا كاأهل مراك�س  فُرّب ق���وم ل َو�شَ

ونواحيه���ا ورّب اآخرين ل يلعبها منهم اإل ال�شبيان 

 .
اأو َمن لي�س ِمن ذوي املروءة”)11(

2 - مالحظات:
*وق���د يلح���ظ الباح���ث يف تاري���خ الطفول���ة 
العربية اأن لعب الأطفال مل ي�شتاأثر بعناية الفقهاء 

والعلم���اء الع���رب اإل مبق���دار قليل، اإ�ش���ارات هنا 

وهن���اك ل ُتْغني يف �شيء، وتاآلي���ف قليلة بل نادرة 

ل تتجاوز حج���م الر�شائل ال�شغرة، ولعل ال�شبب 

يف ذل���ك ه���و اأن العلماء الع���رب الذي���ن كتبوا يف 

جمال تربية الأطفال رّكزوا على اجلانب التعليمي 

���ة، اعتق���ادا منه���م ب���اأن الّلعب م���ن طبيعة  خا�شّ

الأ�شي���اء الت���ي متيل اإليه���ا نف�س الطف���ل ُكلََّما بداأ 

ي���دّب عل���ى الأر�س، فهي طبيع���ة فطرية ل حتتاج 

اإىل تلق���ن اأو تقنن، ومما قد يك���ون تعزيزا لهذا 

ال���راأي ال�شائد ما جنده يف ُمقدمة جمموع حديث 

ُفه:  يف “الألعاب الرتبوية” املغربية، يقول ُموؤَلِّ

ْحَبْبنا اأم َكِرْهَنا، حتت 
َ
اأ َدْومًا،  “فالطفل يلعب 

اإ�شرافنا اأم خفية عن اأعيننا، ذاك عامله، وكل �شيء 

اُه يف البيت يلعب  يف ُلغت���ه يرتبط عنده بالّلعب، َفرَنَ

بالأدوات املنزلية، ويف ال�شارع بالُكرة اأو ب�شيء اآخر، 

اأو يح���اول النزلق على مكان ُمْنَحِدر، ويف ال�ّشاحة 

جن���ده منهمكا يف لعبة جماعية، وك���ذا يف الق�شم. 

فاإن انعدمت لديه اأدوات اللعب يّتخُذ اأدواته و�شيلًة 

لذلك. ول���و �شاألته عّما يعمل���ه يف كل حالة لأجابك 

���ا الّنظر فيم���ا يقوم به  ْمَعنَّ
َ
ْلَع���ُب. ول���و اأ

َ
بو�ش���وح: اأ

مَلَ���ا وجدن���اه يلعب ملجرد اللع���ب اأو لأن���ه راأى رفاقه 

يلعبون بل على العك�س ُيتيح لنف�شه ُفر�شًا لكت�شاب 

ف اللعب  اخل���ربات وامله���ارات.. وقال ُم���َربٍّ ُيَع���رِّ

بالن�شبة للطفل: “هو اأول ما يقوم به وهو يف مهده، 

ه���و �شل�شلة مرتابطة م���ن احلركات ُيَع���ربِّ بها عن 

الختالجات النف�شية يق�شد بها الرتويح والت�شلية، 

رَع���ة واخِلّفة يف تن���اول الأ�شياء اأو  وه���و كذلك ال�شُّ

.
ا�شتعمالها اأو الّت�شرف فيها”)12(

وانطالقًا من هذا الراأي، كان من الطبيعي اأن 

ين�شّب اهتم���ام املُرّبن على الأ�شياء املكت�شبة لدى 

الطفل ِمن طريق الرتبية والتعليم كالقراءة والكتابة 

واحِلف���ظ وح�شن ال�شل���وك والّتدّي���ن، ومل يكن يتمُّ 

الّتطّرق اإىل الّلعب اإل َعَر�شًا، وباإ�شارات عابرة هي 

يف اأغلبها حتذيٌر ِمْن خطورة الّتمادي فيه و�شرورة 

و�ش���ع ُحدوٍد له يجب على الطفل اأن يتوّقف عندها 

ّي���ة وال�شتقامة التي  حت���ى ل يطغى ذلك على اجِلدِّ

تتطلبه���ا املراحل املُقبلة م���ن حياته، وحتى ل متتد 

مرحل���ة الّلعب يف حي���اة الطف���ل اإىل ُم�شتويات ِمن 

ُعمره ل ُي�شتح�شن فيها اأن يظّل لعبًا.

فثّم���ة العدي���د م���ن الكت���ب العربي���ة املوّجه���ة 

لالأطف���ال، منها على �شبيل املث���ال “تلقن الوليد” 

لأب���ي حمم���د الإ�شبيلي، وكت���اب “األف ب���اء” لأبي 

احلّجاج البلوي املالقي، ل يجد فيها القارئ اإل دعوة 

ّية وال�شتقامة  الآباء اأبناءهم اإىل �ُشلوك نهج اجِلدِّ

والقتداء باملثال ال�شالح، وترتكز تلك الدعوة على 

اأمرين : طلب العلم والّتدّين. 

ومم���ا قد يدخل يف هذا الب���اب اأي�شا: الو�شايا، 

لقد و�شلتنا العدي���د من الو�شايا املغربية الأندل�شية 

الت���ي وّجهه���ا الآباء لأبنائه���م، ن�ش���ر -على �شبيل 

املثال- اإىل اأّن الأ�شتاذ حممد بن عزوز جمَع ن�شو�َس 

ع�ش���رٍة منه���ا يف كتاب���ه: “اأدب الو�شي���ة م���ن الآباء 

، وبالرج���وع اإىل قراءتها فاإننا ل جند 
لالأبناء”)13(

فيه���ا اأّي �ش���يء يتعلق بالّلع���ب اأو الريا�ش���ة. اإّن هذه 

التاآليف وغرها اإمنا كان هدفها تعليِميٌّ بالأ�شا�س: 

تر�شم للولد ال�شغر نهجا، اأو ت�شع له ُخّطَة حياٍة من 

خالل العديد من الأمثلة التي يتوّجب على الطفل اأن 

ج  يقتدي بها ومي�شي على اأثرها، وبالتايل فهي ل ُتَعرِّ

على الّلعب الذي كان ُيَعدُّ �شربا من الّلهو والهزل، ثم 
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اإّن هذه التاآلي���ف كانت –على العموم- ُموّجهة ِلِفئة 

ُعمرية متّكنت من اكت�شاب ن�شيب �شالح من العلم 

ز وتختار الُقدوة ال�شاحلة  واأ�شحت ت�شتطيع اأن مُتيِّ

اأْي اأّنه���ا جت���اوزت مرحلة الّلع���ب التي ت�شبق مرحلة 

الوعي والّن�شج العلمي والفكري. 

فكما قلنا، اإن هذا الإغفال راجع اإىل اأن الّلعب 

فط���رة يف نف����س الطف���ل، ث���م اإن ح���دوده الزمنية 

تقف عند مرحلة ُمعّينة، بينم���ا الّتعّلم -وهو �شيء 

مكت�شب- تظل حدوده مفتوحة من املهد اإىل الّلحد، 

وهذا هو الذي رّكز عليه العلماء واملَُربُّون العرب.

*ومما ُيالح���ظ اأي�شا يف األعاب اأطفال العرب 
-ب�شف���ة عام���ة- اأنه���ا تختل���ف م���ن منطق���ة اإىل 

اأخ���رى، وثمة األعاب ي�شرتك يف لعبه���ا اأطفال ِعّدة 

مناط���ق، كما جند اتفاقا اأو اختالفا يف ُطرق لعبها 

وامل�شطلحات امل�شتعملة اأثناء ذلك. ويبدو اأّن طبيعة 

املكان كان لها دخل يف حتديد بع�س اأنواع الألعاب، 

فاأطفال املناط���ق ال�شحراوية تختلف األعابهم عن 

اأطف���ال املناطق اجلبلي���ة املعتدلة اأو الب���اردة، كما 

مال هي غر األعاب الّروابي املخ�شرة  اأن األعاب الرِّ

واملروج الوا�شعة.

بل اإننا جند تاأثَر املكان يف طبيعة اللعب يربز 

حتى يف البلد الواحد، وُهنا �شاأ�شمح لنف�شي بتقدمي 

مث���ال ُمنت���زع من طفولتي، فقد ُكّن���ا ن�شكن يف حي 

�شعب���ي يقع خ���ارج اأ�ش���وار املدينة القدمي���ة ويتمتع 

باأ�شج���ار ورياح���ن وم�شاح���ات وا�شع���ة ِلّلعب، وقد 

مار�شنا يف تلك الف�شاءات األعابا عديدة، اكت�شفُت 

فيم���ا بعد اأن اأطفال الأحياء الع�شرية، التي تنعدم 

فيها مث���ل تلك امل�شاح���ات اخل�ش���راء املفتوحة، ل 

يعرف���ون تلك الألعاب ول �َشِمُعوا بها، واإمنا كان جّل 

لعبهم ما كانوا مُيار�شونه يف النوادي، ومن املعروف 

اأن األع���اب النوادي هي الريا�ش���ات التي يلعبها ُكّل 

اأطف���ال و�شباب العامل مثل ُك���رة القدم وُكرة ال�ّشلة 

ها األعابًا  وُك���رة امل�شرب، وهذه ل نبع���د اإذا مل ُن�َشمِّ

ّية ثقافية، ومن  ّية اأو ُهوِّ و�شِ يُل على ُخ�شُ لأنها ل حُتِ

ُهن���ا جاء التفريق ِمن ِقبل الباحثن بن الريا�شات 

طلق عليها اإ�شم: 
ُ
والألعاب، وِلتمييِز ه���ذه الأخرة اأ

الألعاب ال�شعبية.

األعاب الأطفال يف الأزمنة املعا�سرة  - 3
لق���د عرفنا اأن الألعاب ال�شعبية ُعرفت يف بالد 

املغ���رب والندل����س من���ذ القدمي، غر اأنه���ا مل تنل 

 ،
)14(

ن�شيب���ا كافيا من الهتمام من ل���دن املوؤلفن

اأما يف الفرتة املعا�شرة فاإن الأجانب كانوا �شباقن 

اإىل جمعه���ا وتدوينها، جاء ذل���ك يف اإطار �شيا�شة 

ثقافية ا�شتعمارية ته���دف اإىل التعّرف على ذهنية 

ال�شع���وب وعاداتهم وتقالي�دهم حت������ى ي�شهل على 

امل�شتعِم���ر ال�شي�ط���رة وال�تغ�لغ، ومهم���ا يك�ن الأم�ر 

ف������اإن ذلك الهتم���ام اأثمر العديد م���ن الدرا�شات 

الت���ي تخ���دم البح���ث العلم���ي الي���وم. و�شاأح�ش���ر 

الكالم هنا على كتابات الأجانب التي اهتمت بلعب 

الأطف���ال باملغرب، ففي �شنة 1939م �شدر كتاب 

مبدينة �شبتة املغربية بعنوان “كيف يلعب الأطفال 

، يق���ع الكت���اب يف 93 �شفحة، وقد 
املغارب���ة”)15(

اأ�شدرت���ه مندوبية ال�ش���وؤون الأهلية التابع���ة لإدراة 

الحتالل الإ�شباين باملغرب، وهو ِمْن تاأليف جماعة 

ِمَن الباحثن الإ�شبان، وقد �شمَّ الكتاب 9 درا�شات 

حول األعاب مُيار�شها اأطفال 9 بلدات مغربية جّلها 

يق���ع يف �شمال املغ���رب املحت���ل اآن���ذاك من طرف 

اإ�شباني���ا. ويف ع���ام 1952م ن�ش���ر امل���وؤرخ حممد 

ابن ع���زوز حكيم كتاب���ا باللُّغ���ة الإ�شبانية يت�شّمن 

و�شفًا لألعاب الأطفال بقبيلة غمارة الواقعة �شمال 

املغرب. 

كم���ا اأن الباحث���ن الفرن�شين كان���وا قبل هذا 

التاري���خ قد اهتم���وا بتدوي���ن األعاب اأطف���ال بع�س 

مناطق املغرب التي تقع يف الق�شم املحتل من طرف 

. ويف ال�شن���ن الأخرة ظه���رت العديد 
)16(

فرن�ش���ا

من الدرا�شات حول األع���اب الطفل، اأجنزها عرب 

واأجانب، وان�شب الهتمام فيها على مناطق حُمّددة 

من املغرب الكبر ذي الثقاف���ة العربية الأمازيغية 

وال�شحراوي���ة. واملج���ال يطول اإذا اأردن���ا اأن ننجر 

م�شردا بيبليوغرافيا جلمي���ع الأعمال التي تناولت 

بالدرا�ش���ة األعاب الأطفال باملنطقة العربية، ولعلنا 

نرجع للقيام بذلك يف بحث لحق اإن �شاء اهلل. 

وعل���ى ما يبدو، فاإن الأجانب كانوا �شباقن اإىل 

ول���وج هذا امليدان يف الف���رتة املعا�شرة، بينما جاء 

دور الع���رب يف وقت لحق، ويف املغرب –مثال- بداأ 

الهتمام باألعاب ال�شبيان يف �شياق اهتمام املربن 
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والعلماء الباحثن برتبية الطفل عموما، ولعل بوادر 

ذلك الهتمام ظهر مع جملة �شدرت مبدينة طنجة 

�شها  يف اخلم�شيني���ات م���ن الق���رن املا�ش���ي خ�شّ

ُمن�شوؤه���ا الأ�شتاذ عبد الرحم���ن احلري�شي ل�شوؤون 

الطفولة. ثم �شارت الأمور يف التطور والرّتاكم اإىل 

اأن �شدر يف اأواخر ال�شتينات من القرن املا�شي كتاب 

عن لع���ب الأطفال ُموّجه لتالميذ املدار�س “ُي�شاير 

ُمقررات �شائ���ر الأق�شام الدرا�شية” ح�شب العبارة 

املكتوبة على غالفه، ا�شتمل الكتاب على 59 �شفحة، 

وقد جمع في���ه موؤلفه الأ�شتاذ حممد العلمي 100 

. ثم 
)17(

َور التو�شيحية لعبة بالن�س والتعاليق وال�شُّ

َتَلْتُه جمموعة من الأبح���اث لأ�شاتذة مغاربة رّكزوا 

اهتمامهم على مناطق حُم���ّددة من البالد، وذلك 

قبل اأن ت�شرع وزارة الرتبية واجلامعات -يف ال�شنن 

الأخرة- يف تنظيم �شل�شلة من الندوات واملوؤمترات 

ح���ول مو�شوع تربية الطف���ل وتتبع �شلوكه يف املنزل 

واملدر�شة وال�شارع، وقد كان للعب الأطفال موقٌع يف 

م���ة. وعلى ما يبدو فُكّلما  ع���دد من الدرا�شات املُقدَّ

تط���ّورت مناه���ج الرتبية ظه���رْت ُمقاربات جديدة 

حول لعب الأطفال، ومع ذلك ل زال جمال القول َذا 

�ِشعة والإ�شافات يف هذا امليدان لتزال مطلوبة.

حممد العلمي، املجموعة الكربى احلديثة لالألعاب   -  1
مكتبة  البي�شاء/  الدار   - ال�شالم  مكتبة  الرتبوية. 
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�س.112  
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�س.146
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القاهرة.1984م، ج.1 ، �س.30 

الأخبار  ذكر  يف  املو�شية  احللل  جمهول،  موؤلف   -  8
املراك�شية. حتقيق: �شهيل زكار وعبد القادر زمامة، 

البي�شاء.1979م،  الدار   - احلديثة  الر�شاد  دار 

�س.150  

املدخل  الإ�شبيلي،  ه�شام  ابن  اأحمد  بن  حممد   -  9

لثارو،  بريث  خو�شيه  حتقيق:  الل�شان.  تقومي  اإىل 
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طالب  �شراج  امل�شاري،  اهلل  عبد  ابن  العربي   -  10
العلوم. طبعة فا�س. )دون تاريخ(. �س.3 

اأحمد بن املاأمون البلغيثي، البتهاج بنور ال�شراج.   -  11
طبعة م�شر.1319ه�. ج.2 �س.284-282

ل�:  احلديثة  الكربى  املجموعة  العلمي،  حممد   -  12
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اإىل  الآباء  من  الو�شّية  اأدب  عزوز،  ابن  حممد   -  13
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16 -  Pierre Claverie. Jeux berères : 
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Jeux d’enfants à Fès, Les Archives 
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احلديثة  الكربى  املجموعة  العلمي،  حممد   -  17
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الهوام�س
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العرس الـبدوّي  األردنّي
مدخٌل إلى قراءة العالمات والرموز

هيثم �سرحان

كاتب من الأردن

مدخل تاأ�شي�شّي:  

 تُ�عدُّ ظاهرة ال��زواج من أهم الظواهر االجتماعية 
ال�ُمهمة في حياة املجتمعات اإلنسانية؛ نظرًا لدورها 
في تنظيم املجتمعات واحلفاظ على استمرار وجودها 
ودميومة بقائها. إضافًة إلى كونها تكش��ف عن أفكار 
املجتمع��ات وتعك��س عاداته��ا الش��عبّية املوروث��ة 
ومواقفه��ا وتقاليده��ا الثقافي��ة وُتق��ّدم تصوراته��ا 
لي��س فيما يتعلق بالتواصل االجتماعي فحس��ب وإمنا 
فيم��ا يرتبُط مبفاهيمها الوجودية ونظرتها الش��املة 

للكون)1(.   
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    وتختلف مفاهيم الزواج وعاداته بن املجتمعات 

الثقافية  الفروقات  اختالف  اإىل  يعود  وهذا 

باملجتمع  يتعل�َّق  فيما  اأما  احل�شارية.  والتباينات 

الأردين فيمكن القول: اإنَّ املجتمع الأردين يتوافر 

على عادات م�شرتكة يف مو�شوع الزواج، لكنَّ هذا 

ال�شرتاك يتعلق بامل�شائل الكلي�َّة ولي�س اجلزئية، 

مرجعياته  مبختلف  الأردين،  املجتمع  اأنَّ  اأي 

بالزواج  م�ُلتزٌم  والدينية،  والثقافية  الطبقية 

.
)2(

بو�شفه نظامًا اجتماعيًا 

لك���نَّ الفروق تظهر عند درا�شة كل طبقة على 

حدة به���دف ر�شد الفروق والتماي���زات الثقافية. 

ومبعن���ى اآخ���ر ف���اإنَّ املجتم���ع الأردين يتوافر على 

الأ�ش���ول  باخت���الف  تختل���ف  وتقالي���د  ع���ادات 

الجتماعية التي تنحدُر منها اجلماعات والأفراد 

خا�ش���ًة اإذا ما علمن���ا اأنَّ املجتم���ع الأردين ُيق�شم 

اإىل ث���الث طبق���ات اجتماعية هي: طبق���ة البدو، 

وطبق���ة الفالحن، وطبقة احل�ش���ر. و�شوف يكون 

لكلِّ طبق���ة جمموعٌة من الع���ادات والتقاليد التي 

متيزها عن الطبقة الأخرى، وهنا ت�شبح العادات 

التقاليد ر�شيدًا وجوديًا يوؤ�ش�س حماية لكلِّ طبقة، 

ودفاعًا عن هويتها وكيانها الثقايف.

�ا كان الزواج ن�شاطًا اجتماعيًا مهمًا فمن  ول�مَّ

الطبيع���ي اأْن تقوم كلُّ طبقة بتحديد �شكل زواجها 

واآليات���ه ومراحله وطرقه الإجرائي���ة. وهذا يعني 

اأنَّ هن���اك تفاوت���ًا طبقي���ًا يف تنفي���ذ ال���زواج وهو 

تف���اوٌت غالب���ًا ما يع���وُد اإىل املرج���ع الثقايف الذي 

ين�ش���وي حتته الأفراد بحي���ث يتحك�َُّم هذا املرجع 

يف �شلوكهم وممار�شاتهم املرتبطة بالزواج و�شوًل 

اإىل تر�شيخ الأعراف الثقافية التي تفر�س اللتزام 

َُّد ب�ش�َن�َنها.  بها والت�ّقي�

ويف ه���ذا ال�شي���اق يتاأ�ش�س �ش���وؤال هذا البحث 

وهو: م���ا هي العالقات واملح���ددات الثقافية التي 

ت�ُنظ�ِّ���ُم العر�س الب���دوي الأردين؟ وما هي دللت 

الأ�ش���كال والطقو�س التي يلتزم البدو بتنفيذها يف 

اأعرا�شهم؟

والتقالي��د  الجتماع��ي  الكي��ان  ال�ب���دو، 

ال�ُمَتواَرثة:

ال���ذي  ال�ش���كان  الأردني���ن  بالب���دو  ي�ُق�ش���ُد 

ي�شكن���ون البادي���ة وال�شحارى الأردني���ة ويعي�شون 

يف اخلي���ام وبيوت ال�شعر التي ي�شنعونها من �شعر 

املاع���ز ووب���ر الإب���ل. ويعتم���دون يف معا�شهم على 

رعي الإب���ل، نظ���رًا لقدرتها عل���ى جمابهة نق�س 

امل���اء واحتمال ال�شح���راء وملا توف���ره من م�شدر 

اقت�ش���ادي مهم حي���ث ميكن بيع ج���زء منها بعد 

توالدها، كم���ا اأنها ت�شكل م�شدرًا مهمًا يف الغذاء 

م���ن خالل حلمها وحليبها، وم�ش���درًا اأ�شا�شيًا يف 

الك�شاء حي���ث ت�شنع املالب����س واملفار�س واخليام 

والأغطية. كما يعتمد البدو على تربية املاعز التي 

ل ترتقي اإىل م�شتوى الإبل؛ لأنها ل ت�شتطيُع حتمل 

ق�ش���اوة احلياة ال�شحراوية وع���دم حتملها نق�س 

امل���اء الذي يه���دد ال�شح���راء و�شاكنيه���ا. اإ�شافًة 

اإىل اعتماده���م الأ�شي���ل على ال�شي���د وهو ن�شاٌط 

ي�ُبج�ِّل���ه البدو لي�س مل���ردوده الغذائ���ي فح�شب بل 

لأن���ه يرتبط يف م�ِخ�َْياِلهم بالقوة والظفر وال�َمن�َعة 

والرجولة وهي عنا�شر مهمة يف الأعراف البدوية 

.
)3(

احلقيقية

اأما امل�شت���وى الجتماعي، وهو املدخل الوحيد 

لفهم الزواج البدوي، فيقوم على اأ�شا�س الع�شرة، 

فالع�شرة هي الوحدة الجتماعية عند البدو والتي 

تقوم بتنظيم �شوؤون اأفرادها يف خمتلف اجلوانب. 

لذلك فاإنَّ البدوي يحر�س على الإخال�س لع�شرته 

وال���ولء لتعاليمها؛ نظرًا ملا متنح���ه له من حماية 

وامتي���ازات ل ي�شتطيع تاأمينه���ا اإْن هو خرج عليها 

.
)4(

اأو �شقَّ ع�شا طاعتها

وحتر����س الع�ش���رة عل���ى اإر�شاء قي���م التاآخي 

اأفراده���ا؛ لتحاف���ظ  ب���ن  والتما�ش���ك والتالح���م 

على بنائه���ا الجتماعي اأما البن���اء الثقايف فيكون 

من خ���الل مت�شكه���ا بالع���ادات والت�ّقالي���د واإلزام 

اأفرادها به���ا. وتت�شف الع���ادات والتقاليد، ب�شكل 

ع���ام، بالر�شوخ والثبات؛ فهي غ���ُر قابلة للمحو اأو 

، وينطبق ه���ذا الو�شف عل���ى العادات 
)5(

التبدي���ل

البدوية التي متتاز بالت�ِّلقائية؛ فهي متار�س ممار�شة 
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عمياء تفر�س على اأفرادها القيام بها دون القدرة 

ع���ن الت�شاوؤل عن م�ش���در �شلطته���ا املتعاقبة عرب 

الأجي���ال. وت���وؤدي ممار�شة الع���ادات التلقائية اإىل 

حتقي���ق الن�شجام الثقايف بن اأف���راد الع�شرة؛ اإذ 

ت�ُ�شه�ُِّل لهم النخ���راط يف الأعراف بي�ُ�شٍر و�شهولٍة 

لذلك يكون اأفراد الع�شرة مطالبن �شمنًا بتمث�ِّلها 

والعتداد بها لت�شبح اأمناطًا �شلوكيًة را�شخًة. لي�س 

ه���ذا فح�شب ب���ل اإنَّ الت���زام البدوي اب���ن الع�شرة 

الكامل بعاداته البدوية وتقاليد ع�شرته هي عنوان 

انتمائه ومعيار ولئه للع�شرة. واإذا ما حتققت هذه 

الغاي���ات ت�شب���ُح التقاليد والعادات �شل���وكًا جمعيًا 

حتر�س الع�شرة على تطبيقه تطبيقًا اأعمى، لذلك 

فاإنَّ اأفراد الع�شرة البدو يثورون اإذا ما متَّ التعر�س 

لتقاليده���م فه���م ل يحر�ش���ون على اللت���زام بها 

واحرتامها فح�شب واإمنا يطالب���ون الآخرين بعدم 

ال�شتهانة بها، ويف هذا امل�شتوى ي�ُظهُر البدو حيال 

. واإذا كانت 
)6(

ُّبًا �شديدًا عاداتهم وتقاليدهم تع�ش�

التقاليد »ممار�شات اجتماعية يكت�شبها الفرد من 

، ف���اإنَّ الأفراد 
)7(

املجتم���ع الذي ترب�ّ���ى وعا�س فيه«

يعملون على حرا�ش���ة التقاليد بتنفيذها وتطبيقها 

ل���وك وتنظ�ُِّم  لت�شب���َح اأعراف���ًا ثقافي���ًة ت�شبُط ال�شُّ

.
 )8(

املمار�شات

العر�س البدوي ودوافع الزواج:

تعدُّ البداوُة حُمددًا ثقافيًا يدل على هوية البدو 

بو�شفه���م جماع���ة تتمت���ع بخ�شو�شي���ة وا�شتقالل 

ثقافين. ونتيجة اخل�شو�شية وال�شتقالل فاإنَّ البدو 

ُيقيمون اأعرا�شهم مبا ين�شجم مع تقاليدهم النابعة 

م���ن خ�شو�شيته���م التي مُتيزهم ع���ن غرهم من 

 .
)9(

اجلماعات الأخرى مثل الفالحن، واحل�شر

وميتاز الب���دو الأردنيون بالتزامهم الكامل يف 

عالقاته���م اجلن�شي���ة التي جتد طريقه���ا الوحيد 

يف ال���زواج ال�شرع���ي؛ فاملجتم���ع الب���دوي جمتمع 

حماف���ظ يف هذه امل�شائل ويجد يف ال���زواج و�شيلًة 

لتنظي���م احلياة الجتماعية واحلف���اظ على دورة 

التنا�شل والتوالد اللذي���ن يفاخر بهما البدو، وهو 

َّ���ى بالع�شبية القبلية التي ترى يف التعداد  ما ُي�شم�

�شالة مظهًرا من مظاهر احل�شور الجتماعي  والنِّ

املُف�شي اإىل متثي���الت يف عالقات القّوة وال�شلطة 

والنت�شاب اإىل موؤ�ش�شات الدولة الأردنية املهمة ل 

�شّيم���ا موؤ�ش�شة اجلي�س. وبه���ذا املعنى فاإّن الزواج 

ُيحيل بال�شرورة يف املُخّيلة البدوية على الإجناب 

ومتتاليات���ه الرمزي���ة، ولع���ل يف هذا الت�ش���ّور ما 

ُيغ���ري بالق���ول: اإّن الثقاف���ة البدوي���ة ق���د انتقلت 

مبفه���وم الزواج من البعد املرتب���ط بالتنا�شل وهو 

املفه���وم املرتب���ط بالدف���اع ع���ن وج���ود الع�شرة 

وال���ذود ع���ن هيبته���ا، وما قد ينج���م عن خماطر 

التي تهدد وجودها الذي تعززه بالتزواج والتنا�شل 

حر�ش���ًا على م�شاحلها ودعمًا لبقائها ودميومتها 

ودفاع���ًا ع���ن وجوده���ا وامتيازاته���ا املعي�شية اإىل 

املفهوم الرم���زّي املُ�شمر الذي ا�شتدعته عالقات 

لطة  الق���وة وتوزيع الإنتاج وامل�شارك���ة يف اإنتاج ال�شُّ

والبق���اء يف دائرتها. وبعبارة اأخ���رى، فاإّن الزواج 

ي�ش���در عن رغبة يف زيادة ر�شيد القوة، والعزوة، 

والك���رثة، والغلب���ة، واملنع���ة؛ لأنَّ العت���زاز بع���دد 

رج���ال الع�ش���رة م�ش���دُر اعت���داٍد عن���د الع�شائر 

الأردني���ة الت���ي ُتذكي يف نفو����س اأفرادها مفاهيم 

التفاخر والعتزاز وتع���زز فيهم معاين الفرو�شية 

وال�ش���رف وال�شهام���ة. وين���درج يف ه���ذا اجلانب 

البع���د القت�شادي فالب���دو يحر�شون على الزواج 

لزيادة الق���وى الإنتاجي���ة، والأي���دي العاملة التي 

تقوم بالرعي، ون�شج بيوت ال�شعر، وجمع احلطب، 

    .
 )10(

واحللب، و�شناعة م�شتقات احلليب 

والعر�ُس البدويُّ الأردينُّ تقليٌد اجتماعيٌّ يدل 

عل���ى تاآلف اأفراد اجلماع���ة وتكاتفها، كما يك�شُف 

�ُس  عن اعتزاز الأفراد بتقاليدهم وهو اعتزاٌز حُترِّ

 )11(

عليه اجلماعُة حفاظًا على متا�شكها ووحدتها 

. اأم���ا مراحل العر����س وطقو�شه فتخ�ش���ُع لعادات 

اجتماعي���ة ُم�شتحكم���ة متَّ تناقلها جي���اًل بعد جيل 

.
 )12(

واأ�شبحت �شلوكًا جماعيًا متكررًا وُمتوارثًا 

الت�ّعارف بني اجلن�سني:

ميت���از املجتمع الب���دوّي بكونه جمتمع���ًا مغلقًا 

ومفتوح���ًا يف اآٍن واح���د؛ فه���و ُيتيُح نوع���ًا ُمعينًا من 
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الختالط بن اجلن�شن يف جميع املراحل الع�ُمرية. 

لكنَّ هذا الختالط حمكوٌم باأعراٍف ثقافيٍة ُعرفية 

متنع وقوع جتاوزات وانتهاكات ُتخلُّ مبنظومة القيم 

البدوي���ة. ومن الطبيع���ّي اأْن يلقى ال�ش���ابُّ البدوّي 

اإحدى فتي���ات الع�شرة عند عن امل���اء مثاًل؛ لأنها 

مكاٌن حيويٌّ يق�شده جميع اأفراد الع�شرة. وطاملا اأّن 

اأعمال الرعي واإح�شار املاء واحلطب ي�شرتك فيها 

ال�شباب والفتيات فاإنَّ ُفر����سَ اللتقاء ت�شبُح اأمرًا 

طبيعي���ًا. واإذا م���ا حدث اإعجاٌب ب���ن اأحد ال�شباب 

واإحدى الفتيات فاإّن ذلك يكون دافعًا مهمًا للتفكر 

بال���زواج منه���ا. وهنا ينبغي الت�َّ�شدي���د على م�شاألة 

َّ���ى على العتداد باأ�شله  مهم���ة وهي اأنَّ البدويَّ ترب�

واأج���داده لذلك فاإن���ه ل يقبل اإل بال���زواج من فتاٍة 

ُج ابنته  تناظره اأ�شالًة ون�شبًا. كما اأنَّ البدويَّ ل يزوِّ

اأو اأخته اإل لرجل اأ�شيل الن�شب  �شيما اأنَّ الن�شَب من 

مميزات العرب القدماء التي يحر�ُس البدوي على 

.
 )13(

ِك بها الت�َّم�شِّ

وقد تقوم الأّم اأو الأب باختيار العرو�س املنا�شبة 

لبنه���م والق���ادرة عل���ى التعاي����س معه���م وحتم���ل 

ظروفهم وطبيع���ة حياتهم. اأما الب���ن )العري�س( 

فاإنه ل ميل���ك اإل الإذعان ل���راأي والديه خا�شة اإذا 

م���ا كان بالغًا وعاقاًل وقادرًا على القيام مبتطل�َّبات 

الزواج، فالبدويُّ ينتظُر �شاعة الزواج منذ ال�شغر 

خا�شة اأنَّ فك���رة الزواج تراوده حيث ل يكفُّ الأهل 

والأقارب عن ترديد عبارات »بعر�شك«، و«بفرحتك« 

 .
)14(

على م�شامع اأبنائهم منذ �شغرهم

واإذا م���ا اتف���ق الأه���ل عل���ى اختي���ار العرو�س 

فاإنهم ي�شارع���ون اإىل خطبة الفت���اة باإر�شال اأحد 

الوجهاء الذي ينبغي اأْن يكوَن مرموقًا وقادرًا على 

. وقد ي�شرتط اأهل الفتاة 
 )15(

متثيل عائلة العري�س

مهلة زمنية لدرا�شة الطل���ب وعر�شه على اإخوتها 

واأعمامها واأقاربها واإذا كان اخلاطب من ع�شرة 

.
 )16(

اأخرى فاإنه ل بدَّ من موافقة �شيخ الع�شرة

اجلاهة واخلطوبة:

ُيق�شُد باجلاهة ُنخبٌة من الأ�شخا�س الوجهاء 

الذي يتمتع���ون بح�ش���ور اجتماع���ي يف الع�شرة، 

وكلما كانت اجلاهة اأعظم من حيث عدد وجهائها 

كان ذلك دلياًل على اأهمية العري�س ومكانة اأ�شرته 

ومنزل���ة العرو����س واأ�شرتها. وتتوج���ه اجلاهة اإىل 

م�شارب اأهل العرو�س بعد ح�شول التفاق املبدئي 

واملوافق���ة الت�ّامة بن اأ�شرت���ي العرو�س والعري�س، 

وبع���د حتدي���د موع���د زمن���ي ل�شتقب���ال اجلاه���ة 

وال�شتعداد لها؛ ذلك اأّن ي���وم اجلاهة يوٌم عظيٌم 

للطرفن، يتم اتفاق اجلاهة فيما بينها على اأدوار 

كل �شخ�س فيها، وهدف اجلاهة، ول بدَّ قبل ذلك 

من اتفاق اأهل العري�س على اأع�شاء اجلاهة؛ ملا يف 

ذلك من قيمة اعتبارية لهم.

ويك���ون يف ا�شتقب���ال اجلاه���ِة نخبٌة م���ن اأهل 

العرو�س واأقاربها، ويف هذه احلالة تتقدم اجلاهة 

ح�شب التفاق الذي مت اإبرامه والذي يحدد رئي�س 

اجلاه���ة. وعن���د ول���وج م�ش���ارب العرو����س ت�شر 

اجلاهة بانتظ���ام كبر؛ لأّن ه���ذا الن�شباط يدلُّ 

عل���ى الهيبة، وال�منعة، والأهمي���ة، وهو من جانب 

.
 )17(

اآخر ا�شتعرا�ٌس للقوة والهيبة

قهوة اجلاهة:

 يف خيمة ُتعدُّ 
)18(

جتل����س اجلاه���ُة واملعازي���ب

خ�شي�شًا له���ذه املنا�شبة حي���ث يحر�س املعازيب 

ال���ة عل���ى الوجاه���ة  عل���ى اإظه���ار مقتنياته���م الدَّ

م اجلاهة، بع���د التعريف  والك���رم. وعندم���ا ُتق���دَّ

برئي�شها وقيامه مبجاملة اأع�شائها من حيث اإنهم 

م اأخو العرو�س اأو  ل يقل�ِّ���ون عنه �شاأنًا ومنزلة، يقدِّ

اأحد اأقاربها فنج���ان اجلاهة لرئي�شها الذي ي�شع 

الفنجان مبا�ش���رة دون �شربه دللة على رغبته يف 

طلب �شيء. وعادة م���ا يقول �شيخ اجلاهة: » نريد 

ن�شبكم وقربكم«، ويردُّ والد الفتاة اأو جّدها قائاًل: 

»اأب�ش���روا«. فيزي���د رئي����س اجلاه���ة« نري���د فالنة 

)ا�ش���م العرو����س( لفالن )ا�ش���م العري�س(. وهنا 

يتمه���ل والد العرو�س يف اإع���الن موافقته؛ مل�شاورة 

ابنته وزوجت���ه واأقاربه اجلال�ش���ن، وحتى ل تبدو 

، وكي ل ت�شعر اجلاهة  الأم���ور كاأنها عمٌل م�شرحيٌّ

. اأنَّ الأمور جاهزة واأن وجودهم �شكليٌّ

وغالب���ًا م���ا تك���ون نتيج���ة امل���داولت القبول، 
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فياأتي الرد من والد العرو�س الذي يقول: » ا�شربوا 

قهوتك���م، اأو: اب�شروا باللي جيتوا فيه«. وهنا يقوم 

اأح���د املعازي���ب بجم���ع فناج���ن القه���وة الت���ي مل 

ت�ُ�شرب، وتفريغ ما بها على الأر�س؛ لأنها تكون قد 

اأ�شبح���ت باردة، والقهوة عند الب���دو ل ُت�شرُب اإل 

وهي �شاخنة. ث���مَّ ت�شبُّ لهم القهوة ال�شاخنة من 

جديد، وي�شربونها كاإعالن عن حتقيق مطالبهم. 

ول ب���ّد م���ن الإ�ش���ارة اإىل اأنَّ القب���ول يرتاف���ق مع 

الت�شدي���د عل���ى اأنَّه مّت بن���اًء على �ُشن���ة اهلل و�ُشنة 

ر�شول���ه. ث���م يتم ق���راءة الفاحتة ق���راءة جماعية 

.
 )19(

�شامتة

وت�ُمث�ُِّل القه���وة يف اأعراف البدو عدة دللت؛ 

فه���ي م�شروب الكرم���اء والفر�ش���ان و»الأجاويد«، 

وهي مفتاح الكالم، لي�س هذا فح�شب بل اإنَّ للقهوة 

دللًة �شحريًة يف الثقافة البدوية فهي جتلو الهموم 

وتزي���ل الأحزان، وتبع���ث على الف���رح والنت�شاء، 

فالقه���وة »�شيمٌة وقيمٌة وواج���ٌب«، ومن هنا ميكن 

فهم وظيف���ة القهوة عن���د الب���دو ويف منا�شباتهم 

حتدي���دًا. اإنَّ ربط القه���وة، اأي تعليق �شربها حتى 

تتم املوافقة على الطلب، هو اختباٌر لكرم الطرف 

الآخ���ر؛ لأنه عندما يوافق عل���ى ال�شماح له ب�شرب 

القهوة يك���ون قد اأعلن موافقته عل���ى تلبية طلبه، 

وكاأنَّ ال�شم���اح ب�شرب القهوة �شه���ادة نبٍل يحر�س 

الب���دوي على نيله���ا ومنحه���ا لالآخري���ن. اأّما من 

يرف����س طل���ب ال�شي���وف ول مُيك�ِّنهم م���ن �شرب 

القه���وة فيكون، ح�شب التقالي���د البدوية، �شخ�شًا 

ن���ذًل ل يع���رُف قيمة م�ش���روب الأج���واد واجلاهة 

ول عل���م له باأخالق الرج���ال وتعاليم البدو الذين 

طامل���ا قالوا رددوا: »اجلاه���ة الفاحلة فنجانها ما 

يربد« يف دللة وا�شحة على وجوب تكرمي اجلاهة 

.
)20(

والحتفاء بها وتلبية مطالبها

وغالب���ًا م���ا يرافق اجلاه���ة وفٌد م���ن الن�شاء، 

م�شطحب���ن معهم عددًا م���ن الذبائ���ح وتوابعها 

من اأجل حت�شر الطع���ام للجاهة واأهل العرو�س، 

وت�شرتك ن�شاء اجلاهة ون�شاء املعازيب بعملية طهو 

الطعام وحت�شره بعد املوافقة التي يعقبها اإطالق 

الزغاري���د والعي���ارات النارية الدال���ة على الفرح 

والبهج���ة. اأم���ا العري����س فيكون ح�ش���وره خلدمة 

جاهته واأن�شبائه وحتى يتم تبادل التعارف بينهم، 

يف اأّن العرو�س تتوارى عن الأنظار وتهرب اإىل بيت 

اأحد اأقاربها املقربن؛ خجاًل وحياًء، وحتى يزداد 

.
 )21(

ال�شوق لروؤيتها من قبل العري�س واأ�شرته

الزواج واملهر:

يقوم اخلاطب، اأثن���اء فرتة اخلطوبة، بزيارة 

خطيبت���ه وتقدمي الهدايا لها. وت�شمى هذه الهدايا 

http://i1.ytimg.com
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ة« بك�ش���ر الباء اأو �شمه���ا، و�شميت كذلك  ب���� »الربُِّ

من ال���ربِّ اأي امل���ودة واحلب والتقدي���ر. وغالبًا ما 

تكون الهدايا يف املنا�شبات كالأعياد مثاًل. وت�شمل 

الهدايا: املالب����س، والعطور، والأحذية، والطعام، 

.
 )22(

واملال

اأم���ا امَلهر في�ُطلق البدو علي���ه »ال��ش�ّياق«؛ لأنه 

ما ي�شوقه اخلاطب اإىل خطيبته واأهلها؛ لأّن املهر، 

عن���د البدو، عادة م���ا يكون من الإب���ل، اأو اخليل، 

اأو الأغن���ام، اأو املاع���ز الت���ي ُت�ش���اُق بالقب�س على 

نوا�شيها ورقابها. ذل���ك اأنَّ هذه الأ�شياء اأهم من 

املال النقدي عند الب���دو؛ لأنها م�شدر اقت�شادي 

ل ين�ش���ُب معينه. لكنَّ التغر الذي طراأ على حياة 

البدو جعلهم يقبلون باملال النقدي والذهب؛ نظرا 

لوجوده بن اأيديهم وتداوله���م به، ولأنَّ موا�شيهم 

ق���د تناق�شت بفعل زيادة اأعداده���م، وقد يقبلون 

.
)23(

بالأر�س بعد اأْن مت توطينهم

وقد مرَّ املهر عند البدو بتطورات كبرة نتيجة 

تطورات احلياة التي اأ�شبحت تفر�س نف�شها عليهم 

فق���د اأ�شب���ح يقت�شر عل���ى احلل���ي واملجوهرات، 

واملالب�س، واملفار�س، والفرا�س ال�شويف، والأغطية 

الكافي���ة، واأدوات الطعام الالزم���ة. وي�شتلم والد 

العرو����س مهر ابنته ويت�شرف به بطريقة منا�شبة 

وغالبًا ما يدفع العري����س اأو والده املهر بعد جاهة 

الذبيح���ة وعل���ى روؤو�س الأ�شهاد؛ م���ن اأجل اإظهار 

.
 )24(

غناه وكرمه وتقديره للن�شب اجلديد

حفالت العر�س والتجهيز له:

اإن حفلة العر�س وجتهيزها ما هو اإّل اأمٌر ي�شر 

اإىل تكات���ف اأه���ل العري�س واأقاربه م���ن الع�شرة، 

فعليه���م اأن يهّبوا للم�شاركة يف جتهيز هذه احلفلة 

وتقدميه���ا على اأح�شن وجه ممك���ن، لأن امل�شاركة 

اجلماعي���ة متّث���ل ر�شي���د اجلماع���ة وقدرته���ا يف 

الربهن���ة على متا�شكها وتالحمه���ا ف�شال عن اأنه 

دليٌل على الهيبة التي ت�شعى الع�شرة وحتر�س على 

اإبرازها ومتثيلها اجتماعيًّا؛ ذلك اأّن هذه امل�شاركة 

تدّل على اح���رتام النف�س والهوية واحرتام النا�س 

وما يت�شمنه ذلك من تكافل اجتماعي. لذلك فقد 

قي���ل )بيا�س الوجه للجمي���ع(، والتق�شر يف هذا 

الأم���ر هو عيٌب يظ���لُّ يالحق اأق���ارب العري�س من 

.
 )25(

ع�شرته

 :
)26(

املو�سيقى واللبا�س

لق���د �ش���اد يف املجتمع الب���دوي قدمي���ًا وجود 

الن�ش���اء يف م�شاركة الرج���ل بامل�شوؤولي���ة والتعبر 

عن راأيها يف ما ترغب به من الألب�شة، وبعد �شراء 

الألب�شة لكال العرو�شن والتي تتحدد تبعًا لظروف 

العري����س، وه���ذا بالن�شب���ة للب���دوي �ش���يء مه���م،  

فاللبا�س لديهم من اأهم م���ا يتداولونه ويتحدثون 

في���ه بن الق���وم ،وبع���د اأن كانوا ي�ش���رتون اللبا�س 

ين�شغل���ون ب�شراء كل ما يلزمهم من حلوى وخا�شة 

يف الأفراح واملنا�شبات ال�شعيدة كالزواج. 

وبع���د اأن يذهب اأهل العرو����س اأو العري�س اإىل 

ال�شوق ل�ش���راء املالب�س ل�شتكمال فرحتهم يذهب 

معهم اثنان اأو ثالثة من املرافقن لهم  ل�شراء كل 

ما يلزمهم م���ن اللبا�س وم���ن م�شتلزمات اأخرى،  

فيكون هنالك لب�شة منا�شبة لكل مرافق اأو مرافقة 

معهم، كما قالوا يف اأمثالهم امل�شهورة “من ح�شر 

ال�شوق ت�شوق”، واإذا ق�شر البدوي يف ذلك اعترب 

حينه���ا ناق�شًا ويعاب عليه من بقية القوم، مبعنى 

اأنه ي�شبح ذلك واجبًا عليه بحكم عاداتهم. 

يعد �شراء املالب�س �شيئًا مهمًا لكال العرو�شن 

بالإ�شاف���ة اإىل احللي والزينة واحللويات لالأفراح 

البدوي���ة لأنها تعرب ع���ن فرحتهم، وم���ن الأ�شياء 

التي يت���م �شراوؤها مع اجلهاز املنا�شف والب�شاكر 

واللبا����س الأبي�س اخلا����س بالعرو����س، وي�شرتون 

للعري����س غطاء للراأ�س وثوبًا وعباءًة، كما ي�شرتون 

بع�س الهدايا للعرو�س كالذهب واملالب�س والعطور 

واحلل���ي دلي���اًل وتعب���رًا عن التف���اوؤل بال���زواج . 

فاجله���از الذي ي�شمل املالب����س واحللي يعّد داعيًا 

للفخر والعتزاز.

اإن اجله���از بالل���ون الأبي�س ال���ذي يتم �شراوؤه 

يعرب عن الأمل والتفاوؤل بال�شفاء وبيا�س العر�س 

�شواء للعري�س اأم للعرو�س، اأما اللون الأخ�شر فهو 

دليل على اخلر والربكة التي حتل بديار العري�س 
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عل���ى وج���ه العرو����س ، بحي���ث يت���م �ش���راء جميع 

املالب����س للعرو�س كامل���ًة من عب���اءة اأو �شروال اأو 

ق���د يكون قناعًا اأو مالب�س تغطي بها عورتها وهذا 

وا�ش���ح من خالل الألب�شة الت���ي كانت موجودة يف 

الأ�شواق البدوية.   

كان يف ال�شاب���ق يت���م حمل اجله���از عادة على 

ظهور اجلم���ال اأو اخليل للم�شاف���ات الطويلة، اأما 

الن�ش���اء فرك���ن عل���ى ظه���ور البغال وال���دواب، 

وي�شر الرجال عل���ى اأقدامهم. وبعد الو�شول اإىل 

بي���ت العري�س تنطلق الزغاريد واملو�شيقى البدوية 

وبعده���ا تتجمع النا�س وتوقد النار وت�شنع القهوة 

وي���دق املهبا����س، ومن ث���م يقوم���ون بتجهيز بيت 

ال�شع���ر للرج���ال والن�شاء ل�شتقب���ال اأهل العرو�س 

والنا����س القادمة اإليهم مل�شاركته���م فرحتهم بعد 

اأن يقوم���وا باإط���الق املو�شيق���ى عالي���ًا، ويقومون 

بعده���ا  بتو�شيع البي���ت للرجال وفت���ح �شق �شغر 

للن�شاء للتجمع فيه من جميع الأماكن بحيث يكون 

م�شتورًا عن الرجال. 

واإذا مل تتوف���ر البي���وت الكافية لدى ال�شخ�س 

ا�شتع���رت البي���وت م���ن نف����س الفريق وه���ي تعد 

م�شوؤولية م�شرتكة فيما بينهم ، كما جند اأن اأبناء 

البدو يحبون امل�شاركة يف الأفراح واملنا�شبات حتى 

يف الرق����س والغن���اء واحلا�شية الت���ي تغني وتلوح 

باأيديه���ا جتاههم ا�شتع���دادًا ملقابلتهم ولدعوتهم 

يف امل�شارك���ة يف الرق�س واللحن واملواويل والغناء 

فيم���ا بينهم تعب���رًا عن امل�شارك���ة واملحبة، وهذه 

كلها عادات وطقو�س قدمية �شادت لديهم.

من املعروف لديهم اأي�شا يف الأفراح الرق�س 

و)ال�شحج���ة( الت���ي يع���ربون فيها ع���ن فرحتهم 

بالأعرا����س ولق���اء من يحب���ون مل�شاركته���م فيها، 

اإن و�ش���ول اجله���از يعني البدء بالأف���راح فتنطلق 

املو�شيق���ى والعي���ارات النارية والزغاري���د من اأم 

العري����س اأو �شقيقته فيتجم���ع كل من ي�شمع بذلك 

، وبعدها يقومون بو�شع اأقم�شة بي�شاء اأو خ�شراء 

عل���ى حبال البي���ت وهذه كله���ا تعد دع���وة للقوم، 

وه���ذه الأفراح ل حتت���اج اإىل دعوة لأنها تعترب من 

قبيل امل�شاركة بالأفراح واملنا�شبات ال�شعيدة . 

كما قد جند اأن الدعوى امل�شموعة لالأفراح عند 

البدو متر مبراحل منها الزغرودة والتي ت�شل اإىل 

اأق�شى املحيط وتتنا�شب مع حياء الأنثى وطبيعتها، 

واأي�شا املهبا�س )الدقاق( الذي قد ي�شل �شوته اإىل 

م�شافة اأكرب، و�ش���وت البندقية الذي قد ي�شل اإىل 

عدة كيلو مرتات وذلك لتبليغ بقية الع�شرة الأخرى 

بوج���ود الأعرا�س وتعب���رًا عن الف���رح، وهي دعوة 

اأخرى للقوم، فبعد اأن ي�شمع���وا الزغاريد واأ�شوات 

العي���ارات الناري���ة واملو�شيقى، وي���روا النار املوقدة 

ينتبهون اإىل منا�شبة الدع���وة ، واأن دعوتهم لي�شت 

للحرب اأو ال�ش���رب واإمنا دعوة لالأفراح والأعرا�س 

واملنا�شبات ال�شارة التي حتيط بهم. فهذه الو�شائل 

كلها هي و�شائل مادية ومعنوية.

وكم���ا تت�شمن اأغ���اين الن�شاء مدي���ح العري�س 

والعرو����س واأهلهم���ا، تت�شمن اأي�شا دع���وة للعزوة 

)ق���وم العري����س( اأن ي�شاركوه���م ه���ذه الفرح���ة 

وتهنئتهم بحرارة بدوام الأفراح بالديار العامرة.

ويف الأعرا�س يتوافد كثرون حل�شور ال�شامر 

والرق����س والغن���اء الب���دوي وال�شع���ر واملو�شيق���ى 

والق�شي���د الأ�شي���ل، فالدع���وة للفرح ه���ي دعوة 

للتجم���ع ، وه���ي تلبي���ة للرق�ش���ة و�شم���اع �ش���وت 

مو�شيق���ى: )الن���اي( اأو الرباب���ة اأو �ش���وت اللحن 

الب���دوي نف�ش���ه والت���ي حتمل يف طياته���ا اأكرث من 

تعبر، فه���ي يف حد ذاتها يعتربونه���ا ترويحًا عن 

النف����س واإراحًة للبال، ويج���ب اأن ي�شارك اجلميع 

يف ذلك، ولكن يف العادة تكون هذه امل�شاركة باأكرث 

م���ن طريقة يتبعونها �شواء بالرق�س اأو النظر اإىل 

الذي���ن يرق�ش���ون، فالرق����س هو التعب���ر الأمثل 

للب���دوي بتمثيله روح الف���رح وامل�شارك���ة واملحبة، 

وتعترب �شكاًل من اأ�ش���كال الوحدة القبلية يف اإطار 

واح���د لتحقي���ق هدف مع���ن كم���ا اأنه���ا بالن�شبة 

لل�شباب تعبر ع���ن حما�شهم، فيما يقره العاقلون 

م�شرحي���ًة  العق���ول  وذوو  الق���وم  علي���ة  وتعت���ربه 

ي�شاهدونه���ا وي�شتمتعون مب�شاهدته���ا حتى ت�شل 

اإىل درجة وقوفهم وبدء الرق�س معهم. 

وبعده���ا تب���داأ الرق�ش���ة م���ع �شم���اع �ش���وت 

املو�شيقى فيقوم امل�شارك���ون يف الرق�س بحركات 
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بطيئة حتى يتكامل عدد منا�شب ل يقل عن ع�شرة 

رجال، ثم تبداأ احلركة ال�شريعة للج�شم مع حركة 

اليدي���ن والراأ����س واللف���ظ )ادح���ي( وي�شتم���رون 

يف ذل���ك مدة تط���ول اأو تق�شر ح�ش���ب رغبة قائد 

الرق�ش���ة ال���ذي ي�شر اإليهم  بالع�ش���ا اأو باحلّطة 

)= الكوفّية( التي تكون يف يده اأو على جنبه اأثناء 

الرق�س، وقائد الرق�شة هو )القا�شودة( . 

بع���د النتهاء من الرق�شة ق���د يتحول التعبر 

ع���ن الفرح���ة باأ�شلوب اآخ���ر هو الدبك���ة مبرافقة 

الدربكة وال�شبابة والناي والرغول، حيث تت�شابك 

اأيدي ع���دد من ال�شباب يقوده اأحدهم الذي يكون 

ت���ارة يف مقدم���ة ال�شف وتارًة اأخ���رى يف ال�شاحة 

الت���ي اأمامهم وبي���ده حمرمة اأو مندي���ل ويتحرك 

ال�شباب حركات تتنا�ش���ب والإيعاز الذي يعطيهم 

اإي���اه قائدهم امل�شمى )ال�ّلويح( اأي الذي يلوح لهم 

بيده اأو ب�شيف.

اأما عازف ال�شبابة اأو الناي فيكون يف الو�شط 

واقف���ًا يدور ح���ول نف�شه م���ع دوران الراق�شن اأو 

الدبيكة، وت���ارة يقرتب املغني ال���ذي يبداأ بالقول 

ويرد عليه الباقون ، وقد يكون يف كل بيت اأومقطع 

من الق�شيد  قافيته اخلا�شة به. 

يعت���رب الب���دو املو�شيق���ى والغناء م���ن اأ�شباب 

تقدم ح�شارتهم البدوية كاملاآكل وامل�شرب وامللب�س 

ال���ذي ل ميكن اأن ي�شتغنوا عنه ولذلك فان اأغلبية 

اأفراحه���م �ش���واء الأعرا�س اأو غره���ا يغلب عليها 

طقو����س الفرح والتفاوؤل التي تخلقها املو�شيقا وما 

يرافقها من رق�س وغره���ا من الطقو�س املعربة 

عن البهجة وال�شرور. 

وهك���ذا هي طبيعة البداوة يتقا�شمون حياتهم 

الجتماعي���ة والثقافية تلبي���ة ملعتقداتهم فطبيعة 

احلي���اة الت���ي يعي�شونها ق���د تتطلب منه���م ذلك، 

ف�شاًل عن العتن���اء والهتم���ام باللبا�س الرتاثي 

الق���دمي لأنه مو�شع اعت���زاز وافتخار للبدوي، كما 

 ..
 )27(

يفتخرون مبا ميتازون به من رخاء و�شخاء

ال�ّسامر:

تتوافد يف �شهرات الأعرا�س اأعداد غفرة من 

ال�شيوف واملدعوين للم�شاركة يف ح�شور ال�شامر، 

وال�شامر ه���و �شل�شلة الأن�شطة الفنية التي تقدمها 

الرق�ش���ات،  وتت�شم���ن  الأعرا����س،  الع�ش���رة يف 

وغن���اء  والدب���كات،  والق�شي���د،  وال�شحج���ات، 

الهجين���ي. ويحر����س اأه���ل العري����س عل���ى تقدمي 

http://ar.wikipedia.org
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واجبات ال�شيافة ل�شيوفهم والرتحيب بهم وعادة 

ما يقوم املغّني بذلك كاأن يقول: 

بالرم��اح  ال�س��يوِف      حي��ي  ه��ال  “ي��ا 
وبال�سيوف”

اإنَّ اح���رتام ال�شي���وف وتبجيله���م ل يدلُّ على 

�شي���م املعازيب النبيل���ة فح�شب واإمن���ا هو حتفيز 

لل�شيوف بامل�شاركة يف فعاليات ال�شامر. وغالبًا ما 

يقّدم املعازيب طعامًا لل�شيوف الذين قد يغ�شبون 

م���ن املعازيب اإذا مل يتم احرتامه���م. فمن واجب 

ال�شي���وف على املعازيب اإكرامه���م واإجال�شهم يف 

الأمكنة الت���ي ي�شتحقونه���ا لأّن “ املجال�س مالزم 

.
الرجال”)28(

الق�سيد:

هو الق�شائ���د ال�شهرة عند البدو الدالة على 

م���كارم الأخ���الق وف�شائ���ل الع���ادات، كاأّن البدو 

يغتنمون جمي���ع منا�شباتهم لإعادة م�شادقة على 

منظوم���ة القي���م الثقافي���ة التي ي�ش���درون عنها. 

)والق�شيد مهم جدا فهو يبن قوة القائل ومقدرته 

على احلفظ وروعة اأدائ���ه وقدرته على التاأثر يف 

الآخري���ن وج���ذب انتباههم(  وبع���د ذلك تتواىل 

الرق�ش���ات )رق�شات الدحية( الت���ي تبداأ باإيقاع 

خفي����س �شرع���ان ما ترتف���ع وترته مب�ش���ّي وقت 

منا�شب، وي�شتخدم امل�شاركون اأنواعًا متعددة من 

الأ�شلحة اأثناء رق�شهم، مثل: ال�شيوف، والع�شّي، 

وال�ّشب���اري )= اخلناج���ر املُ�شّدف���ة(، والبنادق، 

وامل�شد�ش���ات التي يفاخ���رون بالتلويح بها واإطالق 

الر�شا����س اأثن���اء الرق�س تعبرًا ع���ن فرو�شيتهم 

واعتداده���م باحل���رب والق���وة. فالب���دو يحاولون 

باأ�شالته���م  ومت�شكه���م  تكوينه���م  اأ�ش���ل  تاأكي���د 

الت���ي متّجد الإغ���ارة والقتال واحل���رب والبطولة 

 .
)29(

والفرو�شية واملنازلة

اإح�سار العرو�س:

يتوجه وفٌد من اأهل العري�س لإح�شار العرو�س 

ودع���وة اأهله���ا حل�ش���ور العر�س وُيطل���ق على هذا 

الوف���د “الف���اردة”، ويك���ون ه���ذا الوف���د ممث���اًل 

للع�ش���رة فيحر�ش���ون على الظه���ور مبظهر القوة 

والك���رم وال�شجاع���ة، ويف طريقه���م اإىل م�شارب 

اأهل العرو�س ياأخ���ذون بالت�شابق على ظهور الإبل 

واخليول اأو ال�شيارات حديثًا؛ اإظهارًا لفرو�شيتهم 

وتعب���رًا ع���ن ب�شالته���م، ويك���ون اأه���ل العرو����س 

بانتظاره���م ويع���دون له���م طعام���ًا ويع���دون لهم 

فرا�ش���ًا ، وتك���ون العرو����س جال�ش���ًة يف املحرم مع 

بنات ع�شرته���ا اللواتي يتول���ن جتهيزها والغناء 

لها غناء حزينًا موؤملًا، واأثناء عودة موكب العرو�س 

الذي تكون فيه اأمها واأبوها واإخوتها اإىل م�شارب 

ع�ش���رة العري����س ياأخ���ذ الرج���ال اأثن���اء امل�ش���ر 

باحل���داء وهو ن���وٌع خا�س م���ن الغن���اء يبعث على 

.
)30(

الت�شلية

 

طعام الغداء )املنا�سف البدوية(:

تك���ون ليلة العر�س ليل���ة التجهيز لطعام غداء 

الي���وم الت���ايل، حيث يق���وم اأبناء الع�ش���رة بنحر 

الذبائح وجتهيزها وغالبًا ما تكون من ممتلكاتهم 

م���ن الإبل اأو املاعز. وتكون ليل���ة الزفاف من اأهم 

اللي���ايل يف حي���اة الع�ش���رة، حيث تك���رث الأعمال 

الت���ي يجب اإجنازها؛ اإذ تتوج���ه الن�شاء )قريبات 

العري����س( اإىل بي���ت العرو����س ي�شطح���ن معهّن 

ب فيه العرو�س  كمية كافية من احلناء الذي تخ�شّ

كّفيه���ا وقدميه���ا، وتوزي���ع الكمي���ات الأخرى على 

الن�ش���اء امل�ش���اركات، وبع���د ع���ودة الن�ش���اء م���ن 

م�ش���ارب العرو����س يقم���ن باإع���داد حف���ٍل للن�شاء 

تتخلل���ه الزغاريد والأهازي���ج الدالة على التفاخر 

بالع�شرة وعلى منزل���ة العري�س و�شفاته و�شمائله 

وبع���د انتهاء احلفل تت���وىل الن�شاء الإعداد لطعام 

الغ���داء وجتهيز )اجلميد = اللن املُجّفف( الذي 

عدَّ من���ذ وقت طوي���ل له���ذه املنا�شبة، 
ُ
يك���ون ق���د اأ

ويتّم اإيق���اد النار وجتهيز الق���دور لعملية الطبخ، 

وتق���وم ن�ش���اء الع�شرة كّله���ن بامل�شارك���ة يف هذه 

الطقو����س، اإذ يتّم تق�شيم الن�شاء اإىل عدة اأق�شام؛ 

ق�شم ُيعنى بتح�شر خبز ال�شراك )خبز رقيق ذو 

�شكل دائرّي كبر( ال���ذي يو�شع حتت الأرز وفوق 

اللحم، وق�شٌم يتوىّل مر�س اجلميد)= اإذابة اللن 
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املُجف���ف وحت�ش���ره ليطهى م���ع اللح���م(، وق�شٌم 

���ا اللحم فت�شرف  ُتعَه���ُد اإليه مهم���ة �شلق الأرز، اأمَّ

على طبخ���ه جمموعة م���ن الن�ش���اء اخلبرات يف 

جتهي���ز هذا الن���وع من الولئ���م ال�شخم���ة. وُيعدُّ 

طعام الغداء )املن�شف( م���ن اأهم فقرات العر�س 

التي يحر����س عليها الب���دو، اإذ اإنَّ الطعام يرتبط 

عندهم بالكرم واحرتام ال�شيوف من جهة واإبراز 

قوتهم القت�شادية واملباهاة بها من جهة اأخرى.

وعن���د ق���دوم ال�شي���وف واملدعوي���ن لتن���اول 

الطع���ام يح�شر بع�شهم هداي���ا للعري�س، وت�شمى 

النق���وط، وه���ي عب���ارة ع���ن دي���ٌن موؤج���ل، ويتم 

ا�شتقباله���م م���ن ِقَبِل املعازي���ب بالقه���وة العربية 

ال�شاخن���ة والرتحيب بهم ب�شوت مرتفع. ومتهيدًا 

للغ���داء يق���وم جمموع���ة م���ن الفتي���ان باإح�ش���ار 

امل���اء وال�شابون وال���دوران على ال�شي���وف لغ�شل 

اأيديه���م، ث���م يقوم اأه���ل العري�س واأقارب���ه بتوزيع 

املنا�شف عل���ى ال�شيوف واملدعوي���ن اآخذين بعن 

العتبار منزلتهم ومكانته���م، فال�شيوخ والوجهاء 

يق���ّدم الطعام لهم اأوًل وي�ش���رتط اأن يكون طعامًا 

خم�ش�شًا له���م من حيث جودته، وبعد ذلك يوزع 

الطع���ام على بقية املدعوين، ويق���وم بع�س �شباب 

الع�شرة بت�شريب املنا�شف؛ اأي �شكب لن اجلميد 

ال�شاخ���ن عليها، ثم يق���وم �شيخ الع�ش���رة بدعوة 

ال�شي���وف لتن���اول الطع���ام قائاًل له���م: “تف�شلوا 

عل���ى املي�ش���ور”، ويرافق ذلك اإط���الق الر�شا�س 

م���ن قب���ل ع�ش���رة العري�س تعب���رًا ع���ن فرحهم 

وكرمهم ومت�شكهم بالعادات والتقاليد. وغالبًا ما 

يح�شر املدعوون وقد لب�شوا اأبهى احُللل واملالب�س 

والعباءات وت�شلَّحوا بكامل اأ�شلحتهم للتدليل على 

.
)31(

منزلتهم ومكانتهم والربهنة على نبلهم

اخلال�سة

يت�َّ�ش���ُح مما �شبق اأنَّ العر����سَ البدويَّ الأردينَّ 

ل يزاُل يحتفُظ باخل�شائ����س التقليدية املتوارثة 

عرب الأجي���ال واملتعاقبة عرب ال�شن���وات. وجماعة 

���ا وتوكي���دًا على  الب���دو اإمن���ا تق���وم بذل���ك حر�شً

مت�شكها بالع���ادات والتقاليد النابعة من وجدانها 

الذي ت�شّكل بفعل جتارب اجلماعة احلري�شة على 

َّاَم  احلف���اظ على �شفات الأ�شالة الت���ي متث�ُِّل �شم�

اأم���ان للن�شيج الجتماعي حيث ت�ُع���دُّ القبيلُة بناًء 

ُّهم على  اجتماعي���ًا متما�شكًا يحر����سُ اأفرادها كل�

قوتها تعبرًا عن انتماء مطلٍق وولٍء كامٍل لها.

http://i1.ytimg.com
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انظر: عادل �شركي�س، الزواج وتطور املجتمع، ط1،   -  1
دار الكتاب العربي، القاهرة، د.ت، �س 36.

الزواج  م�شتويات  ال�شعد،  الكرمي  انظر: خليل عبد   -  2
ماج�شتر  ر�شالة   ،)1990  �  1979( الأردن  يف 

)خمطوط(، اإ�شراف: اأ.د. فوزي �شهاونة، اجلامعة 

الأردنية، 1993، �س 10.

والطعام  الغذاء  تاأمن  يف  اآخر  م�شدٌر  للبدو  كان   -  3
وهو )الإغارة( اأي �شّن احلرب على الع�شائر الأخرى 

ونهب ممتلكاتها القت�شادية. 

حما�شرات  وحياتهم:  البدو  با�شا،  كلوب  انظر:   -  4
اجلي�س  قائد  با�شا  كلوب  الفريق  اأذاعها  حتليلية 

دم�شق،  الفيحاء،  مطبعة   ،1940 عمان  العربي، 

�س 26 � 28.

انظر: فوزية دياب، القيم والعادات الجتماعية مع   -  5
بحث ميداين لبع�س العادات الجتماعية، ط1، دار 

النه�شة العربية، بروت، 1980، �س 152.

الهوام�س

والعر�ُس البدويُّ ن�شاٌط ثقايفٌّ حافٌل بالدللت 

الثقافي���ة  ت�ُمث�ِّ���ُل، يف احلا�شن���ة  الت���ي  والرم���وز 

البدوي���ة، ر�شوخ القي���م، وثبات الع���ادات الكفيلة 

بتحقيق ا�شتقالل للهوية، ومتايٍز يف متثيلها. وهنا 

تظه���ر رموز العر����س البدوي ال���ذي ل يهدُف اإىل 

تاأ�شي�س اأ�شرة جديدة فح�شب واإمنا ي�شعى لتحقيق 

اللتف���اف ح���ول القبيلة بو�شفه���ا الأ�شرة الكربى 

الت���ي حتر�س الأفراَد وت�شم���ُن حماية م�شاحلهم 

والذوَد عن اأهدافهم وتطلعاتهم.

وم���ن اأهم مالمح العر�س الب���دوي اأنه ي�شدر 

ع���ن موقف تقليدي ينظر اإىل الزواج نظرًة عمليًة 

يف ظ���ل منظوم���ة قيمي���ة ل تع���رتُف اإل بالعالق���ة 

ال�شرعي���ة بن الرجل وامل���راأة، عالوة على اإعالئه 

من �ش���اأِن فك���رة ال���زواج والتحري����س عليها منذ 

ال�شغر. وتدلُّ طرق تنظيم الزواج عند البدو على 

املفاهيم التي يعتزُّ البدو برت�شيخها والإبقاء عليها؛ 

فهم حري�ش���ون على الن�ش���ب والت���زاوج والتكاثر 

ي�شدرون، يف ذلك، عن عقلية متجد الكرثة وتقيم 

وزن���ًا رفيعًا للغلبة والقوة وهي مفاهيم ترتبط، يف 

وعيه���م، بق���وة القبيل���ة وهيبتها ونفوذه���ا، فعدد 

اأفراد القبيلة ين�شاف اإىل م�شادرها القت�شادية 

ًَّة على  الأخرى حيث تغ���دو الأعداد موؤ�ش���راٍت دال�

القوة واملنع���ة، كما اأنَّ اأبناءها ه���م يدها الطوىل 

ور�شيدها احلقيقي ال���ذي حتر�س على تنميته ملا 

يعد به من فر�ٍس ووعود.

ُم دللت مهمة  اأما مراحل العر�س البدوي فتقدِّ

َّ���ُق بعناية البدو بالنواحي ال�شكلية وهم بذلك  تتعل�

يوؤكدون حر�شهم على التقالي���د املرعية الكا�شفة 

ع���ن معاين الوجاهة والأ�شال���ة وا�شتعرا�س القّوة 

واأ�ش���كال الّتمظه���ر الجتماعّي الب���اذخ. ويف هذا 

اجلان���ب حتدي���دًا ت���ربُز مالم���ح ال���ذكاء الثقايف 

والجتماعي عن���د البدو حيث يتم�شك���ون بقنوات 

ات�شال ب���ن الأطراف ت�شمن مراع���اة ملقاماتهم 

وتقديرًا ملكانتهم.

اأم���ا الطقو����س والحتفالت فتن���مُّ على مكانة 

الف���رح وال�شرور يف نفو�س الب���دو الذين ينتظرون 

العر����س لإع���الن ت�شبثهم باحلي���اة، فالحتفالت 

التي تراف���ق العر�س البدوي اأ�شب���ه بكرنفال بهيج 

ت�شارك فيه القبيلة رجاًل ون�شاء و�شبابًا واأولدًا.
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انظر: د. �شليمان اأحمد عبيدات، درا�شة يف عادات   -  6
وتقاليد املجتمع الأردين،  موؤ�ش�شة م�شري للتوزيع، 

طرابل�س � لبنان، د.ت.ط، �س 13 � 16.

.21 نف�شه،   -  7
.29 �س  نف�شه،   -  8

الأردن،  الزواج يف  تقاليد  �شالح خري�شات،  انظر:   -  9
�س   ،1990 والتوزيع،  للن�شر  العربية  الدار  ط1، 

.20  �  19
انظر: البدو وحياتهم: حما�شرات حتليلية اأذاعها   -  10
 �  14 العربي، �س  قائد اجلي�س  با�شا  كلوب  الفريق 

يف عادات وتقاليد املجتمع الأردين،  درا�شة  و:   .15
�س108 � 113.

درا�شة يف عادات وتقاليد املجتمع الأردين،  انظر:   -  11
�س 26 29-.

نف�شه، �س 12.  -  12
حتليلية  حما�شرات  وحياتهم:  البدو  انظر:    -  13
اأذاعها الفريق كلوب با�شا قائد اجلي�س العربي، �س 

.7
14 -  انظر: درا�شة يف عادات وتقاليد املجتمع الأردين، 

�س 85.

.82 �س   ، نف�شه    -  15
عند  املنا�شبات  العبادي،  عويدي  اأحمد  انظر:   -  16
البدو؟(، ط2،  )�شل�شلة من هم  الأردنية،  الع�شائر 

�س   ،1989 عمان،  العويدي،  دار   � الب�شر  دار 

.149
عند الع�شائر الأردنية، �س 164. املنا�شبات   -  17

البيت(.   واأ�شحاب  العرو�س  )اأهل   -  18
.165  �  164 نف�شه،   -  19

-  انظر: اأحمد عويدي العبادي، من القيم والآداب   20
البدوية، �شل�شلة من هم البدو؟، ط1، وزارة الإعالم 

الأردنية، 1976، �س 193 � 202. و: املنا�شبات 

عند الع�شائر الأردنية، �س 168 � 171.

�س  الأردنية،  الع�شائر  عند  املنا�شبات  انظر:   -  21
.177�  176

.206 � 193 �س  نف�شه،   -  22
.220 الأردنية،  الع�شائر  عند  املنا�شبات  انظر:   -  23

.223  ،209 �س  نف�شه،    -  24
�س274. نف�شه،    -  25

�س:   �شابق،  العبادي،  عويدي  اأحمد  انظر:    -  26
343-303

.314 � �س309  نف�شه،    -  27

الأردنية،  الع�شائر  عند  املنا�شبات  انظر:    -  28
�س315_�س318.

حتليلية  حما�شرات  وحياتهم:  البدو  انظر:    -  29
العربي،  اجلي�س  قائد  با�شا  كلوب  الفريق  اأذاعها 

الأردنية،  الع�شائر  عند  املنا�شبات  و:  �س13،18. 

�س326 ،328.

�س  الأردنية،  الع�شائر  عند  املنا�شبات  انظر:    -  30
.355

�س  الأردنية،  الع�شائر  عند  املنا�شبات  انظر:    -  31
.355  �  344

م�سادر البحث ومراجعه

الع�شائر  عند  املنا�شبات  العبادي،  عويدي  •اأحمد  	
دار  ط2،  البدو؟(،  هم  من  )�شل�شلة  الأردنية، 

الب�شر � دار العويدي، عمان، 1989.

�شل�شلة  البدوية،  والآداب  القيم  من   ،���������������������������• 	
الأردنية،  الإعالم  وزارة  ط1،  البدو؟،  هم  من 

.1976

يف  الزواج  م�شتويات  ال�شعد،  الكرمي  عبد  •خليل  	
ماج�شتر  ر�شالة   ،)1990  �  1979( الأردن 

)خمطوط(، اإ�شراف: اأ.د. فوزي �شهاونة، اجلامعة 

الأردنية، 1993.

اأحمد عبيدات، درا�شة يف عادات وتقاليد  •�شليمان  	
للتوزيع،  م�شري  موؤ�ش�شة  الأردين،   املجتمع 

طرابل�س � لبنان، د.ت.ط.

 ، • ط1	 الأردن،  يف  الزواج  تقاليد  خري�شات،  �شالح 

الدار العربية للن�شر والتوزيع، 1990.

دار   ، • املجتمع، ط1	 وتطور  الزواج  �شركي�س،  عادل 

الكتاب العربي، القاهرة، د.ت. 

•فوزية دياب، القيم والعادات الجتماعية مع بحث  	
دار  ط1،  الجتماعية،  العادات  لبع�س  ميداين 

النه�شة العربية، بروت، 1980.

حتليلية  حما�شرات  وحياتهم:  البدو  با�شا،  •كلوب  	
العربي،  اجلي�س  قائد  با�شا  كلوب  الفريق  اأذاعها 

عمان 1940، مطبعة الفيحاء، دم�شق.

الهوام�س



اأر�سيف الثقافة ال�سعبية

ت�سوير : عبداللة د�ستي



رقصة العالوي )الدبكة المغاربية(

الـــدفـــوف عــصــب اإليـقــاعـــات الشـعـبـــيـــة

اللهجة الموسيقية في األغنية الشعبية
وْت” أنموذجا دراسة تحليلية لنمط “الصُّ
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رقصة العالوي 
)الدبكة المغاربية(

الزبري مهداد

كاتب من املغرب

  تش��ير كثي��ر م��ن النقوش األثري��ة والرس��وم وأعمال 
الفسيفس��اء املوروثة عن احلضارات املغربية السابقة إلى 
حضور ق��وي لفن الرقص في احلياة اليومية لكافة طبقات 

الشعب املغربي بكل مكوناته.
  فمن��ذ العصور املوغلة في القدم، عرف املغاربة ألوانا 
شتى من الرقص ومارسوها واستمتعوا بها، وما زالوا إلى 
يومن��ا هذا يعتب��رون الرقص فنا تعبيريا راقي��ا وأنيقا، وذا 
أهمي��ة اجتماعية ونفس��ية ترويحي��ة ال تضاهى، بل بعض 
الرقص يكتس��ي قداس��ة ما، ويحظى باحترام بالغ من كل 

مكونات الشعب املغربي.
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 وع���رب هذه الع�ش���ور، تبادل املغارب���ة التاأثر 

والتاأث���ر م���ع ال�شع���وب املجاورة له���م، فمن خالل 

التجاري���ة،  واملب���ادلت  والهج���رات،  الرح���الت، 

وتنقالت الرعاة، نقل املغاربة ملجاوريهم اأ�شاليب 

وطرق اأداء وتعبر هذه ال�شعوب، كما تعرفوا فنون 

وط���رق اأداء جماوريهم، وقد �شاع���د على حتقيق 

هذا التثاقف، وحدة اجلغرافيا وانعدام احلواجز 

الطبيعي���ة و�شهولة التنقل يف اأرجاء بقعة جغرافية 

وا�شع���ة متت���د من ال�ش���ام اإىل املحي���ط الأطل�شي، 

 .
)1(

مرورا عرب احلجاز وم�شر و�شمال اإفريقيا

وه���ذا م���ا ي�شاع���د عل���ى تف�شر وج���ود فنون 

وع���ادات وتقالي���د مت�شابهة اإىل ح���د التطابق بن 

ه���ذه ال�شع���وب،  ومن هذه الفن���ون رق�شة الدبكة 

التي تعد قا�شما م�شرتكا بن دول ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا. 

تعريف بالرق�سة

رق�ش���ة الدبك���ة تتاأل���ف م���ن جمموع���ة م���ن 

اخلطوات واحلركات الر�شيقة وال�شربات بالقدم 

عل���ى الأر����س، تتمي���ز باعتماده���ا عل���ى حركات 

الأرج���ل، ال�شريعة والقوية، التي جتمع بن ر�شاقة 

جت�شده���ا  الت���ي  والق���وة  الراق�ش���ة،  احل���ركات 

.
)2(

الرجولة

تنت�ش���ر الدبك���ة يف دول حو����س املتو�شط، يف 

بالد ال�شام وم�شر وعند بع�س ال�شعوب الأوروبية 

و�شم���ال اإفريقيا، وهي متثل امل�ش���رتك الفلكلوري 

ب���ن تلك البل���دان. متار�س غالب���ًا يف املهرجانات 

والحتفالت والأعرا�س. 

يف املغرب واجلزائر ت�شم���ى العالوي، وتعترب 

تراث���ا م�ش���رتكا بن ال�شعب���ن، ي�شي���ع رق�شها يف 

منطقة وا�شعة متتد بن الغرب اجلزائري وال�شرق 

، ي�ش���رتك املغارب���ة واجلزائري���ون يف 
)3(

املغرب���ي

رق�شها، بالرغم من خ�شو�شيتها ال�شديدة وتنوع 

اإيقاعه���ا من منطق���ة لأخرى، بدرجات���ه البطيئة 

واملتو�شطة وال�شريعة وخطواتها املتعددة واأحلانها 

املختلفة.

تنت�ش���ب رق�ش���ة الع���الوي ا�شم���ا لقبيل���ة بني 

يع���ال الت���ي تنت�ش���ر بطونه���ا وفروعه���ا يف ال�شرق 
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املغرب���ي والغ���رب اجلزائ���ري، ومتار����س الرق�شة 

يف املهرجان���ات والحتف���الت والأعرا�س، ي�شطف 

فيه���ا الراق�ش���ون الذك���ور، لأداء الرق�ش���ة عل���ى 

اأنغ���ام الأ�شوات ال�شادرة ع���ن املزامر والدفوف، 

وي�شرب���ون الأر�س باأقدامه���م؛ معربين عن حيوية 

ال�شباب املندفعة، يف عفوية لطيفة، وترافق الأقدام 

خطى من�شقة فت�شر على نقرات اآلت الإيقاع.  

مكونات الفريق

يت�شكل فريق الرق�شة م���ن الراق�شن الذين 

يطل���ق عليه���م لف���ظ العرف���ة، وم���ن املن�شدي���ن، 

والعازفن.

: ي���رتاوح عدده���م ما 
)4(

الراق�س��ون العرف��ة

بن خم�ش���ة اأو �شبعة راق�ش���ن، ذكور، �شباب 

يف مقتب���ل العمر، اأو كه���ول، متمتعن باللياقة 

البدنية، والقدرة على التحمل واأداء احلركات 

الت���ي تتطلبه���ا الرق�ش���ة، واملتمي���زة بالق���وة 

والعنف واخلفة، والن�شجام التام مع �شابطي 

الإيقاع.

: العازف���ون والزجال���ون: الع���الوي 
)5(

ال�س��يوخ 

رق�ش���ة تتم على اإيقاع النقر عل���ى البندير اأو 

القالل على يد )ال�شيوخ( العازفن، وال�شيوخ 

ه���م الذين يفتتحون الرق�ش���ة، برتديد بع�س 

اأو  العاطفي���ة  ال�شعبي���ة  الزجلي���ة  الق�شائ���د 

قب���ل  مو�شيقي���ة،  م�شاحب���ة  دون  الديني���ة، 

ال�ش���روع يف العزف على املزم���ار، اأو ال�شرب 

عل���ى ال���دف، فذل���ك ينبغ���ي اأن يك���ون خالل 

�شروع الرج���ال يف الرق�س لأجل �شبط اإيقاع 

الرق�شة الذي يحدده قائد الفريق الراق�س.

وفري��ق العازفني: ال���ذي ي�شاحب الراق�شن، 

يتاأل���ف يف الغالب من عازفن اثنن على اآلت 

النفخ، )يطلق عليهم لفظ ق�شا�شبي اأو غياط 

اأو زم���ار، ن�شبة اإىل الآل���ة التي ينفخون فيها( 

وه���م يف الوقت نف�شه �شع���راء زجالون، يلقون 

الق�شائ���د، ويتمتعون بنف�س طويل وقدرة على 

الإلقاء والتحكم يف التنف�س، ملا يتطلبه الإلقاء 

والنفخ من مه���ارات التنف����س وت�شريفه عرب 

جتاوي���ف املزمار ب�شكل متوا�ش���ل، اإىل جانب 
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خف���ة حركة الأ�شاب���ع وجتاوبها م���ع النغمات 

املطلوبة.

اأم���ا الإيق���اع في�شب���ط بوا�شطة ثالث���ة رجال 

يف الغال���ب، يحمل���ون الدف���وف التي يطل���ق عليها 

البنادي���ر )مفرده���ا بندير( ويلقب���ون بالبنادرية 

ن�شبة لالآلة، وي�شتعمل الدف امل�شتدير ذو الأوتار.

ويتواج��د اإىل جانبهم اأحيان��ا الدرابكي: 

ي�شارك يف �شبط الإيقاع على اآلة الدربوكة، اأو 

الكالل، وهو �شبيه الدربوكة متميزة بطولها.

اللبا�س 

ميك���ن التميي���ز ب���ن العازف���ن والراق�ش���ن 

بالعمام���ة التي تغطي الراأ����س، فال�شيوخ العازفون 

يحمل���ون رزة )عمام���ة( �شف���راء، اأم���ا العرف���ة 

الراق�شون فيحملون رزة بي�شاء.

يلب�س اأع�شاء الفريق عباءة بي�شاء، ف�شفا�شة 

ل تعي���ق احلركة، ويزينونه���ا بالتخامل امل�شنوعة 

م���ن �ش���وف مفت���ول يتخذونه���ا حزام���ا للعب���اءة 

وال�شلهام.

“التهلي���ل”  “احلماي���ل” اأو  “التخام���ل” اأو 
وه���ي خي���وط �شميكة م���ن �شوف وحري���ر مغزول 

م�شف���ور، مل���ون بالأحم���ر  الأرج���واين والأ�شود، 

تتخ���ذ حزام���ا للتزين، يت���دىل م���ن الكتفن اإىل 

اخلا�ش���رة واأحيانا ي�شل اإىل الركبة، ي�شد اإليه يف 

اجلهة الي�ش���رى غمد م�شد����س، اأو احلمالة، وهي 

حقيب���ة �شغرة من جل���د مزخرف ت�ش���م القراآن 

اأو كتاب���ا اآخر كدليل اخلرات. بن الكتفن تتدىل 

ذوؤابة من �شوف اأحمر، تتحرك عند هز الراق�س 

كتفيه، ي�شاهدها الواقف خلف الراق�س.

عدة العزف والرق�س

الق�س��بة )الن��اي اأو ال�س��بابة(: اآلة هوائية 

ل يخل���و منها التخت املو�شيق���ي املغاربي فهي 

م���ن الآلت الأ�شا�شي���ة يف املو�شيقى املغاربية، 

 
)6(

عرفه���ا املغارب���ة من���ذ عه���د الفينيقي���ن

ت�شنع م���ن �شيقان الق�شب ال���ربي، مفتوحة 

الطرف���ن، ت�شتم���ل على ثق���وب و�شعت ب�شكل 

ي�شم���ح بالتحك���م يف النغم���ات، يوج���د منه���ا 
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نوعان: الق�ش���رة وحتوي ثالثة ثقوب، ومنها 

الطويلة وحتوي خم�شة ثقوب.

  والق�شب���ة الثالثي���ة هي امل�شتعمل���ة غالبا يف 

رق�شة العالوي، لتجاوبها مع خفة الإيقاع، حتتوي 

على ثالثة حلق���ات ق�شبية، مع اإ�شافة الهوام�س، 

متنح �شوتا م�شموعا اأكرث مييل اإىل ال�شفر. 

اأب���و ق���رون امل�شم���ى  الزام��ار: وه���و املزم���ار    

بوغاني���م، وه���و م���ن الأدوات الت���ي اأدخله���ا 

 ،
)7(

الأفارق���ة اإىل املغ���رب يف عه���د ال�شعدين

ي�شن���ع م���ن ق�شبت���ن منفردت���ن، مفتوحتي 

الطرفن، وحتوي ثقوبا عل���ى �شاكلة الق�شبة 

الفردي���ة، تو�شل نهاية كل ق�شبة بقرن عجل، 

يحلى بالنحا����س، وي�شد القرنان اإىل بع�شهما 

بذوؤابة من حرير مو�شى ومذهب، وينفخ فيها 

بق�شب���ة اأخرى نحيلة وق�ش���رة تو�شل الهواء 

اإىل جوفها فيخرج ال�شوت حادًا و�شريعًا. 

الغايط��ة: )املزم���ار( اآل���ة مو�شيقي���ة نفخي���ة، 

تتكون م���ن قطعة خ�شبية جموف���ة اأ�شطوانية، 

طولها حوايل اأربعن �شنتيمرتا، ينتهي طرفها 

ال�شفلي بقمع خمروطي، )ي�شخم ال�شوت(. 

وينتهي طرفه���ا العلوي بحلق���ة �شفتية وري�شة 

رقيق���ة ينف���خ فيها. بل�ش���ان م���زدوج )ي�شدر 

�شوتا مميزا اأثناء العزف(

   البندير: )الدف( اآلة مو�شيقية اإيقاعية قدمية، 

لعله���ا تنح���در م���ن اآل���ة التبانتو الت���ي عرفها 

 
)8(

املغارب���ة خالل عهد الفينيقي���ن والرومان

وم���ا زال يعتمد يف م�شاحب���ة كثر من اأمناط 

املو�شيقى ال�شعبية الأمازيغية.

 يتكون البندير من اإطار خ�شبي دائري  قطره 

حوايل 40 �شنتمرت، ي�شمى طارة، وعلى حا�شيتها 

ثقب يول���ج فيه الناقر اإبهام يده الي�شرى، ليم�شك 

بالآل���ة حتى ل تنفلت منه خالل النقر عليها، ي�شد 

علي���ه جلد رقيق يغط���ي اأحد وجهي���ه، وي�شتح�شن 

اأن يك���ون جل���د ماعز، ق���د يب�شط عل���ى امتدادها 

م���ن اخللف وت���ران رقيقان من امل�ش���ران بغر�س 

اإح���داث اهتزازات �شوتي���ة عند النق���ر؛ وي�شدر 

الدف عند النقر عليه باأ�شابع اليد �شوتن، �شوت 

ثخن )دم( و�شوت خفيف )تك( بح�شب املنطقة 
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التي مت النقر فيها، )الو�شط، اأو الهام�س(  فالنقر 

على و�ش���ط البندير ب�شبابة اليمنى. ويحدث ذلك 

رن���ات �شوتية عميق���ة الدرجة، بينم���ا  النقر على 

حا�شيته بالبن�شر واخلن�ش���ر والو�شطى من اليد 

رنات متو�شطة احلدة.

  ويعمد الناقرون يف العادة اإىل تعري�س جلود 

البنادي���ر للحرارة قب���ل ا�شتخدامها، ثم ي�شربون 

عليها على طرائق، اأبرزها :

الدربوك��ة: اآل���ة اإيقاعية. تتك���ون من ج�شم من 

الفخار اأنبوبي، م�شدود عليه قطعة من اجللد 

املح�شر بعناي���ة لهذا الغر�س. تتمتع باأ�شوات 

اإيقاعية رائع���ة وبنغمات خمتلف���ة وتعترب من 

اأهم الآلت الإيقاعية 

اآل��ة داوداوة اأو ال��كالل: ت�شب���ه اإىل ح���د ما  

الدربوكة اإل اأنها اأطول منها، يرتاوح طولها ما 

بن املرت ون�شف املرت، وقطرها 20 �شنتمرت، 

حت���دث �شوت���ا متميزا. كانت تتخ���ذ من �شاق 

ال�شبار بع���د جتفيفه وجتويفه، وتثبيت قطعة 

من اجللد على اأحد وجهيه، مع وترين رقيقن 

لإح���داث الرنن، اليوم ت�شنع ه���ذه الآلة من 

فخار كغرها من الآلت املو�شيقية.

الرق�شة بالبندقي���ة اأو الع�شا، فهذه الأدوات 

متك���ن الراق�س م���ن �شب���ط حركاته، ه���ي اأكرث 

من جمرد ا�شتعمال ع���ادي لأدوات الرق�س، اإنها 

مبثابة موؤ�شر حول نفوذ و�شلطة القبيلة. 

�سري الرق�سة

رق�شة العالوي ك�شائر الدبكات يف كل البلدان 

تعتم���د احلرك���ة اخلفيف���ة الر�شيق���ة امل�شبوطة، 

وال�شربات بالق���دم على الأر�س بوت���رة �شريعة. 

 اخلفيفة 
)9(

ودقاته���ا متع���ددة منه���ا ال�شباي�شي���ة

 الثقيل���ة، اإىل 
)10(

ال�شريع���ة الإيق���اع والعراي�شي���ة

جان���ب اخلوية وهي وثبة منف���ردة تهيئ الراق�س 

للح���ركات املوالية، ومنها )البون���ت( اأي النقطة، 

وه���ي دق���ة واح���دة �شريع���ة، ث���م )ال�شقل���ة( اأي 

ال�شفع���ة، �شرب���ة مفخم���ة بالقدم عل���ى الأر�س 

كاأن الراق����س ي�شفعه���ا، وحن تتع���دد ال�شربات 

وتت�شل�ش���ل، تك���ون )ال�شيباني���ة( اأي العجوز، التي 
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تبل���غ ثمانن دق���ة كاملة، يق���وم الراق�س باقرتاح 

م���ا �شاء من نقرات على �ش���ارب البندير، وت�شمى 

العملية )الر�شيم( اأي الو�شم.

وم���ن تقالي���د الرق�ش���ة تعي���ن القائ���د الذي 

يق���ود ويوّجه الفرقة خالل اأدائه���ا الفني، ويتميز 

القائ���د ع���ن الراق�ش���ن مبهارت���ه وقدرت���ه على 

اإتق���ان الرق�س، ف�ش���ال عن متتعه بقب���ول رفاقه 

وب�شخ�شي���ة قوي���ة، ينتقل يف خفت���ه ور�شاقته بن 

�شفوف فريقه، فه���و ينّظمها ويوّجهها، اآمرا تارة 

وباث���ا ت���ارة اأخرى للحما����س واحليوي���ة يف نفو�س 

اأتباعه؛ ويكون وا�شطة بن الراق�شن واجلمهور، 

وغالبا ما يوؤدي حركات تك�شف عن مهاراته الفنية 

ولياقته البدنية.

  ع���دد الراق�شن يف الع���الوي ل يكون كبرا، 

فه���و يف الغال���ب ي���رتاوح م���ا ب���ن خم�ش���ة و�شبعة 

لأن  التح���رك،  عملي���ة  ت�شه���ل  حت���ى  راق�ش���ن، 

الرق�شة تتميز بال�شرعة والر�شاقة.

قب���ل ال�ش���روع يف الرق����س، يحي���ي الراق�س 

الق���وم، ثم يق���وم مبخالفة يدي���ه، ملتم�شا مباركة 

، بينم���ا يده اليمنى تل���وح بالع�شا يف 
)11(

ال�شل���ف 

ال�شماء، تعبرا عن جدارته وا�شتحقاقه املباركة. 

دق���ة  وه���و   ،
)12(

باخل���اوي  الراق����س  يب���داأ 

مفخم���ة منف���ردة بالبندير، تتبعه���ا مبا�شرة اأربع 

دقات، ولفظة اخلاوي تعن���ي الفارغ، اأي الرق�شة 

الت���ي ل تتوفر على ال�شباي�شي���ة والعراي�شية، وبعد 

اخل���اوي ياأتي الف���راق )التق�شيم( وهو طلب عدد 

م���ن ال�شباي�شيات والعراي�شي���ات، و�شميت اللوحة 

قدمي���ه  دق���ات  يف�ش���ل  الراق����س  لأن  بالف���راق 

انطالقا من عدد ال�شباي�شيات والعراي�شيات التي 

طلبه���ا، وغالبا ما يكون ع���دد الدقات مت�شاعدا. 

فالراق�س ميرر اإ�شارات بيده اإىل ال�شيوخ �شابطي 

الإيقاع، اإنه يعطيهم احل�شاب الذي يحب الرق�س 

علي���ه، باأ�شابع���ه فق���ط دون الهم����س يف اآذانهم، 

يب���داأ بح�شاب �شغ���ر، جرت���ان واعراي�شة خم�شة 

وخماي�شي���ة، باإ�ش���ارة م���ن راأ�شه يق���وم العازفون 

بتنفي���ذ الأوام���ر، بع���د احل�ش���اب ت�شم���ع ت�شفيق 

اجلمهور.

ال�شباي�شي���ة، وه���ي عبارة عن ث���الث دقات اأو 

اأكرث اأحيانا، خفيفة و�شريعة ينقرها ال�شارب على 

البندي���ر لرق�س الراق�س عل���ى اإيقاعها ب�شرعة 

فائقة، في�شرب برجله ب�شرعة على الأر�س وتكون 

الدقات مرتابطة وح���ادة. والفريق الراق�س عليه 
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اأن ينفذ عددا حم���ددا ومعلوما من الركالت على 

الأر����س، ويك���ون العدد فردي���ا ولي����س زوجيا، قد 

يك���ون خم����س اأو �شب���ع ركالت؛ وال�شباي�شية ت�شبق 

العراي�شية ومتهد لها.

يف رق�ش���ة العراي�شية ينف���ذ الراق�شون اأي�شا 

ث���الث ركالت بالقدم اأو اأكرث، مع فرتة فا�شلة مع 

اثنن، حتى يت�شن���ى للراق�س هز كتفيه، في�شرب 

برجل���ه اليمنى عل���ى الأر�س على مه���ل، ويحرك 

كتفي���ه يف حركة راق�شة تهتز معه���ا الذوؤابة التي 

تت���دىل خلف الراأ����س بن الكتف���ن، وا�شعا راحته 

الي�ش���رى على كتفه الأمي���ن. اإل اأن التعري�شة التي 

تبعث ال�ش���وت واحلركة، تفقد حيويتها وبهجتها، 

وت�شب���ح رتيب���ة، لبطئه���ا وثقلها، وتف�ش���ح املجال 

لل�شباي�شي���ة لتك���ون اأك���رث تعب���را ع���ن العنف���وان 

وال�شهوانية والفحولة. 

يف الرق�ش���ة الواح���دة تت���واىل ال�شباي�شي���ات 

والعراي�شي���ات، بح�ش���ب رغبة الراق����س اأو اأوامر 

القائ���د اأو طلب���ات اجلمه���ور، فيكف���ي اأن يع���رف 

العازف نوع الرق�ش���ة لينقر على الدف اأو القالل 

يح���دد اإيقاعاته���ا، مث���ال ح���ن ي�شم���ع الأمر من 

القائ���د: “ا�شباي�شي���ة واعراي�شي���ة خم�شة”، على 

الع���ازف اأن ينقر على البندير ثالث دقات خفيفة 

متتالي���ة، ثم يف�شل ب���ن ال�شباي�شي���ة والعراي�شية 

ببون���ت، اأي دق���ة واح���دة ذات اإيق���اع خا����س، ثم 

يتبعه���ا بخم�س دقات ثقيلة. وق���د يطلب الراق�س 

اأي�ش���ا اأي عدد من ال�شباي�شي���ات، كاأن يقول مثال 

ال�شباي�شيتان  2 ا�شباي�شية و2 اعراي�شية، فتكون 
عب���ارة عن �ش���ت دقات، ثم بونت، ث���م �شت دقات 

عراي�شيتن، وهكذا.

غالبا ما تنتهي الرق�شة مبا ي�شمى )ال�شيبانية( 

وه���ي لوحة ختامية له���ا دللت حمددة، ت�شخ�س 

مراح���ل املعرك���ة كاملة، بدءا م���ن املناو�شات، ثم 

املواجه���ة، فالهجوم، واأخرا النت�شار الذي يعرب 

عنه ب�شيحة الفرح والنت�شاء. 

تتمي���ز ال�شيبانية بب���طء حركاته���ا التي تتيح 

للراق�ش���ن فر�ش���ة التبخرت والتظاه���ر باملباهاة 

والنت�ش���اء، لذل���ك تو�شف ه���ذه اللوح���ة برمزية 

النت�شار ان�شجاما مع ن�شق الرق�شة ذات الطابع 

املج�ش���د لأ�شلوب حربي تختزل���ه القرائن الباقية 

من جراب امل�شد�س واحلمالة والع�شا، وغر ذلك 

من القرائن.

وع���دد دق���ات ال�شيبانية ثمان���ون دقة، موزعة 

�سورة رقم 7
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على النحو التايل:

اأربع  ورتيبة موزعة على  دقة مفخمة  �شتون   -  1
مراح���ل، بن كل مرحلة دق���ات متتالية تعترب 

مبثابة دقات ف�شل، 

تق���دم  ا�شباي�شي���ة  كل  ا�شباي�شيت���ان،  ث���م   -  2
برجل، 

اخلاوية،  الدقات  ثم    -  3
وال�شقالت،  البونت  دقات  وبعدها    -  4

دق���ات  بخم����س  اعراي�شي���ة  واأخ���را   -  5
)اخماي�شي���ة(، وتك���ون مبثاب���ة اإع���الن نهاية 

الرق�شة.

6 - وتخت���م اللعبة بال�شيح���ة التي يطلق عليها 
يف املغ���رب ال�شرق���ي لف���ظ اللغط���ة، يعرب بها 

الراق�س عن انت�شاره.

رق�شة العالوي تتميز بالندفاع القوي للج�شد، 

والتمو�ش���ع ال�شريع، وه���ز الكتفن بتن�شيق تام مع 

ح���ركات الأرج���ل؛ بحي���ث ي�شبح اجل�ش���د خفيفا 

ر�شيق���ا ومرنا. بحركات ثابت���ة را�شخة و�شلبة، ل 

جمال فيها للرخاوة ول لليونة اأو ال�شعف.

بحراكه���ا  تفرده���ا،  عل���ى  ت�شه���د  احلرك���ة 

املت�شاعد، ببطء اأو ب�شرع���ة، بح�شب ما تقت�شيه 

ظ���روف التباه���ي بالنت�ش���اب للقبيل���ة والفتخار 

بحيوي���ة و�شالب���ة رجاله���ا. تع���رب ع���ن الرتباط 

بالأر����س الت���ي ت�شتوع���ب القبيلة، وع���ن العتزاز 

بتقاليده���ا وموروثه���ا الثقايف، وع���ن الوفاء بعهد 

حمايته���ا والدف���اع عنه���ا، بال�شجاع���ة والإق���دام 

والقوة التي حتقق الن�شر.

اإن الرق�ش���ة ترتب���ط معانيها بقي���م واأعراف 

وتقاليد القبيلة، ف�شرف القبيلة يرتبط بالدللت 

والرموز الذكورية، والذك���ورة تظل حمافظة على 

رمزيته���ا حتى خ���الل الرق����س، م���ا دام ملتزما 

احل���دود القيمية والأع���راف ال�شائدة يف املنطقة، 

فا�شتعم���ال الكت���ف وال�ش���در والرج���ل، كعنا�شر 

ج�شدي���ة، اإمن���ا توحي بالق���وة واجل���راأة والثبات، 

وهي �شفات مطلوبة يف الذكور، ومينع بالتايل اأي 

انتهاك للعرف ي�ش���يء لرمزية الذكور، ولقدرتهم 

عل���ى ال�شيطرة وال�شتحواذ عل���ى ف�شاء الرق�شة 

وميدانه���ا، وامتالك زمام التحك���م يف ال�شربات 

املح�شوب���ة بدق���ة متناهي���ة والت���ي ل جم���ال فيها 

للخطاأ.

كل ه���ذا ي���دل عل���ى اأن الرق�ش���ة بت�شميمها 

وحركاته���ا واإيقاعاته���ا واأزي���اء الراق�ش���ن وغر 

ذلك كله، م�شتمدة من التقاليد احلربية للمنطقة 

الت���ي وج���دت نف�شه���ا ع���رب تاريخه���ا الطويل يف 

مواجهة خ�ش���وم اأ�شاو�س، ينبغي مواجهتهم بهمة 

و�شجاعة.

�سورة رقم 8
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تنويعات الرق�سة وفروعها

رق�شة الع���الوي لها تنويع���ات عديدة، تتفرع 

ع���ن �شجرتها ع���دة رق�شات، تختل���ف باختالف 

املنطقة التي متار����س فيها، فاإىل جانب العالوي، 

جن���د النه���اري املن�ش���وب لأولد انه���ار، واأي�ش���ا 

الركادة، املن�شوب���ة لقرية عن الركادة بن بركان 

ووجدة، واملنكو�شي، وغر ذلك.

فرق�شة الركادة والعالوي رق�شتان خمتلفتان 

بالرغ���م م���ن ت�شابههم���ا، تب���داأ رق�ش���ة ال���ركادة 

بامل�ش���رح: وه���و املقدم���ة التي يب���داأ به���ا الراق�س 

رق�شته حينما يتابع دقات البندير، وامل�شرح يتوافر 

على دقة واح���دة منف�شلة من البندي���ر، مع دقات 

متتابعة مت�شابهة، يليه البونت الذي يعني النقطة، 

وهي تقنية ي�شتخدمها ال�ش���ارب على اآلة البندير، 

ليعل���ن عن بداي���ة احل�شاب، اأي ع���دد الدقات التي 

يطلبه���ا الراق����س. ومب���ا اأن البداي���ة تك���ون دائما 

خفيفة يف الرق�شة، فاإن اأول طلب يبداأ به الراق�س 

ه���و البونت، اأي دقة واح���دة، وبعدها تكون الدقات 

ح�شب طلبه، ابتداء من ال�شباي�شية فالعراي�شية.

اإيق���اع الركادة رتي���ب، لذا ي�شاحبه���ا الغناء 

يف غال���ب الأحيان، حي���ث يتوىل املن�ش���دون اإلقاء 

ق�شائده���م يف هدوء وعل���ى مهل، حت���ى ي�شمعها 

احلا�شرون.

اأم���ا “رق�ش���ة انه���اري” الت���ي تن�ش���ب لأولد 

انهار نواح���ي اأحفر، تلتقي يف اأوج���ه متعددة مع 

“رق�شة املنكو�شي” الت���ي تنتم���ي لبن���ي منكو�س 
بجبل تافوغالت ب���ربكان. وتتميز رق�شة النهاري 

باإيقاعه���ا البط���يء، وه���ي دق���ات مفخم���ة رتيبة 

تليه���ا دق���ات خفيف���ة، فالدق���ات املفخم���ة توؤدي 

اإيقاع هز الكتفن، ويليه���ا البونت، ثم ال�شباي�شية 

والعراي�شي���ة، اأم���ا الدقات اخلفيفة فت���وؤدي اإيقاع 

اجل���رات، اأي الرق�ش���ة الت���ي ل ي�شتعم���ل فيه���ا 

الراق����س �ش���وى خ�ش���ره وكتفيه حتى يب���دو كاأنه 

يج���ر ج�شده، وت�ش���م اجلرة الواح���دة �شبع دقات 

خفيف���ة و�شريعة، وي�شمى البونت يف هذه الرق�شة 

)�شقلة( ويخ�ش���ع ت�شميم هذه الرق�شة لتق�شيم 

رق�شة العالوي نف�شها.
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اخلامتة: العالوي يف مواجهة العوملة

ي�ش���رتك ال�شعب���ان املغرب���ي واجلزائ���ري يف 

تراثهم���ا ال�شعب���ي يف عدد من الأوج���ه واملظاهر، 

واأ�ش���ر  قبائ���ل  م���ن  لكث���ر  امل�شرتك���ة  فالأ�ش���ول 

البلدي���ن، والتاري���خ واملج���ال اجلغ���رايف ووح���دة 

امل�ش���ر كله���ا عوام���ل توؤث���ر يف طبيع���ة الثقاف���ة 

ال�شائ���دة لدى اجلماعات ال�شكانية بالبلدين، ويف 

اأ�شاليبه���ا الفني���ة التي تع���رب بها ع���ن ذاتها، ويف 

معاير ذائقته���ا الفنية اأي�شا، وهذه املقومات هي 

التي ت�ش���كل الذاك���رة اجلمعية لل�شعب���ن املغربي 

واجلزائري.

وه���ذا ال���رتاث الفن���ي امل�شرتك ال���ذي يتاألف 

من تقاليد اللبا�س والطع���ام واملو�شيقى والرق�س 

وغره، ه���و الذي ي�شكل هوية ووج���دان ال�شعبن، 

ويوحد قوام �شخ�شيتهما، ومينحهما قدرة خا�شة 

عل���ى مقاومة حتدي���ات الغ���زو الثق���ايف والهيمنة 

احل�شاري���ة، وعملية التثاقف ال�شلب���ي الناجت عن 

النت�ش���ار الق���وي لو�شائل الت�ش���ال احلديثة التي 

تخرتق املجتمعات. 

اإن العوملة ما زالت 

حتدياته���ا  تفر����س 

ته���دد  الت���ي  القوي���ة 

بفقدان هوية ال�شعبن 

وم�شمونه���ا الثق���ايف، 

كثر  للطم�س  وتعر�س 

من جوانبه ومظاهره، 

م���ن  اأ�شب���ح  لذل���ك 

ال���الزم خل���ق اأج���واء 

يف  وثقافي���ة  تراثي���ة 

باملنطق���ة  اأماكنه���ا 

ال�شرقي���ة  احلدودي���ة 

والغربي���ة  املغربي���ة 

بق�ش���د  اجلزائري���ة، 

املحافظ���ة على الهوية 

امل�شرتك���ة،  الثقافي���ة 

الأجي���ال  اأذواق  م���ع  من�شجم���ة  ت�شب���ح  حت���ى 

امل�شتقبلي���ة، وتوثيقها اإعالمي���ا، حتى تكون عامال 

لرت�شيخ الوحدة بن ال�شعبن، وت�شاهم يف الق�شاء 
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�سور املقال من الكاتب

الرق�س  اأ�شكال  اأهم  من  مناذج  ح�شام:  حم�شب،   -  1
البحرين،  ال�شعبية،  الثقافة  العربي؛ جملة  ال�شعبي 

عدد 1 )يونيه 2008( �س 67.

.74 �س  املرجع  نف�س  ح�شام،  حم�شب،   -  2

يف  باخل�شو�س  اجلزائر  يف  الرق�شة  تنت�شر   -  3
وجبالة  مهيدي  بن  كمر�شى  جاورها  وما  م�شردة 

يف  تنت�شر  املغرب  ويف  ومغنية  ونذرومة  والغزوات 

الناظور، ووجدة وبركان وفجيج وتاوريرت والعيون 

وجرادة، وغرها.

   4 - ل يوجد اتفاق حول اأ�شل كلمة العرفة، التي تطلق 

على هذه الفرق من املن�شدين، التي تنت�شر يف �شرق 

املغرب وغرب اجلزائر.  

باجلهة  تطلق  ال�شعبي  الفنان  وهو  �شيخ  مفرده   -  5
اخلا�شة  بالإيقاعات  دراية  له  من  على  ال�شرقية  

وممار�شتها مع حفظ الق�شائد والإملام بها.

لتاريخ  مدخل  اجلليل،  عبد  بن  العزيز  عبد   -  6
املو�شيقى املغربية، �س 17.

اأخبار  يف  الهتون  الرو�س  غازي:  ابن  املكنا�شي،   -  7
مكنا�شة الزيتون، املطبعة امللكية، الرباط. 

تاريخ  اإىل  مدخل  العزيز:  عبد  اجلليل،  عبد  بن   -  8
املو�شيقى املغربية، �س 17.

“ال�شباي�س”  لفرقة  الإ�شم  باحثون  بن�شب   -  9
املغاربة  من  ت�شكلت  فرقة  وهي   spahis

الأجنبي  اللفيف  �شمن  و�شامين،  واجلزائرين 

الفرن�شي  الحتالل  فرتة  خالل  الفرن�شي،  للجي�س 

للمنطقة.

اإىل  انتقل  اأنه  ويعتقد  للفظ،  تف�شر  يوجد  ل    -  10
الدبكة  يف  موجودة  فالتعري�شة  م�شر،  من  املنطقة 

امل�شرية.

البالد. لرجال  الت�شليم  العملية:  ت�شمى   -  11

لفظ  املرحلة  على  يطلق  اجلزائري  الغرب  يف   -  12
دارة(. “الدارة” )نديرو 

م�سادر ال�سور

�شيتي  وجدة  موقع  جمموعة   4 اإىل   1 من  ال�شور   -

الإخباري، تن�شر باإذن خا�س من اإدارة املوقع.

- ال�شور من 5 اإىل 8 جمموعة خا�شة بالكاتب.

- �شور الآلت املو�شيقية من كتاب:

instruments des musiques 
populaires et des confreries au 
maroc، by: Mohamed Belghazi، 

ed la croise des chemins، 

2001.

�شورة zammar  من موقع وكيبيديا.

املراجع

على اخلالف���ات امل�شطنعة املتوارث���ة عن احلقبة 

ال�شتعمارية، وتنم���ي م�شاعر الت�شامن والتعاي�س 

بن ال�شعبن اجلارين، الذي يجهل �شبابه واأجياله 

اجلدي���دة الكثر ع���ن قيمهما الثقافي���ة الأ�شيلة، 

ف�ش���ال عما ميك���ن اأن تكت�شي���ه ه���ذه العملية من 

الأهمية القت�شادية من خ���الل توظيفها �شياحيا 

وجعله���ا عامل ا�شتقط���اب �شياحي ثق���ايف وبيئي، 

ميك���ن اأن يك���ون له���ا دور بارز يف حتقي���ق التنمية 

ال�شامل���ة للمنطق���ة، و�شم���ان اإ�شعاعه���ا الثق���ايف 

اجلهوي والوطني والدويل، بعد املحافظة على هذا 

ال���رتاث و�شيانته من كل عب���ث، وتاأهيله لإك�شابه 

مناعة وح�شانة �شد التاأثر ال�شلبي للعوملة.
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اللهجة الموسيقية في األغنية 
الشعبية

وْت” أنموذجا دراسة تحليلية لنمط “الصُّ

يندرج اخلطاب في املوس��يقى ضمن فكر موسيقّي 
يق��وم أساس��ا عل��ى جمل��ة م��ن الّرموز واإلش��ارات 
واإلمياءات وغير ذلك من األشكال الّتعبيرّية، يختلف 
باخت��الف املجتمع م��ن حيث بيئته وثقافت��ه وعاداته 
وتقالي��ده وغيرها من العناصر التي تعطيه خصوصيته 
املمّيزة، لذلك جند بأّن اللهجة املوسيقية في األغاني 
الشعبية مبختلف أمناطها ميكن أن تكون موضوع بحث 
ودراس��ة ملعرفة خصوصيات موسيقية قد متّكننا من 
حتديد الُهوية الفنّية للمجتمع املبدع لهذه األغاني.

*
فاطمة زكري

كاتبة من تون�س
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وقد اخرتنا يف هذه الدرا�شة اأن نقّدم مقاربة 

حتليلية لأحد الأمن���اط الغنائية ال�شعبية املتداولة 

ببع����س املناط���ق من الب���الد التون�شي���ة وهو منط 

���وْت”، وذل���ك يف حماول���ة مّن���ا ل�شتخراج  “ال�شُّ
خمتلف العنا�شر الفنية الذي يحتويها هذا النمط 

الغنائ���ي وبالتايل الك�شف ع���ن خ�شائ�س اللهجة 

املو�شيقية املمّيزة ل���ه والكفيلة باإعطاء فكرة حول 

طبيع���ة الأثر الفني من حي���ث مرجعّيته املو�شيقية 

والثقافية.

ولل�ّشائ���ل اأن يت�ش���اءل: اأّي معن���ى واأّي���ة دلل���ة 

لّلهج���ة يف احلقل املو�شيقي؟ واإىل اأّي مدى ميكننا 

حتديد املرجعية الثقافية واملو�شيقية لنمط غنائي 

اأو قالب اآيل ما؟ وكيف ميكننا ا�شتخراج العنا�شر 

الفنية املكّون���ة للهجة املو�شيقي���ة يف الأثر الفني؟ 

وهل بالإمكان معرفة البيئة التي ينتمي اإليها هذا 

الأث���ر انطالقا من حتليل اخلط���اب املو�شيقي فيه 

وحتديد مقومات لهجته املو�شيقية؟  

جملة من الت�شاوؤلت التي راودتنا ول تزال حول 

مو�شوع اللهجة املو�شيقية ومفهومها، و�شن�شعى من 

ن يف العل���وم املو�شيقية الإحاطة  موقعنا كمخت�شّ

به���ذه الت�ش���اوؤلت وحماول���ة الإجاب���ة عنها وذلك 

من خ���الل تقدمي اأمن���وذج حتليلّي لنم���ط غنائي 

من املو�شيق���ى ال�شعبية بالبالد التون�شية وحتديدا 

اْت«   واملتمّثل يف �شوت »َعْلَجنَّ
)1(

مبنطقة جبنيان���ة

وهو من بن العديد من الأمناط الغنائية املتنّوعة 

واملختلف���ة من حيث ال�شكل وامل�شمون التي كّنا قد 

قمن���ا بتجميعها وت�شنيفها خ���الل العمل امليداين 

التاب���ع لبحث املاج�شت���ر يف املو�شيقى واأثنولوجيا 

     .
)2(

املو�شيقى

يف ماهية اللهجة املو�سيقية

اللَّْهَج���ُة يف اللغة هي َطَرُف اللِّ�َش���اِن اأو َجَر�ُس 

يُح اللَّْهَج���ة، وهي ُلَغُتُه  ، ويقال ُف���اَلٌن َف�شِ
ِ
ال���َكاَلم

، وب�شفة 
)3(

 َعَلْيَها
َ

الِتي ُجِبَل َعَلْيَها َفاْعَتاَدَها َوَن�َشاأ

عاّمة ُيفهم من معن���ى اللهجة يف املعاجم العربية 

اأنه���ا اللغة اأو طريقة اأداء اللغة اأو النطق اأو َجَر�س 

الكالم ونغمته. 

اأّما ا�شطالحا فَتعني اللهجة العادات الكالمية 

ملجموعة قليلة من جمموعة اأكرب من النا�س تتكلم 

ف على اأّنها: ، كما ُتعرَّ
)4(

لغة واحدة

 الت���ي 
)5(

 » جمموع���ة م���ن ال�شف���ات اللغوي���ة

تنتمي اإىل بيئة خا�شة، وي�شرتك يف هذه ال�شفات 

جميع اأفراد هذه البيئة وبيئة اللهجة هي جزء من 

بيئة اأو�ش���ع واأ�شمل ت�شم عدة لهج���ات، لكل منها 

خ�شائ�شها، ولكنها ت�ش���رتك جميًعا يف جمموعة 

من املظاهر اللغوية التي تي�شر ات�شال اأفراد هذه 

البيئات بع�شه���م ببع�س، وفهم ما قد يدور بينهم 

م���ن حديث فهًم���ا يتوقف على ق���در الرابطة التي 

.
)6(

تربط بن هذه اللهجات«

اإن درا�ش���ة اللهج���ات درا�ش���ة علمي���ة يف كل 

البيئات، ومعرفة خ�شائ�شه���ا املميزة لها مطلب 

ي�شعى الباحثون يف حقل الدرا�شات اللغوية والغر 

اللغوي���ة اإىل حتقيقه، ملا يف ذلك من فائدة جليلة، 

كم���ا اأن نتائج مثل ه���ذه الدرا�ش���ة ت�شيء جوانب 

املتعّلق���ة  امل�شائ���ل  بع����س  الغمو����س يف  يكتنفه���ا 

باملرجعّي���ة البيئية والثقافي���ة وغرها من امل�شائل 

الت���ي تف�ش���ي بن���ا اإىل حتدي���د مالم���ح الُهوية يف 

�شّتى مظاهرها وتق���دم لنا معلومات عن العادات 

التقالي���د وغر ذلك م���ن الأمور التي ته���ّم املوؤّرخ 

يف عل���م التاري���خ والجتماع���ي يف عل���م الجتماع 

 
)7(

والباحث يف علم املو�شيقي والثنوموزيكولوجيا

وغرها من الخت�شا�شات العلمية.

وم���ن هنا ميكننا ربط احلدي���ث اآنفا مبا ُيعرّب 

عنه باللهجة املو�شيقية، فكاأمّنا نتحّدث عن لغوية 

 وهذا يف اعتقادن���ا اأمر م�شروع على 
)8(

املو�شيق���ى

اعتب���ار اأّن اأكرث م���ا ذهب اإلي���ه الباحثون يف هذا 

املج���ال ه���و درا�شة وحتلي���ل اخلط���اب املو�شيقي، 

فامل�شاألة بالن�شبة اإلينا تبدو وا�شحة وجلّية، فعندما 

نقول خط���اب مو�شيقي فكاأمّن���ا اّتخذنا املو�شيقى 

ة بها وهذا ما  لغة لها مقّوماتها ونوامي�شها اخلا�شّ

يحملنا لالإقرار بوجود لهجة مو�شيقية متاأّتية من 

رحم ه���ذه اللغة املو�شيقية تك���ون منطلقا لتحديد 

املرجعية الجتماعية والثقافي���ة والفنية للمجتمع 

املتاأّتية منه تلك املو�شيقى.   



132

تعريف الأغنية ال�سعبية

ف الأغني���ة ال�شعبية  »على اأنه���ا الأغنية  ُتع���رَّ

التي يرّددها ال�شعب وي�شتوعبها ويتناقلها وت�شدر 

ع���ن وجدان���ه وتعرب ع���ن اآماله، ولي����س �شرطا اأن 

يك���ون ال�شع���ب هو موؤلفه���ا بل تبناها م���ن موؤلفها 

.
)9(

الأ�شلي املجهول فاأ�شبحت ملكا لل�شعب« 

وُتعت���رب الأغني���ة ال�شعبي���ة روا�ش���ب لتج���ارب 

طويل���ة عاناه���ا الأج���داد ونتاج���ا لتفاعله���م  مع 

بيئتهم اجلغرافي���ة والطبيعية وح�شائل ظروفهم 

 فه���ي »متفجرة من اأعماق ال�شعب، 
)10(

التاريخية

معرّبة عن م�شاغله وطموحاته املختلفة، مواكبة له 

يف كل مراحل حياته واحتفالته اخلا�شة والعامة، 

 .
)11(

الدينية والدنيوية«

 )12(

ويف جممل م���ا مّت ت�شّفحه م���ن درا�شات

ح���ول الأغنية ال�شعبية، ا�شتنتجنا اأن هذه الأخرة 

مرتبط���ة ارتباط���ا وثيقا بحياة الإن�ش���ان يف كامل 

مراحلها لذلك جندها ثرية ومتنوعة يف اأ�شاليبها 

واأغرا�شها بتن���ّوع املنا�شب���ات الحتفالية الدينية 

منها والدنيوية.

اإذن ميكنن���ا تق���دمي الأغني���ة ال�شعبي���ة وف���ق 

الت�شنيف التايل:

- الأغ���اين الديني���ة: كاملدائ���ح النبوي���ة، ومدائح 

الأولياء ال�شاحلن.

- اأغ���اين املنا�شبات الحتفالي���ة: كاأغاين العر�س 

التقليدي.

- اأغ���اين العمل: كاأغ���اين جني الزيت���ون واأغاين 

البحارة.

ة  - اأغ���اين الزن���دايل وه���ي تلك الأغ���اين اخلا�شّ

.
بحفالت “الربوخ”)13(

.)
)14(

- اأغاين الزنوج )ال�شطمبايل

اإن م���ا وجدناه يف الأغاين ال�شعبي���ة التون�شية 

م���ن تنّوع يف الأ�شناف، يع���ود اإىل وجود ثروة حّية 

وهاّم���ة يف ر�شيد املو�شيق���ى ال�شعبية والتي تظهر 

وا�شح���ة يف خمتلف جمالت احلي���اة ال�شعبية يف 

كامل تراب البالد التون�شية.

اخل�سائ�س الفنية لالأغنية ال�سعبية:

رغم التنّوع الذي مّت ر�شده يف الأغاين ال�شعبية 

التون�شي���ة م���ن حي���ث الأ�شن���اف والأغرا����س من 

خالل ت�شّفحنا جلملة من الدرا�شات التي تناولت 

بالبحث يف هذا املو�شوع، لحظنا اأّن هذه الأغاين 

ت�ش���رتك يف نف�س اخل�شائ�س �شواء كان ذلك من 

حيث الكلمة اأو اللح���ن اأو الأداء، وهو ما �شنحاول 

اإبرازه يف هذا العن�شر من خالل عر�س جملة من 

اخل�شائ����س الفنية بدءا م���ن الن�س ال�شعري لها 

مرورا ببنائها اللحني وتركيبتها الإيقاعية وانتهاء 

باأ�شلوبها الأدائي.

)15(

فم���ن جهته ذكر الباحث نا�شر البقلوطي

اأّن الن�س ال�شعري يف الأغنية ال�شعبية التون�شية:

  »يتمّي���ز بجزالة املعنى ورق���ة اللفظ واكتنازه 

باحلك���م والأمث���ال وغالبا م���ا يكون ه���ذا الن�س 

اأبياتا م���ن ال�شعر ال�شعبي النابع من عامة ال�شعب 

والذي يرتكز على اللهجة العامية ول يعني اأن �شعر 

العامي���ة برمت���ه اأو ال�شعر امللحون ه���و بال�شرورة 

�شع���ر �شعبي لأن ال�شعر امللحون قد يعرّب عن مزاج 

قائله املتفرد وعن ذاته وجتربته ال�شخ�شية بينما 

يعك�س م�شمون ال�شعر ال�شعبي التجربة اجلماعية 

.
)16(

والأحا�شي�س العامة«

ويف ه���ذا املنح���ى، وع���ن الكلم���ة يف الأغني���ة 

ال�شعبّي���ة، ي�شي���ف لطفي اخل���وري قائ���ال: »تاأتي 

الكلم���ة عفوي���ة منبعثة م���ن ال���ذات ال�شعبية غر 

املعقدة دافق���ة بالأحا�شي�س دون حماولة لكتمانها 

اأو تغطيته���ا بكلم���ات من�شقة ومنمق���ة لذلك فاإّننا 

جن���د اأّن هذه الكلمة تكون يف ظاهرها ب�شيط ويف 

.
 )17(

فحواها عمق و�شدق يف التعبر«

اإّن م���ا �شب���ق ذك���ره ع���ن الأغني���ة ال�شعبّي���ة، 

وح�شب اأقوال الباحثن عن ب�شاطة الكلمة وجزالة 

املعن���ى والّلهجة العامية وجمهولّية املوؤلف و�شرعة 

انت�شاره���ا وتناقله���ا �شفوّي���ا، يحملن���ا اإىل تاأكي���د 

الراأي القائل باأّن الن�ّس ال�شعرّي غالبا ما يت�شّمن 

يف حمت���واه خمت�شرا لتج���ارب ب�شرية يف خمتلف 

املج���الت احلياتي���ة املختلف���ة التي تع���رّب عن قيم 

وعادات واأمناط من ال�شلوك للمجتمع.
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اأّما من حيث الّلحن فقد ذهب بع�س الباحثن 

يف جمال املو�شيقى ال�شعبّية بالقول اأّن خ�شائ�س 

البن���اء الّلحن���ي ل تختل���ف كثرا ع���ن خ�شائ�س 

الن����س ال�شع���ري خ�شو�شا م���ن حي���ث »ب�شاطة« 

اجلمل���ة املو�شيقي���ة وعدم معرفة امللح���ن الأ�شلي 

لالأغنية و�شرع���ة تداوله بن النا����س �شفاهة دون 

التقّي���د برتقي���م مو�شيق���ي، وه���ذا ما ذه���ب اإليه 

:  »وما ي�شُدق 
)18(

الباح���ث لطفي اخلوري بقول���ه

عل���ى ن����سّ الأغني���ة ال�شعبية ي���كاد ينطب���ق على 

اأحلانه���ا،...اإذ اأّن ملحنها يف الغال���ب هو موؤلفها 

نف�ش���ه ذلك الإن�شان ال�شعبي الب�شيط الذي يندفع 

بالغناء املنبعث من تاأثره بحالته الجتماعية التي 

يعي����س فيها ويف الظ���روف اأو املنا�شبات التي وجد 

فيها«.

لقد حاولنا يف هذا العن�شر، واعتمادا على ما 

اآلت اإليه بع����س الدرا�شات حول الأغنية ال�شعبّية، 

اأن نق���ّدم و�شفا وجيزا وعاّم���ا لأبرز اخل�شائ�س 

الفنّية من حيث الن����سّ ال�شعرّي والبناء اللحنّي، 

وق���د تب���ّن لنا من خ���الل ه���ذه اخل�شائ����س اأّن 

الأغني���ة ال�شعبية تقوم اأ�شا�شا عل���ى الن�ّس الّنابع 

من املجتم���ع التقلي���دي الذي ي�ش���ّور لنا خمتلف 

الع���ادات والتقاليد ال�شعبية ويع���رّب عن اأحا�شي�س 

هذا املجتمع وانفعالته، ومن هذا املنطلق ميكننا 

الإق���رار باأهمّي���ة الأغني���ة ال�شعبي���ة وم���ا لها من 

.
)19(

وظائف جُتاه الإن�شان

وْت«: تعريف »ال�سُّ

ْوُت  بالرجوع اإىل املعاجم اللغويَّة جند اأن ال�شَّ

���وْت” اإىل فعل  ، وتعود كلمة “�شَ لغ���ة هو اجَلر����سُ

َت  َوّ ���اَت، َو�شَ �شَ
َ

ْوًتا، َواأ ���اُت �شَ وُت وُي�شَ ���اَت َي�شُ �شَ

َت ُي�ش���ِوّت َت�شويًتا،  ���َوّ ِب���ِه: كّله َن���اَدى. ويقال: �شَ

َت ِباْن�َش���اٍن َفَدَعاُه.  ���وَّ ِوّت وذل���ك اإذا �شَ فه���و ُم�شَ

ُجل  ���اَت الرَّ �شَ
َ
اِئ���ُح. فُيقال: اأ اِئ���ُت ه���و ال�شَّ وال�شَّ

���اَت  بالّرج���ل اإذا �َشَه���َره باأم���ر َل َي�ْشتهي���ه. واْن�شَ

ْكر،  ي���ُت: الذِّ َياًت���ا: ا�ْشَتَهر، وال�شِّ َم���ان به اْن�شِ الزَّ

َوات  ا�س اأْي ذكره. والأ�شْ يُت���ه يِف النَّ ُيقال َذهب �شِ

يُت  ���ْرٍب ِمن الِغَن���اء، وال�شِّ ي كّل �شَ
َ
ْوٌت اأ جم���ع �شَ

اَت  وِت، فيق���ال: َرجل �شَ ه���و َمْن َكان �َشدي���د ال�شَّ

َوات اأي  ���ْوت، والرجل امِل�شْ ي �َشِديد ال�شَّ
َ
ّي���ٌت اأ و�شَ

)20(

ِويت. كثر التَّ�شْ

وت  ���ْوت ُهو �شَ وُيق���ال يف مو�ش���ع اآخر اأن ال�شَّ

الإن�ش���ان وغ���ره، وَذك���ر اهلل ع���ّز وج���ّل يف ِكتابه 

وِتك«. ِقيَل  العزي���ز: »وا�ْشتفِزْز من ا�ْشتَطع���َت ِب�شَ

اَت الَقو�َس جعلها  �شَ
َ
واِت الِغن���اء وامَلزامر، واأ باأ�شْ

.
)21(

ُت ِوّ ُت�شَ

وْت« عل���ى اأّنه  ف »ال�شُّ اأّم���ا ا�شطالح���ا فُيع���رَّ

اأحد الأمناط الغنائي���ة واملقرتن اأ�شا�شا بالأن�شطة 

تل���ك  ���ة  خا�شّ الحتفالي���ة  واملنا�شب���ات  اليومي���ة 

املّت�شل���ة بامل���راأة الريفية، وقد جند ه���ذا النمط 

يف العديد م���ن الأغرا�س ال�شعرية لذلك يوؤّدى يف 

خمتل���ف املنا�شبات متخّذة يف ذل���ك اإطارا معينا 

وت  ة« اأي ال�شُّ وْت احِلنَّ ���ا بها فنقول مثال »�شُ خا�شّ

ة«. الذي يوؤّدى يف »يوم احِلنَّ

ى هذا ال�شوت دون  وق���د جرت العادة اأن ي���وؤدَّ

م�شاحبة اآلة اإيقاعية من طرف اأربعة ن�شاء تقول 

اْن  ���وْت« ومعنى هنا »َهزَّ و ال�شُّ ا ِهزُّ اإحداهّن: »َهيَّ

وْت« هو املبادرة بالغناء، وتتمّثل طريقة الأداء  ال�شُّ

يف اأّن اإح���دى هوؤلء الن�شاء الأربع���ة ُتبادر بالغناء 

لَتْلَح���ق مبا�ش���رة بعده���ا ام���راأة ثاني���ة فتحاكيها 

غناًء، اأم���ا املراأتان املتبقيت���ان فمهّمتهما تقت�شر 

عل���ى ترديد م���ا مّت غناوؤه من ط���رف املراأة الأوىل 

وْت«  اْن ال�شُّ والثانية معا وهذا ما يعرّب عنه ب��»�َشَدّ

وْت«  ِجي���ْع«. وقد تختلف طريقة اأداء »ال�شُّ ْ اأو »الرتَّ

يف بع����س املنا�شبات وذلك يف حال���ة وجود نق�س 

يف ع���دد الن�شوة املن�شدات حي���ث ت�شطّر امراأتان 

وت« بطريق���ة تاأخذ فيها  على الأق���ّل ب���اأداء »ال�شُّ

وْت«( لرتّدد  اإحداهما املبادرة بالغناء )»ْتِهْز ال�شُّ

عنه���ا املراأة الثانية ببيت اآخ���ر يف نف�س ال�شياغة 

وْت«(. اْن ال�شُّ اللحنية ملا اأّدته املراأة الأوىل )»�َشدَّ

ويف واقع الأمر اأّن هذا النمط الغنائي ل يخلو 

من احتوائه لإيقاع داخلّي �شمن الأبيات ال�شعرية 

املغّناة على الرغم من اأن اأداءه يكون دون م�شاحبة 

اآل���ة اإيقاعية وبالتايل فاإن امل���راأة عند الغناء جتد 

 ف�شال 
)22(

لها حرية متديد احلروف اأو تق�شرها



134

اإىل اإمكانّي���ة اإ�شاف���ة الألفاظ والتي تك���ون متاأتّية 

مّما يخاجلها م���ن م�شاعر واأحا�شي�س عند حلظة 

الأداء، وجتدر الإ�ش���ارة اإىل اأّن هذه العملّية تكون 

مبنّية اأ�شا�شا، وح�ش���ب اإمعاننا يف ال�شتماع، على 

مبداإ اإيج���اد تطوي���ع اإيقاعّي بن الن����سّ الأ�شلي 

والبناء اللحني للنمط الغنائي.  

ون���ورد فيما يلي منوذجا م���ن منط »ال�شوت« 

والذي ِيوؤّدى يف يوم احلناء:

��ي��َها ���ْه ِون�َْح���ِنّ ْك ِل�ْلِحنَّ ي ِي����ِدّ ِم�����دِّ

�يْم��ِتْك َف��ْرَحاَن��ة ِبي�َه��ا           ُوامْمِّ

ِري����������������ْف ����سْ ��ة ِوال���تَّ ْك ِلْل�ِحنَّ ي ِي�دِّ ِم�دِّ

ي���ْف           ُوِيْخْدِم�ْك �ُس�و�َس��اْن ُو�سِ

ْه ِواْرِخيل������ِي ي�������ِِديْه ْك ِلْل�ِحنَّ ي ِيدِّ ِم�دِّ

���ة          ُواأُمِّ ال��َخ��َوات�����ِْم َذْه������ِب��يَّ

َواَبْع ة ِواْرِخيِلي ال�سِّ ْك ِلْلِحنَّ ي ِيدِّ     ِمدِّ

         ِواخَل����َواِت�������ْم ِب���������الّطَواِبْع

اْت« وْت »َعاجَلنَّ : �سُ
)23(

حتليل النموذج الغنائي

 - اجلانب ال�شعري:

�شنعتم���د يف تدويننا للن����س ال�شعري ل�شوت 

���اْت« على الت�شجيل ال�شوتي لأمي »حميدة«  »َعْلَجنَّ

اإث���ر مقابل���ة اأجريناه���ا معه���ا مبنطق���ة البحث، 

و�شنحر�س على تدوين املفردات املحلية للمنطقة 

كما مّت تلفظها من طرف املخربة. 

- الن�س ال�سعري:

اْت رِبْ َعْل  َجنَّ َيا َنا�ْس ِك�������يْف ال�سَّ

ُطوا الَدْمَعاْت ُنوُحوا ْمَع������اَيا ُو�سقِّ  

** * * * * *
���������اْت ِه���������َي َج�������������������نَّه ُوَجنَّ

ا     ْوخِويِلْفَها َم���ا ْم�َس����ا ْوَم����اْت ِمَنّ

�������ة ��َب������ة ب��ِال�ِحنَّ َيا ْم����������َخ���سِّ

ُخوِل ْجاَلْة ِلْف ْعُرو�َسة ِليْلِة الدِّ               حَتْ

** * * * * *
�������������اْت ِه������������َي ْرِجي�������َل�ة َجنَّ

َّ�������اْت ْبِليًلْه َل��ة ْقَبْل مُل           َيا ُمَوجِّ

ي�ْوين َيا َنا�ْس ْقِبْلِت ْجِمي��َل�ْه عزِّ

�اْت رَبْ ْعَلى َجنَّ رَبْ ِن�سْ                        ِكيف ِن�سْ

** * * * * *
اَي�������ه ِك������ي َج��������اْتَه�������ا الَه�وَّ

ْتَها ِه��يَّ ْوَن��اَي                َقْعِدْت َع����مِّ

ُقْلِتْلَها َل َب����ا�ْس َي����اَم�������ْس�َك�اَيا

               ْتَلْفت�ِْتِلي ِوْتَنْهِدْت ِوْب���َكاْت

** * * * * *
اْت َم�����ا َت������ْم����������ِس����ي���ِسي َجنَّ

وْت َبْعِدْك ْوَما ْت�َراِن��ي�ِسي َباِلْك مْنُ  

اإْم�ِسي ْوَراء َنْع�ِسي ْوَمِاتْب���ِك�ي�ِسي

  َل ْيُقوُلوا ْفاَلَنْه ْمَع ْف�اَلْن ْزَن������اْت

** * * * * *
����������������������اَن��ة ْل�������َحْقْت ِلْلَجبَّ

اَنة ا�ْس ْم��َرْوَح�ة َدَفّ ويِن النَّ   َعْر�سُ

ُقْلِتْلُهْم َيا َنا�ْس ِويْن�ِهي ْفاَلَن�ْه

ِت الّلُحوْد ْغ�َباْت َقاُلويِل ْفاَلَنْه حَتْ  

** * * * * *
ْم ْع���ِليَها ْم�����������ِسي����ْت ْن�����َرحِّ

                   ِاْنِحْل الّلُحوْد ْنُحْطَها ْعَلى ِج�يَهه

ْوْق�������َع������تْدْت ُنْن����ُظ��ْر ِفي�َها

ْل�س��ِي ِفي����َه����ا       ِمْلِك املُ��وْت ِي�َب���دِّ
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- �سرح املفردات:

ال�شرحاملفرادات

ُنوُحوا
م�شتقة من فعل “ناح” اأي 

بكى ب�شوت عايل وعّدد 
مناقب امليت 

ُطوا �شقِّ
اأعينكم  “اأ�شكبوا” الدمع من 

)ابكوا(

خِويِلْفَها
هي ت�شغري لكلمة “خليفها” 

اأي ال�شخ�ض الذي �شيكون 
مكانها

اَنة َدَفّ
هم الأ�شخا�ض الذين قاموا 

بهمة دفن “جنات” 

اختفتْغ���������َباْت

ْم اأطلب لها الرحمة  ْن���������������َرحِّ

 - اجلانب املو�شيقي:

:
)24(

- الن�س املو�سيقي

- البناء اللحني:

انطالقا من الوثيقة امل�شموعة والن�س املو�شيقي ميكننا ا�شتخراج امل�شار اللحني التايل:

 متكاملة ت�شتمل على جملتن مو�شيقّيتن هما:
)25(

يحتوي هذا الأثر الفني على وحدة حلنية
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اجلملة الأوىل: وهي اجلملة التي مّت خاللها اأداء ال�شطر الأول من البيت ال�شعري )َيا َنا�ْس ِك�������يْف 

اْت( وقد متّيزت هذه اجلملة باحتوائها على بع�س الدرجات املحورية التي قام عليها اخلط  رِبْ َعْل  َجنَّ ال�شَّ

اللحن���ي له���ذا ال�شوت، وتتمّثل هذه الدرج���ات يف كل من درجة الدوكاه )راي( ودرج���ة اجلهاركاه )فا(. 

انتهت هذه اجلملة بركوز موؤّقت على درجة الدوكاه مع ج�ّس درجة الرا�شت عند القفلة.

ُطوا  اجلملة الثانية: متّثل هذه اجلملة حلن ال�شطر الثاين من البيت ال�شعري )ُنوُحوا ْمَع����اَيا ُو �شقِّ

الَدْمَعاْت( وقد وقع الرتكيز فيها على كل من درجة النوا )�شول( ودرجة الرا�شت )دو(، واجلدير بالذكر 

اأّن هذه الدرجة هي التي مّت ج�ّشها مع نهاية اأداء حلن كل �شطر من البيت ال�شعري. 

اعتمادا على الرتقيم املو�شيقي فاإّن املجال ال�شوتي ل�شوت »ع اجلّنات« ميتّد من درجة الرا�شت )دو( 

اإىل درجة احل�شيني )ل(، وميكن و�شف هذا املجال باملحدود على اعتبار اأّنه مل يتعّد ال�شّت درجات.

عل���ى مدى اخلط اللحني ل�شوت »ع اجلنات« نالحظ تواج���د بع�س امل�شافات ال�شوتية واملرتاوحة بن 

الثنائية والثالثية والرباعية واخلما�شية:

م�شافة الثنائية: 

م�شافة الثالثية:

م�شافة الرباعية:
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م�شافة اخلما�شية:

نالح���ظ من خ���الل ا�شتخراجنا ملختلف امل�شافات ال�شوتّية اأّن البن���اء اللحني لهذا النمط الغنائي قد 

متّي���ز بتنّوع���ه يف النتقالت ال�شوتّية على الرغم من حمدودّية املج���ال ال�شوتي وهذا ما ميّثل خ�شو�شّية 

وت«. حلنّية يتمّيز بها هذا »ال�شّ

وم���ا ميكن مالحظته اأي�شا م���ن خالل امل�شار اللحني ل�شوت »ع اجلّنات« ه���و وجود احلركات اللحنية 

النازلة، وهي يف اعتقادنا التي حّددت طبيعة اخلط اللحني لل�شوت والذي متّيز يف جممله بتدّرج درجاته 

املو�شيقية انطالقا من درجة »احل�شيني« و�شول اإىل درجة »الرا�شت«.

وت” والتي من  تربز لنا هذه احلركات اللحنّية طبيعة اللهجة املقامّية املعتمدة يف �شياغة حلن “ال�شّ

خالله���ا ميكننا حتديد مالمح اخلط���اب املو�شيقي املعتمد يف اأداء هذا النم���ط الغنائي، وقد لحظنا اأّنها 

ل تخ�ش���ع اإىل اأّي من القواعد النظرّية للطبوع التون�شّي���ة، وتبقى م�شاألة حتديد خ�شو�شّية اإيقاعّية حلنّية 

وْت” جمال للبحث من خالل التطّرق اإىل جمع وت�شنيف كامل الر�شيد الغنائي ال�شعبي  تابعة لنغمة “ال�شُّ

ومن ثّم حتليله للوقوف عند اأبرز اخل�شائ�س النغمّية ملختلف الأمناط الغنائّية ال�شعبّية.   

- الإيقاع املو�شيقي: 

مّت اأداء �شوت “ع اجلنات” بحرّية ّاإيقاعية، اإّل اأّنه، واعتمادا على النب�س الإيقاعي، متّكنا من حتديد 

وحدة اإيقاعية متّثلت يف ال�شوداء وبالتايل ا�شتخراج جمموعة اخلاليا الإيقاعية التالية:  

اإّن اأبرز ما ميكن مالحظته على م�شتوى الإيقاع يف �شوت “ع اجلنات” هو وجود اأحد اأ�شكال ال�شكوت 

واملتمّث���ل يف “النف����س”)   ( وال���ذي تواتر �شّت م���رات على مدى اأداء البيت ال�شع���ري، وقد تواجد هذا 

ال�ش���كل ث���الث مرات يف ال�شطر الأول من البيت وثالث مرات يف ال�شطر الثاين، ما اأوحى لنا بوجود تناظر 

اإيقاعي بن امل�شار الإيقاعي لل�شطرين خ�شو�شا واأّن كليهما انتهيا ب�”النف�س” مّرتن متتاليتن. 
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اإّن وج���ود ه���ذا التناظر الإيقاعي خالل اأداء “ال�شوت” يجّرنا اإىل ا�شتنت���اج مفاده اأّن للغّناية القدرة 

عل���ى ا�شتح�ش���ار نف�س امل�شار الإيقاع���ي بن ال�شطرين وبالتايل ف���اإّن امل�شاألة مرتبط���ة اأ�شا�شا مبا حفظته 

الذاك���رة من خالل التواتر ال�شف���وي للنمط الغنائي والذي اأ�شبح فيما بعد جمّرد قالب غنائّي حافظ على 

بنيته الإيقاعّية اللحنّية لتتقّبله “الغّناية” فتحفظه ثّم ترّدده.    

- درا�شة الإيقاع اللفظي ال�شعري يف عالقته بالإيقاع اللفظي املغّنى: 

�شنحاول يف هذه املرحلة من التحليل درا�شة اجلانب الإيقاعي للملفوظ ال�شعري يف عالقته بامللفوظ املغّنى 

وذل���ك اعتم���ادا على الت�شجيل ال�شوتي من ناحية والن�س ال�شعري م���ن ناحية اأخرى. وجتدر الإ�شارة اإىل 

اأّنن���ا �شنعتمد على ال�ش���وداء كوحدة اإيقاعية لتحديد ع���دد املقاطع اللفظية �شع���را ومقارنتها بتلك املغّناة 

وبالتايل حتديد مواطن التطويع.

اأّم���ا عل���ى م�شتوى امللفوظ املغّنى فقد وجدنا بع�س املفردات امل�شافة عند غناء �شطري البيت ال�شعري 

واملتمّثل���ة اأ�شا�ش���ا يف: “ ع اجلّن���ات” و “يا نا�س” و “ ه���اااااه” وقد اأ�شيفت هذه املفردات يف �شياق اخلط 

وت بطريقة مّت فيها اإنهاء املعنى املو�شيقي للوحدة اللحنية الواحدة. اللحني لل�شّ

كم���ا لحظن���ا اأّنه مّت اعتماد عملّي���ة التطويع الإيقاعي من خالل اأ�شل���وب “التمديد” اأو “التطويل” يف 

بع�س املقاطع اللفظية وكان ذلك حتديدا يف مفردتي “نا�س” و”ْو�شّقطو”. 
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-  اجلانب الأدائي:

اعتمادا على الوثيقة امل�شموعة فاإّن اأداء �شوت 

»ع اجلّن���ات« كان ب�شف���ة فردية من ط���رف »اأّمي 

حميدة« وقد متّيز اأداوؤها بالأ�شلوب الرجتايل وهي 

وت يف املو�شيقى  خا�شّية م���ن خا�شّيات منط ال�شّ

ال�شعبية اإّل اأننا لحظنا وجود تناظر على م�شتوى 

اخلط اللحن���ي والإيقاعي وتوافقا زمنّيا عند اأداء 

بيت���ن من �شعر ه���ذا ال�شوت وقد تاأّك���د لنا ذلك 

عندما قمنا بقيا�س اأداء كّل بيت بح�شاب الثانية، 

فمثال ا�شتغرق اأداء كاّل من البيت الأّول:    

�����ه  ����اْت ِه��������َي َجنَّ ْوَج�����نَّ

ا            ْوخِويِلْفَها َما ْم�َسا ْوَماْت ِمَنّ

والبيت الثاين: 

��ة َب�������ة ِبال�ِحنَّ َيا ْم������َخ�سِّ

ُخوِل ْجاَلْة« ِلْف ْعُرو�َسة ِليْلِة الدِّ             حَتْ

حوايل 12 ثانية.

ح من خالله   ونورد فيما يلي ر�شما بيانّيا نو�شّ

ه���ذا التق���ارب الزمن���ي يف الأداء والتناظ���ر على 

م�شت���وى اخل���ط اللحن���ي والإيقاعي لأح���د اأبيات 

�شوت » ع اجلّنات«:

اإّن ه���ذا التواف���ق عل���ى م�شت���وى القيم���ة الزمنية 

امل�شتغرق���ة يف اأداء البيت���ن من ال�شع���ر يقّدم لنا 

جانبا م���ن الإبداع الفّني املتاأّتي من طرف املوؤّدية 

بطريقة عفوّي���ة وهذا ما اأ�شفى جمالية فنّية على 

امل�شتوى الأدائي لهذا ال�شوت. 

الأ�سلوب التعبريي:

ميكن النظر يف دللة هذا الأ�شلوب من زاويتن 

اثنتن: اأّولهما ت�شم���ل اجلانب ال�شعري )الأدبي( 

وثانيهما تخ�ّس اجلانب املو�شيقي )الأداء(.

فاأّم���ا الزاوي���ة الأوىل )اأي الأ�شلوب التعبري 

الأدبي( فقد تلّم�شنا جمالّية على م�شتوى املفردات 

���������������������������اْت”  ذات اجلر�س املمّيز من ذلك “ َجنَّ

و“الَدْمَع���اْت ” و“ْج���اَلة” وكلُّها مفردات احّتدت 

 واحدة »َن���اْت« و«ع���اْت« و«َلة« وهي 
)27(

يف قافي���ة

الت���ي كان لها وقع عل���ى املتلّق���ي يف انتظامها ويف 

جر�س اأحرفها.

ه���ذا بالإ�شاف���ة اإىل ال�ش���ور ال�شعري���ة الت���ي 

تعك����س م�شاع���ر واأحا�شي�س ال�شاع���ر ولوعته على 

فق���دان حبيبته »جّنات« من ذلك م���ا ورد يف هذا 

البيت من �شوت »عاجلّنات«:

ْم ْع���ِليَها ْم��������ِسي����ْت ْن����َرحِّ

ِاْنِحْل الّلُحوْد ْنُحْطَها ْعَلى ِج���ي�َهه  

:التناظر الإيقاعي واللحني والتوافق الزمني يف اأداء �سوت »ع اجلنات«
)26(

ر�سم بياين
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ْوْق���َع���تْدْت ُنْن������ُظ���ْر ِفي��َها

ْل�ِس��ي ِفي������َه�ا ِمْلِك ال�ُم��وْت ِيَب�������دِّ  

اإّن م���ا ج���اء يف ه���ذا البيت من �ش���ور �شعرّية 

ح لنا احلالة النف�شية  وم���ن بالغة يف معانيها يو�شّ

الت���ي و�شل اإليه���ا ال�شاعر من ج���ّراء وفاة حبيبته 

»جّنات«، فهو ي�شّور لنا حالة ال�شطراب النف�شي 

الت���ي و�ش���ل اإليها وه���و ما دفعه اإىل ح���ّد فتح قرب 

احلبيب���ة واإخ���راج جثمانها والنظ���ر يف مالحمها 

ع�شى اأن تك���ون قد تغّرت، وهن���ا ميكننا الإ�شارة 

باأّن م���ا قام ب���ه ال�شاعر كان جت���اوزا منه للعرف 

والدين.  

اإّن ه���ذه العّينة من ال�شور ال�شعرية يف الن�س 

الأدب���ي ل�ش���وت »ع اجلّن���ات« تربز لن���ا جانبا من 

براع���ة ال�شاعر يف التعبر ع���ن اأحا�شي�شه وحالته 

النف�شية وتبليغه���ا اإىل املتلّقي باأ�شلوب يتمّيز بقّوة 

الإيحاء والتاأث���ر ما يجعل هذا الأخر يتفاعل مع 

ما اأراد ال�شاعر تبليغه من تعبرات.

اأّم���ا فيما يتعّل���ق بالزاوية الثاني���ة، ونعني بها 

الأ�شل���وب الأدائي، فاإّن اأبرز م���ا ميكن مالحظته 

ذل���ك الغناء من ط���رف »الغّناية« الذي مل يتجاوز 

ال�شت درجات ونرّجح اأن يتما�شى هذا الأ�شلوب يف 

الأداء ونف�شّية املغّني مع نف�شّية ال�شاعر، وبالتايل 

فاإّن ال�شورة ال�شعرية احلزينة املُراد تبليغها يزيد 

يف تاأكيدها اأ�شلوب الغناء الذي كان خاليا من اأّي 

تعقيد بطريقة ميكن اأن يوؤّديه اأّي فرد من املجتمع 

ة واأّن كامل ال�ش���وت قد انبنى  اجلبني���اين، خا�شّ

على وحدة حلنية واحدة تك���ّررت بنف�س الأ�شلوب 

على مدى اأبيات »�شوت جّنات«.

وما يجدر الإ�شارة اإليه اأّن »الغّناية« عند اأدائها 

لهذا ال�شوت قد قامت بتطويل اآخر كّل �شطر من 

البيت ال�شعرّي، وكاأّننا به »اإ�شباع حلنّي« يراُد من 

ورائه اإخراج تلك احلرقة واللوعة عند الغناء، وما 

ه���و موؤّكد لدين���ا اأّن هذا الأ�شل���وب يف الأداء ميّثل 

خ�شو�شّية من خ�شو�شّيات »ال�شوت« يف الر�شيد 

املو�شيقي ال�شعبي بالبالد التون�شية ب�شفة عاّمة.

 الباث: ال�شاعر 

 اأ�شلوب النداء )حرف النداء “يا”(

 ا�شتعمال عبارات موؤّثرة يف معانيها

)نوحوا معايا – �شّقطوا الدمعات( 

 املغّني: الباث

اأداء م�شافة رباعية �شاعدة

 اأداء خطوط حلنية �شاعدة

ونازلة وبخاليا اإيقاعية خمتلفة

الأ�شلوب اخلطابي 

يف �شوت “جّنات”

 يف اجلانب 

ال�شعري

 يف اجلانب 
املو�شيقي

امل�شتمع

املتقّبل

ح من خالله مالمح من الأ�سلوب اخلطابي املعتمد يف �سوت “جّنات” ر�سما بيانّيا نو�سّ
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الأ�سلوب اخلطابي ) اللهجة املو�سيقية(: 

ميكنن���ا ح�ش���ر الأ�شلوب اخلطاب���ي يف �شوت 

جن���ات يف زاويتن اثن���ن: الأوىل ت�شم���ل اجلانب 

ال�شعري والثانية مرتبطة باجلانب املو�شيقي.

فاأّم���ا الأوىل فق���د ات�شح لن���ا يف بداية الن�س 

ال�شع���ري اعتم���اد ال�شاع���ر اأ�شلوب الن���داء وذلك 

بوج���ود حرف النداء “يا” وه���و يف ذلك يخاطب 

يف “النا����س” مثلما ُذكر يف �شياق الن�س ال�شعري 

داعي���ا اإياهم م�شاركت���ه حزنه واأمله عل���ى حبيبته 

اأّن ال�ش���رب عل���ى موتها  له���م  “جن���ات” موؤّك���دا 
وفقدانها هو اأمر م�شتحيل.

اْت رِبْ َعْل  َجنَّ َيا َنا�ْس ِك�������يْف ال�سَّ

ُطوا الَدْمَعاْت   ُنوُحوا ْمَع����اَيا ُو �سقِّ

اأّم���ا الزاوي���ة الثاني���ة ونعن���ي به���ا الأ�شل���وب 

اخلطابي يف اجلان���ب اللحني، فقد جتّلى لنا هذا 

الأخر يف اأداء م�شاف���ة الرباعية ال�شاعدة والتي 

اقرتن���ت بلفظة يا نا�س وبالتايل فاإّن التم�ّشي لهذا 

اخلط اللحني كان مالئما مع املعنى اللغوي لعبارة 

نا�س”  “يا 

كم���ا اأّن طلب ال�شاع���ر م�شاركة النا�س حلزنه 

تزام���ن مع اأداء م�شار حلنّي تنّوعت فيه اخلطوط 

وْت« باجلهة طفلة من منطقة جبنيانة ترتدي اللبا�س التقليدي، متّثل اأ�سغر مرّددة ل� »ال�سّ
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اللحنية بن نازل���ة و�شاعدة وتعّددت فيه اخلاليا 

الإيقاعي���ة وه���ذا م���ا يعك����س يف اعتقادن���ا حال���ة 

ال�شطراب النف�شّي التي عا�شها ال�شاعر.

 

“َع  ل�ش���وت  املمّي���زة  الفنّي���ة  ال�ّشم���ات  اإّن 

���اْت” عل���ى م�شتوى الأ�شل���وب اخلطابي تربز  اجَلنَّ

لن���ا اأهمّية اجلانب ال�شعري واجلانب النغمي على 

حّد �شواء يف تبليغ هذا اخلطاب، بحيث اأّن اعتماد 

اأ�شالي���ب فنّية متنّوعة �ش���واء �شعرّي���ا اأو مو�شيقّيا 

يجع���ل لهذا النمط دللت عل���ى م�شتوى الأ�شلوب 

اخلطابّي وبالت���ايل نخل�س من ه���ذه امل�شاألة اإىل 

اأّن اللح���ن يف �شوت “َع اجَلّناْت” هو عن�شر ثابت 

مرتبط ارتباطا وثيقا بال�شعر. 

فاإذا كان يف اجلانب ال�شعري اعتماد لأ�شلوب 

الن���داء فيقابل���ه يف ذل���ك مو�شيقّي���ا اأداء مل�شاف���ة 

الرباعّي���ة ال�شاع���دة، واإذا كان هن���اك ا�شتعمال 

لعب���ارات موؤّث���رة يف معانيه���ا يف تاألي���ف الن����س 

ال�شع���ري فيقابله يف ذل���ك مو�شيقّيا اأداء خلطوط 

حلنّي���ة �شاعدة ونازلة وبخالي���ا اإيقاعّية متنّوعة، 

ويبق���ى كل ه���ذا يف �شي���اق الأ�شل���وب اخلطاب���ي 

املتواجد يف النمط الغنائي “ �شوت َع اجلّناْت”. 

خامتة:

اإّن جممل ما ميكننا اخلروج به من ا�شتنتاجات 

عل���ى امل�شت���وى املو�شيق���ي يف حتليلن���ا ل�شوت “ع 

اجلنات”، ه���و اأّن حلن هذا النم���ط ميّثل خطابا 

يق���وم على جملة من املعاين الت���ي اأنتجها املجتمع 

لتكون اأح�ش���ن تعبر لأحا�شي�ش���ه وم�شاعره، ومن 

الإجح���اف اأن ننع���ت ه���ذا اللح���ن بالب�شاط���ة بل 

هو ممّي���ز يف �شياغته وث���رّي يف بنيت���ه الإيقاعّية 

واللحنّية.

فالبني���ة اللحني���ة ل�شوت “جّن���ات” هي بنية 

اعتمدت على خط حلن���ّي متحور اأ�شا�شا يف ثالث 

درجات مو�شيقّية )راي، مي، فا( ما جعل طريقة 

تلّقي���ه من طرف امل�شتمع تك���ون �شهلة وبالتايل مّت 

ا�شت�شاغ���ة اللح���ن ب���كّل مرونة من ط���رف اأفراد 

املجتم���ع اجلبنياين وهي م�شاأل���ة متّكن من تداول 

���ه  ه���ذا النم���ط الغنائ���ي يف املجتم���ع وتبّن���ي ن�شّ

ال�شع���رّي وم�ش���اره اللحني وبالتايل فه���م واإدراك 

لهجته املو�شيقية.

واجلدي���ر بالذك���ر اأّن يف �شياغ���ة حل���ن منط 

“ال�ش���وت” اإبداع���ا فنّي���ا جت�ّش���د يف جمل���ة من 
العنا�شر الت���ي اأ�شفت علي���ه واأك�شبته خ�شو�شّية 

فنّي���ة �شمل���ت عدي���د اجلوان���ب وهذا م���ا يحملنا 

وْت “عاجلّنات”  لالإقرار بوج���ود قيمة فنّية يف �شُ

خريطة تو�سح املوقع اجلعرايف ملنطقة جبنيانة
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تكمن اأ�شا�ش���ا يف اأ�شلوب الغن���اء و�شياغة الّلهجة 

املو�شيقية.

ونح���ن اأم���ام ه���ذا الإب���داع الفنّي نق���ول باأنه 

مت���اأّت اأ�شا�شا من �شمة مّت�شل���ة بانفعالت املبدع 

) ال�شاعر واملغن���ّي( واأحا�شي�شه من خالل تفاعل 

ح���دث ما يف ذاته فتعرّب عن حزنه وفرحه واآلمه، 

وه���و دون �ش���ّك اإب���داع فط���رّي واآيّن يك���ون ولي���د 

اللحظة من طرف املبدع وهذا ما ُيك�شب ملثل هذا 

النمط الغنائ���ّي اخل�شو�شّية الفنّية املحلّية والتي 

مبج���ّرد ال�شتماع لها حتيلن���ا مبا�شرة اإىل معرفة 

هوّية ثقافّية وفني���ة تخ�ّس جمتمعا ما دون غره، 

وه���ذا ما ينطبق متاما على امل���ادة املو�شيقّية التي 

قمنا بتحليلها والتي مّكنتنا من ا�شتخراج مقّومات 

اللهجة املو�شيقية يف �شوْت “ع اجلنات” وبالتايل 

الوقوف على بع����س اخل�شائ�س الثقافّية والفنّية 

ة مبنطقة البحث “جبنيانة”. املحلّية اخلا�شّ

�سور املقال من الكاتبة

للبالد  ال�شرقي  الو�شط  يف  جبنيانة  تقع  1 .

التون�شية،  وهي معتمدية من بن �شتة ع�شر معتمدية 

للولية  ال�شرقي  ال�شمال  يف  وتقع  �شفاق�س،  بولية 

�شهرة  اقرتنت  كلم،   37 بنحو  عنها  تبعد  حيث 

الح “�شيدي  منطقة “جبنيانة” ب�شهرة الويّل ال�شّ

اأبي ِا�شحاق اجلبنياين” الذي كان  «جّده علي بن 

�شلم وهو من تالميذ الإمام �شحنون ر�شي اهلل عنه 

مهمة  اإليه  اأ�شند  الأغلب  العبا�س  اأبو  الأمر  وكان 

الإ�شراف على بناء اأ�شوار مدينة �شفاق�س وجامعها 

)اأبو  الكايف  عبد  راجع:  التعمق  )ملزيد  الكبر» 

بكر(، تاريخ �شفاق�س، ج.1، التعا�شدية العمالية 

املكني   /.1966 �شفاق�س،  والن�شر،  للطباعة 

)عبد الواحد(، الأو�شاع القت�شادية والجتماعية 

)مثال  و1914   1881 بن  �شفاق�س  باأرياف 

الإدارية(،  املرا�شالت  خالل  من  املثاليث  قبيلة 

الإن�شانية  العلوم  كلّية  البحث،  يف  الكفاءة  �شهادة 

والجتماعّية بتون�س، 1990.(

ال�شعبية،  الأغنية  انرثوبولوجيا  )فاطمة(،  زكري  2 .

املو�شيقى  املاجي�شتر يف  لنيل �شهادة  ر�شالة بحث 

والعلوم املو�شيقية اخت�شا�س اثنولوجيا املو�شيقى، 

العايل  املعهد  الفخفاخ،  نبيل  امل�شرف  الأ�شتاذ 

للمو�شيقى ب�شفاق�س، جويلية، 2012.

ابن منظور، ل�شان العرب، مادة ) لهج(. 3 .

اأحمد اأبو الفرج حممد، مقدمة لدرا�شة فقه اللغة،  4 .

بروت، 1966، �س. 93 .

الناحية  �شمن  اللغوية  ال�شفات  هذه  تندرج  5 .

الدللية.  و  النحوية  الناحية  اإىل  ف�شال  ال�شوتية 

يف  )اأني�س(،  اإبراهيم  راجع:  التعمق  من  ملزيد   (

)عبد  هالل   ،17-16 �س  العربية،  اللهجات 

تطّورا، مكتبة  و  ن�شاأة  العربية،  اللهجات  الغفار(، 

وهبة، 1993، 34.(

مكتبة  العربية،  اللهجات  يف  )اأني�س(،  اإبراهيم  6 .

�س   ،1995 التا�شعة،  الطبعة  امل�شرية،  الأجنلو 

.16

العاّمة  الأ�ش�س  )مراد(،  ال�شيالة،  راجع:  7 .

لالأثنوموزيكولوجيا، �شفاق�س، ط.1، املعهد العايل 

للمو�شيقى، جانفي، 2007.

للّتعبر  فكرّية  و�شيلة  املو�شيقى  اعتبار  بالإمكان  8 .

تتج�ّشد يف اأحلان وقوالب مو�شيقّية تعك�س ممّيزات 

اأفراد  جمموعة  بن  الّتوا�شل  عملّية  يف  اأ�شلوبّية 

اإىل  دعوة  )يو�شف(،  )ال�شي�شي  املجتمع.  من 

املراجع
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املو�شيقى، �شل�شلة عامل املعرفة عدد 46، الكويت، 

املجل�س الوطني للثقافة والآداب، اأكتوبر 1981، 

�س. 9.(

. اخلوري ) لطفي(، العنوان ال�شابق، �س. 271. 9

التون�شية»،  ال�شعبية  «املو�شيقى  احل�شي�شة )علي(،  10 .

العدد5،  جديدة،  �شل�شلة  لثقافية،  احلياة  جملة 

تون�س، اأوت، 1978، �س. 70.

حممود )قطاط(، «الرتاث املو�شيقي اجلزائري»،  11 .

جملة احلياة الثقافية، العدد 33، تون�س، 1984، 

�س. 147.

. 12 نذكر من بن هذه الدرا�شات:

اجلماعّية  الذاكرة  )اأحمد(،  •خواجة،  	

الأغنية  مراآة  من  الجتماعّية  والتحّولت 

ال�شعبّية، تون�س، األيف من�شورات البحر الأبي�س 

املتو�شط، 1998، 316 �س.

ون�شّنف  جنّمع  » كيف  )حممود(،  •قطاط،  	

املو�شيقى ال�شعبّية«، جملة فنون، ع. 2، تون�س، 

.  1984

ّية  نظر « ، ������������������������������������������������������������������������������• 	

مو�شيقى  يف  ا�شتعماله  واأثر  اخلما�شي  النظام 

املغرب العربي«،  جمّلة فنون، تون�س، ع.4-3، 

.83 57- �س.   ،1985

)اأحمد(،  ر�شوان،  احلميد،)ح�شن(/  •عبد  	

علم  منظور  من  ال�شعبية  والفنون  الفلكلور 

دم�شق،   احلديث،  اجلامعي  املكتب  الجتماع، 

 .1993

والفنون  )حمّمد(،»املو�شيقى  •الراي�شي،  	

ع.58- الرباط،  الوحدة،  جمّلة  ال�شعبّية« ، 

 166- �س.   ،1989 جوان  ماي/   ،59

.169

الأغنية  درا�شة  اإىل  »مدخل  )فتحي(،  •زغندة  	

الثقافية،  احلياة  جملة  تون�س«،  يف  ال�شعبية 

العدد 31، تون�س، 1984، �س. 99.

ال�شعبية  »املو�شيقى  )علي(،  •احل�شي�شة  	

�شل�شلة  لثقافية،  احلياة  جملة  التون�شية«، 

�س.   ،1978 اأوت،  تون�س،  العدد5،  جديدة، 

.70

يعّرف ال�شادق الرزقي م�شطلح »الربوخ« على اأّنها  13 .

اأغاين �شعبّية باللهجة الدارجة مقت�شرة على فئة 

من  النوع  هذا  يتقنون  والذين  املجتمع  من  معّينة 

الغناء ويح�شنون النقر على اآلة الدربوكة والتوقيع 

على املندولينة و�شط �شرب الأكّف وتعايل الغوغاء 

بع�س  يف  عادة  ذلك  ويكون  م�شتديرة  حلقة  يف 

املقاهي. ) امل�شدر: الرزقي )ال�شادق(، الأغاين 

التون�شية، تون�س، الدار التون�شية للن�شر، 1967، 

�س. 98.( ومن املتعارف عليه اليوم باأّن م�شطلح 

للدللة على نوعّية من الأغاين  “الربوخ” ي�شتعمل 

املعروفة ب�“اأغاين املزود”.

. 14 ملزيد الإطالع على مو�شيقى »الزنوج« راجع:

 	• MAKHLOUF )Hamdi(، La 

musique des noirs » zunuj « de 

Sfax: Stumbali، mémoire de fin 

d’études، dirigé par Mourad 

SIALA، Institut Supérieur 

de Musique de Sfax، Année 

universitaire 2002 -2003، 120 

p.

باحث يف ميدان ثقافات ال�شعوب وحمافظ متاحف  15 .

ا�شطالعه  اإىل  اإ�شافة  للرتاث  الوطني  باملعهد 

املراجع
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مبهّمة التدري�س يف عدد من اجلامعات التون�شّية. 

اأجنز العديد من البحوث املتعلقة بالرتاث ال�شعبي 

املاّدي منه والاّلمادي كما كتب عددا من املقالت 

ة يف تون�س ويف خارجها كما ن�شر  مبجاّلت خمت�شّ

بتون�س  ال�شعبية  احلكاية  منها  الكتب  من  عددا 

واخلزف الريفي بتون�س.

مفاهيمه  ال�شعبي:  )النا�شر(،»الرتاث  البقلوطي  16 .

والتقاليد  الفنون  �شل�شلة  اإفريقية،  موارده«،  و 

ال�شعبية، عدد 12، تون�س،  املعهد الوطني للرتاث، 

�س. 18.  ،1998

. اخلوري )لطفي(، العنوان ال�شابق، �س. 271. 17

امل�شدر نف�شه. 18 .

اإّن وظائف الأغنية ال�شعبية هي الوظائف التي لها  19 .

والرتفيهي  الجتماعي  الرتبوي  باجلانب  عالقة 

اجلوانب  من  ذلك  اإىل  وما  والنف�شي  والتعليمي 

املّت�شلة مبحيط وبيئة الفرد من املجتمع.

، بروت، لبنان،  املنجد يف اللغة والأعالم، ط.39. 20

دار امل�شرق، �س. 439 .

 ، ابن منظور )جمال الّدين(، ل�شان العرب، ط.1. 21

مج.8، بروت، دار �شادر، �س. 302.

ْط  »مَنَ من  واملتكّرر ملجموعة  املتاأيّن  ال�شتماع  بعد  22 .

اأو  احلروف  متديد  م�شاألة  اأّن  لحظنا  وْت«  ال�شُّ

بقواعد  �شبطها  ميكن  ل  م�شاألة  هي  تق�شرها 

ب�شياق  جهة  من  مقرتنة  تكون  اأّنها  ذلك  معّينة 

فيها  املو�شيقّي  املعنى  واكتمال  اللحنّية  اجلملة 

بطبيعة  اأخرى  جهة  ومن  املغّنى  ال�شعري  للن�س 

حفظته  كما  الغنائي  النمط  هذا  اأداء  اأ�شلوب 

الذاكرة ال�شعبّية. ويف هذا ال�شدد، اأ�شار الباحث 

في�شل الق�شي�س يف حتليله لأحد الأمناط الغنائّية 

امل�شتمع ي�شعب  اأّن  املثاليث«  »غّناية  ال�شعبّية لدى 

عليه اإدراك الن�س ال�شعري للنمط الغنائي وذلك 

ال�شوت  با�شتعمال  متمّيز  غنائي  اأ�شلوب  لعتماد 

من  ملزيد   ( العميق.  النف�س  واعتماد  الطويل 

التعّمق يف هذا املجال راجع: الق�شي�س )في�شل(، 

الذاكرة  يف  ال�شعبي  املوروث  خالل  من  »الطريق« 

حتليلّية،  ميدانّية  درا�شة  »املثاليث«  ل�  اجلماعّية 

�س. -116 124(.

هو منط غنائي قامت باأدائه الغّناية »اأمي حميدة«  23 .

عملنا  خالل  معها  اأجريناها  قد  كّنا  مقابلة  اإثر 

امليداين يف اإطار اإعداد ر�شالة املاجي�شتر ) مار�س 

.)2012

هرتز(،   24 .440( معيار  ل  درجة  على  اعتمادا 

حميدة  اأمي  اأداء  فاإّن  ال�شوتي،  الت�شجيل  وح�شب 

ل�شوت »ع اجلنات« كان على درجة العجم ع�شران 

(، وحر�شا مّنا على ت�شهيل قراءة الرتقيم  )�شي

هذا  تدوين  �شنتعّمد  التحليل  وعملّية  املو�شيقي 

ال�شوت على درجة الدوكاه )راي(.

تكون  اأن  وي�شرتط  البناء  مكتملة  فكرة حلنّية  هي  25 .

كل وحدة حلنّية وا�شحة للم�شتمع حّتى يتمّكن من 

بعدد  تلتزم  ل  اأّنها  كما  ونهايتها  بدايتها  حتديد 

معّن من املقايي�س.

على  البياين  الر�شم  لهذا  اإجنازنا  يف  اعتمدنا  26 .

الربنامج  الرقمي التايل

Cool Edit Pro 2.00

 Syntrillium 2002-1992©  

Software Corporation

من  اأّنها  على  العرو�س  علم  يف  القافية  ُتعّرف  27 .

)راجع:  الأخر.  قبل  ال�شاكن  قبل  الذي  املتحّرك 

عبدون )عبد احلكيم(، املو�شيقى ال�شافية للبحور 

ال�شافية، القاهرة، دار العربي للن�شر، 2001.(

املراجع
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الـــدفــــوف عــصــب

اإليـقــاعـــات الشـعـبـــيـــة

الش��ك أن اإليق��اع واح��د م��ن أهم وأب��رز عناص��ر اللغة 
املوس��يقية عام��ة والش��عبية خاصة ، يضب��ط حركة األحلان 
واجلمل املوسيقية ويسكب فيها احلياة فيجسدها ومينحها 
هيكال إبداعيا خصبا واإليقاع كظاهرة طبيعية تتعدد مظاهره 
، فخرير املياه وحفيف األش��جار وهدير البحار كلها أصوات 
موقعة تش��هد بأصالة اإليقاع في الطبيع��ة وحركات النجوم 
واألفالك وتوالي الفصول األربعة كأمنا كل ذلك يوقع ويعزف 
عل��ى وتر الزمان حركات رتيبة ال��وزن أما الكائن احلي فكل 
شيء فيه يوقع من تنفس وخفقان قلب ونبض عروق وأوردة 

وحديث لسان لذلك كان اإليقاع أساسيا حلياة أجسامنا

حم�م�د حم�م�ود فايد

كاتب من م�شر
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ورم���زا ل�شتمرارها فتوق���ف الإيقاع ب�شرباته 

�شواء العنيف���ة اأو الرقيقة كان ذلك اإيذانا بالفناء 

ل���ذا يجمع الباحثون اأنه كان اأ�شب���ق عنا�شر اللغة 

املو�شيقية اإىل الوج���ود وطليعة ما اهتدى الإن�شان 

البدائ���ي اإىل ا�شتخدام���ه كو�شيل���ة م���ن و�شائ���ل 

التعب���ر ولع���ل مما ي���دل اأي�ش���ا عل���ى اأ�شالته اأن 

اأوىل ا�شتجابات الطف���ل للمو�شيقى تكون اإيقاعية 

يف املق���ام الأول وتب���دو يف متاي���ل راأ�شه ورق�شات 

ج�شمه مع الإيقاعات املنظمة املت�شابهة.

وطبق���ا لتعريفات امل�ش���ادر ال�شرقية القدمية 

باإ�شحاق املو�شل���ى )ت285ه�( وانتهاء  “ ب���دءا 
بعب���د املوؤم���ن الأرموى )ت693ه����( ن�شتطيع اأن 

نن�شج التعريف اجلامع التايل لالإيقاع : “ حركات 

مت�شاوي���ة الأدوار ت�شطبه���ا ن�شب زمانية حمدودة 

املقادي���ر على اأ�ش���وات مرتادف���ة يف اأزمنة تتواىل 

مت�شاوي���ة كل واح���دة منه���ا ت�شم���ى “دورا” وه���و 

اأي�شا“جمموع���ة نق���رات تتخلله���ا اأزمنة حمددة 

املقادي���ر على ن�ش���ب واأو�شاع خم�شو�ش���ة باأدوار 

مت�شاوية”وتو�ش���ح التعريفات ال�شالفة  اأن الإيقاع 

�شرق���ا كان وا�شح���ا وحمددا واأن���ه كان من الدقة 

وال�شع���ة لي�شمل العديد م���ن امل�شطلحات الأخرى 

املتداول���ة واأنه احلرك���ة يف املو�شيق���ى و�شوابطها 

ومقايي�شها واأوزانه���ا واأزمانها واأدوارها ونقراتها 

واآلتها �شواء الوترية اأو الهوائية اأو النقرية ومنها 

الطب���ول والدف���وف الت���ي ت�شب���ط الإيق���اع ب�شكل 

.
)1(

اأ�شا�شي

خما�سي الدفوف

للدفوف اأن���واع متع���ددة الأ�ش���كال والأحجام 

والطقو����س  املنا�شب���ات  كاف���ة  يف  ت�شتخ���دم 

والحتفالي���ات وه���ي م���ع ال���رق واملزه���ر والطار 

والبندي���ر ت�شكل خما�ش���ي اإيقاع اأو اأ�ش���رة واحدة 

تنتم���ى اإىل عائل���ة اآلت الط���رق الإيقاعي���ة ذات 

  Membranophones الواح���د  ال���رق 

التي تتميز باإطار دائ���ري رفيع من اخل�شب غالبا 

وم���ن املع���دن ن���ادرا ي���رتاوح عر�شه���ا ب���ن 5 – 

جل���ود رقيقة مرنة  رق من  عليها  وي�شد  15�ش���م 

م���ن احليوانات .  وهن���اك  دفوف  كب���رة ت�شمى 

“مزاهر” قط���ر دائرة الواحد منها خم�شون �شم 
تقريبا وقد ي���زود بع�شها بحلقات معدنية �شغرة 

يف اإطاره���ا وكث���را ما ت�شتعم���ل املزاهر يف بع�س 

الحتفالت الدينية و “الرق” دف م�شتدير يحوي 

اإط���اره  ذو التجاوي���ف عل���ى �شناج���ات نحا�شي���ة 

  
)2(

�شغ���رة تعط���ى اأ�شوات���ا مرح���ة عن���د هزه���ا

و“الرق” اآلة معروفة خا�شة يف املو�شيقى العربية 

والتخ���ت وت�شتخ���دم يف الأورك�ش���رتا ال�شيمف���وين 

 
)3(

لت�شور الأجواء ال�شرقي���ة يف املو�شيقى العاملية

ويف ح���ركات الرق�س التوقيع���ي، اأدخلت الدفوف 

جميعها لأوروبا عن طريق الأندل�س وعرفت هناك 

با�شم “ التامبورين” Tambrine Duff  اأو 

دف البا�ش���ك ) البا�شك كانت جزء ا من الأندل�س 

ال�شالمي���ة ( وانتقل���ت بعد ذل���ك اإىل الأمريكتن 

وعرفها �شكان الإ�شكيمو والهنود احلمر وال�شكان 

الأ�شلي���ون يف اأمري���كا اجلنوبي���ة وت�شتخ���دم الآن 

كاأه���م الآلت الإيقاعية يف املو�شيق���ى ال�شعبية يف 

اأماك���ن عديدة من العامل خا�ش���ة ال�شرق الأو�شط 

واآ�شيا الو�شطى ودول الإحت���اد ال�شوفياتي ال�شابق 

ومنظمة البلقان واإيرلندا واإ�شبانيا وغرهما كثر 

حتت م�شميات عدي���دة ويف م�شر والعامل العربي 

تختل���ف اأ�شماوؤها باختالف اأحجامه���ا ووظائفها 

الفنية والجتماعية بينم���ا ل يوجد منها يف مكان 

بالع���امل �ش���وى ن���وع واح���د اأو نوعان عل���ى الأكرث 

ويعرف منها:

* البندي���ر Bandier : اأحد الدفوف ذات 

ال���رق الواح���د والإط���ار الدائ���ري الرفي���ع نوعا ، 

يبل���غ قطره ح���واىل 40 �شم ، يخلو م���ن ال�شنوج  

و ال�شاج���ات ال�شغ���رة الت���ي ترك���ب يف الإط���ار 

اخل�شب���ي وي�شتخ���دم يف حلقات الذك���ر واملواكب 

الحتفالي���ة ال�شوفي���ة وحف���الت العر����س وف���وق 

رق�ش���ة التن���ورة وكذل���ك يف م�شاحب���ة رق�شات 

الف���رق ال�شعبي���ة وتده���ن الآل���ة بالل���ون البني ول 

تزخ���رف باأل���وان اأخرى ويدق علي���ه باليد اليمنى 

يف و�ش���ط ال���رق اجلل���د لإ�ش���دار الإيق���اع الثقيل 

وال���دروب العربي���ة )الدم( بينم���ا تطرف احلافة 
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باأطراف الأ�شابع باليد الي�شرى لإ�شدار درجة 

التلويني���ة،  الإيقاعي���ة  الزخرف���ة  اأو  )الت���ك( 

يعرف “البندي���ر ” يف دول املغرب العربى 

خا�ش���ة يف ليبي���ا وتون�س بنف����س ال�شكل 

والإ�شم كذل���ك ويطلق عليه يف م�شر 

اإ�شم “الطار ” .

- الدف Duff : اآلة �شعبية 

عربي���ة ذات رق واح���د م�ش���دود 

عل���ى اإط���ار  خ�شب���ي ق���د ي�شل 

قط���ره اإىل 40�ش���م وهو يختلف 

�شم���ك  يف   ” البندي���ر   “ ع���ن 

الإطار حي���ث ل يزيد �شمك اإطار 

الدف ع���ن 6 �شم بينما يكون اأقل 

م���ن ذل���ك يف البندير ل���ذا ل يوجد 

على اإط���ار الدف اأية �شن���وج معدنية 

وق���د ت�شنع من الدفوف من���اذج �شغرة 

احلج���م لباند الأطف���ال  ل يزيد قطرها عن 

20�ش���م واإطارها ل يزيد �شمكه عن 5�شم . 
وت�شتخدم الدفوف خا�ش���ة مل�شاحبة ال�شعراء 

واملداح���ن واملغن���ن ال�شعبي���ن املتخ�ش�شن 

يف املالح���م وال�شر والق�ش����س ال�شعبي الدرامي 

يف الدلت���ا و�شعيد م�ش���ر كما تعترب اآل���ة اأ�شا�شية 

يف حلق���ات الذكر واملواك���ب ال�شوفية وهي تدخل 

�شم���ن الت�شكيل الرئي�شي لفرق املو�شيقى ال�شعبية 

والفرق املو�شيقي���ة املختلفة مل�شاحب���ة الغنائيات 

والرق�ش���ات ال�شعبية ويعرف “ الدف ” كذلك يف 

معظم الدول  العربية ويف �شمال اإفريقيا وامل�شرق 

العربي واخلليج وهناك مناذج اأكرب حجما تنت�شر 

يف دول اخلليج خا�شة يف مملكة البحرين واململكة 

العربية ال�شعودية .

-  ال��رق : اآلة م�شرية ذات رق جلدي واحد 

مرن وقد ت�شنع الآلة من البال�شتيك حديثا وي�شد 

عل���ى اإط���ار من اخل�ش���ب الدائري ال�ش���كل يل�شق 

بالغ���راء عادة وقد ت�شتخدم خي���وط قوية متر من 

ثق���وب يف الإط���ار اخل�شب���ى لزي���ادة ق���وة ال�شد ، 

ويرتاوح قطره عادة بن 25-23�شم ومركب يف 

الإطار كذلك اأربعة  اأو خم�شة اأزواج من ال�شاجات 

اأو ال�شن���وح النحا�شية ال�شغ���رة امل�شتديرة حرة 

احلرك���ة حي���ث ينق���ر عليه���ا الع���ازف بالأ�شاب���ع 

لإ�شدار الزخارف وتلوينات عزف و�شبط الإيقاع 

ومي�شك الرق باليد الي�ش���رى ويطرق باليمنى من 

و�شط���ه اأو من حوافه كما يط���رق كذلك باأطراف 

اليد الي�شرى.

- الط��ار : اآلة طرق اإيقاعية  ذات رق جلدي 

واح���د وهو نوع من الدفوف العربية ال�شهرة ذات 

الإط���ار اخل�شب���ي امل�شتدي���ر الرفي���ع نوعا م���ا  اإل 

اأن���ه خال م���ن ال�شن���وج النحا�شية والط���ار يعترب 

رق���ا كبر احلج���م لك���ن دون �شنوج ويبل���غ قطره  

40�شم تقريبا وقد يعرف باإ�شم “البندير” وهو 
ي�شتخ���دم بكرثة يف م�شاحبة الأغاين والرق�شات 

ال�شعبي���ة خا�شة يف النوبة وال�شعي���د وعند البدو 

يف ال�شح���ارى والواح���ات ويف جمي���ع املمار�شات  

ال�شعبية اأما يف الدلتا مل�شاحبة املداحن اجلوالن 

يف القرى ول�شب���ط الوح���دة الإيقاعية يف حلقات 

الذكر.
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- املزاهر : هو الدف امل�شري الكبر احلجم 

ذو الإطار العري�س بدون �شنوج معدنية ولأن اإطاره 

اخل�شب���ى عري�س يقتطع منه ج���زء حتى ت�شتطيع 

الي���د الي�ش���رى اأن مت�شك به  جي���دا لتحكم طرقه 

بقوة وه���و كاآلة اإيقاعي���ة م�شاحب���ة ترتبط عادة 

وكث���را بالحتفاليات امل�شري���ة والعربية ال�شعبية 

خا�ش���ة حف���الت الزف���اف والرق�ش���ات ال�شعبية 

املرح���ة وال�شاخب���ة نظرا لق���وة وكثاف���ة ال�شوت 

 وم���ن اأ�شماء الدف عند 
)4(

ال�ش���ادر منه بالطرق

العام���ة : الدائرة والطار والرق ، فالدائرة والطار 

كالهما اإ�شم اآخ���ر يف الدف ومن هذين فالدائرة 

اأق���دم لفظا واملرج���ح اأن يراد بها ال���دف القدمي 

املج���رد م���ن ال�شنج يف اإط���اره اخل�شب���ي وهو ما 

.
)5(

اأباحه العلماء قدميا يف الزواج و اخلتان

الت�شمية  اأن  ” اأحدث لفظا ويبدو  “ والط���ار 
حمرف���ة عن الإط���ار الدائري لل���دف والأ�شبه اأنه 

الدف ذو اجلالجل، قال �شيف الدين امل�شد:

وط�اري���ة ق��رعت ط��اره��ا

             وغنت عليه ب�سوت عجيب

فعاينت �سم�س احلي اأقبلت

             وبدرا  تقدمها  عن  قريب

اأما لف���ظ “الرق ” فت�شمي���ة حمدثة بالعربية 

اإ�شطالح���ا عند بع�س العامة م���ن اأهل ال�شناعة 

ت�ش���ر اإىل غطائ���ه اجلل���دي الرقيق ال���ذي تتميز 

به الأ�شن���اف اجليدة فقد ي�شنع م���ن جلد بع�س 

الأ�شم���اك الكب���رة وه���ي اأرق الأن���واع. وقد تكون 

كلمة “البندير” حمرفة ع���ن “بندار” الفار�شية 

مبعن���ى “ املحك���م” واأك���رث ا�شتخدام���ه م���ع اآل���ة 

 ”ribble اأك���رب حجما تعرف باإ�ش���م “ الغربال

وكالهم���ا اأق���دم عه���دا ويتمي���ز “ البندي���ر” عن 

الدف بخ�شائ�س خمتلفة اإذ ي�شتعر�س جلده من 

الداخ���ل خم�س فتالت مقواة من احلرير املجدول 

ويحي���ط مبنت�شف اإطاره م���ن الداخل اأي�شا �شف 

من احللق���ات املعدني���ة ال�شغرة تعلق في���ه فاإذا 

�ش���رب عليه باليد من اخلارج اهتز اجللد في�شمع 

ل���ه دوي عجيب خملوط ب�شن�شن���ة ورنن احللقات 

فيكون بذلك اأفخم من نقر الدفوف واأعمق طبقة 

وه���و حي���ث ال�شتخ���دام يرج���ع اإىل عه���د التكايا 

واملولوية يف م�شر واأهل ال�شناعة ي�شمونه البندير 

ذا الفتل اأو : ذا الفتل والدبل اإذا  اجتمعا معا ويخلو 

“الغرب���ال” من اأي اإ�شافات زائدة عن“الدف” 
اأو “البندي���ر” فق���د �شم���ي كذلك ت�شبيه���ا بهيئة 

الغرب���ال الذي يغربل به لت�شاع حميطه حتى يكاد 

مياثل���ه يف الهيئ���ة واحلج���م اإذ يبلغ قط���ر اجللد 

امل�شدود عليه 22 بو�شة وارتفاعه نحو 5بو�شات 

وي�شتعمل عادة يف الأذكار واملدائح عند ال�شوفية 

م���ع البندي���ر مب�شاحب���ة النايات و�شوت���ه وا�شح 

النق���رات ذو دوي عميق ي�شفي عل���ى بقية الآلت 

.
)6(

فخامة ورهبة
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الدفوف الفرعونية

ترج���ع الدف���وف باأنواعه���ا تاريخيا اإىل 

ال�ش���رق الق���دمي خا�ش���ة م�شر 

ع���رف  فق���د  الفرعوني���ة 

القدم���اء  امل�شري���ون 

باأ�شكاله���ا  الدف���وف 

واأنواعه���ا واأحجامه���ا 

امل�شتدي���رة  املختلف���ة 

وامل�شتطيل���ة  واملربع���ة 

وعرفه���ا بعده���م البابلي���ون 

والآ�شوري���ون ث���م الفر����س والأت���راك كم���ا عرف���ت 

من���اذج منها  يف  اأ�شي���ا الو�شط���ى والهند وال�شن 

 ومن 
)7(

والياب���ان منذ اأكرث م���ن األفى عام م�ش���ت

 Ancient مناذج الدف���وف امل�شرية القدمي���ة

“املرب���ع”   Egyptian Tamborines
وه���و اإم���ا اأن يك���ون واح���دا يف ذاته واإم���ا اأن يجعل 

اأكرث ا�شتطال���ة ويق�شم بعار�ش���ه يف الو�شط فيبدو 

وكاأن���ه دف���ان مربع���ان ملت�شق���ان وق���د ا�شتعم���ل 

امل�شري���ون القدماء الدف امل�شتطي���ل وكان اأق�شاه 

ط���ول ثالثن بو�شة وعر�شه �ش���ت ع�شرة وارتفاعه 

ث���الث بو�ش���ات وي�شتدل اأي�ش���ا من نقو����س الدولة 

احلديث اأن امل�شرين ا�شتعملوا  يف �شعائر الرق�س 

اجلنائ���زي الدف امل�شتدي���ر ب���دون  اإ�شافة �شنوج 

يف اإطاره ومع ذل���ك فلي�س يف الهروغليفية ت�شمية 

 kem معهودة للدف ويبدو اأن اإ�شم الطبل ) قم قم

kem ( وهو يف القبطية كذلك كان يطلق اأي�شا 
على اأ�شناف الدف���وف ، وتخلط ا�شتنباطات هانز 

الت�شمي���ات  هكم���ان Hans Hickman يف 

الت���ي ج���اء بها يف كتاب���ة “ املو�شيق���ي الفرعونية” 

بن    Musicologue pharaniqum
الطب���ل والدف ونق���ارة اليد فق���ال : “ اإن الطار اأو 

الدائ���رة ) الطبل ( ي�شمى يف امل�شرية القدمية: “ 

�شر” اأو “�شرو” ثم اأتبع هذين اللفظن مبرادفات 

Tympanum( لها وجعل الت�شمية بالإغريقية

متبان���ى ( وبالقبطي���ة )w c 2 ( واأ�ش���ار ب���اإزاء 

)الطب���ل ( بالهام�س عن الباحث زاك����س اأنه الذي 

يق���ال ل���ه : “ املزه���ر” ثم ق���ال اأي�ش���ا “اإن الدف 

املرب���ع هو الذي ي�شمى : )دب���داب ( ” وهذا الإ�شم 

ق���دمي ل�شنف من الطبول امل�شماه يف العربية طبقا  

لغطا�س عبداملل���ك ورمبا اأن الطبلة التي على هيئة 

اإناء هي امل�شماة يف العربية )القمقم( اأو ) الدربكة 

وم���ن ه���ذه الدفوف امل�شتدي���ر بقطر 30�شم 
 )8(

)

واإطار خ�شبي عر�شه 5�شم وجهان من الرق ي�شرب 

عليهما بع�شا خ�شبية وكانت كثرة ال�شتخدام وقد 

عرث عل���ى ر�شم له يف نق�س يرج���ع تاريخه لالأ�شرة 

28ع���ام 800 ق.م تقريب���ا على �شكل دف كبر 
يحمله رجل على كتف���ه بينما يدق على جانبه رجل 

اآخ���ر اأي�ش���ا ا�شتعمل دف���ا م�شتطيال ولك���ن بدرجة 

اأقل بحيث كان ي�شد م���ن اأ�شالعه الأربعة يف اإطار 

خ�شبي اإل اأنه ندر ا�شتخدامه منذ الأ�شرة 18 وقد 

نقل���ه العرب عن م�شر القدمية و�شنعوه على �شكل 

 ولقد وجد 
مرب���ع واأطلقوا عليها اإ�شم “املرب���ع”)9(

ال���دف فى بالد م���ا بن النهرين وم���ا جاورها منذ 

الأل���ف الثالثة ق.م ويذكر ه���رنى فارمر ما ورد يف 

اأحاديث النا�س من اأن الدف نقر عليه لأول مرة يف 

زفاف امللكة بلقي�س اإىل �شليمان وعرف نوع اآخر من 

الدف اأيام العرب وهو الدف املربع ال�شكل فقد ورد 

يف كت���اب “ الأغ���اين” لأبى الف���رج الأ�شفهاين اأن 

 ورد 
)10(

املغني طوي�س كان ي�شرب على الدف املربع

باملو�شوع���ة اللكرتونية )ويكيبديا ( اأن اأقدم الآثار 

ع���ن الدفوف جاءت من ب���الد ما بن النهرين منذ 

الع���ام 2650  ق.م وقد جاء هذا امل�شهد مر�شوما 

على ج���رة فخارية ملون���ة بالل���ون القرمزي وميثل 

الر�شم ثالثة ن�شاء ينقرن على دف دائري بوا�شطة 

ع�شا.
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ال�سناعة والعزف

ت�شن���ع  الدف���وف ب���كل اأنواعه���ا عل���ى هيئ���ة 

اإط���ار خ�شب���ي �شمكه رب���ع بو�شه تقريب���ا  بحليات 

م���ن ال�ش���دور والع���اج اأو درق���ة وقط���ر دائرته ل 

تزي���د ع���ن 11بو�ش���ه وارتفاع���ه ث���الث بو�شات 

مب���ا ميك���ن الع���ازف اأن يقب�س عليه ب���ن اإ�شبعي 

ال�شباب���ة والإبهام وعادة م���ا يوجد ثقب يف الإطار 

اخل�شب���ى وفي���ه يو�شع اإبه���ام اليد الي�ش���رى عند 

الع���زف ويف الع�ش���ر احلديث تدخ���ل بع�س املواد 

الأخ���رى غر اخل�ش���ب كالبال�شتي���ك واملعادن يف 

�شناع���ة الدف���وف، يحت���وي الإطار ع�ش���رة اأزواج 

تقريب���ا من ال�شنوج املعدني���ة ال�شغرة املتحركة 

ويوجد كل زوج منها داخل فتحة م�شتطيلة ال�شكل 

بالإط���ار يف و�شطها م�شمار يخ���رتق قطر ال�شنج 

وعادة ما مي�شك الدف بالي���د الي�شرى ويرفع اإىل 

م�شت���وى ال�شدر وينقر علي���ه باأ�شابع اليد اليمنى 

ويالحظ عند الع���زف اأن يكون ر�شخ العازف غر 

مت�شل���ب و اإل اأدى ذل���ك اإىل النق���ر اجلامد غر 

املحب���ب واأحيان���ا ي�شتخ���دم الدف بطريق���ة الهز 

وذل���ك عندما يراد م���لء الوح���دات الطويلة بدل 

من اإعطاء وحدات متك���ررة فيها وعند ا�شتخدام 

ه���ذه الطريقة يجب اأول التاأكيد على �شحة حفظ  

الزم���ن املو�شيقي وعن���د توزي���ع الأدوار الإيقاعية 

على الآلت ميكن للدف اأن ياأخذ اإيقاعات الأحلان 

الأ�شلي���ة الب�شيطة ن�شبيا ول يف�شل ا�شتخدامه يف 

  واإيقاع���ات الدف عامة 
)11(

الإيقاع���ات ال�شريعة

هي :

• ت�شرب يف منطقة م���ا بن منت�شف  الت��ك :	

“الدف” وطرفه وهي تعرف باإ�شبع البن�شر 
اأو الو�شط���ى لليد اليمنى على طرف “ الرق” 

اأو على ال�شنج.

مع  • ال��دم : ت�ش���رب يف منت�ش���ف “ الدف” 	
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مراع���اة اأن تك���ون اليد مرخي���ة اأي تنزل على 

الدف بثقلها كما تع���زف باأ�شبع ال�شبابة لليد 

اليمنى ف���وق طرف “ ال���رق” بحواىل 5 اىل 

من ناحية باطن الرق 7�شم 
• تع���زف على ط���رف ال���دف باإ�شبع  الأ���س :	

الو�شط���ى اأو بن�شر الي���د الي�شرى على طرف 

الرق اأو على ال�شنج.

 ” • ال�س��كه : تعزف بالأ�شابع يف و�شط “الرق	

مع مراع���اة �شقوط اليد بالراحة. ولكي نتعلم 

ه���ذه الإيقاع���ات لبد م���ن م�شاه���دة و�شماع 

اإيقاعات خمتلفة ب���ن حمرتيف �شبط الإيقاع 

وع���زف زخارفه وحلياته املطلوبة وتنفيذ هذه 

الإيقاع���ات عملي���ا حت���ى نعرف ال���دم والتك 

وال�شك���ه والأ����س وطبيعته���م ومكانه���م على 

.
)12(

الآلة

ويعتمد اإح���داث اإيقاعات الدف���وف ونقراتها 

يف املو�شيقى الأندل�شية عل���ى ال�شرب  باليدين اأو 

النغمة  م���ن  النق���ر بهما وتك���ون “�شاذجة خالية 

ك�شوت الرعد والرق” وبذلك تتميز عن النقرات 

التي تكون “ منغومة كنقرات” اأوتار العود و�شوت 

الإن�ش���ان “طبق���ا لإبراهي���م الت���اديل يف مرجعه 

القيم “اأغاين ال�شيق���ا ومغاين املو�شيقي” وتتخذ 

النقرات اأ�شكال متعددة يف املو�شيقي املغربية من 

حيث الكم والكيف وقد انقطع اأغلب اأ�شمائها عن 

التداول بن �شابطي الإيقاع يف الأجواق الأندل�شية 

ومت ذل���ك اأحيانا لفائ���دة امل�شطلح���ات ال�شرقية 

الت���ي ت�شرب���ت اإىل الأو�ش���اط املو�شيقي���ة املغربية 

عامة منذ مطلع القرن الع�شرين :

حتري���ك  وه���و  “ال�س��نج”:  اأو  “ال��زجن”    -

“�شوت  “الط���ار”  بالي���د الي�ش���رى ليظه���ر 
ال�شفر ال�شغ���ار يف جوانبه” طبقا لإبراهيم 

الت���اديل ويع���رب عن���ه يف الإ�شط���الح اجلاري 

بقولهم “بن الزنوج”.

-  “ال��دف”: نقر حافة الط���ار ويقابله “التك” 

يف الإيق���اع ال�شرقي ولقد انقط���ع ا�شتخدامه 

كم�شطلح بن الأجواق.

- “البن��دف” : النق���ر يف و�ش���ط الطار ويقابله 

“ ال���دم” يف الإيقاع ال�شرقي وانقطع ا�شتخدامه 
كم�شطلح اأي�شا ويتكون “ الدور” – وهو الوحدة 

الأ�شا�شية للهيكل الإيقاعي – من جمموعة نقرات 

باأنواعه���ا الث���الث لتنظي���م على نح���و معن يتخذ 

�شورة هند�شية تتحكم يف احلركة اللحنية بكيفية 

�شارم���ة وتتع���دد “الأدوار” يف اجلملة املو�شيقية 

الواح���دة تبعا لطولها اأو ق�شرها فت�شبح مقيا�شا 

للعازفن ت�شاعدهم عل���ى �شبط امليزان وتهديهم 

اإىل موا�شع القوة وال�شعف يف الأحلان ولأهميتها 

فق���د عم���د ) احلاي���ك ( يف “كنا�ش���ة”اإىل و�شع 

اأرق���ام على �شنع���ات يرمز بها اإىل ع���دد ما فيها 

م���ن الأدوار وكنت ترى املو�شيقين اإذا تنازعوا يف 

 
)13(

عدده���ا ترافعوا لذل���ك الكتاب حكم���ا بينهم

ولعل اأهم ما مييز الطار املغربي خا�شيتان : الأوىل 

�شغر حجمه ب�شكل ي�شاعد على اإدارته بخفة اأثناء 
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الع���زف ، الثانية : احتواوؤه عل���ى قطع من ال�شفر 

م�شتديرة مركبة يف جوانب جماورة ي�شمع لها عند 

حتريك���ه وقرع بع�شها بع�شا ت�شويت وجلجلة وهو 

يحت���ل بن الآلت املو�شيقي���ة يف اجلوف الأندل�شي 

مكانة رئي�شية لأن���ه ي�شبط حركة اأحلانها ويحدد 

وزنه���ا واإيقاعها و اإىل هذه الظاه���رة يلمح ) اإبن 

مد ي�س ال�شقلي (  اإذ يقول :

وراق�سة لقطت رجلها

ح�ساب يد نقرت طارها   

اأهمية دور  يوؤدي  فف���ي قوله “ح�شاب يد” ما 

اآل���ة “الط���ار” يف �شب���ط الإيق���اع عن���د الرق�س 

على نغمات الأحل���ان و اإىل هذا الدور اأي�شا ي�شر 

)الت���ادىل( اإذ  ي�شف “الطار” يف كتابه “اأغاين 

ال�شيقا” باأنه “جلام املو�شيقى واأ�شا�شها” وينعت 

�شاحب���ه اأو عازف���ه باأن���ه “رئي����س املو�شيق���ى واأن 

�شاحب���ه يف الق���دمي كان هو الرئي����س الذي ينفق 

ال�شع���ر اأول ونغمت���ه واأ�شح���اب العي���دان والرببة 

تابعون له “طبقا لأبي احل�شن اخلزاعي يف كتاب 

.
الدللت ال�شبعية”)14(

الدف يف الت�سكيل والر�سم

توجد جمموعة م���ن اللوحات الفنية الأوروبية 

التي تعك�س بو�شوح ا�شتخ���دام الأوربين للدفوف 

بع���د اقتبا�شه���ا م���ن ال�ش���رق  ودخوله���ا �شم���ن 

الأورك�شرتا واقت�شار ا�شتخدامها على املقطوعات 

الت���ي تع���رب ع���ن الأج���واء العربي���ة اأو ال�شعبية اأو 

الإ�شباني���ة اأو اجلرب���ة وتف�شيله���ا يف بع�س اأجزاء 

املو�شيق���ى الراق�شة مث���ل رق�ش���ات “الفارندول 

 
)15(

farandoles الفرن�شية الن�شيطة احلركة
وذل���ك من���ذ القرن 15 م كما تب���ن لوحات بع�س 

 وتعرب لوح���ة “عازفة 
)16(

م�ش���وري ذل���ك العه���د

ال���دف” للر�ش���ام ال�شوي�شري جان  اإتي���ان  ليوتار 

بالأج���واء  تاأث���ر  ع���ن  م(   1789 –  1702(

العربي���ة وباإيقاع���ات الدف واللوح���ة مثال وا�شح 

عن الفرق ب���ن الر�شم بالأل���وان الزيتية والر�شم 

بالب�شاتيل ) الطب�شور املل���ون ( وهي التقنية التي 

ذاع �شيته ب�شببها حل�شا�شيته���ا وطراوتها وكونها 

عل���ى النقي�س م���ن الر�ش���م بامليناء عل���ى املعادن 

فق���د اأتقن هذا الفنان ا�شتخ���دام الطب�شور امللون 

باألوانه الزاهية يف معظم اإبداعاته ومنها “عازفة 

الدف” التي ر�شم���ت بالب�شاتيل اأول خالل وجوده 

يف اأ�شطنب���ول خلم����س �شن���وات تعل���م فيه���ا اللغة 

الرتكية واطل���ع على تفا�شيل احلياة اليومية للبلد 

امل�شي���ف واللوح���ة موج���ودة حالي���ا يف جمموع���ة 

خا�ش���ة يف زيورخ ولكنه عاد ور�ش���م اللوحة ذاتها 

مبقا�ش���ات اأك���رب قليال م���ن الأوىل وبتقنية الزيت 

التي تختلف لغتها فيما تقوله بالب�شاتيل وهو خبر 

به وعندما نتاأمل اللوح���ة جيدا نالحظ اأن بيا�س 

الوج���ه و�شال�ش���ة النتقال ب���ن حم���رة الوجنتن 

والظ���الل على العن���ق يذكراننا بتقني���ة الب�شاتيل 

ولكننا عندما نتطلع اإىل مالب�س هذه املراأة وب�شكل 

خا�س اإىل ملعان اللون الذهبي يف تطريز القما�س 

وملع���ان قما�س ال�شاتان يف ال�ش���روال ندرك اأهمية 

الأل���وان الزيتي���ة فه���ي وحده���ا ت�شم���ح مبثل هذا 

النتقال احلاد بن الأ�شفر والبني يف الذهبي وبن 

الأبي����س والأخ�ش���ر الرمادي يف قما����س ال�شروال 

فتقفز اأمام العن وتزيد الإح�شا�س بالعمق خلفها 

يف اللوحة لكن تبقى هوية العازفة جمهولة وذهب 

بع����س النقاد اإىل اأنها اإمراأة فرن�شية بلبا�س تركي 

م�شتندين يف ذل���ك اإىل مالمح الوجه اأو رمبا اإىل 

بع����س م�ش���ادر املعلومات م���ا يث���ر الهتمام يف 

اللوحة بالزخارف اجلمالية بدءا باحللي الذهبية 

وطريق���ة توزي���ع اخلوامت عل���ى الأ�شاب���ع كما كان 

رائج���ا فع���ال  اآن���ذاك و�ش���ول  اإىل  قما����س وجلد 

وخامات الدف واألوان���ه بدرجاتها وزخارفها مما 

يوؤك���د اأن الر�ش���ام كان مت�شبعا م���ن ثقافة احلياة 

اليومي���ة باكورة الإبداعات الفني���ة امل�شتوحاة من 

ال�شرق وثقافته والتي مل ي�شل اإنتاجها اإىل ذروته 

 
)17(

اإل بعد قرن كامل من تاريخ ر�شم هذه اللوحة

وهن���اك لوحات ت�شكيلية لدف���وف املولوية ورق�شة 

التن���ورة والتي تعرب عن عملي���ة النتقال من اإيقاع 

اإىل اآخر وتاأثرها على �شرعة الراق�س وازديادها 

حتي ي�ش���ل به الوجد اإىل ال���ذروة ولقد اأثار ذلك 
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الفنان���ن الت�شكيلي���ن العرب والأجان���ب فقاموا 

بر�شده يف العديد من الإبداعات الفنية امل�شطحة 

) الر�ش���وم واللوحات ( واملج�شمة ) املنحوتات ( 

وكغره���ا من املو�شوع���ات ذات ال�شمة ال�شرقية 

والرتاثي���ة الل�شيق���ة بالع���امل ال�شالمي وهناك 

لوح���ة زيتي���ة �شهرة للفن���ان جان لي���ون جروم 

1895 م  بعام  حتم���ل اإ�شم “املولوية” موؤرخة 

وه���ي من جمموع���ة دافي���د ب . ت�شارلز  مبدينة 

)هيو�ش���نت( بالوليات املتح���دة الأمريكية وهي 

متثل م�شهدا م���ن طقو�س املولوية التي رمبا اأتيح 

للفن���ان روؤيته���ا  اأثن���اء زي���ارة له لإح���دى الدول 

العربي���ة اأو ر�شمه���ا نقال عن لوح���ة اأو من وحي 

حديث نقل اإليه اقت�ش���رت اللوحة على عدد من 

العازف���ن واملن�شدي���ن الذي���ن ان�ش���ووا يف �شف 

اأفقي �شغل ن�شف اللوحة ال�شفلي وهناك لوحات 

م�شهورة للت�شكيلي امل�شري الرائد حممود �شعيد 

والفن���ان ال�شوري عبد املح�ش���ن خاجني ت�شتلهم 

اأج���واء ع���زف مو�شيق���ي ورق�ش���ات واإيقاع���ات 

املولوية وتر�شد ب���روؤى واقعية تعبرية وباأكرث من 

حال���ة  اأو�شاع العازفن و�شابط���ي الإيقاع وحركة 

الراق�ش���ن وق���د تنوع���ت الأو�ش���اع والعنا�شر يف 

اإبداع���ات ) اخلاجني ( م���ن و�شعية احلركة اإىل 

جلو����س العازف مع دفه اأو �شمن جتمعات معتمدا 

عل���ى الأل���وان الزيتي���ة والإكلريك اجل���اف وعلى 

.
)18(

ال�شياغة الواقعية املب�شطة واملختزلة

طب الإيقاعات واآلتها

خل���ق الإن�شان ليعي�س باإيق���اع منتظم و�شليم ، 

فالنب����س يف اجل�شد اإيقاع باختالله يختل اجل�شم 

كل���ه وبتوقفه تتوق���ف احلي���اة فيه كم���ا اأن القلب 

و�شربات���ه والتنف�س ب�شهيقه وزف���ره واجلفون يف 

طرفة العن والف���م والل�شان يف الكالم وامل�شغ يف 

الأكل واملع���دة والأمع���اء يف انقبا�شاته���ا املنتظمة 

لدفع الطعام خاللها من���ذ ابتالعه حتى اإخراجه 

من اجل�شم كله ي�شر باإيقاع خا�س كل ذلك وغره 

ي�شر ح�ش���ب اإيقاع���ات خمتلفة ولكنه���ا منتظمة 

متكامل���ة ومتجان�ش���ة اإذا  اختل �ش���يء فيها اختل 

اجل�ش���م له فم���ا دام اليقاع �شليم���ا فاجل�شم كله 

يكون �شليما اأما حينما ي�شطرب الإيقاع فاجل�شم 

كل���ه ي�شب���ح مري�شا من هنا ج���اءت فكرة تنظيم 

الإيق���اع الداخل���ي لالإن�شان عن طري���ق املو�شيقى 

باإيقاعاته���ا املختلف���ة املعين���ة لكل حال���ة مر�شية 

 ولق���د ا�شتخدم قدم���اء امل�شرين الإيقاعات 
)19(

يف الع���الج فزخ���رت املعابد بالعدي���د من �شاربي 

الدف���وف والعازفن على خمتلف الآلت املو�شيقية 

كجزء ل يتجزاأ  من املرا�شم الدينية كذلك  ا�شتهر 

يف م�ش���ر العليا معبد كبر يف مدينة اأبيدو�س وهو 

اأكرب مراكز الط���ب يف الع�شور امل�شرية القدمية 

وكان الكهن���ة يعاجل���ون في���ه املر�ش���ى بال�ش���الة 

املرتلة علي اأنغام  املو�شيقى من دفوف و�شناجات 

 وكان الإله “ب�س” 
)20 (

واأراغي���ل ونايات وغره���ا

رب الرم���ح والرق����س واملو�شيق���ى عنده���م من���ذ 

الدول���ة الو�شط���ى ي�ش���ور على هيئة ق���زم راق�س 

 )21(

ي�ش���رب على ال���دف  اأو يعزف عل���ى الطنبور

كما كانت هناك ف���رق مو�شيقية خا�شة تعزف يف 

امل�شت�شفيات وكان يرتادها املن�شدون والراق�شون 

وكان���ت الأوتار والإيقاع���ات تدق بج���وار املري�س 
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النغم���ات  ل���ه  وتخت���ار 

املنا�شبة ولقد امتد العالج باملو�شيقي وبالإيقاعات 

وعل���ى  القدمي���ة  ال�شرقي���ة  احل�ش���ارات  اإىل 

الأخ����س يف ال�ش���ن والهند ، وي���رى )ن. انوفن 

الذك���ي  “ ال�شتخ���دام  اأن   )  N.Anovin  ،

لالإيقاع���ات فعال يف خل���ق املن���اخ املنا�شب للعمل 

واإزالة الإرهاق والعواطف غر ال�شارة اأما جتارب 

) بولي���ا كوف���ا( Bolyakova فق���د اأكدت اأن  

اأزمن���ة الإيقاعات املختلفة حتدث تاأثرات عديدة 

على القلب فالإيقاع ال�شريع يوؤدي اإىل زيادة �شرعة 

�شرب���ات القل���ب اأما  الإيق���اع البط���يء ل يحدث 

تاأث���را يذكر على ه���ذه ال�شربات ، يوؤكد )روبرت 

�شاب���ال ( اأن الإيق���اع البط���يء يبق���ي التنف�س يف 

حالته غر اأن اليقاعات القوية حتدث ا�شتجابات 

اأك���رث اإثارة وتزيد �شرعة التنف����س وعدم انتظامه 

واإذا قدم الإيق���اع باأ�شوات وطرق منف�شل فذلك 

يث���ر احلركة الع�شلية خا�شة يف حالة وجود �شيء 

م���ن التباي���ن يف ال�ش���كل الإيقاعي . لق���د ا�شتفاد 

املتخ�ش�ش���ون من هذه احلقائ���ق يف زيادة العمل 

امل�ش���رتك وتطوي���ر الإنت���اج وزيادت���ه يف امل�شانع 

بن�شب���ة %25  ، ع���زا نابلي���ون بونابرت هزميته  

باإحدي املواقع  اأمام الرو�س اإىل قوة تاأثر الإيقاع 

للجن���ود الرو�س اأثناء املعرك���ة وقد ي�شاعد الإيقاع 

ال�شع���وب  رب���ط  عل���ى 

عن طري���ق وح���دة الفك���ر والإرادة والهدف ولعل 

الرق����س الف���ردي واجلماعي يقدم لن���ا النموذج 

الكامل لتاأثر الإيق���اع على كل �شعب من ال�شعوب 

وخالل امتزاج الإيقاع بالعمل تتحقق عملية بالغة 

الأهمية اإذ تربز اأمامنا وحدة �شهلة و �شعبة يف اآن 

واح���د .. وحدة الإيقاع التي تبدو �شهلة وارتباطها 

بت�شهيل عملية �شعبة تتمثل يف جماعية الرق�س اأو 

العمل ولذلك �شاع���د الإيقاع مبختلف اآلته ومنها 

الدف���وف على متهيد الطريق اأم���ام املتخ�ش�شن 

يف الع���الج باملو�شيقى فا�شتخدم���وا هذا العن�شر 

يف التاأث���ر على جماعي���ة ال�شلوك، ه���ذا ال�شلوك 

ه���و الهدف النهائ���ي الذي ين�ش���ده املتخ�ش�شون 

جلميع املر�شى يف امل�شت�شفيات العقلية وموؤ�ش�شات 

املعاق���ن فالإيقاع يعت���رب قوة غريب���ة لأنه ل يقوم 

فق���ط بدور ت�شهي���ل وتن�شيق العم���ل امل�شرتك اإمنا 

يتح���ول اإىل ما ي�شب���ه العقد اأو الرب���اط امل�شرتك 

ب���ل والعن�شر اخلفي القادر على حتقيق الأهداف 

الفعال���ة لي�س فقط لالإقت�شادي���ن الذين يريدون 

زي���ادة الإنت���اج ب���ل واأي�ش���ا لالأطب���اء واملهتم���ن 

بالع���الج باملو�شيقى والإيقاع���ات وعلى ذلك فقد 

ق�ش���م )لن���دن( lundin تاأث���رات  الإيقاعات 

واملو�شيقى على النحو التايل :-
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يقاعات  •اإ 	
دقات  ذات 

قوي���ة حازم���ة توؤدي 

لتاأثر  حيوي  وقور

•اإيقاع���ات من�شاب���ة بنعوم���ة ت���وؤدي لل�شع���ادة  	
والرق���ة  كحالة م���ن العاطفة احلامل���ة وي�شر 

فايف���ر اإىل اأن الإيق���اع الأ�شا�شي يجعل الوعي 

ين���زوي بع�س الوقت خل���ف ارجتافات واأوهام 

وانطالقات  الالوعي

 • 	Gasanov) ي�ش���ر ) ����س.م جا�شان���وف

اإىل اأن اإيق���اع الطب���ول واملار�شات ي���وؤدي اإىل 

الن�ش���اط بينم���ا الإيقاع���ات الهادئ���ة ته���دئ 

الأع�ش���اب وتبعث عل���ى النوم ملر�ش���ى الأرق 

والقلق فالإيق���اع املنتظم الرتيب األهم واأوحى 

للمبتكري���ن باأف���كار لتطوي���ر جمي���ع الأدوات 

واللع���ب اله���زازة لالأطف���ال للم�شاع���دة على 

الهدوء والنوم و قام العديد من الباحثن بعدد 

من الدرا�شات الهامة ح���ول ا�شتعمال الإيقاع 

واآلته املختلفة فاأثبتت اأن حركة املعدة و�شرعة 

التنف����س وعمقه وال�شتجاب���ة الكهربية للجلد 

وات�شاع حدق���ة العن وحرك���ة الع�شالت كلها 

ظواهر حتدث لها تغي���رات ولو موؤقتة ب�شبب 

اختالف���ات الإيقاع���ات كما اأثبت���ت التجارب 

اأن املو�شيق���ى ذات الإيقاع���ات الوا�شحة اأدت 

اإىل زي���ادة يف �شرع���ة النب����س و�شغ���ط الدم 

وم���ن حقائق اأو غرائب ع���امل الإيقاعات اأنها  

اإذا ظل���ت اأزمانها ثابتة فاإن رتابتها قد ت�شهم 

يف تهدئ���ة امل�شتمع والإق���الل من قلقه يف حن 

اأن تزاي���د تغي���ر الإيقاع والزم���ن يوؤديان اإىل 

عك�س ذل���ك ويف موؤمتر بيوغو�شالفيا اأو�شوا 

باأن الأغ���اين الوطنية وما تث���ره اإيقاعاتها 

احلما�شي���ة ه���ي اأح�ش���ن ع���الج للمدمنن 

اإم���ا بالغن���اء اأو ال�شتم���اع اأو الع���زف كما 

ميي���ل اأكرثه���م اإىل الآلت التي ت�شتخدم 

يف عزفه���ا الف���م مث���ل اآلت النفخ ويف 

م�شت�شفيات الأمرا�س العقلية اأ�شبحت 

املو�شيقى اآداة فعال���ة يف التفاعل باأعماق 

املر�ش���ى يتخيلون اأنه���ا حتميهم من املخاوف 

وجتعله���م يعي�شون يف ه���دوء وهمي بعيدا عن 

الواق���ع وخماوفه هنا تعمل املو�شيقى مبختلف 

اإيقاعاتها خا�ش���ة احلما�شية على اإزاحة هذه 

الأ�شوار كذلك جتذب دقات الطبول والدفوف 

وتخرجهم من عزلته���م اإىل العامل اخلارجي 

حيث ينفعلون بها ويعاودون الهتمام باحلياة 

واملر�شى من ه���ذا النوع ي�شتجيب���ون لالإيقاع 

املنتظ���م غر املتغر اأكرث م���ن الإيقاع املتغر 

وبا�شتخ���دام احل���ركات الإيقاعي���ة على مدى 

اأربع �شاع���ات يوميا ملدة ت�شع���ة اأ�شابيع حدث 

 Reaction حت�شن وا�شح يف زمن رد الفعل

time ال�شلوكي الب�شيط. ويف عالج الق�شور 
احلركي ي���وؤدي عزف الطب���ول والدفوف اإىل 

تقوي���ة توافق حركات الأط���راف الأربعة فهذا 

الن���وع من الن�ش���اط يفيد التح���رك لأنه يعمل 

على �شد واإرخاء الع�ش���الت و التاآزر احلركي 

وينمي موهبة  الإبداع ويزيد الرتكيز والتخيل  

العاطفي���ة  ال�شغ���وط  اإط���الق  والت���وازن  يف 

له���وؤلء املر�ش���ى بدل م���ن كبته���ا اأو ظهورها  

يف �ش���ورة اأق���وال اأو اأفعال عدائي���ة ، ي�شتفاد 

اأي�ش���ا م���ن اآلت الط���رق الإيقاعي���ة عموم���ا 

ملرونة العظام عن���د امل�شلولن وغرهم وتزيد 

الرتاب���ط والتن�شيق بن الع�شالت والأع�شاب 

والتجاوب ال�شريع ب���ن العقل واجل�شم وتعمل 
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الهوام�س

على تنمية حا�شة اللم�س عند الأ�شم وحا�شتي 

ال�شمع واللم�س عند الأعمى وتزيد من القدرة 

على اليقظة والرتكي���ز والعمل بروح الفريق و 

ت�شاع���د الطبيب يف معاجلة مر�شاه النف�شين 

عن طريق ت�شريف الطاقة الع�شبية ومن ثم 

اكت�ش���اب الراح���ة والتزان واله���دوء النف�شي 

و تدري���ب حوا����س املتخلف���ن عقلي���ا بوا�شطة 

مترينات الإق���دام والإحج���ام والتدريب على 

 
)22(

تقليد اأ�شوات الإيقاعات بالغناء وباليدين

والواق���ع اأن لالإيقاعات واآلته���ا فوائد عديدة 

اأكدتها التجارب العلمية احلديثة فهي ت�شاعد 

يف التن�شي���ق ب���ن اإمكانيات اجل�ش���م الب�شري 

وتنمي ثقة الإن�شان بقدراته ون�شاطه الإبداعي 

ف�شال  عن دورها العالجى الهام .                   

�سور املقال من الكاتب



اأر�سيف الثقافة ال�سعبية

ت�سوير : عبداهلل د�ستي



  القصبات والكصور مدخـل لـتـاريخ الـعمارة األمازيـغيـة

مواقـد إعـداد  الخبـز الطينية )األفـران(
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  القصبات والكصور

مدخـل لـتـاريخ 
الـعمارة األمازيـغيـة

فقال املالئكة  على  عر�ضهم  ثم  كلها  الأ�ضماء  اآدم  “ وعلم 
انبئ�ين  باأ�ضماء ه�ؤلء اإن كنتم �ضادقني”)1(

�شورة البقرة.اآية 31
                                      

تبدو جبال ئترابلس؛ غريان، نفوس��ة، دمر، على شكل 
ه��الل جرب��ي)2( يحتضن س��هل اجلفارة كواجه��ة بحرية 
م��ن اخل�ُمس ش��رقا إلى قابس غرب��ا، وتنحدر ظهيرته 
الصحراوية حنو القاعدة القارية عبر حمائد ومنخفضات 
شاسعة، هي الصحراء الكبرى، وهذا “اجلبل” عتبة املغرب 
وأح��د أهم أب��واب)3( الصح��راء، مرت ب��ه كل الهجرات 

والغزوات، التي عرفها اإلقليم منذ فجر التاريخ.

حممد �سعد ال�سيب�ان�ي

كاتب من تون�س
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نعت اجلغرافي���ون العرب اأه���ل اجلبل وفّزان 

باأنه���م “ اأه���ل ك�ش���ورGsur فعرفوه���م بنمط 

عمارتهم املمي���ز، الذي ا�شتمر ينم���و وينت�شر اإىل 

عه���د قريب، ب���ل ان بع����س الك�ش���ور يف تطاوين 

.
)4(

مازال ينب�س باحلياة

يتكون الك�شر من دائرة من الغرف املتجاورة 

واملرتاكب���ة خلزن احلب���وب وما ع�ّز م���ن الأغذية 

والأمتعة والأدوات لقبيل حم���دد يت�شاكنون دونه، 

ويتولون حرا�شته والدفاع عنه والتوا�شل فيه.

“جتم���ع اآلف الرج���ال من”الليقو�س،الذين 
مل يهزم���وا اأبدا، بقيادة “ا�شتور” املرعب املدجج 

بال�ش���الح والواث���ق م���ن قوت���ه، وبع���د اأن اأقام يف 

ال�شه���ل حت�شين���ات وحواج���ز �شّكله���ا م���ن الإبل 

واملوا�ش���ي على ن�شق دائ���ري، اأطلق العنان خليوله 

، لعل 
مهاجم���ا املحارب���ن له باثا فيهم الهل���ع”)5(

هذا الأ�شلوب احلربي للقائد الأمازيغي يف القرن 

ال�شاد����س للمي���الد م�شتوح���ى من نظ���ام الك�شر 

ذاته.

وفر لن���ا اأ�شالفنا جملة م���ن الن�شو�س تكفي 

 احل�شارية فيها اأنوميا 
)6(

لدرا�شة اأ�شول الأ�شماء

 toponymie(وتوبومني���ا  )anomie(

الأماكني���ة(، اأي البحث عن الو�شائ���ج الوجدانية 

مرالده���ور  عل���ى  و�شمتن���ا  لأ�شم���اء  والروحي���ة 

والع�ش���ور، وتتب���ع اجل���ذور اللغوي���ة له���ا باإعادة 

تاأويلها ومطابقتها مع حقائق مو�شوعية “ب�شائر 

للنا����س”، يقودن���ا ذل���ك اإىل جم���الت جغرافي���ة 

وا�شع���ة ج���دا وحقب تاريخي���ة موغل���ة يف القدم، 

لكنه مينحنا قدرا من و�ش���وح الروؤية )الإب�شار( 

ينا�شب اجلهد املبذول فيه، فكلما ات�شعت امل�شافة 

وابتعد الزمن ازدادت الروؤية �شمول وو�شوحا. 

متديلت؛ كفر؛ امل�سقوفات؛ العمائر

ترد يف اللغة الأمازيغية عبارة؛ متدلت، مفرد 

موؤنث يتكون من؛ ت +)م + دل( + ت؛ للتاأنيث، م؛ 

للم���كان، د ل؛ غطاء، اأي املكان املغطى حماية له، 

وه���ي نف�س دللة “الكفر” يف بالد ال�شام وم�شر؛ 

كف���ر �شو�شة، كفر الزيات، كف���ر كال، ويجمع على 

كفور، ويرد عك�شها يف بالد ال�شام “معرة”؛ ومنها 

مع���رة النعمان اىل جان���ب معرات اأخ���رى، وكاأنه 

�شواح���ي للكفور؛ خارجة ع���ن غطائها املعماري، 

واأ�ش���ل الت�شمية من كف���ر اأي غطى، حجب، �شرت، 

وت���رد مبعنى القرية ل�شرت �شاكنته���ا، وظلمة الليل 

حلجبه���ا الن���ور والقرب ل�ش���م اجلث���ة، ومن ذلك 

.وتاأتي 
)7(

الكف���ر ب���اهلل احل���ق اأي اإن���كاره وحجبه

متديلت اأي�شا عل���ى نحو تيمديلت، جمع تيميدال، 

وكله���ا تقابل عبارة ال�“عم���ارة” ، حاليا، مع اأنها 

تعني امل�شقوفات، حرفيا، كالكفر متاما.

تتوف���ر جمل���ة من ال�شواه���د التاريخي���ة، التي 

توؤك���د ترابط العمران النفو�شي ب�“الك�شور” منذ 

ن�شاأت���ه، ولي����س اأبلغ دلل���ة، يف ه���ذا ال�شدد، من 

اأن اأح���د اأهم الك�شور واأقدمه���ا يف اأعماق نفو�شة 

، وهي 
)8(

ي�شم���ى “اغرميم���ان” اأي ك�شر ال���روح

اإ�شارة حتط عنا عن���اء مقدمات تاريخية لك�شور 

نفو�شة جمال وتنوعا وانت�شارا.

 بن�شو�س 
)9(

يج���ود علينا �شيخ نفو�ش���ي عريق

بالغ���ة الأهمية تتعلق بالعمران النفو�شي يف اأواخر 

الق���رن التا�ش���ع ع�ش���ر)1885م( بل�ش���ان اأهله 

المازي���غ، ن�شر منه���ا �شت �شفح���ات م�شورة يف 

ملح���ق الكتاب امل�شار اإلي���ه يف الهام�س، ومن هذه 

الأ�شماء نلتم�س منطلقات هذا املبحث؛

•غا�شرواأغ���رم ني���ت ابظي���ا؛ ك�شر)اأواأغرم(  	
ي�شكنها الإبا�شية.

•غا�شرو ان القلعت مقر؛ ك�شر القلعة الكبر. 	
•تق�شبت ان عكا تني اف غا�شرو امقرا؛ ق�شبة  	

عّكا تقع فوق الك�شر الكبر.

•متزقي���دى ان احلوم���ت دتي���دي متزقيدى ان  	
ارنون؛ م�شجد احلومة والأخر م�شجد ارنون.

تق�سبت؛ الق�سبة

 ذك���رت الق�شبة يف ن�شيد الإن�شاد يف التوراة؛ 

ه� ق�شوب���وت؛ الق�شيب���ات، يف مرتفعات احلرث  

، والق�شبة ا�شم عربي 
)10(

بجي���زان، �شمال اليمن

ف�شيح من مادة ق ����س ب، وتعني عموم الأنابيب 

املجوف���ة ك�شوق النبات اأو العظ���ام والأمعاء وحتى 
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عروق املع���ادن يف جوف الأر�س واحلفر، مثل البئر 

ونحوها، ومنه���ا كانت الق�شبة مبعن���ى الك�شر اأو 

جوفه حتديدا، ومن اإطالق اجلزء على الكل تطور 

مدلول الق�شب���ة اإىل الديار والقرى واملدن والقالع 

واحل�شون، ومن اليمن واليمامة واحلجاز والعراق 

اىل املغ���رب مدن وقرى وبل���دات تنعت بالق�شبة اأو 

الق�شب���ات والق�شب، ويف الع�ش���ر العبا�شي كانت 

،وم���ن ذل���ك 
)11(

ق�شب���ة البل���د عا�شمت���ه الإدارية

الق�شب���ة �شم���ن اأي مدين���ة عندن���ا يف املغرب هي 

مقر ال�شلط���ان واأعوانه، وخا�شة يف العهد الرتكي، 

ال���ذي جلب هذه الت�شمية اإىل نفو�شة، كما يبدو من 

ال�شياق التاريخي لن�س ال�شماخي، الذي مّزغ تعبر 

الق�شبة ب�شيغة التاأنيث واإبدال ال�شاد �شينا موافقة 

للمخ���ارج ال�شوتي���ة الأمازيغية، ث���م انت�شر اأخرا 

ب�شيغته العربية “الق�شبة” كطراز من العمارة ل 

يخلو منه بلد يف اجلبل)غريان، نفو�شة، دمر( وهو 

فعال �شبه الق�شبة �شكال وجتويفا.

م���ا   
)12(

الأمازيغي���ة اللغ���ة  يف  اأن  ويب���دو 

يقاب���ل العربي���ة ا�شم���ا للق�شبة؛ فنب���ات الق�شب 

 والنافخ في���ه “بوغنيم” والق�شبة 
“اأغني���م”)13(

“تاغنيمت” جتمع على تاغنيمن، وق�شب ال�شبق 

“تارناوت” مفرد موؤنث ويف �شيغة اجلمع ي�شبح 
“ارن���ون”، وم�شج���د ارن���ون، املذك���ور يف الن�س 
املقتب����س، لي����س اإل “م�شج���د الق�شب���ات” بلغ���ة 

اأمازيغي���ه �شرفة، والطري���ف اأن “ارنون” ذكرت 

مطل���ع الألف الأوىل ق م؛ “طريق اأرنون يف مملكة 

،ولفظ اأغنيمGi nim  يقودنا اىل اأول 
)14(

موؤاب

 ،
)15(

بعيد يف التاريخ ال�شومري؛ كيGi؛ الق�شب

nim عندها يلتق���ي الأول الأمازيغي والعربي، و

م���ن ئمان؛ النف����س يف الأمازيغية وه���و بدوره من 

 Ummane، ق���د يعود اىل 
)16(

اأ�ش���ل اأك���دي 

 bit اأول �شوم���ري اأي�شا، ويف البابلية بيت كي�شبي

kisbi؛ بي���ت القرابن فكاأنه بيت الك�شب، ولعل 
منه الق�شبة؛ حيث يو�شع الك�شب.

ومن �شيغ الق�شبة اأمازيغيا “تامل�شت” مفردا 

موؤنث���ا جمع���ه “تيلم�شن” و تلم�ش���ان؛ اأقدم مدن 

زنات���ه غربا، وعا�شمتهم ال�شه���رة، ويف موطنهم 

القدمي مب�شالته �شرق جبل نفو�شة ما زالت مدينة 

“الق�شب���ات”، عا�شمة الإقليم قائمة، ولي�س من 
امل�شتبع���د اأن تكون معربة ع���ن تلم�شان يف الأ�شل، 

وحتت تاأث���ر التعري���ب اختفى اللف���ظ الأمازيغي 

ارن���ون و تلم�ش���ان ل�شال���ح اللفظ العرب���ي ق�شبة 
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ق�شبات، واملالح���ظ اأن ق�شبة ال�شاق “ازاترور” 

اأو “ازرور” اأمازيغي���ا، ت�شتخ���دم بنف�س اللفظ”؛ 

ويعن���ي  العراقي���ة،  العامي���ة  يف  حالي���ا  “ْزرور” 
�ش���وق الن�شاء،خا�شة، والعراق مه���د احل�شارات 

وال�شعوب وموطن الأنباط قدميا.

الق��لع�ة؛ القلعت

م���ادة “ق ل ع” انت���زاع ال�ش���يء م���ن اأ�شل���ه، 

والقلع ج���راب الراعي فيه زاده و اأغرا�شه، يقال؛ 

“�شحمي يف قلعي” ي�شرب ل�شيء يكون يف ملكك 
تت�شرف في���ه متى وكيف �شئت، ومن���ه ن�شاأ معنى 

“القلع���ة” احل�ش���ن املمتن���ع على قم���ة مرتفع اأو 
يف موق���ع م�ش���رف، ويجمع على ق���الع وقلوع، ويف 

احلمرية “التكل���ع” يعني التحال���ف اأي المتناع 

عن الأع���داء، ومن ذل���ك اأح���د اأذواء اليمن” ذو 

، وذلك يواف���ق اأ�شل �شومري 
ال���كالع الأكرب”)17(

قدمي مكون من مقطع���ن؛ اآلو Alu القرية و كي 

 ،
)18(

Ki اأر����س؛ ح���وز القري���ة Ki alu؛ كلعه
ومن���ه هيكل؛ معبد E Gal بال�شومرية اأ�شبح يف 

الكدية ئكالو Ekalu ومنها اىل اللغات ال�شامية 

 .
)19(

مثل التدمرية

ويبدو اأن ا�شم القلعة م�شتخدم يف نفو�شة منذ 

الق���دمي فقد ان�شاأوا “قلع���ة نفو�شة”قرب عا�شمة 

الإمام���ة الإبا�شي���ة  “تاهرت” يف الق���رن الثاين 

للهج���رة، يف ح���ن اأن  نظراءهم م���ن اأهل الظعن 

و�شم���وا ح�شونه���م هن���اك باأ�شم���اء اأخ���رى مث���ل 

،وتعن���ي احل�ش���ن املحم���ي، ومنه 
“ا�شكدل”)20(

فيها، ويف  الرعي  اأر�س “اكدال” اأي حممية من 

ب���الد كنعان هن���اك تعبر “جمدل” ال���ذي يعني 

، ومنه جمدل �شم�س املدينة 
)21(

القلعة يف الأرامية

ال�شهرة حاليا باجلولن املحتل وجمدل عنجر يف 

لبن���ان، ف� ئكدل وجمدل من اأول واحد، واحل�شن 

من الأماكن هو “ئلغي” جمعه “ئليغن”، كما يرد 

، اأما تندوف 
)22(

با�شم ئكدير؛ ومنه مدينة اغادير

فهي كذلك ب���رج وحمر�س من “ت�شافت” جمعها 

“تا�شافنت”.

غا�س��رو؛ الك�سر

يب���دو اأن اأول الغا�ش���رو خزان���ة �شغرة داخل 

حت�ش���ر  )23(”اأو“ت���ّدارت”( 

)“تيق�ّمي البي���ت 

فيه���ا ال�شي���دة اأغرا�ش���ا حلفظه���ا، ويوافق ذلك 

متام���ا ال�ش���م الالتين���ي acerra؛علبة �شغرة 



164

رة”  ، ويف نف����س ال�شياق تاأت���ي “ال�شّ
)24(

للبخ���ور

ول���كل �شي���دة يف اجلب���ل “�شراير” يع���اب الرجل 

ل���و اطل���ع عليه���ا، وعادة م���ا يك���ون البخ���ور اأهم 

حمتوياته���ا، كما اإن مادة ����س ر ر العربية فيها ما 

، ومن غا�شرو 
)25(

يوافق “�شرائر” الن�شاء جمازا

ا�شت���ق فعل “اأغ�شر” امل�شتعم���ل كثرا يف الدارج 

م���ن الكالم عندنا، وهو متق���ارب لفظا ومعنى مع 

ح�شر ح�شر ح���زر العربية، والك�ش���ر يف العربية 

.
)26(

احلب�س واحل�شر ومنه البناء املعروف

و“غا�ش���رو” اأي�شا وحدة م���ن ال�“متديلت”؛ 

العم���ارة، اأي غرف���ة م���ن الق�شبة، الت���ي ي�شرتك 

فيها قبي���ل من املت�شاكنن تعاون���ا على حت�شينها 

وحمايته���ا، وفيه���ا يحف���ظ املعا����س والنفي�س من 

الأغرا�س ونحوها، ومن الأكيد اأن ذلك مت عندما 

ا�شتقر ال�شاكنة، ومار�شوا الزراعة بو�شائل جعلت 

الإنتاج يفوق كث���را اجلهد املبذول فيه، ومن باب 

اإط���الق اجلزء على ال���كل، وبالنظ���ر لأهميته)ال� 

غا�ش���رو ه���و املو�شوع وال���� متديلت اإط���اره فقط( 

�ش���ار ال�تمديل���ت ي�شم���ى “غا�ش���رو” ووافق ذلك 

ال�شم العربي “الك�ش���ر”، فات�شع ا�شتخدامه يف 

�شياق التعريب.

�شدف���ة  جم���رد  لي�ش���ت  املوافق���ة  اأن  ويب���دو 

فامل�شاأل���ة اأعم���ق من ذل���ك بكثر؛ ال�شاب���ق الأول 

املتقدم؛ “ام���زاور”، “ام�ش���وار” جذرها اللغوي 

،زر، جر، هر( بال���غ الأهمية يف 
)27(

“�شر”)�ش���ر

الأمازيغية لرتباطه بحركة املاء �شمن الت�شاري�س، 

وه���ي “�شر�ش���ر” اأو “�شر�ش���ر” امل�شتخدمة حلد 

ال�شاع���ة يف عاميتنا، ومنه“امزير”؛ �شالل املياه، 

وبه �شميت قرية يف جادو بنفو�شة واأخرى يف واحة 

�شي���وه ما�ش���ر، ويف ب���الد تهام���ة جن���وب احلجاز 

 ،
)28(

هناك قرية “م�شرم” على جمرى وادي يل

وعلى هذا الأ�شا�س ا�شت�شيغت ت�شمية بالد الكنانة 

ب���� م�شر من مازر، حيث ين�شاب النيل نحو البحر 

بعد “اأ�شوان” التي تعني العلو والرتفاع ن�شبة اىل 

“اوك�ش���ر”، التي تعن���ي النحدار، ومنه الأق�شر 
على وادي النيل �شمال اأ�شوان.

ولي�شت  وجذر “اوك�ش���ر” هو نف�شه “�ش���ر”، 

“اوك�ش���ر” اأول، وخزان���ة امل���راأة  “غا�ش���رو” اإل 
يف امل�شكن ابتداأت حف���رة يف اأ�شفله، والأق�شر يف 

بالد القبط حتت اأ�ش���وان، عند العا�شمة العريقة 

طيب���ة، ومن الطريف اأن ج���اء يف القراآن الكرمي؛ 

“واذكروا اإذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواأكم يف 
الأر�س تتخذون من �شهولها ق�شورا وتنحتون من 

اجلبال بيوتا فاذكروا اآلآء اهلل ول تعثوا يف الأر�س 

، فالك�ش���ور تتخ���ذ يف ال�شه���ول 
مف�شدي���ن.”)29(

“اك�شر”.
وقبال���ة الأق�ش���ر غرب���ا ويف �شه���ل �شحراوي 

،هن���اك 
)30(

الداخلة واح���ة  عن���د  منخف����س، 

قري���ة الك�ش���ر، واىل ال�شم���ال منها واح���ة ك�شر 

فرف���اره، واىل ال�شمال الغربي منه���ا واحة �شيوة، 

القرية  وق�سر احلاج
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حي���ث معبد اآم���ون ال�شهر، وال���ذي زاره ا�شكندر 

الأق�ش���ر  كان  وكذل���ك  املق���دوين)332 ق م(، 

معب���دا لآم���ون ال���ه طيب���ة يف الأل���ف الثاني���ة قبل 

امليالد، والذي يدين به الليبو اأو الريبو والتمحو اأو 

، ومثلما يحفظ 
)31(

الثمح واليام اأ�شالف المازيغ

ال���� غ�شرو العزيز م���ن الأ�شي���اء، فالأك�شر يحفظ 

الروح )اإميان( الإله اآمون.

، مدينة 
)32(

وجند يف بابل، حيث تبلبلت الأل�شن

ك�شورا ال�شومرية؛ عل���ى الفرات، يف الألف الثالثة 

ق م، ث���م مدين���ة ك�شورGa sur ق���رب كركوك، 

�شم���ال، واإليها ين�شب الأ�شوري���ون؛ واآ�شور تكتب اآ� 

او�ش���ار A usar، بال�شومرية، واملاألوف كتابتها 

بالأكدية A sur اأ �شور يتبعها العالمة امل�شمارية 

كي Ki الدالة على املكان اآ�شور كي؛ بالد اآ�شور؛ 

م���ات اآ�شور كي، عرف���وا نهاية الأل���ف الثالثة ق م 

، ويف اللغ���ة الأكدية عب���ارة “ق�شارو” مبعنى 
)33(

�شيد بن���اء، ومنها اأخذت العربي���ة “الق�شر”؛ ما 

.
)34(

�شيد من املنازل وعال خالفا للخيام

ويف الكنعاني���ة م���ا يق���ارب غا�ش���رو يف اللفظ 

 ،
)35(

واملعن���ى؛ جرد����س؛ قلع���ة، بالل�ش���ان احلث���ي

اأ�شبحت تلفظ “جر�س”، ومن ذلك مدينة جر�س 

�شمال الأردن، غر بعيد من اجلولن.

 وجت���در الإ�شارة اإىل اأن ال� غا�شرو النفو�شي) 

الك�ش���ر( مل يكن يوم���ا لل�شكن واإمن���ا هو للخزن 

والجتماع فقط، وامل�شاك���ن �شمن منازل وبلدات 

ح���ول الق�ش���ر ودون���ه، كم���ا اأن الق�ش���ر مبعن���ى 

palais  البيت الكبر الفخم ترد يف الأمازيغية 
“ ئربقم�ّ���ي” ا�شم���ا مفردا يتكون م���ن؛ ئرب؛ اأداة 
تف�شي���ل اأو تعظي���م و“كم�ّي” بي���ت، فكاأنها البيت 

الكبر اأو الأكرب والأف�شل.

اغ�ْ��رم

معطوف���ة  واح���دة  م���رة  ال�شماخ���ي  اأورده���ا 

عل���ى غا�ش���رو، و كاأنها للبي���ان اأو الإيهام برتادف 

اللفظ���ن، وه���و م���ا ل نق���ّره ون�ش���ارع اإىل رف�شه، 

لأن وهم الرتادف يف اللغ���ة ين�شف علمي النوميا 

والتوبونيميا من اأ�ش�شها، وناق�س ذلك فقهاء اللغة 

العرب طوي���ال، وبرهن كبارهم؛ مث���ل ثعلب وابن 

جن���ي، كما الأل�شني���ن حديثا، عل���ى اأن ل ترادف 

يف اللغ���ة، و“م���ا يظ���ن م���ن املرتادف���ات ه���و من 

املتباين���ات”، وذلك لعتقاده���م اأن اللغة مل تن�شاأ 

 ،
)36(

دفع���ة واحدة بل يف اأوقات متالحقة ومتنوعة

وعل���ى هذا الأ�شا�س نفهم م���ن ن�شو�س ال�شماخي 

ه���ذه اأن ال� غ�شرو اأحدث ن�ش���وء من اغرم وبذلك 

يختلف عليه.

عرب الأ�شت���اذ حممد �شفيق اغ���رم ب� �شرح، 

؛ �ش���روح، اآطام و اأُط���م؛ وهي عمارة 
)37(

اأو اأْط���ٌم

ميني���ة عريق���ة ج���دا، تتمي���ز بتع���دد طوابقها مع 

جانب من ق�سر احلاج من الداخل
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�شغر قاعدته���ا، وتتنوع م���واد اإن�شائها من الطن 

وال�ش���اروج  احلج���ارة  اإىل  والق����س  والأخ�ش���اب 

والقوارير املمردة، ح�شب املواقع واملناخات وفئات 

املجتم���ع اأي�شا، وكل منها يوظ���ف م�شكنا وق�شرا 

وح�شن���ا وخمزن���ا، اأي ق�شب���ة وقلع���ة وغا�ش���رو، 

يف نف����س الوقت، وه���ي نف�س و�شعية ال���� “غ�ْرم” 

يف نفو�ش���ة وب���الد املغرب قب���ل ظه���ور ال�غا�شرو؛ 

الك�شر.

ويالحظ اأن عبارة “اغرم” لي�س لها جذر يف 

الأمازيغي���ة وحرف غ فيها لي����س اأ�شليا واإمنا ناجت 

باأ�شكال  ترد  كما   ،gعن ت�شعيف القاف املعط�شة

عدي���دة؛ اج���رم، اق���رم، اي���رم، ارم، امل، ذك���ر 

؛ اأن “اأهل املروات يف الإ�شالم مثل 
)38(

امل�شع���ودي

اأب���ي القا�شم بن عي�شى العجل���ي وغره ي�شتون يف 

اجلروم وهي العراق، وي�شيفون يف ال�شرود وهي 

اجلبال”، فاجلروم اإذا ال�شهول املنخف�شة، وهكذا 

عدن���ا من جديد اإىل تعبر ال� اك�شر الأمازيغي من 

زن���ه و�شع ت�شاري�شي اأطل���ق على الك�شور يف بالد 

القبط وقرى يف �شومر قبل ذلك.

والفرات  ب���ن دجلة  تكريت  “وكان���ت بجبال 
مدين���ة يقال لها احل�ش���ر، وكان بها ملك يقال له 

ال�شاط���رون، وكان من اجلرامق���ة والعرب ت�شميه 

ال�شي���زن وهو من ق�شاعة”، زم���ن �شابور، وجند 

جرامق���ة يف جن���د ال�ش���ام عل���ى عهد عب���د امللك 

بن م���روان) ق1ه���� ( �شم���ن براب���رة وجراجمة 

.
)39(

ونبط

هج���رن؛ القري���ة الكبرة يف اللغ���ة احلمرية 

تتاألف من؛ ه����؛ اأداة تعريف كما العربية، ن؛ اأداة 

جمع كم���ا الأمازيغية، وهي م يف البابلية الأكدية، 

ج���رم؛  القري���ة،  “هج���رم”؛  هج���رن  فت�ش���ر 

 وتل���ك مف���ردة كنعانية  ق���د تكون اأول 
 )40(

قري���ة،

جرمه واغرم.

ويف بالدنا “جرما” Garma،عند ه�شبة 

فّزان اأقدم مدين���ة لوبية واإليها ين�شب اجلرمنت، 

ظه���رت نهاية الألف الثاني���ة ق.م، ي�شار اإىل اأنهم 

م���ن �شع���وب البح���ر اأو الهك�شو����س اأو الكنع���ان، 

والعب���ارة اأرامي���ة �شريحة؛ جرم���ه، جرميا؛ قناة 

او ج���دول ل���ري املزروع���ات، وذل���ك م���ا متيز به 

اجلرمن���ت؛ اأهل فزان ب���ن �شع���وب تامزغا التي 

ا�شته���رت باأنه���ا “موئل الأغنام” فق���ط، وقيل اأن 

اجلرمن���ت من ن�ش���ل كتيبة فار�شي���ة انقطعت من 

جي����س قمبي���ز 525 ق.م، وتاه���ت يف ال�شحراء 

بلعنة من اآمون، الذي اقتحم معبده ب�شيوه، ومنها 

عربت الواح���ات؛ اجلغبوب، اوجل���ه، زله، زيغن، 

اىل ف���زان، وهناك بعثوا ح�ش���ارة راقية، ذكرهم 

ه���رودوت)484 � 420 ق م ( واإليه���م ين�ش���ب 

جانب من ق�سر احلاج من الداخل
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، ومن الأكيد اأن جلرما 
)41(

�شكان تامزغا؛ املغرب

عالقات ع�شوية عريقة ببالد القبط، واأنهم اأثروا 

ح�شري���ا يف “ال�شاويه”؛ اأهل ال�شاء، اأهل الظعن، 

ومن ذلك عمارة ال� ئغرم، املن�شوبة اإليهم، كقولنا 

احلري ن�شبة للحرة والقوطي ن�شبة للقوط الخ. 

نع���ت الع���رب الفاحت���ون �شنة 23ه���� �شعوب 

لوبي���ا ونوميدي���ا باأنهم “اأهل ك�ش���ور وقياطن”؛ 

اأي اأنه���م جرمنت )اغ���رم( يف الواحات وال�شهول 

املنخف�ش���ة، وجتول يف مرتفع���ات الأطل�س، وذلك 

يوافق امل�شادر الإغريقية، واىل عهد قريب يتداول 

اأهلن���ا تعب���ر “القروم���ة” مبعن���ى اأعل���ى الك�شر 

الوعر، ومنه الأوعي���ة الفخارية، وهكذا عدنا اإىل 

عن التعبر؛ اأ�شوان فوق ودونه اك�شر.

ويج���ب التذكر ب���اأن عبادة اآم���ون )2000 

ق.م( يف طيب���ة باجلنوب )�شمعو( تاأخر ظهورها 

بالن�شب���ة اإىل عب���ادة رع يف منف عن���د الدلتا؛ تا � 

حمو، حيث ظه���رت عمائر الأهرام���ات يف حدود 

ق.م، والتي ل�شك يف اأنها اأذهلت �شعوب   3200
الع���امل القدمي باأ�شد ما يكون من���ا حاليا، وطارت 

اأخباره���ا مع الركبان �شرق���ا وغربا، وهبطت اأمم 

ب���الد القبط وخرجت اأخرى ح�ش���ب �شن التدافع 

ال���ذي يرتكز جمال���ه بن طورو����س والأطل�س ومن 

.
)42(

اليمن اإىل بالد التمح عند نهر ال�شنيغال

ظه���ر البيت احلرام يف جزي���رة العرب وعلى 

م�ش���ارف اليمن مه���د احل�شارات ومنب���ع التدافع 

)�شي���ل العرم(، وذك���ر ابن الأثر رواي���ة لعكرمة 

)الأمازيغي( عن ابن العبا�س“اأن اهلل تعاىل و�شع 

البيت على املاء، عل���ى اأربعة اأركان، قبل اأن يخلق 

الدني���ا باألف���ي عام، ث���م دحيت الأر����س من حتت 

البي���ت”، وملا اأهب���ط ادم اأوحى اهلل ل���ه؛ “اإن يل 

حرما حيال عر�شي فانطل���ق، وابن يل بيتا فيه”، 

فبن���اه مبكة “من خم�ش���ة اأجبل؛ من ط���ور �شيناء 

.
وطور زيتون ولبنان واجلودي”)43(

ل ترتك���ز ه���ذه الأخبار عل���ى �شن���د اإ�شالمي 

�شحي���ح واإمن���ا اأكرثه���ا م���ن و�ش���ع الإخباري���ن 

انطالق���ا من روايات �شفوية متوات���رة والقليل من 

املدونات ال�شرياني���ة والعربية، ميكن فهم اأكرثها 

من منط���وق الأ�شماء فيها، وتاأويله���ا باملوثوق من 

التاريخ؛ فالأر�س املدح���وة اأي املب�شوطة هي بالد 

 ق���وام الأم���ر و�شرير امللك 
)44(

القب���ط، والعر�س 

ملل���وك منف يف األف الرابع���ة ق م، واملاء هو النيل 

حام���ل العر����س على اأربع���ة اأركان، واحل���رم لي�س 

اإل “اله���رم” هذا العمران املذه���ل، والذي ن�شب 

حديث���ا اإىل اأقوام من كواكب اأخ���رى، وتنوع مواد 

بن���اء البي���ت احل���رام يرم���ز اإىل تداف���ع الأق���وام 

وتالقح خربات “احل�شارات” من العراق وال�شام 

ومدين واليمن. 

“ه���رم”  م���ن  اإذا  ف�“اغ���رم” الأمازيغي���ة   

الت���ي منه���ا اأي�ش���ا “حرم”  القبطي���ة   ihram
العربي���ة، واأخ���را، يف ه���ذا ال�ش���دد، فاخلبز هو 

اغروم مفرد مذكر ل جذر له، وفعل خبز “ئق�ّا”، 

ويف القبطي���ة اأكروم، وكذلك عن���د الإغريق، ويف 

العربي���ة اأكرم مبعن���ى اأطعم والك�ُركم���ان الرزق، 

وترد عب���ارة “اجلمل” يف الأمازيغية، الغم جمعه 

الغم���ان، ارام ئرمان، ارع���م ئرعمان، امل ئلمان، 

اماقور ئموقوار، واجلّمال ارفاق ئرفاقن، وبالعودة 

اإىل معن���ى كل ا�شم �شيت�شح لنا طريق اجلمل من 

موطن���ه يف اآ�شي���ا اإىل اأن بلغ لوبيا عن���د واحة زله 

او زويل���ه ق���رب جرمه يف حدود الق���رن الأول ق م 

ف�شار” زايله” .

تزخر موؤلفات �شيوخن���ا الأوائل من اإخبارين 

وجغرافين بالكثر من الأخبار عن بداية اخللق و 

الأمم البائ���دة والأن�شاب، وهي ت�شتحق منا عناية 

موؤكدة بالنظر والتحقيق؛

خل�ّف نوح من الذرية �شام وحام ويافث ويام، 

ومنهم كل الأمم، وم���ن اأولد �شام ارم ومنه ثمود 

وعاد وجدي�س، وه���م العرب العاربة، لكنهم كانوا 

، الذي 
)45(

يتكلم���ون بالل�ش���ان القبطي ل العرب���ي

اخت����س به اأبناء عمومتهم م���ن قحطان، وخا�شة 

جره���م، الذي���ن ا�شتوطنوا احلجاز عن���د بكة، ثم 

ب���اد اأكرثه���م بعد اأن اأخ���ذ عنهم الل�ش���ان العربي 

م�شتعرب���ون �شري���ان، فارق���وا الع���راق بع���د تبلبل 

الأل�شن اأي افرتاقها.

ارم، ثمود، يام، عابر، جرهم؛ اأقوام من عاد 
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�شحرور،  حممد  د،  عند  الآية  هذه  تاأويل  انظر   -  1
الكتاب والقراآن، �س 304.

الذهب  مروج   . امل�شعودي  ال�شمال.  وهو  اجلربى   -  2
145   :2

بذلك  و�شم  تون�س  اأق�شى جنوب  موقع يف  البيبان   -  3
لوجود معابر طبيعية �شمن بحر من الرمال.

4 - ك�شر الكرا�شوه يف وادي بني بالل )يف الأ�شل وادي 
بني اإمالل، وبه و�شم اجلبل الأبي�س (

5 - من ملحمة اجلوهانيد لل�شاعر البيزنطي كوريبو�س 
�شنة 456 م تعريب الأ�شتاذ حممد الهادي األغرابي 

)مرقونة(

املميزة  ال�شمات  وهي  و�شم  فعل  من  الأ�شماء   -  6
لالأ�شياء، د حممد �شحرور- ن م �س 296

ر. ف  ك  مادة  املحيط  القامو�س  انظر   -  7

كتاب تاريخ نفو�شة القدمي لل�شيخ مقرن بن حممد   -  8
�شر  امل�شمى  599ه�  األفه  النفو�شي  البغطوري 

تدايو�س؛  ليفيت�شكي   ،73 و  )خمطوط(  نفو�شة 

هلل  عبدا  ترجمة  وقراه،  نفو�شة  جبل  �شيوخ  ت�شمية 

راروز من�شورات موؤ�ش�شة توالت، �س 123، الروح؛ 

ئيمان جمع ل مفرد له، والروح اأي�شا’تانوفت يجمع 

’تينوفتن’ كما جاء يف  املعجم الأمازيغي. والظاهر 
اأن تانوفت تعني النف�س اأما” ئيمان” فالروح باملعنى 

الكتاب  انظر،  ور�شالته،  وحيه  ربي؛  اأمر  القراآين؛ 

والقراآن �س 325.

مامويغ�س  بريدان  ال�شماخي؛  �شليمان  بن  اإبراهيم   -  9
درارن انفو�شن �شي اطرابل�س، ترجمه احمد م�شعود 

يريد جبل  ملن  والطرق  الق�شور  بعنوان  الف�شاطوي 

الليبين  جهاد  مركز  ن�شره  طرابل�س،  من  نفو�شة 

للدرا�شات التاريخية � طرابل�س 2005.

ون�شره املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية بن�شه الأمازيغي، 

الهوام�س
�سور املقال من الكاتب

 بالإمكان العث���ور على اأثر لها 
)46(

الأوىل والثاني���ة

يف ال�ش���ام وم�شر واملغرب، فمث���ال تن�س الوثائق 

القبطي���ة، من���ذ الأل���ف الرابعة ق م، عل���ى وجود 

�شعب يام غربا، بعد الواحات، يحارب الثمح، عند 

الرك���ن الغربي من ال�شم���اء، اأي املغرب الأق�شى، 

وذلك يوافق متاما ما ذكره ابن الأثر، حن اأ�شار 

اإىل اأن ي���ام بن نوح ه���و كنعان نف�شه، والذي ي�شاع 

اأن���ه اأبو الربب���ر، اأما الثمح فيمك���ن اآن حتمل على 

اأنها ثمود.

خل���ق  يف  طوي���ال  حديث���ا  اأبوجعف���ر  “وروى 
ال�شم�س والقمر و�شرهم���ا، فاإنهما على عجلتن، 

ثم ذكر مدينة باملغرب ت�شمى “جابر�شا” واأخرى 

بامل�ش���رق ت�شم���ى “جابرق���ا”، لكل واح���دة منها 

.
ع�شرة اأبواب”)47(

اأخذت حركة ال�شعوب من���ذ فجر احل�شارات 

احلجري���ة �ش���كل عوا�ش���ف واأعا�ش���ر م���درارة، 

ا�شتم���رت اأزيد من مليون �شنة، ثم بداأت تتمركز، 

جم���الت  يف  �شن���ة،  اآلف  ع�ش���رة  ح���وايل  من���ذ 

جغرافية حمدودة، اأعرقه���ا املجال الأفروعربي، 

الذي انتظم���ت م�شرته على عرب���ة ذات عجلتن 

متناظرتن مرتابطتن؛ العراق يف امل�شرق وم�شر 

يف املغ���رب، منذ الأل���ف اخلام�شة ق م، كل �شعوب 

ه���ذا املج���ال �شاركت و�شاهمت يف ه���ذه امل�شرة، 

م���ع اأن الأبجدي���ات احل�شاري���ة الأوىل ن�ش���اأت يف 

املج���ال الداخل���ي، ال�شحراوي حالي���ا، الهقار يف 

افريقي���ة والأحق���اف يف جزي���رة الع���رب؛ جنات 

عدن، حيث ُابت�ُك���رت الأدوات، واكت�ُ�شبت خربات 

اللق���ط وال�شي���د واحلرب والطب وف���رز ال�شالح 

من احلبوب والثمار ومتث�ُل املا�شي وت�َخي�ُل الآتي، 

حتى اإذا ج���ف املناخ تدافعت ال�شع���وب اإىل اأنهار 

الرافدي���ن والني���ل، وكان م���ا كان؛ ه�ْ���رم، ح�ْرم، 

غ�ْرم، واأ�شياء واأ�شماء اأخرى.
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بعنوان؛  رقم1،  ووثائق  ن�شو�س  �شل�شلة  �شمن 

ماموميلت  ينفو�شن  يدرارن   � د   � يربيدن  د�  يغ�شرا� 

�س   � ا�شماخي،  �شليمان  و  براهيم  متازيغت،   � �س   �

�راون � ن � يفرن؛ ق�شور وم�شالك جبال نفو�شه األفه 

اأ�شماخي من  �شليمان  اأو  اإبراهيم  الأمازيغية  باللغة 

حمام،  حممد  الأ�شتاذ  وتعريب  ن�شر  يفرن،  كتاب 

الرباط 2004.

جزيرة  من  جاءت  التوراة  ال�شليبي؛  كمال   -  10
العرب، ترجمة عفيف الرزاز،.�س 286

بني  دولة  املغرب63/1”وانقطعت  يف  جاء   -  11
اأمية وكانت على عاداتها العربية مل يتخذوا قاعدة 

داره  اأمر منهم يف  �شكنى كل  كان  ول ق�شبة، كما 

و�شيعته التي كانت له قبل خالفته”

على  فيها  اعتمدت  الأمازيغية  العبارات  جل   -  12
املعجم العربي الأمازيغي تاأليف حممد �شفيق.

اأن  نظن  اأن  ولنا  ك�شر،  ئغرم؛  ل�  حتريف  لعله   -  13
بلدة تغرمن النفو�شية القدمية)ليفت�شكي �س123. 

ل�”تاغنمن” اأي  اإل حتريف  4( ما هي  البغطوري 

الق�شبات، و تامنت و غنيم؛ ع�شل الق�شب؛ ق�شب 

ال�شكر.

العرب  اىل  ال�شامين  من  اخلازن؛  ن�شيب  ال�شيخ   -  14
�س60

باقر؛  طه  الق�شب،  �شيد  ار�س  �ki en gi؛   -  15
مقدمة يف تاريخ احل�شارات القدمية �س9

16 � Adad Nabishti Ummane Usur 
ادد يحمي نفو�س اجلند، طه باقر �س565

الأن�شاب،  ال�شحاري،  العوتبي  م�شلم  بن  �شلمة   -  17
عمان 1981. �س243

بغداد  احل�شارات،  تاريخ  يف  مقدمة  باقر؛  طه   -  18
�س317، 9  1973

القدمية  التدمرية  النقو�س  احمد؛  �شقر  علي   -  19
�س 124.

20 - ابن ال�شغر)ق. 3 ه�( اأخبار الأمية الر�شتمين، 
بروت 1986، �س84�87

العرب  اىل  ال�شامين  من  اخلازن؛  ن�شيب  ال�شيخ   -  21
�س48

اأكادير،  ئجيدار،  ئكودار  جمعه  ئيدير  ئجدير   -  22
واخلازن؛  كلها،  للقرية  اجلماعي  املخزن  اأجادير؛ 

فاأول  ئمح�شان،  ج  ئمح�شي  ئماجبارن،  ج  اأجمبار 

ا�شماء عائالت املجربي واملح�شي من هذا.

هو ال�شواد بامل�شرية القدمية، ويطلق على  كيمي   -  23
وتطلق  ت�شرت احلمرة،  او  د�شرت  بينما  النيل  بالد 

اأول  من  الديرة  مبعنى  الد�شرة  ومنها  لوبيا،  على 

اأكدي بابلي.

24 -  1936  �  Felix Gaffiot. 

Dictionnaire abrege latin 
francais paris acerresالقرية  ا�شر�س 

.الريفية

 : املحيط  القامو�س  �س” يف  ر  مادة” �س  انظر   -  25
اإعادة ترتيب، ال�شتاذ الطاهر الزاوي. ليبيا.

�س  العرو�س  تاج  الزبيدي،  مرت�شى  حممد   -  26
�س138 �  494

�شر يف الهروغليفيه اجتاه، جر اىل فوق وحر اىل   -  27
الإ�شارة   مع  �شّر  ب�  لكلب  يوؤمرا  عاميتنا  ويف  اأ�شفل، 

بال�شبابة اىل اجتاه حمدد.

جزيرة  من  جاءت  التوراة  ال�شليبي؛  كمال   -  28
العرب، ترجمة عفيف الرزاز، لبنان.�س 260

الأعراف.74  -  29

ملا  باخلارجة،  لآمون  كبرا  معبدا  الفر�س  بنى   -  30
حل بها دارا عام 517 ق م، حجر ر�شيد �س193

الهوام�س
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تاريخ  من  قرنا  وثالثون  ثالثة  �شفيق؛  حممد   -  31
الأمازيغ، توالت، �س 25، .ي�شخر ال�شاعر البيزنطي 

من القائد الأمازيغي يرنا وقومه من اأنهم من عبدة 

اأمه بقرة متوح�شة “. القرنن  �شاحب  “اآمون 

32 - ديوان ال�شاطر؛ �شومر واكد واآ�شور، �س 365، 
�شفر التكوين9/11�10

زالت  وما   ،471 �س38،  مقدمة  باقر؛  طه   -  33
النيل؛ ميت  دلتا  مبعنى قرية م�شتعملة يف  “مات” 
غمره  ميت  ال�شادات،  اأنور  حممد  ومنها  اأبوالكوم، 

الخ.

100 �س  الأ�شاطر  ديوان   -  34

العرب  اىل  ال�شامين  من  اخلازن؛  ن�شيب  ال�شيخ   -  35
�س48

25  ،  23 �س  والقراآن  الكتاب   -  36

37 - ذكر ابن خلدون ان غدام�س “ق�شور اختطت منذ 
عهد الإ�شالم على ق�شور واطام عديدة”515/3

184  /2 الذهب  مروج   -  38

.170  :4 الكامل.   . الأثر  ابن   -  39

العرب  الدب�س؛ مو�شى وفرعون يف جزيرة  40 - احمد 
�س63

ن�شاأة  منذ  اجلزائر  العدواين؛  الطاهر  حممد  د   -  41
التاريخ؛  يف  ليبيا   ،224 �س  اجلزائر  احل�شارة، 

موؤمتر مار�س 1968  �س168.

حممد  د  فيه   ابدع  الذي  الرائع  الف�شل  انظر   -  42
الطاهر العدواين ن م �س 203

23  ،  13/1 الأثر  ابن   -  43

44 - انظر مادة ع ر �س  يف القامو�س، وتاأويل د �شحرور 
له يف  القراآن الكرمي، ن م �س 164

يف  قحطان  بن  يعرب  بالعربية  تكلم  من  اأول   -  45
ببابل،  الأل�شن  اختلفت  العاربة حن  والعرب  اليمن 

البالذري، ان�شاب الأ�شراف 5/1

44  /1 الأثر  ابن   -  46

15  :1 م  ن   -  47

امل�سادر واملراجع؛ 

•اإبراهيم بن �شليمان ال�شماخي؛ بريدان مامويغ�س  	
احمد  ترجمه  اطرابل�س،  �شي  انفو�شن  درارن 

ملن  والطرق  الق�شور  بعنوان  الف�شاطوي  م�شعود 

يريد جبل نفو�شة من طرابل�س، ن�شره مركز جهاد 

 ،2005 � طرابل�س  التاريخية  للدرا�شات  الليبين 

ا�شماخي، � �س �راون � ن � يفرن؛ ق�شور وم�شالك 

اأو  اإبراهيم  الأمازيغية  باللغة  األفه  نفو�شه  جبال 

وتعريب  ن�شر  يفرن،  كتاب  من  اأ�شماخي  �شليمان 

ون�شره   ،2004 الرباط  حمام،  حممد  الأ�شتاذ 

املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية بن�شه الأمازيغي، 

بعنوان؛  رقم1،  ووثائق  ن�شو�س  �شل�شلة  �شمن 

يغ�شرا� د� يربيدن � د � يدرارن ينفو�شن ماموميلت � 

�س � متازيغت، براهيم و �شليمان.

النمكارم  اأبي  بن  علي  اأبواحل�شن  الأثر؛  •ابن  	
التاريخ،  الكامل يف  ت�630ه�،  اجلزري  ال�شيباين 

.1968 بروت  العربي،  الكتاب  دار  10ج، 

• ه�( اأخبار الأمية الر�شتمين،  	3 ابن ال�شغر)ق. 

بروت 1986

ه�،  • ت�808	 حممد  بن  عبدالرحمن  خلدون؛  ابن 

بروت  7ج   1970،العرب  بروت  املقدمة، 

.1956.

الزهري  �شعد  بن  حممد  ابوعبداهلل  �شعد  •ابن  	
9ج،  الكربى  الطبقات  230ه�؛  ت�  الب�شري 

بروت، غزوات الر�شول و�شراياه، بروت1981

الهوام�س و املراجع
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العرب،  وفرعون يف جزيرة  مو�شى  الدب�س؛  •احمد  	
دم�شق2007.

حممد  بن  ابراهيم  اأبوا�شحاق  ال�شطخري؛   • 	
واملمالك  امل�شالك  قبل350ه�،  ت�  الكرخي 

ليدن1927

ه�،  • ت�279	 جابر  بن  يحي  بن  اأحمد  البالذري؛ 

فتوح البلدان، القاهرة1957، ان�شاب الأ�شراف، 

دار املعارف القاهرة 1959

حمبوب  بن  بحر  بن  عمرو  اأبوعثمان  اجلاحظ؛   • 	
ت�255ه�، ر�شائل اجلاحظ، القاهرة1965 

العرب  اىل  ال�شامين  من  اخلازن؛  ن�شيب  ال�شيخ   • 	
�س48

• ال�شليبي؛ كمال ال�شليبي؛ خفايا التوراة واأ�شرار  	
�شعب ا�شرائيل، دار ال�شاقي ط6 2006

• القامو�س املحيط : اإعادة ترتيب، ال�شتاذ الطاهر  	
الزاوي. ليبيا.

ه�،  •  امل�شعودي؛ ابواحل�شن علي بن احل�شن ت�346	

مروج الذهب ومعادن اجلوهر، بروت1974.

امل�شرية  اللغة  اإ�شرار  وك�شف  حجرالر�شد   • 	
القدمية؛ �شر اأرن�شت الفرد و ولي�س يدج. ترجمة 

الكادمية،  املنياوي.املكتبة  الدين  كمال  ه�شام 

القاهرة2005.

•ديوان ال�شاطر؛ �شومر واأكد واآ�شور، تعريب قا�شم  	
ال�شواف، دارال�شاقي،بروت 1977.

قراءة  والقراآن  الكتاب  �شحرور؛  •�شحرور؛حممد  	
معا�شرة، بروت ..1992. 

ال�شحاري؛  العوتبي  م�شلم  بن  �شلمه  •�شحاري؛  	
�شلطنة  والثقافة،  القومي  الرتاث  وزارة  الأن�شاب، 

عمان1981

بغداد  احل�شارات،  تاريخ  يف  مقدمة  باقر؛  •طه  	
 1973

الهياأة  التدمرية.  النقو�س  احمد؛  �شقر  •علي  	
ال�شورية للكتاب.2009.�س143

 • 	Felix Gaffiot.   1936  � ف 

 Dictionnaire abrege latin
francais paris acerres

•كتاب تاريخ نفو�شة القدمي لل�شيخ مقرن بن حممد  	
�شر  امل�شمى  599ه�  األفه  النفو�شي  البغطوري 

نفو�شة )خمطوط(

حممد  الأ�شتاذ  تعريب  م   • 	456 �شنة  كوريبو�س 

الهادي األغرابي )مرقونة(

  • 	1968 مار�س  موؤمتر  التاريخ؛  يف  ليبيا 

�س168.

نفو�شة  جبل  �شيوخ  ت�شمية  تدايو�س؛  •ليفيت�شكي  	
موؤ�ش�شة  من�شورات  زاوز  عبداهلل  ترجمة  وقراه، 

توالت.

ن�شاأة  منذ  اجلزائر  العدواين؛  الطاهر  •حممد  	
احل�شارة، اجلزائر

لبنان  تاريخ  الفنيقية  املدن  بيومي مهران؛  •حممد  	
القدمي، بروت.

الرباط  الأمازيغي،  العربي  املعجم  �شفيق؛  •حممد  	
، املغرب.

تاريخ  من  قرنا  وثالثون  ثالثة  �شفيق؛  •حممد  	
المازيغ، توالت

•حممد مرت�شى الزبيدي، تاج العرو�س  	

و  الثمودية  القبائل  الرو�شان؛  حممد  •حممود  	
ال�شفوية. الريا�س. 1982

املراجع
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مواقـد إعـداد  
الخبـز الطينية 

)األفـران(

�سيف اهلل حممد عب�ي�دات 

كاتب من الأردن

 أدى تطور الزراعة، في عصور ما قبل التاريخ، قبل حوالي 
12000 س��نة، إلى تغييرات كبيرة في منط حياة اإلنسان، الذي 
كان يعتمد عل��ى اجلمع والصيد، والتنقل والترحال من مكان 
آلخر، إلى منط حياتي جدي��د أصبح يعتمد على انتاج القوت، 
باإلضافة إلى اجلمع والصيد، وإلى اإلقامة في مستقرات ثابتة 
ودائمة عل��ى مدار العام. وقد أدى ه��ذا بدوره  إلى ظهور 
مس��توطنات بش��رية دائمة، منت وتطورت فيما بعد، ومع 
مرور الزم��ن، إلى القرى املدن واحلض��ارات. وقد حصلت 
هذه التطورات، التي شهدتها رحلة حياة اإلنسان، في منطقة 

الهالل اخلصيب.
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وما يزال رغيف اخلبز ميثل العن�شر الرئي�شي 

مبناطق���ه  الأردن  ل�ش���كان  اليوم���ي  الغ���ذاء  يف 

املختلف���ة، وكذل���ك الأم���ر بالن�شبة لبقي���ة مناطق 

ب���الد ال�شام، كما هو احلال يف العديد من مناطق 

العامل املختلفة. 

ومنذ اأن عرف الن�شان النار وال�شيطرة عليها 

وه���و يف �شعي دائ���م لتوظيفها يف حيات���ه اليومية، 

وبال���ذات يف جم���ال اإع���داد طعامه ال���ذي ي�شكل 

رغيف اخلب���ز اأهم عنا�ش���ره. وقد ابتك���ر اأنواعًا 

خمتلف���ة من املواقد الطينية لإع���داده، بع�شها ما 

يزال م�شتخدمًا حت���ى الوقت احلا�شر، واإن كانت 

يف تراج���ع م�شتم���ر و�شريع، ليح���ل مكانها و�شائل 

اإعداد اخلبز امليكانيكية احلديثة. 

كم���ا تعت���رب بقاي���ا املواق���د الطيني���ة من بن 

املخلف���ات الأثرية ال�شائعة يف العدي���د من املواقع 

الأثري���ة، التي جرت بها اأعمال تنقيبات اأثرية، يف 

خمتلف املناطق الأردنية.

حت���اول ه���ذه الدرا�ش���ة التع���رف عل���ى اأنواع 

املواق���د الطيني���ة التي م���ا ت���زال م�شتخدمة حتى 

الوقت احلا�شر. وذل���ك من حيث اأ�شكالها وطرق 

�شناعته���ا ووظائفها وكيفية ا�شتخ���دام كل منها. 

و�ش���وف ي�شاه���م ه���ذا يف التعرف عل���ى خملفات 

مواقد اإع���داد اخلبز الطيني���ة يف املواقع الأثرية. 

كم���ا ي�شاه���م يف اإمكانية اإلقاء املزي���د من ال�شوء 

على املجتمعات القدمية.

م�سكلة الدرا�سة ومربراتها واأهميتها

تعد اأفران اإعداد اخلبز من الظواهر الرتاثية 

ورمب���ا  والجتماعي���ة،  والقت�شادي���ة  الثقافي���ة 

املعماري���ة، املميزة للمجتمعات القروية الزراعية، 

يف كافة مناطق بالد ال�شام. ومن اجلدير بالذكر 

اأن ه���ذه الأف���ران، والت���ي ما ت���زال م�شتخدمة يف 

الوق���ت احلا�ش���ر يف بع����س ه���ذه املناط���ق، تعود 

بجذوره���ا اإىل ع�ش���ور زمني���ة قدمي���ة. وهي من 

الظواهر التي توارثتها الأجيال وتناقلتها من جيل 

اإىل اآخ���ر. وه���ي، وبفع���ل عوامل التغي���ر املحدثة 

التي ت�شهدها جمتمعاتنا يف الع�شر احلا�شر، قد 

اأو�شكت على الندثار كليًا. لذا تكمن مربرات هذه 

الدرا�شة واأهميتها فيما يلي:

ن���درة الدرا�شات املتعلق���ة بهذا املو�شوع يف   - 1
منطقتنا، وعدم وجود اأي منها باللغة العربية، 

�شواء م���ا يتعلق منه���ا باأبعاده���ا املعا�شرة اأو 

القدمية. فعلى الرغم من وفرة خملفات هذه 

الأف���ران الت���ي ك�شفتها التنقيب���ات الأثرية يف 

العديد من املواقع، اإل اأنها مل حتظ بالدرا�شة، 

كغرها من املوجودات الأثرية. 

2 - �ش���رورة توثي���ق ه���ذه الظاه���رة باأبعاده���ا 
والجتماعي���ة  والقت�شادي���ة  الثقافي���ة 

واملعماري���ة، م���ن خالل م���ا تبقى منه���ا، قبل 

اندثاره���ا كليًا. فه���ي، كغرها م���ن الظواهر 

الرتاثي���ة العدي���دة الأخرى، مه���ددة بالزوال 

بفعل حرك���ة التغير ال�شامل���ة وال�شريعة التي 

ت�شهدها جمتمعاتنا يف هذه املناطق.

3 - ق���د ت�شه���م  درا�ش���ة هذه الأف���ران، من حيث 
تقنيات �شناعة كل منها وطرق ا�شتخداماته، 

يف الق���رى املعا�شرة، يف حماولة فهم وتف�شر 

خملفات الأفران املكت�شفة يف املواقع الأثرية، 

والت���ي تعود لع�ش���ور زمنية متعاقب���ة. فهناك 

اأوج���ه �شبه كبرة، م���ن حيث ال�ش���كل واملواد 

الأف���ران  ب���ن  امل�شتخدم���ة ورمب���ا احلج���م، 

املعا�ش���رة ومثيالته���ا الت���ي مت الك�ش���ف ع���ن 

خملفاتها يف العديد من املواقع الأثرية.

اأفران اخلب���ز املكت�شفة يف املواقع  4 - خملف���ات 
الأثرية ل تق���ل اأهمية عن الأف���ران املعا�شرة 

وامل�شتخدمة يف الوق���ت احلا�شر، وكل منهما 

ل���ه دور مه���م يف الدرا�ش���ات الأثرية. وهي قد 

ت�شه���م اأي�شًا يف اإ�شافة املزي���د من املعلومات 

م���ن  القدمي���ة، كغره���ا  ح���ول احل�ش���ارات 

املخلفات احل�شارية الأخرى مثل امل�شنوعات 

الفخاري���ة والأدوات ال�شواني���ة، وغرها من 

املوجودات الأثرية. 

5 - ال�شتف���ادة م���ن ه���ذه الدرا�ش���ة ومنهجيتها 
يف  الأخ���رى  الدرا�ش���ات  ت�شجي���ع  يف 

والأنرثوبولوجي���ة  الجتماعي���ة  املج���الت 

والإثنواأركيولوجية والأثرية والرتاثية.
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الأهداف واملنهج

التعرف على مالمح وخ�شائ�س كل  1 - حماولة 
نوع من هذه الأفران، ورمبا،

املعلومات  م���ن  ق���در  اأك���رب  2 - حماول���ة جم���ع 
وتوثيقه���ا، حول كل م���ا يتعلق باأف���ران اخلبز 

عل���ى اختالف اأنواعه���ا، من حي���ث اأ�شكالها، 

وم���ن حيث املواد امل�شتخدم���ة، و طرق وكيفية 

�شناعة وا�شتخدامات كل منها. 

3 - حماولة التعرف على اأوجه ال�شبه والختالف 
يف ال�شكل، وكذل���ك يف تقنيات وطرق ت�شنيع 

الأفران وا�شتخدامات كل منها.

ولتحقي���ق هذه الأه���داف فقد حت���دد الإطار 

العام لها يف اخلطوات التالية:

النار،  على  تعتمد  اخلبز  اأفران  عمل  تقنية   -  1
كعام���ل اأ�شا�ش���ي، ل���ذا كان ل بد م���ن حماولة 

التعرف عل���ى تاريخ اكت�شاف النار وال�شيطرة 

عليها وا�شتخداماتها.

2 - الأف���ران ه���ي عبارة عن مواقد طينية، لذا 
فقد كان لبد من حماولة التعرف على بدايات 

وا�شتخداماته���ا  الطيني���ة  املواق���د  �شناع���ة 

وتطورها عرب الع�شور.

هذه الأفران: من  نوع  بكل  التعريف   -  3
•الطابون 	

•التنور 	
•الوقادية 	

•ا�شتخدام الأفران 	
•خال�شة 	

اكت�ساف النار وال�سيطرة عليها

يعت���رب اكت�شاف الإن�شان للنار وكيفية اإ�شعالها 

وال�شيط���رة عليه���ا وا�شتخدامها، م���ن اكت�شافاته 

الأوىل. وم���ن الوا�شح اأن هذا ق���د لعب دورًا هامًا 

وحا�شم���ًا يف تط���ور الب�شرية. وم���ن املوؤكد اأن هذا 

الكت�ش���اف ق���د ع���اد عل���ى اجلماع���ات الب�شرية 

بالعديد م���ن الفوائد ، خالل رحل���ة الإن�شان على 

مر الع�شور. 

ويب���دو اأن���ه كان للنار اأغرا����س وا�شتخدامات 

عدي���دة، كان من بينها على الأرج���ح ا�شتخدامها 

كم�شدر لالإنارة والتدفئة واحلماية من احليونات 

ال�شارية واملفرت�ش���ة. كما يعتقد البع�س باأنه رمبا 

كان ل�شتخ���دام النار دور حيوي يف مو�شوع ارتياد 

 Clark( البيئات اجلدي���دة غر املاألوفة والب���اردة

.)and Harris، 1985; Wrangham et al.، 1999

ولع���ل ال�شتخ���دام الأمث���ل والأهم للن���ار كان 

يف جم���ال طه���ي الطع���ام اأو �شي���ه، فالطهي يعمل 

عل���ى تعدي���ل اأو حتويل القيم���ة الغذائي���ة ملكونات 

الغ���ذاء، ويجع���ل اللح���وم قابل���ة لله�ش���م. ويعترب 

بع����س الباحثن اأن الن���ار كانت �ش���رورة غذائية 

لبقاء العن�ش���ر الب�شري. وميكن اأن ت�شاعد عملية 

التجفيف والتدخن يف حفظ الطعام لفرتة زمنية 

اأط���ول. ه���ذا بالإ�شاف���ة اإىل اأن بع����س النبات���ات 

تفق���د ال�شمي���ة الت���ي حتتويه���ا بفعل تاأث���ر النار، 

وهكذا يزي���د من ذخرة الطع���ام ال�شالح لالأكل 

 Wrangham et al. 1999; Karkanas et al. 2007;(

 .)Gowlet 2006; Clark and Harris، 1985

ويف اجلانب الإجتماعي، يعتقد باأن ا�شتخدام 

التح���ولت  جم���ال  يف  ه���ام  دور  ل���ه  كان  الن���ار 

الب�شري���ة التنظيمية للن�شاطات الجتماعية داخل 

اجلماع���ات الب�شرية، ويف اأنظمة ا�شتخدام املكان 

 Binford 1996; Stiner، 2002; Rolland،( والفراغ

.)2004; Preece et al.، 2006

كما ا�شتخدم الإن�شان الن���ار لأغرا�س تقنية، 

فعلى �شبيل املثال، لت�شخن بع�س احلجارة لغايات 

ت�شني���ع اأدوات حجري���ة ، وزي���ادة �شالبة الرماح 

اخل�شبية من خالل احلرق بالنار، ولتح�شر بع�س 

املواد الراتنجية )مواد ل�شقة( لتثبيت املقاب�س، 

 Schoningen كم���ا جاء يف موقع �شوننج���ن

يف اأملاني���ا )Thieme، 1997(. وا�شتخدم���ت لحقًا 

figurines( حل���رق التماثي���ل الطيني���ة ال�شغ���رة

 .)Budja 2006

م���ا تزال م�شاأل���ة وقت اك�ش���اف الإن�شان للنار 

وال�شيط���رة عليها، يف خملف���ات الع�شر احلجري 

الق���دمي Paleolithic، خا�شع���ة للكث���ر من 

النقا�س واجلدل. واأ�شارت نتائج درا�شات املخلفات 
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الأثرية يف العدي���د من املواقع، التي تعود للفرتات 

املبك���رة واملتو�شط���ة م���ن ع�ش���ر البالي�شتو�ش���ن 

منطقة �ش���رق اإفريقيا  م���ن   ،Pleistocene
ومنطقة �ش���رق البحر الأبي����س املتو�شط ، اإىل اأن 

  Homo-erectus”ايريكتو����س “الهوم���و 
ه���م اأول م���ن عرف ا�شتخ���دم الن���ار، قبل حوايل 

 Clark and Harris، 1985;( �شن���ة  ملي���ون   1.5
 Gowlett، 1999; 2006;Wrangham et al.، 1999;

 .)Goren-Inbar et al.، 2004

وق���د ج���اءت الأدل���ة املبك���رة عل���ى ا�شتخدام 

الإن�ش���ان للن���ار م���ن بع����س املواق���ع الأثري���ة يف 

 Koobi Fora اإفريقيا مثل، موقع كوبي فورا

 ))Harris and Herbich 1978; Rowlett 2000

Chesowanjaيف كينيا   وموقع �شي�شوفاجنا 

)Harris and Gowlett 1980(، وموقع �شفارتكرانز  

 Brain and( يف جنوب اإفريقيا Swartkrans
 .)Sillen 1988; Brain 1993

اأم���ا خ���ارج اإفريقي���ا ف���اإن اأقدم املواق���ع التي 

ت�شم اأدلة على ا�شتخ���دام الإن�شان للنار هو موقع 

ج�ش���ر بنات يعق���وب يف �شمال فل�شط���ن )حوايل 

800000�شن���ة(، حي���ث ع���رث عل���ى اأخ�ش���اب 
 Goren-Inbar et al.( وحج���ارة �شوانية حمروق���ة

Alperson-Afil et al. 2007 ;2004(. ويف موق���ع 

اآخر، يف فل�شطن اأي�شًا، وهو موقع كهف ق�شيم يف 

فل�شطن Qesem Cave مت الك�شف عن اأدلة 

على ا�شتخدام الإن�ش���ان للنار، وذلك يف خملفات 

الع�ش���ر احلج���ري الق���دمي املبك���ر والت���ي اأرخت 

للفرتة الواقعة بن 200000-400000�شنة 

.)Karkanas et al. 2007: 198(

بقايا عظام حمروقة اإىل جانب اأدوات حجرية 

وبقايا رم���اد ناجت عن عمليات ح���رق قدمية تعود 

حل���وايل 600000 �شنة م�ش���ت مت الك�شف عن 

  Zhoukoudian وجودها يف موقع زوكوديان

 Goldenberg et al. 2001; Black( ال�ش���ن  يف 

.)1931

ويف موق���ع �شوننج���ن Schoningen يف 

اأملاني���ا، مت العث���ور على رماح خ�شبي���ة ا�شتخدمت 

حل���وايل  واأرخ���ت  �شالبته���ا،  زي���ادة  يف  الن���ار 

 .)Tnieme 1997( شنة م�شت�  400000
وي���رى بع�س الباحثن اأن عملي���ة اإ�شعال النار 

قد اأ�شبح���ت ن�شاطًا اعتياديًا خ���الل اأواخر فرتة 

 Lower الع�ش���ر احلج���ري الق���دمي ال�شفل���ي

400000- ح���وايل   ،  Paleolithic
 Rolland، 2004; Gowlett،( �شن���ة   500000
but see James، 1989 ;2006(، وقد كان ا�شتخدام 

الن���ار مرافق���ًا للمزي���د م���ن التط���ور يف اجلوانب 

الإن�شانية الإجتماعية والفكرية. 

الق���دمي  احلج���ري  للع�ش���ر  بالن�شب���ة  اأم���ا 

املتو�ش���ط Middle Paleolithic، حوايل 

العدي���د  ف���اإن  �شن���ة،   200000-300000
م���ن علماء انثوروبولوجيا البيئ���ة يجمعون على اأن 

هناك الكثر م���ن الأدلة الوا�شحة على ا�شتخدام 

 James 1989;(  الإن�شان الفعلي للناريف هذه الفرتة

Gamble، 1999: 165(. فق���د مت التع���رف، وب�شكل 

وا�ش���ح، عل���ى العدي���د من بقاي���ا م���واد حمروقة 

واأدلة ت���دل على ا�شتخدام النار وال�شيطرة عليها، 

وا�شع���ة النت�شار ومتعاقب���ة يف الطبق���ات الأثرية 

التي تعود له���ذه الفرتة الزمنية، وذلك يف العديد 

م���ن املواقع، نذكر منها عل���ى �شبيل املثال: كل من 

 Kebara and كهف كب���ارا وكهف هايوني���م

 Goldberg( يف فل�شطن Hayonim caves
 16 جروت���ي  وموق���ع   ،)and Bar-Yosef، 1998

 Rigaud( Grotte XVI يف جن���وب فرن�ش���ا 
 Shanidar �شاني���در  وموق���ع   ،)et al.، 1995

يف �شم���ال الع���راق )Solecki، 1995(، وموق���ع ل�س 

Les Canalettes يف جن���وب  كاناليتي����س  

 Meignen، 1993; see also Meignen et( فرن�ش���ا

.)al. 2001; 2006

اأدل���ة اأخ���رى على ا�شتخ���دام الإن�ش���ان املبكر 

للنار جاءت من موقع اأثري  يعرف بكهف كليزورا 

Klisoura Cave الواقع يف جنوب اليونان، 
حي���ث يحتوي على خملف���ات اأثري���ة متعاقبة يعود 

املتو�ش���ط  الق���دمي  احلج���ري  للع�ش���ر  اأقدمه���ا 

اإىل  ومتت���د   ،Middle Paleolithic
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الع�شر احلجري الو�شيط Mesolithic، من 

الوقت احلا�شر. وت�شم  قبل   40000-9000
الطبق���ات الأثري���ة التي تع���ود للع�ش���ر احلجري 

 Upper Paleolithic املتاأخ���ر  الق���دمي 

و�شه���ل  وا�ش���ح  ت�شل�ش���ل  عل���ى  املوق���ع  نف����س  يف 

التاأريخ ملخلفات الثقاف���ة املعروفة بالأوريجنا�شية 

Aurignacian، تع���ود للف���رتة الواقعة بن 
28000-34000 �شنة قب���ل الوقت احلا�شر 

.)Karkanas et al. 2004(

للمخلف���ات  الت�شل�ش���ل   ه���ذا  اإىل  بالإ�شاف���ة 

الأثرية، على امت���داد فرتات زمنية طويلة يف هذا 

 Klisoura املوق���ع املع���روف بكه���ف كلي���زورا

Cave، فقد مت الك�شف عن خملفات اأثرية يعتقد 
باأنها عبارة عن بقايا ملواقد Hearths، قدرت 

بحوايل 90 موقدًا، متت���از باأنها حمفوظة بحالة 

جي���دة. وق���د اأ�ش���ر اإىل اأن )54( اأربع وخم�شن 

موق���دًا منه���ا مبني���ة م���ن الط���ن. وق���د مت تاأريخ 

املواقد القدمية منه���ا اإىل فرتة الع�شر احلجري 

املتو�شط Middle Paleolithic، وتتكون 

هذه املواق���د من طبقات ت�شم بقاي���ا رماد اأبي�س 

ورمادي اللون وفحم. 

اأم���ا بالن�شبة لأحدث املواق���د الطينية يف هذا 

املوقع فه���ي تعود لفرتة الع�ش���ر احلجري القدمي 

وت���وؤرخ   ،Upper Paleolithic املتاأخ���ر 

للف���رتة الواقع���ة ب���ن 32000-34000 �شنة 

قبل الوقت احلا�شر. وهي �شغرة احلجم، وت�شبه 

الأحوا����س الدائرية، ي���رتاوح قط���ر كل منها بن 

ن�ش���ف املرت وامل���رت الواح���د، حوافه���ا اخلارجية 

تتكون من الطن املحروق. وي�شر املنقبون اإىل اأن 

هذه املواقد ق���د �شنعت من طن من الطمي جلب 

من م�شافات بعيدة عن موقع الكهف، وهي حتتوي 

على �شوائب عبارة عن رمل تر�شبي. وهذا ما جعل 

الباحث���ن يعتقدون باأنها قد بني���ت اأو �شنعت من 

قب���ل �شاكني هذا الكه���ف، واأنها كان���ت ت�شتخدم 

لأغرا����س طه���ي الطع���ام cooking والتدفئة 

 Karkanas et al.( الوق���ت  بنف����س   heating
.)2004: 515-516، Fig. 3، 4

تق���دم لنا مواق���ع الع�ش���ر احلج���ري القدمي 

املتو�ش���ط ه���ذه، العدي���د م���ن الإ�ش���ارات على اأن 

الن�شاط���ات الجتماعية كانت تدور اأو ترتكز حول 

املواق���د )Gamble، 1999: 171(. ومثل 

ه���ذا ال�شتخ���دام وال�شيط���رة عل���ى الن���ار دلل���ت 

 Karkanas et( عليه اأثري���ًا بقايا املواقد الطيني���ة

al. 2004( واملواق���د الت���ي جاءت حماط���ة، ب�شكل 

ب�شي���ط، باحلجارة، اأو مبنية م���ن احلجارة، وهي 

لهذا رمبا تكون اإ�شارة على تطور مفهوم ا�شتخدام 

.)McBrearty and Brooks، 2000: 518( املكان

وظائفه��ا  )اأنواعه��ا،  الطيني��ة  املواق��د 

وتاريخها(

ت�شن���ع املواق���د الطيني���ة م���ن ن���وع معن من 

الط���ن، يت���م حت�ش���ره خ�شي�ش���ًا له���ذه الغاية، 

ولزيادة متانته يت���م خلطه بالرمل والتن، وبع�س 

املواد الأخرى اأحيانًا مث���ل �شعر املاعز على �شبيل 

املثال، بن�شب معينة. ومن اجلدير بالذكر اأن نوعية 

الطن امل�شتخدم���ة يف املواقد الطينية تختلف من 

ف���رتة اإىل اأخرى وم���ن مكان اإىل اآخ���ر ومن قرية 

 McQuitty 1984: اإىل اأخ���رى )عبي���دات 2010: 125؛

259(. وت�ش���كل املواقد الطيني���ة على مراحل، تبداأ 

م���ن الأ�شفل باجت���اه الأعلى، من خ���الل قطع من 

الط���ن ب�شكل احلب���ال، تو�ش���ع ف���وق بع�شها، ثم 

تر����س بالأيدي لتلت�شق جي���دًا مع بع�شها، ثم يتم 

متلي�شه���ا وت�شوي���ة �شطحيها اخلارج���ي والداخلي 

با�شتخدام اأدوات حجري���ة. وبعد اأن تكتمل ترتك 

لتج���ف حتت اأ�شع���ة ال�شم�س غ���ر املبا�شرة، ومن 

ثم تثب���ت يف اأماكنها الدائمة ليتم حرقها بالوقود 

من احلطب والتن وخملف���ات احليوانات .)عبيدات 

.)124  :2010

الأدلة على ا�شتخ���دام املواقد الطينية، بغ�س 

النظر ع���ن طبيع���ة ا�شتخداماتها، قدمي���ة جدًا، 

وتع���ود اإىل الع�ش���ر احلج���ري الق���دمي املتاأخ���ر 

Upper Paleolithic، كما اأ�شارت نتائج 
 Klisoura التنقيبات الأثرية يف كهف  كليزورا

Cave يف اليون���ان، حي���ث عرث على عدد كبر، 
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قدر بح���وايل )54( اأربع وخم�شن موقدًا طينيًا، 

توؤرخ للف���رتة الواقعة ب���ن 34000-32000 

�شنة قبل الوق���ت احلا�شر. وو�شفت باأنها �شغرة 

احلج���م، وت�شب���ه الأحوا����س الدائري���ة، ويرتاوح 

قطره���ا بن ن�شف امل���رت واملرت الواح���د، حوافها 

اخلارجي���ة تتك���ون من الط���ن املح���روق، �شنعت 

من طن م���ن الطمي ال���ذي يحتوي عل���ى �شوائب 

م���ن الرم���ل الر�شوبي. ويعتق���د باأن ه���ذه املواقد 

الطيني���ة، التي ت�شب���ه الطواب���ن يف �شكلها العام، 

كان���ت ت�شتخ���دم لأغرا����س متع���ددة، مث���ل طهي 

 Karkanas et al.( الطعام والتدفئة بنف����س الوقت

.)2004: 515-516، Fig. 3، 4

ويف املوقع الأثري املع���روف بدولني في�شتونك 

يف  حالي���ًا  الواق���ع   ،Dolní Vestonice
عل���ى  اأي�ش���ًا  التع���رف  مت   ، الت�شي���ك  جمهوري���ة 

خملف���ات ما يعتقد باأنه موق���د ي�شبه الطابون من 

حيث ال�شكل ’ovenlike hearth’، يقع يف 

و�ش���ط املخي���م. كما مت العث���ور على م���ا يزيد عن 

األف���ي قطعة )ك�شرة( من الط���ن املحروق تنت�شر 

يف نف����س املكان، على مقربة من هذا املوقد، وكان 

من بينها حوايل 175 قطعة )ك�شرة( عليها اآثار 

ت�شكي���ل، اإل اأنها غ���ر وا�شحة املع���امل واملالمح، 

ي�شع���ب معها التعرف على ال�ش���كل الذي ت�شوره. 

له���ذا يعتق���د باأن ه���ذا املوق���د كان ي�شتخدم رمبا 

ل�ش���ي )حرق( التماثي���ل ال�شغ���رة الطينية بعيد 

.)Verpoorte 2001:56، 128( ت�شكيلها

اأم���ا يف منطقة ب���الد ال�شام ب�ش���كل عام، ويف 

الأردن ب�ش���كل خا����س، ف���اإن اأق���دم الأدل���ة عل���ى 

ا�شتخدام املواقد الطيني���ة تعود للع�شر احلجري 

احلديث ما قب���ل الفخاري PPN. حيث عرث يف 

موق���ع ب�شط���ة يف جن���وب الأردن عل���ى العديد من 

الك�ش���ر التي اأ�ش���ر اإليها، اأحيانًا، عل���ى اأنها ك�شر 

 burnt or backed من الط���ن املح���روق

 taboon  واأحيانًا اأخرى بك�شر طابون ، clay
.sherds

)Gebel et al. 2006: 80، Appendix C cont 10، 

Square B48 Locus 37; 85، Appendix C cont 

15، Square B67 locus 24 and locus 29; 86، 

Appendix C cont. 16، Square 67، locus 37; 

89، Appendix C cont. 19، Square 68، locus 

43; 279 pl. 45.B.، pl. 45. C.، pl. 47.B.(.

اأ�شبحت خملفات املواقد الطينية، مع الإ�شارة 

اإىل اأنه���ا خملف���ات طواب���ن، من ب���ن املوجودات 

الأثرية ال�شائعة يف مواقع الع�شر الربونزي، التي 

اأجريت به���ا اأعمال تنقيبات اأثرية. ففي الطبقات 

الأثري���ة الت���ي تع���ود للع�ش���ر الربون���زي املبك���ر 

Early Bronze Age I، يف موق���ع وادي 
في���دان Wadi Fidan 4( 4(، مت الك�ش���ف 

ع���ن عدد م���ن املواق���د الطيني���ة دائري���ة ال�شكل. 

و�شف���ت باأنها �شغرة، �شمك جدرانها يرتاوح بن 

)12-7�شم(، والبقايا الت���ي عرث عليها بارتفاع 

18�شم، وجميعها حتتوي على بقايا رماد، وبقايا 
م���واد ع�شوي���ة متفحمة. ويعتقد ب���اأن هذه املواقد 

كان���ت عبارة ع���ن طواب���ن اأعدت لغاي���ات اإعداد 

Adams1999: 116-( للخب���ز  وبال���ذات  الطع���ام 

.)118

وم���ن الطبق���ات الأثري���ة الت���ي تع���ود للع�شر 

 LB Iron الربونزي املتاأخر والع�شر احلديدي

Age هن���اك العدي���د م���ن الأدل���ة عل���ى وجود 
الطواب���ن وا�شتخدامه���ا. وم���ن ه���ذه املواقع على 

 ،)McQuitty 1984( شبي���ل املثال موق���ع تل اإرب���د�

وموق���ع تل الزراع���ة يف وادي العرب �شمال الأردن 

وموق���ع   ،)Vieweger and Häser 2007; 2010(

يف   Khirbet Al-lahun خربة الاله���ون

 Homès-Frédericq( الأردن  يف  املوج���ب  وادي 

1992(، وموق���ع ت���ل املزار الواقع عل���ى بعد حوايل 

 Yassine( 3كم اإىل ال�شمال الغربي من تل دير عال
 Tell 119-118 :1988 ،1984(. وموق���ع ت���ل جاوا

Jawa الواقع على بعد 11 كم اإىل اجلنوب من 
عم���ان )Daviau 1992: 148-149(. وبع�س املواقع 

 Beth Shean  يف فل�شط���ن مثل موقع بي�شان

)Mazar 1997(، وموق���ع  يف �شم���ال وادي الأردن 

ت���ل ال�ش���ارمي Tell Rehov، يف و�شمال وادي 

الأردن، عل���ى بع���د 5كم اإىل اجلن���وب من بي�شان 
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)Mazar 1999(. ويف الطبق���ات الأثرية التي تعود 

 Middle لف���رتة الع�ش���ر الربونزي املتو�ش���ط

العث���ور عل���ى  مت  اأريح���ا  يف   Bronze Age
)Kenyon and Holland 1981( خملفات طابون

ويف املواقع الأثرية التي تعود لكل من الع�شور 

اأ�شبح���ت  والإ�شالمي���ة  والبيزنطي���ة  الروماني���ة 

خملف���ات الطواب���ن من ب���ن املوج���ودات الأثرية 

ال�شائع���ة. ويف الف���رتة العثمانية كان���ت الطوابن 

من بن مرافق البيت الرئي�شية التي اأ�شارت اإليها 

�شجالت الطابو العثمانية، مما يدل على اأهميتها 

يف حياة �ش���كان قرى هذه املنطقة )اأب���و ال�شعر 1995: 

405-404(. وم���ا تزال م�شتخدمة حتى وقتنا هذا، 

واإن كان���ت يف تناق����س م�شتم���ر، يوحي ب���اأن عهد 

اأفولها واندثارها ب�شكل نهائي قد اأ�شبح قريبًا.

الغر����س الأ�شا�ش���ي م���ن املواق���د الطينية يف 

الوقت احلا�شر هو اإع���داد اخلبز، اإل اأن الإن�شان 

ا�شتخدمها لأغرا�س يومية اأخرى خا�شة يف جمال 

الطهي وال�شواء والتدفئة )عبيدات 2010(. 

وق���د تنوعت ه���ذه املواق���د من حي���ث ال�شكل 

وطريق���ة واأ�شل���وب الت�شني���ع، ولكل منه���ا ت�شمية 

خا�ش���ة به، فمنه���ا الطاب���ون والتن���ور والوقادية. 

ويع���زى هذا الخت���الف والتنوع عل���ى الأغلب اإىل 

نوعي���ة الوق���ود املتوافر يف كل م���كان، ورمبا اأي�شًا 

اإىل نوعي���ة املواد اخل���ام، والغر����س اأو الأغرا�س 

الأخ���رى املطلوبة من ه���ذا املوق���د بالإ�شافة اإىل 

اخلبز. وفيما يلي تعريف خمت�شر بكل منها:

الطابون

الطابون، وجمعها طوابن، هو املوقد امل�شنوع 

م���ن الطن، املخلوط بالت���ن والرمل و�شعر املاعز 

وبع����س امل���واد الأخ���رى. وهو عبارة ع���ن حجرة 

�شغ���رة ب�شكل القبة املغلق���ة جلعلها حتافظ على 

احل���رارة لف���رتة زمني���ة طويل���ة )�ش���كل 1-2(. 

قطره يرتاوح ما بن 90-60�شم، وارتفاعه بن 

واإخراج  له فتحتان علوية لإدخال  50-30�شم، 
اخلب���ز بعد ن�شج���ه ولها غطاء ي�شم���ى ال�شمامة 

، وهذا النموذج له غطاء من الطني له مقب�س علوي ب�سكل خمروطي
)2(

�سكل 1: �سورة مع ر�سم تو �سيحي لطابون
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)ال�شمام���ة(. وه���ذا الغط���اء قد يك���ون م�شنوعا 

م���ن الطن )�شكل 2-1( اأو م���ن ال�شفيح وله يد 

)مقب�س(، وفتحة اأخ���رى جانبية، اأ�شغر، ت�شمى 

ال�شنور ، ولها اأي�شًا غطاء اأو �شدادة من ال�شفيح 

اأي�ش���ًا، لإدخال الوقود واإخراج الرماد بعد اكتمال 

عملية الحرتاق. 

وللمزي���د م���ن املعلوم���ات التف�شيلي���ة ح���ول 

الطواب���ن ل بد م���ن الإ�ش���ارة اإىل درا�شة بعنوان: 

منطق���ة �شم���ال الأردن، درا�ش���ة  يف  “الطواب���ن 
اأثري���ة اثنواأركيولوجية”، ن�ش���رت حديثًا يف املجلة 

الأردني���ة للتاريخ والآثار، تن���اول فيها الباحث كل 

م���ا يتعلق بالطواب���ن من حيث امل���واد امل�شتخدمة 

يف �شناعته���ا، وح���ول ط���رق وتقني���ات ت�شنيعها 

وا�شتخداماتها )عبيدات 2010(. 

وق���ام الباح���ث نبي���ل عل���ي بدرا�ش���ة اأخ���رى 

 Ethnographic Study:بعن���وان

 of Clay Ovens in Northern
ت�شني���ع  تقني���ات  فيه���ا  تن���اول   ،Jordan
وا�شتخدام الطواب���ن يف عدد من القرى، �شملتها 

الدرا�شة امليدانية، يف منطقة عجلون، مثل عرجان 

  .)Ali 2009(.وبلال�س )والعامرية )العمرية

ت�شتخدم الطواب���ن بالدرجة الأوىل لتح�شر 

اخلب���ز باأ�شكال���ه واأنواعه املختلف���ة، اإل اأن هذا ل 

ينف���ي ا�شتخدامه���ا لغاي���ات اأخرى مث���ل الطهي، 

وغرها من ال�شتخدامات اليومية الأخرى )عبيدات 

.)  2010

 للدللة على الطابون 
)1(

وت�شتخدم كلمة ف���رن

يف منطق���ة �شم���ال الأردن، وهي اأك���رث �شيوعًا من 

كلمة طاب���ون. كما ا�شتخدمت هذه الكلمة )فرن( 

للدللة على احلج���رة التي يوجد فيه���ا الطابون. 

وهناك كلمات اأخ���رى ا�شتخدمت اأحيانًا لالإ�شارة 

للطابون )املوقد( وه���ي بيت النار، اأو بيت اخلبز 

اأو اخلبيز )عبيدات 2010(.

ه���ذا النم���ط م���ن املواق���د )الطاب���ون( كان 

م�شتخدم���ُا، ول ي���زال ب�شكل قليل ج���دًا، يف كافة 

قرى منطق���ة �شمال غ���رب الأردن املرتفعة )غر 

الغورية(. كم���ا ك�شفت اأعم���ال التنقيبات الأثرية 

ع���ن وجود من���اذج م�شابه���ة لها يف بع����س املواقع 

 Pella الأثري���ة، اأحدها م���ن موقع طبقة فح���ل

 Early Iron ويعود للع�شر احلدي���دي املبكر

Age )Potts et al. 1985: 203(. وت�ش���ر األي�شون 

اأن  اإىل   Alison McQuitty مكويت���ي 

�سكل 2: �سورة مع ر�سم تو �سيحي لنموذج اآخر من الطوابني، وهذا النموذج له غطاء من الطني له مقب�س 

علوي ب�سكل العروة اأو احللقة.
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�ش���كل و�شناعة الطوابن الأثري���ة ل تختلف كثرًا 

عنها يف الطوابن امل�شتخدمة يف الع�شر احلايل، 

وه���ي لهذا ترى اأن ط���رق ا�شتخدامها يف الع�شور 

القدمي���ة م�شابهة ملا هو قائ���م يف الع�شر احلايل 

.)McQuitty 1984: 261(

وتعترب ك�شر الطوابن من بن املخلفات الأثرية 

ال�شائعة عادة يف املواق���ع الأثرية التي جتري فيها 

اأعمال التنقيب���ات الأثرية، اإل اأنها مل تكن حتظى 

باهتمام املنقب���ن يف اأغلب الأحي���ان، ول ت�شنف 

م���ع الك�شر الفخارية، ول تلقى اأية معاملة خا�شة، 

وغالبًا ما كان يت���م الكتفاء مبجرد الإ�شارة اإليها 

ب�شكل عاب���ر فقط. وهي قط���ع اأو ك�شر من الطن 

املح���روق، ت�شب���ه الك�شر الفخاري���ة يف العديد من 

خ�شائ�شه���ا، اإل اأنها لي�شت ك�ش���رًا فخارية، فهي 

تختل���ف عنه���ا يف العديد م���ن خ�شائ�شها بنف�س 

الوق���ت. فهي ك�شر م�شنوعة م���ن الطن املخلوط 

م���ع بع����س ال�شوائب اأو احلبيب���ات كبرة احلجم، 

وهي حمروقة، الأمر الذي يك�شبها قوامًا �شلبًا اإىل 

حد م���ا، اإل اأنها لي�شت ب�شالبة الك�شر الفخارية. 

وغالبًا ما تكون ه���ذه الك�شر ه�شة و�شهلة التفتت. 

وهي من اأكرث املخلف���ات الأثرية �شيوعًا يف املواقع 

الأثرية التي ج���رت فيها اأعمال التنقيبات الأثرية 

)عبيدات 2010: (.

التنور

التنور هو اأي�شًا عبارة عن موقد للخبز )�شكل 

4-3(، ي�شن���ع من الطن املخلوط ببع�س املواد، 
مثل الطن ال���ذي ي�شتخدم يف �شناع���ة الطابون. 

وي�شنع اأي�شًا عل���ى مراحل، تبداأ من الأ�شفل نحو 

الأعل���ى كم���ا هو احل���ال يف �شناعة الطاب���ون. اإل 

اأنه يختلف عن���ه من حيث ال�ش���كل، فالتنور ياأخذ 

تقريب���ًا �شكل اجل���رة الكبرة ب���دون رقبة ووا�شعة 

الفوه���ة holemouth Jar. ترتاوح اأحجام 

التن���ور فمنه���ا ما هو �شغر احلج���م ومنها كبرة 

احلج���م، وق���د ي�ش���ل ارتفاع���ه اإىل 1م اأو اأكرث، 

وعر�شه ي���رتاوح ب���ن 50-40�ش���م. وي�شتخدم 

التنور �شغر احلجم حاليًا لالأغرا�س املنزلية، يف 

حن اأن التنانر ذوات الأحجام الكبرة ت�شتخدم 

لأغرا�س جتارية يف املخابز واملطاعم.

لي�س للتنور قاعدة من نف�س مادة الطن، فهو 

يثبت بعد النتهاء من عملي���ة الت�شنيع واجلفاف 

على قاعدة حجرية، وفوق م�شتوى �شطح الأر�س. 

وعادة ما يكون له فتح���ة �شغر يف اأ�شفله لإخراج 

الرم���اد )�شكل 3(. وبعد تثبيته يف مكانه الدائم، 

فوق القاعدة احلجري���ة، يحاط مبا ي�شبه اجلدار 

م���ن الط���ن واحلج���ارة ال�شغرة )�ش���كل 4ب(، 

حلمايت���ه وللمحافظة على احلرارة بداخله، اأثناء 

عملية ت�شغيله. 

تتم عملي���ة اخلبز بو�شع )اإل�ش���اق( الأرغفة 

على جدران التن���ور الداخلية، ولي�س على قاعدته 

كما هو احل���ال يف الطابون. وتك���ون عملية اإعداد 

اخلب���ز من خالل و�ش���ع الأرغفة، تباع���ًا، على ما 

ي�شبه املخدة الدائرية، ثم تدفع بقوة لتلت�شق على 

جدران التنور الداخلية.

كم���ا يختل���ف التنور ع���ن الطاب���ون من حيث 

طريق���ة واآلي���ة ا�شتخدام���ه، فه���و ل يحت���اج اإىل 

عملية اإحم���اء م�شتمرة )تزبي���ل(، كما هو احلال 

يف الطاب���ون )عبي���دات 2010(، واإمن���ا يحم���ى قبي���ل 

ال�شتخدام مبا�شرة، با�شعال الوقود يف اأ�شفله من 

احلط���ب وغره من مواد الوق���ود ال�شلبة، وميكن 

اخلبز اأثناء عملي���ة ا�شتعال الوقود. كما اأن التنور 

�سكل 3: ر�سم تو�سيحي لتنور.
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ميكن اإحمائه با�شتخ���دام اأنواع اأخرى من الوقود 

مث���ل النف���ط والغ���از، خا�شة تل���ك امل�شتخدمة يف 

الوقت احلا�شر يف املخابز واملطاعم.

بالإ�شاف���ة اإىل التنانر الطيني���ة، فقد اأ�شبح 

التنور ي�شن���ع حديثًا من املع���دن، ب�شكل الربميل 

اأ�شطواين ال�شكل، وباأحجام خمتلفة، وا�شتخدامه 

�شائ���ع يف العديد من ال���دول العربي���ة وخا�شة يف 

منطقة اجلزيرة العربي���ة. وي�شتخدم هذا التنور، 

�ش���واء يف املن���ازل اأو يف املطاع���م، لإعداد اخلبز، 

وطه���ي بع�س الأطعمة، التي ل تت���م اإل بوا�شطته، 

مثل املندي على �شبيل املثال. وي�شتخدم يف ت�شخن 

هذه الطواب���ن الوقود ال�شلب م���ن احلطب، كما 

ميكن له���ا اأن تعم���ل با�شتخدام الوق���ود البرتويل 

وخا�شة الغاز.  

مل يكن التنور معروف���ًا اأو م�شتخدمًا، من قبل 

�ش���كان القرى، يف منطق���ة �شمال الأردن، يف فرتة 

الق���رن املا�ش���ي. اإل اأن���ه دخل حديث���ًا، يف العقود 

القليل���ة املا�شي���ة، واأ�شب���ح م�شتخدم���ًا يف بع����س 

املخاب���ز العامة واملطاعم. ويعتق���د باأن فكرته قد 

دخلت من خالل بع�س العمالة الوافدة التي تعمل 

يف ه���ذه املن�شاآت، واأن النماذج امل�شتخدمة مل يتم 

ت�شنيعها حمليًا واإمنا جلبت جاهزة من �شوريا.

اأم���ا يف الع�شور الأثرية فيب���دو اأن التنور كان 

معروف���ًا يف ه���ذه املنطق���ة. فقد اأ�ش���ارت مكويتي 

اإىل اأن التنقيب���ات الأثري���ة، يف بع����س املواقع، قد 

ك�شف���ت ع���ن وج���ود اأمثلة عدي���دة م���ن التنور يف 

منطقة �شم���ال الأردن. اأحدها، على �شبيل املثال، 

عرث عليه يف موق���ع تل اإربد الأثري، ويعود للع�شر 

 ،Late Bronze Age الربون���زي املتاأخ���ر

 McQuitty 1984: 261،( )ح���وايل 1550 ق م(

 .)Pl. III: 3

وتذك���ر مكويتي اأن املعلومات الأثرية املتوافرة 

م���ن بع�س هذه املواقع الأثري���ة، ت�شر اإىل اأن هذا 

النم���ط من املواقد ع���ادة ما يكون قائم���ًا لوحده، 

بارتف���اع ح���وايل 1م، يبن���ى م���ن الط���ن ب�ش���كل 

اجل���رة. ويو�شع الوقود عل���ى قاعدته، حيث يوجد 

فتحة �شغ���رة لإخراج الرماد. ومن خالل البقايا 

املكت�شف���ة م���ن ه���ذه املواق���د، ت���رى مكويت���ي اأنه 

م���ن املحتم���ل اأن التجويف الداخل���ي للتنور الذي 

ي�شبه اجل���رة كان ي�شكل اأوًل ثم يت���م اإحاطته مبا 

ي�شب���ه اجل���دار، ثم يك�ش���ى اأو يدعم م���ن الداخل 

 McQuitty 1984:( بالك�ش���ر الفخاري���ة وبالرم���اد

�سكل 4: ب�سكل 4: اأ

اأ- من��وذج لتن��ور قي��د الت�س��نيع، من قرية �س��ورية 

.)Mulder-Heymens 2002: 208, fig. 7(

 ب- تنور قيد ال�ستخدام، حماط من اخلارج بجدار، من اإحدى القرى 

)Mulder-Heymens 2002: 211, fig. 12( ال�سورية
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261(. وه���ذا ي�شب���ه واإىل ح���د كبر اآلي���ة ت�شنيع 

التن���ور وا�شتخدامه���ا يف بع�س املناط���ق ال�شورية 

يف الع�ش���ر احلا�ش���ر. فف���ي درا�شة ح���ول املواقد 

 Noor الطيني���ة يف �شوريا اأعدتها ن���ور هيمانز

Mulder-Heymans يف الت�شعينيات من 
 Archaeology،“ :القرن الع�شرين بعنوان

 axperimental archaeology
 and ethnoarchaeology on
اإىل  bread ovens in Syria” اأ�ش���ارت 
اأن اأمناط���ًا خمتلفة من املواقد الطينية )الطابون 

والتن���ور(، ل ت���زال ت�شن���ع وت�شتخ���دم يف مناطق 

خمتلف���ة م���ن �شوري���ا، واإىل اأن كال النوع���ن كانا 

ي�شتخدم���ان جنب���ًا اإىل جنب ويف نف����س الوقت يف 

بع����س البيوت يف بع����س القرى. كم���ا اأ�شارت اإىل 

وج���ود ور�ش���ة لت�شنيع التن���ور، يف اإح���دى القرى 

ال�شوري���ة يف منطقة ريف دم�ش���ق، تبيع منتجاتها 

من التن���ور خمتلفة الأحج���ام، لالأه���ايل واأحيانًا 

لبع�س املخاب���ز واملطاعم، �شواء داخ���ل �شوريا اأو 

Mulder-( خارجها من الأردن ولبنان وال�شعودية

 .)Heymens 2002: 207

الوقادية:

الوقادي���ة ه���ي اأي�ش���ًا عب���ارة ع���ن من���ط من 

املواق���د الطيني���ة، وهي �شب���ه الربمي���ل يبنى من 

احلجارة ال�شغرة والطن، بارتفاع حوايل -70

80�ش���م، وينتهي من الأعلى ب�شكل القبة )�شكل 
5(. وتق�ش���م الوقادية اأفقيًا اإىل جزاأين، بوا�شطة 
لوح م���ن ال�شفيح امل�شتوي )�ش���كل 5، 6 اأ- ب(. 

اجلزء ال�شفلي وهو مكان و�شع واإ�شعال الوقود من 

احلطب وبقايا النبات���ات، والعلوي هو مكان و�شع 

الأرغف���ة للخبز، حيث تو�شع الأرغفة فوق ال�شطح 

املعدين. 

وهن���اك مناذج واأ�شكال خمتلفة من الوقادية، 

منها ما تكون جدرانه مبنية كليًا من الطن )�شكل 

6 ب(. وهذا النمط ي�شبه الطابون، اإىل حد ما، 
من حيث طريق���ة ت�شنيعه. فهو ي�شنع من الطن 

املخل���وط ببع����س املواد الأخ���رى، اإل اأن���ه يبدو اأن 

عملية حت�شر الطن والت�شنيع مل تكن تتم بعناية 

كبرة كما هو احلال يف الطابون. 

لوحظ باأن بع�س النم���اذج من الوقادية تكون 

م���زودة بفتحة علوي���ة، رمبا ل�شتخ���دام الوقادية 

لأغرا�س الطب���خ، حيث يو�شع وعاء الطهي فوقها 

مبا�ش���رة، ويف هذه احلالة ميك���ن و�شع الوقود يف 

اجل���زء العلوي م���ن الوقادية، وتغلق ه���ذه الفتحة 

العلوي���ة بل���وح مع���دين اأو حجري عندم���ا يقت�شر 

الأمر على حت�شر اخلبز. 

ويخل���ف اأي�ش���ًا قطر هذه الفتح���ة العلوية من 

من���وذج لآخ���ر، فه���ي قد تك���ون �شغ���رة يف بع�س 

النماذج، ووا�شعة يف مناذج اأخرى، كما هو احلال 

يف النم���وذج املو�ش���ح يف )�ش���كل 6ب(. ويبدو اأن 

وظيفة هذا النم���وذج كانت اأ�شا�شي���ة لكل الطهي 

وحت�شر اخلبز على حد �شواء.

اأو ت�شغي���ل الوقادي���ة  تختل���ف طريق���ة عم���ل 

ع���ن الطاب���ون، وهي عملي���ة اآنية، حي���ث ل حتتاج 

الوقادية اإىل عملي���ة اإحماء م�شبقة وطويلة، واإمنا 

يتم اإيقاد النار قبيل ال�شتخدام مبا�شرة، وبعدما 

ي�شخن ال�شطح املع���دين، الذي ل يحتاج اإىل وقت 

طويل لكي يكت�شب درج���ة حرارة منا�شبة لإن�شاج 

اخلبز، ت�شبح الوقادية جاهزة للعمل. وهي بهذا 

اخل�شو�س ت�شبه طريقة عمل ال�شاج. 

ينت�شر ا�شتخدام الوقادية، يف الوقت احلا�شر، 

ب�ش���كل رئي�شي يف قرى منطقة الأغوار، علمًا باأنها 

ميك���ن اأن تكون موج���ودة اأحيان���ًا يف بع�س القرى 

�سكل 5: ر�سم تو�سيحي )مقطع( لوقادية.
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غ���ر الغوري���ة. فف���ي الدرا�ش���ة التي اأعده���ا نبيل 

عل���ى عن ت�شني���ع املواقد الطيني���ة يف ثالثة قرى 

يف منطق���ة عجلون )عرجان والعامرية وبلال�س( 

اأ�ش���ار اإىل مراحل ت�شنيع الوقادية يف هذه القرى 

)Ali 2009: 12، Fig. 2(، كم���ا اأ�ش���ارت نور هيمانز 

اإىل انت�شار ا�شتخدام الوقادية يف مناطق خمتلفة 

 .)Mulder-Heymens 2002: 207( من �شوريا

يع���ود انت�شار ا�شتخ���دام الوقادي���ة يف منطقة 

الأغوار، ب�شكل اأو�شع منه يف املناطق الأخرى، رمبا 

اإىل وف���رة احلطب �شريع ال�شتع���ال، من اجلذوع 

والأغ�شان من الأ�شجار التي يتم تقليمها، والذي 

ميث���ل الوق���ود الرئي�شي له���ذا النوع م���ن املواقد، 

وندرة مواد الوق���ود الأخرى مثل خملفات الدواب 

)الزب���ل( والت���ن، والت���ي تتوف���ر ب�ش���كل اأكرب يف 

املناط���ق التي يك���رث فيها الزراع���ات احلقلية من 

احلبوب. 

كما ميكن اأن تكون درجات احلرارة العالية يف 

منطقة الأغوار، خا�ش���ة يف ف�شل ال�شيف، �شببًا 

يف اختي���ار الوقادية، والتي تو�شع يف الهواء الطلق 

يف فن���اء املنزل )�شكل 7(، وتظلل بعري�شة، بينما 

يحتاج الطابون اإىل حجرة خا�شة به، تكون درجة 

احل���رارة بداخلها عالي���ة، وهي م���ن امل�شتلزمات 

الأ�شا�شية لعمل الطابون واملحافظة عليه. 

اأم���ا بالن�شب���ة للع�ش���ور القدمي���ة ف���ال تذكر 

الوقادي���ة �شوى قلياًل، ولع���ل ال�شبب وراء ذلك هو 

اأنها كان���ت ل تعمر كثرًا، لأنه���ا كانت ت�شنع من 

م���واد �شريع���ة التحلل واخل���راب. اأح���د النماذج 

الأثري���ة من الوقادي���ة امل�شنوعة كلي���ًا من الطن 

واملحفوظ���ة جيدًا ع���رث عليها يف طبق���ات الع�شر 

احلدي���دي يف موقع دير عال الأث���ري )�شكل 7(، 

ويبدو اأن قر�شًا من الفخار كان يقوم مكان ال�شاج 

 .)McQuitty 1984: 261، Pl. III: 1( املعدين

وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن موق���ع دي���ر ع���ال 

الأث���ري يعد من اأغن���ى املواقع الأثري���ة مبخلفات 

املواق���د الطيني���ة، تع���ود للع�شر احلدي���دي، ففي 

 The Iron Age Bread درا�ش���ة بعن���وان

 ،ovens from Tell Deir Alla
 Evline J. van �شت���ن  اإفل���ن  تناول���ت 

der Steen خملف���ات املواق���د الطيني���ة التي 
تع���ود للع�شر احلديدي من موق���ع دير عال والتي 

�شنفت حتت م�شمى تنور ولي�س وقادية كما ذكرت 

مكويت���ي. واأ�ش���ارت اإىل اأن���ه مت العث���ور على بقايا 

)51( واح���د وخم�ش���ن موق���دا، خ���الل اأعم���ال 

التنقيب���ات الأثري���ة يف املوق���ع والت���ي اأجري���ت يف 

الفرتة من 1976 وحتى 1987م، و�شل ارتفاع 

 van der Steen 1991:( بع�شها اإىل حوايل 70�شم

: اأ
�سكل 6: ب�سكل 6)3(

اأ- من��وذج لوقادية من قرية ت��ل الأربعني 

يف �سمال وادي الأردن.

ب- منوذج اآخر لوقادية من دير عال يف وادي الأردن.
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135(. وم���ن خ���الل النم���وذج املو�ش���ح يف )�شكل 

8(، يتبن اأن هناك اأوجه �شبه كبرة بينها وبن 
الوقادية احلديثة )�شكل 6ب(، فكالهما م�شنوع 

م���ن الط���ن، وكالهما م���ن منطقة دي���ر عال، مع 

اخت���الف الفرتات الزمنية التي تع���ود لها كل من 

هاتن الوقاديتن واختالف ال�شكل بينهما.

املواقد غري الطينية

بالإ�شاقة اإىل هذه الأنواع من املواقد الطينية، 

فقد عرفت اأنواع اأخرى من املواقد وتقنيات اأخرى 

ا�شتخدمت لإعداد اخلب���ز يف الأردن وغرها من 

مناطق بالد ال�شام.

ال�ساج املعدين

وهو اأي�شًا نوع م���ن املواقد امل�شتخدمة لإعداد 

اخلبز املع���روف بخبز ال�ش���راك، اإل اأنه لي�س من 

فئة املواق���د الطينية. تقنية عمل هذا املوقد ت�شبه 

واإىل ح���د بعيد تقنية الوقادية، وهو يتكون من لوح 

مع���دين ب�ش���كل القر����س، حمدب ال�ش���كل، �شمكه 

ح���وايل 2-1مم، وقطره ح���وايل 60�شم. يو�شع 

)ين�شب( ف���وق ثالثة حج���ارة متقابلة، متو�شطة 

احلجم ت�شمى “اللدايا” مفردها “لدية”، بحيث 

يك���ون ال�شط���ح املح���دب نح���و الأعل���ى. ووظيف���ة 

هذه احلجارة الثالثة ه���ي رفع ال�شاج عن �شطح 

الأر����س ولتكوين فراغ اأو حيز حتت ال�شاج لإيقاد 

النار. وتوقد النار حتته م���ن مواد الوقود ال�شلبة 

املختلف���ة �شريعة ال�شتعال، مثل اأغ�شان الأ�شجار 

والنباتات واحل�شائ����س اجلافة، وهو ل يحتاج اإىل 

وق���ت طويل لي�شبح �شاخن���ًا، اإذ �شريعًا ما ي�شبح 

جاهزًا للخبز. 

وهو يعد املوق���د الأ�شا�شي، ورمبا الوحيد، لدى 

�شكان مناطق البادي���ة بالدرجة الأوىل، كونه قابال 

للحمل والنقل من مكان لآخر، ويعمل مبا يتوافر يف 

البيئة املحلية من اأع�شاب وبقايا نباتات جافة.

كم���ا اأنه كان وا�ش���ع النت�ش���ار يف كافة القرى 

الأردنية، حتى تلك الت���ي كان لديها مواقد طينية 

مث���ل الطاب���ون والوقادية. فهو ميت���از اأوًل ب�شرعة 

و�شهول���ة اإع���داد خب���ز ال�ش���راك، ال���ذي يعد من 

عجين���ة �شريعة التح�شر ول حتت���اج اإىل اأن تكون 

خام���رة عند اخلبز، وال���ذي ل ميك���ن اإعداده يف 

املواق���د الطيني���ة، وال���ذي يدخل كمك���ون اأ�شا�شي 

يف بع����س الأكالت ال�شعبي���ة مث���ل املن�شف، بو�شع 

�سكل 7: وقادية من قرية تل الأربعني يف �سمال وادي الأردن، يف موقعها يف فناء املنزل، ومظللة بعري�سة.



185

طبقة من عدة اأرغفة منه حتت الأرز، واللزاقيات 

والر�شوف على �شبيل املثال.

كما كانت بع�س رب���ات البيوت يف القرى تلجاأ 

اأحيانًا اإىل خبز ال�شراك، �شريع التح�شر، عندما 

ينفذ خم���زون البيت م���ن خبز الطاب���ون لإطعام 

اأفراد عائلتها.

ترق قطع العجن على �شبق اأو �شطح مر�شو�س 

عليه كمية من الدقيق، ثم ترق بتقليبها بن راحتي 

اليدين حتى ت�شبح رقيقة، �شمكها حوايل 1ملم، 

وقطرها بن 50-40�شم، ثم تو�شع فوق ال�شاج 

املع���دين. ولقلة �شمكها ل حتت���اج �شوى اإىل دقائق 

قليلة حتى تن�شج.

م���ا يزال خب���ز ال�شراك م�شتخدم���ًا يف الوقت 

احلا�ش���ر، ويع���د يف املخاب���ز احلديث���ة. وقد �شاع 

ا�شتخدام���ه يف املطاع���م، حيث يقب���ل عليه بع�س 

النا����س من قبيل التغير، اأو لأنه منا�شب اأكرث من 

بقي���ة اأنواع اخلبز لتح�شر بع����س اأنواع الوجبات 

ال�شريع���ة. وق���د مت ال�شتعا�شة عن اأن���واع الوقود 

ال�شلبة مثل احلطب، بالوقود البرتويل مثل الغاز 

لت�شخن ال�شاج واإعداد خبز ال�شراك.

املوقدة

ويق�ش���د به���ا اأي مكان توق���د به الن���ار، فوق 

�شط���ح الأر����س، لأي غر�س كان، مث���ل التدفئة اأو 

الطه���و، دون احلاجة اإىل موق���د معن. وت�شتخدم 

هذه التقنية لإعداد اخلبز يف الأماكن البعيدة عن 

القرى، عندما يتعذر احل�شول على خبز الطابون 

اأو خب���ز ال�ش���راك. وعادة ما يع���ده احل�شادون اأو 

الرعاة اأو ال�شيادون، عندما يتواجدون يف اأماكن 

بعيدة عن اأماكن �شكناهم.

ويع���رف اخلبز املعد به���ذه الطريقة بت�شميات 

تختلف من منطقة اإىل اأخرى، فهو يعرف بخبز النار 

اأو قر�س النار )املج���ايل 2002: 101( اأو خبز 

الطباب���ي )Gebel et al. 1994: 313(، اأو “العربود” 

)الق�شو�س 1994: 67(، اأو القر�شة. 

يع���د العج���ن، ول داع���ي لأن يك���ون خمتمرًا، 

ويجه���ز الرغيف ب�شكل القر����س الدائري، ويكون 

يف الع���ادة �شمي���كا. ثم توق���د النار، م���ن اأي مواد 

وقود �شلبة متوفرة، مثل احلطب واجللة، وبعد اأن 

ت�شبح جمرًا، ميهد يف و�شطها مكان لو�شع قطعة 

العج���ن، وتدفن باجلمر والرم�شاء املتبقي. وبعد 

فرتة كافي���ة لإن�شاج اخلبز. ي���زاح الرماد بعدها 

جانب���ًا لإخ���راج رغيف اخلبز، وينظ���ف مما علق 

ب���ه من رماد. وي���وؤكل هذا النوع م���ن اخلبز عادة 

لوح���ده، اأو مهرو�شًا مع احلليب اأو ال�شمن البلدي، 

يف حال توفر اأي منهما.

ومن اجلدير بالذكر اأنه يف حال عدم توفر وعاء 

لعج���ن لإعداد العجن ميكن اأن يعجن فوق �شخرة 

الأثري،  عال  دير  موقع  من  طينية  وقادية   :8)4(
�سكل

.)McQuitty 1984: Pl. III: 1( وتعود للع�سر احلديدي

�سكل 9: ال�ساج خلبز ال�سراك
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اأو لوح حجري نظيف واأمل����س، اأو فوق كي�س اأو فوق 

طرف رداء. كما ميك���ن اأن توقد النار فوق لوح من 

احلج���ر، اأو فوق ال�شخر، وبع���د اأن ي�شبح �شاخنًا 

تو�شع قطعة العجن فوقه وتدفن باجلمر والرماد.

خال�سة

ع���ن  النظ���ر  بغ����س  الطيني���ة،  املواق���د 

ا�شتخداماته���ا ووظائفها، هي و�شيلة من الو�شائل 

الت���ي ابتكره���ا الإن�ش���ان لل�شيط���رة عل���ى الن���ار، 

اليومي���ة.  اأم���ور حيات���ه  وتوظيفه���ا خلدمت���ه يف 

وه���ي قدمية ج���دًا، حيث تع���ود اأق���دم الأدلة التي 

الف���رتة  اإىل  ا�شتخدامه���ا  اإىل  وت�ش���ر  اكت�شف���ت 

 Middle املعروفة بالع�شر احلجري املتو�شط

 Paleolithic )100،000 – 40،000
B.C.( وقد عرث على هذه الأدلة يف موقع اأثري 
 ،Klisoura Cave يعرف بكه���ف كلي���زورا

الواق���ع يف جنوب اليونان. كما عرث فيه اأي�شًا على 

بقايا مواقد طيني���ة يف الطبقات التي تعود للفرتة 

الزمني���ة التالي���ة، وهي الع�ش���ر احلجري القدمي 

 Upper Paleolithic العل���وي اأو املتاأخ���ر

 )40،000 – 20،000 B.C.( )Karkanas

 .)et al. 2004: 515-516، Fig. 3، 4

اأم���ا يف منطقة ب���الد ال�شام ف���اإن اأقدم الأدلة 

عل���ى معرفة الإن�شان باملواقد الطينية تعود لبداية 

 Neolithic احلدي���ث  احلج���ري  الع�ش���ر 

 ،)period )c. 8500-4500 BCE
كم���ا اأ�شارت نتائ���ج التنقيب���ات الأثري���ة يف موقع 

ب�شط���ة الأثري، الواق���ع يف جن���وب الأردن.  حيث 

ع���رث يف هذا املوق���ع على العديد م���ن الك�شر التي 

 taboon اأ�ش���ر اإليه���ا، على اأنها ك�ش���ر طابون

 sherds  )Gebel et al. 2006: 80،

89 ،86 ،85(. ث���م اأ�شبح���ت خملفاته���ا بع���د 
ذل���ك، م���ن ب���ن املوج���ودات الأثري���ة ال�شائعة يف 

العدي���د م���ن املواقع الت���ي تعود للع�ش���ور الزمنية 

املختلفة التالية، وحتى الوقت احلا�شر. مما يوؤكد 

عل���ى اأن ا�شتخدام املواقد الطينية كان متوا�شاًل، 

ودون توقف، عرب كافة هذه الفرتات الزمنية.

بالإ�شاف���ة اإىل الطابون، فق���د عرفت منطقة 

بالد ال�ش���ام، وعلى م���ر الع�شور، اأمناط���ًا اأخرى 

من املواق���د الطينية، مثل التن���ور والوقادية. وكل 

منه���ا ميتاز بخ�شائ����س معينة، م���ن حيث املواد 

الأولية الت���ي ا�شتخدمت يف �شناعت���ه، ومن حيث 

طبيع���ة ا�شتخدامه. وقد تب���ن اأن كل نوع من هذه 

املواق���د كان �شائعًا يف منطق���ة )مناطق( معينة. 

فف���ي املناط���ق الأردنية، عل���ى �شبيل املث���ال، كان 

الطاب���ون �شائعًا يف املناط���ق املرتفعة، يف حن اأن 

الوقادي���ة كانت �شائعة يف املناط���ق الغورية. وهذا 

يع���زى رمبا اإىل نوع م���واد الوقود املتوافرة حمليًا. 

ه���ذا بالإ�شافة اإىل العوام���ل املناخية ال�شائدة يف 

كل منها.

علمًا باأن كال من الطاب���ون والتنور قد لوحظ 

ا�شتخدامهم���ا اأحيانًا، جنب���ًا اإىل جنب ويف املنزل 

Mulder-( الواح���د، يف بع�س املناط���ق ال�شوري���ة

 .)Heymens 2002: 207

م���ن خالل مقارن���ة خملفات املواق���د الطينية 

التي مت العثور عليها يف املواقع الأثرية، والتي تعود 

لع�ش���ور خمتلف���ة، باملواق���د الطيني���ة املعروفة يف 

الوقت احلا�شر، تبن وجود اأوجه �شبه كبرة، من 

حيث ال�شكل واملواد امل�شتخدمة يف �شناعتها. مما 

قد ي�شر اإىل ا�شتمرارية ثقافة املجتمعات القروية 

الفالحية، عرب كل هذه الع�شور، يف هذه املناطق 

)عبيدات 2010 (. 

يف الوقت ال���ذي ترجع فيه ت�شنيع وا�شتخدام 

بع����س املواقد الطيني���ة مثل الطاب���ون والوقادية، 

والت���ي اأو�شك���ت حت���ى عل���ى الندث���ار، م���ا زالت 

املواقد الطيني���ة املعروفة بالتنور �شائعة يف الوقت 

احلا�شر، بل و�شاع ا�شتخدامها جتاريًا يف املخابز 

واملطاع���م احلديثة. وهذا يع���زى على الأغلب اإىل 

اأن���واع الوقود التي ميك���ن اأن ت�شتخدم يف عمل كل 

منه���ا. فالطاب���ون والوقادي���ة بحاج���ة اإىل الوقود 

ال�شلب، الذي اأ�شبح غ���ر متوافر، ب�شبب تراجع 

الأعم���ال الزراعي���ة التقليدية، يف ح���ن اأن التنور 

ميك���ن اأن يعم���ل با�شتخدام الوق���ود البرتويل مثل 

الغاز، على �شبيل املثال.
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1 - وجمعها يف اللهجة الدارجة يف هذه املنطقة فرانه 
)اأفران(.

الر�شومات من اإعداد الباحث. الطوابن يف �شكل:   -  2
)1-2(، هي من موجودات متحف �شمرقند، يف جامعة 

اآل البيت.

3 - ال�شور )�شكل 6: اأ- ب( من اأر�شيف الباحث، وتعود 
لعام 1987.

4 - مت معاجلة ال�شورة، لتو�شيحها، من قبل الباحث، 
حيث اأن ال�شورة الأ�شلية كان يعوزها ذلك. 

بالهوادي،  اأي�شًا  وتعرف  لِدّية،  ومفردها  اللدايا،   -  5
)املوقدة(  املوقد  اأطراف  على  تثبت  حجارة  ثالثة  وهي 

قلياًل  لرتفعه  ال�شاج،  اأو  القدر  مثل  الوعاء،  و�شع  ليتم 

عن الأر�س والنار، ليكون هناك جمال لد�س الوقود من 

واللدايا حجارة  م�شتعلة.  النار  ولبقاء  اأو غره،  احلطب 

توؤخذ من ذات املكان، من احلجارة التي ل تتاأثر بالنار، 

متقاربة من حيث احلجم، بغ�س النظر عن �شكلها، تكون 

ومتوازن،  وم�شتقر  ثابت  ب�شكل  الوعاء  لو�شع  منا�شبة 

ل�شمان عدم ميل الوعاء. واللدايا عند العرب قدميًا هي 

الأثايّف، وواحدتها اأثفية، كما هو مذكور يف معاجم اللغة. 

وقد قيل يف اأحد الأمثال العربية القدمية: ثالثة الأثايف، 

اإّل  “الِقْدر ما بركب  العامية احلديثة:  الأمثال  اأحد  ويف 

على ثالثة”. 
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الثقافة الشعبية المصرية )2(
دراسات ميدانية  في المناطق الثقافية 

اأحالم اأبو زيد

كاتبة من  م�شر

هذا العدد جولة جديدة في دراس��ات الثقافة 
الش��عبية املصرية خ��الل العامني املاضي��ني، وإذا كنا 
ق��د اهتممنا ف��ي العدد الس��ابق برص��د العديد من 
االجتاهات العلمية في بحث املأثور الش��عبي وخاصة 
ف��ي مجال فنون األداء.. فإنن��ا في هذا العدد حرصنا 
على تقدمي بعض الدراس��ات التي تكش��ف عن التنوع 
الثقاف��ي املص��ري. ومن ثم س��وف نطالع دراس��ات 
ميدانية رصدت عشرات الظواهر الفولكلورية بواحات 
مصر حيث املدن املسحورة.. فضلًا عن التعرف على 
بعض العادات والتقاليد وفنون األدب الشعبي والغناء 
والتشكيل وغيرها. وكذا بعض الدراسات التي رصدت 
فنون وحكايات أس��يوط )وسط صعيد مصر(. غير أننا 
لم ننس تقدمي دراس��ة جديدة ح��ول عادات الزواج 
في منطقة ثقافية مهمة مبصر وهي محافظة الفيوم. 
وإذا اجتهنا للوجه البحري سنطالع دراسة حول فنون 

الوشم مبحافظة الشرقية. 



195

يف  اأخرى  متنوعة  درا�شات  عن  ف�شاًل 

وفن  ال�شعبية  الفرجة  وفنون  املو�شيقى  فنون 

لبع�س  عر�شًا  العدد  هذا  يحوي  كما  الزجل. 

اأقيمت  التي  ال�شعبي  الرتاث  موؤمترات 

بكل  م�شرية  حمافظات  بعدة 

واجليزة  القاهرة  من 

 .. واملنوفية  والقليوبية 

غر اأنني حري�شة هذه املرة 

اأن  اأ�شجل مالحظة مهمة.. وهي  لأن 

ال�شباب  جيل  بها  قام  الدرا�شات  هذه  معظم 

تتلمذوا علي جيل  الذين  امل�شرين  الباحثن  من 

قام  لها  نعر�س  التي  املوؤمترات  اأن  كما  الرواد.. 

ال�شباب.. هي رحلة يف  اأي�شًا هوؤلء  اإدارتها  على 

قلب البحوث امل�شرية ب�شواعد م�شرية واإبداعات 

م�شرية.

اأربع درا�سات حول الواحات امل�سرية

ونبداأ اإطاللتنا على منطقة الواحات امل�شرية 

تلك الواحات التي حتفل بعنا�شر ثرية يف الثقافة 

بخم�س  م�شر  ا�شتهرت  وقد  امل�شرية..  ال�شعبية 

تتبع  التي  �شيوة  واحة  اأ�شهرها  رئي�شية  واحات 

عر�شنا  والتي  م�شر،  �شمال  مطروح  حمافظة 

ال�شعبي  »الأدب  كتاب  املا�شي  العدد  يف  لها 

تتبع  التي  البحرية  الواحات  ثم  �شيوة«،  بواحة 

اجلديد  الوادي  واحات  ثم  اجليزة،  حمافظة 

: الفرافرة، واخلارجة، والواحات الداخلة.  وهي 

واحتي  ن�شيب  من  كانت  الأربع  والدرا�شات 

على  خاللها  �شنتعرف  والتي  والبحرية،  الداخلة 

املجتمعات.  لهذه  ال�شعبية  الظواهر  من  العديد 

اأننا �شنالحظ اأن درا�شتي الواحات الداخلة  غر 

قام بها اثنان من الباحثن من اأبناء الواحة، غر 

قام  البحرية  بالواحات  املهتمتن  الدرا�شتن  اأن 

بهما باحثان من خارج اأبناء الواحة: 

فولكلور الواحات الداخلة 

هذه الدرا�شة اجلديدة تقع �شمن الدرا�شات 

امليدانية التي اهتمت بر�شد الظواهر الفولكلورية 

مبحافظة  الداخلة  الواحات  مبنطقة  عامة 

الغربي مل�شر  التي تقع باجلنوب  الوادي اجلديد 

عام  كتاب  يف  �شدرت  وقد  الغربية ،  بال�شحراء 

من  وهو  حنفي  الوهاب  عبد  للباحث   2012
اأبناء الوادي اجلديد بعنوان »الواحات الداخلة..

ال�شعبية«  واملاأثورات  الثقايف  التاريخ  يف  درا�شة 

امل�شرية  الهيئة  عن  �شفحة   340 يف  �شدر 

ال�شعبية  الثقافة  �شل�شلة  �شمن  للكتاب  العامة 

�شتة  يف  ي�شتعر�س-  والكتاب   .)5( رقم  العدد 

اأ�شكال  من  العديد  بابن-  على  مق�شمة  ف�شول 

املاأثور ال�شعبي الواحاتي. واختار املوؤلف الواحات 

الواحات  اأكرب  لكونها  لدرا�شته  ميدانًا  الداخلة 

حوايل  يبلغ  الذي  ال�شكاين  التعداد  حيث  من 

ن�شمة. وقد بداأ املوؤلف كتابه بالتاأ�شيل  األف   90
الأول   الباب  يف  يعر�س  حيث  للمنطقة  التاريخي 

الع�شر  منذ  الغربية  لل�شحراء  التاريخي  للبعد 

م�شاحة  علي  طرفاوي  بر  بحرة  وتكوين  املطر 

الواحات احلالية، ثم مرحلة اجلفاف التي ولدت 

علي اأثرها الواحات املتناثرة، ثم تاريخ الواحات 

عرب الع�شور التي تبداأ من الع�شر املطر الثاين 

وامل�شيحية  والرومانية  الفرعونية  الع�شور  ثم 

احلديث  الثاين  الف�شل  تناول  وقد  والإ�شالمية، 

عن تاريخ )مملكة الواحات( ملا لهذا املو�شوع من 

اأهمية تاريخية بالغة لتعر�شه ملرحلة ظلت غائبة 

عن عيون الباحثن يف ال�شاأن التاريخي للواحات. 
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الثالث الذي يعر�س  الباب بالف�شل  واختتم هذا 

لدرا�شة تيارات التغر الثقايف يف منطقة الواحات 

الداخلة، قدميها وحديثها. 

درا�شة  املوؤلف  يتناول  الثاين  الباب  ويف 

العادات  لبع�س  ميدانية  اأثنوجرافيا 

يجمع  اإطار  يف  واملعتقدات 

بن الرتاث واملاأثور منها، 

الف�شل  ت�شمن  وقد 

حول  ميدانية  موادًا  الأول 

العادات  بع�س  لتطالعنا  الزواج  عادات 

موعد  قبل  تتم  التي  ال�شامر  كاحتفالية  املحلية 

التف�شيل  يوم  اأيام،  ع�شرة  بحوايل  الزفاف 

اخلياطة(،  مبعرفة  العرو�شة  مقا�شات  )اأخذ 

ذبحها  �شيتم  التي   - العجول  زفة  واحتفالية 

فتة  )واأ�شهرها  الطعام  عادات  ثم  الُعر�س-  ليلة 

)م�شروب  املري�شة  املعطونة-   اجلبنة  احلليبة-  

العادات  تاأتي  ثم  الع�شيدة..اإلخ(.  رم�شاين(-  

مبثابة  تعد  التي  الظواهر  كاأهم  بالآبار  املرتبطة 

البوؤرة الثقافية للحياة يف الواحات عمومًا، م�شرًا 

يف  التاريخي  بالتميز  الداخلة  الواحات  لنفراد 

الآبار  حفر  باأعمال  اخلا�شة  الأن�شطة  جمال 

وتقنياتها. ثم يتناول بع�س املمار�شات العتقادية 

املرتبطة بامل�شايخ والعتقاد يف الأولياء، والعالج 

اأما  وامل�س..  والعقم  امل�شي  تاأخر  كعالج  ال�شعبي 

الف�شل الثاين فيتناول العمارة التقليدية مبراحل 

العمارة  يف  التغر  لعوامل  التعر�س  مع  تطورها، 

احلرف  ببع�س  الف�شل  هذا  واختتم  املحلية، 

مثل  الدرا�شة  منطقة  بها  تتميز  التي  التقليدية 

التي  النخيل  خو�س  ومنتجات  اجلريد  حرفة 

الداخلة، وحرفة  الواحات  تنت�شر يف معظم قرى 

الفخار التي تنفرد بها قرية الق�شر يف الواحات 

علي وجه العموم، ثم حرفة الن�شيج. ويف الف�شل 

من  ملجموعة  حنفي  الوهاب  عبد  يعر�س  الثالث 

اأ�شكال الأدب ال�شعبي يف �شياقاتها املتنوعة، التي 

ف�شاًل  باملنا�شبات،  املرتبطة  الأغاين  يف  متثلت 

)الذكر(  واحل�شرة  املوالد  ن�شو�س  بع�س  عن 

والكتاب  الداخلة.  الواحات  قرى  يف  تنت�شر  التي 

على هذا النحو حافل بع�شرات الن�شو�س الأدبية 

اأدائها، ف�شاًل عن العديد من  ال�شعبية و�شياقات 

اأثناء  املوؤلف  التقطها  التي  التو�شيحية  ال�شور 

بالعمارة  منها  تعلق  ما  خا�شة  امليداين  عمله 

التقليدية واحلرف وفنون الأداء.

املدن امل�شحورة بالواحات الداخلة

املتخ�ش�شة  العلمية  الدرا�شات  اإطار  ويف   

بالواحات  ال�شعبية  واملعارف  املعتقدات  يف جمال 

»املدن  كتاب   2012 عام  �شدر  الداخلة، 

عن  �شفحة   200 يف  خ�شر  لفار�س  امل�شحورة« 

التي   )152( رقم  ال�شعبية  الدرا�شات  �شل�شلة 

الثقافة.  لق�شور  العامة  الهيئة  عن  اأي�شًا  ت�شدر 

منطقة  من  امليدانية  مادته  املوؤلف  جمع  وقد 

فكرة  و�شجل منهجه يف بحث  الداخلة.  الواحات 

املفهوم  واقع  اأنه من  اإىل  م�شرًا  امل�شحورة  املدن 

به  تقوم  وما  ال�شعبية  املعتقدات  لطبيعة  املادي 

بر�شد  قام  وجمالية  ونف�شية  نفعية  وظائف  من 

وحتليل املعتقدات املت�شلة بفكرة املدن امل�شحورة 

بالواحات، وذلك من خالل اإعادة قراءة املوروث 

املدن،  هذه  حول  وال�شفاهي  املدون  ال�شردي 

اجلماعة  جتعل  التي  املنطقية  الأ�ش�س  ور�شد 

ال�شعبية تعتقد يف وجودها، وكذلك بالرجوع اإيل 

وجمع  للمنطقة،  وامليثولوجي  الواقعي  التاريخن 
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ن�شو�س هذه املدن من الرتاث العربي املدون يف 

الرحالة  وكتب  والتاريخية  اجلغرافية  الأدبيات 

الواحات  ذكر  اأوردوا  ممن  وغرهم 

ومدنها املختفية اأو امل�شحورة.. اإيل 

اآخره. 

وعلى هذا النحو 

تناول فار�س خ�شر 

املدن امل�شحورة بن 

والتاريخ  الوهم  جغرافيا 

امليثولوجي وقد َعرف املدن امل�شحورة 

باأنها تلك املدن اليوتوبية التي تتواتر يف عدد 

من املدونات حن ياأتي ذكر الواحات، ول يزال 

العتقاد يف وجودها ماثاًل يف العقلية ال�شعبية، 

ورغم كرثة تو�شيفات هذه املدن بحيث ُتذكر تارة 

باأنها مطل�شمة اأو باطنة وتارة اأخرى باأنها م�شتورة 

للدللة  املتداول  ال�شعبي  التعبر  فاإن  خمفية،  اأو 

على  ينطوي  و�شف  وهو  »امل�شحورة«.  هو  عليها 

على  وين�شحب  ال�شابقة،  ال�شحرية  التو�شيفات 

بالقدر  ين�شحب  كما  املدونات،  يف  الواردة  املدن 

نف�شه على اليوتوبيات ال�شعبية التي تعتقد اجلماعة 

ال�شعبية يف وجودها، وتتوارث اأخبارها منذ اأزمنة 

بعيدة مثل »زرزورة« املدينة العجائبية لل�شحراء 

فح�شب،  الداخلة  لواحة  ولي�س  ال����غ������رب������ي�����ة 

الليبية.  ال�شحراء  حتى  اعتقادها  مي���ت���د  اإذ 

التي  الواحات  املوؤلف يف و�شف منطقة  ثم ي�شرع 

الفارين،  ومهجر  واملنفى  العزلة  باأر�س  ي�شفها 

تاأكيد املعتقد  املاأثور اجلغرايف يف  ثم يتناول دور 

يف الذاكرة ال�شعبية، والتنوع العرقي يف الواحات 

التاريخية واجلغرافية  وذيوع املعتقد، والإ�شارات 

العربية.  املدونات  يف  امل�شحورة  للمدن  القدمية 

معتقدات  لبحث  ذلك  بعد  خ�شر  فار�س  وينتقل 

التي  تلك  فمنها  وعنا�شرها،  امل�شحورة  املدن 

ت�شرتها اجلان عن العيون، ومنها ما هو مرتبط 

باملياه املقد�شة وحماكاة النموذج ال�شماوي كباب 

البئر املهجورة املوؤدي اإىل مدينة »زرزورة«، ومنها 

املدينة الذهبية التي تعد جزءا من احليز املقد�س. 

اأما املدينة امل�شحورة التي تناولها بالبحث امليداين 

والتحليلي 

فهي  بالواحات 

»زرزورة«  مدينة 

املوؤلف  �شجل  الرحالت التي  من  العديد 

عام  با�شا  ح�شن  كرحلة  عنها  للبحث  احلديثة 

كمال الدين ح�شن عام  الأمر  ورحلة   ،1921
1926، ورحلة لدي�شلو�س املا�شي عام 1929، 
م�شرًا لتوظيف املعتقد لأغرا�س التج�ش�س، وكذا 

املدينة.  واملغامرون حول هذه  الرحالة  �شجله  ما 

الوظائف  م�شتقل  ف�شل  يف  املوؤلف  تناول  كما 

النف�شية للمدن امل�شحورة )اآليات الإبداع( را�شدًا 

�شمات الن�س ال�شفاهي واملدون، واملخيلة ال�شعبية 

عليه  اأطلق  مبا  منتهيًا  احللمية،  املدن  واإبداع 

»املعتقد ال�شعبي واإنكار اخللود«. وقد خل�س لعدة 

نتائج من بينها اأن معتقدات املدن امل�شحورة هي 

حماكاة رمزية ل�شورة اجلنة كما تقدمها الديانات 

توحدًا  جتري  ال�شعبية  العقلية  واأن  ال�شماوية، 

لي�شرا  وال�شماوية  الأر�شية  اجلنتن  بن  رمزيًا 

متماثلتن، يف حن تقف معتقدات املدن امل�شحورة 

يف منطقة و�شطى بن الدنيوي واملقد�س. 

الواحات البحرية الفن واجلمال

تراثها  واحات م�شر، ور�شد  اإطار بحث  ويف 

كتابه  اأمن  للباحث حممد  �شدر  الفريد  ال�شعبي 

الواحات  واجلمال..  الفن  »واحات  اجلديد 

البحرية: درا�شات اأنرثوبولوجية(. والكتاب �شدر 

عام 2012 يف حوايل 220 �شفحة عن الهيئة 

امل�شرية العامة للكتاب. وي�شر املوؤلف يف مقدمة 
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الكتاب جاء يف جمموعة من  اأن »هذا  اإىل  كتابه 

الف�شول، حكمه يف اأغلبها املنهج الوظيفي، وحاول 

البحرية  الواحات  لثقافة  بانورامي  م�شهد  تقدمي 

املبحوث،  املو�شوع  يف  التعمق  علي  احلر�س  مع 

لعلماء  �شابقة  حمرتمة  جهود  من  م�شتفيدًا 

اأجالء مثل درا�شة اأحمد فخري عن ال�شحراوات 

البحرية،  للواحات  املخ�ش�س  اجلزء  امل�شرية، 

ودرا�شة  �شويقة،  فاروق  الكبر  العامل  ودرا�شات 

الأغنية ال�شعبية جمالًيا للباحث خطري عرابي اأبو 

ليفة، ودرا�شة عادات الزواج وتقاليده يف الواحات 

ح�شن،  حممد  �شالح  اإميان  للباحثة  البحرية 

التي  البحثية  واملقالت  الدرا�شات  من  وغرها 

والواحات  عليها.  املراكمة  وحاول  منها  ا�شتفاد 

البحرية تتبع اإداريًا حمافظة اجليزة، وتعترب هي 

اأقرب الواحات امل�شرية اخلم�س الكربى اإىل وادي 

مرتًا  كيلو   180 قرابة  بعد  على  تقع  اإذ  النيل، 

التابعة ملحافظة  البهن�شا  النيل يف مواجهة  غرب 

1800كم وتقع على  املنيا. وتبلغ م�شاحتها نحو 

ويعر�س  القاهرة..  غرب  جنوب  كم   385 بعد 

املوؤلف يف الف�شل الأول من كتابه ملجتمع الواحات 

منها  قدم  التي  الأماكن  تتعدد  حيث  البحرية 

الأجداد الأول للعائالت والقبائل املتواجدة حاليًا 

اأول جن�س فولكلوري  بالواحة. ثم ي�شرح يف بحث 

من اإبداعات الواحة وهو »الأغنية ال�شعبية«. حيث 

ال�شعبية  الحتفالت  الأغنية  واكبت  كيف  ير�شد 

ل�شيما اخلا�شة بالعر�س والعادات اليومية، منها 

تلك الأغنية حول ال�شاي:

ال�شكر وال�شاي الأخ�شر

اإللي فايح فيه النعناع

بالهم ما بقدر ا�شرب

اإن غابوا حت�شلي الأوجاع

يف  الثقافية  القيم  لبحث  املوؤلف  ينتقل  ثم 

اللي  البر  ومنها:  الواحاتية،  ال�شعبية  الأمثال 

ملك  حمارة  فيه-  حجر  ترمي�س  ما  فيه  مالك�س 

قلعة..  مالك  ال�شنعة  �شاحب  �شرك-  بقرة  ول 

التي  الأمثال  ملجموعة  يعر�س  النحو  هذا  وعلى 

يرددها اأهل الواحة �شارحًا القيم التي تت�شمنها. 

ثم ينتقل املوؤلف لبحث »ال�شعر ال�شعبي وال�شبط 

الجتماعي يف الواحات البحرية«، م�شرًا اإىل اأن 

�شعر الهجاء واأغانيه يف الواحات البحرية منت�شر 

ال�شعر  من  الكثر  وجد  وقد  وا�شحة،  ب�شورة 

اإىل  الهجاء  وينق�شم  الغر�س،  هذا  يف  ال�شعبي 

هجاء مقذع مر، وهجاء معتدل ذو عبارة حمت�شمة 

بالكثر من  املغناة  الن�شو�س  وتذخر  نابية.  غر 

النوع الأخر، والذي يلجاأ غالبًا اإىل الرمز، وقد 

ل  حتى  واحد  خطاأ  عن  لل�شخ�س  الهجاء  يكون 

الأويل،  �شرته  اإىل  يعود  كي  وُيهجى  منه،  يتكرر 

اأي للتقومي. كما اأن هذا النوع من ال�شعر ينطوي 

على نوع من ال�شخرية:

�شيلوا العمم يا حيازة )اأهل القرية(    �شيلوا 

العمم يا حيازة

�شيل������������و الع����م���������م ده       

عبداهلل م��ا يت���ف��اه���م

�شيل������������و الع����م���������م ده        

بولطوفة ما يتف��اه��م

يف  الزواج  عادات  لبحث  املوؤلف  ينتقل  ثم 

وطرق  اخلطبة  من  بداية  البحرية  الواحات 

ثم  امل�شاحبة،  والهبات  والهدايا  لها  التقدم 

عقد  يتم  حيث  يتبعها،  وما  القران  عقد  مرحلة 

يف  اإما  ويكون  العرو�س،  والد  منزل  يف  القران 

احلنة.  احتفالية  يوم  يف  اأو  الزفاف  يوم  نف�س 

ويتم العقد قبل الزفاف بوقت ق�شر جدًا اإل يف 

حالت ا�شتثنائية قليلة. ويف اإطار ر�شد اإبداعات 

ال�شعبية  الألعاب  لبحث  املوؤلف  ينتقل  الواحة 

الذهني،  الطابع  يغلب عليها  التي  الألعاب  ومنها 

ثم الألعاب الب�شيطة، ثم األعاب املناف�شة الفردية، 

ثم األعاب املناف�شة اجلماعية وهذه الأخرة تتميز 

ال�شتغماية،  لعبة  مثل  قوانينها  وكرثة  بتعددها 

واحلجلة، والفريرة. ويختتم املوؤلف الكتاب بتتبع 

منوذج من الفنانين التقليدين بالواحة يف جمال 

الفن الت�شكيلي ال�شعبي وهو الفنان »حممود عيد«. 

الذي مل يت�شن له اأن يتعلم يف اجلامعة، وا�شتطاع 

طريق  عن  مميزًا  فنيًا  اجتاهًا  لنف�شه  ي�شنع  اأن 

الفني  العمل  اإنتاج  واإعادة  والتجربة  املحاولة 
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الغائر  والنحت  الر�شم  فن  خالل  من  وتعديله 

والبارز والعمارة ال�شعبية. 

الزواج يف الواحات البحرية

اأما الدرا�شة الثانية حول فولكلور 

�شدرت  فقد  البحرية  الواحات 

اإميان  للباحثة   2013 عام 

�شفحة   230 يف  �شالح 

رقم  ال�شعبية  الدرا�شات  �شل�شلة  �شمن 

لق�شور  العامة  الهيئة  عن  ال�شادرة   )151(

�شتة  على  الدرا�شة  ا�شتملت  وقد  الثقافة. 

من  بداية  الزواج  مراحل  جميع  واكبت  ف�شول 

اختيار �شريك الزواج، ومرورًا باخلطبة وقراءة 

وقد   والزفاف.  القران  بعقد  وانتهاء  الفاحتة، 

اختارت الباحثة جمتمع الواحات البحرية ميدانًا 

لدرا�شتها، وذلك  خل�شو�شية املنطقة فهي بعيدة 

عن املدينة، ولكنها لي�شت معزولة عنها، وهو ما 

قد ي�شمح لها بدرجة ما من احلفاظ علي عاداتها 

وتقاليدها، ويف نف�س الوقت ل يجعلها مبعزل عن 

انت�شار  ظل  يف  خا�شة  بها،  املحيطة  املتغرات 

املوا�شالت.  و�شهولة  املتعددة  الت�شال  و�شائل 

اآثرنا يف عر�س هذه الدرا�شة حتديدًا ر�شد  وقد 

تت�شمن  فهي  املوؤلفة  لها  تو�شلت  التي  النتائج 

ومن  الكتاب،  مب�شمون  تعريفًا  ذاته  الوقت  يف 

الزواج  يف  العائلي  المتداد  حتكم  النتائج  هذه 

ن�شبيًا  املجتمع  عزلة  اأن  عن  ف�شاًل  وامل�شاهرة، 

وانغالقهم على ذواتهم اأدى اإىل �شيطرة العادات 

جمتمع  لأفراد  اجلمعية  العقلية  علي  والتقاليد 

البحث وعدم تقبلهم اجلديد ب�شهولة. كما اأ�شارت 

اأفراد  اأن  اإىل تعدد معاير الختيار، غر  املوؤلفة 

وال�شمعة  الديني  املعيار  يقدمون  البحث  جمتمع 

احل�شنة يف الختيار، والآن اأ�شبح هناك �شرورة 

ملحة ملراعاة مبداأ  بحث املعيار الديني وال�شمعة 

مبداأ  مراعاة  عن  ف�شاًل  الختيار،  يف  احل�شنة 

العائلتن،  بن  والجتماعي  القت�شادي  التكافوؤ 

وهو ما مل يكن يحدث قدميًا، وذلك لأن الطفرة 

القت�شادية جعلت هناك فارقًا وا�شحًا بن �شكان 

الواحات ناجتة عن اختالف مردود 

الدخل وربحية الأن�شطة القت�شادية الأخري 

يف  التكافوؤ  ما  حد  واإىل  والتجارة،  كال�شياحة 

م�شتوى التعليم. وقد �شاهم انت�شار التعليم يف رفع 

�شن الزواج وخا�شة لدى الفتاة. 

اأي�شًا  املوؤلفة  لها  تو�شلت  التي  النتائج  ومن 

ملا  الأقارب  زواج  لظاهرة  التدريجي  النح�شار 

يرتتب عليها من م�شكالت اجتماعية، وقد اأ�شبح 

على  املوافقة  حاليًا يف  كبرة  اأهمية  الفتاة  لراأي 

ظهور  النتائج  اأو�شحت  كما  رف�شه.  اأو  اخلاطب 

وموؤثر  قوي  ح�شور  ذا  اأ�شبح  الذي  الو�شيط  دور 

وذلك لرتاجع منط زواج الأقارب. ومازالت هناك 

مرحلة  تواكب  التي  العتقادية  املمار�شات  بع�س 

اإمتام الزواج والغر�س منها درء احل�شد والوقاية 

الأعمال  من  احلماية  وكذلك  العن،  �شر  من 

ح�شب  بالعرو�شن  الأذى  تلحق  التي  ال�شحرية 

اعتقاد اأهل الواحات البحرية. كما ُيعترب العتقاد 

يف التفاوؤل والت�شاوؤم من مكونات ثقافتهم، فعلى 

العري�س اأن يدخل على عرو�شه يوم ال�شباحية – 

بعد حتيته لأبيه – ببع�س الفاكهة للفاأل احل�شن، 

كما اأن اأفراد املجتمع يراقبون الأحداث التي متر 

بها اأ�شرة العري�س ملعرفة »قدم العرو�س« وتاأثرها 

علي حياة هذه الأ�شرة ح�شب اعتقاد اأهل الواحة. 

كما ك�شفت النتائج اأي�شًا اأن هناك بع�س العادات  

املجتمع  عنها  تخلى  التي  القدمية  والتقاليد 

بعد  اإل  اأهلها  لزيارة  العرو�س  الآن، كعدم خروج 
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اأو اإجناب الإبن الأول لها وبعد  مرور �شنة كاملة 

فروق  وجود  عن  ف�شاًل  حميها.  من  ال�شتئذان 

)الباويطي  الغربي  الوادي  قرى  بن  اقت�شادية 

والق�شر وتوابعهما(..لكرثة احتكاك اأهلها 

ال�شرقي  الوادي  قرى  وبن  باملدن، 

وتوابعهما(  والزبو  )مندي�شة 

من  بقدر  تتميز  التي 

ما  وهو  العزلة، 

بع�س  على  ينعك�س 

عادات وتقاليد الزواج 

درا�ستان حول فولكلور اأ�سيوط

ومن الواحات امل�شرية اإىل �شعيد م�شر حيث 

اأ�شيوط،  مبحافظة  ميدانيتن  لدرا�شتن  نعر�س 

الذي  امل�شري  الكليم  فن  بر�شد  الأوىل  اهتمت 

ا�شتهرت به املحافظة على مر الع�شور، على حن 

اآثرت الدرا�شة الثانية البحث يف الإبداع ال�شعبي 

حكايتهم  جمع  خالل  من  اأ�شيوط  ملجتمع  الأدبي 

ال�شعبية:

فن الكليم الأ�شيوطي

كتاب جديد يك�شف لنا عن الإبداع الت�شكيلي 

ال�شعبي ب�شعيد م�شر، ويحمل عنوانًا له دللته 

الوطنية: »مئذنة يف كتف �شليب: درا�شة يف توثيق 

لإميان  والكتاب  الأ�شيوطي«  الكليم  فن  وتنمية 

الهيئة  عن   �شفحة   380 يف  �شدر  مهران، 

بداأت   .2012 عام  للكتاب  العامة  امل�شرية 

املوؤلفة كتابها بدرا�شة متعمقة حول تاريخ الكليم 

الدرا�شة  جمتمع  لنا  قدمت  حيث  الأ�شيوطي، 

م�شر  �شعيد  و�شط  تقع  التي  اأ�شيوط«  »حمافظة 

القاهرة،  حمافظة  جنوب  كم   375 بعد  على 

ثم  الثقافية.  ومالحمها  لتاريخها  عر�شت  ثم 

منذ  امل�شري  الكليم  تاريخ  لت�شتعر�س  انتقلت 

الكليم  لبحث  كمدخل  الآن  حتى  الفراعنة  عهد 

ممار�شة  ومناطق  الأ�شيوطي،  املر�شم  والن�شيج 

عدي،  كبني  الأخرى  والقرى  باملدينة  احلرفة 

اأن  اإىل  م�شرة  والغنامي،  وكردو�س،  والنخيلة، 

مو�شوعات  ت�شمن  الأ�شيوطي  املر�شم  الن�شيج 

حياة  عن  ومو�شوعات  عامة،  الريف  حياة  من 

احليوانات خا�شة اجلمال والأغنام، ثم مر�شمات 

حول �شجرة احلياة، وهي عبارة عن اأوراق �شجر 

كل �شجرة بها نوع لكائن، وبها ثعابن وبها رموز 

لكائنات عديدة. ويف باب م�شتقل تعر�شت اإميان 

مهران لن�شيج الكليم الأ�شيوطي وموروثه ال�شعبي 

الكليم  اإنتاج  يف  امل�شتخدمة  اخلامات  �شارحة 

وغزله  جتهيزه  وطرائق  ال�شوف  خامة  خا�شة 

كاملغزل،  امل�شتخدمة  الأدوات  ثم  وت�شريحه، 

وال�شردة، والقيا�شات، وامل�شط، والكف، واملق�س، 

اإنتاج الكليم  واملكوك، والنول. ثم انتقلت ملراحل 

توزيعه  حتى  الور�شة  داخل  احلريف  من  بداية 

وبيعه. 

باأ�شكال  وعالقته  للكليم  املوؤلفة  عر�شت  ثم 

التعبر ال�شفهية مثل املاأثور القويل: »الكليم تقيل« 

و«�شنعة  ا�شتعمال«،  و«الكليم  متعرث،  بيعه  اأن  اأي 

الكليم  لرتباط  جزءًا  اأفردت  كما  عجائز«..اإلخ. 

واملوالد.  كالزواج  واملعتقدات  العادات  ببع�س 

منتهية بر�شد وظائف الكليم يف جمتمع الدرا�شة 

وامل�شايات  وامل�شليات  املفار�س  يف  كا�شتخدامه 

اجلمالية  بالقيم  اخلا�س  اجلزء  اأما  والزرابي. 

يف الكليم الأ�شيوطي فقد تعر�شت املوؤلفة لأ�ش�س 

درا�شة  خالل  من  الأ�شيوطي،  الكليم  ت�شميم 
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التقليدي،  اليدوي  املنتج  يف  الت�شكيل  اأ�ش�س 

وفنون  ال�شعبي،  الفني  العمل  عنا�شر  ودرا�شة 

اإىل  م�شرة  تطبيقي،  كمنتج  الكليم  يف  الت�شكيل 

الأ�شيوطي،  الكليم  فن  يف  احل�شاري  التوا�شل 

املرتبطة  الرموز  يف  املختلفة  والتاأثرات 

به كالفرعوين والقبطي والإ�شالمي. 

طرز  حتليل  يف  �شرعت  ثم 

التي  بالقرى  الأ�شيوطي  الكليم 

جمعت منها مادتها. وقد خ�ش�شت 

الباب الأخر من درا�شتها لبحث اأ�شاليب التنمية 

خل�شت  وقد  الأ�شيوطي.  الكليم  على  واحلفاظ 

املوؤلفة ملجموعة من التو�شيات على راأ�شها اإ�شارتها 

اإىل اأن هناك فر�شة لتنمية فن الكليم الأ�شيوطي 

داخل املجتمع املحلي من خالل اإعادة ا�شتعماله، 

واإيجاد ت�شويق موؤ�ش�شي منتظم له. كما اأكدت على 

الأ�شيوطي  الكليم  تدهور  الرئي�شي يف  ال�شبب  اأن 

هو تردي م�شتوى اخلامة و�شوء معاجلتها، وتوقف 

العديد من  واندثار  املنتجات عند م�شتوى معن، 

الطرز املتميزة. واقرتحت املوؤلفة برناجمًا لتنمية 

فن الكليم الأ�شيوطي يف �شوء البيئة املحلية التي 

احلريف  �شيء  كل  وقبل  والأدوات  اخلامة  حتتوي 

املبدع املنتج لهذا الفن.

حكايات �أ�سيوط

الأدبي  ال�شعبي  الإبداع  ير�شد  جديد  كتاب 

 2013 عام  �شدر  م�شر،  ب�شعيد  باأ�شيوط 

مدينة  اأ�شيوط:  يف  ال�شعبية  »احلكايات  بعنوان 

الباحثة  ودرا�شة  جمع  والكتاب  منوذجًا«،  اأبنوب 

اأ�شماء عبد الرحمن ويقع يف حوايل 600 �شفحة، 

�شدر عن الهيئة امل�شرية العامة للكتاب- �شل�شلة 

الثقافة ال�شعبية رقم )9(. وبداأت املوؤلفة كتابها 

�شرق  �شمال  يقع  الذي  اأبنوب  مبركز  بالتعريف 

اأ�شيوط.  مدينة  من  10كم  م�شافة  على  اأ�شيوط 

وا�شتطردت يف بحث املنطقة جغرافيًا وتاريخيًا، 

ال�شكاين  والرتكيب  اأبنوب  قبائل  اإىل  م�شرة 

وغربًا  وعربان،  وح�شر،  فالحن،  من  للمنطقة 

)جماعة من ال�شكان ترجع اأ�شول الكثرين منهم 

اإىل املغرب(. ثم ا�شتعر�شت يف مبحث ببليوجرايف 

الدرا�شات ال�شابقة ذات العالقة مبو�شوع الكتاب، 

ال�شعبية  احلكايات  در�شت  كتب  اإىل:  وق�شمتها 

يف  ال�شعبي  الق�ش�س  كتاب  مثل  بعينه  مكان  يف 

ال�شودان لعز الدين ا�شماعيل، ومالمح التغر يف 

الق�ش�س ال�شعبي الغنائي لبراهيم عبد احلافظ، 

والق�ش�س ال�شعبية اجلزائرية يف منطقة الأورا�س 

ملحمد عزوي. 

التي  الكتب  بالعر�س  املوؤلفة  تناولت  كما 

بعينه،  مكان  دون  ال�شعبية  احلكايات  در�شت 

كدرا�شة نبيلة ابراهيم حول البطولة يف الق�ش�س 

علي،  ح�شنن  لفوؤاد  ال�شعبي  وق�ش�شنا  ال�شعبي، 

والقوانن  الأ�شول  يف  درا�شة  ال�شعبية:  واحلكاية 

ال�شكلية ل�شامي بطة. واأخرًا عر�شت للكتب التي 

درا�شة  �شمن  ال�شعبية  احلكايات  درا�شة  تناولت 

الأدب  فنون  ككتاب  عامة  ال�شعبي  الأدب  داخل 

ال�شعبي لر�شدي �شالح، واأ�شكال التعبر يف الأدب 

يف  املوؤلفة  �شرعت  ثم  ابراهيم.  لنبيلة  ال�شعبي 

اجلزء التحليلي من كتابها ببحث مو�شوع »الرواة 

والأداء« من حيث و�شائل الراوي يف الأداء وظروفه 

الجتماعية كالعمر، واجلن�س، واملهنة، والثقافة، 

ثم  والرواية.  الأداء  تاأثره على  ومدى  واجلمهور 

الذي  ال�شعبية  احلكايات  ت�شنيف  لبحث  انتقلت 

جاء بناء على ما قامت بجمعه. ومن ثم ا�شتملت 

والعيارين-  ال�شطار  حكايات  الت�شنيفات: 

واأمنا  واملالئكة  اجلان  الألغاز-حكايات  حكايات 
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الغولة- حكايات احليوان- احلكايات الجتماعية 

واخليانة،  وال�شرة،  الأب،  وزوجة  )الغرة، 

والوفاء، والعمل(. كما خ�ش�شت املوؤلفة جزءًا من 

ال�شكل  ناحية  من  احلكاية  بناء  لبحث  الكتاب 

احلكاية  ملحاور  تعر�شت  حيث  اأوًل 

واحد  حمور  ذات  )حكايات 

املحاور(،  متعددة  واأخرى 

مثل  احلكاية  اأمناط  ثم 

احلكايات التي تنتهي مبا تبداأ 

ت�شم  التي  واحلكايات  )دائرية(،  به 

اأكرث من حكاية يف حكاية واحدة، ثم احلكايات 

الأحداث.  حوله  تدور  حمدد  بعدد  تخت�س  التي 

بدرا�شة  ال�شكل  حيث  من  احلكاية  بحث  وتختتم 

)البداية  ال�شعبية  والأغنية  ال�شعبية  احلكاية 

والنهاية: فواحت احلكايات – بدايات احلكايات- 

نهايات احلكايات(. ثم بحثت يف بناء احلكاية من 

ناحية امل�شمون- ثانيًا- الذي ي�شمل تطور احلدث 

)الزمان واملكان(، ثم �شخ�شية الأبطال)ال�شاب 

–املراأة- ال�شيخ(، ثم اأهداف البطل. اأما الف�شل 
فقد  ال�شعبية  احلكاية  يف  بالأ�شطورة  اخلا�س 

بالأ�شطورة  اعتنى  الأول  مبحثن  على  احتوى 

الأ�شطوري-  الزمن  اأمام:  التوقف  خالل  من 

الكائنات الأ�شطورية. وتناول  املكان الأ�شطوري- 

مثل:  ال�شعبية  املعتقدات  بع�س  الثاين  املبحث 

الكلمة وفاعليتها-   ال�شحر-   التنجيم بالرمال-   

ببع�س  العالج  بالعرو�س-    خا�شة  اعتقادات 

ناق�شت  كما  الإلهي.  اجلزاء  الغريبة-  الأ�شياء 

احلكاية  بجماليات  اخلا�س  الف�شل  يف  املوؤلفة 

عنا�شر  حول  الأول  جديدين  مبحثن  ال�شعبية 

والت�شبيه  والبديع  كالرمز،  احلكاية  يف  الإيقاع 

والتكرار. وناق�س الثاين اللغة واللهجة يف احلكاية 

يف  اللغوية  الأمناط  بحث  خالل  من  ال�شعبية 

اللهجة الأبنوبية. واختتم اجلزء التحليلي للكتاب 

حياة  يف  واأثرها  ال�شعبية  احلكاية  وظيفة  ببحث 

�شبق  ما  كان  واإذا  اأبنوب.  يف  واجلماعة  الفرد 

ميثل الق�شم الأول من الكتاب تقريبًا، فاإن الق�شم 

وت�شعن  �شت  ي�شم  ملحق  على  ي�شتمل  الثاين 

ودونتها  و�شنفتها  املوؤلفة  جمعتها  �شعبية  حكاية 

منها  اأبنوب..  اأهايل  من  اأ�شحابها  رواها  كما 

ال�شاطر ح�شن  التي بطلها  العديد من احلكايات 

وال�شاطر  عبلة  والنعجة-  ح�شن  ال�شاطر  مثل: 

وحكايات  وح�شنة..اإلخ..  ح�شن  ال�شاطر  ح�شن- 

الوزير  واحلطاب-  امللك  بنت  منها:  اأخرى 

وال�شياد- العنزة والغولة- جزا احلرامي- ال�شت 

اأدب- امل�شري والبغدادية.

احتفالية الزواج بالفيوم

املعمور  يف  جديدة  ثقافية  منطقة  واإىل 

امل�شري .. حيث �شدر خالل عام 2013 اأي�شًا 

»املظاهر  املعنون  فاروق  اأحمد  الباحث  كتاب 

 150 يف  بالفيوم«  الزواج  لحتفالية  الثقافية 

�شفحة عن الإدارة املركزية للدرا�شات والبحوث 

اإ�شدارات  �شمن  الثقافة  لق�شور  العامة  بالهيئة 

اأطل�س املاأثورات ال�شعبية. وارتبطت هذه الدرا�شة 

التي  امل�شرية  ال�شعبية  الثقافة  مبنطقة مهمة يف 

الثقايف  التعبر  اأ�شكال  من  العديد  على  تنطوي 

ال�شعبي الريفي واحل�شري والبدوي. والباحث من 

اأبناء حمافظة الفيوم ومن ثم ت�شمن مواد الكتاب 

مناذج علمية ودقيقة حول فولكلور املنطقة. وقد 

الدرا�شة  الكتاب جمتمع  الأول من  الف�شل  تناول 

من حيث املوقع والتاريخ، والن�شاط القت�شادي، 
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وال�شكان والقبائل العربية بالفيوم، وقرى الدرا�شة 

الذين  الفيوم  وبدو  ريف  من  �شريحة  متثل  التي 

يق�شمون اأنف�شهم اإىل: بدو عرب �شرق، وبدو عرب 

غرب. وهذه القرى هي: قرية ق�شر ر�شوان، 

غي�شان،  وقرية  ال�شعدية،  وقرية 

ومن�شاأة  املحمودية،  وقرية 

هويدي، وعرب كيمان فار�س. 

املالمح  املوؤلف  ا�شتعر�س  كما 

كاحلرف  الفيوم  ملجتمع  الثقافية 

وفنون  واملوالد،  العرفية،  واملجال�س  التقليدية، 

الغناء ال�شعبي. اأما الف�شل الثاين فقد خ�ش�شه 

اأحمد فاروق للعادات واملعتقدات اخلا�شة بالزواج 

مفهوم  لتوثيق  البداية  يف  �شرع  حيث  الفيوم،  يف 

بع�س املفردات املحلية باملنطقة كاتفاق اخلطوبة- 

احلمولة )زيارة  ت�شمل مواد غذائية يقوم العري�س 

اأو والده باإر�شالها لعرو�س(- ليلة ال�شلحة )الليلة 

الثالثة للزواج(..اإلخ. وقد ا�شتعر�س املوؤلف اأ�شكال 

الزواج يف جمتمع الدرا�شة، ومراحل الزواج بداية 

من اخلطوبة ومرورًا بكتب الكتاب والزفة واحلنة 

وانتهاء مبا يعرف باملقابلة )واملق�شود بها مقابلة 

امل�شاحبة  والطقو�س  الزواج  بعد  لأهلها  العرو�س 

لذلك(. 

بن  التمايز  ر�شد  على  املوؤلف  حر�س  وقد 

البدو،  اأهل  اأو  الريف  يف  تتم  التي  املمار�شات 

قد  الدرا�شة  اأن  اإىل  درا�شته  خامتة  يف  في�شر 

الدرا�شة  قرى  �شكان  بن  التمايز  عن  ك�شفت 

التي ينتمي جزء منها لعرب �شرق، وميثلهم بدو 

ق�شر  بدو  وميثلهم  غرب،  وعرب  فار�س،  كيمان 

كما  و«الفالحن«  وال�شعدية،  واملحمودية  ر�شوان 

ي�شميهم البدو وميثلهم قرى: غي�شان، وهويدي، 

عنا�شر  بع�س  يف  التمايز  هذا  وظهر  وال�شعدية. 

اإيجاز  ميكن  اأنه  اإل  تناولها،  �شبق  التي  الزواج 

اخلطبة،  اتفاق  الأقارب،  زواج  يف:  التمايز  هذا 

اأزياء  للعرو�شن،  احلماية  طقو�س  الحتفالت، 

العرو�س، النقوط، ولئم الطعام، مقابلة العرو�س. 

قرية  وهي  الدرا�شة  قرى  باإحدي  متايز  وهناك 

غي�شان والتي يقام بها مايعرف ب� »العرا�شة« يوم 

التاآزر وامل�شاندة ال�شباحية، والتي تعد نوعًا من 

بها  يقدم  ملا  للعري�س،  والقت�شادية  الجتماعية 

الدرا�شة  وك�شفت  احتفايل.  اإطار  يف  نقوط  من 

الفولكلورية  العنا�شر  من  بع�شًا  هناك  اأن  عن 

�شريع  باإيقاع  وتتحول  تتحور  بالزواج  املرتبطة 

اأزياء  –خا�شة  بامللب�س  منها  يرتبط  ما  وخا�شة 

العرو�س – و�شكل الحتفال- الأغاين والرق�شات 

والأدوات  – الأثاث  الزوجية  بيت  – وجتهيزات 
املنزلية ومنط امل�شكن – واملهر –املغالة يف املهر. 

ومنها ما يتحول باإيقاع بطيء وخا�شة ما يرتبط 

الأقارب،  زواج  مثل:  العرقي  التمايز  باأ�شكال 

اإعداد الولئم، والنقوط...اإلخ. كما حر�س املوؤلف 

على ت�شجيل الن�شو�س امليدانية املرتبطة بالفنون 

الدرا�شة  مالحق  يف  الزواج  لحتفالية  القولية 

العلم،  املجرودة،  ال�شتاوة،  املوال،  يف  واملتمثلة 

اأغاين  احلنة،  اأغاين  الزواج،  اأغاين  املربك، 

الزفة، والأمثال املرتبطة بالزواج.

الو�سم ال�سعبي بال�سرقية

�شمن تنويعات املناطق الثقافية املختلفة ننتقل 

من الواحات وال�شعيد والفيوم اإىل بدو حمافظة 

الثقافة  ل�شل�شلة  الثامن  الإ�شدار  ال�شرقية..حيث 

عام  للكتاب  العامة  امل�شرية  الهيئة  عن  ال�شعبية 

درا�شة  ال�شعبي:  الو�شم  »رموز  بعنوان    2013
يف  يقع  والكتاب  حممد،  علي  حل�شيني  مقارنة« 

القطع املتو�شط. ويذكر املوؤلف  280 �شفحة من 
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الربيطانية  املو�شوعة  نقاًل عن  الو�شم  تعريف  يف 

الإن�شان  ج�شم  من  موا�شع  اإك�شاب  عادة  »اأنه 

عالمات حمددة عن طريق الو�شم اأو التقريح اأو 

كانت  التي  العادات  من  ذلك   غر  اأو  الكي 

بن  العامل  اأنحاء  �شتي  يف  منت�شرة 

وغر  املتح�شرة  البالد 

املوؤرخون  ويرى  املتح�شرة. 

اإك�شاب  عادة  اأن  والكتاب 

الأج�شام مثل هذه العالمات كانت 

دارجة منذ عهود �شحيقة �شبقت امل�شيحية«. 

وهو  الدرا�شة  هذه  من  الغر�س  املوؤلف  ويو�شح 

بن  جتمع  التي  امل�شرتكة  ال�شفات  على  الوقوف 

خالل  من  وذلك  الأطفال،  ور�شوم  الو�شم،  رموز 

الو�شم  رموز  وحدات  بن  الت�شابه  اأوجه  درا�شة 

املنت�شرة  والرموز  ال�شرقية،  حمافظة  بدو  عند 

عند تالميذ املرحلة البتدائية، واملوؤلف اإذ يعر�س 

من  يظل  ال�شعبي،  الو�شم  لرموز  هذا  كتابه  يف 

التي  ال�شلة  تلك  اإيل  متنبهًا  كتابه  اأبواب  خالل 

تربط ما بن رموز تلك الوحدات ونظام ترتيبها 

وكيفية تكرارها، باملراحل املناظرة لها يف ر�شوم 

الأطفال، والتي قد حددت خ�شائ�شها من خالل 

العديد من الدرا�شات. ومن خالل درا�شة متعمقة 

مل�شادر  التاريخية  اخللفية  ير�شد  للموؤلف جنده 

انت�شار الو�شم، والدوافع التي كانت حافزًا على دق 

الو�شم على الب�شرة الآدمية بداية من الع�شرين 

ح�شارة  يف  والو�شم  واحلديث،  القدمي  احلجري 

اليونانية  واحل�شارة  القدمية  اأفريقيا  �شمال 

امل�شرية  احل�شارة  يف  بالو�شم  مرورًا  القدمية، 

القدمية، ويف الب���لدان الإفريقية ال�شمراء، وجزر 

الإقيانو�س والهند وا�شرتاليا، وانتهاًءا بالو�شم يف 

القارة الأمريكية.  

الكتاب  هذا  اأبواب  خالل  من  الباحث  ويظل 

الو�شم  رموز  بن  تربط  التي  ال�شلة  اإىل  متنبهًا 

الزخرفية  الأ�ش�س  ومقومات  الأخرى،  والفنون 

من  يو�شح  حيث  وغرها،  الإ�شالمية  كالفنون 

خالل الدرا�شة امليدانية يف مدينة فاقو�س، ومدينة 

من  بالعديد  الو�شم  رموز  ارتباط  جنم،  ديرب 

الو�شم لي�شت  اأن وحدات  ال�شعبية، وكيف  الفنون 

جمرد وحدات وليدة امل�شادفة ترتبط- وعلي غر 

حق- مبحرتيف الإجرام ونزلء ال�شجون على نحو 

ما ُكتب يف هذا ال�شاأن، الأمر الذي قد يجعل من 

امل�شكالت  عن  بعيدة  تبدو  م�شكلة  الو�شم  درا�شة 

املوؤلف  ثم يعر�س  ال�شغار.  التي تخ�س  الرتبوية 

املمثلة  والبطولية  واخليالية  الأ�شطورية  للجوانب 

الطابع  ذات  الو�شم  ووحدات  الو�شم’  رموز  يف 

واحلرف  للفنون  الفني  والطابع  الهند�شي،  

الرتبوية.  واأهميتها  ال�شرقية  مبحافظة  ال�شعبية 

واحلناء،  اخل�شاب  عادة  لر�شد  ينتقل  ثم 

بالو�شم  و�شلتهما  والتدابر  التقابل  وظاهرة 

النحو حافل  والكتاب على هذا  الأطفال.  ور�شوم 

ومزيل  املف�شلة،  وامليدانية  التاريخية  باملعلومات 

الو�شم  حول  التو�شيحية  والأ�شكال  لل�شور  بثبت 

وتنويعاته املتعددة.

اآلت النفخ ال�سعبية

املو�شيقى  األت  بحث  جمال  يف  مهمة  درا�شة 

ال�شعبية �شدرت عام 2012 عن الهيئة امل�شرية 

العامة للكتاب حتت عنوان »اآلت النفخ ال�شعبية: 

العربية«  الدول  وبع�س  م�شر  بن  مقارنة  درا�شة 

�شفحة.   395 يف  يقع  والكتاب  جودت،  لإميان 

اآلت  املقارنات بن  لر�شد  تعود  الدرا�شة  واأهمية 

النفخ يف اأكرث من بقعة عربية وهي م�شر والأردن 



205

وتون�س والكويت، اأما الآلت امل�شتخدمة يف البحث 

من  كل  يف  الأرغول«  و«اآلة  ال�شالمية«  »اآلة  فهي 

م�شر والأردن، ثم »اآلة املزمار« يف كل من تون�س 

القربة  واآلة  )ال�شورناي(،  والكويت  )الزكرا(، 

مت  وقد  )الهبان(.  والكويت  )املزود(،  تون�س  يف 

الأكرث  هي  الآلت  هذه  اأن  اأ�شا�س  على  اختيارها 

على  الدرا�شة  حر�شت  وقد  ومتاثاًل.  انت�شارًا 

تتبع هذه الآلت بقدر ال�شتطاعة ور�شد وحتليل 

تلك الأحلان، وذلك من حيث درا�شة هذه الآلت 

بجملها املو�شيقية املميزة واأحلانها ال�شائعة التي 

الفنية  واملاأثورات  للرتاث  خا�شة  مالمح  اأعطت 

كل  متثل  والتي  املختارة،  البالد  يف  املو�شيقية 

الثقافة  جمال  يف  خا�شة  جغرافية  منطقة  منها 

تعترب  فالكويت  املوؤلفة-  قول  حد  على  العربية- 

منوذجًا ملنطقة اخلليج، كما اأن تون�س تعترب اأي�شًا 

ومتثل  العربي،  املغرب  يف  هامًا  ثقافيًا  مركزًا 

الأردن مبوقعها اجلغرايف حلقة ال�شلة بن اململكة 

اأما  وفل�شطن،  ولبنان  و�شوريا  ال�شعودية  العربية 

م�شر فهي قلب هذه املناطق كلها �شواء من حيث 

موقعها الثقايف اأو موقعها اجلغرايف. 

مناذج  تقدم  اأن  على  الدرا�شة  حر�شت  وقد 

لبع�س  امل�شاحب  ال�شائع  املو�شيقي  الأداء  من 

اأوجه  عن  الك�شف  بهدف  املو�شيقية  الآلت  هذه 

ال�شكلي واملو�شيقي  البناء  الت�شابه والختالف يف 

كل  من  مو�شيقية  ملقطوعات  عنا�شر  وحتليل 

الدرا�شة  ت�شمنت  كما  اآلة. 

للبناء  مناذج حلنية وحتلياًل 

لهذه  امل�شاحب  الإيقاعي 

الأحلان  تدوين  مع  الأحلان 

اأ�شاليب  با�شتخدم  علميًا  تدوينًا 

املوؤلفة  �شاعد  مما  احلديثة،  التدوين 

على الك�شف عن اخل�شائ�س الفنية لكل 

منوذج وحلن مع احلر�س على �شرح اأ�شلوب 

ور�شد  عازف،  لكل  التكتيكية  واملهارات  الأداء 

البناء املو�شيقي لكل مقطوعة. وقد ا�شتمل الكتاب 

على اأربع وع�شرين مقطوعة دونتها املوؤلفة تدوينًا 

من  �شواء  مقطوعة  لكل  كامل  حتليل  مع  دقيقًا 

حيث البناء املو�شيقي اأو الأداء وال�شياق الوظيفي 

اأن  باعتبار  تاريخية  نبذة  تقدمي  مع  منها،  لكل 

تاريخ  يف  متتد  تاريخية  اأبعاد  ذات  الآلت  هذه 

على  املوؤلفة  عكفت  وقد  عديدة.  حقبًا  الإن�شانية 

مبو�شوع  العالقة  ذات  ال�شابقة  الدرا�شات  ر�شد 

املنهج  ا�شتخدام  على  حر�شت  كما  الكتاب. 

التو�شيحية  الر�شومات  بع�س  تقدمي  الو�شفي مع 

قوائم  تت�شمنت  التي  التحليلية  والك�شافات 

لالأ�شكال، وال�شور، والنماذج اللحنية، واملدونات، 

واجلداول املقارنة.

فن الزجل امل�سري

ويف جمال الأدب ال�شعبي امل�شري �شدر عام 

الغباري:  خلف  ال�شيخ  »اأزجال  كتاب   2013
درا�شة يف فن الزجل« لعو�س الغباري عن الهيئة 

الثقافة  �شل�شلة  �شمن  للكتاب،  العامة  امل�شرية 

ال�شعبية رقم )7(. والكتاب يقع يف حوايل 220 

�شفحة من القطع املتو�شط. ووا�شح من العنوان 

وا�شم املوؤلف �شلة القرابة العائلية بينهما. والكتاب 

يتناول اأ�شعار رائد فن الزجل امل�شري يف الع�شر 

اململوكي، وهو ال�شيخ »خلف الغباري« الذي عا�س 

يف القرن الثامن الهجري/ الرابع ع�شر امليالدي. 

بطون  من  الغباري  اأ�شعار  بجمع  املوؤلف  قام  وقد 

امل�شادر املختلفة، لأن دواوينه قد ُفقدت، فاأ�شاف 

بهذا العمل ديوانًا جديدًا اأ�شاء به جانبًا جمهوًل 
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اأهمية  له  كان  الذي  العامي  امل�شري  الرتاث  من 

يف الك�شف عن خ�شائ�س الأدب العامي امل�شري 

ممثاًل يف فن الزجل. 

م�شرًا  للكتاب  تقدميه  يف  املوؤلف  وي�شتطرد 

اإىل اأن الغباري قد متيز يف اأزجاله التاريخية، 

واحلكمة  املثل  اأزجاله يف  كما متيزت 

دعا  مما  والطبيعة،  والغزل 

ونقد  م�شمونها،  حتليل  اإىل  املوؤلف 

الفنون  مب�شطلحات  مقارنًا  م�شطلحها 

التي تداخلت مع الزجل، خا�شة املو�شح.  الأدبية 

وقد عالج هذا الكتاب اخل�شو�شية اللغوية لأزجال 

اجلمالية  لأبعادها  ك�شفه  عن  ف�شاًل  الغباري 

وعلى هذا  ومو�شيقاها.  الفنية  ممثلة يف �شورها 

لأزجال  وحتلياًل  عر�شًا  الكتاب  ت�شمن  النحو 

التاريخية-  الأزجال  اإىل:  اإياها  الغباري م�شنفًا 

والطبيعة.  الغزل  اأزجال  واملثل-  احلكمة  اأزجال 

تقنيات  �شوء  يف  الأزجال  هذه  ا�شتعر�س  ثم 

اخليال-   اللغة-    الزجل-   مو�شوعات  الزجل: 

زجل  من  مبقطع  العر�س  هذا  وننهي  املو�شيقى. 

الغباري ي�شف فيه ن�شاء م�شر قائاًل:

ومالح م�شر قالت اإحنا

اأ�شحاب الوجوه املالح

واحلالوة وطيبة الأخالق

مب������������������������������������������������������������اح

واحنا بدور اللي������������������������ل

و�شمو�س ال�شب������������اح

ويف الألفاظ والظرف واملعنى

لي�س لنا حد �ش�������������������������ار

وورثنا احل�شن من يو�شف

واكت�شبنا الفخ��������������������������ار

فنون الفرجة ال�سعبية

العر�س  بفنون  املهتمة  الدرا�شات  اإطار  ويف 

فنون  كتاب   2013 عام  �شدر  ال�شعبي  والأداء 

لأماين اجلندي،  الطفل  وثقافة  ال�شعبية  الفرجة 

ب�شل�شلة  الثقافة  لق�شور  العامة  الهيئة  عن 

يقع  والكتاب   .)157( رقم  ال�شعبية  الدرا�شات 

ف�شول،  ثالثة  على  ويحتوي  �شفحة   200 يف 

واأهمية  الطفل  ثقافة  خ�شائ�س  الأول  تناول 

الثقافة يف حياة الطفل، ومدى ارتباطها وعالقتها 

الثقايف  النتماء  وتر�شيخ  الجتماعي،  بالنمو 

للطفل ب�شكل عام وطفل القرية ب�شكل خا�س. كما 

للطفل  ال�شعبية  الثقافة  ملفهوم  الباحثة  تعر�شت 

والتي  الأ�شا�شية  الدرا�شة  مبفاهيم  عالقتها  يف 

احلفاظ  املواطنة-  الوعي  النتماء-  يف:  تتمثل 

على املمتلكات الجتماعية. 

اأما الف�شل الثاين فقد خ�ش�شته املوؤلفة لبحث 

الو�شائط الثقافية للطفل، وتعر�شت فيه مل�شادر 

الر�شمية  املوؤ�ش�شات  حيث  من  الطفل  تثقيف 

وكذلك  واملجتمع.  واملدر�شة  كالأ�شرة  املفرو�شة 

كالأغاين  الطفل  لتثقيف  الختيارية  الو�شائط 

م�شادرها  واأهم  الأطفال،  و�شعر  والق�ش�س 

الطفل،  و�شينما  الطفل،  وجملة  الأطفال،  كتاب 

وجريدة الطفل، وامل�شرح، والإذاعة، والتليفزيون، 

خل�شائ�س  اأي�شًا  وتعر�شت  العامة.  واملكتبات 

الثانية  اإىل  التا�شعة  �شن  من  العمرية  املرحلة 

ع�شرة، واأهم مامييز هذه املرحلة من حيث النمو 

اجل�شمي والنمو العقلي والنمو النف�شي، و�شرورة 

اإ�شباع هذه احلاجات يف الربامج الثقافية والفنية 

املقدمة لهذه املرحلة. كما قدمت مفهوم الفرجة 

عنا�شرها  واأهم  الريف  يف  والتثقيف  ال�شعبية 

بالدراما  املرتبطة  الأ�شكال  واأهمها  واأ�شكالها، 
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عامة والعرائ�س خا�شة كخيال الظل، والأراجوز، 

وقد  والقرداتي.  واملحبظن،  الدنيا،  و�شندوق 

خل�شت املوؤلفة انطالقًا من النتائج العلمية التي 

التو�شيات  من  مبجموعة  اإليها  تو�شلت 

بفن  الرتقاء  يف  ت�شهم  التي 

جمال  يف  ال�شعبية  الفرجة 

اأثبتت  حيث  الطفل،  تثقيف 

الدرا�شة فاعلية هذا الفن وجدواه 

راأ�س  وعلى  لديه.  الثقايف  الوعي  تنمية  يف 

الفنون  هذه  اإىل  العودة  �شرورة  التو�شيات  هذه 

واعتبارها جزءًا من �شخ�شيتنا وهويتنا يف جمال 

توجيه  وكذا  الفرجة.  وفنون  وامل�شرح  الدراما 

جمالت  يف  القرار  و�شانعي  القائمن  اأنظار 

ودور  اأهمية  اإىل  ال�شعبية  التثقيفية  الو�شائط 

الفرجة ال�شعبية يف تثقيف الطفل.

لق�س��ور  العام��ة  للهيئ��ة  موؤمت��رات  اأربع��ة 

الثقافة

ويف اإطار الفعاليات العلمية اخلا�شة بالرتاث 

لق�شور  العامة  امل�شرية  الهيئة  عقدت  ال�شعبي 

بكل   2013 اأربعة موؤمترات علمية عام  الثقافة 

تناول  واملنوفية  والقليوبية  واجليزة  القاهرة  من 

العلمي  البحث  حقل  يف  مهمًا  جانبًا  منها  كل 

يف  املوؤمترات  اأعمال  ُن�شرت   وقد  الفولكلوري.. 

املركزية  الإدارة  كتب �شدرت جميعها عن  اأربعة 

للدرا�شات والبحوث التي يراأ�شها الباحث وال�شاعر 

اأ�شرنا  كما  تتبع  الإدارة  وهذه  �شومان،  م�شعود 

الهيئة العامة لق�شور الثقافة. وقد حفلت بن�شاط 

الهتمام  حيث  من  الأخرة  الآونة  يف  ملحوظ 

حمافظات  وباقي  بالقاهرة  العلمي  بالبحث 

اجلمهورية.. ومن ثم خرجت عن النطاق التقليدي 

ا�شتطاعت  بل  املدينة..  باأ�شواء  دومًا  بالظهور 

ت�شيء  اأن  والبحوث  للدرا�شات  املركزية  الإدارة 

امل�شتوى  عالية  بفعاليات  الأخرى  املحافظات 

وال�شباب  الرواد  جيل  من  الباحثن  اإليها  دعت 

املوؤمترات  املجموعة من  ب�شواء..ولعل هذه  �شواء 

الراهن،  الوقت  يف  بالغة  اأهمية  على  تنطوي 

والذي نحتاج فيه ل�شحذ الهمم للبحث يف عنا�شر 

وتوثيقها  وتدوينها  وجمعها  ال�شعبية،  الثقافة 

مبا  وتوظيفها  والتحريف،  الت�شويه  من  وحفظها 

اأن  للتاكيد علي هذا املعنى  يفيد وينفع، ون�شيف 

يكون الهتمام مبا يليق بكونها الذاكرة اجلمعية 

ووجدان  لذاكرة  الأ�شا�شي  واملكون  لالأجداد، 

وعناية  بعمق  درا�شتها  يجب  ثم  ومن  الأجيال، 

وتوظيفها يف خطط  املتخ�ش�شن  قبل  بالغة من 

التنمية املجتمعية وغرها:

موؤمتر اأطل�ض املاأثورات ال�شعبية

قيمت 
ُ
اأ له  نعر�س  الذي  الأول  واملوؤمتر 

فعالياته مبحافظة اجليزة حتت عنوان »ع�شرون 

ال�شعبية-التحديات  املاأثورات  اأطل�س  على  عامًا 

والطموحات: اأبحاث املوؤمتر العلمي الأول لأطل�س 

املاأثورات ال�شعبية«، وقد ُن�شر يف كتاب احتوى على 

باحثن  �شارك فيه جمموعة  300 �شفحة،  نحو 

يف  كتب  الذي  احلجاجي  الدين  �شم�س  وتراأ�شه 

عامًا  »ع�شرون  بعنوان  مقاًل  الدرا�شات  مقدمة 

الدين  �شم�س  اأحمد  اجلاد:  الأطل�شي  العمل  من 

احلجاجي«. وقدم �شعد عبد الرحمن مدير الهيئة 

مبقال  املوؤمتر  لأوراق  الثقافة  لق�شور  العامة 

حمل عنوان حول خارطة م�شر ال�شعبية وجتذير 

عنوانًا  �شومان  م�شعود  ف�شل  حن  على  الهوية. 

�شاعريًا حمل ا�شم »العا�شق التاريخي الذي تورط 

يف الأطل�س«. اأما ه�شام عبد العزيز مدير اأطل�س 
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املاأثورات  اأطل�س  اآنذاك فقد كتب حول  الفولكلور 

ال�شعبية وحلم التعرف على الذات. 

بدرا�شتن  املوؤمتر  اأبحاث  املجلد  وا�شتهل 

الفولكلور،  لأطل�س  العربي  الجتاه  حول 

الأوىل لأحالم ابو زيد التي قدمت 

بع�س  فيها  ناق�شت  درا�شة 

والتحديات  الت�شاوؤلت 

الفولكلور  اأطال�س  حول 

تعر�س  نف�شه  الإطار  العربية، ويف 

اأطل�س  لتحديات  بطة  الوهاب  عبد  �شامي 

ثم  العربي.  والعامل  م�شر  يف  ال�شعبية  املاأثورات 

قدم اأحمد فاروق عثمان درا�شة حول اأر�شفة مواد 

اأطل�س املاأثورات ال�شعبية با�شتخدام املكانز. كما 

الفرجة  اأ�شكال  حول  روؤيته  خطاب  �شيد  قدم  

الأوراق  اإطار  ويف  الرقمي.  الع�شر  يف  ال�شعبية 

ومفهوم  الأطل�س  فكرة  ببحث  املهتمة  العلمية 

الهوية قدم حممد اأمن عبد ال�شمد قراءة اأولية 

كما  الفولكلور.  لأطل�س  الوطنية  ال�شرورة  حول 

املاأثورات  اأطل�س  درا�شة حول  اأبوالليل  قدم خالد 

كما  امل�شرية.  الهوية  علي  واحلفاظ  ال�شعبية 

حفلت الدرا�شات املقدمة باملوؤمتر ببع�س الأوراق 

التي تعر�شت لالإطار التنموي فكتبت دعاء �شالح 

وتنمية  الهاللية  ال�شرة  درا�شات  جتربة  حول 

�شاعر  من  متخذة  وثقافيًا  اجتماعيًا  املجتمع 

الهاللية الراحل عز الدين ن�شر الدين منوذجًا. 

يواقيم  ب�شري  جاكلن  قدمت  نف�شه  الإطار  ويف 

كفر  حمافظة  يف  اليدوية  احلرف  حول  درا�شة 

التنمية.  م�شروعات  يف  منها  وال�شتفادة  ال�شيخ 

اأما عبد احلكيم خليل فقد تناول اأطل�س املاأثورات 

ال�شعبية بن التحديات ورهانات التطور التنموي 

ورقة ا�شت�شراقية. واخُتتمت الأوراق بدرا�شة �شعاد 

اإبراهيم خليل حول دور الدرا�شات الفولكلورية يف 

خطط التنمية املجتمعية.

موؤمتر احلرف التقليدية 

متت فعاليات هذا املوؤمتر مبحافظة القليوبية، 

وُن�شرت اأوراقه يف كتاب جممع يف مايو 2013 يف 

�شعد عبد حوايل 500 �شفحة. وقدم  للموؤمتر 

الثقافة  لق�شور  العامة  الهيئة  رئي�س  الرحمن 

اأ�شار يف مقدمة بعنوان »احلرف التقليدية  الذي 

بن النفع واجلمال« لدور الهيئة يف دعم احلرف 

الرحيم  عبد  م�شطفى  املوؤمتر  وراأ�س  التقليدية، 

للحرف  م�شتقبلية  »روؤية  بعنوان  ورقة  قدم  الذي 

حول  كتب  فقد  �شومان  م�شعود  اأما  التقليدية«. 

وعر�س  احل�شارية.  والذات  التقليدية  احلرف 

�شامل ال�شربيني للق�شور املتخ�ش�شة التي و�شفها 

بذاكرة الرتاث الوطني. 

حماور  ثالثة  يف  املوؤمتر  اأبحاث  �ُشجلت  وقد 

الأول حول اإ�شكاليات احلرف التقليدية، وكتب فيه 

املرتبطة  وامل�شكالت  الأبعاد  حول  بنداري  يا�شر 

بواقع احلرفين. كما تناول �شفوت تهامي املعوقات 

والإ�شكاليات التي تواجه احلرف التقليدية م�شرًا 

�شابقًا«  »البال�س  املحرو�شة  طفلة  ل�شتخدام 

اأما  اإنتاج خزيف متميز.  مبحافظة قنا بغية �شنع 

جمدي عزت عبد القادر فقد تناول حقوق امللكية 

للموؤمتر  الثاين  املحور  وحمل  للحرف.  الفكرية 

كتبت  والتحديث«  التقليد  بن  »احلرف  عنوان 

الأ�شاليب  من  ال�شتفادة  حول  �شاكر  اأمانى  فيه 

الفنية احلديثة يف ت�شميم الن�شيج املر�شم وتنمية 

ال�شناعات احلرفية الن�شيجية يف م�شر. وتناول 

للحفاظ  والتكنولوجيا  الآلة  تطويع  �شباح  عالء 

وكتب كل من  التقليدية.  الزجاجية  على احلرف 
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طارق عبد الرحمن اأحمد وطارق اأحمد اإبراهيم 

خليل حول ال�شناعات التقليدية امل�شرية ودورها 

اأما املحور الثالث والأخر  يف تنمية املجتمع. 

حول  درا�شات  جمموعة  ا�شتمل  فقد 

التقليدية،  احلرف  جماليات 

�شلتوت  منال  بداأتها 

حول  ببحث 

التجريبي  الإبداع 

الفن  بن  التطعيم  حلرفة 

ل�شحى  درا�شة  تلتها  والتكنولوجيا. 

كاأحد  اخليامية  توظيف  حول  الدمردا�س 

معا�شرة  مالب�س  لبتكار  التقليدية  احلرف 

ثم  العاملية.  املو�شة  م�شايرة لجتاهات  لل�شيدات 

احلرف  فيها  تناولت  الباري  عبد  ل�شلوى  درا�شة 

الأ�شالة  بن  الرتاث  من  وال�شتلهام  التقليدية 

واملعا�شرة. وقد حر�س القائمون على اإعداد كتاب 

امل�شتديرة  املائدة  فعاليات  ت�شجيل  على  املوؤمتر 

التقليدية  التي حملت عنوان »�شبل دعم احلرف 

اأوراق  اأربع  ناق�شت  والتي  الرتاث«.  واإحياء 

الفخار يف  لنهى فهمي حول درا�شة  الأوىل  مهمة 

�شليمان  لأمرة  والثانية  القدمية.  م�شر  منطقة 

احلرف  اأ�شاليب  لإحياء  لدرا�شة  عر�شت  التي 

مو�شوع  ناق�شت  التي  عفيفى  نهى  ثم  التقليدية. 

زخارف الأطباق النجمية بن الإبداع وال�شناعة. 

القباط  ملن�شوجات  ال�شايغ  هبة  عر�شت  واأخرًا 

كاإحدي احلرف الن�شيجية التقليدية امل�شرية..

موؤمتر القرية امل�شرية 

وقعت فعاليات هذا املوؤمتر مبحافظة املنوفية 

�شم  كتاب  يف   2013 عام  اأبحاثه  وُن�شرت 

مايقرب من 500 �شفحة. بداأ مبقدمة ل�شعد عبد 

الرحمن حول القرية امل�شرية..نظرات متجددة. 

تالها مقدمة مل�شعود �شومان بعنوان »قرى م�شر 

يف  نحاول  »اإننا  قوله  م�شرًا  الوجود«  و�شياغة 

موؤمترنا هذا اأن نقدم و�شفًا جيدًا وعلميًا للحال 

اأبحاث  خالل  من  امل�شرية،  قريتنا  يف  واحلالة 

نخبة مقدرة من علمائنا لتنطلق الإدارة املركزية 

لعقد  الأوىل  هي  �شابقة  يف  والبحوث  للدرا�شات 

اأدوات  مع  وميدانيًا  نظريًا  تتوا�شل  موؤمترات 

وو�شائل ومناهج العلوم ل�شتعادة القرية امل�شرية 

برونقها ونا�شها الفاعلن. 

اأي�شًا  حماور  ثالثة  املوؤمتر  اأوراق  وا�شتملت 

املحور الأول حمل عنوان »عمارة القرية امل�شرية... 

اأبحاث  جمموعة  على  وا�شتمل  وت�شورات«.  روؤى 

بداأها اإ�شالم حممد هيبة بدرا�شة نقدية حتليلية 

وعالقتها  الريفية  للعمارة  اجلمالية  القيم  حول 

الريف  يف  واملعي�شية  الوظيفية  بالإمكانات 

امل�شري. ثم درا�شة  حممد �شمر حول البناء يف 

التخطيط  مقابل  يف  الفو�شى  امل�شرية:  القرية 

)مع مقرتح لإنقاذ الأر�س ون�شقها(. اأما املبحث 

التي  فا�شل  ل�شامية  فكان  املحور  هذا  يف  الأخر 

بن  امل�شرية  للقرية  العمرانية  البيئة  تناولت 

تراث املا�شي وحداثة امل�شتقبل. وُخ�ش�س املحور 

منظور  من  امل�شرية  »القرية  ملو�شوع  الثاين 

بعنوان  بحثًا  بيومى  حممد  فيه  كتب  اجتماعى« 

»القرية امل�شرية بن الق�شاء العريف والر�شمي«، 

بن  الفالحية  ال�شخ�شية  ك�شك حول  ثم ح�شنن 

الثبات والتغر. واأخرًا رفعت البدري الذي اهتم 

على  اجلماهري  الإعالم  تاأثر  مو�شوع  ببحث 

املحور  اأما  الريفية.  التنمية  يف  ال�شلوك  اأمناط 

الثالث يف هذا املوؤمتر فكان حول الن�شاط الريفي 

اإيهاب  فيه  تناول  التحديث.  واآليات  املوروث  بن 
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ال�شعيدى بحثًا حول اأدوات العمل الزراعي، كما 

الدواجن يف  تربية  فار�س اخلياط مو�شوع  تناول 

املحور  هذا  اأبحاث  واخُتتمت  الريفي.  القطاع 

والكتاب عامة بدرا�شة اأحمد جمعة التي تناول 

فيها م�شاكل الري واأزمة املياه.

الطف���ل  موؤمت���ر 

وامل�شتقبل

فعاليات هذا  متت 

وُن�شرت  بالقاهرة  املوؤمتر 

كتاب  يف   ،2013 اأبريل  يف  اأوراقه 

ا�شتمل على 470 �شفحة. وقدم له �شعد عبد 

امل�شتقبل...وطن  طفل  بعنوان  مبقدمة  الرحمن 

الذي  النبى احللو  املوؤمتر جار  وتراأ�س  امل�شتقبل. 

امل�شتقبل  وروؤى  الرباءة  عامل  حول  مقدمة  كتب 

الرباءة-  بعامل  لقاء  اأول  »ا�شمحوا يل يف  قائاًل: 

اجلدات،  بحواديت  اأرحب  اأن  الأطفال-  عامل 

وايلد،  واأو�شكار  واإي�شوب،  واأندر�شون،  وبيدبا، 

ال�شفاهية  واحلكايات  وليلة،  ليلة  األف  و�شخو�س 

كامل  بكتابنا:  رحب 
ُ
واأ ال�شعوب«.  اأ�شافتها  التي 

كيالين، اأحمد جنيب، عبد التواب يو�شف، يعقوب 

كتبوا  واآخرين  قنديل،  املن�شي  حممد  ال�شاروين، 

احلكاية املده�شة، هوؤلء الأطفال الذين تخفوا يف 

اأما م�شعود  �شورة كتاب ليقدموا البهجة للطفل. 

عن  »بعيدًا  بعنوان  مقدمة  كتب  فقد  �شومان 

عالم  جنالء  وكتبت  بالطفل«.  الهتمام  �شكوك 

»م�شتقبل  بعنوان  مقدمة  املوؤمتر-    عام  اأمن   -

الطفل امل�شري بن احللم والواقع«. 

اأما اأبحاث املوؤمتر فهي كثرة ومتنوعة تناولت 

ثالثة حماور الأول بعنوان »ق�ش�س الأطفال بن 

اأبحاث  ثالثة  وت�شمن  العلمي«  واخليال  الرتاث 

األف  حول  بدرا�شة  اأحمد  �شيد  عواطف  بداأتها 

الطفولة  زاد«  »دنيا  احلكايات  منبع  وليلة  ليلة 

احلا�شرة يف الليايل. ثم حممد ال�شبع الذي كتب 

عن كليلة ودمنة ودللة الرمز. وتناول رجب �شعد 

للطفل.  املقدمة  العلمي  اخليال  ق�ش�س  مو�شوع 

مو�شوع  اأ�شحابه  تناول  فقد  الثاين  املحور  اأما 

والقوانن  الدولية  املواثيق  بن  الطفل  »حقوق 

امل�شرية« من خالل بحثن الأول ملحمد ال�شافعي 

حول الطفل يف الد�شتور اجلديد �شياغة مرتبكة 

وحقوق غائبة )درا�شة مقارنة(. والثاين ليعقوب 

ال�شاروين حول حقوق الطفل الثقافية.. ويف املحور 

الثالث املعنون »الوعي ال�شيا�شي للطفل )الروافد 

لعفاف  الأوىل  درا�شات  ثالث  جند  والتكوين(« 

والثانية  يتغر«.  »اأطفالنا يف عامل  بعنوان  عوي�س 

ال�شيا�شية  »الرتبية  بعنوان  الدين  �شم�س  حلافظ 

ترك  ل�شاهندة  والثالثة  للطفل«.  معرفية  �شرورة 

حول امليديا والتن�شئة ال�شيا�شية للطفل امل�شري. 

حول  الأوىل  م�شتديرتن  مبائدتن  املوؤمتر  وحفل 

ا�شرتك  والعامية،  الف�شحى  بن  الأطفال  �شعر 

الأطفال بن  بورقة حول �شعر  اأحمد �شويلم  فيها 

الف�شحي والعامية. وتناول ن�شاأت امل�شري ال�شعر 

بن الأم�س واليوم، وناق�س عزت ابراهيم الطفل 

امل�شري ما بعد2011م  وزمن امليديا. وناق�شت 

اأمل جمال مو�شوع اأغاين الأطفال وت�شكيل الهوية 

امل�شرية، وانتهت هذه املائدة بورقة عبده الزراع 

الذي قدم ورقة بعنوان »قراءة ال�شعر تفتح اآفاق 

املعرفة«. اأما املائدة امل�شتديرة الثانية فقد حملت 

والبقاء«  الندثار  بن  ال�شعبية  »الألعاب  عنوان 

زحام  لأحمد  الأوىل  مداخالت  �شتة  ت�شمنت 

والبقاء،  الندثار  بن  ال�شعبية  الألعاب  حول 
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لالألعاب  عر�شت  التي  �شالح  لدعاء  والثانية  

تطمح  اأ�شئلة  الندثار  خطر  ومواجهة  ال�شعبية 

الأطفال  األعاب  مر�شي  فوؤاد  تناول  ثم  لالإجابة.. 

وت�شاءل  والنف�شال.  الت�شال  بن  ال�شعبية 

اخلفي:  الزمان  عطر  حمزة:  حممد  اإبراهيم 

واملداخلة  �شرقها؟.  اجلميل..من  الزمن  األعاب 

اخلام�شة ل�شفاء عبد املنعم حول األعاب الأطفال 

ال�شعبية بن الندثار والبقاء. واأخرًا قدمت عزة 

املفهوم  ال�شعبيية  الألعاب  بعنوان  مداخلة  اأنور 

اأي�شًا  الكتاب  �شجل  وقد  والأهمية.  واخل�شائ�س 

ثالث �شهادات املهمة حول الطفل الأوىل ل�شويكار 

العربية-   املتحركة  الر�شوم  واقع  حول  خليفة 

ملحمد  والثانية  الآفاق.  املوا�شفات-   – الإنتاج 

ك�شيك بعنوان »يف م�شاألة الكتابة لالأطفال«�شرة 

الكتابة«، واأخرًا قدم عبد التواب يو�شف �شهادته 

بعنوان »نحو ا�شرتاتيجية ثقافية واإعالمية للطفل 

امل�شري«. 

�سياغة م�ستقبل الرتاث امل�سري

متت  التي  للفعاليات  ا�شتعرا�شنا  اإطار  ويف 

يف م�شر خالل الأ�شهر املا�شية، ن�شر هنا لهذا 

حتى  كتاب  يف  اأوراقه  ُتطبع  مل  الذي  املوؤمتر- 

ل�شياغة  الوطنية  املبادرة  نظمت  حيث  الن- 

م�شتقبل الرتاث امل�شري موؤمترها الأول بالقاهرة 

املوؤمترات  بقاعة   2014 23 مار�س  الأحد  يوم 

باجلمعية اجلغرافية بو�شط القاهرة. و�شارك يف 

التخ�ش�شات  ذوي  من  م�شرية  كوادر  املبادرة 

قطاع  يف  املختلفة  امليدانية  واخلربات  العلمية 

التزام  منطلق  من  ال�شخ�شية  وب�شفتها  الرتاث 

اأي  لها  ولي�س  امل�شري.  الرتاث  جتاه  اأخالقي 

توجهات �شيا�شية اأو حزبية اأو م�شالح فردية. 

احلايل  الو�شع  تقييم  اإىل  املبادرة  وتهدف 

واقرتاح منظومة م�شتقبلية لإدارة وتنمية الرتاث 

ت�شمل  متكاملة  ا�شرتاتيجية  خالل  من  امل�شري، 

واملوؤ�ش�شات  امل�شري  الرتاث  بعنا�شر  التعريف 

املعنية به وحتديد اأدوارها وعالقاتها التنظيمية، 

موؤ�ش�شات  وتطوير  لهيكلة  اأف�شل  ت�شور  و�شع  مع 

ملوؤ�ش�شات  احلديثة  للمنهجية  طبقًا  الرتاث 

بع�شويتها  م�شر  ت�شرتك  التي  الدولية  الرتاث 

ال�شلة  ذات  العلمية  اللقاءات  لتو�شيات  وطبقًا 

لتقدمي  املبادرة  ت�شعى  كما  امل�شري.  بالرتاث 

املتاحف  لتاأمن  املدى(  وطويلة  )عاجلة  حلول 

املوارد  وتنمية  الأزمات  واإدارة  الرتاث  ومواقع 

الب�شرية والتمويل الذاتي واقرتاحات حلزمة من 

وتعزز  اجلديدة  الهيكلة  مع  تتنا�شب  الت�شريعات 

من حماية الرتاث امل�شري. وكان اع�شاء املبادرة 

قد عقدوا عددًا من اللقاءات يف الآونة الأخرة يف 

�شارك  م�شتديرة  ملائدة  مفتوحة  مناق�شات  �شكل 

فيها اجلميع باأفكاره لكل حمور معرو�س للنقا�س. 

كما �شكلت املبادرة جلان عمل متخ�ش�شة )مثل 

 – الب�شرية  املوارد  تنمية  – جلنة  الهيكلة  جلنة 

واملتاحف  املواقع  حماية  جلنة   – التمويل  جلنة 

املعماري  الرتاث  جلنة   – القانونية  اللجنة   –
جلنة   – الطبيعي  الرتاث  جلنة   – والعمراين 

الرتاث الالمادي(، كما توا�شلت املبادرة مع  بع�س 

اخلرباء املتخ�ش�شن يف جوانب املبادرة باإجراء 

تخ�ش�شاتهم  من  لال�شتفادة  ا�شتماع  جل�شات 

ومتثل  للمبادرة.  ال�شرتاتيجي  املنهج  وا�شتكمال 

للتوا�شل  اأ�شا�س  املبادرة نقطة بداية وحجر  هذه 

الرتاث  ملوؤ�ش�شات  الوطنية  بن اجلهود  والتن�شيق 

املخت�شن  واخلرباء  فيها  والعاملن  امل�شري 

العلمية  واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  ووا�شعي 

هذا  وياأتي  ال�شلة.  ذات  والأهلية  والتنفيذية 

العامة  اخلطوط  لعر�س  للمبادرة،  الأول  املوؤمتر 

للمبادرة والتوا�شل مع كل املهتمن ب�شاأن الرتاث 

امل�شري لتلقي اقرتاحهم وروؤيتهم ال�شرتاتيجية. 

كما تدعو املبادرة لعقد موؤمتر علمي مهني جامع 

بنهاية �شهر اإبريل 2014 مب�شاركة كل اخلربات 

الأخرى  الوطنية  واملبادرات  امل�شرية  والكفاءات 

ال�شرتاتيجية  للخطة  النهائية  لل�شياغة  للتو�شل 

مل�شتقبل الرتاث امل�شري ورفعها للجهات الر�شمية 

بالدولة.



avec ceux aujourd’hui en 
usage, beaucoup de similarités 
peuvent être constatées aussi 
bien au plan de la forme 
que des matériaux utilisés, 
ce qui permet de supposer 
une continuité de la culture 
paysanne et villageoise au long 
de toutes ces époques. 

Alors que la fabrication et 
l’utilisation de certains des fours 
en poterie comme la taboun 
et la waqqadiaya marquent, 
aujourd’hui, un certain recul et 
paraissent  quasiment voués 

à disparaître, 
ceux que l’on 
connaît sous le 
nom de tannours 
continuent encore 
à être répandus ; 
on peut même 
dire qu’ils sont 
de plus en plus 
utilisés au plan 
commercial, dans 
les boulangeries 
aussi bien que dans 
les restaurants 
m o d e r n e s . 
Cela s’explique, 
la plupart du 
temps, par le 

type de combustible utilisé 
dans chaque genre de four. 
Taboun et waqqadiya ont 
besoin de combustibles 
solides, matériau qui s’est 
raréfié en raison du recul de 
l’agriculture traditionnelle, alors 
que le tannour peut marcher, 
notamment, au pétrole ou au 
gaz.

Dhif Allah Mohamed Oubaïdat
Jordanie
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sont même devenus parmi les 
témoignages les plus répandus 
des différentes époques qui 
mènent jusqu’à notre ère. Cela 
prouve que ce type de fours 
a été en usage de façon 
ininterrompue, au long 
des âges.

A côté du taboun, 
le pays de Cham 
(la terre de Syrie) a 
connu d’autres types 
de fours comme le 
tannour ou la waqqadiya 
qui se distinguent aussi bien 
par les matériaux utilisés dans 
leur fabrication que par la 
nature de leur fonctionnement. 
Chaque type de four semble 
avoir été répandu dans une 
région particulière.  Dans les 
provinces de la Jordanie, 
par exemple, le taboun se 
rencontrait fréquemment 
sur les hauteurs tandis 
que la waqqadiya était 
caractéristique des vallées 
profondes (aghwars), ce qui 
peut s’expliquer par le type 
de combustible disponible 
localement, sans parler des 
contraintes climatiques. Il faut 

également noter que taboun 
et tannour peuvent coexister 
dans la même maison.

Si l’on compare les différents 
fours en poterie découverts 
sur les sites archéologiques et 
appartenant à des âges différents 
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LES FOURS 

A PAIN EN 

ARGILE

Les fours à pain en argile, par-
delà leurs fonctions et finalités, 
sont l’un des moyens inventés 
par l’homme pour apprivoiser 
le feu et l’utiliser pour les 
besoins de la vie quotidienne. 
Les fours existent depuis les 
temps les plus reculés : les 
traces les plus anciennes, qui 
furent découvertes sur le site 
archéologique de la grotte de 
Klisoura, au sud de la Grèce, 
permettent de les faire remonter 
au paléolithique moyen (100 
000-40 000 avant J.C.). On 
a également mis au jour sur 
ce site les vestiges de fours 
en poterie qui se trouvaient 

dans des strates datant du 
paléolithique supérieur (40 000-
20 000 avant J.C.).

En terre de Syrie, les traces 
les plus anciennes de l’utilisation 
par l’homme de fours en 
poterie remontent à la période 
néolithique (8500-4500 avant 
J.C.), ainsi que l’ont montré 
les fouilles archéologiques sur 
le site de Basta, au sud de la 
Jordanie, où l’on a dégagé de 
nombreux fragments que Gebel 
a qualifiés de « tessons  de 
tabouns (petits fours en poterie 
de forme verticale). D’autres 
vestiges de fours en poterie 
ont ensuite été découverts et 



analytique appliquée à un genre 
de chanson appartenant au 
patrimoine musical tunisien, et 
plus précisément à la région de 
Jbeniana. Il s’agit du sawt de 
‘al jennat (sur les paradis) qui 
figure parmi un grand nombre 
d’occurrences musicales, 
différentes les unes des autres 
par la forme et le contenu, que 
nous avons collectées et classées 
au cours de l’enquête sur le 
terrain que nous avons menée 
dans le cadre de la préparation 
d’un master de musique et 
d’ethnologie musicale.

La chanson populaire se 
définit comme « la chanson qu’un 
peuple fredonne, intériorise et 
se transmet de génération en 
génération, une chanson qui 
émane de son être profond 
et exprime ses espérances ; 
il n’est pas impératif que ce 
peuple en soit l’auteur, il suffit 
qu’il l’ait empruntée à son 
auteur anonyme et qu’il se la soit 
appropriée de façon à l’intégrer 
à son patrimoine. »

La chanson populaire 
représente la partie résiduelle 
de longues épreuves endurées 
par les aïeuls et la quintessence 
de leur interaction avec la 
géographie, le milieu naturel  et 
le vécu historique. Elle « jaillit du 
plus profond de chaque peuple 

dont elle exprime les multiples 
préoccupations et aspirations ; 
elle accompagne toutes les 
étapes de son existence ainsi 
que ses cérémonies, aussi 
bien privées que publiques, 
religieuses que profanes. »

Nous avons conclu de 
l’ensemble des études consultées 
sur la chanson populaire que 
celle-ci est étroitement liée à la 
vie de l’homme à ses différentes 
étapes, et c’est pourquoi elle est 
si riche et diverse dans sa forme 
et ses thèmes qui varient selon 
les célébrations, qu’elles aient un 
caractère religieux ou profane.

Les conclusions auxquelles 
nous a conduit, au plan musical, 
notre étude analytique du sawt 
appelé ‘al jannet, aboutissent 
à la conviction que ce type de 
chanson repose sur un ensemble 
de significations produites par 
le peuple pour qu’elles soient 
la meilleure expression de ses 
sentiments et de ses élans. Il 
serait injuste de qualifier ce type 
de musique de « simpliste » car 
il s’agit, au contraire, d’un art 
élevé dans sa conception et 
riche par sa structure rythmique 
et mélodique.

Fatma Zekri
Tunisie
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LE LANGAGE MUSICAL DE LA 

CHANSON POPULAIRE

Etude analytique du sawt en tant qu’exemple

Le discours musical s’inscrit 
dans le cadre d’une pensée 
musicale fondée essentiellement 
sur un ensemble de symboles, 
de signes, de suggestions et 
d’autres formes d’expression 
qui varient selon le milieu, la 
culture, les us et coutumes et 
autres éléments qui confèrent 
à chaque peuple sa spécificité. 
C’est pourquoi nous croyons 
que le langage musical des 
chansons populaires, sous 
leurs diverses formes, doit être 
étudié de façon approfondie de 
manière à identifier certaines 
formes musicales spécifiques qui 
permettraient de définir l’identité 
artistique du peuple qui nous a 
donné telle ou telle musique. 

L’auteur a voulu présenter 
dans cette étude une approche 

analytique d’un type de chanson 
populaire répandu dans certaines 
régions de la Tunisie que l’on 
appelle as-sawt (littéralement : 
le chant). Nous essaierons de 
mettre en évidence les différents 
éléments artistiques constitutifs 
de ce type de chant et, partant, 
les spécificités du langage 
musical qui le caractérisent 
et qui peuvent nous donner 
un éclairage sur la nature et 
les références musicales et 
culturelles de cette forme de 
création artistique.

Beaucoup de questions 
continuent en effet à se poser 
concernant le langage musical et 
sa signification. Nous essaierons 
en tant que musicologue 
d’y répondre à travers la 
présentation d’une approche 



communication qui s’infiltrent 
à l’intérieur de toutes les 
sociétés.

La mondialisation continue 
en effet à imposer d’immenses 
défis aux deux peuples qui sont 
menacés de perdre leur identité 
et l’héritage culturel qui en est la 
base et de voir disparaître des 
pans entiers de leur patrimoine. 
Aussi est-il plus que jamais 
nécessaire de multiplier sur 
place, c’est-à-dire dans les 
régions frontalières, à l’est du 
Maroc et à l’ouest de l’Algérie, 
les événements culturels, de 
manière à sauvegarder, à travers 
des célébrations communes, 
cette identité culturelle reçue 
en partage et à donner aux 
nouvelles générations le 
goût de cette culture, tout 
en œuvrant à l’archiver et à 

la documenter afin qu’elle 
demeure un solide facteur 
d’unité entre les deux pays et 
contribue à l’élimination des 
différends artificiels hérités 
de l’ère coloniale. C’est ainsi 
seulement que se renforceront 
les sentiments de solidarité 
et de proximité entre les 

deux peuples voisins dont les 
jeunes générations connaissent 
souvent mal les valeurs culturelles 
authentiques qui les unissent. 
Ces célébrations auraient, en 
outre, de grandes retombées 
sur le plan économique car 
elles devraient devenir un 
facteur d’attractivité touristique 
et environnementale propre 
à impulser le développement 
intégré de l’ensemble de 
la région et à contribuer au 
rayonnement tant local que 
national et international de ces 
deux régions du Maghreb, grâce 
à la préservation, à la protection 
et à la défense de leur patrimoine 
commun face aux menaces de 
la mondialisation.

Al Zoubeïr Mahdad
Maroc
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LA DANSE DU ‘ALLAOUI 

OU LA DABKA 

MAGHREBINE

Les deux peuples marocain 
et algérien se partagent, 
dans bien des domaines, le 
même patrimoine populaire. 
Les origines communes de 
nombreuses tribus et familles 
des deux pays, l’histoire, la 
géographie et la communauté 
de destin constituent autant de 
facteurs qui influent sur la culture 
des populations vivant de part 
et d’autre de la frontière ainsi 
que sur les formes artistiques 
par lesquelles elles s’expriment 
et les critères de goût qui s’en 
dégagent. C’est là que se 
trouvent en effet les fondements 
sur lesquels repose la mémoire 
commune aux deux peuples 

marocain et algérien.
Ce patrimoine artistique 

reçu en partage se compose 
de traditions vestimentaires 
ou alimentaires. Il s’étend à 
la musique, à la danse, et à 
bien d’autres arts. C’est lui qui 
constitue l’identité et la sensibilité 
qui définit la personnalité 
commune aux populations de 
cette région du Maghreb et leur 
confère la capacité d’affronter 
les défis de l’invasion culturelle 
et des avancées hégémoniques 
des autres civilisations aussi 
bien que la menace de cette 
acculturation pernicieuse 
liée à l’expansion rapide des 
technologies modernes de la 



notamment économiques, 
le nombre étant en soi un 
indicateur de puissance et 
d’invulnérabilité. Les enfants de 
la tribu constituent de leur côté 
les forces vives du groupe et sa 
véritable richesse que la tribu 
veille à développer pour que 
les jeunes générations réalisent 
pleinement les espoirs placés 
en elles. 

Quant aux différentes étapes 
du mariage bédouin elles 
témoignent de l’attachement 
de ces communautés aux 
aspects formels de l’événement 
à travers lesquels elles 
affirment leur profonde fidélité 
à des traditions symbolisant 
l’authenticité, la dignité sociale, 
la manifestation de la grandeur 
et l’exhibition de l’éclat social 
au sein du groupe. C’est à ce 
niveau, précisément, que l’on 

peut saisir certains aspects 
de l’intelligence sociétale et 
culturelle des bédouins qui 
demeurent attachés à ces 
canaux de transmission entre 
les diverses parties du groupe 
qui garantissent la position et le 
statut de chacun au sein de la 
tribu. 

Les rites et aux célébrations 
sont significatifs de la place 
de la liesse, de la communion 
festive dans la mentalité des 
bédouins qui font de la noce 
une occasion pour proclamer 
leur amour de la vie. Les 
festivités qui accompagnent 
le mariage chez les bédouins 
ressembleraient à un carnaval 
auquel participent femmes, 
hommes, jeunes et enfants.

Haythem Serhane
Jordanie
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société bédouine veille à cette 
continuité, affirmant ainsi son 
attachement à des traditions et 
coutumes émanant de son être 
profond qui se sont construites 
à partir des expériences de 
ce groupe humain soucieux 
de préserver ses valeurs 
authentiques qui garantissent 
la solidité et pérennité du tissu 
social. La tribu est en effet 
considérée comme un édifice 
social cohérent que tous les 
membres veillent à renforcer 
car il est l’expression d’une 
appartenance absolue et d’une 
loyauté sans faille.

La noce bédouine est en 
soi une manifestation culturelle 
pleine de significations et de 
symboles qui témoignent de 
l’enracinement des valeurs et 
de la vivacité des coutumes qui 
confèrent à la sphère culturelle 
bédouine son autonomie et 
son authenticité. C’est dans 
ce cadre que s’inscrit la 
symbolique du mariage qui ne 
vise pas uniquement à jeter les 
bases d’une nouvelle famille 
mais tend à réaliser une plus 
grande intégration à la tribu 
en tant que celle-ci représente 
la grande famille qui veille à la 

sécurité des individus, défend 
leurs intérêts et soutient leurs 
entreprises et leurs aspirations. 

L’un des aspects saillants du 
mariage bédouin est qu’il émane 
d’une attitude traditionnaliste 
qui appréhende le mariage à 
partir d’une vision pragmatique 
fondée sur un système de 
valeurs qui ne reconnaissent 
que la relation légale entre 
l’homme et la femme. Ces 
valeurs s’expriment, en outre, 
à travers la l’exaltation de l’idée 
du mariage qui est inculquée à 
l’enfant dès son plus jeune âge. 
Les modes d’organisation de 
cette alliance chez les bédouins 
sont révélatrices des concepts 
qu’ils sont fiers de défendre 
et d’enraciner. La notion de 
nassab (lignée) est essentielle. 
Epousailles et multiplication 
des naissances émanent d’une 
mentalité qui glorifie le nombre 
et accorde la plus haute 
importance aux notions de 
puissance et de prééminence 
qui sont, dans la conscience 
du bédouin, liées à la force, au 
prestige et à l’influence de la 
tribu. L’importance numérique 
de la tribu vient s’ajouter à 
celle de ses autres ressources, 



LA NOCE BEDOUINE 
INTRODUCTION A LA LECTURE DES 

SIGNES ET DES SYMBOLES

Le mariage est l’une des 
manifestations sociales les 
plus importantes de la vie 
des hommes, en raison du 
rôle qu’il joue en tant que 
principe d’organisation sociale 
et garantie de pérennité des 
sociétés humaines. Il est, en 
outre, révélateur du mode de 
pensée des différents groupes 
humains et se présente comme 
un miroir des traditions et des 
us et coutumes reçues en 
héritage par ces groupes autant 
qu’il est l’expression de leurs 
conceptions, non seulement 
en ce qui concerne les rapports 
sociaux mais aussi l’existence 
et  l’univers en tant que tout.

La perception du mariage 

et les coutumes qui y sont liés 
diffèrent selon les cultures et les 
civilisations. Il est certain qu’en 
ce qui concerne le mariage 
la société jordanienne a des 
traditions qui sont communes 
à toutes les régions du pays, 
mais il s’agit du mariage en tant 
qu’événement pris globalement 
et non pas en chacun de ses 
détails. En d’autres termes, 
la société jordanienne est 
profondément attachée au 
mariage en tant que système 
d’organisation sociale. 

Le mariage bédouin en 
Jordanie a conservé ses 
traditions particulières héritées, 
de génération en génération, 
au cours des âges. La 
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également nécessaires à son 
existence. C’est en veillant à 
cet équilibre que l’on protègera 
sans doute l’enfant contre les 
abus et le laisser-aller. 

Les chercheurs qui se sont 
intéressés à la question ont 
certainement noté que les 
activités ludiques des enfants 
n’ont pas vraiment retenu 
l’attention des historiens 
arabes. On trouve certes, ici 
et là, des allusions, du reste 
difficiles à exploiter, ou alors un 
petit nombre d’écrits guère plus 
longs que de brèves épîtres, 
mais cela va rarement plus loin. 
Un tel déficit pourrait s’expliquer 
par le fait que les savants 
arabes qui se sont intéressés à 
l’éducation de l’enfant se sont 
concentrés, pour l’essentiel, sur 
l’enseignement, considérant 
le jeu comme un penchant 
naturel auquel l’enfant cède 
dès qu’il commence à faire ses 
premiers pas – un besoin inné 
qui n’exige ni encadrement ni 
apprentissage.

Forts de cette conviction, 

les éducateurs se sont surtout 

occupés des acquis liés à 

l’éducation et à l’école tels 

que la lecture, l’écriture, la 

récitation, le civisme ou la 

religion. Le plus souvent la 

question du jeu n’est abordée 

que de façon fortuite, à travers 

des allusions qui relèvent, dans 

la plupart des cas, de la mise 

en garde contre les excès et 

de l’insistance sur les limites à 

imposer à l’enfant pour qu’il ne 

se détourne pas de la discipline 

et des activités « sérieuses » 

qui détermineront les étapes à 

venir de son existence et pour 

que les activités ludiques ne 

continuent pas à occuper une 

place trop importante jusqu’à 

un âge où l’enfance « devrait » 

se terminer.

Rachid Al Aafaki

Maroc
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Les jeux occupent une 
place aussi importante dans la 
vie de l’enfant que les autres 
activités tels que l’école, la 
nourriture, l’habillement, etc. 
qui jouent également un rôle 
essentiel dans la formation de 
sa personnalité et contribuent 
à le préparer à jouer les rôles 
que l’avenir lui réserve. Certains 
spécialistes vont jusqu’à affirmer 
que les activités ludiques sont 
aussi nécessaires au bon 
développement de l’enfant que 
l’air pur, les rayons du soleil, 
l’eau potable, la nourriture ou le 
sommeil. Le jeu permet en effet 
à l’enfant de donner libre cours 
à ses élans naturels ; il permet 

également à l’éducateur de lui 
inculquer des connaissances 
mais aussi des vertus tels que 
la maîtrise de soi, l’audace, la 
volonté ou le courage.

Toute privation ou lacune 
dans ce domaine ne peut 
qu’avoir des conséquences 
négatives sur l’enfant. Mais 
laisser le jeu envahir son 
quotidien et occuper une place 
disproportionnée dans sa vie est 
tout aussi négatif. La solution 
devrait consister à trouver le 
juste équilibre en lui offrant les 
moyens de se livrer de façon 
raisonnable à ses jeux favoris 
mais sans que cela empiète 
sur les autres activités qui sont 
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sous diverses formes, dans ces 
œuvres où l’évocation de la noble 
sépulture se mêle aux hymnes 
à la Révélation. Nombreux 
sont en effet les poèmes où 
Ibn Qaytoun, louant les hautes 
vertus du Prophète, en vient à 
évoquer la noble sépulture et à 
dire son aspiration à visiter les 
Lieux saints de Médine afin d’y 
trouver le réconfort, de déplorer 
les vicissitudes du sort et 
d’implorer la bénédiction divine. 
C’est la figure du Prophète, 
fréquemment évoquée dans 

ses poèmes, qu’il implore pour 
trouver la consolation dans 
cet état où il se sent séparé 
de son âme même, étranger 
à elle. Et c’est vers un univers 
d’apaisement et de profonde 
sécurité intérieure que le 
transporte le colloque avec le 
Saint Messager qu’instaure le 
discours inspiré par le vœu de 
se rendre à Médine pour se 
recueillir sur la noble sépulture.

Abdellatif Hanni
Algérie
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a creusé sa voie et trouvé sa 
source d’inspiration. Et ce sont 
des motivations où se mêlent 
religion et nationalisme qui 
ont permis l’éclosion de ces 
poésies récitées en  public à 
l’occasion des célébrations 
religieuses, celles liées au 
mouled (anniversaire de la 
naissance du Prophète) autant 
que les autres, sous leurs 
diverses formes et dans toute 
leur variété. 

« La thématique religieuse 
n’a cessé de se développer et 
de se renforcer. Elle a fini par 
dominer la vie intellectuelle, 
politique et culturelle, élargissant 
d’autant l’impact de ce type de 
poésie. Et l’on a vu les poètes 
se tourner de plus en plus vers 
les temps bénis de la Révélation 
qu’ils érigeaient comme un 
rempart contre l’injustice qui 
leur était imposée. Les chants 
à la gloire du Prophète (mada-
ih) sont devenus autant de 
refuges où le créateur trouvait 
force et consolation. Les poètes 
concevaient leurs poèmes 
comme autant de déplorations 
inspirées par l’état auquel le 

pays était réduit. En célébrant 
le Prophète – que la Paix et 
la Prière soient sur Lui –, ils 
s’éloignaient en fait d’une réalité 
où ils ne trouvaient guère de 
raison d’espérer. La Révélation 
était devenue un abri et une 
source d’inspiration. »

Les poètes populaires 
ont nourri leurs œuvres des 
innombrables motifs où ils 
exprimaient leur amour de la 
patrie, leur nostalgie de la liberté 
perdue, leur haine et leur rejet 
du colonisateur. Leurs poèmes 
ne furent en aucune façon une 
forme de divertissement (fût-
ce au sens pascalien) ni une 
vaine lamentation sur un passé 
révolu, mais bien l’expression 
des regrets et de l’affliction qui 
les tenaillaient. 

Le recueil de poésies d’Ibn 
Qaytoun contient de nombreux 
poèmes consacrés aux élans 
de profonde nostalgie que la 
noble sépulture du Prophète 
et les Lieux Saints de Médine 
suscitent chez le poète. Un 
amour profond pour la haute 
figure du Messager de Dieu 
ne cesse ainsi de s’exprimer, 
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La poésie populaire 
algérienne a toujours puisé dans 
l’Islam ses thèmes et les formes 
de son expression artistique. 
Cette tradition s’explique par la 
formation religieuse des poètes 
populaires de ce pays. Ceux-ci 
se sont en effet, dans la plupart 
des cas, instruits en fréquentant 
les zaouias (mausolées des 
saints) où ils apprenaient le 
Saint Coran et la Sîra (actes 
et dits) du Noble Prophète et 
s’imprégnaient des rites et 
traditions islamiques. Cela a 
en outre contribué, pour une 
large part, à leur apprentissage 
de la langue et de la littérature 
arabes. Mais il ne faut pas non 
plus oublier que c’est l’épreuve 

du colonialisme qui a été, pour 
beaucoup de ces apprenants, 
à l’origine de leur vocation 
poétique autant qu’elle a exalté 
leurs sentiments religieux. 
Ils ont ainsi pris conscience 
du défi que représente la 
puissance coloniale française 
qui a envahi et asservi leur 
pays, et se sont tournés 
vers l’Islam qui est devenu la 
référence fondamentale de leur 
création poétique et un moyen 
efficace pour convaincre les 
gens de l’impérieuse nécessité 
d’entreprendre le Djihad (la 
guerre sainte) pour libérer le 
pays du joug colonial. 

Tel est le contexte dans lequel 
la poésie religieuse algérienne 

L’ASPIRATION A LA NOBLE 

SEPULTURE DU PROPHETE DANS LA 

POESIE POPULAIRE ALGERIENNE

L’exemple du poème « Depuis Thèbes » d’Ibn 

Qaytoun



distinction n’est faite entre 
littérature populaire et récits 
légendaires. 

L’étude s’inspire certes, 
par moments, de ce type de 
recherches où les deux genres 
se trouvent confondus, mais 
seulement là où ces sources 
répondent à ses propres 
finalités et à la construction du 
sens qu’impose la lecture du 
récit légendaire.

Ce récit est en soi une œuvre 
littéraire dans la mesure où il 
a pour base un texte dont les 
constituants se fondent en une 
construction harmonieuse, 
même si les principes 
d’harmonie et de cohérence se 
cachent dans les profondeurs 
de la trame narrative, du fait de la 
prééminence des composantes 
imaginaires et des événements 
qui sortent de l’ordinaire. Pour 
autant que l’œuvre littéraire 
constitue un tout harmonieux 
dans sa structure, il nous 
faut en effet postuler que la 
signification de chacun de ses 
éléments constitutifs (c’est-
à-dire de chacun de ses 
segments narratifs) ne peut être 

perçue en dehors de sa relation 
avec les autres éléments. Le 
récit légendaire, en tant qu’il 
est un genre littéraire qui a ses 
spécificités, constitue en effet 
une structure unificatrice où 
la forme est liée à un contenu 
spécifique, à savoir l’ordre des 
segments qui obéissent à une 
temporalité interne au récit ; et 
où le contenu a, lui aussi, une 
forme qui lui est propre, à savoir 
celle de la succession des 
événements et leur interaction 
sociale et intellectuelle. 

Sur cette base, l’auteur étudie  
Al Jena’ada en tant qu’œuvre 
littéraire parfaitement structurée 
et ouverte sur de multiples 
significations ; il examine 
les éléments sur lesquels le 
récit fonde son architecture 
harmonieuse et dont il tire 
son principe de cohérence ; 
il interroge enfin la façon dont 
le texte génère du sens grâce 
à ses propres composantes et 
à son système de renvois et de 
références.

Intissar Qaed al Banna
Bahreïn
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arracher à la sorcière les 
serviettes ensorcelées 
qu’elle cachait en son 
sein et réussissent ainsi 
à défaire le sort jeté à la 
belle enfant. Le roi fait 
ensuite semblant 
d’inviter la sorcière 
à déjeuner et en 
profite pour la jeter 
dans une marmite 
d’eau bouillante en 
lui faisant croire 
qu’il s’agit d’un 
plat de mouton. 
Telle est la fin 
de la méchante 
sorcière, le royaume 
est débarrassé de ses maléfices 
et tous vont dès lors vivre dans 
la paix et le bonheur.

 Le conte d’Al Jena’ada est 
à classer dans le genre du récit 
légendaire car sa structure diffère 
de celle des autres types de 
récits, en particulier des contes 
populaires. Sa structure est en 
effet plus proche de celle des 
formes littéraires et présente des 
points communs avec l’univers 
du rêve et de  l’imagination 
qui donne toute sa cohérence 

au récit légendaire. Or ce 
récit relève entièrement 

de la littérature, alors 
que le conte populaire 
est profondément 
imprégné de réalité 

vivante et n’a pas 
un caractère 

p u r e m e n t 
littéraire.  

On trouve, 
en fait, dans 

certains ouvrages 
consacrés à la 

littérature populaire,  
des confusions 

entre les deux genres 
du conte populaire et du 

récit légendaire, les critiques 
mettant sous la même rubrique 
de « contes populaires » tout ce 
qui relève du vieux patrimoine 
narratif. Certains chercheurs 
considèrent même les récits 
animaliers et les histoires de 
démons comme des récits 
légendaires, sans procéder 
aux vérifications nécessaires, 
notamment en ce qui concerne 
les fonctions des personnages, 
qu’ils soient imaginaires ou 
réels, de sorte qu’aucune 



FORME ET 

SIGNIFICATION DU 

RECIT LEGENDAIRE

Le conte  d’Al Jena’ada  

comme exemple

Le conte d’Al Jena’ada nous 
vient d’Arabie Saoudite. Il s’agit, 
pour l’essentiel, de l’histoire d’un 
pauvre pêcheur qui reçoit en 
cadeau une caisse de poissons 
dont l’un se transforme en une 
belle jeune fille qui se met au 
service de cet homme sans 
qu’il s’en aperçoive. Mais, dès 
qu’il découvre cette personne, 
le pauvre pêcheur va l’aimer et 
la traiter comme sa propre fille. 
Il la met notamment en garde 
contre une sorcière qui habite 
dans la même ville. Un jour 
que la jeune fille est occupée à 
coudre le vent fait s’envoler la 
pièce de tissu sur laquelle elle 
travaille. La voyant sortir pour 

récupérer son bien, la sorcière 
lui jette un sort : la jeune fille 
va désormais passer ses 
journées à dormir et ses nuits 
à rester éveillée. Le pêcheur 
en est profondément affecté, il 
décide de l’enfermer dans un 
mausolée de sucre qu’il a bâti 
pour elle. Un jour qu’il faisait sa 
promenade en ville, le roi voit 
son cheval s’arrêter net et se 
mettre à brouter le mausolée. 
Il découvre alors l’existence de 
cette jeune fille et apprend son 
histoire avec la sorcière. Or le 
roi avait secrètement épousé 
la sorcière et avait eu d’elle un 
enfant de trois ans. Le père et 
l’enfant se mettent à deux pour 
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termes : « Même si le conte 
merveilleux a une construction 
bien définie, ce type de 
récit est, en fin de compte, 
structurellement lié aux rites 
et aux conceptions en vigueur 
dans les sociétés primitives. 
Mais la relation entre le folklore 
et l’ethnographie n’est pas 
toujours directe, même si les 
deux doivent nécessairement 
coexister dans chaque cas 
particulier. Pour le vérifier, nous 
devons d’abord trouver la 
composante ethnographique 
qui est à la base de cette 
matière folklorique, ensuite 
mettre en lumière les concepts 
qui en relèvent, enfin suivre le 
processus de transformation de 
la composante folklorique. »

Propp s’interroge également, 
dans l’introduction de son 
ouvrage, sur le meilleur moyen 
d’analyser le conte en le 
replaçant dans son contexte 
historique et d’enquêter sur 
ses racines. Il estime que sa 
méthode d’analyse diffère 
des approches fondées sur la 
comparaison entre les contes 

ou la mise en relation de ces 
récits avec les données et 
événements historiques. Son 
projet consiste à rechercher les 
vieilles réalités historiques qui 
ont généré le conte russe et à 
définir les critères sur la base 
desquels ces temps historiques 
ont donné forme au conte et en 
sont devenus la racine.

Propp considère également 
que la critique et l’autocritique 
sont, pour tout chercheur, l’un 
des fondements scientifiques 
de la démarche à adopter, 
car c’est ainsi seulement qu’il 
peut présenter au public des 
résultats clairs et vérifiables. 
L’une des écoles que Propp 
critique est l’école mythologique 
qui est la première à prétendre 
que la similarité apparente 
entre deux manifestations et 
leur superficielle conformité 
extérieure sont en elles-mêmes 
la preuve de leur corrélation 
historique.

 Yaqub Al-Muharraqi
Bahreïn



longueur des développements 
auxquels l’enquête l’avait 
conduit.

Comme elle « nous fait 
remonter, ainsi que l’affirment 
Daniel Fabre et Jean-Claude 
Schmidt dans leur introduction 
à l’ouvrage, aux origines même 
de la société, la racine du conte 
est, par définition, hors du 
temps. Toute la construction 
mise en place par Propp peut 
être lue comme une explication 
des significations intemporelles 
du conte merveilleux qui traite, 
en réalité, de la monarchie 
héréditaire, de l’habilitation en 
vue du passage à l’étape de la 

jeunesse, du voyage de l’âme 
dans l’autre monde. »

Mais le livre ne se borne à 
mettre en lumière ces points, 
il procède à une vaste enquête 
historique, ethnographique 
et folklorique à l’échelle de la 
planète. Propp était en avance 
de trente ans sur son époque 
dans sa défense de la valeur 
ethnographique du folklore. 
L’idée centrale et le principe 
de départ de l’ethnographie 
dont Propp a fait, dans cet 
ouvrage, la pierre angulaire de 
sa méthode a été résumée par 
son élève Boris Nikolaïevitch 
Boutilov (1919-1997) en ces 

34



33

VLADIMIR 

PROPP ET LA 

METHODOLOGIE 

D’ETUDE DE 

LA CULTURE 

POPULAIRE

Ayant posé les fondements 
théoriques pour une étude 
rigoureuse du conte, Propp 
a voulu en connaître les 
racines historiques dans son 
grand ouvrage intitulé Les 
Racines historiques du conte 
merveilleux, paru en 1946, et 
dont la version française a été 
publiée pour la première fois en 
1983. C’est cette version qui 
nous servira de base pour faire 
connaître la visée historique du 
projet proppien relatif à l’étude 
du conte. 

Le livre se compose 
d’une introduction et de 
dix chapitres intitulés, 

respectivement: l’ouverture 
du conte ; la forêt enchantée ; 
la grande maison ; le don 
magique ; le passage ; à 
proximité du fleuve de feu ; loin 
du pays des trois fois neuf ; la 
fiancée ; le conte en tant que 
tout. Cet ouvrage est considéré 
comme le deuxième tome de 
l’étude du conte que Propp a 
appelée : La Morphologie du 
conte. En fait Propp pensait, au 
départ, ajouter à son premier 
livre un chapitre sur « les 
racines historiques du conte 
merveilleux » mais il s’est trouvé 
amené à publier cette étude 
dans un volume à part, vu la 



a eu et continue d’avoir de 
graves conséquences sur notre 
perception du patrimoine, en 
général, du patrimoine populaire, 
en particulier, et, il va de soi, de 
l’identité. 

Cinquièmement : la nécessité 
pour le monde arabe d’élaborer 
un nouveau type d’approche, 
dans tous les domaines, et 
en particulier au niveau du 
renouvellement de la pensée, de 
la protection des savants et de 
la promotion de la recherche ; 
la nécessité, également, de 
défendre la langue arabe et de lui 
donner une place centrale dans 
nos actions et préoccupations. 
Cet effort de renouvellement 
ne saurait donner ses fruits que 
par le travail sur le terrain, sur la 
base des valeurs et de l’héritage, 
en tant que celui-ci constitue un 
tout. 

Sixièmement : l’enseignement 
supérieur doit faire l’objet d’une 
attention particulière ; il doit 
jouer un rôle important non pas 
seulement en tant que moyen 
d’acquisition des savoirs mais 
aussi en tant que production du 
savoir, investissement dans le 

champ du savoir et élargissement 
de la base des connaissances, 
de sorte qu’une plateforme 
soit créée qui devienne une 
base culturelle polyvalente pour 
l’ensemble de la société arabe.

Septièmement : remettre 
en question l’ordre arabe de 
l’information, en tant que tout 
et au niveau de ses différentes 
composantes, en tenant 
compte du rôle crucial de 
l’information, à notre époque, et 
de sa contribution essentielle à 
la diffusion des savoirs.

Huitièmement : la littérature 
populaire représente l’élément 
le plus important pour tout ce 
qui concerne le patrimoine et 
la sauvegarde de l’identité. 
C’est cette littérature qui recèle 
en tant que telle certaines des 
composantes les plus essentielles 
de la personnalité arabe ; c’est 
en elle que se concentrent 
certaines des formes de création 
qui sont les plus révélatrices de 
l’identité d’un peuple.

Salem Al Maouch

Liban
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Pour répondre à cette 
question, il faut:

Premièrement : adopter une 
méthode précise pour l’examen 
de l’héritage culturel. Cet héritage 
doit en effet être étudié de façon 
rigoureuse et revivifié, à travers 
certaines de ses manifestations, 
sur la base de la continuité de 
la dynamique historique dans 
laquelle il se trouve inscrit, une 
continuité qui fait apparaître celles 
de ses composantes qui, par-
delà le mouvement de l’histoire, 
témoignent d’une spécificité en 
phase avec la modernité, une 
spécificité qui permet à de telles 
composantes d’interagir, de se 
développer, de s’ouvrir et de 
s’intégrer à l’évolution naturelle 
de notre monde nouveau. 

Deuxièmement : cette 
approche doit s’accompagner 
d’une critique constructive du 
patrimoine populaire, en vue 
d’établir la nécessaire cohérence 
entre le fond et la forme et 
leur naturelle adéquation au 
mouvement de la durée, dans sa 
triple dimension : passé, présent 
et avenir.

Troisièmement : l’inquiétude, 

l’instabilité, l’incertitude et les 
autres problèmes que vit la 
nation arabe sont de nature à 
perturber la nécessaire définition 
de certains concepts telle que 
l’identité arabe. On pourrait 
à cet égard affirmer que le 
patrimoine populaire dans ses 
manifestations authentiques 
induit une identité tout aussi 
authentique, et réciproquement. 

Quatrièmement : il faut opérer 
une véritable évaluation de 
notre situation actuelle qui porte 
la marque de la négligence, 
de l’impéritie et de l’absence 
de sérieux quant à la prise en 
charge de nombreux aspects 
de notre existence, ce qui 
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L’auteur  met en lumière le 
rapport entre l’identité et le 
patrimoine populaire, d’une 
part, et la littérature populaire, 
d’autre part, sachant que 
cette littérature a pour objectif 
de poser la question du vécu 
et de l’héritage culturel et de 
montrer que le rapport entre ces 
deux notions est un rapport de 
proximité et de convergence 
dont la finalité est de conférer à 
la nation la continuité nécessaire 
à l’édification de son existence 
sociale sur la base de l’évolution, 
de l’histoire, du présent et du 
devenir. 

Il s’agit là d’une construction 
en mutation dans une durée 

en mutation. Le changement 
ne saurait venir de l’extérieur, 
il est interne à l’évolution de la 
nation. Car telle est la réalité 
de la nation arabe, en ces 
temps d’incertitude où cette 
nation manque de repères dans 
sa vision de l’ensemble des 
problèmes et difficultés auxquels 
elle se trouve confrontée, et en 
premier lieu lorsqu’il s’agit de la 
question de l’authenticité et de 
la modernité.

C’est ici que se pose la 
question de savoir si le rapport 
de l’identité au patrimoine 
populaire n’est pas un rapport 
hypothéqué par la négligence et 
la dépendance.

LA CULTURE POPULAIRE ARABE 

ENTRE IDENTITE ET UNIVERSALITE
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Quant au deuxième chercheur, le 
Professeur Simon Gergey, chef du 
Département des études arabes et 
islamiques à la Faculté des lettres 
de l’Université de Genève, il était 
de mère arabe et de père suisse, il 
parlait couramment l’arabe et était 
passionné de collecte et d’étude des 
chansons populaires. Il avait publié 
avant son arrivée dans la région un 
important ouvrage dans lequel il a 
collationné des textes du mawwel 
syrien qu’il a accompagnés d’une 
étude analytique. Le Professeur 
Gergey est arrivé au Bahreïn après 
une visite au Koweït au cours de 
laquelle il était parti à la recherche 
de textes chantés sur le mode du 
mawwel, tel qu’il était connu en 
Syrie, au Liban et en Jordanie, en 
vue d’une étude comparée. Mais, 
dès le début, il fut captivé par le 
chant des pêcheurs de perles ainsi 
que par l’art du sawt (littéralement : 
belle voix) qui est typique de la 
région. Il consacra l’essentiel de son 
étude aux chansons populaires du 
Golfe. Je lui servis de guide lorsqu’il 
entreprit d’enregistrer les œuvres 
les plus importantes du patrimoine 
chanté du Bahreïn. Il partit ensuite 
pour les Emirats Arabes Unis, puis 
pour la Jordanie, avant de revenir à 
plusieurs reprises au Bahreïn afin de 
parachever son étude. Il publia, au 
début des années 80, grâce au Musée 

national de Genève, l’ensemble 
des informations et documents 
sonores qu’il avait collationnés et 
enregistrés, sous la forme de quatre 
CD, accompagnés chacun d’un 
livret contenant les documents ainsi 
que les noms des témoins, guides 
et récitants qu’il avait rencontrés. 
LA CULTURE POPULAIRE 
s’emploie actuellement à négocier 
les droits de réédition de ces 
enregistrements auquel sera jointe, 
pour chaque CD, une traduction 
arabe du livret d’accompagnement. 
Les pourparlers sont avancés et 
l’on espère que ce pas viendra 
compléter le précédent.  

Toutes ces actions menées de 
façon précoce sur le terrain en vue 
de collationner et d’enregistrer les 
arts du chant, dans la région du 
Golfe et dans le reste de la Presqu’île 
arabique, constituent, sans aucun 
doute, une entreprise d’envergure 
d’une rare qualité. La providence 
divine a voulu que de grands 
spécialistes soient venus accomplir 
cette tâche et la parachever loin 
de la terre qui a donné vie à ce 
patrimoine. C’est ce qui a permis 
de conserver ce précieux legs 
populaire et de le transmettre aux 
générations futures. 

Ali Abdallah Khalifa
Président de la rédaction
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textes qu’il avait enregistrés, ce que 
je fis en m’aidant des rudiments de 
langue anglaise que j’apprenais 
auprès de mon professeur Aïssa Al 
Dhaouadi.

Le Professeur Olsen a écrit un 
ouvrage de qualité sur la musique 
et le chant au Bahreïn et dans 
la région du Golfe arabe qu’il a 
intitulé : La Musique traditionnelle 
du Golfe arabe. On peut considérer 
cette œuvre, demeurée à l’état de 
manuscrit jusqu’à sa mort, comme 
la synthèse de ses recherches. La 
disparition de ce grand savant fut une 
grande perte pour les spécialistes 
de cette musique. J’écrivis, à cette 
époque, au nom du Centre du 
patrimoine populaire des Etats du 
Golfe arabe dont j’étais membre, 
à la femme du Professeur Olsen 
pour m’informer des documents et 
manuscrits concernant la région du 
Golfe arabe que le défunt a laissés. 
J’ai fait part à Mme Olsen de mon 
désir d’en acquérir des copies 
afin d’en assurer la conservation 
à quoi elle répondit que tous les 
mémoires, journaux, bilans de 
recherches laissés par le défunt, 
y compris les correspondances 
qu’il a entretenues avec ses 
guides et ses accompagnateurs, 
ont été transférés à titre de dons 
à la Société danoise de musique 
populaire, laquelle les a, à son tour, 

légués au Musée national danois , 
où ils se trouvent toujours. 

Par chance et grâce à la louable 
initiative officielle du Département 
de la culture et du patrimoine 
national du Ministère bahreïni de 
l’Information, les droits de traduction 
et de publication du manuscrit du 
Professeur Olsen furent acquis, 
en 2005. Le Ministère se chargea 
d’imprimer et de publier en anglais, 
sa langue d’origine, ce manuscrit 
en l’accompagnant de trois CD 
contenant tous les enregistrements 
– très rares – que le chercheur 
danois a effectués. Traduit, publié 
et distribué en arabe, ce livre 
représente aujourd’hui l’une des 
plus précieuses études sur le terrain 
qui existent dans ce domaine, une 
étude qui, par-delà le patrimoine 
musical de la région, s’interroge sur 
l’impact du comportement humain, 
avec toutes les visions et formes de 
savoir qu’il véhicule, sur la création 
musicale.

Le Professeur Olsen a 
laissé un important florilège 
d’enregistrements sonores, des 
œuvres d’une grande rareté, mais 
aussi de nombreux mémoires, 
brouillons, articles publiés dans de 
nombreuses revues scientifiques 
qui constituent un vrai trésor et une 
part inappréciable de ce qui fait 
notre grandeur spirituelle. 

28

Editorial



Entre la fin des années 50 et la 
fin des années 70 du XXe siècle, 
deux chercheurs travaillant sur le 
terrain ont effectué, en plusieurs 
périodes, des séjours au Bahreïn. 
L’objectif était le même, mais 
chacun a travaillé sur un thème 
différent. Ils menaient, l’un et l’autre, 
des enquêtes scientifiques sur le 
terrain, parcourant des milliers de 
kilomètres en direction des régions 
orientales de la Presqu’île arabique 
afin de connaître et d’étudier les arts 
du chant du Bahreïn, du  Koweït, de 
Qatar, de l’Etat des Emirats Arabes 
et du Sultanat d’Oman. Ces études 
approfondies étaient devenues pour 
eux le but de toute une existence 
dévolue à la recherche et à la 
science. 

Le Professeur Pol Rofseng 
Olsen (1922-1982) fut le premier à 
se rendre au Bahreïn. Membre de 
l’Académie danoise de la musique 
populaire, Président du Conseil 
mondial de la musique traditionnelle, 
il était considéré comme un des 
plus grands  spécialistes de cet 
art lorsqu’il rejoignit la mission 
archéologique danoise venue 
effectuer des fouilles sur le territoire 
bahreïni. Le Professeur Olsen 
se donna pour tâche d’explorer 
le patrimoine musical et chanté 
des populations du Golfe arabe. 
Le regretté Professeur Ahmed Al 

Fardane et moi-même qui étais à 
l’époque élève de lycée, eûmes 
l’occasion de faire partie des guides 
qui ont accompagné le professeur 
dans ses déplacements à travers les 
lieux où se produisaient les artistes 
du tarab (musique populaire). Et 
ce fut ainsi que nous participâmes 
aux rencontres qu’il effectua avec 
les musiciens, les interprètes et les 
récitants, dans les différentes villes 
du Bahreïn. Le Professeur Olsen 
réussit à enregistrer des œuvres 
représentant les principaux arts 
bahreïnis du chant, notamment 
les airs qui étaient chantés sur les 
bateaux des chercheurs de perles 
ainsi que ceux qui accompagnaient 
leurs soirées de veille lorsqu’ils 
revenaient de leurs expéditions. A 
cela s’ajoutaient les chansons qui 
égayaient les mariages et autres 
cérémonies. 

Je puis dire, sans risquer de 
me tromper, que les performances 
artistiques enregistrées par le 
Professeur Olsen sont parmi les 
œuvres les plus pures et les plus 
proches des origines de ces arts 
populaires tels que les pratiquaient 
des maîtres aujourd’hui disparus. 
Olsen m’écrivit à son retour au 
Danemark pour me demander le 
nom de certains des instruments 
qui étaient en usage ; il souhaitait 
également que je lui traduise les 
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was common in mountainous 
areas of Jordan, while the 
Waqqadiyah was commonly 
used in valleys. This can be 
explained by the climate and 
type of firewood in the different 
areas. In some parts of Syria, 
the Tabun and the Tannur were 
used side-by-side in the same 
house.

When we compare the 
remains of clay hearths found in 
archaeological sites to today’s 
clay hearths, there are a number 
of commonalities in terms of 
shape and raw materials. This 
indicates the continuity of the 
culture of villagers in these 

areas. 
While the manufacture and 

use of clay hearths such as 
Tabun and Waqqadiyah are 
dying out, Tannur hearths are 
still used at modern bakeries 
and restaurants. This is 
primarily a result of the different 
types of fuel used; Tabun and 
Waqqadiyah use solid fuel that 
is no longer available due to the 
decline in traditional agricultural 
activities, but Tannur can use 
gas.

Dhayfullah Ubaydat
Jordanie
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Clay hearths
 for baking bread

Clay hearths, regardless 
of their use and function, are 
one example of the many 
inventions that allow man to 
contain and control fire for use 
in daily life. Clay hearths were 
used as early as the Middle 
Palaeolithic age (100000 – 
40000 BC), and evidence 
of clay hearths was found a 
very long time ago at Klisoura 
Cave, an archaeological site in 
southern Greece. Remains of 
clay hearths that date back to 
the Upper Palaeolithic (40000 
– 20000 BC) have also been 
discovered. 

In the Levant countries, 
the oldest evidence of human 
knowledge of clay hearths 

dates back to the beginning 
of the Neolithic Age (c. 8500-
4500 BC); several shards 
of a Tabun hearth were 
found during archaeological 
excavations in Basta, southern 
Jordan. Archaeologists are still 
discovering such shards. This 
proves that clay hearths existed 
during the aforementioned 
periods.

Throughout the ages, the 
Levant countries used different 
types of clay hearths such 
as Tannur and Waqqadiyah 
in addition to Tabun hearths. 
Each hearth had its own 
characteristic raw material and 
purpose. Each area had its own 
type of clay hearth; the Tabun 
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who comprehend it and pass 
it on to future generations; it 
is the song that stems from 
people’s feelings and expresses 
their hopes. It is not necessarily 
created by the people of a 
particular place but rather 
adopted and taken from the 
original anonymous creator to 
become a part of the people’s 
culture.” 

The folk song is also 
considered a product of 
ancestral experiences and 
of ancestral interaction with 

the natural environment and 
historical conditions, so the 
folk song “was born of people 
expressing their thoughts, their 
concerns and their aspirations. 
It accompanies people 
throughout their lives and is 
present at their private and 
public celebrations, whether 
religious or secular.” 

As a result of our study, we 
have concluded that folk songs 
are closely associated with all 
stages of human life, and we 
find them rich and diverse in 
style and purpose.     

From our analytical study of 
Aal Jannat Sout, we conclude 
that this style represents a 
discourse that is based on a 
set of meanings produced by 
the society as the best means 
of expressing their feelings and 
emotions. It is distinguished by 
its form, and rich in its rhythmic 
and melodic structure.

Fatima Zikri
Tunisia
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An analytical study of the 
music of folk songs: Al Sout 
as an example

Musical discourse is 
based primarily on a set of 
symbols, signs, allusions, and 
other expressive forms. This 
discourse differs from one 
society to another based on 
culture, customs, traditions and 
other distinguishing elements. 
One must study the different 
types of folk song in order to 
arrive at a precise definition 
of the artistic identities of the 
societies that produce folk 
songs.

In this study, we have chosen 
to introduce an analytical 
approach using ‘Al Sout’, (one 
of the folk singing models 
common in parts of Tunisia). We 
have done this in an attempt 

to define the various artistic 
elements included in this type 
of song and to explore the 
characteristics of its musical 
style, which will give us insights 
into its cultural dimensions.

There are a number of 
questions about Al Sout. We 
attempt to find answers by 
examining ‘Aal Jannat Sout’, a 
style of singing associated with 
Tunisian folk music, particularly 
in Jibinyana area. Aal Jannat 
Sout has a particular form and 
content; I analysed this singing 
as part of my fieldwork for a 
Masters’ thesis on music and 
musical ethnology. 

A folk song is defined as “the 
song that is sung by the people 
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to abolish the differences that 
resulted from colonisation.

C o m p r e h e n s i v e  
development is intended to 
develop the sense of solidarity 
and coexistence between 
the peoples of both nations, 
because the younger generation 
knows little or nothing about 
their authentic culture. Such a 
cultural environment can have 
a positive economic impact 
by attracting tourists, and 
promoting culture. If heritage 
is protected and rendered 

immune to the negative impact 

of globalisation, this will lead 

to comprehensive regional 

development.

Al Zubair Mihdad

Morocco
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Al Allawi Dance 
(Moroccan Dabkah)

Moroccan and Algerian folk 
heritage share a number of 
common features and aspects. 
The shared origins of the 
tribes and families of the two 
countries, their geographic 
location and their shared 
destiny affect the nature of the 
culture of the peoples in these 
two neighbouring countries.

This common artistic 
heritage, which includes 
traditional costumes, food, 
music and dance, shapes 
the identity and sentiments 
of both peoples, uniting their 
characters and allowing them 
to confront the challenges 
of cultural invasion and the 

negative influence of modern 
modes of communication, 
which are spreading through 
the communities.

Globalisation still poses 
strong challenges, endangering 
the identity and culture of both 
peoples. As a result, it is vital 
that we create a common 
cultural and heritage-related 
environment on Morocco’s 
eastern borders and Algeria’s 
western borders in order to 
preserve their shared cultural 
identity, taking into account 
the younger generations. The 
media must also promote this 
cultural environment to enhance 
the unity of both peoples and 
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signs and symbols, 
which represent 
cultural values and 
customs that make 
up a distinctive 
identity. With this 
in mind, the aim of 
Bedouin weddings 
is to establish a new 
family but also to 
preserve tribal unity 
and the extended 
family that protects 
its members, safeguards their 
interests and defends their 
goals and aspirations.

The Bedouin wedding is a 
result of a traditional pragmatic 
attitude that views marriage as 
part of a system of values and 
that recognises marriage as a 
legal bond between a man and 
a woman that is accepted and 
encouraged by society.

The way Bedouins organise 
weddings serves as an indicator 
of the values that Bedouins 
hold dear and seek to preserve, 
such as increasing the number 
of tribal members, which adds 
to the tribe’s strength, influence 
and economic affluence. 

The various stages of 
Bedouin weddings reflect how 

much the Bedouins value 
formality and traditions that 
signify prestige and power. The 
Bedouins’ cultural and social 
system shows their respect for 
social standing and rank.

Rituals and celebrations 
signify how important happiness 
and pleasure are to Bedouins; 
weddings are an opportunity 
for Bedouins to display their 
love for life. That is why the 
celebrations that take place 
during weddings can seem like 
carnivals in which all the tribe’s 
men, women and children 
participate.

Haytham Sarhan 
Jordanie



The Jordanian 
Bedouin wedding: 
An introduction to 
reading signs and 
symbols 

Marriage is regarded as 
one of the most important 
social rituals in human 
societies due to its role in 
organising relationships within 
communities and perpetuating 
these communities. This ritual 
reveals how a society thinks, 
and reflects its inherited 
customs, attitudes and cultural 
traditions. It also reflects the 
society’s perspectives on social 
interaction, existential concepts 
and world-views.

Marriage rituals and 
traditions differ from one society 
to another due to cultural 
differences. Within Jordanian 
society, there are common 
marriage traditions, but we find 
similarities extend to general 

practices and traditions, but 
not to the details.

With all its classes and cultural 
and religious differences, 
Jordanian society is committed 
to marriage as a social system. 
Jordanian Bedouin marriage 
rituals have remained faithful 
to inherited traditions for many 
generations. 

The Bedouin tribes stick to 
these traditions to show their 
loyalty and to preserve their 
authenticity. Such traditions 
preserve the social fabric, 
because the tribe is a cohesive 
social structure with members 
that show absolute loyalty and 
allegiance.

The Bedouin wedding is a 
cultural activity that is rich in 
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also affect children negatively. 
Children need an appropriate 
amount of playtime, but 
balance is needed to ensure 
that playtime does not take 
precedence over other needs.

Anyone who researches 
the history of Arab childhood 
may notice that Arab scholars 
have not paid much attention 
to playing. This is because the 
Arab scholars who wrote about 
children focused on education 
in the belief that playing is 
something children do naturally 

as soon as they start crawling. 

Instead, they focused on things 

that children acquire through 

education, such as reading, 

writing, and behavioural and 

religious matters. Playing was 

considered secondary and there 

were warnings that excessive 

play could be detrimental to the 

child’s development.

Rashid Al Afaqi
Morocco
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Children’s Games in Morocco

Children are very interested 
in playing games, and play 
is no less important than the 
educational system, clothing 
and eating habits in terms of 
shaping the child’s personality 
and preparing him for the 
future. 

According to some 
researchers, “For children, play 
is as necessary as oxygen, sun, 

clean water, food and sleep; 
it provides them with many 
opportunities to interact with 
nature. Playing also gives us 
a way to teach many values – 
such as self-discipline, heroism, 
determination and courage – to 
children.” 

Children suffer if they don’t 
have enough opportunities to 
play, but excessive playing can 
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p o e m s 
l a m e n t i n g 
the state of 
their country. 
By praising 
the Prophet 
(MPBUH), they 
found hope, 
confidence, and 
inspiration.

Ve r n a c u l a r 
p o e t s 
c o m p o s e d 
poems of various styles and 
meanings to express their 
grief over lost freedom and 
their rejection of colonisation. 
Their poems were not created 
for the sake of poetry or for 
the sake of crying over ruins; 
poets composed the poems to 
express their disappointment.

Mohammed Ibn Qaytun’s 
volume of poetry contains a 
great deal of yearning for the 
Prophet Muhammad (MPBUH) 
and nostalgia for Medina and 
other sacred sites. His poems 
are religious and his well-
structured verses reflect a 
deep love for holy sites.  This 
is clearly depicted when Ibn 
Qaytun combined a description 

of the Prophet’s Holy Rawdha 
with praise for the Prophet 
(MPBUH). 

Ibn Qaytun devoted poems to 
praising the Prophet (MPBUH) 
and describing his qualities; he 
also expressed his longing to 
visit Medina and the Prophet’s 
tomb. His yearning was an 
attempt to seek the Prophet’s 
help at a time of spiritual 
discord. Ibn Qaytun sought 
to create a world in which 
tranquillity and peace prevailed, 
a world that transported him to 
the Prophet (MPBUH) and the 
Holy Rawdha. 

Abdullatif Hanni
Algeria
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Nostalgia for the Holy 
Rawdha in Algerian 
vernacular poetry: 

The example of ‘From Tiba’ by Ibn 
Qaytun 

Algerian vernacular poetry 
derived its themes and 
artistic styles from Islam. The 
vernacular poets’ religious 
upbringing contributed to the 
Islamic orientation of their 
poetry. These poets dedicated 
themselves to studying the 
Holy Quran and the Prophet’s 
life’s, and this contributed 
significantly to their use of the 
Arabic language and to their 
literary knowledge.

Colonisation aroused their 
emotions and their religious 
fervour, which inspired their 
poetry. These poets viewed 
the French colonists as 
usurpers and invaders, and 

this is reflected in their poetry. 
They used Islamic history as a 
reference to convince people 
of Jihad (the fight to liberate the 
country).

Poems praising the Prophet 
(May Peace Be Upon Him) 
and religious poems about the 
birth of the Prophet (MPBUH) 
prevailed over other themes. 
Religious themes dominated 
the intellectual, cultural and 
political lives of these poets. 
Poets turned to the age of 
the Prophet (MPBUH) seeking 
strength in light of the tyranny 
that was inflicted on them. They 
found tranquillity and peace in 
poems praising the Prophet 
(MPBUH). They composed 
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pot of boiling water. The witch 
died, and the people of the 
area lived happily after.

Al Jan’ada is classified as a 
fairytale because its structure 
differs from that of folktales 
and other tales. Al Jan’ada’s 
structure is more literary and 
reminiscent of the world of fiction 
and dreams, which dominate 
the structure of fairytales. The 
fairytale’s elements are also 
harmonious.

The fairytale, in all its 
many forms, is regarded 
as a literary form, while the 
folktale includes elements 
of reality and has no purely 
literary aspect. Some books of 
criticism classify both folktales 
and fairytales as fairytales. 
Others refer to stories about 
genies as fairytales without 
scrutinising the functions of 
the real or fictitious characters. 
Other references add animal 
characters to fairytales. This 
study cites sources that treat 
fairytales and folktales as 
the same thing, and sources 
that agree with this study’s 
premise.

This study’s analysis of Al 

Jan’ada fairytale looks at it 
as a literary text with a well-
established structure; the 
fairytale is a literary genre with 
all literary characteristics and 
harmony between the elements 
and the text. This harmony is 
essential to a fairytale, even 
if the harmony is unclear 
because of the dominance of 
the fictional components and 
events.

Given that the literary form 
is structurally harmonious, 
we need to assume that the 
meaning of each element 
cannot be separated from the 
other elements and stand alone. 
According to this definition, the 
fairytale is a literary genre with 
its own peculiarity, its parts 
are arranged in accordance 
with an internal chronological 
context. The structural content 
has a special form in which the 
social and intellectual elements 
interact with each other..

Entisar Qa’id Al Binna
Bahrain
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Al Jan’ada is a fairytale from 
Saudi Arabia. It is the story of 
a poor, lonely fisherman who 
received the gift of a box of 
fish. One of the fish turned 
into a pretty girl who served 
the fisherman without his 
knowledge. After the poor 
fisherman learned of the girl’s 
existence, he loved her and 
treated her as his daughter. 
He warned her to be wary of a 
witch who lived in the area. 

While the pretty girl was 
sewing one day, the wind blew 
away a handkerchief. When the 
girl ran after the handkerchief, 
the witch noticed her and cast 
a spell on her. The spell made 
the pretty girl sleep during the 
day and stay awake the whole 

night. The fisherman was so 
sad that he built the pretty girl 
a tomb of sugar. 

One day, while the King was 
visiting the area, he noticed 
his horse eating the tomb of 
sugar. He discovered the pretty 
girl, and learned of the witch’s 
spell.

The King married the witch 
and they had a son. When the 
boy was three years old, the 
King and his son grabbed the 
handkerchief from the witch’s 
bosom, breaking the spell. 
The King invited the witch to 
a banquet, where, under the 
pretence of offering her some 
mutton, he threw her into a 

A study of the 
narrative 
semantics of 
fairytales: 
Al Jan’ada 
fairytale as an 
example 
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by time. The wonder tale 
addresses subjects such as 
royal succession, the transition 
to young adulthood, and 
the spiritual journey to other 
worlds. However, the book 
goes beyond these subjects 
and addresses historical, 
ethnographic and folkloric 
research at the international 
level. Propp was thirty years 
ahead of his time when he 
defended the ethnographic 
value of folklore.

Propp’s student, folklore 
scholar Boris Nikolaevič Putilov 
(1919-1997), summarised 
the primary principle of 
ethnography that Propp 
considered the cornerstone of 
his methodology: “In spite of 

the fairytale’s limited structure, 
it is structurally related to the 
rituals and concepts of primitive 
communities. However, the 
relationship between folklore 
and ethnography is not always 
direct, although both are present 
in each case… we have to find 
the ethnographic component 
responsible for such folkloric 
material...” 

In the Introduction, Propp 
questioned the best way to 
approach the tale within its 
historical framework and to 
trace its historical roots. He 
explained that his 

Yaqub Yosuf Al-Muharraqi
Bahrain



After Vladimir Propp proposed 
theoretical foundations for the 
study of the tale, he focused 
on exploring the tale’s historical 
roots in his study ‘ The Historical 
Roots of the Wonder Tale’ 
(1946). I will use the French 
translation published in 1983 
to introduce Propp’s historical 
approach to studying tales. 

The book consists of 
an Introduction and ten 
chapters entitled Background; 
Drawstrings; Mysterious forest; 
Great house; Magic gifts; 
Crossing; Rivers of fire; Distant 
lands; Bride; and Tale as a 
whole. The book is considered 
the second part of Propp’s 
study of folktales, which began 

with his work ‘Morphology of 
the Folktale’. Originally, ‘The 
Historical Roots of the Wonder 
Tale’ was supposed to be part 
of the last chapter of Propp’s 
first book, but it was so long that 
he published it as a separate 
work.

As Daniel Fabre and Jean-
Claude Schmitt wrote in the 
Introduction to ‘The Historical 
Roots of the Wonder Tale’, the 
root of the tale takes us to the 
origin of communities so it is, 
by definition, unlimited by time. 

Propp’s structure can be 
read as a clarification of the 
semantic system of the wonder 
tale, which is unrestricted 

Vladimir 
Propp and the 
methodology 
used to study 
folk culture

8



and changes in the natural 
environment.

Third: The Arab world is 
currently in a state of anxiety, 
indecisiveness and instability 
in addition to other confusing 
situations. This leads to a lack 
of clarity about the Arab world’s 
needs, including the issue of 
identity. We may conclude 
that a clear sense of heritage 
creates a clear identity and vice 
versa. 

Fourth: We must look at 
our current situation, which is 
characterised by neglect and 
a lack of concern about many 
issues. This affects heritage 
and identity. 

Fifth: We must review the 
Arab approach to everything, 
especially how we think, 
disseminate knowledge, protect 
and encourage scholars, and 
we must protect the Arabic 
language by bringing it to the 
forefront. 

Sixth: We must focus on 
higher education so that instead 
of receiving knowledge, higher 
education produces, invests 
in and expands knowledge in 

order to establish a knowledge 
base that forms the cultural 
infrastructure of the society.

Seventh: We must reconsider 
the Arab media - both as a 
whole and in its different forms 
- in light of the important role 
that the media currently plays in 
disseminating and transmitting 
knowledge.

Eighth: We must emphasise 
the fact that folk literature is 
the most important element 
of heritage, and that it plays 
an important role in protecting 
identity. 

Salim Al Maush
Liban
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Arab folk culture:
 Identity versus 

globalisation

In this study, the researcher 
focuses on folk heritage and 
identity and studies their 
correlation with folk literature 
and its models. The paper 
describes the relationship 
between life and heritage, 
a relationship that gives a 
country the foundation on 
which to build its society. This 
foundation can be affected by 
history, the present and the 
future. Heritage and identity 
change due to internal shifts, 
and this is the situation in the 
Arab world, which is faced 
with a loss of strategy and with 
dilemmas including the issues 
of authenticity and modernity. 

We must take the following 

steps in the present reality in 
which heritage and identity 
suffer from neglect and 
dependency:

First: Adopt a clear method 
for studying and reviving 
heritage by tracking its historical 
movement and highlighting 
its elements with the goal of 
developing interaction with the 
Other, progress and openness 
within the new world.

Second: This method 
should be accompanied by 
the constructive criticism of 
folk heritage, so as to create 
harmony between the form 
and the content, and to keep 
abreast of the passage of time 
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Editorial

From the 1950s to the 1970s, two important 
field researchers visited Bahrain. They had a 
common purpose, but different topics; both travelled 
thousands of miles to the eastern part of the Arabian 
Peninsula to learn about the music of the Kingdom 
of Bahrain, Kuwait, Qatar, the United Arab Emirates 
and the Sultanate of Oman. Their work in the Gulf 
complemented in-depth studies that they did as 
academics. 

Professor Poul Rovsing Olsen (1922-1982) was 
a prominent ethnomusicologist, a member of the 
Danish Folk Music Association, and the Chairman of 
the International Council for Traditional Music from 
1977-1982. He joined excavations in Bahrain led by 
a Danish archaeologist, then returned to the area to 
study songs and music. 

While I was a student in preparatory school, 
the late Ahmed Al-Fardan and I were among the 
guides who accompanied Olsen when he met 
with members of traditional bands throughout 
Bahrain. Professor Olsen recorded significant songs 
associated with pearl diving, sailing, weddings, 
and other special occasions. I am confident that 
he recorded traditional songs and music firsthand 
from the original musicians and singers. After he left 
Bahrain, Olsen wrote to ask me about the names 
of some percussion instruments and to ask me to 
translate certain recorded material. I did my best 
with the help of my English teacher, Mr. Issa Al 
Dhawadi.

Professor Olsen’s Music in Bahrain: Traditional 
Music of the Arabian Gulf was his finest work. When 
he died, his study was unpublished, which was a 
great loss.

I wrote to Olsen’s wife to tell her that the Arab 
Gulf States Folklore Centre wanted to buy copies 
of his material on the Gulf region. I was surprised 
when she told me that his notes, diaries and assets, 
(including correspondence between Olsen and his 
guides), had become the property of the Danish 
Folk Music Association, which donated them to the 
National Museum of Denmark.

Thanks to official efforts, we managed to 
procure his manuscript in 2005, and to buy the 

rights to translate and publish it. The Department of 
Culture and National Heritage at Bahrain’s Ministry 
of Information published Olsen’s study in its original 
English and as an Arabic translation with three CDs 
of unique recorded material. This long-awaited study 
was relevant to both the region’s musical heritage 
and to musical heritage in general.

Professor Olsen left a valuable heritage-related 
legacy of rare audio recordings, notes, drafts and 
articles published in scientific journals.

The second scholar I want to mention is Simon 
Jargy, Chairman of Arab and Islamic Studies at the 
University of Geneva’s Faculty of Arts, who visited 
the region in the early 1970s. Simon’s mother is an 
Arab, and he speaks Arabic fluently. Before he visited 
the region, he collected and studied folk songs and 
published a valuable analytical study about Mawwӑl, 
(a traditional Levant song that is usually performed 
as a prelude to the actual song).

Jargy visited Kuwait, surveying musical forms 
such as Mawwӑl in Syria, Lebanon, and Jordan as 
preparation for a comparative study. When he visited 
Bahrain, he was so impressed by the songs of pearl 
divers and the famous art of Sawt that he decided 
to concentrate on the folk songs of the Arabian 
Gulf. I was his guide when he recorded samples of 
the most important folk songs in Bahrain, the UAE, 
and Oman. He returned to Bahrain several times for 
his study. With the support of the Swiss National 
Museum, he published his study in the form of CDs, 
each of which was accompanied by details about 
the narrators, the guides and the singers.

The Folk Culture Journal is exerting a great 
deal of effort to acquire the rights to re-issue these 
recordings with an Arabic translation of Jargy’s 
notes. This step will complement the other steps we 
have taken to preserve folk music.

Without scholars such as these who collected 
and recorded songs and music in the Gulf and the 
Arabian Peninsula, our heritage would not have 
been preserved for future generations.

                             Ali Abdulla Khalifa
           Editor In Chief

Another step on the path
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