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الثقافة ال�شعبية

ر�صــــالة التــراث ال�صعبي

من البحـــرين اإىل العــــــــامل

بالتعـــــاون مـــــــــع

)IOV( المنظمة الدولية للفن ال�شعبي



�شعب  �شّوت   2001 العام  من  فبراير   14 في 

الوطني  العمل  لميثاق  )ن��ع��م(  ب���  البحرين 

98،4%، في تكاتٍف �سعبيٍ  الفٍت �ساهم  بن�سبة 

الذي  االإ�سالحي  الم�سروع  واإر�ساء  بلورة  في 

حمد  الملك  الجاللة  �ساحب  ح�سرة  اأطلقه 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد حفظه ال�له، 

وقد مّه�دت الإطالق هذا الم�سروع مجموعة من 

التي  ال�سجاعة  ال�سيا�سية  والقرارات  التدابير 

خلقت جوًا من االنفراج في ال�ساحة ال�سيا�سية 

المحلية وانفتاحًا على مختلف التيارات، رغبة 

في الم�ساركة والتعددية.

كانت البحرين والمنطقة العربية قد و�سلت 

الموؤ�سرات  كل  كانت  فقد  تاريخي،  مفترقٍ   اإلى 

قد  الوقَت  اأن  اإلى  ت�سير  واالإقليمية  الدولية 

اتخاذ  من  بّد  ال  وكان  والتغيير،  لالإ�سالح  حاَن 

عتبات  �سعود  نحو  فيه  رجعة  ال  ج��ريٍء  قرار 

التاريخ،  فكان م�سروع جاللة الملك االإ�سالحي 

الح�سارية  للنقلة  تعّو�ض  ال  تاريخية  فر�سة 

ال�سنوات  في  البحرين  مملكة  �ست�سهدها  التي 

طالت  متقدمة  طفراٍت  �سهدنا  فقد  التالية. 

مختلف مناحي الحياة ال�سيا�سية واالقت�سادية 

نقلٍة  اإح��داث  اإل��ى  ق��ادت  التي  واالجتماعية، 

نوعيٍة في تحديث ال�ن�ّ�ظم االإدارية والقانونية 

الد�ستورية  والهيئات  الموؤ�س�سات  وت�سكيل 

الراأي  وحرية  الديمقراطي  المنهج  وتطبيق 

اأن  اأذه��ان��ن��ا  ع��ن  يغيب  ال  اأن��ه  اإال  والتعبير. 

لل�سعوب  الديمقراطي  الم�سار  هذا  مثل  تحقيق 

اال�ستيعاب  من  كبيرًا  قدرًا  يتطلب  والحكومات 

الحّب  بُخ�ل�ُ�ق  تم�سكًا  وال��م��ث��اب��رة   وال�سبر 

ال  وحيٍد  كخيار  وبالديمقراطية  والت�سامح 

منا�ّض عنه، ُرغم كّل ما يعتوره من م�ساعب في 

التي  االأمم  درو�ُض  علمتنا  فهكذا  الطريق،  اأول 

نف�سه. الطريق  �سبق�ت�نا على 

وخالل ال�سنوات الما�سية من العهد ال�ّزاهر 

بقدر  الثقافة  حظيت  الفتية،  المملكة  لهذه 

اأ�سبحت  فقد  االه��ت��م��ام،  م��ن  ب��ه  ي�ستهاُن  ال 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  التنمية  ركائز  اأحد 

الحقيقي  فاالإبداع  المملكة،  في  واالجتماعية 

والديمقراطية  الحرية  اأج���واء  ف��ي  ي��زده��ر 

الوطنية  ثقافتنا  تنه�ض  وب��ه  وال�سفافية، 

المت�سلة  االأ���س��ي��ل��ة  ج��ذوره��ا  على  م��رت��ك��زًة 

بح�سارة البحر والبادية.

�سدور  اأن  واث�ق�ين  ن��ّدع��ي  اأن  ن�ستطيع 

دخولها  وب��داي��ة  ال�سعبية(  )الثقافة  مجلة 

الحرية  مظاهر  من  مظهرًا  ُيعّد  الثالث  عامها 

الت�سبث  اأوجه  واأحد  الديمقراطي،  واالزدهار 

الجذور  وتعدد  العربية  الوطنية  بالُهوّي�ة 

والمنابت الثقافية في مملكة البحرين، و�ستلة 

االإ�سالحي  ال��م�����س��روع  �ستالت  م��ن  ح�ساربة 

اأمانة  نموها  وا�ستمرار  رعايتها  نتعهد  الكبير، 

ح�سرة  من  وتوجيه  بدعم  القادمة،  الأجيالنا 

�ساحب الجاللة حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه. 

وهي  و�سعبا  قيادة  البحرين  لمملكة  تحية 

وفي  المجيد،  الوطني  العيد  ذكرى  اأف��راح  في 

تتفتح  �ستظل  الوطني  االإ���س��الح  م�سروع  ظل 

الزهور. . و�ستظل ال�سدور عامرة باآمال كبار. 

هي�����ئة التح������رير

في ظل م�شروع الإ�شالح الوطني

مفتتح





�شورة الغالف
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اأ�شـــــــعاراملـــــجلة

يف خمتلف  الدول

 البحرين      1 دينار 

 المملكة العربية ال�شعودية     10 ريـال

 الكويت         1 دينار

 تون�س      3 دينار

1 ريـال   �شلطنة عمان 

275 دينار   ال�شودان   

10 درهم  الإمارات العربية المتحدة  

 قطر  10 ريال 

200 ريال  اليمن 

5 جنيه   م�شر 

3000 ل.ل   لبنان 

2 دينار  المملكة الأردنية الها�شمية  

 العراق           3000 دينار

 فل�شطين       2 دينار

5 دينار  الجماهيرية الليبية  

30 درهما  المملكة المغربية 

100 ل.�س.  �صوريا   

 بريطانيا  4 جنيه 

 دول التحاد الأوروبي   4 يورو

 الوليات المتحدة الأمريكية  6 دوالر

6 دوالر  كندا واأ�شتراليا 

التنفيذ الطباعي : مطبعة التحاد ذ.م.م. البحرين

هيئة التحرير

خليفة ـــــداهلل  ـــ عــبـــ عـــــــــــلــي 

المدير العام / رئي�س التحرير

النويــــري محمــــد  عبــداهلل 

من�سق الهيئة العلمية / مدير التحرير

نــــــور الــــهــــدى بـــاديـــ�ـــس

اإدارة البحــــــــوث الميدانية

المــــــو�شـــوي  نعمـــــــــــــان 

فرنــــــــد�شن جـــــــــــــــــورج 

كارلكـو�شت األمـــا  ديفيــد 

تحرير الق�سم الإنجليزي

ــوج ـــ ــرب ـــ ـــ ــيــر قـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ�ــشـــ

تحرير الق�سم الفرن�سي

ــــود الـــحـــ�ـــشـــيـــنـــي ــــم ــــح م

الإدارة الفـــنــــية

نا�شر عــلــي  مــحــمــد  �ــشــيــد 

الإخـــراج الفني والتنفيذ

ــــــزة ــــــم ــــــــــــة ح فــــــــــــوزي

الت�ســـــويــــر الفوتوغرافي

ذكــــــــــــــــــــــــاء �ــــــــشــــــــالم

اإدارة الأر�ســـــــيف

�ــــــــــشــــــــــوزان مــــــحــــــارب

اإدارة العالقــــات الدوليـــة

نـــــــواف اأحـــــمـــــد الـــنـــعـــار

اإدارة التوزيع

البنكي زايــــــد  ــ�ــس  خــمــي

اإدارة ال�ستراكات

عبــداهلل يو�شـــف المـــحرقي

اإدارة الت�سويق

بوخما�س يو�شف  يعقوب 

ــى الـــــدوي ــش ــ� حــ�ــشــن عــي

ت�سميم واإدارة الموقع الإلكتروني



فيها  واالأكاديميين  الباحثين  بم�ساركة   )   ( ترحب 

المعمقة،  العلمية  والمقاالت  الدرا�سات  وتقبل  مكان،  اأي  من 

الفولك���لورية واالجتماعي����ة واالنث�����روبولوجي��ة والنف�س����ية 

وال�سيميائية والل�سانية واالأ�سلوبية والمو�سيقية وكل ما تحتمله 

بالثقافة  تت�سل  البحث  في  وج��وه  من  الدر�ض  في  ال�ُسعب  هذه 

وتعدد  اأغ��را���س��ه��ا  اخ��ت��الف  اخت�سا�ض  ك��ل  ي��ع��رف  ال�سعبية، 

م�ستوياتها، وفقًا لل�سروط التالية:

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

عن راأي المجلة.

 ترحب )  (باأية مداخالت اأو تعقيبات اأو ت�سويبات على 

الطباعة  وظــروف  ورودهــا  ح�سب  وتن�سرها  مــواد  من  بها  ين�سر  ما 

والتن�سيق الفني.

 تر�سل المواد اإلى )  ( على عنوانها البريدي اأو الإلكتروني، 

مطبوعة الكترونيا في حدود 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.

�سور  وبرفقتها  تر�سل  التي  المواد  اإلى  وتقدير  بعناية  المجلة  تنظر   

المادة  لدعم  وذلــك  بيانية،  اأو  تو�سيحية  ر�سوم  اأو  فوتوغرافية، 

المطلوب ن�سرها.

اأو  اليد  بخط  مكتوبة  مــادة  اأيــة  قبولها  عــــدم  عن  المجلة  تعتـــذر   

مطبوعة ورقيًا.

 ترتيب المواد والأ�سماء في المجلة يخ�سع لعتبارات فنية ولي�ست له 

اأية �سلة بمكانة الكاتب اأو درجته العلمية.

 تمتنع المجلة ب�سفة قطعية عن ن�سر اأية مادة �سبق ن�سرها، اأو معرو�سة 

للن�سر لدى منابر ثقافية اأخرى.

لم  اأم  ن�سرت  اأ�سحابها  اإلــى  ترد  ل  للمجلة  المر�سلة  المواد  اأ�سول   

تن�سر.

اإبالغه  ثم  ورودهــا،  حال  مادته  بت�سلم  الكاتب  اإبــالغ  المجلة  تتولى   

لحقا بقرار الهيئة العلمية حول مدى �سالحيتها للن�سر.

وفق  منا�سبة،  مالية  مكافاأة  بها  تن�سر  مادة  كل  مقابل  المجلة  تمنح   

يزود  اأن  كاتب  كل  وعلى  لديها،  المعتمدة  والمكافاآت  الأجــور  لئحة 

برقم  مقرونا  البنك  وعنوان  وا�سم  ال�سخ�سي  ح�سابه  برقم  المجلة 

هاتفه الجوال.

�شــــــــــــــــــروط

واأحكــام النـــ�رش يف

الهيئة العلمية

م�شت�شارو التحرير

البحرين اأحمد الفردان 

ال�شودان اأحمد عبد الرحيم ن�شر 

م�شر اأ�شعد نديم 

العراق بروين نوري عارف 

البحرين جا�شم محمد الحربان 

البحرين ح�شن �شلمان كمال 

البحرين ر�شي ال�شماك 

المغرب �شعيدة عزيزي 

الكويت �شالح حمدان الحربي 

البحرين عبد الحميد �شالم المحادين 

البحرين عبداهلل ح�شن عمران 

اأمريكا ليزا اأوركيفت�س 

البحرين مبارك عمرو العماري 

البحرين محمد اأحمد جمال 

تون�س محيي الدين خريف 

م�شر م�شطفي جاد 

البحرين من�شور محمد �شرحان 

البحرين مهدي عبداهلل 

الراحل /�شفوت كمال  م�شر

البحرين ابراهيم عبداهلل غلوم 

م�شر اأحمد علي مر�شي 

اليمن اأروى عبده عثمان 

الهند بارول �شاه 

لبنان توفيق كرباج 

اأمريكا جورج فراند�شن 

الكويت ح�شة زيد الرفاعي 

المغرب �شعيد يقطين 

ال�شودان �شيد حامد حريز 

كينيا �شارلز نياكيتي اأوراو 

العراق �شهرزاد قا�شم ح�شن 

اليابان �شيما ميزومو 

الجزائر عبد الحميد بورايو 

ليبيا علي برهانه 

الأردن عمر ال�شاري�شي 

الإمارات غ�شان الح�شن 

اإيران فا�شل جم�شيدي 

اإيطاليا فران�شي�شكا ماريا كوراو 

�صوريا كامل ا�شماعيل 

الفلبين كارمن بديال 

ال�صعودية ليلى �شالح الب�شام 

فل�شطين نمر �شرحان 

اليونان نيوكلي�س �شالي�س 

تون�س وحيد ال�شعفي 
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نجاح معر�ض منتجات النخلة بمركز 

مما  الأكثر  مدد  الذي  الثقافي  عي�سى 

كان متوقعا لي�ساحب الندوة الدولية 

و24   23 ليومي  المركز  نظمها  التي 

ال��ذي  واالإق���ب���ال   2009 ن��وف��م��ب��ر 

المجتمع  فئات  كافة  من  به  حظي 

منها  لتطل  نافذة  فتح  البحرين  في 

الذاكرة  تختزنه  ما  على  االأج��ي��ال 

ارتبط  حميمة  مرئيات  من  ال�سعبية 

البحرين  اأه���ل  ح��ي��اة  ف��ي  وج��وده��ا 

بالنخلة  العربي  والوطن  والخليج 

الذي  النجاح  هذا  مباركة،  ك�سجرة 

االأول  الثقافي  مو�سمه  به  يبداأ  اأن  المركز  اختار 

يحتاجه  لما  موؤ�سرا  المراقبين  من  الكثير  ع��ده 

اأن�سطة نوعية للك�سف  الن�ساط الثقافي بالبالد من 

عن مكنونات ثقافتنا ال�سعبية وت�سليط ال�سوء عليها 

جنبا اإلى جنب مع االأعمال المعرفية االأخرى.

اأينما  باالإن�سان  عالقتها  في  النخلة  تتميز  وتكاد 

العطاء  هذا  تماهى  وقد  ي�ساهى،  ال  بعطاء  وجدت 

جزء  كل  وتطويع  ابتداع  على  االإن�سان  ق��درة  مع 

ب�ستى  منه  واال�ستفادة  ال�ستخدامه  تكويناتها  من 

الطرق والو�سائل مما دل على عالقة وطيدة خا�سة 

اأزمان  ومنذ  ال�سجرة.  وهذه  الب�سري  الكائن  بين 

في  النا�ض  اأغلب  يحر�ض  هذا  يومنا  وحتى  بعيدة 

البحرين على اأال تخلو بيوتهم من غر�ض واحد لها 

النخيل في  زراعة  اأكثر. ولقد تراجعت  لم يكن  اإن 

هناك  اأن  اإال  ما،  يوما  نخلة  المليون  بلد  البحرين 

زراعتها  ال�ستعادة  الزمان  هذا  في  نا�سطة  حركة 

وتمثل بع�ض اأدوارها.

اإلى  يمت  م��ا  ك��ل  البحرين  ف��ي  االن�سان  ا�ستخدم 

تقليدية  �سناعات  في  وطوعه  ب�سلة  ال�سجرة  هذه 

حياته  ال���س��ت��خ��دام��ات  ب�سيطة  ع��م��ل  وب�����اأدوات 

اللذيذ المتنوع االألوان  اليومية،ابتداءا من ثمرها 

ب�سرا  ت�سنيعه  في  والمذاق،والتفنن  واالأ���س��ك��ال 

اأخرى  بماآكل  وخلطه  وتمرا  ورطبا 

طازجا اأومجففا.. مهرو�سا اأوممرو�سا 

احتواه  وما  جذعها  ا�ستخدامات  اإلى 

قلبه اإلى جريدها وال�سعف والعذوق 

اإلى  الثمار  ونوى  والليف  والعراجين 

والبيوت  الحقول  في  الظليل  ظلها 

جمال  من  منها  البوا�سق  ت�سفيه  وما 

حاولنا  ول��و  ال��م��ك��ان.  ع��ل��ى  وزي��ن��ة 

االإن�سان  ا�ستخدمه  ما  اإح�ساء  هنا 

بنا  المتدت  حياته  في  النخلة  من 

ال�سطور دون اأن ناأتي به كله، ويكفينا 

وفر  ق��د  النخلة  منتوج  ب��اأن  ال��ق��ول 

واأواني  المنزل  واأث��اث  والم�سكن  الماأكل  لالإن�سان 

والنقل  الحفظ  واأوع��ي��ة  ولحيواناته  له  الطعام 

وعلف الما�سية وزّي�ن به االأفراح وا�ستخدمه وقودا، 

نا�سجا حول النخلة الحكايات واالأ�ساطير واالأمثال 

متخذا  وتخيالته  معتقداته  في  واالأ�سعار،واأدخلها 

المخيلة  اأغ��ن��ى  مما  وال��ع��ط��اء،  للخير  رم��زا  منها 

والمعاني  الجمالية  ال�سور  من  بالعديد  ال�سعبية 

ذات الدالالت العميقة.

ال�سانع  طرحه  وم��ا  النخلة  منتجات  معر�ض  اإن 

رفيع  فني  بذوق  مبتكرة  نماذج  من  فيه  البحريني 

طريقها  لتاأخذ  مهملة  لخامات  جديدا  اأفقا  يفتح 

في  منتوجها  يدخل  متطورة  حديثة  �سناعة  اإل��ى 

اأو  تكلف  دون  المعا�سرة  حياتنا  ا�ستخدامات 

ثقيلة. محاكاة 

البحريني  ال�سانع  العدد  لهذا  االأول  غالفنا  على 

كليب  دار  قرية  من  الجبوري  ح�سين  ربيع  ال�سيد 

بين  الجريد  من  ت�سكيال  وان�سجام  بحب  يعالج  وهو 

يديه لمنتوج جديد يو�سل به مجد النخيل العريق 

بالحا�سر، وعلى الغالف االأخير اآنية بغطاء م�سنعة 

من خامات النخلة ومزينة بالخو�ض الملون. 

ح�سارة  يالم�ض  وهو  الثقافي  عي�سى  لمركز  تحية 

النخيل في البحرين.

�شورة الغالف

فصلية علمية متخصصة
السنة الثالثة / العدد الثامن    شتاء 2010

www.folkculturebh.org
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بمتابعة فاح�سة الأن�سطة العمل العلمي التخ�س�سي 

تبدو  العربي  بالوطن  ال�سعبية  الثقافة  م��ي��دان  ف��ي 

على  متنامية  جهودا  وهناك  هنا  المبذولة  الجهود 

علم  اأ�ساتذة  بها  يقوم  واالأه��ل��ي،  الر�سمي  ال�سعيدين 

وطالب  والمهتمون  الميدانيون  والباحثون  الفولكلور 

الجامعات والموظفون المكلفون في االأجهزة الر�سمية. 

وعلى الرغم من عراقة هذه الجهود التي اأ�س�ض ونظرلها 

الرواد على ما يربو من ن�سف قرن من الزمان، اإال اأن هذه 

منتظمة،  وغير  مبعثرة  هذا  يومنا  حتى  ظلت  الجهود 

واإنما   ، العربي  الوطن  في  العام  الم�ستوى  على  لي�ض 

ال  الوطن،  هذا  من  جزء  كل  في  نف�سه  الحال  على  هي 

اأو ثقافية  ينتظمها رابط وال ت�سير �سمن خطة علمية 

مدرو�سة وممنهجة ومعتمدة، وال يمكن ت�سميتها بحركة 

نا�سطة ذات اأ�سول ومعالم. فهي جهود متذبذبة تخ�سع 

واالأن��دي��ة  الجمعيات  ل��ظ��روف  االأه��ل��ي  ال�سعيد  على 

ح�سب  وت�سّير  ال�سعبية،  الفنون  وف��رق  والموؤ�س�سات 

وعلى  ومقا�سدهم.  اهتماماتهم  وتنوع  االأفراد  اأمزجة 

للظروف  تخ�سع  الجهود  هذه  فاأغلب  الر�سمي  ال�سعيد 

االقت�سادية لكل دولة على حدة اإلى جانب درجة الوعي 

الحكوميين  الم�سوؤولين  لدى  ال�سعبية  الثقافة  باأهمية 

المختلفة.  واأجنداتهم  الر�سميين  والموظفين 

اإن هذا الت�سليم بقبول ا�ستمرار هذا الو�سع والتاأقلم 

من  تداركه  يمكن  ما  و�سياع  الوقت  هدر  ظل  في  معه، 

وجهود  عملية  مبادرات  دون  ال�سعبية،  الثقافة  م��واد 

ي�سعنا  الت�سليم  وتاأثير،هذا  فاعلية  ذات  موؤ�س�ساتية 

م�سوؤولية  اأمام  المرحلة  هذه  اأبناء  من  المعنيين  نحن 

الوطن  في  الر�سمي  العمل  باأن  ونرى  كبرى.  تاريخية 

اأمام  م�ساءلة  اأق��ل  يكون  قد  الميدان  هذا  في  العربي 

االأجيال في مايخ�ض هذا الواجب، الن�سغاالته المهمة 

و�سيظل  لمواطنيه،  المعي�سية  وال�سروريات  باالأولويات 

المعنّي  واأفراد  موؤ�س�سات  من  يمثله  بما  االأهلي  القطاع 

مبدعو  هم  المجتمع  فاأفراد  الم�ساءلة.  بهذه  االأول 

المتواتر من جيل  التراث  ال�سعبية وهم حملة  الثقافة 

بين  تجمع  واأن  بد  ال  االأهلية  وموؤ�س�ساته  جيل،  اإل��ى 

اأدوارها االجتماعية والترفيهية واأهدافها االآنية وبين 

الماأثورات  جمع  بخطط  يدفع  جدي  عمل  في  االإ�سهام 

تتكاتف  اأن  من  اأج��دى  ولي�ض  االأم���ام.  اإل��ى  ال�سعبية 

الباحثين  م�ستوى  على  العربية  االأه��ل��ي��ة  ال��ج��ه��ود 

والدار�سين والمهتمين وذوي االخت�سا�ض الإن�ساء تجمع 

ال�سعبية،  للثقافة  عربية  منظمة  اأو  بحث   مخابر  اأو 

فاإن تعذر ذلك فال باأ�ض من اأن تكون مخابر البحث هذه 

اإقليميا  ذراعا  العربي  التكاتف  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اأو 

لمنظمة دولية ذات انت�سار وتاأثير.

الفكرة من قبلنا بورقة عمل  وفي غمرة طرح هذه 

ظروف   .  . ال�سعبية  )الماأثورات  موؤتمر  في  تف�سيلية 

خالل  بالقاهرة  عقد  الذي  الم�ستقبل(  واآفاق  الحا�سر 

وجود  اإلى  اأ�سرنا   ،2009 اأكتوبر   29 اإلى   26 من  الفترة 

ال�سعبي  للفن  الدولية  للمنظمة  االإقليمي  المكتب 

في  لوج�ستي  بدور  قيامه  واإمكان  البحرين  في   )IOV(
عربية  منظمة  تاأ�سي�ض  فكرة  تبني  تم  وقد  التنفيذ. 

اأهلية للثقافة ال�سعبية وكلف الموؤتمر كال من الجمعية 

ال�سعبية  الثقافة  واأر�سيف  ال�سعبية  للفنون  الم�سرية 

بالقيام  البحرين  بمملكة  والن�سر  والبحوث  للدرا�سات 

بمهام التح�سيرات االأولية للتاأ�سي�ض في جو من القبول 

العام الذي اأبداه جميع الم�ساركين.

ما من �سك في اأن تحقيق هذه الفكرة لي�ض اأمرا �سهال 

يتحقق باالأمنيات والنوايا الطيبة، لكنه في الوقت ذاته 

لي�ض اأمرا م�ستحيال، اإذا ما تاأكد توجه عربي اأهلي نحو 

درا�سة  تدعمه  ال�سعبية،  الثقافة  لخدمة  جديد  اأفق 

نف�سها  الفكرة  بلورة  االعتبار  في  تاأخذ  متاأنية،  جدوى 

من الناحية العملية وتقليب جوانبها العلمية والفنية، 

اإلى طبيعة  والتعرف على موؤ�سراتها ودالالتها، والنظر 

وفي  عامة  ب�سفة  العربي  الوطن  في  الراهنة  الظروف 

توف�ر  ومدى  خا�سة،  ب�سفة  حدة  على  عربي  قطر  كل 

لتحقيق  الراهن   واالقت�سادي  ال�سيا�سي  العربي  المناخ 

مثبطات  من  ينتظرها  اأن  يمكن  وما  االأفكار،  هذه  مثل 

ومعوقات على اأر�ض الواقع، والتمكن من ال�سبل الكفيلة 

اإدارتها.   بح�سن 

وفي كل االأحوال ال بد من اأن ندرك اأنه في كثيرمن 

بعيدة  والواقع   الحلم  بين  الم�سافة  التكون  االأحيان  

جدا. 

علي عبداهلل خليفة
كاتـب من البحرين

فـي المـ�شافة بين الحلم والواقع

ت�صدير
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آفــــــاق

 في بع�ض اأنماط 

الوعي بالمتخيل

محمد نور الدين اأفاية   ��� كاتب من المغرب

1- �شوؤال المتخيل

 في الفكر الغربي

اأن  اأفالطون يف حماورة »فيدون«   يرى 

املرء اإذا اأم�شك بال�شورة فاإنه متكن من 

الإم�شاك بالروح. ويف ُعرف هذا الفيل�شوف 

اأن هذه العملية لي�شت يف متناول اأي كان، 

م�شدودا  النا�س  من  يبقى  من  ول�شيما 

وحده،  احلكيم  اإذ  احل�شي.  الــعــامل  اإىل 

املالك لقواه العقلية، هو الذي ي�شتطيع 

املادية،  الأ�شياء  اإغــراءات  من  التخل�س 

واجلواهر. ال�شور  حقائق  عن  للك�شف 

اآف�����اق
اأدب �سعبي

عادات وتقاليد

مو�سيقى وتعبير حركي

حرف و�سناعات

اأ�سداء

جديد الثقافة ال�سعبية
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المثالي،  الت�سور  هذا  اأمــر  من  يكن  ومهما 

ي�ستحيل امتالكها في عالم  الحقيقة  اأن  باعتبار 

وعملية  الــمــثــل،  عــالــم  ت�سكن  مــادامــت  الــواقــع 

فاإن  متعال،  تاأملي  عقل  على  متوقفة  التقاطها 

اأفالطون، واإن األح على تثمين قيمة العقل وجعله 

العقلي  اإلــى  الح�سي  من  لالنتقال  وحيدة  اأداة 

المجال  اأف�سح  الآن،  نف�س  فــي  فــاإنــه  والــمــثــال، 

غير  عوالم  خلق  على  التخيلية  وللقدرة  للمخيلة 

مرئية ب�سكل مح�سو�س.   

على  الكبير  اعتمادها  بحكم  الفل�سفة  اإن 

العقل اأهملت، باأ�سكال متفاوتة، الملكات الأخرى 

تعتبر  لأنها  الخ،  وح�س..  مخيلة  من  لالإن�سان، 

العقل،  عمل  على  ي�سو�س  عن�سر  المخيلة  اأن 

من  اإق�ساوؤها  يتعين  لذلك  ديكارت،  يقول  كما 

فعل  نتاج  هي  الأخيرة  هذه  لأن  المعرفة،  عملية 

منطقه  العقل  مبادئ  من  يتخذ  خال�س  عقلي 

ومرجعه. 

زاوية  من  المخيلة  اإلــى  الإ�سارة  تح�سل  قد 

اعتبارها تنتمي اإلى مجال نظرية الأدب اأو النقد 

الفني اأو تخ�س عالم الت�سوف والأديان، ولكن اأن 

يهتم بها داخل حقل التفكير الفل�سفي فاإن ذلك 

لم يح�سل اإل في حالت نادرة جدا. ل �سك اأن 

تعامله  في  المبررة  اعتباراته  الفل�سفي  للمنطق 

مع مو�سوعات المخيلة والمتخيل، اإذ تلتقي فيها 

وكل  والأحالم  والق�س�س  والحكايات  الأ�ساطير 

الإنتاجات الرمزية التي تتخطى �سوابط العقل. 

على  ت�سو�س  وكاأنها  اإليها  والنظر  تهمي�سها  لكن 

من  الإن�سانية  الــذات  مع  التعامل  معناه  العقل 

زاوية اأحادية ل ترى فيها اإل العقل. واأما الحلم 

الأقــل،  على  فاإنها،  والــحــوا�ــس..الــخ  والمتخيل 

لي�س  الإن�سان  اأن  غير  العقل.  م�ستوى  دون  ما 

بل  وح�سب.  وعيا  لي�س  اأنــه  كما  وح�سب،  عقال 

الرغبة  كينونته  في  يحتمل  »تناق�سي«  كائن  اإنه 

كل  داخله  في  وتعتمل  والــواقــع،  والعقل  والحلم 

لغوية  اأ�سكال  في  لتتفجر  وت�سطرع  الملكات، 

كما  العقالني،  الجانب  عليها  يطغى  قد  ورمزية 

قد تعبر عن �سمات جمالية ل تخ�سع بال�سرورة 

بالعقلي  ي�سمى  ما  اإن  ثم  ال�سائد.  العقلي  للن�سق 

وروؤية  تربية  نتاج  الأ�سا�س،  في  العقالني هو،  اأو 

�سلطة.  وعن  نظام  عن  تعبير  وبالتالي  وثقافة، 

الرمزية  وال�سيغ  المخيلة  تعبيرات  تغدو  وهكذا 

لمقايي�س  �سرورة،  ت�ستجيب،  ل  التي  المتعددة 

التربية  للنظام وخروجا عن قيم  العقل، تجاوزا 

النزعة  تعتقده  ما  هذا  ال�سلطة.  على  وت�سوي�سا 

العقالنية على الأقل.

غير اأن ابتكارات الحداثة، منذ القرن التا�سع 

واإلى  اإلى ال�سورة  رت النظرة  ثَوّ اإلى الآن،  ع�سر 

فاكت�سافات  له،  مثيل  ل  ب�سكل  المخيلة  اإنتاجات 

والتلفزيون  وال�سينما،  الفوتوغرافية،  ال�سورة 

خلخلت  وتوزيعه..الخ  الكتاب  �سناعة  وازدهــار 

هذه  رمــوز  واأ�سبحت  العقلي  الخطاب  �سرامة 

متخيل  مــع  تتوا�سل  واإنــتــاجــاتــهــا  الكت�سافات 

إن اإلنسان ليس 
عقال وحسب، 
كما أنه

 ليس وعيا 
وحسب. بل إنه 
كائن »تناقضي« 
يحتمل في 
كينونته الرغبة 
والحلم والعقل 
والواقع، وتعتمل 
في داخله 
كل الملكات، 
وتصطرع لتتفجر 
في أشكال 
لغوية ورمزية 
قد يطغى عليها 
الجانب العقالني، 
كما قد تعبر عن 
سمات جمالية ال 
تخضع بالضرورة

 للنسق العقلي 
السائد.
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وانتقلت،  عقله.  مع  تتحاور  مما  اأكثر  الإن�سان 

بمختلف تعبيراتها ومجالتها، من منطقة الظل 

مرئية  مادة  فيه  اأ�سبحت  موقع  اإلى  والهام�سية 

تتغذى بها العين في كل اتجاه اتخذته. وتحولت 

اإلى خزان رمزي ودللي تحتل  الحديثة  المدينة 

التغيرات  وكــاأن  ا�ستثنائية.  مكانة  ال�سورة  فيه 

والرموز  ــة،  الــحــداث اأ�س�ستها  الــتــي  الــجــذريــة 

التي تنطبع على كل ف�ساءات المدينة  الب�سرية 

ل�ستدعاء  مبرر  مــن  اأكــثــر  تعطي  المعا�سرة، 

»المرء  اأن  على  توؤكد  التي  الأفالطونية  القولة 

الإم�ساك  من  تمكن  فاإنه  بال�سورة  اأم�سك  الذي 

بالروح«.    

الزمن  في  ال�سورة  باأن  القول  اإلى  ن�سعى  ل 

واأننا  بال�سرورة،  الوحيدة  روحه  هي  المعا�سر 

ن�ستر�سد في مقاربتنا لل�سورة والمتخيل بخلفية 

اأن  الــتــاأكــيــد عليه هــو  نــود  اأفــالطــونــيــة، بــل مــا 

اإنتاجات المخيلة  ال�سورة، باعتبارها نتاجا من 

من  حا�سمة  اأداة  اأ�سبحت  الإبــداعــي،  والح�س 

على  التوا�سل  هذا  اعتمد  �سواء  التوا�سل  اأدوات 

يحوزها  التي  الملكات  من  غيره  على  اأو  العقل 

الإن�سان. وغدت رموز المتخيل، بالتالي، م�سدرا 

الثقافي  ال�سعيد  على  الــتــبــادل  مــ�ــســادر  مــن 

والإن�ساني.

واأ�ساليب  اأجنا�سها  بمختلف  الكتابة  ت�سكل 

تعبيرها، كما الإبداع مجال غنيا للعمل التخيلي، 

واأ�ساطيره  وت�سبيهاته  ومجازاته  ب�سوره  وهــو 

اأحيانا،  الثقافي،  للحوار  فر�سة  يخلق  اأن  يمكن 

اأكثر مما يمكن اأن يوفره اهتمام عقالني �سارم. 

للمخزونات  تجليا  بو�سفهما  والــفــن  فالكتابة 

الواعية والالواعية لج�سد الكاتب والفنان، هي، 

في مبدئها، نداء متميز. كما اأن الن�س المكتوب 

والقارئ  الكاتب  متخيل  بين  للقاء  دعــوة  يمثل 

منطلق  من  �سيقراأ  بــدوره  هو  الــذي  المفتر�س. 

متخيله الرمزي الخا�س. وداخل هذه العملية اإما 

اأن يح�سل التفاعل واإما اأن ي�ستقر التباعد. ففي 

جدل الكتابة والقراءة تتحدد عالقات قوى غير 

تتدخل  ما  غالبا  ولكنها  بال�سرورة،  فيها  مفكر 

في فعل الكتابة والقراءة بحيث يغدو هذا الجدل 

اإرادة  تعبيرا عن  واإما  لإرادة هيمنية  تكثيفا  اإما 

حوارية.

في  الرغبة  اأو  الهيمنة  ــى  اإل الميل  اأن  غير 

»بول  ي�سميه  ما  داخل  اإل  عنهما  يعبر  ل  الحوار 

الهيمنة  اأن  اإذ  المتخيلة«  »الممار�سات  بـ  ريكور« 

و�سواء  بال�سرورة.  الآخر  ي�ستدعيان  الحوار  اأو 

فاإن  معنا،  اأو  عنا  مختلفا  اأو  لنا  م�سابها  اأكــان 

هـــذه »الــمــمــار�ــســات الــمــتــخــيــلــة« ل تــخــرج عن 

واإذا   .Utopie واليوتوبيا  الإيديولوجيا  مجالي 

خ�سائ�سهما  الممار�ستين  هاتين  من  لكل  كان 

الجوهري  الفرق  فــاإن  وغاياتهما  ومنطلقاتهما 

بينهما هو اأن اليوتوبيا ت�سكل جن�سا اأدبيا معروفا، 

يمكن  الأدبي  ووجوده  كيوتوبيا..  ذاته  عن  يعلن 

مقاربته من خالل كتابته، بينما الإيديولوجيا ل 

غالبا  لأنها  كذلك،  باعتبارها  نف�سها  عن  تعلن 

كنداء  فالكتابة  والت�ستر.  الختفاء  تف�سل  ما 

التفاعل  ت�ستهدف  قد  كما  ال�ستقطاب  تروم  قد 

م�ستوى  يمثل  المتخيل  فــاإن  لذلك  المتكافىء. 

تعبيريا يكثف تجليات الج�سد و�سيغ اللغة واأ�سياء 

الواقع، وهو بقدر ما يجمع بينها، اأي بين الج�سد 

المتخيل  لأن  بينها،  يف�سل  فاإنه  والواقع،  واللغة 

يتميز دوما بالتوتر �سواء في اتجاه توظيف اإرادة 

للقوة اأو في اأفق النطالق والتحرر.

ربــمــا يــبــدو عــلــى هــــذا الـــكـــالم �ــســيء من 

المتخيل  �ــســاأن  مــا  مثال:  يقال  كــاأن  المبالغة، 

بالتحرر...الخ.  اأو  القوى  ب�سراع  اأو  بالهيمنة 

خالل  من  نف�سه  عن  يعبر  المتخيل  هذا  مــادام 

عن  بال�سرورة  تتعالى  واأ�ساطير  وحكايات  �سور 

ثم  الأ�سمى.  مرجعها  ذاتها  من  وتتخذ  الواقع 

الختالف  اأو  بال�ستقطاب  الكتابة  عالقة  مــا 
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مادامت ت�سوغ ن�سو�سا تتق�سد التبادل الثقافي 

من خالل نداء للتوا�سل والتفاعل؟   

اأن  اإل  ممكنة.  العــتــرا�ــســات  هــذه  كــل  اإن 

ل  الــرمــوز  لنبجا�س  مجال  باعتباره  المتخيل 

ال�سور  ترتيب  اأو  الأ�سياء  �سياغة  باإعادة  يكتفي 

الفردية  الذات  يورط  ما  بقدر  لأنه  والحكايات. 

باعتبارات  ليلتقي  يتجاوزها  اإنتاجه  عملية  في 

الجتماعي«.  »المتخيل  بـ  ريكور  بول  ي�سميه  ما 

الختالف  اأو  والدمج  التحرر  لعبة  تدخل  وهنا 

الثقافة  �سعيد  على  ذلك  كان  �سواء  والتطابق. 

الأمر  الكوني.  الأدب  م�ستوى  على  اأو  الوطنية 

نمتلك  لن  باأننا  القول  اإلــى  بريكور  اأدى  الــذي 

عالقة  �سمن  اإل  للمخيلة  الإبــداعــيــة  ال�سلطة 

المغلوط.  الوعي  من  ال�سكلين  هذين  مع  نقدية 

اعتبار  على  واليوتوبيا.  الأيديولوجيا  ويق�سد 

خطاباتها.  �سياغة  في  وتموه  تت�ستر  الأولــى  اأن 

ال�ستيهام  يتجاذبها  اأحاديث  تن�سج  الثانية  واأن 

الهروب  فــي  الرغبة  بين  وتــتــاأرجــح  والإبــــداع، 

كونها  بحكم  اليوتوبيا  اإن  المكوث.  اإلى  والتطلع 

متخيلة  عوالم  في  وترتمي  الواقع  عن  تنف�سل 

المتخيل،  اأن  حين  فــي  منف�سما،  وعيا  تخلق 

اأنه يتعالى على الواقع، فاإنه حا�سر  بالرغم من 

التوا�سل  لحظات  من  لحظة  كل  في  الحياة  في 

اليومي، �سواء مع الذات اأو مع الآخر، لأنه يك�سر 

التكرار ويخرج عن اأطر الماألوف التي تميز اللغة 

المعادة، ويخلق اإيقاعا زمنيا خ�سو�سيا ممتدا ل 

عالقة له، بال�سرورة، بالزمن العام. حين يخلق 

المتخيل هذه الزمنية الخا�سة فاإنه، في حقيقة 

الأمر، يبدع وجودا مختلفا يوفر اإمكانية التوازن 

الذاتي اأو الجماعي.

النظر  مناطق  المتخيل عن  عنا�سر  تبتعد  ل 

الأمر  يتعلق  حينما  ول�سيما  والــعــمــل.  والفكر 

التقليدي  والجديد،  القديم  فيها  يتداخل  بثقافة 

والحديث، وي�سعى من�سطوها اإلى النظر والتعامل 

مع الواقع باإيقاعين يفتقدان الخلفية التركيبية، 

اأو الت�سور الدقيق لمفارقات التاريخ والثقافة.

2- المتخيل والعقل
عمل الغرب منذ فل�سفة الأنوار اإلى الآن على 

اإنتاج  مكوناته:  من  اثنين  م�ستويين  بين  الجمع 

ذاته وعنا�سر هويته من جهة، ونقد هذه الذات 

يتم  تــارة  ثانية.  جهة  من  الهوية  تلك  وتحولت 

هذا  يتخذ  اأخرى  وتارة  العقل  با�سم  النقد  هذا 

وتارة  كائن،  هو  لما  جــذري  �سلب  �سكل  النقد 

للمتخيل..  العتبار  واإعادة  الالعقل  با�سم  ثالثة 

طرقا  الغربية  الأفــكــار  تاريخ  نحت  وهكذا  الــخ 

بين  يجمع  تاريخا  منه  جعلت  متعددة  واأ�ساليب 

ت�سل  ومتباينة  مت�سارعة  وح�سا�سيات  مقاربات 

اأحيانا اإلى درجة التنابذ والإلغاء المتبادل.

الغربية  الــفــكــريــة  الــحــداثــة  اأن  ــوم  ــل ومــع

العقالنية  منذ  مقوماتها  بع�س  تاأ�س�ست  قــد 

اإلى  ف�سيئا،  �سيئا  تــحــولــت،  الــتــي  الــديــكــارتــيــة 

فل�سفة  مــع  اإن�ساني  بعد  ذات  نقدية  عقالنية 

ع�سر   التا�سع  القرن  في  توجت  اأن  اإلــى  ــوار،  الأن

الذي �سهد ن�سوء القواعد التحتية لكل من العلوم 

التجريبية والعلوم الإن�سانية.

لقد وجدت الحداثة الغربية ما ي�سند ويع�سد 

والإيديولوجي،  العلمي  الم�ستوى  على  م�سروعها 

وما  حركتها  يزعج  ما  كل  اإق�ساء  حاولت  لذلك 

على  بالمقابل  وعملت  معقوليتها.  على  ي�سو�س 

على  ي�ساعد  وما  ممار�ستها  يغني  ما  كل  اإدمــاج 

تثبيت كونيتها.

الحداثة  ميز  الـــذي  الــداخــلــي  الــتــوتــر  ــذا  ه

والمعا�سرة  الحديثة  الفل�سفة  عملت  الغربية 

ولم  مختلفة.  وطـــرق  بــاأ�ــســكــال  �سياغته  عــلــى 

تقت�سر الفل�سفة، ب�سبب ذلك، على تثبيت الهوية 

وتر�سيخ المطابقة والتغني بالعقل والوحدة..الخ 

بالختالف  تقول  معاك�سة  تيارات  اخترقتها  بل 

أن المتخيل 
باعتباره مجاال 
النبجاس 
الرموز ال 
يكتفي بإعادة 
صياغة األشياء
 أو ترتيب الصور 
والحكايات. ألنه 
بقدر ما يورط 
الذات الفردية 
في عملية 
إنتاجه
 يتجاوزها 
ليلتقي 
باعتبارات 
ما يسميه 
بول ريكور 
بـ »المتخيل 
االجتماعي«. 
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والمتعدد...الخ.  والمتخيل  والالوعي  والتناق�س 

ا�ستطاعت  التي  العقالنية  �سيطرة  من  فالبرغم 

تاأ�سي�س عنا�سرها في �سكل موؤ�س�سات وعالقات، 

ــى النــفــالت من  اإل اأخــرى دعــت  فــاإن اتجاهات 

–ول�سيما في تعبيراته القمعية-  �سوابط العقل 

ونبذت الوحدة وقالت بالختالف.

لقد اأحدث ديكارت تحول هائال في �سيرورة 

الفكر الغربي حين اأكد على اعتبار العقل الأداة 

الأ�سا�سية لكت�ساب المعرفة، والملكة التي تعطي 

للكائن قيمة لوجوده. وتاأكيده على العقل يفتر�س 

والتقليل  العقل  ي�سو�س على عمل  ا�ستبعاد كل ما 

لمقت�سياته  �سرورة،  ي�ستجيب،  ل  ما  اأهمية  من 

المخيلة  اأن  ديــكــارت  اعتبر  لذلك  و�سوابطه. 

موؤ�س�س  يكون  وهكذا  وال�سالل«.  الخطاأ  »�سيدة 

الغربية  الحداثة  ومد�سن  الفرن�سية،  العقالنية 

كيفية  للفل�سفة  �سطر  قد  الفكري،  ال�سعيد  على 

ولعمل  لل�سورة  الوجودية  القيمة  من  النتقا�س 

المتخيل  اأهمية  لإق�ساء  المجال  وفتح  المخيلة، 

لالإن�سان  ــداعــي  الإب الفعل  مــن   Imaginaire

نف�س  في  الــقــدرات  متعدد  ولكنه  عاقل  ككائن 

الآن. 

لعملية  التاأريخ  المقام،  هــذا  في  يهمنا،  ل 

العقالني  التراث  من  والمتخيل  المخيلة  اإق�ساء 

يتعين  ولكن  منه.  الفرن�سي  ول�سيما  الغربي، 

و�سكل  ما  فل�سفة  في  المخيلة  موقع  بــاأن  القول 

الخطاب الذي ت�سلكه هذه الفل�سفة لتحديد هذا 

العميق  الأنطولوجي  بعدها  على  يوؤ�سر  الموقع 

ويك�سف عن بع�س عنا�سر توجهها الأ�سا�سي.

يعني  ل  ال�سكل  بهذا  المخيلة  عن  والحديث 

هذا  خلفية  في  تتحكم  �سوفية  نزعة  هناك  اأن 

توؤ�س�س  اأن  تريد  ما  عقالنية  ل  اأن  اأو  الحديث 

لها.  ذريعة  المتخيل  باتخاذ  العقل  من  تبرمها 

بل ما يهمنا هو الرغبة في تلم�س دللت مفهوم 

الغربية  الفل�سفة  لحظات  بع�س  فــي  المتخيل 

والوقوف، ب�سكل اأ�سا�سي، عند الإ�سهام الحا�سم 

الذي يقدمه الفيل�سوف الفرن�سي »جيلبير ديران« 

في هذا المجال.

3- المتخيل والوعي

اإذا كان ديكارت حكم على المخيلة  بالتهمي�س 

للت�سوي�س  مــ�ــســدرا  واعــتــبــرهــا  فل�سفته،  فــي 

مختلفة  اأهمية  اأعــطــاهــا  كانط  فــاإن  والــخــطــاأ، 

نقده  ففي  الترن�سندنتالية.  فل�سفته  في  تماما 

و�سط  موقع  في  المخيلة  حــدد  الخال�س  للعقل 

ي�سعب  هــذه  وو�ساطتها  والفهم.  الإدراك  بين 

الح�سا�سية  التحويل من  بها في عملية  الإم�ساك 

اإلى الفهم. ذلك اأنه ل يرى في المخيلة م�سدرا 

للمعرفة بقدر ما يعتبرها اإطارا موحدا لم�سدري 

المعرفة: الإدراك والفهم.
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هل معنى هذا اأن كانط يدخل المخيلة كجزء 

اعتبرها  حينما  المعرفة،  تح�سيل  عملية  في 

وهل  والفهم؟  الإدراك  من  كل  لتوحيد  اإطـــارا 

اإعادة  نوع من  كانط ح�سل  مع  اإنه  القول  يمكن 

العتبار للمخيلة في الفل�سفة الحديثة؟ 

ل كثيرا عند تعر�سنا لهذين  ّ  ل نريد اأن ُنف�سِ

للمعرفة  نظرته  في  كانط  اأن  المهم  ال�سوؤالين. 

»�سيدة  يعتبرها  ولم  للمخيلة  معينا  دورا  اأعطى 

ديكارت.  عند  ال�ساأن  هو  كما  وال�سالل«  الخطاأ 

بل اإن كانط وهو يرى في المخيلة اإطارا توحيديا 

بال�سرورة،  ي�سلم،  فــاإنــه  والمفهوم  لــــالإدراك 

اإذ  لوحدتهما؛  »قبليا«  �سرطا  المخيلة  بــكــون 

اإ�سدار  اإمكانية  وتتوفر  التراكم  يح�سل  بف�سلها 

اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  الأحــكــام..الــخ، 

للمخيلة  اأعــطــى  كــانــط  اأن  الــوا�ــســح  مــن  فــاإنــه 

حين  المعرفة  عملية  في  عنها  الحديث  �سرعية 

اأدخلها في التركيب العام الذي يتم بين الإدراك 

والمفهوم. ومن ثم رفع عنها تهمة الت�سوي�س على 

العقل واإزعاج طماأنينته.

ل يعني هذا اأن الموقف الكانطي �سيغير من 

ا�ستمرار العقالنية في تهمي�س المخيلة، بل على 

ول�سيما  الغربية،  الحداثة  فاإن  العك�س من ذلك 

مقوماتها  اأ�س�ست  ع�سر،  التا�سع  القرن  اأثــنــاء 

المادي  اأ�سا�سها  حيث  مــن  �ــســواء  الــقــاعــديــة، 

العملية  الكت�سافات  حيث  من  اأو  والموؤ�س�سي 

التجريبية منها والإن�سانية، اأكدت على اأن العقل 

وحده يمكن اأن ي�سبط المجتمع وي�سنع التقدم. 

اأما المخيلة والمتخيل فهي لي�ست من مو�سوعات 

الثقافة الَعاِلَمة بقدر ما هي ق�سايا ت�سغل العامة 

في خيالتها وا�ستيهاماتها.

على  عمل  ــذي  ال الفل�سفي  التــجــاه  اأن  غير 

الفكر  فــي  المخيلة  اأهــمــيــة  فــي  النظر  اإعــــادة 

واأعطاها بعدها الوجودي المنا�سب، هو التجاه 

�سور  مثل  كلمات  فاأ�سبحت  الفينومينولوجي. 

ومخيلة   ،Imaginaire ومــتــخــيــل   ،Image

عنا�سر   Fiction وتــخــيــل   ،Imagination

للعالم  الفينومينولوجي  المفهوم  من  اأ�سا�سية 

والوعي والواقع والأ�سياء.

»التنظيم  هــي  مثال  �سارتر  عند  فال�سورة 

ذو  الوعي  اأن  باعتبار  للوعي«1  الكلي  التركيبي 

ولذاته،  ذاتــه  في  يوجد  وعينية،  راهنة  طبيعة 

ويمكنه اأن يعطى للتفكير بدون و�ساطة. ومن ثم 

تغدو ال�سورة تعبيرا عن عالقة الوعي بالمو�سوع: 

النماذج  تتخيل. هذه  واأن  تفهم  واأن  »اأن تدرك، 

الثالثة التي من خاللها يمكن للمو�سوع نف�سه اأن 

 .
)2(

يعطى لنا«

للمتخيل وظيفة معينة  اأ�سبحت  المعنى  بهذا 

في الحياة النف�سية لالإن�سان. فلي�س من المقبول 

القول باأن ال�سورة اأو المخيلة تزعج عمل العقل، 

اأو تحد  كما قال ديكارت وغيره من العقالنيين، 

تعار�س  اأي  هناك  لي�س  لأنــه  الفكر.  ن�ساط  من 

أن  االتجاه 
الفلسفي الذي 
عمل على
 إعادة النظر 
في أهمية 
المخيلة في 
الفكر وأعطاها 
بعدها الوجودي 
المناسب، 
هو االتجاه 
الفينومينولوجي
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الفينومينولوجي،  نظر  في  والفكر  ال�سورة  بين 

يعبر  �سكال م�سورا حين  اأحيانا  الفكر  يتخذ  اإذ 

اأو حين يريد تاأ�سي�س ذاته  عن درجته الإدراكية 

فاإن  ذلــك،  مع  ولكن  للمو�سوع.  ما  نظرة  على 

موقفنا  عن  تماما  يختلف  ال�سورة  تجاه  موقفنا 

�سورة  �سكل  في  المو�سوع،  لأن  المو�سوع.  تجاه 

هو �سيء »لواقعي«. ل �سك اأنه حا�سر، غير اأنه 

مكانه،  تغيير  اأو  لم�سه  اأو  به  الإم�ساك  يمكن  ل 

اأو بالأحرى يمكن اأن يتم ذلك ولكن �سريطة اأن 

لي�ست  المخيلة  »اإن  واقعية:  ل  بكيفية  يح�سل 

اإنها  بل  الوعي،  اإلى  م�سافة  اأو  تجريبية  �سلطة 

عينية  و�سعية  فكل  يتحقق.  حين  باأكمله  الوعي 

وواقعية للوعي في العلم تكون م�سحونة بالمتخيل 

  .
)3(

حين تتقدم دائما باعتبارها تجاوزا للواقع«

اإلى  يتحول  اأن  للواقع  اإدراك  لأي  يمكن  ل 

يوجد،  الوعي  مادام  �سارتر،  ولكن عند  متخيل، 

على  حر  ــه  لأن معينة  »و�سعية«  في  با�ستمرار، 

اإمكانية  لحظة،  كــل  فــي  هــنــاك،  فــاإن  الــــدوام، 

اأن:  اإل  لـــه.  بالن�سبة  الـــالواقـــع  ــاج  ــت لإن فعلية 

طرف  من  العالم  خــارج  اإنتاجه  يتم  »الــالواقــع 

لأنه  يتخيل  الإن�سان  اإن  العالم.  في  يبقى  وعي 

الموجود  المتخيل  يتجاوز   .
)4(

ترن�سندنتاليا« حر 

المعنى  لحظة  كــل  فــي  يتمثل  ولكنه  ويتخطاه 

–اأو  ال�سلب  كــان  اإذا  ولذلك  للواقع.  ال�سمني 

مخيلة،  لكل  الالم�سروط  المبداأ  هو  التجاوز- 

ومن  في  اإل  تتحقق  اأن  يمكن  ل  بالمقابل،  فاإنها 

خالل فعل تخيلي. اإذ ينبغي اأن نتخيل ما نتجاوزه: 

»اإن ما ي�سكل مو�سوعا ل�سلب ما ل يمكن اأن يكون 

ن�سلبه.  ل�سيء  اإثباتا  الأمــر  �سي�سبح  اإذ  واقعا، 

ل  تاما  ننفيه عدما  ما  اأن  اعتبار  يجوز  ولكنه ل 

.
)5(

يمكن اأن يطرح اإل كمتخيل«

عالما  باعتباره  الواقع  امتالك  فــاإن  وهكذا 

وكل  المتخيل.  نحو  م�ستور  تــجــاوز  اإلــى  يـــوؤدي 

معدوم   كعمق  العالم  على  يحافظ  متخيل  وعي 

néantisé للمتخيل. وبالمقابل، كل وعي بالعالم 

للمعنى  كامتالك  متخيال  وعيا  ويحفز  ي�ستدعي 

للو�سعية. الخا�س 

اإن ظهور المتخيل اأمام الوعي هو الذي ي�ساعد 

وكبنية  اأ�سا�سي  العالم ك�سرط  نفي  امتالك  على 

اأولية له. ولهذا ال�سبب يعتبر �سارتر اأنه اإذا كان 

ينبغي  فاإنه  يتخيل،  ل  وعي  ت�سور  الممكن  من 

ت�سوره كاأنه منغم�س تماما في الموجود ول قدرة 

له على امتالك اأي �سيء غير الموجود. ومن ثم 

اإذا لم يطرح المتخيل معناه اأن التجاوز والحرية 

لكت�سافهما  اإرادة  اأيــة  دون  العالم  في  يمكثان 

و�سجينة  بالواقع  مطوقة  تبقى  الإرادة  هذه  لأن 

العالم.

عمل  اأدخـــل  �سارتر  اأن  كيف  نالحظ  هكذا 

واأعطاه  للكائن  النف�سية  الحياة  في  المتخيل 

عبارة  تعد  لم  فال�سور  الوعي.  عملية  في  دوره 

اأنها  اأو  الإدراك  اأو  الح�سا�سية  اإنتاج  اإعــادة  عن 

ذهني  ا�ستح�سار  هي  اأو  المو�سوع،  مع  تتماهى 

في  �سارتر  نظرية  اإن  بل  الخ  مــدرك..  لمو�سوع 

كلمة  على  يوؤكد  –وهو  و�سفا  قدمت  المتخيل 

تقديم  دون  للمتخيل  كتابه-  بداية  في  و�سف 

نحو  الميل  وراء  تكمن  التي  الأ�سباب  عن  جواب 

بفعل  واقعيا  ول  متجاوزا  �سيئا  المو�سوع  جعل 

المتخيل.

لم�ساألة  العــتــبــار  اأعـــاد  �سارتر  اأن  �سك  ل 

التبرم  مــع  وقــطــع  الــغــربــي  الفكر  فــي  المخيلة 

مكونا  عن�سرا  المتخيل  واأ�سبح  منها،  العقالني 

عمل  على  م�سو�سة  اأداة  ولي�س  الفكري  للتعالي 

العقل اأو »<�سيد الخطاأ«. ولكن بالرغم من هذه 

تاريخ  بخ�سو�س  المتميزة  ال�سارترية  الإ�سافة 

الغربي،  الفكر  في  المتخيل  بمو�سوع  الهتمام 

فاإن اإ�سهام المفكر الفرن�سي »جيلبير ديران« في 

هذا المجال يعد من اأكبر الإ�سهامات ن�سقية. اإذ 
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اإنه وظف كل اإمكاناته وجهوده ل�سياغة »نظرية« 

في المتخيل من خالل مراجعة ج�سوره لمكونات 

الغربية  للثقافة  الرمزي  ولالأ�سا�س  العقالنية، 

الإ�سافات  من  مجموعة  على  ذلك  في  م�ستندا 

العلوم  اأو  الفل�سفة  في  �سواء  والمعرفية  النظرية 

الإن�سانية. فكيف اأطر »ديران« م�ساألة المتخيل؟ 

وما هي الأبعاد الفل�سفية التي اأعطاها لنظريته؟ 

تاريخ  لمحاكمة  فر�سة  المتخيل  من  وكيف جعل 

الأفكار الغربية؟   

4-بـــنية المتخــــيل

والوظائف الرمزية

بتقديم  مــ�ــســروعــه  ــــران«  دي »جيلبير  ــبــداأ  ي

الفكري  التعامل  اأ�ــســكــال  لكل  نقدية  مراجعة 

فهو  المخيلة.  وق�سايا  المتخيل  مــع  الــغــربــي 

تلقاها  التي  والأ�سا�سية  الأولى  ال�سربة  اأن  يرى 

في  ديكارت  من  جــاءت  �سيرورته  في  المتخيل 

اأق�سى  الفيل�سوف  فهذا  ع�سر.  ال�سابع  القرن 

فل�سفته.  من  والمخيلة   Le symbole الرمز 

ديكارت  مع  »باأنه  الإدعــاء  �سحيحا  يبقى  لذلك 

 ،
)6(

المرجعي« الفل�سفة حقها  الرمزية في  فقدت 

ون�ساطه،  العقل  مركز  عن  بعيدا  مكانا  واحتلت 

عن�سر  العقالنية،  اعتبار  فــي  المتخيل،  لأن 

للممار�سة  اإغــنــاء  عــامــل  هــو  مما  اأكــثــر  ـــاج  اإزع

قد  الديكارتي  الموقف  يكون  ثم  ومن  العقلية. 

من  اأكثر  لمدة  بالتهمي�س  المتخيل  على  حكم 

قرنين في تاريخ الأفكار الغربي.

الفل�سفة  بــداأت  الع�سرين  القرن  بداية  في 

الذهنية،  العملية  في  المخيلة  بــدور  اأكثر  تهتم 

الوعي  �سروط  في  التفكير  �سمن  دائما  ولكن 

 Alain »األن«  فالفيل�سوف  المعرفة.  واكت�ساب 

في  الوعي«،  »طفولة  عن  عبارة  المتخيل  اعتبر 

اأما  والذاكرة.  المخيلة  بين  برغ�سون  دمج  حين 

الفال�سفة  بين  من  »ديــران«  اعتبره  فقد  �سارتر 

راهنية  المتخيل  لمو�سوع  اأعطوا  الذين  القالئل 

الفل�سفي  التفكير  في  العتبار  له  وردوا  جديدة 

ال�سارتري  الهــتــمــام  لــهــذا  ونــظــرا  المعا�سر. 

في  خا�سة  عناية  اأوله  ــران«  »دي فــاإن  بالمتخيل 

تقييمه النقدي. 

اأو  المتخيل،  عــن  تــحــدث  حين  �ــســارتــر  اإن 

بالأحرى حين قدم و�سفا له، اعتبر اأن للمتخيل 

المتخيل  اأن  اأولــهــا  الخ�سائ�س؛  من  مجموعة 

متعال؛  الوعي،  اأ�سكال  ككل  فهو،  وبالتالي  وعي 

الأخرى  النماذج  عن  المخيلة  يميز  ما  اإن  ثانيا 

مبا�سرة  يعطى  المتخيل  المو�سوع  اأن  هو  للوعي 

بكونها  الإدراكية  المعرفة  تتميز  بينما  هو،  كما 

الوعي  اإن  ثالثا  وبالتتابع؛  بطيئة  بطريقة  تت�سكل 

المتخيل يتجاوز مو�سوعه وينفيه.

�ــســارتــر، فــي هذا  اأ�ــســالــة  اأن  يـــرى ديــــران 

المجال، تتمثل في كونه بذل مجهودا في و�سف 

تمييزها  بهدف  للمخيلة  الخ�سو�سية  الوظيفة 

�سياق  في  �سارتر  ولكن  الإدراكية،  المعرفة  عن 

»<عقم  فينومينولوجية،  �سيكولوجيا  عن  بحثه 

اإلى  باإرجاعها  المتخيلة...  الظاهرة  خ�سوبة 

هذه  في  بينما  موفقة.  غير  مفهومية  محاولة 

با�سالر،  مع  المطالبة،  ينبغي  بالذات  النقطة 

Gaston Bachlard، بالحق في »درا�سة ن�سقية 

.
)7(

للتمثل«

التفاهم الأ�سا�سي  اأن �سوء  ويالحظ »ديران« 

للمخيلة  الفينومينولوجية  النظرة  ي�سكن  الذي 

ال�سورة  بــيــن  قامو�سها  فــي  خلطت  اأنــهــا  هــو 

والكلمة. وهذه م�ساألة غاية في الأهمية. لأنه اإذا 

كان اختيار الدليل Le signe في اللغة لي�ست له 

اأهمية كبرى لأنه يتم ب�سكل اعتباطي، فاإن الأمر 

يختلف تماما في مجال المخيلة حيث اإن ال�سورة 

تحمل في ذاتها معنى ل يمكن البحث عنه خارج 

الدللة المتخيلة. وبالتالي فاإن المعنى المجازي 
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هو الأكثر دللة من المعنى المبا�سر والحقيقي. 

بل اإن »ديران« يخل�س اإلى القول باأن النظريات 

فعاليته  �سيعت  للمتخيل  تعر�ست  التي  المختلفة 

 ،
)8(

رمزا« باعتبارها  ال�سور  »تحديد  فاتها  لأنه 

تجان�س  هناك  لل�سورة  المكون  الرمز  في  اإذ 

لها.  دينامية منظمة  داخل  والمدلول  الدال  بين 

وهذا ما يجعله يختلف عن الدليل العتباطي في 

اللغة.

اهتمامه  ا�ستعاد  المعا�سر  الزمن  اأن  �سك  ل 

الذهنية،  الحياة  فــي  الــرمــزيــة  ال�سور  بقيمة 

ح�سب ما يرى »ديران«، وذلك بف�سل العطاءات 

وللدرا�سات  المر�سي  النف�س  لعلم  النظرية 

اأن  العطاءات  هذه  اأثبتت  لقد  الأنتروبولوجية. 

والهذيان  الع�ساب  عــالمــات  مــن  كبيرا  جــزءا 

ورموز البدائي ت�سكل مكونا من مكونات التمثالت 

العامة التي يحملها الإن�سان العادي اأو المتح�سر. 

غير اأنه: »اإذا كانت نظرية التحليل النف�سي، كما 

اأهمية  اكت�سفتا  قد  الجتماعية،  الأنتروبولوجيا 

ال�سور وقطعتا، بطريقة ثورية، مع ثمانية قرون 

لم  ذلــك،  مع  فاإنهما،  المتخيل،  وقمع  كبت  من 

يكت�سفا المخيلة الرمزية اإل لمحاولة دمجها في 

 .
)9(

الن�سقية الثقافية ال�سائدة«

الإ�سهامات  مع مختلف  النقدي  التعامل  هذا 

العلوم الإن�سانية والفل�سفية ل يعني  النظرية في 

انفتاحاتها. بل  ي�ستفيد من بع�س  اأن »ديران« ل 

اإنه اأحيانا يتبنى كلية بع�س اأطروحات الباحثين 

لذلك  والمتخيل.  الرمز  بمو�سوع  ا�ستغلوا  الذين 

با�سالر،  غا�ستون  اآراء  بع�س  على  ي�ستند  نجده 

للرمزية  ت�سوره  بنى  الأخير  فهذا  و�سوح.  بكل 

المخيلة  »اإن  متكاملين:  اعتبارين  على  المتخيلة 

عبارة عن دينامية منظمة، وباأن هذه الدينامية 

ويعلق   
)10(

التمثل« في  تجان�س  عامل  المنظمة 

»ديران« على ذلك قائال باأن المخيلة قوة دينامية 

الإدراك.  خالل  من  المعطاة  الن�سخ  �سكل  تغير 

لالإدراكات  »الم�سححة«  الدينامية  هذه  وبــاأن 

تغدو  هي اأ�سا�س الحياة النف�سية باأكملها باعتبار 

اأن قوانين التمثل متجان�سة. ومادام التمثل يكون 

»المجازات  كل  فــاإن  م�ستوياته  كل  في  مجازيا 

بين  الن�سجام  هذا  اإن  ثم  بينها«،  فيما  تت�ساوى 

ما،  غمو�سا  هناك  اأن  يعني  ل  والرمز  المعنى 

على اعتبار اأن هذا الن�سجام يمكن اأن يتاأكد في 

الرمزية  وتعبيراته  الفكر  اإن وحدة  معين.  جدل 

تنقية  بالأحرى  اأو  دائــم  ت�سحيح  كاأنها  تتقدم 

  .
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م�ستمرة«

اإن »ديران« بالرغم من ا�ستفادته من مختلف 

عطاءات العلوم الإن�سانية اإل اأنه يريد، في نف�س 

اأن يبتعد عنها. لأنه يرى اأن هذه العلوم  الوقت، 

ت�سورات  فــي  ــان،  الأحــي مــن  كثير  فــي  ت�سقط، 

المو�سوع  اإغناء  على  ت�ساعد  ل  وخطية  اأحادية 

بقدر ما ت�ساهم في تفقير النظرة اإليه. فالتاأويل 

ال�سو�سيولوجي يعطي الأهمية للعوامل الخارجية 

التناول  اأما  للمتخيل.  الرمزية  الظواهر  لتف�سير 

والتوتر  الكبت  دور  على  يوؤكد  فاإنه  ال�سيكولوجي 

المهم  المتخيلة.  للذات  النف�سية  للبنية  الداخلي 

من  النــفــالت  اإلـــى  �سعى  ديــــران«  »جيلبير  اأن 

وعمل  مو�سوعه  معالجة  في  الأحادية  النظرة  

يلتقي   الخت�سا�سات  متعدد  منهج  �سلوك  على 

فيه ال�سو�سيولوجي بال�سيكولوجي، الأنتروبولوجي 

قد  ــالأدبــي.  ب الأب�ستمولوجي  الأديــــان،  بتاريخ 

ثري  »ديــران«  ن�س  لكن  مغالة.  الأمــر  في  تبدو 

بالإحالت والأ�سماء، ويلتجئ اإلى كل الحقول. كل 

اأغوار  و�سبر  الرمز  اكتناه حقيقة  اأجل  ذلك من 

ي�سميه  بما  التزم  ذلك  اإلى  وللو�سول  المتخيل. 

الأ�سا�سية  »النماذج  لدرا�سة  الرمزي«  »الأفق  بـ 

للمخيلة الإن�سانية«. بل اإنه يمو�سع نف�سه بو�سوح 

الم�سار  ذلك  اأي  اأنتروبولوجي«،  »م�سار  �سمن 

الذي يفتر�س وجود تبادل ل متوقف على م�ستوى 

وبين  وال�ستيعابية  الذاتية  الغرائز  بين  المتخيل 

إذا كانت 
نظرية التحليل 

النفسي، كما 
األنتروبولوجيا 

االجتماعية، 
قد اكتشفتا 

أهمية الصور 
وقطعتا، 

بطريقة ثورية، 
مع ثمانية 
قرون من 

كبت وقمع 
المتخيل، 

فإنهما، مع 
ذلك، لم 
يكتشفا 
المخيلة 

الرمزية إال 
لمحاولة 

دمجها في 
النسقية 
الثقافية 
السائدة«
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آفــــــاق

المنبعثة  المو�سوعية   intimations الإبالغات 

 .
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من الو�سط العالمي والجتماعي

5- في اأبعاد المخيلة الرمزية

الرمزي  القامو�س  عن  حديثه  »ديــران«  يبداأ 

بالإ�سارة اإلى الغمو�س ال�سائد بخ�سو�س الكلمات 

المتخيل.  لغة  تميز  التي  المختلفة  ــفــاظ  والأل

وهذا الغمو�س راجع اإلى تعدد ال�ستعمالت التي 

بل  الكلمات.  لهذه  والمفكرون  الباحثون  ي�سلكها 

»ديـــران«،  نظر  في  يكون  قد  الغمو�س  هــذا  اإن 

�سببا في النتقا�س من اأهمية المتخيل في الفكر 

ا�ستعارة،  دليل،  �سورة،  مثل:  فكلمات  الغربي. 

كلها  اإيقونة...الخ.  �سكل،  اأ�سطورة،  مثل،  رمز، 

توظف بكيفية مختلفة في و�سط الباحثين، لذلك 

في  كلمة  كل  وم�ستوى  دللــة  اإلــى  النتباه  يتعين 

التخيلي. القامو�س 

يرى »ديران« اأن الوعي يمتلك اأ�سلوبين اثنين 

ال�سيء  فيه  يكون  مبا�سر  الأول  العالم.  لتمثيل 

ذاته وكاأنه حا�سر في الذهن كما هو ال�ساأن في 

مبا�سر  غير  فهو  الثاني  الأ�سلوب  اأما  الإدراك. 

خالل  من  الغائبة  الأ�سياء  يتمثل  بكونه  ويتميز 

الدليل:  مــن  نوعين  هناك  ــاإن  ف ولــذلــك  �ــســور. 

الدليل العتباطي له دور اإ�ساري يحيل على واقع 

ال�ستعاري  والدليل  حين.  كل  في  تقديمه  يمكن 

الذي يحيل على واقع ي�سعب تقديمه.

الم�ستوى  ذلــك  فهي  الرمزية  المخيلة  اأمــا 

 ،Signifié المدلول،  تقديم  فيه  يمكن  ل  الذي 

معنى  اإلــى  اإل  يرجع  اأن  يمكن  ل  »الدليل  ــاأن  وب

مجال  ينتمي   .
)13(

ح�سي« �سيء  اإلى  ولي�س  معين 

الح�س  يتجاوز  ما  اإلــى  المتخيل  حقل  اأو  الرمز 

اإلى ما يتخطى الواقع والطبيعة. وتغدو  وبالتالي 

عيني  لتمثل  تحوير  عن  عبارة  الرمزية  ال�سورة 

بوا�سطة معنى مجرد دائما: »الرمز اإذن هو تمثل 

للغز   épiphanie تجل  هو  م�ستورا،  معنى  يبرز 

ما«14. اإذ »ديران« معتمدا في ذلك على اجتهاد 

اأ�سيل  رمز  لكل  يعطي  ريكور«،  »بول  للفيل�سوف 

ي�ستمد  اأنــه  اأي  »كــونــي«،  اأول  فهو  اأبــعــاد:  ثالثة 

وهو  المرئي؛  العالم  من  و�سوره  اأ�سكاله  بع�س 

الذكريات  في  متجذر  اأنه  بمعنى  »حلمي«،  ثانيا 

والحركات التي تنبعث من الأحالم والتي ت�سكل 

يتميز  ثالثا  للكائن؛  �سميمة  الأكــثــر  الم�ستوى 

الرمز  اأن  اعتبار  على  »�ساعريا«  بكونه  الرمز 

واأي�سا  المتدفقة  تعبيراتها  ففي  اللغة  ي�ستدعي 

يخلق  الــذي  والالمقول  الالمرئي  م�ستواها  في 

والدلئل  المبا�سرة،  غير  التمثالت  من  عالما 

اآخر الأمر، منطقا  ال�ستعارية بحيث ت�سكل، في 

خا�سا من�سجما مع ذاته. 

للرمز  الثالثة  الأبــعــاد  هــذه  اإلــى  وبالإ�سافة 

للكون  بت�سنيف  الــقــيــام  ـــى  اإل »ديـــــران«  يعمد 

يتم  الــتــي  التعبيرات  مــجــالت  ح�سب  الــرمــزي 

ي�سميه  مــا  فهناك  الــرمــز.  ــى  اإل اللــتــجــاء  فيها 

بالتكرار الدال للحركات التي ت�سكل فئة »الرموز 

ال�سعائرية« Les symboles rituels. فالم�سلم 

هناك  ثم  ال�سالة.  عند  القبلة  اإلى  يتوجه  مثال 

الأ�سطورة  تميز  التي  الل�سنية  العالقات  تكرار 

اأن الأ�سطورة، كما  mythe وم�ستقاتها، باعتبار 

العالقات  لبع�س  تكرار  �ستراو�س،  ليفي  يقول 

وبع�س  الأفــكــار  بع�س  بين  واللغوية  المنطقية 

الثالث  ال�سنف  اأما  المعبر عنها كالما.  ال�سور 

اأو  المنحوتة  اأو  المر�سومة  بال�سور  المتعلق  فهو 

 Symboles « كل ما ي�سمى بـ »الرموز الإيقونية

 .  iconographiques

الموجود  الختالف  من  بالرغم  الرمز،  اإن 

في اأ�سنافه ومجالت بروزه، ت�سترك في تكراره 

لي�س  الــتــكــرار  هـــذا  اإن  ثــم  ــاف.  ــن الأ�ــس جميع 

من  ويكمله  الرمز  يغني  ما  بقدر  »توتولوجيا« 

خالل تتابع تراكمي.

إن إنتاجات 
العقل هي 
صياغات 
مختلفة 
لبالغة تتحرك 
داخل المجال 
التخيلي العام. 
وبالتالي فإنه 
يخلص إلى أنه 
ليست هناك 
قطيعة بين 
ما هو عقالني 
وما هو متخيل 
ألن: »العقالنية 
ما هي إال بنية 
ُمْسَتْقَطَبة 
خاصة بحقل 
الصور«
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الرمز اإذن في نظر »ديران««: »باعتباره دليال 

م�سطر  مــدلــول،  مرئي  ول  مقول  ل  على  يحيل 

وذلك  منه،  تنفلت  التي  المعادلة  هذه  لتج�سيد 

بوا�سطة لعبة التكرارات الأ�سطورية، وال�سعائرية 

والإيقونية التي ت�سحح وتكمل، ب�سكل ل يتوقف، 

.
)15(

هذا الالتنا�سب«

هكذا تت�سكل المعرفة الرمزية عند »ديران«. 

للتعالي،  وح�سور  دومــا،  مبا�سر  غير  فكر  فهي 

مرة  المفكر  هــذا  يفترق  وهــنــا  متجل.  وفــهــم 

بهذا  فهو  العقالني.  الفكر  تــاريــخ  عــن  اأخـــرى 

التعريف ل يميز بين الوعي العقالني والظواهر 

كان  اإذا  لــه  بالن�سبة  لأنـــه  الأخــــرى،  النف�سية 

المعنى المبا�سر والحقيقي هو الذي  يوؤدي  اإلى 

اإل  لي�س  فاإنه  المنا�سب،  الدليل  واإلــى  المفهوم 

اأن  اأي  المجازي.  المعنى  من  جدا  خا�سة  حالة 

المعنى المبا�سر لي�س اإل رمزا محدودا. ومن ثم 

فاإن اإنتاجات العقل هي �سياغات مختلفة لبالغة 

وبالتالي  العام.  التخيلي  المجال  داخل  تتحرك 

فاإنه يخل�س اإلى اأنه لي�ست هناك قطيعة بين ما 

هو عقالني وما هو متخيل لأن: »العقالنية ما هي 

 .
)16(

اإل بنية ُم�ْسَتْقَطَبة خا�سة بحقل ال�سور«

من هذا المنظور يتم دمج الفكر، في كليته، 

المخيلة،  تعد  لم  ثم  الرمزية، ومن  الوظيفة  في 

كوظيفة رمزية، تمثل انتقا�سا من قيمة الفكر اأو 

ت�سكل ما قبل تاريخ المعرفة ال�سحيحة، بل اأكثر 

من ذلك فاإن المخيلة تغدو »عامال عاما للتوازن 

.
)17(

النف�سي-الجتماعي«

موقعه  مــــن  ديــــــــران«  ــر  ــي ــب ــل »جــي ا�ـــســـطـــر 

ل�سور  مختلف  تق�سيم  ـــى  اإل الأنــتــروبــولــوجــي 

»<الأنظمة«:  من  نوعين  اإلى  المخيلة  وتعبيرات 

والنظام   Régime Diurne النهاري  النظام 

والمتخيل،   .  Régime Nocturne الليلي 

هذين  بين  الموجود  التوتر  عن  ينتج  نظره،  في 

مختلف  يميز  الــذي  التعار�س  وعــن  النظامين 

ذاك.  اأو  النظام  هــذا  اإلــى  تنتمي  التي  ال�سور 

يميز  الــذي  والتوتر  التنابذ  هــذا  من  وبالرغم 

تحتفظ  مجموعة  كل  فاإن  ال�سور،  هذه  عالقات 

تلتقي  ولكنها  الت�ساد.  على  وقدرتها  بتفردها 

ن�سق  �سمن   ال�سرد  زمن  �سياق  في  بينها  فيما 

عنا�سرها.  بين  لتركيب  كنتيجة  ولي�س  متميز 

لل�سور  المتعار�سة  الدينامية  »هذه  فاإن  ولذلك 

ت�ساعد على فهم المظاهر النف�سية والجتماعية 

الزمن.  في  ولتنوعها  الرمزية  للمخيلة  الكبرى 

المعرفة  واأنظمة  الأديــان  وتطور  الفنون  فتقدم 

تظهر  نف�سها،  العلمية  والأ�ــســالــيــب  والــقــيــم، 

التاريخ  �سو�سيولوجيي  مكنت  متناوب  بانتظام 

والثقافة من معاينته منذ مدة«. 

اإذا كان الرمز دليال يحيل على ما ل يقال وما 

ل يرى، واإذا كان من وظائف المخيلة خلق �سيء 

كانت  واإذا  والجتماعي،  النف�سي  الــتــوازن  من 

ال�سور تتوزع على نظامين متعار�سين ومتفاعلين 

في ن�سيج ال�سرد واللحظة الزمنية، فاإن المخيلة 

لها م�ستويات رمزية متعددة للتعبير عن رموزها 

الموجود  والتنوع  الغنى  هذا  وب�سبب  و�سورها. 

في قامو�س المتخيل، ولأن »ديران« ي�ستعر�س كل 

لكل  المميزة  والمجازات  والرموز  ال�سور  اأنواع 
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من النظام النهاري والليلي في كتابه الأ�سا�سي: 

�سوف  فاإننا  للمتخيل«،  الأنتروبولوجية  »البنيات 

لن تقف عند كل خ�سائ�س ال�سور المتخيلة التي 

باأهم  �سنكتفي  واإنما  ونمذجتها،  بت�سنيفها  قام 

المتخيل  بنية  ك�سف  على  �ساعدته  التي  الأدوات 

اأو  المتخيل«  »فل�سفة  بـ  اأ�سماه  ما  �سياغة  وعلى 

و�سع  اأجل  من  ذلك  كل  المخيلة«.  »ميتافيزيقا 

 Fantastique( المتعالي«  »الخيال  لـ  نظرية 

 . )transcendantale

اأو  الرمز  تحديد  م�ساألة  تطرح  مرة  كل  ففي 

نف�سه  المرء  يجد  تفكيكها  اأو  المتخيل  مكونات 

�سابقا،  اإليه  اأ�سرنا  الــذي  الغمو�س  ذلــك  اأمــام 

المتخيل  قامو�س  كلمات  تعدد  في  يتمثل  والذي 

المبا�سر  للمعنى  الرمز  امتالك  واإلــى  جهة  من 

تعار�س  واإلى  ثانية،  جهة  في  الإيحائي  والمعنى 

ن�سيج  في  وانتظامها  المتخيلة  ال�سور  اأنظمة 

ال�سرد من جهة ثالثة.

مبا�سر  غير  لفكر  تكثيفا  الــرمــز  كــان  واإذا 

 )Schème( الخيالي«  »الر�سم  فاإن  ومجازي 

يمثل  اإنــه  لل�سورة«.  و�سعوري  دينامي  »تعميم 

الإنابة الالاإ�سمية العامة للمتخيل. ينتمي الر�سم 

الخيالي اإلى ما ي�سميه بياجي.. »الرمز الوظيفي« 

اإنه  ك«.  الــُمــحــِرّ »الــرمــز  بـ  با�سالر  ينعته  ما  اأو 

يقوم بوظيفة، لي�س بين ال�سورة والمفهوم، كما 

الالواعية  الحركات  بين  بل  كانط،  ذلــك  اأراد 

النعكا�سات  بين  الحركية،  الح�سية  للظاهرات 

الغالبة والتمثالت. اإن هذه الر�سوم الخيالية هي 

الوظيفي  والن�سيج  الدينامي  الهيكل  ت�سكل  التي 

.
)18(

للمخيلة«

 )mythe( الأ�سطورة  مفهوم  بخ�سو�س  اأما 

المحدود،  المعنى  على  يقت�سر  ل  »ديــران«  فاإن 

الأثنولوجيا،  علماء  لــه  يعطيه  الـــذي  ن�سبيا، 

�سعائري  لفعل  المتمثل  المقابل  باعتباره  اأي 

للرموز  دينامي  »ن�سق  هي:  الأ�سطورة  بل  معين. 

ن�سق  اإنها  الخيالية،  والر�سوم  المثالية  والنماذج 

اإلى  ينزع  خيالي  ر�سم  من  بدافع  لأنــه  دينامي 

بداية  هي  فالأ�سطورة  ما.  �سرد  في  يتركب  اأن 

تتحول  للخطاب  �سياقا  ت�ستعمل  مادامت  للعقلنة 

اإلى  المثالية  والنماذج  كلمات  اإلــى  الرموز  فيه 

      .
)19(

اأفكار«

تف�سح  اأو  »ديران«  نظر  في  الأ�سطورة،  تعبر 

عن ر�سم خيالي اأو عن مجموعة من الر�سوم. وقد 

اأن »المذهب الديني«  اإلى اعتباره  اأدى به القول 

الفل�سفي  الن�سق  حتى  بل  الأ�سطورة،  من  انبثق 

اللحظة  يمثل  فبارمنيد�س  التاريخي.  وال�سرد 

الغرب،  في  الفل�سفي  للتاأمل  الأولــى  الأ�سا�سية 

يمثل  الأفالطوني  الن�سق  لأن  »ديــران«،  نظر  في 

ومثال  بارمنيد�س  لأنطولوجية  معينا  امــتــدادا 

على تاأثير المخيلة في الفكر الفل�سفي. ومن هنا 

يوؤكد »ديران« على اأن العقالنية اأو الفكر العلمي 

ينفلت  ل  فاإنه  والعقلنة  التجريد  من  بلغ  مهما 

م�ستوى  كان  كيفما  ن�سق  كل  وباأن  المتخيل،  من 

معقوليته فاإنه يحمل في ذاته اتهاماته الخا�سة. 

المهم اأنه ل يمكن اأن نف�سل بين حدود العقالني 

وفي  المتخيل  ي�سكن  العقالني  لأن في  والمتخيل 

المتخيل �سيء من المعقولية.

»ديران«  عمد  النتيجة  هذه  تعميق  اأجل  ومن 

بع�س  ت�ستمد  للمتخيل  فل�سفة  �سياغة  ـــى  اإل

ومن  الأنــثــروبــولــوجــي  ــدر�ــس  ال مــن  عنا�سرها 

ال�سورة  في  با�سالر  وتاأمالت  النف�سي  التحليل 

والف�ساء والعنا�سر الأربعة، اإلى جانب عطاءات 

من  وبالرغم  كوربان«.  و«هنري  و«اإلياد«  »يونغ« 

»ديران«  فــاإن  المرجعية  واأطــره  م�سادره  تعدد 

لإ�ساءة  اإل  الآخرين  اأطروحات  اإلــى  يلتجئ  لم 

نتائج  بع�س  وتدعيم  الأنتروبولوجي«  »م�ساره 

تحليالته.

أكد »ديران« 
على أن 
العقالنية
 أو الفكر 
العلمي مهما 
بلغ 
من التجريد 
والعقلنة فإنه
 ال ينفلت من 
المتخيل.
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 في بعض أنماط الوعي بالمتخيل
العدد

تعر�ست  الــتــي  الــنــظــريــات  لكل  نــقــده  وبــعــد 

النظري  مجاله  تحديد  وبعد  والمخيلة  للمتخيل 

والفل�سفي وبعد القيام بت�سنيف ونمذجة مختلف 

والتي  المتخيل  نظامي  في  تنتظم  التي  ال�سور 

ترجع، في الأخير، اإلى ثالثة اأنواع من البنيات: 

وبنيات   )Schizomorphes( ف�سامية  بنيات 

تركيبية  وبــنــيــات   )mystiques( �ــســوفــيــة 

على  اأبحاثه  يوؤ�س�س  فاإنه   )synthétiques(

دللي  اإطار  �سمن  تتمو�سع  ال�سور  اأن  افترا�س 

اعتبار  راف�سا  �سيميولوجي،  اإطار  �سمن  ولي�س 

عن  خارج  اأو  نف�سي  لواقع  دليل  مجرد  ال�سورة 

الوعي. 

والبحث عن البعد الأنطولوجي لدللية ال�سورة 

ت�سنيفي  ت�سريح  من  النتقال  ا�ستدعى  والرمز 

لبنيات المتخيل اإلى نوع من »فيزيولوجيا وظيفة 

المخيلة«، اأو اإلى ما اأ�سماه به »فل�سفة المتخيل«. 

تفيد  لأنها  بالكلمات  لعبا  لي�ست  الت�سمية  وهذه 

تعلل  ل  التي  المخيلة  وظيفة  عن  يك�سف  مبحثا 

اإعطاء »معنى »ثان« لها،  بالأ�سياء بل من خالل 

الم�سترك  القا�سم  ي�سكل  ــذي  ال المعنى  ذلــك 

»كونية  بـــ  الــقــول  ــى  اإل دفعه  مما  كونية.  الأكــثــر 

الإن�ساني،  للعقل  اإبداع  »بداية  اإن:  اإذ  المتخيل« 

�سواء كان نظريا اأو عمليا، تتحكم فيها الوظيفة 

تظهر  الوظيفة  هــذه  لأن  فقط  لي�س  الخيالية. 

النوع  خــالل  من  امتدادها  في  كونية  بو�سفها 

الب�سري. ولكن اأي�سا في �سموليتها: اإنها جذر كل 

.
)20(

عمليات الوعي، وتنك�سف كاأثر اأ�سلي للعقل«

»ديران«،  كما يحددها  الرمزية،  المخيلة  اإن 

والزمن.  والموت  للعدم  �سلب  حيوي.  �سلب  هي 

وب�سبب ذلك فاإنها تخلق توازنا متعدد الم�ستويات: 

توازن حيوي مع الموت، توازن نف�سي-اجتماعي، 

وتوازن انتروبولوجي، اأي ذي بعد اإن�ساني، ل�سيما 

في الو�سع العالمي الراهن لأن: »العقل والعلم ل 

يربطان النا�س اإل بالأ�سياء، ولكن ما يجمع بينهم 

�سواء في م�ستوى متوا�سع لل�سعادة اأو على �سعيد 

التمثل  هذا  فاإنه  الإن�ساني،  للنوع  اليومية  الآلم 

اإمبراطورية  تكونه  الذي  معا�س،  لأنه  ال�سعوري، 

عن  ف�سال  الرمز،  اإن  اآخر  بمعنى   .
)21(

ال�سور«

وتوتر  بالفعل  جدل  كذلك  فهو  حيوي،  �سلب  اأنه 

يمتلك  الإن�سان  لأن  بالتوقف.  يقبل  ل  اإبداعي 

بتجاوز  ولكن  العالم  تح�سين  على  هائلة  قــدرة 

الذين  كــل  »اإن  ـــران:  دي يقول  عبثي.  تــاأمــل  كــل 

بطريقة  المتخيل،  مو�سوع  درا�سة  على  انكبوا 

اأفق،  وات�ساع  علمي  بتوا�سع  اأي  اأنتربولوجية، 

متفقون على العتراف للمخيلة، في كل تجلياتها 

بهذه  والجمالية،  الأدبية  والأ�سطورية،  الدينية 

القدرة الميتافيزيقية بالعمل على اإقامة اأعمالها 

ولذلك   ،
)22(

والقدر« الموت  »عفن«  �سد  واآثارها 

فاإن الوظيفة الخيالية هي في عمقها وظيفة اأمل 

الموت  قهر  اإلــى  وت�سعى  اللحظة  تتخطى  لأنها 

اإن�سانيا.  ومتوازن  واأف�سل  اأجمل  عالم  لن�سدان 

اإذا كانت ال�سورة المتخيلة لها خ�سائ�س ثالث 

اأخالقي  »عمق«  وذات  �سهادة،  كونها  في  تتمثل 

المتداد  اإلــى  بالقيا�س  الح�سور  وكلية  ونف�سي 

الإدراكي، فاإن هذه ال�سورة ل محدودة.

المتخيل  بنيات  من  بنية  لكل  »ديــران«  يعين 

منطقها.  بنية  ولــكــل  مــتــمــيــزا،  فــكــريــا  مــجــال 

فالفل�سفات الثنائية واأ�سكال منطق الإلغاء تت�سكل 

ال�سوفية  البنية  في  اأما  الف�سامية.  البنية  في 

في  الإنكار.  اأو  المزدوج  ال�سلب  منطق  فيرت�سم 

حين اأنه بمنا�سبة البنية التركيبية تبرز فل�سفات 

التاريخ والمنطق الجدلي.

ومهما يكن من �سدق في هذا التق�سيم الذي 

لمختلف  ومقاِرنة  معمقة  درا�سة  بعد  ا�ستنتجه 

المخيلة  نظامي  ت�سكل  التي  الرمزية  ال�سور 

)النهاري والليلي( فاإن »ديران« بتاأكيده الملحاح 

على ثراء الرمز وتعالي المتخيل، ي�ستهدف نقد 

الح�سارة  عليه  تعتمد  الــذي  العقالني  التراث 
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كل  اإق�ساء  على  يعمل  والــذي  الراهنة  الغربية 

اأطره  يفجر  اأو  العقل  ل�سوابط  ي�ستجيب  ل  ما 

اإنهاء  اإلــى  ذلــك  وراء  من  ي�سعى  اإنــه  ومقولته. 

النظر  واإعادة  والتخيلي،  العقالني  بين  القطيعة 

»اإن  في الحقيقة التي كر�ستها الحداثة الغربية: 

من بين القناعات التي ت�ستفاد من بحثنا هي اأنه 

يتعين مراجعة تعريفاتنا ال�سيقة الأفق للحقيقة، 

.
)23(

حين يتعلق الأمر بالفهم الأنتروبولوجي«

يرى  المنطق  و�سكالنية  الرموز  دللية  بين 

هي   )La rhétorique( البالغة  اأن  »ديــران« 

بين  وتتو�سط  بينهما  الــتــوا�ــســل  ت�سمن  الــتــي 

يبين  التو�سطي  الــدور  »وهــذا  والعقل:  المخيلة 

والمفهومي  التركيبي  والجفاف  المخيلة  ترف 

البالغة  اإن   .
)24(

البالغة« غنى  خالل  من  يبرز 

»الم�سار  هذا  نهاية  هي  »ديــران«،  نظر  في  اإذن 

مجال  يظهر  داخله  في  الــذي  الأنتروبولوجي« 

جوهر  ي�سكل  »المتخيل  اأن  باعتبار  المتخيل. 

العقل بمعنى مجهود الكائن لإقامة اأمل حي تجاه 

 .
)25(

و�سد العالم المو�سوعي للموت«

6-ان�شدادات العقالنية 

وانفتاحات المتخيل

يحمل المتخيل اإذن بعدا اأونطولوجيا. وبعيدا 

اإلغاء  اأو  عن كونه مجرد ظاهرة عار�سة �سلبية، 

اأو تاأمل ل فائدة منه لما�س انتهى، فاإن المتخيل 

لم »يظهر كن�ساط يغير العالم اأو مخيلة اإبداعية 

للعالم..  تلميحي  كتغيير  بالخ�سو�س  بل  فقط، 

المتخيل  اإن   .
)26(

اأح�سن« هو  لما  للكائن  كتنظيم 

للظواهر  ال�سيمولوجي  للفراغ  »يعطي«  الذي  هو 

ثقلها الأنطولوجي وين�سط التمثل... هو ما يجعل 

على  القدرة  هي  المخيلة  كون  في  دوما  التفكير 

.
)27(

الممكن وقوة حدوث الم�ستقبل«

بنزعة  يتميز  ـــران«  »دي فكر  اأن  فــي  �سك  ل 

اإن�سانية وا�سحة، فهو بالرغم من كل الأبعاد التي 

بوا�سطة  اللقاء  اإلى  دعوته  فاإن  لنظريته  يعطيها 

اإن�سانية  نظرة  فيها  تتحكم  الرمزية  المخيلة 

والتي  المفتوحة«،  الإن�سانية  »<النزعة  بـ  ينعتها 

الأنوار.  لفكر  الإن�سانية  بالنزعة  لها  عالقة  ل 

الو�ساطة  ت�سكل  وحده،  العقل  ولي�س  فالرمزية، 

الزمني  بو�سعهم  الــنــا�ــس  اآمـــال  بين  الــدائــمــة 

لأن  بينهم.  توجد  التي  الختالفات  من  بالرغم 

ونماذج  قيما  تت�سمن  باأنها  مــا  ثقافة  اعتبار 

اتجاه  عــن  تعبير  هــو  الــثــقــافــات،  لكل  �سالحة 

هو  فما  وا�ستعمارية.  هيمنية  طبيعة  ذي  ثقافي 

معياري هو هذا الخزان المتعدد للرموز وال�سور 

والأ�ساطير والأ�سعار.

بين  الم�سترك  الراأ�سمال  هو  الخزان  هــذا 

»الملتقى  ذلك  هو  فالمتخيل  لهذا  النا�س.  كل 

اأ�ساليب  كل  فيه  تتقاطع  الــذي  الأنتروبولوجي« 

التوازن  لإعـــادة  عامل  اإنــه  الإن�ساني.  التفكير 

نزعاته  بكل  »العقالني«  فالغرب  الب�سري.  للنوع 

وادعاءاته، في حاجة اإلى ثقافة ال�سعوب الأخرى. 

يقول ديران«: بالن�سبة اإلينا نحن الغربيين، فاإن 

ومجموعات  اأنظمة  وقبول  ال�سرق«  اإلى  »اللجوء 

اأو  الــ�ــســرق،  فــن  خــالل  مــن  الم�ساغة  الــ�ــســور 

ي�سكل  ح�سارتنا،  غير  الأخــرى  الح�سارات  فن 

لإعادة  الوحيدة  الو�سيلة  بــالأحــرى  اأو  و�سيلة، 

.
)28(

التوازن الإن�ساني«

ل  ال�سرق«  اإلى  »اللجوء  »ديــران«  ين�سد  حين 

يريد اأن يعار�س الثقافة الغربية بـ »�سرق« خيالي 

اأحيانا،  تبين،  ولو  يقول  كما  »<ا�ست�سراقي«،  اأو 

اأن هذا اللجوء اإلى ال�سرق الأتنوغرافي والثقافي 

التي  الفروقات  لت�سجيل  الأهمية  غاية  في  كان 

تميز الثقافة الغربية.

الم�ستوى  على  الم�ساألة  هذه  تعميق  اأجل  من 

من  اأبحاثه  في  ديران«  »جيلبير  انتقل  النظري، 

والتحليل  والمقارنة  والت�سنيف  الجمع  اأعمال 

لمختلف الرموز وال�سور والمجازات التي تزخر 



25
8

 في بعض أنماط الوعي بالمتخيل
العدد

تتميز  اأخــرى  مرحلة  اإلــى  المتخيل،  اأنظمة  بها 

يحاكم  وال�سجال.  التنظير  في  وا�سحة  برغبة 

للثقافة  والمنهجية  الفكرية  الأ�س�س  »ديـــران« 

الفل�سفة  ــاأزمــة  ب ي�سمى  عما  ويبحث  الغربية 

والعلوم الإن�سانية. ل �سك اأنه في محاكمته هذه 

م�ست�ساغة،  غير  تبدو  قد  اأطــروحــات  اإلــى  يلجاأ 

الآن، نظرا، لتطور الإنتاج النظري، ولكن المرء 

ي�سعر باأن هذا الباحث ي�ستند اإلى مادة مرجعية 

غزيرة ويمتلك ثقافة وا�سعة ويحوز و�سائل تتميز 

بان�سجام وا�سح ل�سياغة اأفكاره وا�ستنتاجاته.

اأن  فيها  يوؤكد  اأطروحة  من  ــران«  »دي ينطلق 

الإن�سان هو »دائما نف�سه« لأن اآلهته هم اأنف�سهم 

لم يتغيروا. اأي اأن »معنى« �سورة الإن�سان، كرمز 

به  الإم�ساك  يمكن  ل  معا�س،  مدلول  على  يحيل 

التي  وال�ستقاقات  التبدلت«  ابتعدنا عن  اإذا  اإل 

لإحالل  الرمزي  المعنى  هــذا  اإلغاء  ا�ستهدفت 

ت�سل�سل  مفاهيم وتعاريف وا�سحة ومتميزة ذات 

اأدنى  هناك  لي�ست  اأنــه  حين  في  محله.  عقلي 

والتركيب  القديمة  الأ�ساطير  قطيعة بين دللت 

�سواء  الثقافية  ال�سرد  اأنماط  لمختلف  الحديث 

تاريخية..  اأو  اأيديولوجية   فنية،  اأدبــيــة،  كانت 

وبال�سبط  للنا�س،  العينية  »ال�سلوكات  اإن  بل  الخ 

من  وبقليل  بخجل،  ُر  ُتــكــَرّ التاريخي،  �سلوكهم 

الدرامية  والــو�ــســعــيــات  ــوحــات  ــل ال الــ�ــســعــادة، 

   .
)29(

لالأ�ساطير الكبرى«

يبدو تقرير من هذا النوع وكاأنه تحد للتاريخ 

يريده،  و«ديــــران«  التقدم.  منطق  عــن  وخـــروج 

بالفعل، تحديا لأن الأمر بالن�سبة له يتعلق بخلخلة 

عقالنية  عليها  ترتكز  التي  المطمئنة  البنية 

فبالن�سبة  ذاته.  حول  المتمركزة  ونزعته  الغرب 

عن  تتحدث  الغربية  والفل�سفة  قرنين  منذ  له 

اأزمتها، لدرجة اأ�سبحت هذه اللفظة لزمة تتكرر 

فمنذ  معا�سر.  اأو  حديث  فل�سفي  خطاب  كل  في 

يحاول  الغربي  والفكر  الرومان�سيين  المفكرين 

البحث عن اأ�سباب عظمة وانحطاط الح�سارات، 

الإن�سان.  »ا�ستيالب«  وعــن  الوعي  »تمزق«  عن 

بمعنى اآخر اإن الحديث عن اأزمة الفل�سفة واأزمة 

الذي تمت فيه  الوقت  بداأ في  الغربية  الح�سارة 

�سياغة �سوؤال »ما هو الإن�سان؟« من طرف كانط 

�سنة 1793.

المهم اأن  »جيلبير ديران« م�ستفيدا في ذلك 

وكذا  وكوربان،  والياد  ويونغ  با�سالر  اأعمال  من 

الثقافية.. والأنتروبولوجيا  النف�سي  التحليل  من 

الخ. يوؤكد على اأن هذه المباحث تثبت اأن الإن�سان 

منذ بداياته الأولى كانت له نف�س الرغبات، نف�س 

تنعك�س  التي  ال�سور  ونف�س  ال�سعورية،  البنيات 

على الزمان والمكان. غير اأن التدخل العقالني، 

في  كبيرا  تحول  اأحدث  ال�سارمة،  تعبيراته  في 

بالطبيعة  ولعالقته  ولالآخر  لذاته  الإن�سان  روؤية 

والعالم وكذا في ممار�سته لرموزه و�سوره.

توحيد  نحو  العارم  الميل  هذا  من  وبالرغم 

الثقافة  اأن  ــــران«  »دي يعتبر  ــوره  و�ــس الإنــ�ــســان 

موؤ�س�سات  �سكل  فــي  ظــهــورهــا  منذ  العقالنية 

اإن�سانا  تخلق  اأن  ا�ستطاعت  الآن،  اإلى  وعالقات 

اآخر له خ�سائ�س تميزه عما ي�سميه بـ »الإن�سان 

اختالف  لــه،  بالن�سبة  اإذن،  هناك  التقليدي«. 

والحداثة  العقالنية  نتاج  الحديث«  الإن�سان  بين 

بقي  الــذي  التقليدي«  »الإن�سان  وبين  الغربية، 

الكبرى  والتخيلية  الفكرية  الأطر  �سمن  يتحرك 

بينهما  المختلفة  الخ�سائ�س  وهذه  لالإن�سانية. 

يلخ�سها »ديران« فيما يلي: 

ببن  يفرق  ل  التقليدي  الإن�سان  اإن  اأوال: 

حين  في  والعالم،  الإن�سان  بين  والــالاأنــا،  الأنــا 

تن�سط  الغربية  الح�سارة  بيداغوجية  مجمل  اأن 

والتفريق،  والعالم،  الإن�سان  بين  الف�سل  في 

بدافع المو�سوعية، بين »الأنا المفكرة« والأ�سياء 

البنية  هــي  الثنائية  هــذه  اإن  فــيــهــا«.  »المفكر 

اإنها  الغربي،  الوعي  في  الكبرى  »الف�سامية« 

واأيديولوجية  الكليانية  بالنزعات  دائما  مرتبطة 

اإلنسان منذ 
بداياته األولى 

كانت له 
نفس الرغبات، 
نفس البنيات 

الشعورية، 
ونفس الصور 

التي تنعكس 
على الزمان 

والمكان. غير 
أن التدخل 
العقالني، 

في تعبيراته 
الصارمة، 

أحدث تحوال 
كبيرا في 

رؤية اإلنسان 
لذاته ولآلخر 

ولعالقته 
بالطبيعة 

والعالم وكذا 
في

 ممارسته 
لرموزه وصوره.
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آفــــــاق

غير مت�سامحة، اأحادية واحتكارية؛

الخا�سية الثانية تتفرع عن الأولى، اأي اأن 

معرفة الإن�سان التقليدي معرفة واحدة وموحدة، 

واأن وعيه منظم �سمن ن�سق محدد، بينما معرفة 

اهتمامها  ب�سبب  ممزقة  معرفة  الغربية  الثقافة 

بما هو خارج عن الذات. اإن وحدة المعرفة مثلت 

المجزاأ  الغربي،  للوعي  بالن�سبة  م�سكلة  دائما 

ب�سبب تقدي�سه للواقع المو�سوعي. من هنا �سبب 

اأو  و«المنطقّ«،  »المنهج«  بين  الدائم  التعار�س 

بالأحرى بين »العقل« وم�سامين المعرفة؛

الم�سدودة  الــغــربــيــة  الــثــقــافــة  اإن  ث��ال��ث��ا؛ 

وللتراث  للكائن  الإغريقية  الميتافيزيقا  اإلــى 

تجاه  الــذات  بوحدة  ت�سلم  الم�سيحي  اليهودي- 

يختلط  لــذلــك  للعالم.  منه  الــمــيــوؤو�ــس  الــتــعــدد 

»المنطق« و«العقل« و«المنهج«- ودائما بالمفرد- 

بها،  الم�سلم  المعطاة  الوحدة  اإن  ــروح«.  »ال مع 

»الـــذات  وحـــدة  هــي  الــكــل  و�ــســد  تــجــاه  المثبتة 

يتعين  ثم  ومن  وال�سخ�س.  الأنا  المفكرة« وحدة 

التوحيدي  النموذج  غــرار  على  العالم  توحيد 

الفكر  ــاإن  ف ذلــك  مــن  العك�س  وعلى  للكوجيتو. 

اإنها  والــوحــدة:  التعدد  بين  يف�سل  ل  التقليدي 

الوحدة الرمزية الم�ستمدة من العالم والمر�سلة 

للفكر  »بالن�سبة  كتنوع  نف�سها  تعي�س  ذات  اإلــى 

التقليدي لي�ست الوحدة طريقة لإرجاع المختلف 

اإلى المت�سابه واإنما هي مبداأ، هي مبداأ الوحدانية 

نف�س  في  وكتعدد  للكون  كوحدة  ت�ست�سعر  التي 

يعي�س  اإذن  التقليدي  للفكر  بالن�سبة  الآن... 

،
)30(

الإن�سان ذاته كتعدد وكتنوع«

كون  في  الرابعة  الختالفية  الخا�سية  تتمثل 

الفل�سفة الغربية تنظر اإلى المكان والزمان واإلى 

�سببيتهما كاأنها اأ�سكال اأو مقولت فارغة للفهم. 

القبلية  لالأ�سكال  الفارغة  الوحدة  باعتبارها  اأو 

الذاتية  الإرادة  هــذه  مقابل  فــي  للح�سا�سية. 

التقليدي مع  الإن�سان  يتعامل  ال�سوري،  للتوحيد 

اأي  اأ�سلوب رمزي.  العالم المفكر فيه من خالل 

»اإن الأ�سياء –المفكر فيها في الكون- لها معنى« 

وتت�سمن قيمة مخفية ي�سعب ا�ستخراجها بالفكر 

المبا�سر )الإدراكي اأو المعقلن( »الذهني«31 اأي 

اأن الفكر التقليدي غنو�سي، عرفاني في حين اأن 

الفكر الحديث لم ي�ستطع النفالت من ثنائيته؛

كون  فــي  فتكمن  الخام�سة  الخا�سية  اأمـــا 

»التمزق«  يعي�س  اإنه  متاأزم.  الفل�سفي«  »الإن�سان 

والتجربة  العامة  الــوحــدة  بين  الأب�ستمولوجي 

الفيل�سوف  بـــاأن  الــقــول  »يمكن  بــل  الــمــتــعــددة. 

من  الفكري.  اأ�سلوبه  بطرفي  م�ستلب  الغربي 

كل  من  فارغة  ولكنها  وحدة،  على  يحافظ  جهة 

معرفة  على  يح�سل  الأخــرى  الجهة  ومن  حياة، 

من  العك�س  على  وج�سورة«32،  موزعة  ولكنها 

يتمثل  مرتاح  كائن  التقليدي  الإن�سان  فاإن  ذلك 

بدل المجهود عنده في فردنة الأنا على النموذج 

بلغة  ت�ساغ  »واأخالقه  العارية:  للطبيعة  الرمزي 

؛
)33(

تفتح الحياة ولي�س بلغة اإرادة القوة«

ال�ساد�سة  الخــتــالفــيــة  الــخــا�ــســيــة  تتجلى 

والأنطولوجي  الأ�سطوري  الطابع  في  والأخيرة 

الذي يفرق اإن�سان الح�سارة عن اإن�سان التقليد. 

نفي  عن  عبارة  هي  للفيل�سوف  بالن�سبة  فالحياة 

وغربة. اأما عند الإن�سان التقليدي »فاإنها هجرة 

.
)34(

وعود دائم«

تميز  التي  الختالفية  الخ�سائ�س  هي  هذه 

فكر كل من الإن�سان الحديث والإن�سان التقليدي. 

ويبدو اأن الأمر، في الواقع، ل يتعلق بخ�سائ�س 

تماما،  مختلفين  مرجعيين  باإطارين  بل  فقط 

ونظرتهما  مقوماتهما  لهما  ببنيتين  نقل  لم  اإن 

لالإن�سان والطبيعة واللغة والفكر. 

المتخيل  ب�سمولية  يقول  حين  ـــران«  »دي اإن 

وثراء المخيلة الرمزية، وا�ستمرار وظائفها منذ 

باأنه  يبين  الآن، وحين  اإلى  الأ�سطورية  البدايات 

لي�س للثقافة الغربية من حق في ادعاء اأي تفوق 
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هــــوامــــــ�س

»عقالني« اأو ح�ساري، لأن هذه الثقافة بعقالنيتها 

الإن�سان، بل وما  اإن�سانية  اأهم ما يج�سد  اأق�ست 

األ  نف�سها،  العقالنية  لهذه  العام  النظام  ي�سكل 

فاإنه  هــذا  كل  ويبين  يقول  حين  المتخيل.  وهــو 

يريد اأن ينفلت مما ي�سميه بـ »اإمبريالية التاريخ 

من  تتخذ  التي  الهيمنية  النزعة  ومن  الغربي«، 

وم�سدر  ال�سامي  الفكر  مركز  الغربية  الثقافة 

الحقيقية. المعرفة 

وبفهم  للرمز  جديدة  بممار�سة  الأمــر  يتعلق 

لالإن�سان.  والإبداعية  الذهنية  للفعاليات  كوني 

ال�سيء الذي اأدى »بجان دوفينيو« اإلى القول باأنه 

المتخيل«  و«متحفه  الغربي«  الفن  لمعنى  »تجاوز 

حيث  جديدة  م�سالك  في  النخراط  يمكن  فاإنه 

ومغيرين  مجددين  يت�سابكان  والتبدل  الإبــداع 

العالم  اأن�سنة  اأي   ،
)35(

بالبتكار ن�سميه  ما  بذلك 

التاريخية  الـــوحـــدة  تــلــك  بتك�سير  الــحــا�ــســر 

والمفهومية والإيديولوجية لالإن�سية الغربية.

المعا�سر،  الغربي  الفكر  اأن  يعني  هــذا  كل 

الأب�ستمولوجية  النــفــتــاحــات  مختلف  ب�سبب 

ثقافية  ح�سا�سية  داخــلــه  تكونت  والــمــعــرفــيــة، 

جديدة. ح�سا�سية لي�س بالمعنى الإدراكي للكلمة، 

بل بالمعنى الوجودي والجمالي والرمزي. لأنه مع 

بالمقابل  هناك  اأن  )باعتبار  الإبداعية  المخيلة 

الفيل�سوف  ا�سطر  منتجة،  غير  تكرارية  مخيلة 

قامو�سها  وتغيير  فل�سفته  منطلقات  قلب  ــى  اإل

اأوحى  التي  الجديدة«  »اللغة  فاإن  هكذا  اللغوي: 

»منطق«  اإلى  تف�سي  –تاأمالتنا  مو�سوع  بها  لنا 

نقي�سها،  بمنطق  ول  الهوية  بمنطق  لي�س  جديد 

 antiphrase .
)36(

واإنما هو منطق قلب المعنى 

ت�ستهدف  اإذن  »ديران«  عند  المتخيل  فل�سفة 

�سور  باإدخال  للمخيلة  الغربية  الأ�سكال  اختراق 

المتخيل  بنيات  وجعل  فيها،  الأخــرى  الثقافات 

اأكثر  والإبــداع  التحول  تبتكر  عنا�سر  عن  عبارة 

خلق  وبالتالي  والثبات،  المحافظة  تكر�س  مما 

الجتماعية  الدينامية  فيه  تتمازج  جدلي  اإيقاع 

التخيلية.    والدينامية 
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اب�����ن خل�������دون

 وعلم الفولكلور

�سبري م�سلم حمادي  ��� كاتب من العراق

 ل ريب يف اأن الفولكلور مراآة لهوية ال�شعوب 

 ، املتميزة  وب�شماتها  اخلا�شة  ومالحمها 

وقد �شعت �شعوب العامل كافة اإىل احت�شان 

فولكلورها ودرا�شته اإذ وجدت فيه خزينا هائال 

حلكمة ال�شعوب وجتارب النا�س واأعراف الأمم، 

)الفولكلور(  اأن هذا امل�شطلح  املوؤكد  ومن 

ينطوي على ركام يختلط فيه الرتاب بالترب، 

الفولكلور  م�شطلح  ترجم  من  فــاإن  ولذلك 

باملاأثور ال�شعبي مل يجانبه ال�شواب نظرا ملا 

يف م�شطلح املاأثور من اإيحاء بالنتقاء واختيار 

القادر على مواجهة  الناب�س  الأ�شيل واحلي 

عوامل الفناء التي من �شاأنها اأن تطيح بالإرث 

ول  النا�س  هموم  اإىل  ينفذ  ل  الــذي  التافه 

يعرب عن طموحهم فيلفظه الزمن بال هوادة .

اآفاق

اأدب �سعبي

عادات وتقاليد

مو�سيقى وتعبير حركي

حرف و�سناعات

اأ�سداء

جديد الثقافة ال�سعبية
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 يت�سمن الفولكلور اأو الماأثور ال�سعبي الإبداع 

على  والمتح�سرة  البدائية  لل�سعوب  ال�سفاهي 

اأو  المنظومة  بالكلمات  هذا  ويتحقق   ، ال�سواء 

والعادات  المعتقدات  فيه  وتدخل   ، المنثورة 

ال�سعبية)1( والممار�سات  والمرا�سيم  والتقاليد 

هذا  اإلى  تنتبه  لم  عامة  ال�سعوب  كانت  واإذا 

الكنز الفولكلوري اإل في ع�سرنا هذا فاإن العالم 

العربي عبد الرحمن بن خلدون المغاربي مولدا 

خالل  ثماره  تاألقت  الذي  اأ�سال  والح�سرمي 

معتقدات  اأهمية  يعي  الهجري  الثامن  القرن 

وهو   ، يومذاك  ال�سعبية  وممار�ساتهم  النا�س 

منها   موقف  له  كان  بل  ي�سردها  باأن  يكتف  لم 

في  الم�ستجدة  المواقف  بع�س  اأحيانا  ي�سبه 

خلدون  ابن  يقف  حين  �سيما  ول  الع�سر   هذا 

المعروفة، وهو  ال�سحر في مقدمته  عند ظاهرة 

ي�سمي ال�سحر وبع�س ما يتعلق به علومًا ويعرفها 

باأنها : »علوم بكيفية ا�ستعدادات  تقتدر النفو�س 

العنا�سر  عالم  في  التاأثيرات  على  بها  الب�سرية 

ال�سماوية  الأمور  من  بمعين  اأو  معين  بغير  اإما 

والأول هو ال�سحر والثاني هو الطل�سمات«)2(  وفي 

اأن مبعث مثل هذه  اإل  اإ�سارة �سمنية  هذا القول 

الآلي  لالإن�سان حيث  التقني  الق�سور  العلوم هو 

عنا�سر  في  يغير  كي  الو�سائل  هذه  اإلى  يهرع 

الطبيعة من حوله.وابن  خلدون يوؤكد هذه الفكرة 

تبغي  المذكورة  ال�سحر  مظاهر  اأن  يذكر  حين 

اأخرى  اإلى  �سورة  من  النوعية  الأج�سام  اإحالة 

العملية«)3(،   بال�سناعة  ولي�س  النف�سية  بالقوة   «

طالما  الذي  المعنى  حول  خلدون  ابن  حام  لقد 

و)الفولكلور(  )النثروبولوجيا(   كتب  ذكرته 

اإلى  الإن�سان  لجوء  اأن  وهو  الحديث  الع�سر  في 

اإنما  لالأ�سطورة  الموافقة  ال�سحرية  الطقو�س 

اأمام  لالإن�سان  الآلي  العجز  لواقع  ا�ستجابة  ياأتي 

جبروت الطبيعة وعوا�سفها وجفافها ومظاهرها 

المتغيرة الأخرى)4(.

ويورد ابن خلدون نمطًا ثالثًا لل�سحر يقول عنه: 

�ساحب  يعمد  المتخيلة،  القوى  تاأثير  »والثالث 

فيت�سرف  المتخيلة  القوى  اإلى  التاأثير  هذا 

اأنواعا من  فيها  ويلقي  الت�سرف،  بنوع من  فيها 

من  يق�سده  مما  و�سورًا  والمحاكاة  الخيالت 

بقوى  الرائين  من  الح�س  اإلى  ينزلها  ذلك.ثم 

في   كاأنها  الراوؤون  فينظر  فيه  الموؤثرة  نف�سه 

وابن  ذلك«)5(   من  �سيء  هناك  ولي�س  الخارج، 

خلدون في هذا النمط من ال�سحر كاأنه يومئ اإلى 

قوى الإيحاء النف�سي عند بع�س النا�س تاأثيرًا اأو 

من  مظهر  اإل  المغناطي�سي  التنويم  وما  تاأثرًا، 

اإ�سارة  في  النف�سي.ونلمح  الإيحاء  هذا  مظاهر 

ال�سابق  الن�س  في  عبدالرحمن  العربي  عالمنا 

عن  المعبرة  وال�سور  والمحاكاة  الخيالت  اإلى 

مما  المذكور  الثالث  النمط  في  ال�ساحر  هدف 

يقترب من �سحر المحاكاة  الذي قال به  بع�س 

علماء )النثروبولوجيا( ول �سيما جيم�س فريزر 

�ساحب الكتاب ال�سهير )الغ�سن الذهبي( الذي 

والخرافية  الأ�سطورية  المظاهر  �سم ح�سدًا من 

لجوء اإلنسان 
إلى الطقوس 
السحرية 
الموافقة 
لألسطورة إنما 
يأتي استجابة 
لواقع العجز 
اآللي لإلنسان 
أمام جبروت 
الطبيعة 
وعواصفها 
وجفافها 
ومظاهرها 
المتغيرة 
األخرى 
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لل�سعوب المتخلفة في هذا  الع�سر وفي الع�سور 

الغابرة حيث تلخ�س تلك الممار�سات والمعتقدات 

وقد  الأول  الإن�سان  بها  مر  مراحل  الأ�سطورية 

اإن�سان  معتقدات  في  وجذورها  بقاياها  انبثت 

وممار�ساته  تقاليده  وبع�س  واأفكاره  الع�سر  هذا 

ول �سيما في منا�سباته المهمة  كالولدة والختان 

ال�سحر  يق�سم  فريزر  وجيم�س  والموت،  والزواج 

يقوم  الذي  المحاكاة  : �سحر  الأول  اإلى نمطين، 

تحقيقها  يود  التي  الظاهرة  بتقليد  ال�ساحر  فيه 

في  على ج�سده  الماء  في�سب  الطبيعة  عالم  في 

لمثل  ي�ستجيب  �سوف  الغيث  اأن  منه  ظنا  العراء 

للعدو ب�سيء ما ويوقع  الممار�سة وهو يرمز  هذه 

العدو  به  يحاكي  الذي  ال�سيء  ذلك  في  ال�سرر 

 – الأول  الإن�سان  يعتقد  – كما  ال�سرر  فيح�سل 

ال�سحر  فهو  الآخر  النمط  نف�سه.واأما  العدو  في 

في  فيه  التف�سيل  ب�سدد  ل�سنا  الذي  الت�سالي 

.
)6(

هذه الدرا�سة 

مثل  نجد  ل  اأننا  نذكر  اأن  القول  نافلة  ومن 

هذا التف�سيل   لدى عالمنا العربي ابن خلدون، 

ثمة  اأن  بيد  مختلفين  ع�سرين  من  فالعالمان 

ما  اإلى  تومئ  خلدون  ابن  مقدمة  في  اإ�سارات 

يقترب من هذا »وبقي من اآثار ذلك في البراري 

ذلك.وراأينا  على  دالة  �سواهد  م�سر  ب�سعيد 

بالعيان )هذا يعني اأن ابن خلدون يّطلع  بنف�سه 

ي�سور  من  ال�سحرية(  المظاهر  هذه  مثل  على 

�سورة ال�سخ�س الم�سحور بخوا�س اأ�سياء مقابلة 

يومذاك  ال�سحرة  من  وثمة   .
)7(

وحاوله« نواه  لما 

يحدث  الذي  ال�سحر   من  نمطًا  يمار�سون  من 

من  اأي�سًا  »و�ساهدنا  بعد  عن  المطلوب  التاأثير 

ك�ساء  اإلى  ي�سير  من  وعمله  لل�سحر  المنتحلين  

مقطوع  هو  فاإذا  �سره  في  عليه  ويتكلم  جلد  اأو 

موجود  ال�سحر  من  النمط  .وهذا 
)8(

متخرق«

)التلباثي(  ال�سحر  ويدعى  عامة  ال�سعوب  لدى 

.
)9(

)telepathy( اأو �سحر التخاطر

من  عيانا  يراه  ما  بين  خلدون  ابن  ويفرق 

يورد  اإذ  به  ي�سمع  وما  ال�سحرية  الممار�سات 

ي�سير  من  العهد  لهذا  الهند  باأر�س  اأن  »و�سمعنا 

وينقلب  ميتًا،  ويقع  قلبه  فيتحتت  اإن�سان  اإلى 

�سمعنا  وكذلك   .. ح�ساه  في  يوجد  فال  قلبه  عن 

ي�سحر   من  الترك  واأر�س  ال�سودان  باأر�س  اأن 

وينم   
)10(

المخ�سو�سة«  الأر�س  ال�سحاب فيمطر 

اأ�سلوب الكاتب في عر�س هذه المادة الم�سموعة 

على  يورده  بل  هذا  من  �سيئًا  ي�سدق  ل  اأنه  عن 

هذه  مثل  ب�ساأن  يذكر  ما  طريف  من  اأنه  اأ�سا�س 

الظاهرة ال�سحرية.

اأ�سحاب  معتقدات  عند  يقف  خلدون  وابن 

الحروف  بع�س  خوا�س  ب�ساأن  )الطل�سمات( 

عمل  من  راأينا  »وكذلك  يقول   حيث  والأعداد 

الطل�سمات  عجائب الأعداد المتحابة وهي راء، 

 )220( العددين  واأحد  دال،  فاء،  راء،  كاف، 

كل  اأجزاء  اأن  المتحابة  )284(.ومعنى  والآخر 

و�سد�س  وربع  وثلث  ن�سف  من  فيه  التي  واحد 

وخم�س واأمثالها اإذا جمع كان م�ساويًا للعدد الآخر 

اأ�سحاب  ونقل  المتحابة،  فت�سمى لأجل ذلك   ...

بين  الألفة  اأثرًا في  الأعداد  لتلك  اأن  الطل�سمات 

مثالن  لهما  و�سع  اإذا  واجتماعهما  المتحابين 

اأحدهما بطالع الزهرة وهي في  بيتها اأو �سرفها 

. 
)11(

ناظرة اإلى القمر نظر  مودة وقبول« 

وال�سلة التي يعقدها ما يدعى بعلم التنجيم 

اإطار  في  تدخل  اأن  يمكن  والب�سر  النجوم  بين 

�سابقة   �سطور  في  اإليه  الم�سار  المحاكاة  �سحر 

الأنثروبلوجيا  عالم  يورد  ال�ساأن  هذا  وفي 

اأ�سا�سها  في  التنجيم  قواعد  »وترتكز  )تايلور( 

التداعي  على  وبالتالي  المبا�سرة،  الرمزية  على 

ب�سكل  المبا�سرة  الرمزية  والمماثلة.وتظهر هذه 

اأ�سا�س  على  الطوالع  ح�ساب  مبداأ  في  وا�سح 

قوية  عالقة  ثمة  اأن  المظنون  الميالد.اإذ  وقت 

مبا�سرة بين الكواكب اأو النجم الذي كان طالعًا 

وبين  الطفل  مولد  وقت  ال�سرق  من  ال�سماء  في 

اأي�سًا  قوية  عالقة  كله  لذلك  واأن  نف�سه  الطفل 

ويعتمد  وم�سيره..  وم�ستقبله  الطفل  بحياة 

علم  واأ�سول  قواعد   اإقامة  في   المنجمون 
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اأو  ي�ساهدونها  التي  المماثالت  على  التنجيم 

بين   وكذلك  الأ�سياء  بين  قيامها  يفتر�سون  التي 

 ويذكر �ساحب المقدمة 
)12(

الأ�سماء المت�سابهة« 

والكواكب  النا�س  بين  ال�سلة  بهذه  القائل  الراأي 

بطليمو�س  اإلى  خلدون  ابن  ع�سر  في  تعزى  اإذ 

»واأما بطليمو�س ومن تبعه من المتاأخرين فيرون 

قبل  من  طبيعية  دللة  ذلك  على  الكواكب  دللة 

العن�سرية  الكائنات  في  للكواكب  يح�سل  مزاج 

العن�سريات  في  واأثرهما  النيرين  فعل  لأن  قال 

في  ال�سم�س  فعل  مثل  جحده  اأحد  ي�سع  ل  ظاهر 

والزرع  الثمار  ون�سج  واأمزجتها  الف�سول  تبديل 

وغير ذلك وفعل القمر في الرطوبيات  وال�سماء 

. 
)13(

واإن�ساج المواد المتعفنة« 

بطليمو�س  بمناق�سة  خلدون  ابن  ويبداأ    

واأ�سحابه اإذ يقول بذهنه ال�ستدللي  القائم على 

المنطق »هذا مح�سل كالم بطليمو�س واأ�سحابه 

ومنه  وغيره  )الأربع(  كتابة  في  من�سو�س  وهو 

يتبين �سعف مدرك هذه ال�سناعة وذلك اأن العلم 

الكائن اأو الظن به اإنما يح�سل عن العلم بجملة 

اأ�سبابه من الفاعل والقابل وال�سورة والغاية على 

ما  النجومية على  والقوى  يتبين  في مو�سعه  ما 

العن�سري  والجزء  فقط   فاعلة  هي  اإنما  قرروه 

هي  لي�ست  النجومية  القوى  اإن  ثم  القابل،  هو 

فاعلة  اأخرى  قوى  هناك  بل  بجملتها  الفاعل 

لالأب  التوليد  قوة  مثل  المادي  الجزء  في  معها 

والنوع الذي في النطفة ... فالقوى النجومية اإذا 

اإنما هي فاعل  ح�سل كمالها وح�سل العلم فيها 

واإن   .. للكائن  الفاعلة  الأ�سباب  واحد من جملة 

دليل عليه.ومدرك  بقوة ل  اخت�سا�س كل كوكب 

الخم�سة  للكواكب  القوى  اإثبات  في  بطليمو�س 

من   القوى  لجميع  غالبة  ال�سم�س  اإلى  بقيا�سها 

الكواكب وم�ستولية عليها، فقل اأن ي�سعر بالزيادة 

قال،  كما  المقارنة  عند  منها  النق�سان  اأو  فيها 

الواقعة  الكائنات   تعريف  في  قادحة  كلها  وهذه 

تاأثير   اإن  ال�سناعة.ثم  بهذه  العنا�سر  عالم  في 

باب  في  تبين  قد  اإذ  باطل  تحتها  فيما  الكواكب 

التوحيد اأن ل فاعل اإل اهلل بطريق ا�ستدللي كما 

.
)14(

راأيته« 

براأي  ابن خلدون بذلك بل يحتج   ول يكتفي 

النظر   وجهة  تتخل�س  حيث  الكالم  علم  اأهل 

بما  الكالم  علم  له  »واحتج   : بقوله  الإ�سالمية 

اإلى  الأ�سباب  اإ�سناد  اأن  من  البيان  عن  غني  هو 

الم�سببات مجهول الكيفية.والعقل منهم على ما 

التاأثير. من  الراأي  بادئ  يظهر  فيما  به  يق�سي 

فلعل ا�ستنادها على غير �سورة التاأثير المتعارف 

والقدرة الإلهية  رابطة بينهما كما ربطت جميع 

الكائنات علوًا و�سفاًل �سيما وال�سرع يرد الحوادث 

كلها اإلى قدرة اهلل تعالى ويبراأ مما �سوى ذلك.

وتاأثيراتها  النجوم  ل�ساأن  منكرة  اأي�سًا  والنبوات 

ال�سرعيات �ساهد بذلك في مثل قوله  وا�ستقراء 

 : و�سلم(  عليه  اهلل  �سلى  الكريم  النبي  )يق�سد 

ول  اأحد  لموت  يخ�سفان  ل  والقمر  ال�سم�س  اإن  

 
)15(

لحياته« 

ق�سيدة  خلدون  ابن  يورده  ما  طريف  ومن   

ب�ساأنه،  هو  ما  تعزز  التي  الروحي  القا�سم  اأبي 

ونقتطف منها هذه الأبيات : 

ــــجــــواري  يـــــاراكـــــب الـــخـــنـــ�ـــس ال

ـــاء  ـــم ـــش ـــ� مــــــا فــــعــــلــــت هــــــــذه ال

ــس  ــ� ــي ــــى خــم ـــس عــــل ـــ� ـــي مــــــر خـــم

ــــت واأربــــــــعــــــــاء  ــــب ــــش وجــــــــــــاء �

ـــــجـــــم الــــ�ــــشــــواري  مــــا هــــــذه الأن

اإمـــــــــاء اأو  عــــــبــــــاديــــــد  اإل 

تق�شي  ولــيــ�ــس  عــلــيــهــا  يــقــ�ــشــى 

اقت�شاء ــــــورى  ال فـــي  ومـــالـــهـــا 

ــا ــم ــدي ـــت عــــقــــول تــــــرى ق ـــّل �ـــش

ـــاء  ـــن ـــف مـــــا �ــــشــــاأنــــه الـــــجـــــرم وال

اإل  فـــيـــه  اأدر  ــــم  ل والـــكـــ�ـــشـــب 

 )16( ـــراء  ـــش ـــ� وال الــبــيــع  جــلــب  ـــا  م

الأنثروبولوجيا  علماء  بع�س  كان   واإذا 

الذهن  بها  ال�سحر مرحلة مر  اأن  والفلكلور يرى 

وال يكتفي ابن 
خلدون بالرؤية 
النظرية لمثل 
هذه األعمال 
السحرية 
بل يلجأ إلى 
ميدانها 
بين الناس 
وإلى العقالء 
والنخبة منهم 
يحاورهم 
بشأنها بهدف 
إقناعهم 
بزيفها
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الب�سري – اإبان طفولته – ولذلك دعاه بع�سهم 

 )Pseudo - science(   فاإن 
)17(

العلم الكاذب

كي  مرة  من  اأكثر  مقدمته  في  يقف  خلدون  ابن 

المختلفة  �سوره  وال�ستدلل  المنطق  عبر  يبطل 

بطالن  على  اأدل  ولي�س  واأ�سكاله  ممار�ساته  و 

ال�سحر اأو بع�س مظاهره في التنجيم من هزيمة 

على  وال�سواب  الحق  منطق  اأمام  ورايته  ر�ستم 

ال�سحر  ب�سروب  حفلت  قد  رايته  اأن  من  الرغم 

   ومن ذلك اإن ابن خلدون 
)18(

التنجيمي الخائب 

يناق�س الطال�سم ال�سحرية التي لها القدرة على 

في  الأقدمون  خزنها  التي  الأموال  ت�ستخرج  اأن 

باطن  الأر�س »اإعلم اأن كثيرًا من �سعفاء العقول 

في الأم�سار يحر�سون على ا�ستخراج الأموال من 

ختامها  يف�س  ل  �سحرية  بطال�سم  الأر�س  تحت 

اأهل  تناقل  وقد   ... علمه  على  عثر  من  اإل  ذلك 

الم�سرق  اإلى  حكماء  ين�سبونها  المغرب ق�سيدة 

ب�سناعة  بـــ)التغوير(  العمل  كيفية  فيها  تعطى 

�سحرية تراه فيها وهي هذه 

التغوير  فـــي  لــلــ�ــشــر  طــالــبــاً  يـــا 

اإ�ــشــمــع كـــالم الــ�ــشــدق مــن خبير 

التي  الــبــئــر  ــور  ــغ ت اأردت  فـــــاإذا 

حــارت لها الأوهـــام  فــي  التدبير 

اأوقفتها  الــتــي  ك�شورتك  �ــشــوّر 

التقوير  ال�شبل في  راأ�س   والراأ�س 

الــذي  للحبل  مــا�ــشــكــتــان  ويــــداه 

البير  قـــرار  مــن  ين�شل  الــدلــو  فــي 

عاينتها  كـــمـــا  هـــــاء  ـــدره  ـــ�ـــش وب

التكرير  مــن  احـــذر  الــطــالق  عـــدد 

ـــر ـــكـــون حــــول الـــكـــل خـــط دائ وي

ــكــويــر  ــت ـــــــى مــــن ال تــربــيــعــه اأول

به  والــطــخــه  الــطــيــر  عليه  واذبــــح 

بالتبخير  الــذبــح  عقب  واقــ�ــشــده 

اأبي�س �ــشــوف  خــيــطــان  ويــ�ــشــده 

التحمير  خــالــ�ــس  مـــن  اأحـــمـــر  اأو   

ــد الـــذي قــد بينوا والــطــالــع الأ�ــش

الــ�ــشــهــر غــيــر منير  بـــدء  ويـــكـــون 

عطارد ب�شعد  مــتــ�ــشــل   والـــبـــدر 

التدبير)19(  �شاعة   �شبت  يــوم  في 

من  الق�سيدة  هذه  اأن  خلدون  ابن  ويرى 

يدعى  ما  يعزو  وهو  المتخرفين،  تمويهات 

في  الدفينة  الأموال  غالب  يرى  الذي  بالتغوير 

تحقيق  في  والرغبة  الك�سل  اإلى  النيل  مجرى 

ل  مما  م�سقة.وهو  اأو  جهد  دون  الخارق  الربح 

ح�سل  ما  واإذا  الحياة،  هذه  في  تحقيقه  يمكن 

مثل  اّطراد  فاإن  لبع�سهم  الم�سادفة  باب  من 

هذا لبقية النا�س يدخل في باب ال�ستحالة.ومن 

الأف�سل للعاقل اأن يطلب المال من اأبواب الرزق 

المعروفة.

وين�سب ابن خلدون بع�س مظاهر ال�سحر اإلى  

له  �سيقع  وما  م�ستقبله  معرفة  في  الإن�سان  رغبة 

معرفة  اإلى  الإن�سان  طمح  اأيامه.وربما  قابل  في 

�سيخ�سره  اأو  �سيربحه  وما  الدنيا  هذه  في  حظه 

الب�سرية  النفو�س  خوا�س  من  اأن  »اإعلم  فيها 

نسب ابن 
خلدون بعض 

مظاهر 
السحر إلى  

رغبة اإلنسان 
في معرفة 

مستقبله وما 
سيقع له في 

قابل أيامه . 
وربما طمح 

اإلنسان إلى 
معرفة حظه 

في هذه الدنيا 
وما سيربحه 
أو سيخسره 

فيها 
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أدب شعبي

الت�سوق اإلى  عواقب اأمورهم وعلم ما يحدث لهم 

من حياة وموت وخير و�سر �سيما الحوادث العامة 

كمعرفة ما بقي  من الدنيا ومعرفة مدد  الدول 

مجبولون  طبيعة  هذا  اإلى  والتطلع  تفاوتها  اأو 

يت�سوقون  النا�س  من  الكثير  تجد  ولذلك  عليها، 

من  والأخبار  المنام  في  ذلك  على  الوقوف  اإلى 

الملوك  من  ذلك  بمثل  ق�سدهم  لمن  الكهان 

وال�سوقة معروفة.ولقد نجد في المدن �سنفًا من 

النا�س ينتحلون المعا�س من ذلك لعلمهم بحر�س 

الطرقات  في  لهم  فينت�سبون   عليه  النا�س 

فتغدو  عنه  ي�ساألهم  لمن  يتعر�سون  والدكاكين 

وكثير  و�سبيانها  المدينة  ن�سوان  وتروح  عليهم 

اأمرهم  ي�ستك�سفون عواقب  العقول   من �سعفاء  

في الك�سب والجاه والمعا�س والمعا�سرة والعداوة 

وي�سمونه  الرمل  في  خط  بين  ما  ذلك،  واأمثال 

وي�سمونه  والحبوب  الح�سى  في  وطرق  المنجم، 

وي�سمونه  والمياه  المرايا  في  ونظر  الحا�سب، 

في  الفا�سية  المنكرات  من  وهو  المندل  �سارب 

الأم�سار لما تقرر في ال�سريعة من ذم ذلك. واأن 

اهلل  اأطلعه   من  اإل  الغيب  عن  الب�سر محجوبون 

 
)20(

عليه من عنده في نوم اأو  ولية((

يورد ق�سائد  المقدمة  اإن �ساحب  ومن ذلك 

من  كم  و  الم�ستقبل  معرفة  في  منظومة  مطولة 

عام �ستمكث هذه  الأر�س ومتى يحل يوم القيامة 

عليه  مق�سور  وعلمه  الب�سر  بنو  يعرفه  ل  مما 

جّل �ساأنه بدللة قوله تعالى )قل ل يعلم من في 

وتدعى   .
)21(

اهلل( اإل  الغيب  والأر�س  ال�سموات 

مثل هذه الق�سائد المالحم.وهي لي�ست المالحم 

بمعنى  بل   
)22(

عريقًا  اأدبيًا    جن�سًا  بو�سفها 

الق�سيدة التي ت�ست�سرف م�ستقبل الب�سرية.وابن 

خلدون يقف منها موقف الراف�س.على اإنه قد ل 

ي�سير اإلى رف�س بع�سها �سراحة لأنها �سائعة في 

ع�سره وتن�سب لبع�س الأولياء.يقول ابن خلدون 

حدثان  من  ملحمة  على  اأي�سًا  بالم�سرق  »وقفت 

ال�سوفية  من  رجل  اإلى  من�سوبة  الترك   دولة 

ي�سمى الباجريقّي وكلها األغاز بالحروف اأولها : 

اإن �شئت تك�شف �شر الجفر يا�شوؤلي 

الح�شن  والــد   
ّ
و�شي جفر  علم  من 

وجملته حرفاً  واعياً  وكــن  فافهم 

والو�شف فافهم كفعل الحاذق الفطن

اأذكره  اأما الذي قبل ع�شري ل�شت 

الزمن  مــن  الآتــــي  اأذكــــر  لكنني 

خم�شتها  بعد  يبقى  بيبر�س  ب�شهر 

الكنن  فــي  نــام  بطي�س  ميم  بحاء 

مـــن تــحــت �شرته  ــــر  اأث لـــه  �ــشــيــن 

المنن  ذلك  اأي  ق�شى  الق�شاء  له 

فم�شر  وال�شام مع اأر�س العراق له 

اليمن اإلــى  ملك  في  بيجان  واأذر 

مو�سوعة. اأنها  والغالب  كثيرة  واأبياتها 

ومعروف  كثير  القديم  في  كان  �سنعتها  ومثل 

.
)23(

النتحال«  

ويتو�سح غر�س ابن خلدون من اإيراد مثل هذه 

)الدانالي( الذكي  الوراق  حكاية  في  المالحم 

اأموالهم  ويبتز  الأمراء  على  ي�سحك  كان  الذي 

اإذ يبل الأوراق ويكتب فيها بخط عتيق يرمز فيه 

بحروف من اأ�سماء اأهل الدولة ويثير بها اإلى ما 

يعرف ميلهم اإليه من اأحوال الرفعة والجاه كاأنها 

مالحم، ويح�سل على ما يريده منهم من الدنيا 

ثالث  مكررة  ميمًا  دفاتره  بع�س  في  و�سع  واأنه 

فقال  المقتدر  مولى  مفلح  اإلى  بها  وجاء  مرات 

له : هذا كناية عنك وهو )مفلح مولى المقتدر( 

ون�سب  الدولة  من  ويناله  ير�ساه  ما  عنه  وذكر 

ما  له  فبذل  عليه  بها  يموه  عالمات  ذلك  على 

اأغناه به، ثم و�سعه للوزير ابن القا�سم بن وهب 

على مفلح هذا وكان معزوًل فجاءه باأوراق مثلها.

وذكر ا�سم الوزير بمثل هذه الحروف وبعالمات 

ذكرها واأنه يلي الوزارة للثاني ع�سر من  الخلفاء 

وت�ستقيم الأمور على يديه.ويقهر الأعداء وتعمر 

الدنيا في اأيامه.واأوقف مفلحًا هذا على الأوراق 

اأخرى ومالحم من هذا النوع  وذكر فيها كوائن 
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اإلى دانال،  مما وقع ومما لم يقع  ون�سب جميعه 

واهتدى  المقتدر  عليه  ووقف  مفلح  به  فاأعجب 

وكان  وهب  ابن  اإلى  والعالمات  الأمور  تلك  من 

ذلك �سببًا لوزارته بمثل هذه الحيلة العريقة في 

اأن  الألغاز.والظاهر  هذه  بمثل  والجهر  الكذب 

هذه الملحمة التي ين�سبونها اإلى الباجريقي من 

.
)24(

هذا النوع 

يربط  اأن  مقدمته  في  خلدون  ابن  ويحاول 

التنجيم  كعلم  ع�سره  في  ال�سحر  مظاهر  بع�س 

في  بجذرها  الخ   ... والمندل  والرمل  والتغوير 

والعرافة  بالكهانة  دعي   مما  الجاهلي  الع�سر 

من  ال�سفافة  الأج�سام  في  الناظرون  »فاأما 

المرايا وط�سا�س المياه وقلوب الحيوان واأكبادها 

فكلهم  والنوى  بالح�سى  الطرق  واأهل  وعظامها 

من قبيل الكهان اإل اإنهم  اأ�سعف رتبة في اأ�سل 

حجاب  رفع  في  يحتاج   ل  الكاهن  خلقهم.لأن 

الح�س اإلى كثير معاناة.وهوؤلء يعانونه بانح�سار 

منها  واحد  نوع  في  كلها  الح�سية  المدارك 

الب�سيط  المرئي  على  الب�سر.فيعكف  واأ�سرفها 

.
)25(

عنه(( به  يخبر  الذي  مدركه  يبدو  حتى 

وهو يناق�س مدارك الكاهن وما يتاح له اأن يفعله 

بجر�سها  الموؤثرة  بالكلمات  �سامعيه  ي�سغل  حين 

الكاهن  يقوى  »ول  الماألوف  واإيقاعها  الم�سجوع 

وحيه  لأن  المعقولت  اإدراك   في  الكمال  على 

ال�سنف  هذا  اأحوال  ال�سيطان.واأرفع  وحي  من 

به  لي�سغل  ال�سجع  فيه  الذي  بالكالم  ي�ستعين  اأن 

عن الحوا�س ويقوي بع�س ال�سيء ذلك  الت�سال 

وربما  الحق  ووافق  �سدق  فربما   ... الناق�س 

. 
)26(

كذب« 

بين  دار  الذي  بالحوار  ابن خلدون  وي�ستدل   

الر�سول الم�سطفى )�سلى اهلل عليه و�سلم واأحد 

هداهم  ممن  كان  الذي  �سياد(  )ابن  الكهان 

كيف  الكريم  الر�سول  �ساأله  حيث  لالإ�سالم  اهلل 

ياتيك هذا المر – يعني الكهانة – قال : ياأتيني 

 ولقد كان للكهان دورهم زمن 
)27(

�سادقًا وكاذبًا

»في  اإليهم  يهرعون  العرب  كان  اإذ  الجاهلية 

تعرف الحوادث ويتنافرون اإليهم في الخ�سومات 

اأنماربن  ... وا�ستهر منهم في الجاهلية �سق بن 

يدرج  وكان  غ�سان،  بن  مازن  بن  و�سطيح  نزار 

 ... الجمجمة  اإل  فيه  ول عظم  الثوب  يدرج  كما 

اإليه  بعث  لما  �سطيح  اأولها  التي  الموبذان  وروؤيا 

النبوة  ب�ساأن  فاأخبره  الم�سيح  عبد  ك�سرى  بها 

.
)28(

وخراب ملك فار�س وهذه كلها م�سهورة«

غير  اآخر  نهجًا  ينهجون  العرافين  اأن  ويبدو 

ذلك  لهم  لي�س  اإذ  اإدراكهم  في  الكهان  نهج 

الذي  الأمر  على  الفكر  في�سلطون  الت�سال 

والتخمين،  بالظن  فيه  وياأخذون  اإليه  يتوجهون 

وقد جاء ذكرهم في �سعر العرب : 

 فقلت لعراف اليمامة داوني 

لطبيب ـــي  ـــن ـــت داوي اإن  فــــاإنــــك 

حكمه  ــمــامــة  ــي ال لـــعـــراف  جــعــلــت 

�شفياني هــمــا  اإن  نــجــد  وعـــــراف 

لنا  ـــا  م واهلل  اهلل  ــاك  ــف ــش � وقـــــال 

ــدان ي الــ�ــشــلــوع  مــنــك  بــمــا حملت 

عجلة.وعراف  بن  رباح  هو  اليمامة  وعراف 

 
)29(

نجد الأبلق الأ�سدي

الرمل  اإلى  خلدون  ابن  العربي  عالمنا  ويعود 

بو�سفه مادة لفن �سعبي �سائع يوم ذاك فيناق�س 

هوؤلء  »ومن  الرملي  واأ�سا�سه  الواهية  مرتكزاته 

الغيب  با�ستخراج  ا�ستنبطوا  العامة   من  قوم 
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الرمل  خط  �سموها  �سناعة  الكائنات  وتعرف 

 .. عملهم  فيها  ي�سعون  التي  المادة  اإلى  ن�سبة  

النجامة  فن  به  حاذوا  فنًا  ذلك  من  وا�ستنبطوا 

اإلى  اأحكام النجامة م�ستندة  اأن  اإل  ونوع ف�سائه 

اإنما  وهذه  بطليمو�س  يزعم  كما  طبيعية  اأو�ساع 

م�ستندها اأو�ساع تحكيمية واأهواء اتفاقية ودليل 

.
)30(

يقوم على �سيء منها«

وفيما ذكره ابن خلدون عن الرمل �سورة من 

ا�ستنادًا  و�سواه  ال�سحر  من  النمط  لهذا  رف�سه 

الرمل  اأ�سحاب  اأن  والمنطق.ل�سيما   الأدلة  اإلى 

من  وم�ستقبله  الإن�سان  م�سير  على  ي�ستدلون 

الأو�ساع التي يتخذها الرمل حين يخط ال�سحرة 

وما  الإن�سان  درب  اإلى  فيه  يرمزون  خطًا  فيه 

�سيالقيه في حياته »ثم يحكمون على الخط كله 

والنحو�سية  ال�سعوذة  من  اأ�سكاله  اقت�سته  بما 

هذه  على  يطلق  خلدون  .وابن 
)31(

بالذات«

وي�سير  اأخرى  مرة  وفنًا  مرة  �سناعة  الممار�سة 

العمران على حد  اأو  المدن   في  ت�سيع  اأنها  اإلى  

بحيث  فيها  التاأليف  بكثرة  يعجب  وهو  تعبيره 

والمتاأخرين  المتقدمين  من  اأعالم  بها  ا�ستهر 

»فهي   �سيء  في  العلم  من  لي�ست  اإنها  حين  في 

كما راأيت تحكم وهوى.والتحقيق الذي ينبغي اأن 

الغيوب ل تدرج ب�سناعة  اأن  يكون ن�سب فكرك 

من  لخوا�س  اإل  تعرفها  اإلى  �سبيل  ول  البتة 

عن  المقدمة  �ساحب  اأورده  وفيما 
.)32(

الب�سر«

المنطقي  والذهن  ال�ستدلل  اإلى  عودة  الرمل 

ذاك  يوم  النا�س  به  يعتقد  ما  يرف�س  الذي 

تلك  فما  الحقيقة  اأ�سبابها  اإلى  الظاهرة  ويعزو 

الممار�سات �سوى فنون مبتدعة هدفها الح�سول 

على الربح دون جهد وهو ربح غير حالل اإذ يقوم 

على الخداع والت�سليل ويدعي ما لي�س في قدرته 

اأو ا�ستطاعته.

بــ  يدعى  ما  ال�سعبي  المعتقد  مظاهر  ومن   

اأخرى  �سحرية  ممار�سة  وهو  النيم(  )ح�ساب 

الغالب  خاللها  من  يعرف  اأنه  ال�ساحر  يدعي 

والمغلوب من الملوك اأو القواد المتحاربين  ويتم 

وح�سب  القائدين  ا�سم  تح�سب حروف  باأن  ذلك 

قد  اأرقام  حرف.وهي   لكل  تعطى  التي  الأرقام 

اإليه  ينتمي  الذي  البرج  ا�ستنباط  في  تعتمد 

اأمه  وا�سم  ا�سمه  حروف  اإلى  ا�ستنادا  المولود 

وتح�سب على اأ�سا�س حروف اأبجد من الواحد اإلى 

الألف اآحادًا وع�سرات ومئين  واألوفًا.فاإذ ح�سبت 

ا�سم  فاح�سب  عدد  منه  لك  وتح�سل  ال�سم 

الآخر  كذلك ثم اطرح من كل واحد منهما ت�سعة 

ت�سعة  واحفظ بقية هذا وبقية هذا ثم انظر بين 

العددين الباقيين من ح�ساب ال�سمين فاإن كان 

زوجين  معًا  وكانا  الكمية  في  مختلفين  العددان 

واإن  الغالب  الأقل منهما هو  اأو فردين ف�ساحب 

كان اأحدهما زوجًا والأخر فردًا ف�ساحب الأكثر 

هو الغالب واإن كانا  مت�ساويين  في الكمية وهما 

معا  كانا  الغالب.واإن  هو  فالمطلوب  زوجان  معا 

فردين فالطالب هو الغالب  ويقال هنالك بيتان 

في هذا العمل ا�ستهرا بين النا�س وهما: 

اأقلها  ي�شمو   والإفــراد  الــزوج  اأرى 

غالب  ــف  ــال ــخ ــت ال ــد  عــن اأكـــثـــرهـــا 

ي�شتوي  الزوج  اإذا  مطلوب  ويغلب 

وعند ا�شتواء الفرد يغلب طالب )33(

 ومن الوا�سح اإن مثل هذه التعقيد في معرفة 

ال�ساحر  ينفع  المتحاربين  من  والمغلوب  الغالب 

في التبرير حين يف�سل في معرفة نتيجة الحرب 

اإلى الخطاأ في الح�ساب.وهي  فيعزو هذا الف�سل 

م�ساألة ثمة ما ي�سابهها في الممار�سات ال�سحرية 

كافة.

المعتقد  عر�س  في  خلدون  ابن  نهج  وعلى 

ثم  ومن  تفا�سيله  في  والتوغل  حينذاك  ال�سعبي 

مناق�سته واإعطاء راأي حا�سم ب�ساأنه يتعر�س لما 

معرفة  يدعي  الذي  النيم(  )ح�ساب  بــــ  يدعى 

قبل  الحروب  ميدان  في  والخا�سر  المنت�سر 

للغيب  مدارك  كلها  »وهذه   : يقول  اإذ  وقوعها 
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فيه  لما   المحققين  عند  اأر�سطو  اإلى  معزو  غير 

من الآراء البعيدة عن التحقيق والبرهان ي�سهد 

.
)34(

الر�سوخ« اأهل  من  كنت  اإن  ت�سفحه  بذلك 

وهذا ملمح من مالمح فكر ابن خلدون واأ�سلوبه 

في اإي�سال هذا الفكر، اإذ يحاور القارئ ويحاول 

اأن ي�ستنه�س ذهنه ويوقظه كي ل تغلبه الرغبة في 

معرفة الم�ستقبل عبر و�سائل غير منطقية فيجد 

الممار�سات  هذه  مثل  في  المتورطين  من  نف�سه 

مثل  اأ�سحاب  يعزو  بالعاقل.واإنما  تليق  ل  التي 

لأر�سطو  وين�سبونها  ال�سحرية  الأعمال  هذه 

طالي�س اأو بطليمو�س و�سواهما كي ي�سبغوا عليها 

العالمين  هذين  عن  عرف   لما  منطقيًا  طابعًا 

اأر�سطو  �سيما  ول  ومنطق  علم  من  الغريقيين 

الأول  بالمعلم  العرب  عند  عرف  الذي  طالي�س 

الفكر  قادوا  الذين  العرب  من  �سهادة  وهي 

الح�ساري زمن زهو الح�سارة العربية الإ�سالمية 

اإل لن�سبوا  اإلى ابتعادهم عن التع�سب و  واإ�سارة 

النزاهة  دواعي  اأنف�سهم.ولكن  اإلى  العلوم  كل 

النا�س  يبخ�سوا  ل  اأن  اإلى  تدعو  والمو�سوعية 

اأ�سياءهم وهو خلق اإ�سالمي عريق اأ�سار اإليه جل 

.
)35(

�ساأنه في محكم كتابه المجيد

ولعل من المعروف اأن نذكر اأن علم الكيمياء 

بداأ ببع�س مظاهر ال�سحر الهادفة اإلى �سيرورة 

الف�سة ذهبًا والنحا�س والق�سدير ف�سة بو�ساطة 

غاية  في  اأ�سياء  فيها  تجمع  �سحرية  و�سفات 

المعادن تفقد خوا�سها  والتناق�س.فهذه  الغرابة 

تعالج  حين  مطلوبة  اأخرى  معادن  اإلى  وت�ستحيل 

اختلف  الذي  المكرم(  )الحجر  بـــ  يدعى  بما 

ب�ساأنه »فهل هو العذرة اأو الدم اأو ال�سعر اأو البي�س 

يكتفي  .ول 
)36(

ذلك« �سوى  مما  كذا  اأو  كذا  اأو 

الأعمال  لمثل هذه  النظرية  بالروؤية  ابن خلدون 

واإلى  النا�س  بين  ميدانها  اإلى  يلجاأ  بل  ال�سحرية 

بهدف  ب�ساأنها  يحاورهم  منهم  والنخبة  العقالء 

اأبا  �سيخنا  يومًا  »ففاو�ست  بزيفها  اإقناعهم 

في  الأندل�س  م�سيخة  كبير  التلفيقي  البركات 

فت�سفحه  التاآليف  بع�س  على  واأوقفته  ذلك  مثل 

طوياًل ثم رده اإلي وقال لي : واأنا ال�سامن له اأن 

.
)37(

ل يعود  اإلى بيته اإل بالخيبة«

الممار�سة  هذه  جذر  في  خلدون  ابن  ويبحث 

اإلى  وتطمح  المعادن   اإلى  تلجاأ  التي  ال�سحرية 

تغيير طبيعتها الجوهرية واإلى الباعث الحقيقي 

هذه  التما�س  على  يحمل  ما  »واأكثر  فيورد  لذلك 

عن   العجز   : قلناه  كما  هو  وانتحالها  ال�سناعة 

الطرق الطبيعية للمعا�س وابتغاوؤه من غير وجوهه 

الطبيعية كالفالحة والتجارة وال�سناعة«)38(.

واإنه  �سينا  ابن  تنقل عن  اآراء   واإذا كانت هناك 

وهو  با�ستحالتها  وقال  ال�سناعة   هذه  رف�س 

فان  الدقة  وجه  على  خلدون  ابن  به  يعتقد  ما 

اإلى  ت�سير  الفارابي  اإلى  تن�سب  اأخرى  اآراء  ثمة 

معادن  اإلى  طبيعتها  المعادن  تغادر   اأن  اإمكانية 

لنفا�ستها.ويعلل ابن خلدون ذلك  اأخرى مطلوبة 

القائل  �سينا  ابن  »فاإن   : يقول  اإذ  طريفًا  تعلياًل 

اأهل  من  وكان  الوزراء  علية  كان  با�ستحالتها 

الغنى والثروة والفارابي القائل بامكانها كان من 

اأهل الفقر الذين يعوزهم اأدنى بلغة من المعا�س 

.
)39(

واأ�سبابه« 

)الدل�سة(  بــ  خلدون  ابن  يدعوهم  ما  اأما   

النحا�س  اأو  بالذهب  الف�سة  يموهون  فاأنهم 

ال�سبه  ا�ستغلوا  اأنهم يخلطونها.وربما  اأو  بالف�سة 

النقاد  على  اإل  يخفى  قد  مما  المعادن  بين 

المهرة.وي�سف ابن خلدون اأولئك الدل�سة باأنهم 

اأخ�س النا�س حرفة وغالبًا ما يظهر كذبهم وتقع 

.
)40(

ف�سيحتهم فيفرون اإلى مو�سع اآخر

اإلى  ع�سر  كل  في  ال�سحرة  يلجاأ  ما  وكثيرًا 

حيث  ال�سحرية  للممار�سة  المنا�سب  الجو  خلق 

ي�سفع العمل ال�سحري بالبخور اأو الروائح النفاذة 

القوي  الإيقاع  ذات  الم�سجوعة   العبارات  اأو 

الممار�سة  تجري  الخا�س.وربما   الجر�س  ذي 

ال�سحرية في مكان �سبه معتم.وقد يلجاأ ال�ساحر  

الواهم  نظر  تلفت  التي  الحركات  بع�س  اإلى 
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الملتجئ اإليه.والهدف  من كل هذا اإ�سغال بع�س 

والإيهام  والب�سر(  وال�سمع  )ال�سم  الحوا�س 

نجاح  اإجراءات  من  جزء  هي  الأجواء  هذه  باأن 

اأهدافه  تحقيق  في  ال�سحر  ف�سل  ال�سحر.فاإذا 

عزا ال�ساحر ذلك اإلى خلل في تلك الإجراءات.

الح�س.ولقد  الغياب عن  يدعون  ال�سحرة  وبع�س 

ر�سد ابن خلدون بع�س هذه المظاهر اإذ يورد اأن 

عن  خروج  يعتريهم  و�سعهم  في  ومن  »ال�سحرة 

.
)41(

حالتهم الطبيعية كالتثاوؤب والتمطي« 

ابن خلدون  العربي  العالم  اأن  الوا�سح  ومن   

الم�ساحبة   المظاهر  تلك  بع�س  بنف�سه  ي�سهد 

من  هوؤلء  من  �ساهدنا  »وقد   : يقول  اإذ  لل�سحر 

لال�ستعداد   بالعزائم   ثم  بالبخور  الح�س  ي�سغل 

يرون  اأنهم  ويزعمون  اأدرك،  كما  يخبر  ثم 

اأحوال  لهم  تحكي  الهواء  في  مت�سخ�سة  ال�سور 

حين  ال�سحرة  .اإن 
)42(

اإدراكه«  اإلى  يتوجهون  ما 

اإيهام  هدفهم  فان  الأجواء  هذه  بمثل  ي�ستعينون 

الذين حولهم باأنهم  يت�سلون عبر هذه الطقو�س 

الجن  اأ�سرار   اإلى  تنتمي  التي  الغيبية  بالقوى 

ول�سيما  يريدون   ما  تحقيق  على  قادرة  وهي 

ي�سميه جيم�س  – كما  الأ�سود  ال�سحر  في مجال 

 وهو ال�سحر الذي يتجه اإلى اإلحاق 
فريزر – )43(

النا�س.وما  من  والأعداء  بالمناف�سين  الأذى 

جزء  اإل  الأمر  واقع  في  الغريبة  الطقو�س  هذه 

الغمو�س  �سمة  اإ�سفاء  في  ال�ساحر  محاولة  من 

حول �سخ�سه.وهو كثيرًا ما ينعزل في الخرائب 

�سيما  ول  ال�سلطة  من  خوفًا  الق�سية  والأماكن 

�سريعة  منذ  لل�ساحر  مهياأة  الموت  عقوبة  اأن 

حمورابي قبل ما يقارب من خم�سة وثالثين قرنًا 

في  ال�سحرة  على  هذا  .وينطبق 
)44(

الزمان   من 

على  اأدل  يحرقون.ولي�س  ما  غالبًا  اأوربا.فهم 

ذلك من حرق جان دارك الثائرة الفرن�سية اإثر 

 .
)45(

اتهامها بال�سحر في ع�سور لحقة

يحرم  فاإنه  الإ�سالمي   ال�سرع  يخ�س  وفيما 

بطل  الذين  فرعون  �سحرة  ق�سة  بدللة  ال�سحر 

اهلل  نبي  يد  في  الإلهية  المعجزة  اأمام  �سحرهم 

مو�سى )عليه ال�سالم( وقوله جل �ساأنه »قالوا يا 

مو�سى اإما اأن تلقي واإما اأن نكون نحن الملقين.

النا�س  اأعين  �سحروا  األقوا  األقوا.فلما   : قال 

اإلى  وا�سترهبوهم وجاءوا ب�سحر عظيم.واأوحينا 

مو�سى اأن األق ع�ساك فاإذا هي تلقف ما ياأفكون.

.واإن هذا 
)46(

يعملون« الحق وبطل ما كانوا  فوقع 

الدين  من  موقفه  �سببه  ال�ساحر  من  الموقف 

اإذا  ول�سيما  الحقيقية  اإمكاناته  ب�ساأن  ومبالغاته 

اأو  مري�س  �سفاء  في  تميمته  اأو  رقيته  نجحت  ما 

ي�سمخ  ذاك  حين  الم�سادفة  بمح�س  عدو  موت 

في  طوقه  في  لي�س  ما  ويدعي  باأنفه  ال�ساحر 

اإلى  الب�سرية محدودة ول �سبيل  القدرة  اأن  حين 

زيادتها اإل بو�سائل العلم والمعرفة. وهي مما ل 

وقريب من  يقدر عليها.  ول  بها  ال�ساحر  يعترف 
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 إبن خلدون وعلم الفلوكلور
العدد

)1( ينظر : مجدي وهبة وكامل المهند�س، 
في  العربية  الم�سطلحات  معجم 

ط2،  لبنان،  مكتبة  والأدب،  اللغة 

وهذا   ،222 �س   1984 بيروت 

الراأي للدكتور عبد الحميد يون�س

)2(   عبدا لرحمن بن خلدون، مقدمة ابن 
العربي  التراث  اإحياء  دار   ، خلدون 

)دون تاريخ ( : �س 496. 

)3(    نف�سه ، �س 497 . 

 ، واآخرون  كريمر  نوح  �سمويل  )4(  د. 
د.  ترجمة   ، القديم  العالم  اأ�ساطير 

الهيئة   ، يو�سف  الحميد  عبد  اأحمد 

القاهرة   ، للكتاب  العامة  الم�سرية 

1974 ، �س -7 8. 

)5(   ابن خلدون  ، 498-497. 

الذهبي،  الغ�سن   ، فريزر  )6(  جيم�س 
الهيئة   ، زيد  اأبو  اأحمد  د.  ترجمة 

والن�سر  للتاأليف  العامة  الم�سرية 

ويقوم   .104 �س   ،1971 القاهرة 

اعتقاد  ح�سب   – الت�سالي  ال�سحر 

فريزر – على مبداأ اأن الأ�سياء التي 

ت�ستمر  ببع�س  بع�سها  مت�سلة  كانت 

بعيد  من  بع�س  في  بع�سها  بالتاأثير 

بعد اأن تنف�سل ) فيزيقيًا ( 

)7(  ابن خلدون ، �س 499. 

)8(   نف�سه ، �س 499. 

)9( جيم�س فريزر ، �س 139. 

)10(   ابن خلدون ، �س 499. 

)11(   نف�سه ، 499. 

دار   ، تايلور   ، زيد  اأبو  اأحمد   د.    )12(
 .1957 ، القاهرة  المعارف بم�سر 

�س 88-87. 

)13(   ابن خلدون ، �س 520. 

)14(  نف�سه ، �س521. 

)15(   نف�سه ، �س -521 522. 

)16(   نف�سه ، �س 523 – 524 . 

)27(   د. اأحمد اأبو زيد ، �س 89. 

)18(   ابن خلدون ، �س 502. 

)19(   نف�سه ، �س -386 387. 

)20(   نف�سه ، �س 330. 

)21(   �سورة النمل / اآية 65. 

»ق�سيدة   )Epic( )22(  الملحمة 
البطولة  مو�سوعها  طويلة  ق�س�سية 

واأ�سلوبها �سام »مجدي وهبة، معجم 

لبنان،  مكتبة  الأدب  م�سطلحات 

بيروت 1974م �س140. 

)23(   ابن خلدون ، �س 341 . 

)24(   نف�سه ، �س341. 

)25(   نف�سه ، �س107. 

)26(   نف�سه ، 100. 

)27(   نف�سه ، 101. 

)28(   نف�سه ، 108. 

)29(   نف�سه ، 109. 

)30(   نف�سه ، �س112. 

)31(   نف�سه ، �س113.

)32(   نف�سه ، �س113 

)33(   نف�سه ، �س114. 

)34(    نف�سه ، �س 116. 

 « العزيز  كتابة  في  �ساأنه  جل  قال   )35(
�سورة   « اأ�سياهم  النا�س  ولتبخ�سوا 

الأعراف ، اآية 85 

)36(  ابن خلدون ، �س 525. 

)37(   نف�سه ، �س 525. 

)38(  نف�سه ، �س 531. 

)39(   نف�سه ، �س 531. 

)40(   نف�سه ، �س -525 526. 

)41(    نف�سه ، �س 113. 

)42(    نف�سه ، �س107. 

)43(   جيم�س فريزر، �س 139. 

العراقية  ال�سرائع  ر�سيد،  )44( فوزي 
القديمة ، دار الحرية بغداد 1973، 

�س89. 

علم   ، كراب  هجرتي  )45( األك�ساندر 
�سالح  ر�سدي   : ترجمة   ، الفولكلور 

 ، القاهرة  العربي  الكاتب  در 

1967�س448. 

)46( �سورة الأعراف الآيات من -115 118.

)47(   ابن خلدون �س 522. 

هــــوامــــــ�س

يناق�س  اإذ  ابن خلدون  في مقدمة  نجده  ما  هذا 

احتمالت نجاح بع�س مظاهر ال�سحر »اإذا اتفق 

اتفاقًا  الأحايين  بع�س  في  اأحكامها  في  ال�سدق 

من  بذلك  تحقيق.فيلهج  ول  تعليل  اإلى  ليرجح 

�سائر  في  ال�سدق  اطراد  ويظن  له  معرفة  ل 

وت�سل  ال�ساحر  قدرة  ت�سيع  حيث   .
)47(

اأحكامها«

اإلى الأ�سماع على وجه المبالغة والتهويل.

اإن ال�ستنتاج الموؤكد الذي يخرج به الباحث 

كاتبها  واأ�سلوب  خلدون  ابن  مقدمة  يتاأمل  حين 

ال�سعبية  المعتقدات  مو�سوع  اإلى  النفاذ  في 

القرن  في  و�سروبه  ال�سحر  مظاهر  وبع�س 

الثامن الهجري هو اأن هذا العالم العربي ينطلق 

من ذهن منظم ومتح�سر. وهو ل يكتفي بظاهر 

اإلى  ويعيده  اأ�سراره  ي�ستكنه  بل  ال�سعبي  المعتقد 

بعد  اإل  يتركه  ول  م�سبباته  عن  ويبحث  جذوره 

قد  كان  واإذا  حقه.  ويعطيه  جوانبه  ي�ستوفي  اأن 

رف�س كثيرا من المعتقدات ال�سعبية ذات الطابع 

فاإنه  والمنطق  بالحجة  المدعمة  وغير  الخرافي 

الحنيف  الإ�سالمي  ال�سرع  ذلك  في  ا�ستثمر 

ومعطيات بع�س علوم ع�سره كعلم الكالم وعلم 

الذهنية  موهبته  عن  ف�ساًل  و�سواهما  المنطق 

 ، وال�ستنتاج  وال�ستدلل  التعليل  في  الفذة 

وبذلك ي�سيف ابن خلدون جذرا اآخر ممتدا اإلى 

هو  معا�سر  تخ�س�س  مع  مو�سول  هذا  ع�سرنا 

جناحه  في  التحديد  وجه  وعلى  الفولكلور  علم 

بولدة  اإرها�سا  ال�سعبية  بالممار�سات  المخت�س 

علم الفولكلور ومباحثه الميدانية. 
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أدب شعبي

كرد�شتـــان  ه�شبـــة  اإىل   – اأ�شـــاًل   – الأكـــراد  ينت�شـــب 

اأ�شـــول  مـــن  وينحـــدرون  والعـــراق  واإيـــران  تركيـــا  بـــن 

 .
)1(

الأروبيـــة اللغـــات  مـــع  لغتهـــم  وت�شنـــف  اآريـــة، 

وقد حتولوا مع جمـــيء الدين الإ�شالمـــي، اإىل م�شلمن �شنين

)%85 من اأهل ال�شنة، %10 يزيديون %5 �شيعة( ، ولهم يف التاريخ 

الإ�شالمي اأياد بي�شاء، ويف حترير بيت املقد�س من ال�شليبين، 

.
)2(

وقـــد كانوا مـــن قبل يتبعون حلكـــم ال�شا�شانيـــن يف اإيران

التنوع في التراث ال�سعبي االأردني

)طائفة الأكراد نموذجاً(

 عم��ر عبدالرحم����ن ال�ساري�س�ي �� كاتب من الأردن
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كرد�شتـــان  ه�شبـــة  اإىل   – اأ�شـــاًل   – الأكـــراد  ينت�شـــب 

اأ�شـــول  مـــن  وينحـــدرون  والعـــراق  واإيـــران  تركيـــا  بـــن 

 .
)1(

الأروبيـــة اللغـــات  مـــع  لغتهـــم  وت�شنـــف  اآريـــة، 

وقد حتولوا مع جمـــيء الدين الإ�شالمـــي، اإىل م�شلمن �شنين

)%85 من اأهل ال�شنة، %10 يزيديون %5 �شيعة( ، ولهم يف التاريخ 

الإ�شالمي اأياد بي�شاء، ويف حترير بيت املقد�س من ال�شليبين، 

.
)2(

وقـــد كانوا مـــن قبل يتبعون حلكـــم ال�شا�شانيـــن يف اإيران

اأ�سيال  تراثا  يمتلك  عريق  �سعب  اإذن،  فهم 

الب�سرية،  والحالت  الإ�سالمية  بالمواقف  زاخرا 

بين  من   
)3(

بفلوكلورها الغنية  الأمــم  اأكثر  وهم 

بعد  فيه،  انت�سروا  الــذي  العربي،  العالم  اأمــم 

فيه  ي�سكلون  وكانوا  الــعــراق،  في  اأول  كانوا  اأن 

الكبرى.  �سوريا  في  انبثوا  ثم   15% مان�سبته 

وفل�سطين.  والأردن  �سوريا  فــي  خا�س  وبــوجــه 

القومي  الن�سيج  مــن  جـــزءا  اأ�ــســبــحــوا  اأن  بعد 

الحلفاء  دول  رف�ست  اأن  بعد  البلدان.  هذه  في 

في  �سوؤونهم   بتدبير  ذاتــيــا.  حكما  اإعــطــاءهــم 

في  العثمانيون  انهزم  اأن  بعد  الأ�سلي.  مهدهم 

الخالفة  عهد  في  اأمــا  الأولــى.  لعالمية  الحرب 

مندمجة  الإ�سالمية  القوميات  فكانت  العثمانية 

.
)4(

بع�سها مع بع�س، ل تطالب بال�ستقالل

ـــــزال الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الأكــــراد  ولت

في  الــعــراق  �سمال  فــي  الأ�ــســلــيــة  مواطنها  فــي 

ال�سليمانية وكركوك والمو�سل وديار بكر، ولي�س 

اأعداد  �سوى  والأردن  �سوريا  ا�ستوطنوا  الذين 

قليلة منهم، لذلك فهم ل ي�سكلون ن�سبة ملحوظة 

اإلى  دعــا  وهــذا  اإليها،  خرجوا  التي  البالد  في 

اندماجهم اإلى حد كبير في التجمعات ال�سكانية 

التي �ساروا يعي�سون فيها.

وقد اأعان على ذلك الدين والمذهب فتقاربت 

اكت�سبوا  فقد  اليومية،  والممار�سات  الــعــادات 

�ــســائــر عنا�سر  الــكــامــلــة مــع  الــمــواطــنــة  حــقــوق 

الحقوق  في  تمييز  اأدنى  دون  الأردنــي،  المجتمع 

والواجبات. 

في  الكردية  الم�سكلة  اأبــرز  الــذي  اأن  والوقع 

�سمال العراق فاأخرج على األ�سنة بع�س زعمائهم 

انح�سار  هو  الذاتي  الحكم  األوان  ببع�س  طلبات 

العربية  البلدان  عن  العثمانية  الخالفة  حكم 

وت�سجيع بريطانيا لنخب الأقليات على المطالبة 

بــال�ــســتــقــالل عــن الــمــجــمــوع الــ�ــســكــانــي،  الذي 

الدين  اأطـــر  فــي  كثيرة  ع�سورا  معه  تعاي�ست 

يعتبرون  وهــم   .
)5(

والتاريخ واللغة  والــمــذهــب 

عن  ويبحثون  عادلة،  ق�سية  اأ�سحاب  اأنف�سهم 

الوقت  وفــي  واحـــدة.  دولــة  فــي  يجمعهم  تجمع 

الحا�سر وجدوا من ي�ساعدهم في كيان �سيا�سي 

واحد.

ــول  الــفــئــات ذوات الأ�ــس ومـــا يــالحــظ عــلــى 

الكردية التي ا�ستوطنت �سوريا والأردن وفل�سطين 

والذوبان  البلدان،  هذه  في  للتماهي  عــادت  قد 

ال�سابقة  الأطــر  �سمن  الجديدة  مجتمعاتها  في 

بالدنا  اإلى  الأجنبي  الدخول  قبل  عرفتها،  التي 

وتفريقه بين اأبناء الدين الواحد ونفخه في بوق 

القوميات.

ــان اأخــــرى تن�سد  ومـــع ذلـــك فــهــي، فــي اأحــي

لروابطها القومية الأولى، واإلى مواطنها الأ�سلية 

وزمن  كرد�ستان  ه�سبة  في  منها  انطلقت  التي 

اأفراحها  لممار�سة  فتعود  مــهــابــاد،  جمهورية 

واأتراحها بالأ�ساليب الخا�سة التي كانت تزاولها 

بالأ�سول  تم�سك  اأن  اأ�سا�س  على  وذلــك  هناك، 

في  النقرا�س  تقاوم  بها  والتي  لها  ال�سخ�سية 

فيها،  ا�ستغرقت  الــتــي  الــجــديــدة  المجتمعات 

اأن  تاأبى  حفريات  الفولكلورية  العنا�سر  األي�ست 

)6(

تموت؟ كما قال الباحثون فيها؟

مظاهر من التراث ال�شعبي 

الكردي المحلي

�سائر  مــع  ت�سكل  الــتــي  الطائفة،  هــذه  لــدى 

الأردنــــي.  ال�سعبي  ــراث  ــت ال ن�سيج  الــطــوائــف، 

بع�س  مقابلة  من  المظاهر  هــذه  ا�ستقيت  وقــد 

الدين  �سالح  جمعية  في  الإداريــيــن  الأ�سخا�س 

الخيرية في عمان، من اأبناء هذه الطائفة، ومن 

الطائفة، وكذلك  اأفراد هذه  النا�س من  معاي�سة 

من الكتب التي تحدثت عن فولكلور هذه الطائفة 

انت�سروا  التي  البالد  وفي  الأ�سلية،  بالدهم  في 

من  مواطنين  فيها  و�ساروا  وا�ستوطنوها  فيها 

الدرجة الأولى.  
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حياة  دورة  في  وتقاليد  عــادات 

الن�شان الكردي في الأردن:

الطفولة:

فالأطفال حينما يولدون لعائلة كردية يحتفل 

بال�سالمة  الــوالــدات  الأمــهــات  وتهناأ  بقدومهم 

والإدام،  الــمــرق  مــن  خا�س  طعام  لهن  ويــقــدم 

كما  والتهليل  بالتكبير  المولود  اأذن  في  ويــوؤذن 

يجري لدى مختلف المواطنين في الأردن.

على  الأطفال  ترانيم  في  الأمهات  وتحر�س 

من  والثاأر  الأم  بالوطن  التعلق  بحليب  تغذيتهم 

اأي�سا  للطفل  الأمــهــات  ترانيم  وفــي  الأعــــداء. 
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اأو  يـــزرع  الــحــقــل،  فــي  فــاأبــوه   ، للنوم  مــايــدعــوه 

اأو اأنه م�سافر و�سيوؤوب ويعود له بهدايا  يح�سد، 

حلوة بم�سيئة اهلل.

الذكور  لالأبناء  يبحث  الأ�سماء  اختيار  وعند 

عن الأ�سماء الحما�سية ذات الطابع الوطني مثل: 

بكر، �سيخ، عبدالعزيز، محمد، محمود، واأمثال 

وللبنات  ا�سم.  كل  ا�سم محمد  ي�سبق  وقد  ذلك، 

الجميلة  الجبلية  الطبيعة  من  اأ�سماء  عن  يبحث 

الوطنية مثل: وردة، وغزالة’، زليخا زين، ربيع، 

ا�سم  اأو  الوطن  في  لمدينة  الأ�سماء  ترمز  وقد 

على  ح�سلت  التي  مهاباد،  جمهورية  في  معركة 

حكم محلي في تاريخ ه�سبة كرد�ستان ال�سابق.

محدودة  احتفالت  الذكور  لالأبناء  وتجري 

بمنا�سبة الختان، تتخللها الأغاني الوطنية وتوزع 

فيها الحلوى. 

ال�سيخ،  اأو  للمال  الأبــنــاء  ير�سل  ال�سنة  وفــي 

وهو ما ن�سميه عندنا الكتاب ويف�سل البنون عن 

هوؤلء  ير�سل  الكتاب  وبعد  التعليم،  في  البنات 

الأبناء الدار�سون اإلى المدار�س.

عندما  القراآن  ختم  حفالت  لهم  تجرى  وقد 

يتمون قراءته. 

 في الزواج :

في  الكردية  الــعــادات  في  ال�سباب  يكتفي  ل 

للزواج،  �سبيال  التعارف  اأر�س كرد�ستان بمجرد 

بل لبد من وجود عالقة قوية تجمع بين ال�ساب 

الذي قد ي�سل  ال�سديد  التعلق  والفتاة، لبد من 

اإلى الع�سق.

م�سروع  اإلـــى  الــنــظــرة  بجدية  يف�سر  وهـــذا 

الزواج الذي ينبغي اأن يبني عالقة حميمة متينة. 

الخطاب  فاإن  الزواج  مانع من  يكن من  لم  واإذا 

يذهبون اإلى بيت والد العرو�س، ول يذهب معهم 

العري�س، بل يبقى في البيت يحر�سه..

واإذا اتفق الفريقان على الزواج، تتم مرا�سم 

الخطبة، ول تزيد فترة الخطوبة على �سهر فقط. 

زواجه،  اأمور  العري�س  يتدبر  اأن  اأجل  من  وذلك 

ليخرجان  الخطيبين  فــاإن  الخطوبة  فترة  وفي 

معًا منفردين.

بعادة محاولة  يعرف  ما  الأكراد  وفي عادات 

خطف العري�س، وفي هذه العادة يحاول مجموعة 

الزفاف،  ليلة  العري�س  يخطفوا  اأن  ال�سباب  من 

حتى اإذا ما تهياأ لهم خطفه اأخفوا المكان الذي 

العرو�س  يذلوا  اأن  اأجــل  من  وذلــك  فيه،  خباأوه 

اإليهم  لتذهب  زفافها،  ليلة  علياء  من  لتتنازل 

وت�ستميحهم عفوا باإطالق �سراح عري�سها!

ــعــادة تــذكــر بــعــادة مــحــاولــة خطف  وهـــذه ال

العرو�س ليلة زفافها لدى طائفة ال�سرك�س الذين 

يقطنون عمان اأو �سويلح اأو ناعور.

 ، المحتفلون  يلب�س  الـــزواج  احتفالت  وفــي 

رجال ون�ساء، مالب�سهم ال�سعبية، التي يلب�سونها 

في اأر�س كرد�ستان، للرجال غطاء الراأ�س كوفية 

الكردي  يميز  ب�سكل  الراأ�س  تغطي  بي�ساء طويلة 

عن غيره، ويميزه ال�سروال الكحلي الف�سفا�س، 

لبا�س  اإجماًل  وهو  الكتفين،  على  »وال�سيالت« 

ال�سعبية  المالب�س  هذه  وتلب�س  المقاتل،  الكردي 

الدينية  والأعــيــاد  والأفـــراح  ــزواج  ال في حفالت 

والوطنية.

فيلب�سن  الــ�ــســابــات،  وخــا�ــســة  الــنــ�ــســاء،  اأمـــا 

وورودها  الطبيعة  زهور  باألوان  الملونة  المالب�س 

وهي مالب�س زاهية ف�سفا�سة، تعبث بها الرياح 

عند الرق�س.

ال�سباب  الواحدة  الرق�س  حلقة  في  ويجتمع 

الأدوات  الموقع على  الغناء  وال�سابات ويرافقهم 

الجوفاندة،  الرق�س  حلقة  وت�سمى  المو�سيقية، 

وفيها يتعرف ال�سباب بع�سهم على بع�س، وتبداأ 

معًا  وال�سابات  ال�سباب  ويرق�س  العالقة.  فكرة 

في حفالت الزواج وفي عيد النيروز.

وحينما يوؤتى بالعرو�س اإلى بيت زوجها ل يكون 

العري�س مع الذين اأتوا بها، ولكنه ينتظرهم على 
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عليهم  رمى  البيت  و�سلوا  اإذا  حتى  بيته،  �سطح 

الــحــلــوى، وعــلــى الــعــرو�ــس بــوجــه خــا�ــس، وذلك 

نف�سه  الوقت  في  ويظهر  بقدومها  فرحته  ليظهر 

يظل  فهو  زوجــتــه،  وجــود  في  البيت  في  منزلته 

الزوج القادر على الإعالة والقوامة.

والزوجة عند الأكراد تحترم زوجها احتراما 

وذلك  اأمرا  له  تع�سي  ول  منزلته  وتقدر  �سديدًا 

اأول،  لأن رابط الحب بل الع�سق قد ربط بينهما 

ولأن الإ�سالم يطلب منها ذلك ثانيًا. وفي الأمثال 

ال�سعبية الكردية ال�سعبية القتالية للرجال .

وفي طقو�ض الوفاة والدفن :

نجد اأن ل اختالف يذكر بين عادات الأكراد 

يعرفون  ل  ولكنهم  ال�سام،  بــالد  فــي  وعــاداتــنــا 

حلقات  اأو  الــخــدود  على  الن�ساء  لطم  عـــادات 

بالبكاء  يكتفون  بــل  عــالــيــة،  بــاأ�ــســوات  الــبــكــاء 

بثواب  للميت  والدعاء  القراآن  وختم  ال�سامت 

قراءة القراآن. 

�سائر  مقابر  فــي  مــوتــاهــم  الأكــــراد  ويــدفــن 

التي  نف�سها  بالطريقة  عــمــان،  فــي  الم�سلمين 

وتلقينه  الميت  غ�سل  فــي  وكــذلــك  بها  يدفنون 

المقابر  بع�س  ي�ستري  ومنهم من  المقبرة،  على 

الخا�سة ليخ�س�سها لموتى الأ�سرة.

اأن  بريطانيا  في  يعي�س  كردي  باحث  ويزعم 

قر�س  اأن  يذكرون  كانوا  القدامى  الم�سريين 

ال�سم�س اأ�سله كردي! ذلك اأن زوجة فرعون الأول 

كانت كردية الأ�سل. واأنها اأتت بهذا القر�س من 

حزب  اإقامة  رتبت  واأنها  م�سر،  اإلى  كرد�ستان 

ديني مناه�س لحزب فرعون.

األوان من الأدب

ال�شعبي الكردي:

متعددة  مختلفة  األوان  على  الباحث  يقع  وقد 

يروى  زمانا  ظل  الــذي  الكردي  ال�سعبي  الأدب 

تاأخر  بحكم  كــرد�ــســتــان،  ه�سبة  فــي  �ــســفــويــًا، 

بع�س  لــه  قي�س  ثــم  هناك  والكتابة  الح�سارة 

من  ــرجــم  وت كــتــب،  ــي  ف فــجــمــعــوه  المخل�سين 

اللغات الرو�سية والتركية والكردية اإلى العربية. 

والكردية منها ما يكتب بالحرف العربي وي�سمى 

الالتيني  بالحرف  يكتب  ما  ومنها  الكورمانجي، 

ال�سوراني. وي�سمى 

الفولكلور  اأدب  في  »درا�سة  كتاب  في  وننظر 

ــذي اأ�ــســدره الأ�ــســتــاذ الــدكــتــور  عز  الــكــردي« ال

الدين م�سطفى ر�سول، في بغداد عام 1987م ، 

ون�سرته وزارة الثقافة والإعالم العراقية. فتقراأ 

القولية،  ال�سعبية  الفنون  من  متميزة  اأمثلة  فيه 

اأي الأدب ال�سعبي.

اأ( �سيء عن االأ�سطورة الكردية :

المجال  هذا  في  بالبال  يخطر  ما  اأول  ولعل 

�سمال  في  القديمة  البابلية  جلجام�س  اأ�سطورة 

ال�سعبية  الآراء  اأقــدم  تــدور حــول  وهــي  الــعــراق، 

الأ�سطوري  البطل  وفــي  التكوين  في  والعقائد 

الذي يحمل �سفات الآلهة، والذي يعي�س �سراعا 

للبقاء والمحافظة على الحياة على الأر�س.

» وتجعل الأ�سطورة الكردية من ال�سراع بين 

لل�سراع  رمــزا  الن�سان  وبين  والجن  العفاريت 

الــنــائــب مــنــذ الــقــديــم بــيــن قـــوى الــخــيــر وقــوى 

ال�سر«.

ب( عن المالحم ال�سعبية :

وتتناقل الأجيال الكردية نوعين من المالحم: 

الع�سق.  مالحم  والثانية  البطولة،  مالحم  الأول 

وربما كانت ملحمة » دمدم« اأ�سهر اأنواع مالحم 

الكف  ذو  الخان  »ملحمة  تحكي  وهي  البطولة، 

حول  ــدور  وت دمـــدم«.  قلعة  »ملحمة  اأو  الــذهــب« 

كفاح الكرد في اأعوام )1608-610م ( بقيادة 

اأمير خان ذي اليد الواحدة �سد ال�ساه الإيراني 

الإقطاع  �سد  الكادحين  ثورة  وهي  الأول  عبا�س 

والت�سلط.

ال�ساه  بــوجــه  الــبــطــل  ــقــراأ �ــســرخــة  ن ومــنــهــا 
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عبا�س:

�شعبنا اأبــــــنــــــاء  يـــخـــ�ـــشـــع  لـــــن 

الميدان العدو في  اإنهم ينتظرون 

انـــــهـــــم يـــــــاأتـــــــون كـــــالأ�ـــــشـــــود

دوما اإربـــا،  ــا  اإرب العدو  ويقطعون 

لن نخاف جندك  ولن نخاف خان تبريز

النزال فــي  يــهــرب  لــن  البطل  اإن 

وماجين جين  خــان  لنــخــاف  نحن 

ــــــار ولــــن يــولــيــك �ــشــعــبــنــا الأدب

ـــخـــاف الــــخــــان الــتــيــمــوري لــــن ن

ــا الــجــبــال ــن ــب ــع ـــــن يـــتـــرك �ــش ول

لـــــــــــن اأقـــــــــــبـــــــــــل تـــــاجـــــــــــك

)7(
ولن اأ�شيء اإلى �شمعة كرد�شتان

ملحمة  فمنها  والــغــرام  الع�سق  مالحم  اأمــا 

بائع الزنابيل التي ت�سرح الجانب الجتماعي من 

الكدح وك�سب العي�س. ولكن اأ�سهرها ملحمة جخ 

و�سيامند، وفيها يحب ابن الفالح »�سيامند« ابنة 

بحثا  ببع�سهما   ويتعلقان  »جخ«،  الغا-المير- 

اأن  عليهما  يكتب  وحينما  الأبدية،  ال�سـعادة  عن 

يموت ال�سـاب وهو يبحث عنها تقول الفتـاة : 

لم الحياة، لم الروح ؟

حبيبة  جخ  كانت  فقد  تحيا،  هاهي  يقولوا  األكي 

�سيامند

فباهلل، الإله الطاهر، بالنور الإلهي اأق�سم

يــا ابــن الــمــاء والأر�ــس  بالطيبة والــجــمــال، بــك 

البار

بالحب والجمال، بالموت والحياة

ق�سما بال�سم�س في ال�سماء وبماء النبع ال�سافي

بال�سيخ ال�سعيد اأق�سم، اأنك وحدك فتاي

الأحمر  وبالقمح  الأخ�سر،  القدي�س  بذلك  ق�سما 

وبالخبز

اأكنت اأنت حيا اأم ميتا، اأكنت تعلم اأو ل تعلم

ياروح  يا�سيامند  ــرار،  ــس والإ� بال�سدق  اأق�سم 

روحي

يا فتاي اأنك اأنت وحدك تملكني يا فتاي

انك وحدك تملكني

»
)7(

و�ساأهواك ما حييت، وها اأنا اأتبعك

ج( من االأمثلة ال�سعبية :

ت�سبه  وهي  وزين«  »مم  حكاية  اأ�سهرها  ومن 

وقد  الــعــربــي،  الأدب  فــي  ليلى،  مجنون  ق�سة 

رم�سان  �سعيد  محمد  ال�سيخ  الأ�ستاذ  اأفرغها 

.
)8(

البوطي في كتاب م�ستقل

ال�سنة  على  التالية  ال�سعبية  الأمــثــال  وتــدور 

النا�س من الأكراد وغيرهم :-

ويقابله قولنا المثل ال�شعبي الكردي

تناوله عــدم  اأرخــ�ــس  فما  غاليا  اللحم  كــان  عن العنب انه حام�س لما لم ت�سل اليهلئن 

كل الطرق توؤدي اإلى روما اأو اإلى الطاحونكل الطرق توؤدي اإلى بانه

حبل الكذب ق�سيرنهر الكذب منبعه قريب

اعمل خيرا وارمه في البحراعمل المعروف ودعه للماء يجرفه

الحديد بالحديد يفلحلن يلين الحديد البارد بالنفخ

ذهبت النعامة لتعود بقرنيناأ�سحى كالكردي المحروم من العيدين

 فعادت بال اأذنين

اأ�سمياه  ولد  فجاءهما  »لماذا«  من  »اإذا«  زوجوا 

»ليت«

)2(

جمعوا »لو« مع »لول« طلع »يا ريت«
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الجتماعية  الــحــيــاة  حــــول  كــلــهــا  وتـــــدور 

وظروفها.

د( من االأغاني ال�سعبية :

تتعدد الأغاني الكردية بين اأغاني المنا�سبات 

الفالحين  واأغاني  الرعاة  واأغاني  العمل  واأغاني 

الوليد  على  وال�سهر  والدبكات  الأعرا�س  واأغاني 

اأثناء  الن�ساء  واأغــانــي  الأطــفــال  األــعــاب  واأغــانــي 

العمل كحلب الأبقار و�سنع اللبن.

ومن تنويمات الأطفال عند الأكراد قول الأم 

لبنها :

بـــــابـــــــــــي دلوري   دلوري   

اأبوك في المزرعة ياحبيب قلبي  نم  نم

اأبوك م�شافر في الحقل ياحبيب قلبي نم نم

وت�سور الأغنية الكردية طبيعة بالد كرد�ستان 

الجميلة : فخرير المياه وكثافة الغابات وغزارة 

والينابيع  والأنــهــر  الماء  وعيون  الربيع  اأمــطــار 

والأ�سجار  والنباتات  والــورود  العاليه  والجبال 

والبلوط والرمان.

وتنعك�س على الأغنية ال�سعبية الكردية األحان 

الغربة واآلمها:

اأنت في �شليمان ترتدين اأزياء 

مزرك�شة.... واأنا بطهران غريب وحزين.

من ي�شتطب الغربة كافر ل يعرف اهلل.

الوطن....  عــن  بعيدا  اأمـــوت  اأن  اأخ�شى 

والآمال. والآهات  بالتمني  والقلب مليء 

ــــى الأوطـــــان  واإلـــــى جــانــب الــحــنــيــن اإل

.
ـــة واإخـــــــال�ـــــــس)10( ـــادق ـــش عـــاطـــفـــة �

اأن الأغاني الكردية تتحدث دائما  وقد يذكر 

اأحداث  مثل  لالأمة  وقعت  تاريخية  اأحــداث  عن 

اأنها  اعتبار  على  النا�س  بها  ويتغنى  دمدم،  قلعة 

ع�سق  حكايات  حــول  تــدور  اأن  اأو  مجيد،  تاريخ 

وغرام وطنية، وحول اأيام الفرح وال�سعادة لالأمة 

الكردية.

ه�( من الطرائف :

قالب  فــي  �سبت  ق�سيرة  حكاية  والــطــرافــة 

نقد  وهــي  م�سحك،  اإطــار  لها  واختير  �ساخر، 

اأو  الجتماعية  اأو  ال�سيا�سية  وق�ساياه  للمجتمع 

القت�سادية، فهي اأدب هادف موجه.

ال�سعبية  باأنماطهم  عرفوا  فقد  اأبطالها  اأما 

عند  ال�ساخر  الأدب  فــي  جحا  مثل  الــمــوروثــة، 

الدين  ن�سر  خوجة  اأو  الأكــراد  والمالند  العرب 

لنك حينما  تيمور  او  قراقو�س  او  الأتــراك،  عند 

يتحاور مع المال.

اأن تيمور لنك قال للمال ن�سر الدين  فيروى 

األقاب  العبا�سيين  للخلفاء  كان  لقد   : يوم  ذات 
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والمعت�سم  والمتوكل على اهلل  الموفق باهلل  مثل 

كان  الذي  فما  منهم،  واحدا  اأنا  كنت  فلو  باهلل، 

المال  فاأجاب  الألقاب؟  بين  من  اختار  اأن  علي 

:«نعوذ  بـــ  تلقبت  كنت  اأنــك  ل�سك  الــفــور:  على 

.
)9(

باهلل«

و( من االأحاجي الكردية :

غير  ال�سعوب  فلكلور  اأدب  من  ق�سم  الأحجية 

المدون. وفيما يلي مجموعة من الأحاجي والألغاز 

كما  الــكــردي،  ال�سعبي  التراث  في  عرفت  التي 

نف�سها معروفة في بالدنا وجميع مواطنيها  اأنها 

بما فيهم الأكراد.

ــــــل تـــمـــ�ـــشـــي  ــــــظ تــــمــــ�ــــشــــي وت

)الظل(  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ولتبلغه 

ولـــكـــن يمالأ  واحـــــد  ثــمــنــه فــلــ�ــس 

ــغــرفــة كـــامـــلـــة... ) الــ�ــشــمــعــة ( ال

ـــــدة، لكل  مـــــاءان فـــي كـــاأ�ـــس واح

)2(
)البي�شة( لــــونــــه...  مــنــهــمــا 

المادية  ال�شعبية  الثقافات  من 

لدى الأكراد :

الأدب  مــن  ــمــاذج  ن عــن  قليل  قــبــل  تحدثنا 

ال�سعبي لدى الأكراد، وهذه ثقافة �سعبية قولية، 



48
الثقافة الشعبية ـ  شــتاء 82010 العدد

أدب شعبي

الثقافة  من  محدودة  اأمثلة  يلي  فيما  و�سنعر�س 

عن  ونــعــتــذر  الأكـــــراد،  لــدى  الــمــاديــة  ال�سعبية 

يطول  لئال  فيها،  التف�سيل  وعــدم  محدوديتها 

هذا البحث.

اأ( االأزياء ال�سعبية:

من  الكردية  البيئة  في  الرجل  ملب�س  يتاألف 

ويلف  ال�سماغ،  وهو  واحمر  اأبي�س  للراأ�س  غطاء 

وتحت  بــالأكــراد،  خا�سة  بطريقة  الــراأ�ــس  على 

جلة  على  تلب�س  الــ�ــســوف  مــن  طاقية  ال�سماغ 

الراأ�س، وهذا هو اللبا�س الع�سكري للرجال، وما 

يعرف عندهم بالب�سماركة.

ويلب�س الرجل ال�سترة على �سدره وقد يظهر 

بالحزام  و�سطه  ويحيط  �سيالتان،  �سدره  على 

الف�سفا�س  ب�سرواله  الــكــردي  ويــزهــى  الــقــوي، 

المميز.

المالب�س  بهذه  الأردن  في  الكردي  ويحتفظ 

الوطنية  الحتفالت  في  اإل  وليلب�سها  ال�سعبية 

مواطن  اأي  عن  ليفترق  عداها  وفيما  والدينية، 

اأردني اآخر في لبا�سه.

وتختال المراأة بلبا�سها الملون باألوان الطبيعة 

الزاهية الفاقعة.

ب( الماأكوالت ال�سعبية :

المر  بال«  هي  الأكــراد  عند  المتميزة  الأكلة 

ب�سيط  ب�سكل  المدكوك  المق�سر  القمح  »وهــي 

مع  اأكبر  بحجم  وت�سبح  القمح  حبة  تتفتح  حتى 

ال�سميد واللبن.

ويحل البرغل محل الأرز في الطعام الكردي، 

الدوام،  على  الكردية  المائدة  اللبن  ويت�سدر 

 : قالوا  ؟  لماذا   : �ساألتهم  فــاإذا  وجبة،  كل  وفي 

لأنه  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  اهلل  بر�سول  تيمنا 

الدجاج  ويقدم  اللبن،  �سرب  ما  اأول  زعمهم  في 

لدى  المف�سل  الطعام  من  والعد�س  البرغل.  مع 
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عوني  العربي،  التاريخ  في  الأقليات   )1(
فر�سخ، 1994، �س373 ومابعدها.

كردية.ترجمة  تــراثــيــة  حــكــايــات   )2(
واإعـــــــداد حــ�ــســيــن احـــمـــد الـــجـــاف.

بغداد.1988�س3

الكردي. الفلوكلور  اأدب  في  درا�ــســة   )3(

ــطــفــى ر�ــــســــول. ــــن مــ�ــس ــــدي عــــز ال

بغداد.1987.�س11

)4( الأقليات في التاريخ العربي.

)5( الأقليات في التاريخ العربي، �س3.4

العنيل،  ـــوزي  ف مــاهــو؟  الــفــولــكــلــور،   )6(
�س36.

د.  الكردي،  الفلوكلور  اأدب  في  )7(درا�سة 
عزالدين م�سطفى ر�سول،�س15.

)8( الم�سدر ال�سابق، �س 52-50 .

)9( الم�سدر ال�سابق،�س15.

)10( الم�سدر ال�سابق،�س72.

ح�سنين  ــة،  كــردي تــراثــيــة  حــكــايــات   )11(
احمد الجاف، �س 70.

)12( الم�سدر ال�سابق،�س138.

)13( الم�سدر ال�سابق،�س155.

 )14( الم�سدر ال�سابق، �س182.

)15( الم�سدر ال�سابق،�س155.

من م�سادر البحث ومراجعه

�ساكر  ال�سيد  مع  �سخ�سية  مقابالت   )1(
الكردي – ع�سو جمعية �سالح الدين 

اللويبدة،  جبل  في  الخيرية  الأيوبي 

 –  1999/10/25 بــيــن  ــمــا  فــي

1999/11/3م.

 – الكردي  الفولكلور  اأدب  في  درا�سة   )2(

د. عز الدين م�سطفى ر�سول، وزارة 

– بغداد،  العراقية  والإعالم  الثقافة 

.1987

– ترجمة  ــة  كــردي تــراثــيــة  حــكــايــات   )3(

وزارة  الجاف،  اأحمد  ح�سين  واإعداد 

بغداد،  العراقية،  ــالم  والإع الثقافة 

.1987

روؤوف   – الــكــردي  الأدب  فــي  بحثان   )4(

للثقافة  ــعــامــة  ال ـــة  الأمـــان ــمــان،  عــث

وال�سباب، بغداد 1989م.

 – العراقية  ال�سعبي  الــتــراث  مجلة   )5(

الخام�سة  ال�سنة   – العا�سر  الــعــدد 

1974م .

هــــوامـ�س وم�شادر

تقدم  الدجاج  مع  العد�س  و�سوربة  اأي�سا  الأكراد 

في الأعياد الوطنية.

اأو  �ساة  البيت  في  يذبح  الإ�سحى   عيد  وفي 

خروف اأو غيره وقد جرت العادة على اأن ل ياأكل 

الأكراد في هذا العيد اإل مما يذبح �سبيحة العيد 

في البيت.

ج( اأدوات الغناء والمو�سيقى :

اأوتاره  عود  البزق  الكردي  الغناء  اأدوات  في 

)24( والطنبورة وعدد اأوتارها )12( والجنب�س 

الزورنا  ــى  اإل بالإ�سافة   )12( ــارهــا  اأوت وعــدد 

والطبل.

من الطيف ال�سعبي الأردني العام اإن الأكراد 

وهم  المواطنين،  ك�سائر  مواطنون  الأردن  في 

�سائر  مــع  الم�ساواة  بمنتهى  حياتهم  يــزاولــون 

اأي  دون  والــواجــبــات،  الحقوق  في  المواطنين، 

تمييز.

الوطنية  ــفــالت  الحــت فــي  يــ�ــســاركــون  فــهــم 

م�ساركة اإيجابية بمالب�سهم ال�سعبية ورق�ساتهم 

المتميزة، مثل �سائر األوان الطيف الأردني، فهي 

ي�سارك  الكل  فاعلة،  ومثاقفة  �سالحة  مواطنة 

الوطنية  الف�سيف�ساء  اأ�سكال من  فيه ويقدم فيها 

لوجه هذا الوطن الواحد.

من  اأهــي  نــدري  ل  التالية  الأفكار  قراأنا  فلو 

الأردن  في  يعي�سون  الذين  العرب  الأكراد  اأفكار 

اأو غيرها من بالد ال�سام :

وعفاريت  جــن  مــن  الــ�ــســريــرة  الأرواح  »اإن 

ت�سجن م�سدودة خلف جبل قاف طيلة اأيام �سهر 

رم�سان. وجبل قاف هذا في اأق�سى الأر�س في 

.
)15(

الإدراك الجغرافي لل�سعب منذ القديم

ال�سعبية  والثقافة  الر�سمية  الثقافة  األي�ست 

من  اأ�سله  األي�س  واحدة  الأفكار  بهذه  اأبقت  التي 

حديث الر�سول عليه ال�سالم عن بركات رم�سان 

المبارك وف�سائله ؟ األي�س هذا الكالم من كالم 

النا�س العاديين في ال�سارع الأردني؟
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اإن » الفتـرة املظلمـة« من تاريخ العراق الثقايف  املمتدة من منت�شف 

الأدب  فيها  انتك�س  التي  ميالدي،هي  الهجري/15-13   9  –  7 القرن 

اأ�شـكال �شعـرية،  الأدب  برزت يف هذا  ذاتـه، حيث   على 
ً
العربي منـكفاأ

الكالم،  تزويقات  على  فيها  اللفظي  اجلنا�س  يعتمد  بنظم  مزخرفة 

الأدب  بنقـاد  حـدا  ا 
ّ
ممـ امل�شمون  من  اأكــر  بال�شكل  الهتمام  و�شار 

احل�شي�س،  اىل  م�شتوياته  بهبوط  الفرتة  تلك  اأدب  على  يحكموا  لأن 

بع�س  عند  فــردي  ب�شكل  تــربز  كانت  التي  اللتماعات  بع�س  خال  ما 

اأن  رغــم  الق�شيدة،  عمود  على  وحــافــظــوا  النظم  اأجــــادوا  ال�شعراء، 

جنـوا  اأنهـم  الّ  �شعرهم،  يف  وبانت  عليهم  رت 
ّ
اأثـ قد  الهـبوط«  »موجة 

احل�رش:   ل  املثال  �شبيل  على  ومنهم  ال�شعري،  باإبـداعهم  حبالها  من 

وغريهم. م�شـر  يف  زهـري  والبهـاء  العـراق  يف  احللي  الــديــن  �شفي 

 لكن الاّلفت في تلك الفترة، هـو �سعود اأ�سكال 

النا�س،  العـامة من  �سعر  ال�سعبي،في  النظم  من 

بقوة  براأ�سه  يطل  اأخذ  العـراق،  في  وخ�سو�سًا 

وي�ستفزها  الحالة  تلك  يثـاأر من  وكاأنه  ملحوظة، 

للنهـو�س مجـددًا، حيث ظهرت هذه الأ�سكال من 

النظم ب�سـكل ربــاعي، اأي منظومات �سعرية تعتمد 

على اأربـعـة اأبيـات، ثم تطور بع�س هــذه الأ�سكال 

النظم  ظهـر  ثم  �ستة،  ثم  اأبيـات،  خم�سة  الى 

»المـوال  بعـد  فيما  عليه  اأطلق  والذي  ال�سباعي، 

الزهـيري« وكانت هذه الألوان من ال�سعر العامي 

يطلق عليها اإ�سـم»فـنون ال�سعر ال�سبعة الملـحونـة« 

العربية،  اللغة  قواعد  حـدود  تخرج عن  التي  اأي 

وقـد ر�سـدها بعمق  واللحن يظهر فيها وا�سحًا، 

750 هـ/   677- الحـلي)  الـدين  ال�سـاعر �سفي 

 وقال عنها»اإن هذه الفنون 
)1(

1277 – 1349 م(

ليغتفر  اأبـدًا  معربة  منها  ثالث  منها  ال�سبعة 

والمو�سح  القري�س  ال�سعر  وهي:  فيها  اللحن 

وهي:  اأبـدا  ملحـونة  ثالث  ومنها  والدوبيت، 

هـو  واحـد  ومنها  والقـومـا،  وكان  والكـان  الزجـل 

واإنما  واللحـن،  الإعراب  بينهما،يحتمل  البرزخ 

»المـواليـا«  وهـــو  واألــيـق،  اأح�سـن  فيه  الّلـحن 

هذه  عدد  من  وهو  الإعراب،  يحتمل  كان  واإنما 

اخترعـه  ما  اأّول  لأنـه  الملحونة،  الأربعة  الفنون 

الب�سـيط«  »بحر  من  الـوا�سـطيون،اقتطعـوه 

بيتين  كل  اأنه  اإّل  الب�سيط،  كال�سعر  وجعلوه معها 

منها اأربعـة اأقفـال، بقـافية واحـدة، وتغـزلوا فيه، 

اأن و�سل  ومـدحوا وهجـوا، والجميع معـرب، الى 

الى البغــاددة، فلطـّفـوه ولحـّنوه، و�سلكوا فيه غاية 

نف�س  اآخرمن  مكان  في  ي�سيف  ،ثم   .
)2(

لتـدرك«

الكتاب:»واإنما �سمي بهذا الإ�سم،لأن الوا�سطيين 

لمـّا اخترعوه، وكان �سهل التناول لق�سره، تعـلـّمه 

ب�سـاتينهم،والفعـول  عمارة  المت�سلمون  عبيدهـم 

االإتج�����اه����ات الج����دي���دة

في ال�س�عر ال�س�عبي العراق�ي   

خ�ي����راهلل �س������ع�يد ��� كاتب من العراق
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في  به  يغنون  فكانوا  والأبـّـارون،  والمعا�سرة 

في  ويقولون  الميـاه،  �سقي  وعلى  النخيل  روؤو�س 

اآخر كل �سوت مع الترنيم »يـامـواليـا« اإ�سارة الى 

                                                                           . 
)3(

�سادتهم، فغلب هذا الإ�سم وعرف بـه«

اأن  نكت�سف  للحـلـّي،  الهـام  الن�س  هـذا  من 

اإليه  وهم  اأقرب،  للعامة  هـو  ال�سعبي«  »ال�سعر 

من  العامة  عقـل  لأن  اأبـدع،  ،ولفـنونه  اأحفظ 

األ�سق،  ولفنونه  اأميل،  ي�سـلـّيهم  ما  الى  النا�س 

لحظات  من  لحظة  كل  في  يتعاطونه  فهم 

هذه  بمثل  التعبير  اأن  اآخر،  بمعنى  حياتهم، 

ال�سعبية  البيئة  في  اأثبت  هـو  ال�سعرية،  الألوان 

ولي�س  الخا�سة،  البيئة  في  منه  اأكثر  العامـة 

بــ»ال�سعر  ال�سعر  فنون هذا  ت�سنـّف  اأن  اعتبـاطًا 

العـامي«. اإذن هـو هوية مميـّزة لإبداعهـم،توحـّد 

هو  واأ�سبح  الحياة،  مراحل  كل  في  نفو�سهم  في 

كل  في  ذواتهـم  عن  والمعبـّر  الناطق  ل�سانهم 

�سفـوة  عن  تفـّردوا  ومكـتوب،وبـه  منـزل  حادث 

كل  في  تطويراأ�ساليبه  على  وحافظوا  المجتمع، 

اأ�سكال  ابـتداع  الى  ال�سبـّاقين  كانوا  بل  مرحلة، 

فنيـّة ليما�سوا بها حالة التطور والرقي الم�ساحب 

الإبداع  حالة  اآخر،اأن  بمعنًى  المجتمع،  لنه�سة 

منها  اأ�سرع  هي  العراقي  ال�سعبي  ال�سعر  في 

الألوان  فتنوع  الف�سيح،  ال�سعر  تطور  حركة  في 

ال�سعرية في النظم العـامي اأكثر منها في النظم 

الفريدة  الظاهـرة  هذه  كانت   ولربما  الف�سيح، 

في المناف�سـة بين »ال�سـعرين« هي اأحـد الأ�سباب 

 )1964 ال�سـياب)1926-  من  جعلت  التي 

و�سعراء   )2006-1934( المالئـكة  ونـازك 

في  يجـّددوا  لأن  العـراق  في  الآخرين  الحـداثة 

الق�سيدة  ويبـدعـوا  ال�سعرية  منظوماتهم  �سكل 

والحـديثـة!!   الحـرة 

ال�سعبي  ال�سعـر  ظهور  لحركة  المتابع  اإن 

القرن  بدايات  مع  يتوقف  اأن  يمكنه  العراق  في 

ال�سيطرة  حالة  اأن  اإذ  الميالدي،  ع�سر  الثامن 

على  واإبقـائه  العـراق،  مقدرات  على  العثمانية 

جهله واأميـّته، و�سيادة نمط القت�ساد الزراعي، 

الأرا�سي  اأغلب  على  الإقطاعيين  و�سيطرة 

الزراعية، الأمر الذي ولـّد الع�سف على الفالحين 

الجتماعية  الطبقة  هذه  وعـوائلهم،فراحت 

تعك�س معاناتها من خالل ال�سعر ال�سعبي، نظرا 

لتف�سيه بين اأبنائها ب�سكل عجيب .                                                                      

في  الرئي�سي  الدور  للمـوال«  كان«  وقـد 

لبقية  وكذلك  المعروفة  ال�سعرية  تطوراأنماطه 

الأنماط ال�سعرية الأخرى في نظم العامـة، اإذ اأن 

اأهـل العراق قد تعاطوا  نظمه بعد القرن العا�سر 

اأن  رغم  الميالدي،  ع�سر  ال�ساد�س  الهجري/ 

اأن  اإّل  العبا�سي،  ولدته كانت في ع�سر الر�سيد 

كان  وملحوظة  �سعبية  به،ب�سورة  التعاطي  �سكل 

في تلك الفترة اأعاله، اأي ق 10 هـ/ 16 م،حيث 

�سطا و�ساد على بقية الأنواع، وتخطـّى بـه ناظـموه 

. ،فقد 
)4(

الى غايات ومديات ل تو�سف من النظم

األوان منه هي:  الـرباعي والأعـرج  وجدت ثالثة 

والنعماني، وكان الـرباعي اأقـدمها ظهورًا، حيث 

يعود تاريخه الى القرن الثاني الهجري/ الثامن 

المـوال  �سعر  تطور  اكتمل  ،فيما 
)5(

الميالدي

 13 القرن  في  اأ�سطر،  ال�سبعة  الزهـيري،ذو 

اللـون  لهـذا  مثـال  على  عثر  فقد   ،
)36(

م هـ/ 19 

من�سوب  قـديم  كن�ّس  الزهيري-  الموال-  من 

الى ال�سيخ محمد ر�سـا النحـوي)منت�سف ق 12 

– 1226 هـ( والذي يـوؤرخ فيه عام وفاة ال�سيد 
فيه  يقول   

)7(
هـ  1202 عام  العطـّار  علي  محمد 

ناظمـه: 
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أدب شعبي

َكــّو�شت يامك�شر العـنبر وغـــيرك غـــرب    1 

وعليك اأنـا الثـاجله  والنـا�س غيري غــــرب    2 

وبـَكـيت اأنا�شــد، ودمعي مارَكـت لـه غــرب   3 

فـاجــد خيـال الــذي، مـازال قـــدره علـي       4 

بــدر الكـمال الذي، �شـّب الم�شايب عـلـي      5 

د عـلـي     6      
ّ
د محمـ

ّ
واآَكــــول ويــن اإنـَت يـا�شـيـ

مـا �شوف ذاك الــبدر َكال الموؤّرخ غــرب    7      

�شـروحـات المــــوال:                                                                           

»قـّو�ست« كــلــمــة  مــن  مــحـــــّرفــة  ــّو�ــســت:  ـــ َك  -1

اأي،ق�سـيت.                                

2-  غـَـَرب : من الإ�ســتغراب .                                                                

3- مـارَكـت:اأ�سلها،»مارّقـت« من الرقـة والراأفـة، 

وغـَرب، يق�سد بهـا  الغــــرباء 

4- فـاجــد : فـاقـد.... عـلـي،من العـلــــو .                                                 

5- عـلي : على ذاتي �سكب الم�سايب .                                                       

ال�سخ�س  هـو  علي:   محمد  يا�سيد   -6
)8(

المتوفى،وهــو ال�سيد محمـد علي البغـدادي

وهـو  غـاب،  اإذا  النجم،  غـرب  من   : َغـَرب   -7

الحروف  ح�سب   
)9(

الكربا�سي يقول  كما  يعـادل- 

الأبجـدية عـام 1202 هــ .                                                 

على  هيمنـته  ب�سط  قد  المـوال  اأن  يـبدو 

اأهـل  تعاطاه  اأن  فبعـد  العراقية،  الفنـية  الذائقة 

ال�سعبية،  الطبقات  وبقية  الفالحين  من  وا�سط 

المجتمع  بقية طبقات  وعقول  اأفـئدة  يغازل  اأخذ 

عالمة  �سكـّل  »غـناءالمـوال«  اأن  العراقي،اإذ 

الغنائية،  الفنون  بقية  على  التطور  في  له  فارقة 

الأمر الذي جعل من ال�سماع يرنـَو لـه، وتت�سـنـّف 

الموؤرخين   من  كثيرا  نرى  لذلك  الآذان،  له 

الدولة  في  عامة  �سخ�سيات  يذكرون  العراقيين 

قد تعاطت  نظم المـوال واأجادت بـه، فلقد ذكر 

العالمة  اأن    
)10(

العـالف الكريم  عبد  الأ�ستاذ 

يجيدون  ممـّن  الجميل،كان  الغني  عبد  ال�سيخ  

وذكر  النقيب،  �سلمان  ال�سيد  وكذلك  نظمه، 

  اأّن داود اأغـا من اآل 
)11(

المـوؤرخ عـّبا�س العـزاوي

اأنه  رغم  العـامي،  ب�سعره  معروفًا  كان  الأورفلي، 

معروف ب�سعره الف�سيح اأي�سًا،فيما ذكر الأ�ستاذ 

  باأن الدكتور محمـّد 
)12(

عـامر ر�سيد ال�سـامرائي

المـوال،  من  بنماذج  زّوده  قد  الجليلي،  �سـّديق 

الجليلي)1764- عثمان  الحاج  من  كل  نظمها 

1829م(، ومحمد اأمين با�سا الجليلي)1798- 

الجليلي)1785  يحيى  والوزير  م(،   1846

الباقي  عبد  الم�سهـور  وال�ساعر  م(،   1867-

واأحمد  البـزاز،  ح�سـن  وال�ساعر  العمري، 

للجي�س  العام  اأغا�سـي)القائد  بنَكجري  اأغـا 

بـا�سا  �سليمـان  ولية  اأيـّام  ببغـداد(  الإنك�ساري 

الغـالمي)ت  محمد  ال�سيخ  كان  فيما  الكبير، 

�ساعريته  رغم  المـوال،  بنظم  مولعـًا  186هـ( 

الجليلي  عثمان  الحاج  كان  ،كما 
)13(

القري�س في 

اأمين  وكذلك  )الزهـيريات(،  بنظم  م�سهورًا 

با�سا الجليلي                                                       

على  براأ�سه  الع�سرين  القـرن  اأطل  حين 

تكون  تكاد  ال�سعرية  الفـنون  اأغلب  العراق،كانت 

معروفـًة، لأنها ا�ستقـّرت على اأ�سكالها التي يتعاطى 

بها النـا�س، وبها نظم ال�سعراء ق�سائدهم، وظـّل 

في  المعـالم  ووا�سح  متميـّزًا  الربــاعي«  »النظـم 

كل هذه الفنون، اإلى جانب بـرزخ ال�سعر ال�سعبي 

المـوال، ل�سيما« الزهيري« ذو ال�سبعة �سطرات، 

ومن هذه الفنون ال�سعرية كانت هناك »الأبـوذية 

والقـوما  والنـايل،  والمـربـّع،  والميمر،  والعتـابا، 

وبع�س  والدوبيت،  وكان،والحمـّاق  والكان 

المقطوعات  هذه  واأغلب  ال�سعرية،  الأزجـال 

على  يعـتمد  والبعـ�س  اأبيات«  »اأربعـة  على  تنظم 

مقطوعاته  بقية  اأ�سا�سها  على  »لزمـة«،ينظم 

منف�سلة  الاّلزمة  هذه  ماتكون  عادة  الرباعية، 

جزء  تكون  واأحيانًا  الأربعة،  الأبيات  بقية  عن 

تلك  من  بيت  اأول  في  تكون  ما  وعادة  منها، 

مقطوعة  كل  اأن  بمعنى،  ال�سعرية.  المقطوعات 

قافية  على  منها  اأبيات  ثالث  في  تعتمد  رباعية 

القـفــلة  هو  الرابع  البيت  يكون  فيما  واحدة، 

يـبد و أن 
المـوال قد 
بسط هيمنـته 
على

 الذائقة الفنـية 
العراقية، 
فبعـد أن 
تعاطاه أهـل 
واسط من 
الفالحين 
وبقية الطبقات 
الشعبية، 
أخذ يغازل 
أفـئدة وعقول 
بقية طبقات 
المجتمع 
العراقي 
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لتلك الأبيات الثالث، مع اختالفه عنها بالقافية 

»الاّلزمة«   قافية  على  تكون  اأن  ت�ستوجب  التي 

ويجب  اأي�سًا،  الم�ستهـل«  بـ«  اأحيانا  ت�سمى  والتي 

وزن  كان  ال�سعري،اأًيا  البحر  نف�س  من  يكون  اأن 

وبنود  والعتابة  »الأبوذية  ماعـدا  البحر،  هذا 

بدًل  الأ�سا�س  هـو  الجنا�س،  يكون  حيث  الموال« 

عن التقفية، واأهـل ال�سنعة يفهمون ذلك جـيدًا. 

في  ال�سعبية  ال�سعرية  المنظومات  اأغلب  وكانت 

اأن هناك ق�سائد  اّل  ال�ساكلة   العراق على هذه 

�سعرية مطولة لتلتزم النظم الرباعي، بل تعتمد 

الرباعي،  بال�سكل  اللتزام  دون  والقافية،  الوزن 

وقد اأ�سار ال�سيخ علي الخاقاني الى تـلك الألـــوان 

   
)16(

ال�سعرية

ال�سعرية  الأنماط  هذه  اأن  اأف�سـح،  بعبارة 

الملكية  �سقوط  حتى  نظمها   في  �سائدة  ظلت 

في العراق، بعيد ثورة 14تموز1958 م. بما في 

ذلك »الق�سائد الح�سينية« التي كانت تنظم في 

اأيام الع�سرة الأولى من المحرم الهجري في كل 

عام، والتي كانت تخلـّد �سهداء الطف في كربالء 

عام 61 هـ، فاإنها – اأي�سًا- لم تخرج  عن هذه 

هناك  اأن  رغم  الماألوفة،  ال�سعرية  ال�سياقات 

ت�سابهًا بينها وبين المو�سحات الأندل�سية، كونها 

تنظم لتنـ�سد في مثل هذه الأيام،لكن »الرواديـد« 

الح�سينية،  الق�سائد  لهذه  المن�سدين  وهم 

ياأتـوا  لم  اأنف�سهم،  ال�سعراء  هم  منهم  والبع�س 

ال�سوت،  بنبرة  التحكم  �سوى  جديد،  ب�سيء 

اأثـناء  الق�سائد  تلك  على  حزين  �سجًى  واإ�سفاء 

         . عملية الإلـقـــــــــاء 

حينـما انتهت »الَمَلكية« من العراق،و�ساد نظام 

الحـكم الجمهـوري، تفتـّحت اأذهان ال�سعراء على 

ونازك  ال�سـّياب  �سبق  اأن  والمحدث،بعد  الجديد 

المالئكة بقية ال�سعراء في ا�ستحداث« الق�سـيدة 

الحـرة« في الن�سف الثاني من اأربعينيات القرن 

المن�سرم، الأمر الذي جعل �سداه يقلق ال�سعراء 

ال�سعبيين في العـراق، اإذ راأوا اأن �سعراء الف�سيح 

قد �سبقوهم الى اإبداع جديد في ال�سعر، فظلـّت 

بالتفكير لإيجاد نمط جديد  خواطرهـم من�سغلة 

يك�سـر  ال�سعبية،  الق�سيدة  نظم  في  ومحدث  

التقـليد »الكال�سيكي« ل�سيما في نظم الق�سيدة 

الماألوفـة،  النظم  فنـون  باقي  عن  ال�سعبية 

يـد  على  الحديثة  ال�سعبية  الق�سيدة  فـــولدت« 

مطلع  في  الـنّواب،  مظفـر  المعروف  ال�ساعر 

�ستينـيـّات القرن الما�سي، حيث تم تجاوز الوزن 

الإيقــاع  يعتمد  جديد،  �سعري  بنمط  والقافية  

نهايات  في  القافية  ويعتمد  النظم،  في  ال�سعري 

ال�سعرية،  الأبيات  في  ولي�س  ال�سعرية،  المقاطع 

وكان ديوانه الأول »للـريل وحمـد« نقطة فارقة في 

جديدة  لمرحلة  اأّرخـت  العراقي  ال�سعبي  ال�سعر 

اأنها   الى  ال�سعري،اإ�سافة  النظم  في  وحديثة 

الجديد  هذا  مع  ال�سيا�سية«  الق�سيدة  »ولـّــــدت 

المحدث،، حتى �سيطـر اأ�سلوب الـنـواب هذا في 

وال�سـبعينات  ال�سـتينات  عقود  كامل  على  النظم 

من القرن المن�سرم،

المثـال  هي  »البنف�سـج«  ق�سـيدة  كانت  وقـد 

ال�سعبي  ال�سعر  في  الأ�سـلوب  لهـذا  الأو�سح 

الق�سيدة،  تلك  اأدناه  ونـورد  الـحـر،  باأ�سـلوبه 

تعـزيزًا للمثـال  ولهـذا الأ�سـلوب 

يــــا طعـم . . يـا ليـلة من ليـل البنف�شــج

يـــاحــــــلم . . يـمـــــــامـــ�س بمـــــــامــــــــ�س 

ولدت 
القصيدة 
الشعبية 

الحديثة على 
يـد الشاعر 
المعروف 

مظفـر الـنّواب، 
في مطلع 
ستينـيـّات 

القرن الماضي، 
حيث تم تجاوز 
الوزن والقافية  

بنمط شعري 
جديد، يعتمد 

اإليقــاع 
الشعري 

في النظم، 
ويعتمد 
القافية 

في نهايات 
المقاطع 
الشعرية،

 وليس في 
األبيات 

الشعرية
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ذهـــــب اطـبـاعك  مـــــن  ـلـبي  َكَ طـبـع 

ـك
ّ
واأحـبــــ  .  . ــيـــــك 

ّ
واأغـــــلـــ  .. تـــــرخــ�ــس 

ي 
ّ
اآنا متـعـّود عليـك هــواي . . يا �شـولة �شكـتـ

تجــيــني  الظلـمــة  من    .  . ك 
ّ
طـواريــ يـا 

جـيـتك َكــبل  غـربـة  علي  ثـيـابي  جـانـن 

ومـ�شـتاحـ�س مـن عـيونــي 

ـمتـني . .  
ّ
 َولـ

متـني.. 
ّ
وعـلى المـامـ�س ..عـلـ

اآنـا حـب هـوايـه َكــبـلك ذ ّوبــاني.   

اإ�شـلـون اأو�شـفــك .. وانـت كـهـرب. 

واآنـا َكـمرة عيـني.. دمـعـة ليـل ظـلـمـة!

اإ�شـلـون اأو�شـفـك ..!! 

وانـت دفــتر 

واآنـي جـلمـه . . !! 

ي.. مـاجـا�شك فكـر بالليــل ومجا�شك �شـهـر
ّ
يـلـ

ـي بين حـواجـبـك ..غـفـوة نـهـــــــــــــــــر
ّ
يـلـ

ة �شمــــا بعـينـك
ّ
ي جـر

ّ
يـلـ

ك
ّ
خــاف اأفـززهــا من اأَكـلـ

ــك
ّ
اآنـــا احـبـ

ـــك
ّ
اآنــا احـبـ

مـامـ�س بمـامـ�س..و للـمام�س . . 

ـك 
ّ
يـمـيزان الـذهـب . . وتـغـ�س واحـبــ

ك . .  
ّ
وارد اأّكــلـ

فـرنـي حـ�شـنـك . .  يـابنـفـ�شـج 

وانـَت وحـدك . .  دّوخـتني . .  يـابنفـ�شج

ت الـذي بحـبـهم لـمتـني
ّ
ك . .  اآنـا حـبيـ

ّ
وعـلى حـبـ

يـاطعـم . .  يـاليلـة من ليل البنفــ�شج

ك
ّ
يـا عـذر عـذرين . .  يـا�شنهي واحـبـ

المحدث  الإيقاع  هذا  �سمن  به  لحق  وقد   

وعزيز  ال�سماوي  �ساكر  ال�سعراء:  من  كل 

ال�سماوي،واأبـو �سرحان، وعلي ال�سيباني، وكاظم 

اإ�سماعيل الَكـاطع، وجمعـة الحلفي وعريان ال�سيد 

العراقي،وكاظم  وكريم  النعماني،  خلف،وريا�س 

ال�سعدي، وري�سان الخزعلي، واآخرين كـثر ممـّـن 

لم ت�سعـف الذاكرة من ا�ستح�سارهم.               

اأراد  الما�سي،  القرن  �سبعينات  مطلع  في 

ب�سوته  يتفـّرد  اأن  خلـف  ال�سيد  عــريـان  ال�ساعر 

ب�سكل  ال�سعر  على  مطبوع  اأنـّه  حيث  ال�سعري 

غريب، وح�سـّا�س جـدًا للتقاط المفـردة  الجميلة 

الـنــّواب  مظـفـر  بـاأن  ي�سعر  وكان  ال�سعر،  في 

ي�ستغل  راح  لذلك  ال�سعراء،  كل  على  �سـّدًا  خلق 

ومتوا�سل،  جـاد  ب�سكل  ال�سعبية  الق�سيدة  على 

في  الخا�سة«  »ق�سيدته  يوجـد  اأن  ا�ستطاع  حتى 

ال�سعر ال�سعبي العراقي، حيث بداأ النظم  عنده 

في تـوليف الق�سيدة على قـافيـتين ووزن واحـد،  

وقد �سـّمى ذلك اللـون من �سعره بـ« الأنـدلـ�سي« و

مثــاله:                                                                

»َكـمت مـن غـير وعّيي ومرحبت بيـك . . 

تك عالرا�س والعــيـن«  
ّ
 وَكـلتـلك جيـ

ر بـعـكـ�س مـعـانيــك . . 
ّ
اأ�شــو مـتـغـيـ

ي�شـيرالمــاي ينـكرع�شـرة الطين    

وعلى هـذا المنـوال ت�ستـمر الق�سيدة، فـاأخذ 

وتحديدا  الإنت�سـار،  في  النظم  من  اللــون  هذا 

بعد عام 1975 م في مدينة الثورة، التي ي�سكنها 

منحاه،  ال�سعراء  نحا  نف�سه،حيث  ال�ساعر 

الأ�سلوب  هـذا  وبـدا  العـراق،  مـدن  اأغلب  في 

ال�سعبي  ال�سعري  الم�سهد  على  الطاغي   هـو 

القــرن  بـدايـة  حتى  �ســائدا  وظــّل  العــراقي، 

)17
الحادي والع�سرين.

عنـدما �سقطت بغـداد عام 2003 م على يـد 

ال�سـعـداء،  ال�سعر  تنفـّ�س  الأمريكي،  الحــتالل 
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ال�سابقة  الفـترة  راجمـًا  جـديد،  من  لينطلق 

ال�سعر،  األـوان  بـاأقـذع  الديكتاتوري،  الحكم  من 

الحتالل  حـالة  اإلى  مت�سـديـًا  الوقت  وبنف�س 

المحتل،  بها  جاء  التي  الطـائفية،  والحرب 

في  المقـاومة«  ال�سعرية  »الق�سيدة  فظهرت 

مقارعـته  الف�سـيح  يبـداأ  اأن  قبل  ال�سعبي  النظم 

الق�سيدة  الحتاللية،فاأخذت  الظاهرة  لهذه 

المـرئية  الإعـالم،  و�سـائل  على  تت�سـيـّد  ال�سعبية 

والم�سموعة، وال�سبكة العنكبوتية على الأنترنت،، 

المن�سرم،  القرن  من  ال�سبعينات  جيل  اأن  رغم 

كان م�ستتًا بين المنافي والوطن الأمر الذي جعل  

الحـادي  القرن  من  الأول  العقـد  ق�سيدة  من 

والع�سرين موّزعـًة بين اتجـاهـين: الأول-  يمثله  

مظفر  مثل:  الأوائـل  وال�سعراء  المنـافي  جيـل 

الـنواب، �ساكر ال�سماوي، ريا�س النعماني، جمعة 

الحلفي، عمار الوائلي،لطيف ال�ساعدي، وغيرهم 

من  �سعراء الق�سيدة ال�سعبية  المهـمومـة بحـالة 

لما  المكابرة  ووجـد  الوطــن  واحتراق  المنـفى 

يـرى وي�سـاهـد من تمـّزق لحيا�س الوطن و�سيطرة 

وظـلـّت  مقدراتـه،  على  والطائفية  الحتالل 

ق�سيدة هذا التجاه »رهينة المحب�سـين« المنفى 

والحـنين الى الوطن، ويكاد الحزن والتمنـّي هو 

في  تحديد  دون  التجاه،  هذا  نظم  يحكم  الذي 

وطـوروهـا  اأبدعوهـا  التي  الق�سيدة  �سياقات 

وحافظوا عليها، اأيـّام كانـوا في الوطـن، ونقـلوها 

معهم الى المنـافي.                                                          

اأمـّا الإتجــاه الثـاني، فهـو  خليط  من ال�سعراء 

التجاه  وهـذا  ال�سباب،  والمحدثـين  القدامى 

ن�سبة  العـريـانـيـة«  »الق�سيدة  على  محافظـًا  ظّل 

بـداية  حتى  خلف،  ال�سيد  عريان  ال�ساعر  الى 

الذي حـدا  الأمر  2003م  للعراق عام  الحتالل 

ببع�س ال�سعراء للتـمّرد على الق�سيدة العريـانية 

الطاغي.  الإيقاع  هذا  نمط  من  الخروج  ،بغية 

المعلومات  وثورة  »الكمبيوتر  لظهـور  كان  ولـقـد 

ال�سعراء  على  الموؤثــّر  الأمر  الحديثـة«  التقـنيـة 

ظل  في  المن�سـي  وجـدانهم  على  يـدافعوا  لأن 

فكـان  العراق،  داخل  العـارمة  الفو�سى  هذه 

مع  التعـاطي   حالة  من  ينبثق  الم�سروع  قلقهـم 

دورًا  يلعب  ممـّا  الحديثة،  التقنية  الأجهزة  هذه 

المتلقي،  عند  الفنية  الذائقـة  حرف   عملية  في 

ويفر�س عليهم- اأق�سد ال�سعراء ال�سباب- الدفاع 

الأمور  الإبـداعي ،�سمن كل هــذه  عـن وجودهـم 

�سدمة  لحظة  الإحتالل  كان  ولقد  المت�سـابكة، 

كبيرة على كل الوعي العراقي، وكانت اأولى ردود 

حيث  ال�سعبية  الق�سيدة  من  ظهرت  عليه  الفعل 

الحـيا�س  عن  بالذود   الم�سّرف  الدور  لهـا  كان 

الجـدد،  ال�سعرء  عند  ل�سيما  الفـنون  بقية  قبل 

اإذ اأن – الجيل القـديم- بع�سه  هـادن الإحتالل 

داخل الوطن،لذلك اأخذت تبرز اأ�سوات  جديدة  

المهـادن  القديم  وتواجـه  ال�سباب  ال�سعراء  من 

المهرجانات  في  اأو  التلفـزة  �سا�سات  على  من 

حيث  الأنترنيتية،،  المواقع  خالل  من  اأو  العامـة 

ال�سابـة على  الق�سائد  المئـاآت من هذه  اأظهرت 

تلك »المواقع«  وبـداأنا نقـراأ  لمجموعة هائلة من 

»مـدينة  في  اأكثرهم  تركـّـز  ال�سباب،  ال�سعراء 

الـثـورة« ببغـداد، وكاأن هذه المدينة هي »المنـجـم 

وهي  العراقية،  الإبـداعات  لمختلف  المـذخـور« 

اأفقـر �ساحية في العـراق على الإطـالق!!! ومنها 

انطلقت اإبـداعات ال�سعر ال�سعبي الحديثة لت�سل 

اأكثر  فيها  يوجـد  اإذ  العـراق،  مناطق  بقيـة  الى 

األفين  من  اأكثر  تظم  فهي  ال�سعراء،  من  ن�سـبة 

)18(
�ساعر و�سـاعرة، على اأقـل تقـدير

الإبداعي،  ال�سباب  ال�سعراء  هـوؤلء  قـلق  اإن   

جعلهم يبحثون عـن اأ�ساليب تعـبـّر عـن ذواتـهـم، 

خـارج �سياق المـاألوف، لكنـه ينطلق من القـديم 

في  جـديد،تـمثــّـل  بقـالب  ولكن  والكال�سيكي، 

»النظم الثـالثي المفـتـوح«مع جنا�سات متـطابقـة، 

»العراقية  »الأبـوذيـة  اأ�سـل  من  وتنطلق  تتـماهى 

»مفـاعـلتن،  الـوافـر«  ال�سعري«  الـوزن  حيث  من 

مفـاعـلتن فـعـــــولن« وتعـديل ربـّاط الأبـوذية، اأي 

البيت الرابـع منهـا وعـدم ختمها بـ« يـه« كما هو 

البيت  هذا  جعل  الى  نظمها،  في  عليه  متعارف 

الرابع  بيـتـًا جـديدًا، ينطلق نحو تاأ�سي�س ثالثيـة 

جـديد،  وجـنا�س  الوزن،  نف�س  على  جـديدة، 

 
)19(

»الـتدوير« يربطــه  العام،بل  بالمعنى  ليخل 

اأجمل  الثالثية،وب�سورة  بعد  جديد  بيت  كل  في 
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النظـم  من  اللـون  هـذا  وكاأن  اأرحـب،  واآفـاق 

نوع  من  الـعــراقي  المــوال  ويناغـم  يحـاكي 

الثالثية  على  تعود  النهــايات  اأن  اأي  »المـ�سـط«  

الأولى، اأي اأن جنا�سـات البيت الأخـير تعــود على 

جنـا�سات الأبيـات الثـالثـة الأولى، كما هـو معتاد 

في نظم المـوال،ول يخـتم بـ»يـه« كما هو معروف 

لل�سـاعراأحمـد  التـالي  والمـثــال  الأبـوذية،  في 

ق�سيدة  �سمن  بو�سـوح،  ذلك  اليـا�سري،يبـيـّن 

لـه بعـنوان: »مـــوال لكـل الوطـن« حيث تظهـر فيه 

تلك الخ�سو�سيات من هذا النظـم الجــــديد:           

  1 ه     
ّ
وطـــنــ النة  نـخ  ة 

ّ
مـر جم  الزمـن 

2 يــــدرينــا وطـــنــه      ن 
ّ
عـــراقـييـــ

 3 وطــنــه     عدنا  من  �شاع  ب�س  ال�شم�س 

4 رد       وك  ًكلــبي  يا  بالغـرب  ـك 
ّ
�شلـ

5 الــوطــن مــا راد منــك هجر وكــــراد     

 6 وكـــــراد      ت�شاهرعرب  جــروحــة  على 

 7 و�شيعة      بجفوفــــــك  الحقـد  جـفن 

 8 و�شيعـة       احنــه  كــل  ان�شيـر  حتى 

 9 و�شيـعــــــة      ة 
ّ
ويزيديــ تــركمـان 

10 ـة      
ّ
�شـنــ �شـّوينـــاه  الوطـن  حــب 

 11 �شنة      ا�شـلون  انته  م�شتغـرب  واذا 

12 �شنة      عــرب  واحنا  ا�شــور  ال�شل 

 13 ه      
ّ
و�شبـ قــالـبنة  ال�شـاغ  العـراق 

 14 و�شابـــه       غــادر  �شهـم  لحـه  واذا 

 15 ـه      
ّ
و�شبـ نــــتناخـا  كــلـدان  بـك 

َ
�شـ

16 لوطــنه         وجـ�شر ت�شبح جماجـنـا 

بجنا�سه  عاد  قد   
)16(

البيت اأن  هنـا  نالحظ 

والتي  الأولى،،  الثالثية  من  الأولى  الأبيات  على 

جنا�ساتها،  كل  في  وطـنـّـه«  كلمة«  تعتمـد  كانت 

وهو لم يكن بالمعتاد �سابقًا بنظم الأبوذية على     

الإطالق                                                           

معـاني الأبيـات:

1-  كم من مّرة اأناخ الزمان براأ�سه لنا »وطـنـّه« 
اأي طاأطاأ راأ�سه .                      

2- »وطـنـّـه« هو وطننا العراق  وهو يعـلم بنا اأنـنا  
عراقيون اإليه ننت�سـب .   

عندما   �ساعت  ال�سم�س  اأن  الى  الإ�سارة    -3  

الحريـة   فقـدان  عن  تعبير  وهنا  »وطنـّـا«   �ساع 

خارج الـوطن .                                                                        

4-  وك  رد = ويلك اإرجـع  اأيها القلب الى حيث 
منبتك الأ�سلي، ودع بلدان الغـرب

5-  الوطن لم يرد منك اأن تهجره بـل اأراد، والتي 
واأ�سلها  وكراد(  الجــنا�س)  كلمة  عنها  عبـّرت 

�سنالحظ  طلب،اأن......  اأنـّه  اأي  راد-  – وك  
ال�سـاد�س،وهـذا  البيت  في  �سيكتمل  المعنى  اأن 

اأي  التــــدوير«  بــ«  الأبـوذية«  »فـن  في  ماي�سّمى 

اإكتمال المعنى في البيت الذي يليـه.                                                                   

اأبـناوؤه  ي�سـهر على جـرحـه  اأن  اأراد  الوطـن   -6   

من العـــــرب والأكـــراد  

جفنًا  الحقـد«  »جفـن  من  يجعلـوا  واأن   -7
تعني  والتي   و�سـيعـة«  منـه«  �ساهـرًا،يخلق  

دعـوة  الجـراح،وهي  ي�سمد  الذي  هنا،اللـّـفـاف، 

والمحـبـّة. للتــاآخي 

 ،، اأقـوياء  الو�سيعة«  كلنا بهذه«  8-  حتى ن�سبح 
اأي �سـيع  متاآخية ومتـحـابـّة 
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1- �سفي الـدين الحلـّي، هـو عبد العـزيز 
 750  677- الطائي)  ال�سرايا  بن 

هـ/1277 – 1349 م(                                                                                        

الحـالي  العـاطل  كتـابه:  اأنظر   -2
الأزجــال  في  الغـالي  والمرخـّ�س 

من�سورات   ، �س103  والمـوالي/ 

 – للكتاب  العامة  الم�سرية  الهيئة 

القاهـرة، بدون تاريخ، وراجع كذلك 

ال�سيخ محمد �سادق محمد الكربا�سي 

 ،20 : ديـوان المـوال الزهـيري/ �س 

ط1 لندن 1422 هـ/ 2001 م.  

3- العـاطل الحـالي – �س 107 

4- اأنظـر – فـنون الأدب ال�سعبي 1/ 29  
لل�سيخ علي الخاقـاني، من�سورات دار 

البيـان، بغـداد – العـراق.                                                                        

5- الكربـا�سي/ ديوان المـوال الزهـيري- 
�س 50.

6- المرجع ال�سابق / �س 51.  

7- نف�س المرجـع ونف�س المكان.                                                               

8- نف�سـه – �س 51.                                                                             

9- الكربـا�سي – �س 52.                                                                       

طبعـة    17 �س  البغــدادي-  المـوال   -10
بغـداد – العراق.                                

احــــتاللين   بين  العـراق  تـاريخ   -11
قـم  الر�سي-  ،من�سورات   18  /7

الإيرانية.      

مـوالت  ال�سـامرئي/  ر�سيد  عامر   -12
22 ، من�سورات وزارة  بغـدادية/ �س 

بغـداد    ط1   العراقية-  الإعـالم 

1974 م.                                                               

31- اأنظر العـلم ال�سامي في ترجمة ال�سيخ 
محمد الغـالمي، جمع وتاأليف محمد 

روؤوف الغـالمي، من�سورات مطبعة اأم 

الربيعين- المو�سل 1942 م                     

بغـدادية-  مـوالت  ال�سـامرائي/   -41
�س23   

رباعي  كالهما  والعـتابا،  الأبـوذية   -51
العرو�سي«  البحر  نف�س  ومن  النظم، 

اإ�ستقـّرت  الأبـوذية  اأن  اإّل  الـوافـر« 

والأرياف،  الزراعية  الأماكن  في 

الأمـاكن  في  العتــابا  انت�سرت  فيما 

البدوية،  القبائل  وعند  ال�سحراوية، 

ينتهـي  الأبوذية   اأن  مالحظة  مع 

م�سـددة  والياء  بـ«يـّـه«  الرابع  بيتهـا 

تختلف  العـتابا   الـدوام،فيما  على 

ينتهي  ، حيث  الرابع  البيت  عنها في 

هذا البيت بـ« اآ« اأو  بــ«  اآ ، ب« ل�سيما 

في » العــتابا الجـبوريـة«.

الأدب  فـنـون  مو�سـوعـتـه«  تـراجـع   -16
ال�سعبي«. 

17- حـاول نظام البعـث في العـراق، بعـد 
ال�سعبي  الأدب  اإلـغــاء  م   1978 عام 

ال�سعر  ل�سيما  العراقي  الإعالم  من 

يعرف   بما  فـّرط  حين  منه،  ال�سعبي 

بـ« الجبهة الوطنية التقدمية« و�سرب 

معـه  المتحالفة  ال�سيا�سية  القوى  كل 

فاأخذ  الحكم،  في  لوحـده  وانفـرد 

و�سائل  في  الحزبي  خطابه  ي�سـيـّد 

الإعالم، وحين اأ�سعل حربـه مع اإيران 

دعـوة  الى  اإ�سطّر  الكويت،  مع  ثم   ،

في  للم�ساهمـة   ال�سعبيين  ال�سعراء 

 « للمعركة  الحربي  المجـهـود   « دعـم 

ففر�س نوعًا من » ال�سـعــر الحـما�سـي، 

�سمي بـ« الق�سيدة الحربية« لكن هذا 

النظم ال�سعري المحـّزب،انتهى حتى 

النظـام  �سقوط  بمجـّرد  الذاكرة  من 

عام 2003 م.                  

18- لـدينا نيـّـة جـادة في عمل » مو�سوعـة 
ال�سعراء ال�سعبيين في مدينة الثورة«  

ي  ناأمل اأن تتاح لنا الفر�سة في تق�سّ

هذه الظاهرة في تلك المدينة ،والتي 

الملحمية  الق�سيدة   « فيها  اإنـولـدت 

حيث  العراقي،  ال�سـعبي  ال�سعر  في 

كل  ملحمة« جـبت  اأبـنائها  اأحـد  كتـب 

العـراق وجيت، وهي تقـع في اأكثر من 

1550 بيت من ال�سعر. 

المعنى  اإكمال  عملية  هـو  الـتـدويـر:   -19
الاّلحق  البيت  ال�سابق من  البيت  في 

الأبـوذيـة«   « في  يحدث  وهـو  عليه، 

بين   اأو  والثالث  الثاني  البيت   بين 

الثالث والرابع، ول يحدث بين الأول 

والثـاني، وهـذا عرف داأب عليه اأغلب 

�سعراء الأبوذية في العراق.

هــــوامــــــ�س

9-  هـــذه الــ�ــســيــع هـــي: الــتــركــمــان والإزيـــديـــة 
في  تاريخيًا  المتاآخية  الطوائف  وال�سيعـة،وهي 

العراق.

اأي  �سـنـّة«  »الوطـن  حـّب  من  يجعلوا  اأن   -10
قــانون اإجتماعي وعرف �سـائد         

اأ�سبحت  كيف  م�ستغربًا  كنت  واإذا   -  11
الإجتماعي  قانوننا  فهي  الخلطة،�سـنـّة«  »هذه 

المعروف، مـذ انوجدنا على اأر�س العـــراق .                                

12 - حيث كـــان اأ�سلنا من »بـالد اآ�سـور« ثم من 
ّة«،وتلك هي حالنا، منذ القـدم.                                                                                  العـرب »ال�سـنـ

من  الموزائيك  هذا  العراق  �سـاغ  لقد   -  13
الأقــوام و»�سـبـّـه« بقالب خا�س به دون �سواه من 

بقية ال�سعوب.                                                                    

غـادر  �سهم  الى  الوطن  هذا  تعّر�س  واإذا   14-

فـــــاإن:                        و»اأ�سـابه« 

15 - بقية الأقـوام والطـوائف من ال�سبك والكلـدان 
وال�ســبـّة،اأي ال�سابئة المندائيين،فـاإنـهم جميعًا 

يتعاونون للـملمـة هــذه الجراح .                                            

جميعنا،ج�سـر  الأقـوام،ن�سبح  هذه  وكل   -  16
اللحمة  واإعادة  البناء  في  نتعاون  اأي  »لوطـنا« 

الإجتماعية لج�سم الوطـن.                                                     

في  التكـلـّف  بع�س  هـناك  اأن  المتابع يالحظ 

الجنا�سات  تكن  لم  اإذا  ل�سيما  النظـم،  هـذا 

قوة  جديدة،لأن  معاني  ولـّدت  قد  المتعاقبة 

الجنا�س في توليد المعاني المختلفـة مع الحفاظ 

التجربة  هذه  فاإن  العمـوم  وعلى  ال�سكل،  على 

زالت  وما  ومحـــدثة،  جـديدة  مازالت  ال�سعرية 

بعد  متانـة   يك�سبها  �سوف  الأيـام  وقادم  بكرًا، 

طــول مــران . 
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الهتمام  ت�ساعد  خلت،   
ٍ
ــوام اأع ب�سعة  منذ 

في هذه  البحث  بداأًتُ  وقد  نوادر جحا،  بدرا�سة 

20 عامًا،  اأكثر من  القاهرة قبل  ال�سخ�سية في 

و�ُسرعان ما اأدركُت اأن بع�س النوادر تتطابق مع 

. اإن بع�س طرائف 
)1(

الحكايات الهندية القديمة 

عليها  العثور  يمكن  جحا  الــ�ــســاذج   / الحكيم 

مجموعة  وفــي  العربية،  الأمــثــال  مختارات  في 

على  وعـــالوًة  نف�سه،  الإطـــار  �سمن  الحكايات 

تلك  اآثار  اقتفاء  يمكن  وليلة،  ليلة  األف  حكايات 

 ،)Panchatantra( الطرائف في كليلة ودمنة

وهي   ،)Decameron( كــتــاب  فــي  ــك  وكــذل

جيوفاني  الإيطالي  للكاتب  حكايات  مجموعة 

الميالدي،  ع�سر  الــرابــع  الــقــرن  فــي  بوكا�سيو 

الآونة  وفي  الحكايات.  اأ�سهر  يخ�س  فيما  هذا 
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، عزمُت على مقارنة الطرفة التي 
ٍ
حينما �رشعُت يف درا�شة ق�شة جحا قبل �شنٍن طويلة

ّي، ويف تلك الفرتة، كان وا�شحاً 
ِ
وجدتها يف الرتاث ال�شعبي العربي والرتكي وال�شقل

 كبرٍي بالتعاليم ال�شوفية. فال�شاعر 
ٍ
بالن�شبة يل اأن الطرفة الرتكية قد تاأثرت اإىل حد

ال�شويف العظيم جالل الدين الرومي كان قد ذكر ا�شم املحتال الأنا�شويل ن�رش الدين 

ا�شم ن�رش   يف م�رش حتت 
ٍ
 لحقة

ٍ
الطرائف قد ذاعت يف فرتة اأن �شهرة هذه  خوجة، كما 

، اكت�شفُت وجود 
ٍ
 تالية

ٍ
الدين خوجة امللّقب بجحا الرومي )جحا الأنا�شويل(، ويف مرحلة

)Panchatantra(، وكذلك يف جمموعة احلكايات  بع�س نوادر جحا يف كتاب كليلة ودمنة 

الظل  مل�رشح  ال�رشقي  الأ�شل  در�شُت  وحينما  احلكايات«.  »نهر  عنوان  حتت  الهندية 

امل�رشي، اكت�شفُت اأن ق�ش�س جحا قد انت�رشت يف ربوع م�رش قبل ظهور حكايات الأتراك 

 ،)Sutra( املحتالن؛ كما تناهى اإىل علمي وجود كتاب مقّد�س يعر�س للتعاليم البوذية 

)Buddha Shakyamuni(، حتت عنوان: »حماورات  اأي التي ُتن�شب اإىل البوذا �شاكياموين 

اجلذور  اأ�شتوعب  بــداأُت  القدمي،  الن�س  لهذا  قراءتي  ومن  وال�شاذج«،  للحكيم  بوذا 

اً اأكر عمقاً 
ّ

م �رشحاً وتب�رش ّ
ِ
ال�رشقية ل�شذاجة جحا، و�شوف اأحاول يف هذه الدرا�شة اأن اأقد

يف نوادر جحا. 

جح������ا وق�س����ته الت����ي ال ت�ن�ت�����هي:

ظهور اأدلة جديدة عل��ى انت�سار نوادرجحا

اإيطاليا �� كاتبة من  م�����اري���������ا ك���������وراو  فران�سي������س����كا 

ترجمة نعمان مح�مد �س��الح المو�سوي
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الأخيرة، تداعى بع�س الكّتاب في ايطاليا، ومنهم 

لإعادة  �سيكا�سكيا،  وليوناردو  بيرانديلو  لويجي 

لع�سرنا  تكييفها  بهدف  جحا  حكايات  كتابة 

اأن  يمكننا  ال�سياق،  هــذا  و�سمن   .
)2(

الراهن 

ن�ستح�سر اأي�سًا كتاب فيليبو دي فرانكو بعنوان: 

»حكايات جحا كما يرويها اأهالي �سقلية«، وموؤّلف 

الُمنتَهك  »الرجل  وعنوانه  بوفالينو،  جي�سوالدو 

طرائف  الآخرون  الموؤِلّفون  ابتكر  وقد  حرمُتُه«. 

م�سّورة لجحا، وو�سعوا بداية ونهاية لكل منها، 

وتم ترتيبها ب�سكٍل ي�سمح بعر�س مراحل مختلفة 

الأدب  في  جحا  فــاإن  وبالنتيجة،   ،
)3(

حياته من 

ال�سقلي، وفي التراث ال�سعبي التركي، هو اإن�سان 

ُيولد، ويكُبر، ويموت. 

في  الــحــال  هــو  مثلما  الــعــربــي،  العالم  وفــي 

الما�سيين  العقدين  خــالل  تم  وتركيا،  �سقلية 

وقد  الــدرا�ــســات،  مــن  �سخمة  مجموعة  اإعـــداد 

مع  مارزولف،  اأورل�س  لدى  موثقًة  عليها  عثرنا 

المناطق  في  �سيتها  ذاع  اأخــرى  ــوادر  ن اإ�سافة 

 .
)4(

الأخرى الواقعة �سمن النفوذ الإ�سالمي

المجموعة  �ــســدور  ــر  اإث وعلى  �سقلّية،  وفــي 

من  كــل  اإعــدادهــا  فــي  �ــســارك  الــتــي  التاريخية 

و  جونزينباخ  فــون  ولورا  بيتريه،  جيو�سيبي 

اأكثر  مجموعة  �سدرت  نيجرو،  لو  �سيبا�ستيانو 

بتحريرها  قامت  بجحا  المتعلقة  للمادة  حداثًة 
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المن�سرمين،  العقدين  وخالل  ليو.  دي  مارينا 

ون في المنطقة العربية  عكف الباحثون المخت�سّ

وتركيا على درا�سة �سخ�سية ن�سر الدين خوجة 

وجود  لإثبات  م�سعى  في  بجحا،  الملقب  الرومي 

ال�سعبي  تراثهم  في  مماثلة  مــحــّددة  �سخ�سية 

والوطني. وفي تركيا تم اأي�سًا تنظيم ور�س عمل 

 ،)Corrao، 2001( جحا  �سخ�سية  تناولت 

لبع�س  ال�سوفي  التف�سير  فيها على  التركيز  وتم 

في  ر  تب�سّ الــتــي  الــحــكــايــات  بــالــذات  الــنــوادر، 

)القرن  الــرومــي  الــديــن  جــالل  مــولنــا  معانيها 

الثالث ع�سر للميالد(.    

الما�سي،  القرن  من  الثمانينيات  اأوائل  وفي 

ال�سوفية  الــجــمــعــيــة  ــاء  اأعــ�ــس اأحــــد  �سجعني 

الطريفة لجحا  الق�س�س  درا�سة  الم�سرية على 

العربي، والتي تم تف�سيرها في اإطار الت�سّورات 

. ومع ذلك، فقد اقتربت في المرحلة 
)5(

ال�سوفية

من  انطالقًا  ال�سخ�سية  من  لدرا�ستي  الأولـــى 

عالم  ت�سّور  وتــحــديــدًا  اأنــثــروبــولــوجــي،  ت�سّور 

الأن�سنة ليفي �ستراو�س. وبالفعل، فاإن �سلوك جحا 

من العديد من القوا�سم الم�ستركة مع جميع  يت�سّ

المحتالين الذين توّلى درا�ستهم العالم الفرن�سي 

المذكور. اإن التعريف الأكثر دقًة لهذا النمط من 

ال�سخ�سّيات قد �ساغه باحث من باليرمو ُيدعى 

�سيلفانا مي�سيلي )Miceli، 1984(، والذي و�سع 

ق�سوًة:  الأكثر  التحليل  مجهر  اأمام  جحا  وظيفة 

فقط  موؤقتٍة  – ب�سورٍة  يخرق  المغّفل  الوغد  اإن 

– جميع الأنظمة بهدف اإعادة توكيد م�سداقيته 
الذاتية؛ اإنه يخالف القناعات من اأجل تدميرها، 

اإعادة توكيد مجموعة  وفي الوقت ذاته من اأجل 

ومن  �سرامتها.  في  المبالغ  القواعد  من  معينة 

اب،  الن�سّ وظــيــفــة  فـــاإن  الــتــاريــخــيــة،  الــنــاحــيــة 

الأديـــان  اإلــى  الوثنّية  مــن  النــتــقــال  مرحلة  فــي 

التوحيدية – والم�سيحية على الأّخ�س -، ترتبط 

في  ك  ي�سِكّ اأنه  طالما  الو�سيع،  ال�سرير  بوظيفة 

اآكلة  ال�سياطين  هذه  اإن  العظيم.  الرّباني  الفعل 

تقلب  باختين،  ميخائيل  تنويه  بح�سب  اللحوم، 

واأدواره، ولكن لزمٍن  الطبيعي، وقواعده  النظام 

.)Bachtin، 1979( محدوٍد فقط

الم�سري  الباحث  يت�سّور  اآخٍر،  جانٍب  ومن 

محمد رجب النّجار اأن هوؤلء المحتالين يعتبرون 

ي�ساعد على تجاوز  الذي  الأمان«  بمثابة »�سمام 

يكون  ل  عندما  الع�سيبة،  التاريخية  اللحظات 

النقد المبا�سر للنظام الجتماعي القائم جائزًا 

وجه  على  جحا،  ق�س�س  اإن   .)1979 )النجار، 

يمكن  ل  �ستى  مــو�ــســوعــات  تــتــنــاول  الــتــحــديــد، 

ح�سرها، باأي حال من الأحوال، في دائرة النقد 

ال�سيا�سية.   – الجتماعية  ال�سبغة  يحمل  الذي 

الأ�سا�سية  الــوظــيــفــة  فــــاإن  حــــال،  اأيــــة  ــى  وعــل

في  تتلّخ�س  ـــى  الأول الق�س�سية  للمجموعات 

تحذير الحكماء من تبعات الرتباط بالأ�سخا�س 

 .
)6(

المغّفلين خ�سية وقوعهم في فخ الحتيال

هذه  على  الأولـــى  للمرة  ا�ستغالي  اأثــنــاء  في 

اإلى  اأ�سل �سخ�سية جحا  ن�سبُت  البحثية،  المادة 

مع  اأنني  غير  المتو�سط.  الأبي�س  البحر  منطقة 

مجموعة  على  اإطالعي  بعد  �سيما  الوقت،  مرور 

الطرائف  بع�س  اأن  وجــدُت  الهندية،  الأ�ساطير 

قد ذاع �سيتها في المنطقة التي تحت�سن جزيرة 

عن  كثيرًا  تبعد  والــتــي  وماركولفو،  ال�سلومون 

.
)7(

البحر الأبي�س المتو�سط

فعلى �سبيل المثال، تبرز حادثة لجحا العربي 

)Juhā( مجددًا في كليلة ودمنة، حيث اأن هذه 

القرن  في  ظهرت  التي  الق�س�سية،  المجموعة 

تدور حول  تت�سّمن حكايات  الميالدي،  ال�ساد�س 

اأكثر تقاليد الكالم المنطوق عراقًة، قام بجمعها 

الحكم  اإدارة  لغر�س تدري�س فن  و�سنو  البراهما 

»كليلة  كتاب  ويــروي  العر�س،  ورثــة  من  لل�سباب 

ودمنة« تحديدًا حكاية زوج يتناهى اإلى علمه اأن 

اإلى  تهتدي  لكنها  ف�سحها،  ر  فيقِرّ تخونه  زوجته 

عقب  على  راأ�سًا  الموقف  وتقلب  جديدٍة،  حيلٍة 

 Bechis،( بخيانتها  عالنيًة  هو  تّتهمه  حينما 

 .)1983، 35

للخرافات  م�سهورة  اأخـــرى  مجموعة  وفــي 

 Ocean( «الهندية تحت عنوان »نهر الحكايات

قام  والــتــي   ،)of the Streams of Story

الحادي  القرن  في  �سوماديفا  البراهما  بتاأليفها 

التي  الأحـــــداث  تجميع  ــم  ت ــمــيــالدي،  ال ع�سر 

إن قصص 
جحا، على وجه 
التحديد، تتناول 
موضوعات 
شتى ال يمكن 
حصرها، 
بأي حال من 
األحوال، في 
دائرة النقد 
الذي يحمل 
الصبغة 
االجتماعية ـ 
السياسية
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واحٍد  ف�سٍل  في  كافًة  وال�سّذج  الأغبياء  تتناول 

 ،)826-Somadeva، 1993، pp. 697(

اأحد  هو  ــذي  وال البراهما،  يقوم  الغالب،  وفــي 

اأو  الهندو�س،  لدى  العليا  الكهنوت  طبقة  اأفــراد 

يتم  كما  المغّفل،  ال�سخ�س  دور  بــاأداء  الخادم، 

بنهايات  الم�سرودة  الخرافية  الق�س�س  تطعيم 

تحمل م�سامين تربوية مفيدة.

وعند مقارنة المجموعات الق�س�سية الهندية 

فالحكايات  جوهرية.  فــروقــات  تبرز  والعربية 

كمخلوق  للمراأة  �سلبيًة  �ــســورًة  م  تــقــِدّ الهندية 

مها  يت�سف بالو�ساعة والمكر والغدر، بينما تقِدّ

الق�س�س العربية في دور المّكارة، ولي�ست مجرد 

وتحرمه من  المغّفل  تتوّلى خداع  الغّدارة، حيث 

، اأما في الق�س�س ال�سقلّية، فنجد اأن 
)8(

الطعام

حيلتها  ت�ستخدم  لكنها  الماكرة،  هي  فقط  الأم 

في  وفقط  غبائه،  من  وطفلها  نف�سها  لحماية 

فرانكو  دي  و�سعها  التي  الق�س�سية  المجموعة 

نكت�سف اأن لجحا زوجة، لكنها تت�سّرف كال�سابة 

المغّفلة.  

دائمًا  ال�ساذج  يكون  الهندية،  الق�س�س  في 

مخلوق  اإنه  منه؛  الحذر  ينبغي  خا�سرًا  �سخ�سًا 

العالمين  وفي  ومخادع.  للقوي  ي�ست�سلم  �سعيف 

العربي والإ�سالمي، يواجه جحا المتاعب حينما 

يقف بجانب زوجته اأو اأمام ال�سلطات الق�سائية، 

فاإن  والــعــربــيــة،  ال�سقلّية  الــحــكــايــات  فــي  اأمـــا 

اأكثر  في  حتى  الخداع  على  قدرته  يبرز  ال�ساذج 

اإلى اأو�ساعه  الحالت خطورًة، ويفلح في العودة 

ل مكره  لة المنذرة فقط بال�سوء، كي ي�ستِغّ المف�سّ

ولباقته الآن ل�سالحه. 

ثمة نكتة هندية ُتن�سب اإلى غالم اأحد التجار، 

وفي الوقت نف�سه تتطابق مع ق�سة طريفة لجحا 

الق�س�سيتّين  المجموعتّين  فــي  ــا  اإدراجــه تــم 

ها:  الهندية وال�سقلّية هذا ن�سّ

لباب  انتبه  الــغــبــّي:  لــخــادمــه  الــتــاجــر  »قـــال 

ــن اأغيب  الــّدكــان، فــاأنــا ذاهـــب اإلـــى الــبــيــت، ول

طوياًل! وما اأن انتهى من كالمه، وم�سى في حال 

�سبيله، حتى قام الغالم بخلع الباب، وو�سعه على 

ظهره، وذهب لم�ساهدة عر�س راق�س، وعندما 

دة،  قفل التاجر عائدًا اإلى محّله، وّبخ الغالم ب�ِسّ

طلبته  ما  فعلُت  لقد  قائاًل:  عليه  ّرد  الغالم  لكن 

 Somadeva،( « !مني، وانتبهُت لباب الدّكان

 .)1967، II، 776

وهناك نكتة هندية اأخرى اأكثر قربًا ل�سيغتها 

ها  العربية، وهي تدور حول ابن التاجر، وهذا ن�سّ

في ن�سختها الأولّية: 

» كان يا ما كان ابن لأحد التّجار لم يخِلّف له 

والده في و�سيته �سوى ميزان، ترك البن الميزان 

 Pans( من الحديد 
)9(

الم�سنوع من األف قطعة 

في عهدة تاجر، و�سافر اإلى بلد اآخر، وحينما عاد 

من ال�سفر، �ساأل التاجر عن الميزان فاأجابه باأن 

لذيذًا  الميزان  كان  لقد  قني،  »�سِدّ التهمه:  فاأرًا 

البن  انفجر  بــرّمــتــه!«.  الــفــاأر  اأكله  لــذا  للغاية، 

لياأكله،  طعامًا  التاجر  من  طلب  ثم  �ساحكًا، 

فلّبى الأخير طلبه، قّدم البن فاكهًة لبن التاجر 

لال�ستحمام،  ــب  وذه معه  اأخـــذه  ثــم  ال�سغير، 

ال�سغير  البن  ترك  الحّمام،  من  خرج  وحينما 

التاجر  بيت  اإلى  وعاد  اأ�سدقائه،  اأحد  مع  رًا  �ِسّ

ال�سغير؟  ابني  اأيــن  التاجر:  ف�ساأله  بمفرده، 

فاأجابه قائاًل: لقد خطفته طائرة ورقية هبطت 

و�ساح  التاجر،  ال�سماء! حينها غ�سب  من  فجاأًة 

فورًا  واأخذه  ابني،  اأخفيت  لقد  قائاًل:  وجهه  في 

نف�سها  الق�سة  البن  كّرر  عندما  القا�سي.  اإلى 

و�سرخوا  لروايته،  ذهلوا  الح�سور،  م�سامع  على 

طائرة  ت�ستطيع  كيف  ُي�سّدق!  ل  هــذا  قائلين: 

عليهم  ــّرد  ف �سغيرًا؟  طفاًل  تخطف  اأن  ورقــيــة 

�سغير  فاأر  فيها  ي�ستطيع  التي  البالد  في  قائاًل: 

اأي�سًا  ت�ستطيع  �سخمًا  حديديًا  ميزانًا  ياأكل  اأن 

ولي�س  �سخمًا،  فياًل  تخطف  اأن  ورقية  طائرة 

بتلك  البــن  نطق  حينما  فح�سب!  �سغيرًا  طفاًل 

يطلب  و�سار  الف�سول،  القا�سي  انتاب  الكلمات، 

منه المزيد من التفا�سيل ب�ساأن الواقعة، حينئٍذ 

ال�ساب  اإلى  الميزان  اإعــادة  اإلى  التاجر  ا�سطر 

اإلى  ال�سغير  الطفل  بــاإرجــاع  ــدوره  ب قــام  الــذي 

.)Somadeva، 1967، II، 741(»والده

ال�سيغة  به  نــت  ُدِوّ الــذي  الأ�سلوب  هو  وهــذا 

العربية لهذه النكتة: 
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الذهاب في  قّرر جحا  الأيام  يوم من  » ذات 

ال�سخمة  الحديد  كميات  فترك  طويلٍة،  رحلٍة 

في  بها  يعتني  كي  لدى جاره  بحوزته  كانت  التي 

اإلى  ال�سفر، ذهب  اأثناء غيابه، وحينما عاد من 

له  فقال  الحديد،  يعيده  اأن  منه  وطلب  الجار 

مليء  بيتي  لكن  �سديقي،  يا  متاأ�سف  اأنا  الجار: 

بالفئران التي التهمت الحديد التي تركته عندي. 

�سديق  يا  اهلل  ا�ستغفر  قائاًل:  و�ساأله  جحا  ُذهل 

الحديد  تاأكل  الفئران  هل  اأجبني:  ولكن  العمر، 

.)8-Corrao، 2001، 97(»فعاًل  ؟

ر العاقل من التعامل  وثمة طرائف اأخرى تحِذّ

يكون  األ  ينبغي  الفرد  اأن  تبِيّن  اأو  ال�ساذج،  مع 

ُتروى  لذلك  الأغبياء،  مع  الحال  هو  كما  رًا  متهِوّ

الق�سة في الهند كما ياأتي:

�سفينة  ظهر  على  يبحر  المغّفلين  اأحد  »كان 

الماء،  في  ي  ّ ف�سِ طا�س  يديه  من  �سقط  عندما 

المكان،  خ�سائ�س  جميع  بمعاينة  عندئٍذ  فقام 

الماء،  )دّوامـــات  له  الممِيّزة  العالمات  وحــّدد 

في  قائاًل  ذلك(،  اإلى  وما  المعاك�سة،  والتيارات 

طريق  في  الماء  من  الطا�س  �ساأنت�سل   « نف�سه: 

العودة! »، وبعد اأن و�سل اإلى الياب�سة في ال�سفة 

المكان  باتجاه  النهاية عائدًا  اأبحر في  الأخرى، 

الأخرى  والعالمات  الدّوامات  وراأى  المق�سود، 

التي لحظها في البحر، فغا�س مرات عديدًة في 

اأنه تعّرف فعاًل على مكان  ذلك الموقع، معتقدُا 

وقوع الطا�س، وعندما �ساأله القوم عما كان يدور 

كان  ــذي  ال الــهــدف  عــن  لهم  اأف�سح  خــلــده،  فــي 

عليه،  بال�سحك  جميعًا  فانفجروا  اإليه،  ي�سعى 

 Somadeva،( « العاّمة  بين  اأ�سحوكًة  وجعلوه 

.)1967، II، 759
يمكن  الحكاية  لهذه  اأخـــرى  �سيغة  وهــنــاك 

الهندية  الأ�ساطير  مجموعة  في  عليها  العثور 

الم�سّماة » هيتوبادي�سا » )Hitopadesa(، وهي 

ال�سن�سكريتية  باللغة  و�سعرية  نثرية  مختارات 

)لغة قديمة في الهند(، وتعود اإلى القرن الرابع 

مع  ال�سيغة  هذه  وتتقارب   .
)10(

الميالدي ع�سر 

يقوم  جحا  اأن  كيف  تروي  التي  العربية  مثيلتها 

�سوق  دخوله  قبل  ال�سحراء  في  المال  باإخفاء 

لمكان  مميزًة  عالمًة  ال�سحابة  ويتخذ  المدينة، 

المال، وعندما يعود من ال�سوق يراه اأحد الماّرة 

يبحث عن �سيء ما، في�ساأله عن عالمة المكان، 

على  العثور  باإمكانه  يعد  لم  باأنه  جحا  ويجيبه 

وفي   ،)Corrao، 2001، 73( ال�سحابة  ظل 

باإخفاء  مغّفل  �سخ�س  يقوم  الهندية  ال�سيغة 

خاتم في الرمال ثم يذهب لال�ستحمام، ويعجز 

اإذا  عما  ُي�ساأل  وحينما  العودة،  عند  اإيجاده  عن 

كان قد ترك عالمًة مميزًة لتحديد مكان الخاتم 

يجيب باأن ظل ال�سحابة هو العالمة التي تركها. 

الوثوق  بعدم  تن�سح  الأخــرى  الحكايات  اإن 

هوؤلء  ــاأن  ب نظرها  وجهة  ر  وتــبــِرّ الأغــبــيــاء،  في 

الأ�سخا�س ي�ستجوبون الميت بدون مغزى، وهذه 

الفكرة تتواتر في الحكاية التركية لن�سر الدين 

مات  قد  اأنه  النا�س  اعتقد  الذي  الرومي  خوجة 

الخالف  فــي  ي�سترك  مــا  �سرعان  لكنه  فــعــاًل، 

جثمانه  يحملون  الذين  الأ�سخا�س  بين  الدائر 

اأق�سر  باتجاه  توجيههم  بهدف  المقبرة  ــى  اإل

 Somadeva، 1967:( اإليها  تـــوؤدي  م�سافة 

.)5-919; Corrao، 2001: 104
كما  الــهــنــديــة،  الأ�ــســاطــيــر  مجموعات  وفــي 

العفاريت  تتلّب�س  وليلة،  ليلة  األف  مع  الحال  هو 

هذه  اأن  غير  الأ�سخا�س،  بع�س  )ال�سياطين( 

الق�س�س  في  يذكر  مكانًا  لها  تجد  ل  الخا�سية 

إن فكرة 
العقاب 
حري«، »السِّ
 الموروثة من 
بقايا الثقافات 
الماضية، 
تساهم، رغم 
ثانويتها، 
في تحذير 
األطفال من 
مغبة السلوك 
السيء إزاء 
أمهاتهم.
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تفر�س  حــيــث   ،)Giufā( لــجــحــا  الــ�ــســقــلــّيــة 

الذين  النا�س  باأن  تقول  التي  الفكرة  تلك  نف�سها 

حيوانات  اإلــى  ينقلبون  م�سينة  باأعمال  يقومون 

.)Somadeva، 1967: 104، 217(

الأخرى  الفكرة هي  هــذه  فــاإن  الــواقــع،  وفــي 

ق  ي�سِدّ المغّفل  ال�سخ�س  لكن  خدعة،  مجّرد 

هذه الترهات، فالطرفة تقول اإن المغّفل يق�سد 

ان ب�سرقة الحمار،  ال�سوق ليبيع حماره، فيقوم ل�سّ

ويتقّم�س اأحد الوغدين دور الحيوان، ثم ي�سرح 

لجحا الموقف بالقول باأنه قد اأ�ساء معاملة اأّمه، 

اأنه الآن يبتغي التكفير  اإلى حمار، وحيث  فقلبته 

وبعد  الإن�سان،  هيئة  ا�ستّرد  فقد  خطاياه،  عن 

اإلى  جحا  يتجه  بالحدث،  ان  الل�سّ يحتفي  اأن 

لكنه  ويتعّرف على حماره،  ل�سراء حمار،  ال�سوق 

رًا ذلك برغبته في معاقبته على  ل ي�ستريه مف�ِسّ

يتحّول  الت�سّرف  هذا  وب�سبب  الم�سين،  �سلوكه 

 Corrao، 2001:( اإلى حمار  اأخرى  مرًة  جحا 

 .)6-65
ل يتم التركيز بقّوة، في هذه الن�سخة العربية، 

على التحّول والتفكير الالحق، اللذان لي�س لهما 

خدعة،  الواقعة  مجمل  اأن  ب�سبب  اأ�ساًل،  وجــود 

ومن  المغّفل،  ا�ستقامة  على  الت�سديد  يتم  بل 

ناحيٍة اأخرى، فاإن ال�سيغة الهندية تبرز حدوث 

 - »الــحــيــوان  يجه�س  حيث  بالفعل،  النــ�ــســالخ 

الإن�سان« بالبكاء، ثم ي�سفق على �سخ�س ما يتوّلى 

اأيدي  على  غالبًا  يتم  الن�سالخ  اإن  فورًا.  اإنقاذه 

�سخ�سيات �سيطانية. وفي هذا التحّول في م�سار 

الدين  من  النتقال  نر�سد  اأن  يمكننا  الق�سة، 

التعّددي اإلى الدين التوحيدي – اأي النتقال من 

فكرة الإنقاذ الذي ي�سبح ممكنًا بف�سل ح�سنات 

الآخرين اإلى الفكرة القائلة باأن الإن�سان مطالب 

في  الأمــل  يحذوه  كي  حياته  م�سارات  باإ�سالح 

حري«،  »ال�ِسّ العقاب  فكرة  اإن  ال�سماء.  رحمة 

ت�ساهم،  الما�سية،  الثقافات  بقايا  من  الموروثة 

مغبة  مــن  الأطــفــال  تحذير  فــي  ثانويتها،  رغــم 

اأن  المهم  ومن  اأمهاتهم.  اإزاء  ال�سيء  ال�سلوك 

الإن�سان  تحّول  مو�سوع  اأن  بالمنا�سبة،  نتذكر، 

حتى  الغربي  الأدب  في  حّيًا  يزال  ل  حيوان  اإلى 

ال�سدد  هــذا  فــي  ن�ستح�سر  اأن  ويكفي  الآن، 

الن�سالخ الذي اأ�سار اإليه الكاتب الت�سيكي كافكا 

 .)Kafka>s Metamorphosis( )11(

اإن الجانب الآخر المثير لالهتمام في حكايات 

المغّفل هو التحّول من و�سعية الجهل اإلى الحكمة. 

من  الــعــديــد  تت�سّمن  الــهــنــديــة،  التقاليد  ففي 

الحكايات �سخ�سية البراهما المخل�س للرهبان 

التقاليد  في  ال�سوفيون  يبرز  بينما  البوذيين، 

الطرائف،  بع�س  نفح�س  اأن  وقبل  الإ�سالمية. 

اأوًل بمالحظة هامة، فهناك ن�ّس  ينبغي التنويه 

)12( وال�ساذج«  »الحكيم  بعنوان:  مقّد�س  بــوذي 

 ،  )The Wise Man and the Fool(
مغّفٍل  �سخ�سٍ  عــن  يــتــحــّدث  ل  الــّنــ�ــس  وهـــذا 

الإن�سان  تحّول  لكيفية  تف�سيرًا  يقدم  بل  بعينه، 

الحكمة،  ـــى  اإل الــ�ــســذاجــة  حــالــة  مــن  الب�سيط 

البوذية.    الممار�سة  ب�سراط  التزامه  �سريطة 

ــس من  ــّد� ــق ــم ـــرجـــم هــــذا الــّنــ�ــس ال ــقــد ُت ل

انت�سارًا  ولقي  المنغولية،  ــى  اإل ال�سن�سكريتية 

الإ�سالم.  انت�سار  قبل  الو�سطى  اآ�سيا  في  وا�سعًا 

الإ�سالم،  اإلى  التحّول  بعد  اأنه  اأي�سًا  نعلم  ونحن 

تهيمن على  الهامة  البوذية  المبادئ  بع�س  ظّلت 

تفكير الجمعيات ال�سوفية المتعددة القائمة في 

الم�سلمين  اأي   ،)Uygurs( اليوغوريين اأو�ساط 

تمّخ�ست  وقد  ال�سين.  في  المقيمين  ــراك  الأت

هــذه الــمــبــادئ، تــحــديــدًا، عــن درا�ــســٍة اأجراها 

 ،)Emil Esin( اإ�سين  اإيميل  التركي  العالم 

اأوجه التماثل بين البوذية  تفيد باإمكانية تحديد 

اإلى  اإ�سين  وي�سير  التركية.  وال�سوفية  اليوغورية 

المفهوم  ومنها:  الم�سطلحات،  بع�س  تطابق 

الفرد،  يمثله  الــذي  ال�سغير  للعالم  الم�سترك 

الف�سائي؛  الكون  لروح  المطابق  الكبير  والعالم 

هًا باأن  والدارما )Dharma(، اأي الف�سيلة، منِوّ

رمز جبل �ساميرو )Mount Sumeru( البوذي 

الأتراك،  للدراوي�س  المخروطّية  القبعة  ده  تج�ِسّ

بين  الت�سال  نقطة  لهم  بالن�سبة  تمِثّل  والتي 

.
)13(

الكرة الأر�سية والكون الوا�سع 

المو�سوع  هــامــة حــول هــذا  درا�ــســة  وتــوجــد 

فاين�ستّين،  وجورج  بوبوفيت�س  اإلك�ساندر  اأجراها 
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المثيرة  التــفــاق  اأوجـــه  بع�س  تحليل  فيها  وتــم 

لالهتمام. ومع اأن هذه الدرا�سة خارج المو�سوع 

ل مقدمًة  قيد البحث، اإل اأن هذه التحليالت ت�سِكّ

الق�س�س  تف�سير  لإعـــادة  محاولة  لأيــة  مفيدًة 

ال�سوفي  ال�سلوك  يًا  متبِنّ جحا  فيها  يبدو  التي 

الموؤ�س�س  اأن  نعلم،  كما  والــواقــع،  )الباطني(. 

جالل  ال�سوفية،  المولوية  للجمعية  ال�سهير 

الدين الرومي، قد لجاأ اإلى حكايات ن�سر الدين 

خوجة، اأي جحا التركي، بهدف تقديم الجوانب 

و�سعية  مــن  فانطالقًا  لفكره،  تعقيدًا  الأكــثــر 

المحطات  خــالل  مــن  التلميذ  ي�سير  الــغــبــاء، 

متبعًا  اهلل  اإلى  التقّرب  بغر�س  للتلقين  المتتالية 

بمثابة  الدراوي�س  وتّظل رق�سة  المعِلّم.  تعليمات 

والكبير  ال�سغير  العالمين  بين  للوحدة  ا�ستعارة 

الدراوي�س  التفاف  خالل  من  والكون(  )الفرد 

حول ذواتهم، ثم حول المعِلّم.

اإن كل ما تقّدم يبِيّن اإمكانية مقاربة ق�س�س 

جحا من زوايا مختلفة، لي�س على م�ستوى التمييز 

ولي�س ك�سراع   ،« – ال�ساذج  الحكيم   « بالت�ساد 

اإزاء الثقافة،  بين المفاهيم المتناق�سة للطبيعة 

بل بمفهوم التحّول خالل العملية الم�ستمرة للنمو 

والن�سوج الروحي. 

اإن  بـــل  الآخــــــر،  يــلــغــي  ل  مـــا  تــفــ�ــســيــرًا  اإن 

في  وت�سير  بع�سًا،  بع�سها  ل  تكِمّ التف�سيرات 

الأولى  الروؤية  مختلفتين:  روؤيتين  اإلى  لة  ّ المح�سِ

الأدنى  الو�سع  من  التحّرر  في  الن�سجام  تــرى 

والنتقال اإلى الو�سع الأعلى؛ بينما تنطلق الروؤية 

ر  الثانية من النظرة الإثنينية، اأي تلك التي تف�ِسّ

حينما  الثنائي،  الم�ستوى  على  بالت�ساد  التمييز 

ال�ساذج(  اأو  )الحكيم  الرجلين  اأحـــد  يتغّلب 

اأن  تت�سّور  الأولــى  الــروؤيــة  اأن  كما  الآخــر.  على 

تدّفق  الكون �سمن  يتخلل  والموت  الولدة  قانون 

الثانية،  الروؤية  اأما  الم�ستمر،  )التغّير(  للتحول 

التوحيدية والم�سيحية، فتعتبر الكون �سنيع الإله 

الذي يخُلق، وهو اأي�سًا ثمرة القّوة الخالقة التي 

بناءه.  وتعيد  الرباني،  ال�سنع  ز  تعِزّ كي  ر  تدِمّ

يعمد  الإ�سالمية،  القراءة  �سياق  ففي  واأخــيــرًا، 

تجاهل  اإلى  خوجة  الدين  ن�سر   / جحا  ال�ساذج 

من  جٍو  في  اهلل  من  ليقترب  الدنيوية  القوانين 

التاأمليٍة. الن�سوٍة 

قراءة  اإعـــادة  يمكن  كيف  الآن  نــرى  دعــونــا 

التركي(  الدين خوجة )جحا  ن�سر  نوادر  بع�س 

/ جحا العربي في اإطار هذا المنظور. 

ت�ستثير  مــا  عــــادًة  الــتــي  جــحــا  طــرائــف  اإن 

ال�سحك قد تترك المرء اأحيانًا، اإلى حٍد ما، في 

ي�ساعد،  ل  اأمر  وهو  والذهول،  الحيرة  حالٍة من 

با�ستخدام  تف�سيرها  على  العملية،  الناحية  من 

اأنا  )الأنــثــربــولــوجــيــا(.  الأن�سنة  علم  مفاهيم 

م�سهورة  طرائف  في  المثال،  �سبيل  على  ر،  اأفِكّ

و»الأذان«،  الجمعة«،  �ساكلة: »خطبة �سالة  على 

ا�ستدعينا  وقد  ال�سجرة«،  اأعالي  اإلى  و»الطريق 

هنا فقط اأ�سماء بع�س النكات التي يمكن العثور 

عليها في التقاليد التركية والعربية في اآٍن واحٍد 

)Corrao، 2001: 86، 123،119(. ففي النكتة 

الواعظ  الأولى )خطبة �سالة الجمعة(، يرف�س 

اإلى  ي�سير  وب�سلوكه هذا  الخطبة،  اإلقاء  )جحا( 

)من  فعاًل  المن�سود  الديني  الدر�س  م�سمون  اأن 

التي  العقيمة  النقا�سات  يتجاوز  الم�سِلّين(  قبل 

لذلك  وتــكــرارًا،  مـــرارًا  لون  الم�سّ هــوؤلء  األفها 

فاإنهم في غنًى عن م�ساعدة ال�سيخ )الخطيب(. 

وفي النكتة الثانية )الأذان(، وبدًل من الذهاب 

المغّفل  يرك�س  الأذان،  �سماع  بعد  الم�سجد  اإلى 

)جحا( في التجاه المعاك�س باحثًا عن الإيمان 

فنحن،  وبالتالي  العالم،  من  اأخــرى  منطقٍة  في 

إن سلوك جحا 
ال يحمل طابعًا 
تدميريًا، بل 
ه المرء  يوجِّ
بالفعل نحو 
التسامي فوق 
األمور الدنيوية 
المحتملة، 
والبحث في 
مضامينها 
الروحية 
والدينية.
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على  بناًء  للتقييم  نخ�سع  المجاز،  �سبيل  على 

مدى حاجتنا اإلى الدين كمدخل ل�ستيعاب �سوؤون 

بالتعاليم  حرفيًا  تم�ّسكنا  لقاء  ولي�س  الحياة، 

الرجال  فيها  يتولى  التي  المنطقة  في  الدينية 

الثالثة  النكتة  اأما  الواقع.  اأر�س  على  تج�سيدها 

ق�سة  فتحكي  ال�سجرة(،  اأعالي  اإلــى  )الطريق 

رجل ينوي ت�سّلق �سجرة فياأخذ حذاءه معه، ذلك 

م�سلكًا  يجد  فقد  اأعاليها،  اإلى  ي�سل  حينما  لأنه 

�سبغة  ذات  طرفة  وهــذه  طريقه،  فيه  يوا�سل 

للت�سامي  الإن�سان  حاجة  اإلى  ت�سير  كونها  رمزية 

الإيمان  والــبــحــث عــن  الــدنــيــويــة،  الأمــــور  فــوق 

الحقيقي في الكون الف�سائي الأو�سع.         

اإن القراءة الأولّية للطرائف الثالث المذكورة 

اأعاله تجعلنا ن�ستغرق في ال�سحك على �سذاجة 

الثانية  الـــقـــراءة  لــكــن  )الــخــطــيــب(،  الــواعــظ 

تجعل  عمقًا  اأ�ّسد  م�ستوى  على  الحكايات  لتلك 

تتجاوز  وجهٍة  اإلــى  يقودنا  المبا�سر  اإح�سا�سنا 

في  الماألوفة  المرجعية  الأطــر  تلك  روؤيتنا  فيها 

مجتمعاتنا. ومع ذلك، فاإن �سلوك جحا ل يحمل 

نحو  بالفعل  الــمــرء  ــه  يــوِجّ بــل  تدميريًا،  طابعًا 

الت�سامي فوق الأمور الدنيوية المحتملة، والبحث 

في م�سامينها الروحية والدينية.

ال�سقلّية  الحكايات  فاإن  اأخــرى،  جهٍة  ومن   

المتعِلّقة بال�سياطين ال�سغار تدفعنا باتجاه الّحد 

الأق�سى من التمييز بالت�ساد؛ اإن جحا ال�سقِلّي 

)Giufà( ل يعرف الو�سطّية: اإنه يقت�س بنف�سه 

من المطران الظالم ويت�سّبب في موته، والم�سير 

له، وكذلك »�سادي  نف�سه ينتظر الق�ّس الذي ي�ستِغّ

العربية  الق�س�س  وفي  ي�سايقه.  الذي  ال�سباح« 

المظالم  عن  تتحّدث  التي  الطرائف  نجد  اأي�سًا 

�سخ�سية  اأية  اأو  ال�سقِلّي  جحا  لها  تعّر�س  التي 

 )Juhà( العربي  جحا  يت�سّدى  والتي  اأخــرى، 

لرفعها تارًة بالحيلة، وتارُة اأخرى بالحكمة؛ وفي 

هذا الإطار، تندرج اأي�سًا نوادر جحا في �سقلية 

 Corrao،( والعدالة«  و»جحا  »الــرهــان«،  مثل: 

ــرة،  الأخــي الحكاية  ففي   .)2001: 23، 45
في  �سابقًا  دافع ظهر  يتكرر  التحديد،  وجه  على 

الحكاية البوذية، حيث يقوم المغّفل الذي خدعُه 

راأ�سه،  على  �سديدٍة  ب�سربٍة  بمعاقبته  القا�سي 

ومن  ل�سالحه؛  العدالة  باإحقاق  يقم  لــم  ــه  لأن

البوذي  التف�سير  الحكاية  هذه  في  يبرز  جديد، 

ال�سبب  قانون  بــاأن  التو�سيح  خالل  من  القديم 

الإن�سان  قدرة  ويتجاوز  المفعول،  نافذ  والنتيجة 

على ا�ستيعابه.

اإذا توافق �سلوك جحا ال�سقِلّي اأو العربي مع 

ما يمليه عليه قلبه، �سواًء كان واعيًا لذلك اأم ل، 

فاإنه يجد العون في نف�سه، اأو في الآخرين، ويقوم 

هو  �سلوكه  كان  فاإذا  وبالمثل،  الم�سكالت،  بحل 

يتحّملون  النهاية  في  فكّلهم  م�سينًا،  الآخرين  اأو 

عواقب ت�سرفاتهم.  
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 Maria، 2001. Le storie di
 Giufà [Giufà’s Stories].
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ق�س�س  كـــوراو،  مــاريــا  فران�سي�سكا 
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 Al-Najjār، Muhammad  )6(

Rajab، 1979. Juhā  al-
 ’arabī [The Arab Juhā]

.Kuwait

العربي،  جحا  النجار،  رجب  محمد 

1979، الكويت.

 The stories were spread   )7( 

 in Italy in the fifth century;
 print in Venice in 1500، a
 literary version was done
 by Giulio Cesare Croce in
 “Bertoldo e Bertoldino”;
 see Croce، Giulio Cesare
 and Banchieri، Alessandro
 1973. Bertoldo Bertoldino
 e Cacasenno. Milano:

.Mursia

في  اإيطاليا  في  الق�س�س  هــذه  انت�سرت 

الــقــرن الــخــامــ�ــس الــمــيــالدي، وتم 

وقام  1500م،  عــام  فــي  طباعتها 

ن�سخة  بكتابة  جرو�س  �سيزار  جوليو 

اأدبية لها.  

 al-Najjār dedicates a   )8(

 whole section to the subject
 of Juhā and the women.

 See Corrao. “L’ospite di
 Juhā” [Juhā’s guest]، “La
 moglie di Guhā” [Juhā’s
 wife]، “Le due mogli di
 Guhā” [Juhā and his two
 wives]، “Un parto veloce”
 [A quick birth]، “La dote
 della figlia” [His daughter
 daughry]، in Storie di
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 Francesca Maria. “L’eros
 nella tradizione anedottica
 islamica: i matrimoni
 di Guhā” [The heros
 in Islamic anecdotes]،

 in Le parole dei giorni.
 Scritti per Nino Buttitta.

 Ruta، Caterina )editor(.

 Palermo: Sellerio. Vol. II،
.8-pp. 1192

كاماًل  ف�ساًل  النجار  رجــب  محمد  يفرد 

اأنظر   .« والن�ساء  جحا   « لمو�سوع 

كـــوراو،  مــاريــا  فران�سي�سكا  اأيــ�ــســًا: 

الإ�سالمية،  الــطــرائــف  فــي  الــبــطــل 

�سيليريو. باليرمو: 
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 is by Sir Edwin، Arnold،

 1861. The Book of Good
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 also quoted in a book of
 Sanskrit grammar، see
 Ashok Aklujkar، Sanskrit.
 An easy introduction to
 an enchanting language،

 Richmond، Svādhyāya
 Publications، 1992، 3rd

.6-vol. pp. 25

النثرية  الــمــجــمــوعــة  ــرجــمــة  ت ـــم  ت

باللغة  لـــالأ�ـــســـاطـــيـــر  والـــ�ـــســـعـــريـــة 

اأما  عــدة.  لغات  اإلــى  ال�سن�سكريتية 

للمجموعة  اإنجليزي  اإ�ــســدار  اأقـــدم 

اأرنولد  اإدويــــن  ال�سير  و�ــســعــه  فــقــد 

بــعــنــوان: »  1861م فــي كــتــاب  عــام 

المفيدة«، لندن: دار  الن�سائح  كتاب 

للن�سر. �سميث 

  Kafka، Franz، 1991.   )11(

 Le Metamorfosi [The
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 Grözingen، Karl، 1993.

 Kafka e la Cabbala.

 [Kafka and the Cabbala].

.Firenze: Giuntine
 Lévi George 1925. “Le   )12( 

 Sutra du Sage et du Fou،

 dans la literature de l’Asie
 Centrale”، in Journal
 Asiatique، 207 )1925(

 Fry، Stanley،  .32-pp. 305
 2000. The Sutra of the
 Wise and the Foolish.

 Library of Tibetan Works
 and Archives. One of the
 great treasures of Buddhist
literature، is “mDo-

 mdzangs-blun” or the
 “Sutra of the Wise and the
 Foolish” as it is known to
 the Mongols. The text was
 translated to Mongolian
from Tibetan as the Uliger-

 un dalai or Ocean of
 Narratives. It is one of the
 most interesting، enjoyable
 and readable Buddhist
 scriptures. For centuries، it
 has been an inexhaustible
 source of inspiration،

 instruction and pleasure
 for all who have been able
 to read it. The history of
 this unusual scripture is
 still uncertain. Legend has
 it that the tale were heard
 in Khotan by Chinese
 monks، who translated
 them into Chinese، from
 which it was translated
 into Tibetan، then into
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 Narratives are Jatakas،

 or rebirth stories، tracing
 the causes of present
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 the reason for this tragedy
 and the possibility of
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 transcending it. But unlike
 Greek tragedy، Buddhist
 tragedy is never an end in
 itself، i.e. a catharsis، but
 a call to transcend that
 which can be transcended
 and need not be endlessly

.endured

للحكيم  بــوذا  »مــحــاورات  كتاب  اإن 

كنوز  اأعظم  اأحــد  يعتبر  والــ�ــســاذج«  

جانبًا  �س  يلِخّ حيث  البوذي،  الأدب 

البوذية.  الدينية  التعاليم  من  كبيرًا 

المنغولية  مــن  الــكــتــاب  ٌتــرجــم  ــد  وق

اإلــــى الــتــبــتــيــة تــحــت عـــنـــوان:  »نهر 

الق�س�س«،  وهو اأحد الكتب البوذية 

لالهتمام  والمثيرة  ال�سِيّقة  المقّد�سة 

ـــرون  ــــر قــــــــراءًة، وطــــــوال ق ــــث والأك

عــديــدة، كــان هــذا الــمــوؤّلــف م�سدر 

تن�سب  ل  ومــتــعــة  ــرفــة  ومــع ـــهـــام  اإل

يزال  ول  قــراءتــه.  ا�ستطاع  من  لكل 

الكتاب  هذا  تاريخ  يكتنف   الغمو�س 

وتقول  الــمــاألــوف.  وغير  ال�ستثنائي 

قد  الكتاب  حكايات  اأن  الأ�ــســطــورة 

تناهت اإلى م�سامع الكهنة ال�سينيين 

اإلى  بترجمتها  وقــامــوا  خــوتــان،  فــي 

اللغة  اإلــى  ُترجمت  ومنها  ال�سينية، 

المنغولية،  ثــم  )الــتــبــت(،  التبتية 

حيث  البعث،  حول  الحكايات  وتــدور 

في  الحالية  الماأ�ساة  اأ�سباب  تن�سب 

حياة الب�سر اإلى الأحداث التي جرت 

اإن مو�سوع كل  في الع�سور ال�سابقة. 

ماأ�ساة  ذاتــه:  هو  الكتاب  في  ق�سة 

الحياة الب�سرية، واأ�سبابها، واإمكانية 

للماأ�ساة  وخــالفــًا  ولــكــن،  تــجــاوزهــا، 

البوذية  الماأ�ساة  تعتبر  ل  اليونانية، 

بل  تنفي�سًا،  اأي  نهايًة،  ذاتها  حد  في 

تجاوزه،  يمكن  ما  فوق  لل�سمو  دعــوًة 

اأن  ــ�ــســروري  ال مــن  لي�س  ـــذي  ال اأي 

يتحّمله الإن�سان اأبد الدهر.    

 Historical place where  )13(

 it seems Buddha has
 established a deep
 communication with the

.cosmic dharma

تمّكن  البوذا  اأن  يبدو  تاريخي  مكان 

من تكوين ات�سال عميق مع الف�سيلة 

الكّونية. 
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النظ��م ال�سفوي لالأغنية ال�سعبية العربية

اإبراهيم اأحمد ملحم ��� كاتب من الإمارات

حتاول هذه الدرا�شة اأن حتدد معنى »الأغنية ال�شعبية« Folk Song، ومتيزها من الأغنية 

الدارجة Popular Song التي تتدخل يف بنائها الو�شائط املعرفية، اأق�شد الكتابة اأو 

النوتة املو�شيقية. وهذا يعني اأن �شيوع الأغنية لي�س معياراً ثابتاً لو�شف الأغنية بال�شعبية.

العربية؛  ال�شعبية  لالأغنية  ال�شفوي  النظم  طبيعة  تبن  اأن  الدرا�شة  هذه  حتاول  كما 

فاملنتج الأول يتوارى ا�شمه مبجرد اأن تذيع الأغنية بن اأفراد املجتمع، وي�شهم القالب 

ال�شياغي Formula  يف حتقيق منط من التجان�س الإيقاعي يف �رشعة ذيوع الأغنية. 

الثاين  املن�شد  لطاقة  وفقاً  الدائمن،  والتطوير  للتغيري  الغنائي  الن�س  ويخ�شع 

الإبداعية وثقافته، ووعيه برتاث جمتمعه وتقاليده. ومن اأجل ذلك، ترف�س الدرا�شة 

التي متيل  البدائية  العقلية  مع  نتعامل  العربية كما  ال�شعبية  الأغنية  مع  نتعامل  اأن 

اإىل تف�شري الظواهر وحركة احلياة اليومية اعتماداً على الأ�شطورة، وتوؤكد اأن الأغنية 

البطولة. فكرة  ت�شكلت يف ظل  ثقافية  قاعدة ح�شارية  على  تقوم  العربية  ال�شعبية 
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والأغنية  ال�سعبية  الأغنية  بين  الف�سل  يبدو 

الترجمة؛  في  اأخطاء  عن  ناجمًا  الفولكلورية 

 Volkied الألمانية  عن  نقلت  »فولكلور«  فلفظة 

تنح�سر  اللتين   Folk Song الإنجليزية  اأو 

دللتهما في »الأغنية ال�سعبية«. ولعل اأظهر خلط 

�سالح  ر�سدي  ترجمة  في  نجده  الترجمة  في 

لكتاب الكزاندر هجرتي كراب الذي �سكل مادة 

ال�سعبي  الأدب  دار�سو  عليها  يعتمد  اأ�سا�سية، 

العربي. يقول كراب:« الأغنية الفولكلورية اأغنية 

ـ اأي ق�سيدة ملحنة ـ مجهولة الن�ساأة، ظهرت بين 

اأنا�س اأميين في الأزمان الما�سية، ولبثت تجري 

هي  الزمن،  من  ملحوظة  لفترة  ال�ستعمال  في 

الأغنية  تتميز  وهكذا  العادة.  في  متوالية  قرون 

الفولكلورية عن الأغنية ال�سعبية ـ اأي تلك الأغنية 

ذات الأ�سل الأدبي البحت )ولو اأننا ل نعرف هذا 

الأ�سل بتفا�سيله الكاملة( والتي ذاعت بين اأنا�س 

. من 
)1(

اأميين، لم يهتموا باأمر موؤلفها اأو ملحنها«

 Folk Song الفولكلورية  الأغنية  اأن  الوا�سح 

هي ذاتها الأغنية ال�سعبية، لكن المترجم يجعل 

الأغنية  على  دالة   Popular Song عبارة  

الأغنيتين  بين  تفريقه  كراب  بنى  وقد  ال�سعبية. 

على اأ�سا�س الأمية )ال�سفاهية( التي تت�سف بها 

التي  الأغنية  اأما  الفولكلورية.  ال�سعبية/  الأغنية 

تتدخل الثقـافة الجمــاهيرية في اإعادة �سياغتها 

ب�سورة تنحرف فيها عن اأ�سالتها، وفقًا لمظاهر 

تلك الثقافة، فاإن تجنب الخلط يحتم اأن تترجم  

.
)2(

Popular Song  بـ«الأغنية الدارجة«

 Folk الفولكلورية  ال�سعبية/  الأغنية 

فكرة  من  تنطلق  ذلك،  على  تاأ�سي�سًا   Song

تتدخل  لم  التي  الثقافة  اأو  الثقافة،  �سفاهية 

اإنها  )الكتابـة(.  المعرفية  الو�سائط  بنائها  في 

بالتقابل  الأوليـة«  »ال�سفاهيـة  نطاق  في  تدخل 

بها  تتميز  التي  الثانويـة«)3(  »ال�سفاهيـة  مع 

الوقت  في  العالية  التكنولوجيا  ذات  الثقافات 

ال�سفاهية  فاإن  اأخرى،  وبعبارات  الحا�سر. 

الفولكلورية،  ال�سعبية/  الأغنية  الأولية ماثلة في 

الأغنية  في  ماثلة  الثانوية  ال�سفاهية  واإن 

الجماهيرية  الثقافة  فعالية  وتظهر  الدارجة. 

في  ال�سعبية،  الأغنية  جعل  محاولة  في  جلية 

»موتيفات  عن  عبارة  الثانوية،  ال�سفاهية  �سوء 

داخل  عميقة  ا�ستجابة  اإحداث  بغيـة  فولكلورية« 

المتلقـي، وذلك با�ستثارة مخزونه المعرفي حول 

بنكهة  اإليه  وتقديمها  الأولية،  ال�سفاهية  الأغنية 

الح�ساري  وال�سياق  تتناغم  )ثانوية(،  ُمحَدثة 

الموتيفات  هذه  بدوره  يعد  المتلقي  الجديد. 

مظهرًا من مظاهر اإحياء التراث، والحفاظ على 

التف�سخ  عوامل  لمواجهة  ودينامّيًا   حيوّيًا  بقائه 

لها  يتعر�س  التي   Degeneration Factors

هذا  رواة  تعّر�س  بفعل  الأولي  ال�سفاهي  التراث 

التراث للن�سيان اأو الندثار بمرور الزمن.

دائرة  في  ال�سعبية  الأغنية  ح�سر  اإن 

الأغنية  هذه  اأن  يعني  ل  الأولية،  ال�سفاهية 

الفطرية  اأو  البدائية  ال�سعوب  على  مق�سورة 

الو�سائط  اأ�سكال  اأب�سط  تنعدم  حيث  القديمة 

�سمة  تحمل  قد  الحديثة  فالأغنية  المعرفية؛ 

»ال�سعبية« اإذا كان المجتمع الذي انبثقت منه ذا 

الطابع.  هذا  عليه  يغلب  اأو  اأولي،  �سفاهي  طابع 

ثابتًا  معيارًا  لي�س  الأغنية  �سيوع  اأن  يبدو  وهنا، 

لو�سف الأغنية بال�سعبية؛ فمن ال�سهل اأن تتحول 

الأغنية ال�سعبية اإلى اأغنية دارجة، يعمل موؤدوها 

لالألحان  واإخ�ساعها  توزيعها،  اإعادة  على 

ال�سمة  كبيرًا.  �سيوعًا  فتكت�سب  المو�سيقية، 

ُتطم�س  الحالة  هذه  في  الفولكلورية  ال�سعبية/ 

الموتيفات  نطاق  في  الأغنية  وتدخل  اأ�سالتها، 

 األغنية 
الفولكلورية 

أغنية ـ أي 
قصيدة ملحنة 

ـ مجهولة 
النشأة، 

ظهرت بين 
أناس أميين 
في األزمان 

الماضية، 
ولبثت تجري 

في االستعمال 
لفترة 

ملحوظة من 
الزمن، هي 

قرون متوالية 
في العادة.
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الجهل  على  الإبقاء  من  الرغم  على  رجة،  الُدّ اأو 

الجماهيرية،  الثقافة  ظل  في  الأ�سلي.  بالموؤلف 

ي�سبح مبدع الأغنية هو موؤديها الذي يتكئ على 

تظهر  اإذ  عمله؛  في  الأولي  ال�سفاهي  التراث 

اإعادة  لأن  عمله،  خلف  المغني  تواري  �سعوبة 

)الإبداع  الفردية  بالنزعة  األ�سق  الأغنية  توزيع 

الو�سائط  عليه  طغت  مجتمع  و�سط  ال�سخ�سي( 

على  المو�سيقي  التوزيـع  فيه  وُبني  المعرفية، 

الحديثة.  المو�سيقية  الآلت  واأّدي على  »النوتة«، 

ل  ال�سعبية  الأغنية  اأن  اأي�سًا  هذا  يعني  ولي�س 

في  لكنها  المو�سيقية،  بالآلت  اأدائها  في  تتو�سل 

القريبة  المو�سيقية  تو�سلها هذا، اتجهت لالآلت 

الغناء  باحتياجات  التي تفي  الفطرية  الروح  من 

»النوتة  عن  بعيدًا  والطبل،  كالناي،  الأ�سا�سية 

مظاهر  من  اآخر  مظهر  اأي  اأو  المو�سيقية«، 

الكتابة.

ـ 2ـ  

اأن المنتج الأول لالأغنية ال�سعبية  ل �سك في 

موهبة  يمتلكون  ممن  المجتمع  اأفراد  اأحد  هو 

إن حصر األغنية 
الشعبية 
في دائرة 
الشفاهية 
األولية، ال يعني 
أن هذه األغنية 
مقصورة على 
الشعوب 
البدائية أو 
الفطرية 
القديمة 
حيث تنعدم 
أبسط أشكال 
الوسائط 
المعرفية؛
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بمجرد  يتوارى  ا�سمه  ولكن  متميزة،  اإبداعية 

من  اأقرانه  بين  مرورها  اإن  بينهم.  تذيع  اأن 

كافية  رخ�سة  ذاته  حد  في  ي�سكل  المبدعين، 

  Original Textالأ�سلي الن�س  في  للتغيير 

البناء  اأو  بالحذف،  ف�سيئًا  �سيئًا  عنه  ولالبتعاد 

ذا  ًا  ن�سّ الأمر  نهاية  في  الن�س  لي�سبح  عليه، 

للتغيير  الن�س  ويخ�سع  خال�سة.  جمالية  نزعة 

المن�سـد  ثقافة  منها:  عدة،  لأمور  والتطوير 

على  وقدرته  المو�سيقي،  لالإيقاع  وفهمه  الثاني، 

المواءمة بين الإيقاع المو�سيقي والإيقاع الحركي 

وتقاليده،  مجتمعه  بتراث  ووعيه  )الرق�س(، 

على  عالوة  الدوام،  على  انتباهه  يجتذب  وما 

دينامية ذاكرته في اإحالل كلمة اأو عبارة  مكان 

اأو يراها قلقة في  اأخرى �سقطت بفعل الن�سيان، 

مو�سعها.

ُتحاكى  اأن  ينبغي  الغنائي  الن�س  �سياغة  اإن 

فيها اأنماط �سابقة، ل تنق�سهـا، ولكن تبني عليها 

بناًء محكمًا، يحافظ على العن�سرين الرئي�سين: 

اإلى  ال�سكل واللحن، كي يجتذب المغني المتلقَي 

الإ�سغاء، اأو الم�ساركة في ترديد عبارات الأغنية 

التكراري.  الأ�سلوب  وفق  )الالزمة(  المحورية 

فال  الإبداع،  على  المن�سئ  قدرة  عظمت  ومهما 

ل�سمان  الفنية  بعنايته  الن�س  يحظى  اأن  من  بد 

الإبداع  اأن  والحق  الأل�سن.  على  عمله  �سيرورة 

ملكية  ذو  الن�س  هذا  لأن  يتحقق؛  ل  النهائي 

عامة، كلما حل في ذاكرة من�سد اأ�ساف اإليه من 

ذاته �سيئًا، اأو في اأق�سى الحدود غَيّر فيه تغييرًا 

�سبه كلي، مبقيًا بع�س ما يدل عليه. وهكذا، فاإن 

البنية  على  الخروج  في  حرجًا  يجد  ل  المغني 

تقاليد  مع  يتعار�س  ل  خروجه  دام  ما  القديمة 

من  هذا  واأيديولوجيتها،  واأذواقها  الجماعة 

ناحية، وما دام خروجه ل ي�سكل ت�سويهًا للقالب 

الغنائي الأ�سلي، هذا من ناحية اأخرى.

على  فاإن  �سهرتها،  الأغنية  تكت�سب  وحتى 

على  ويحر�س  النا�س،  بين  يذيعها  اأن  المغني 

الفر�سة  لذاته  متيحًا  اأذهانهم،  في  علوقها 

نوعية  اإ�سافات  تحقيق  على  بقدراته  للتبجح 

على الأغنية القديمة. وتخ�سع ال�سهرة عادة في 

المجتمعات ال�سفاهية لرقابة كبار ال�سن، كما اأن 

خالل  من  اإل  المرموقة  مكانته  ياأخذ  ل  الإبداع 

الإطار العام للتقاليد والأعراف، ومنظومة القيم 

لالأغنية؛  الوظيفية  الدللة  عن  ف�ساًل  الخلقية، 

عن  التعبير  على  قادرة  تكون  اأن  ينبغي  اإذ 

الوجدان الجماعي اأو الإن�سان الكلي؛ فالحوادث 

الطارئة التي تعبر عنها الأغنية في زمن ما، قد 

من  الرغم  على  ـ  الجماعية  الذاكرة  من  ت�سقط 

الوظيفي  الهدف  انتهاء  بمجرد  ـ  اآنذاك  ذيوعها 

اإذا  الظهور  تعاود  فقد  ذلك،  ومع  اإن�سائها.  من 

ال شك في 
أن المنتج 

األول لألغنية 
الشعبية هو 

أحد أفراد 
المجتمع ممن 

يمتلكون 
موهبة إبداعية 

متميزة، ولكن 
اسمه يتوارى 

بمجرد أن 
تذيع بينهم. 

إن مرورها 
بين أقرانه من 

المبدعين، 
يشكل في 

حد ذاته 
رخصة كافية 

للتغيير في 
النص األصلي
  Original Text

ولالبتعاد عنه 
شيئًا فشيئ
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حينئذ  فتلجاأ  م�سابهة،  بمواقف  الجماعة  مرت 

اإلى ا�ستعادة المواقف الخا�سة، لتوؤكد اإمكانيتها 

اأكدت  كما  والتحدي،  والتجاوز  ال�ستيعاب  على 

الأغنية هذا كله في مواقف �سابقة.

ـ 3 ـ

الأغاني  هذه  اأنتجت  التي  ال�سعبية  العقلية 

تجهل  التي  البدائية  العقلية  اإلى  تكون  ما  اأقرب 

نموذجًا  بو�سفه  الغنائي  الأداء  وتتلقى  الكتابة، 

العنا�سر الجزئية  اإلى تفكيك  متكاماًل، ل يحيل 

لالأغنية بهدف تحليلها، بل اإن التنغيم المتوارث، 

وفي  اإيقاعاته،  في  جذري  تغيير  اإحداث  دون 

ال�سياق العام لكلمات الأغنية، يحدث �سعورًا كّلّيًا 

اإحداثها  اإلى  المغني  �سعى  بعواطف معينة،  ثرّيًا 

تربًة خ�سبة  اأداوؤه  وجد  اأو  التلقي،  عملية  خالل 

معينة  انفعالت  فيها  لتنبت  المتلقي  نف�س  في 

ذاته،  الوقت  وفي  ال�سابقة،  وخبراته  تن�سجم 

تبقى هذه النفعالت في الإطار الكلي للمو�سوع 

اإلى  اإ�سافة  الأغنية.  حوله  تدور  الذي  المحوري 

اأن الأغنية ال�سعبية تمثل للمتلقي ا�ستجابة عفوية 

اأمام منا�سبات حياتية مرتبة كالزواج والطهور، 

اأو اأمام اأحداث ل يملك لها ردًا ول دفعًا كالموت 

وانهيار المنجزات التي بناها.

والعقلية  ال�سعبية  العقلية  بين  التما�س  اإن 

والبناء  المطابقة  اإلى  يف�سي  ل  تما�ٌس  البدائية 

بو�سف  ال�سفاهي  والتلقي  فالأمية  المقارن؛ 

وال�ستجابة  متكاماًل،  نموذجًا  الغنائي  الن�س 

ما  لكن  بينهما،  م�ستركة  قوا�سم  تمثل  العفوية، 

في  تميل  البدائية  العقلية  اأن  اإليه  النظر  ينبغي 

ت�سكيل روؤيتها للحياة  والوجود اإلى الأ�سطرة مياًل 

كاماًل، يجد مكانة رحبة في  الالوعي الجمعي، 

ثقافي  اأو  ح�ساري  ر�سيد  على  يرتكز  ل  لكونه 
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ال�سعبية  اأما الأغنية  ُيبنى عليه.  اأن   يمكن 
ٍ
متنام

العربية، فاإنها تقوم على قاعدة ح�سارية ثقافية، 

ت�سكلت في ظل فكرة البطولة. 

مفلح  محمود  اتجاه  فاإن  ذلك،  اأجل  ومن 

الترويدة«  ال�سعبي:  »العر�س  درا�سته  في  البكر 

اأ�سول  اإلى  ال�سعبية  الغنائية  الن�سو�س  لرد 

�سوء  في  الن�سو�س  وتاأويل  بدائية،  اأ�سطورية/ 

العربية  الأغنية  يبتر  اتجاه  هو   ،
)4(

الأ�سول هذه 

عن �سياقها الح�ساري، ويهمل الفل�سفة الجماعية 

اتجاه  فاإن  اأي�سًا،  ذلك  اأجل  ومن  تحملها.  التي 

ما  �سعر  في  »الخيال«  لتناول  الدار�سين  بع�س 

»البدائية«  لفظة  اأن  على  اعتمادًا  الإ�سالم،  قبل 

على  واعتمادًا   ،
)5(

»الجاهلية« للفظة  مرادفة 

الأخرى  الأمم  عند  ال�سعبية  الأغنية  بين  الربط 

، هو اتجاه يعزل ال�سعر 
)6(

وال�سعر العربي القديم

الح�ساري،  ال�سياق  وعن  الثقافي  التراث  عن 

المدلول  ذات  »الجاهلية«  لفظة  من  ويجعل 

الديني على ع�سر ما قبل الإ�سالم رديفًة للفظة 

على  القائم  التاريخي  المدلول  ذات  »البدائية« 

ال�سورة  بين  الخارجي  والتطابق  الخيال،  فقر 

الإح�سا�س  اإلى  اللتفات  دون  الم�سور،  وال�سيء 

اللتفات  ودون  الم�سورة،  الأ�سياء  تثيره  الذي 

ع�سوي  �سياق  في  الن�س  عنا�سر  انتظام  اإلى 

يجمعها. 

ظل  في  ن�ساأت  البطولة  فكرة  اأن  �سحيٌح 

�سرنقة  عن  تدريجّيًا  انحرفت  لكنها  الأ�ساطير، 

بالجانب  الرتباط  اإلى  الغيبيات،  حول  التمحور 

الحياتي للجماعة، اأو بعبارة ثانية، اإلى ما تحققه 

اللجوء  فاأ�سبح  العملي،  ال�سعيد  على  البطولة 

النحراف محاولة  في �سوء هذا  الأ�سطورة  اإلى 
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عن  العقل  يعجز  التي  الخارقة  الأمور  لتف�سير 

تف�سير  اإلى  التو�سل  ا�ستطاع  وكلما  ا�ستيعابها، 

ما  ووظف  اإليها،  لجوئه  عن  تخلى  اإليه،  يركن 

يقوم به البطل في الحياة �سمن النطاق القيمي 

لمجتمعه. اإن مبالغة الدار�س في تف�سير اأي ن�س 

فح�سب،  الأ�سطوري  الإطار  في  عربي  غنائي 

وكذلك  اإليها،  نطمئن  دقيقة  نتائج  اإلى  يقود  لن 

الحال فيما يتعلق بال�سعر العربي القديم.

ـ 4 ـ

القالب  للمغني  يوفر  المعرفي  التراث  اإن 

طريقه  ياأخذ  الذي    Formula ال�سياغي 

المرتجل  نظمه  بفعل  ل�سانه  على  الطبيعية 

Orally Composed ، ويدخل هذا القالب في 

بال�سياق  النخراط  له  يتيح  بمذاق جديد،  ن�سه 

ال�سعبي  الذوق  لأن  قيمة حيوية؛  ليمنحه  الكامل 

من  جزء  اأنه  على  ال�سياغي  القالب  مع  يتعامل 

وما  بفعالية،  �سابقًا  دورها  اأدت  زمنية  تجربة 

زالت قادرة على القيام بالدور ذاته، وبالم�ستوى 

ا�ستعادتها  طريق  عن  وذلك  ذاته،  التاأثيري 

مختزلًة بقوالب �سياغية اأخرى تتنا�سج معها.

مفتاحية  تكون  ال�سياغية  القوالب  بع�س 

على  موؤ�سرًا  الكلمات  فيها  تكون  للمغني، 

 ،  Structural Formulas التجان�س الإيقاعي 

كما نجد في اأغاني »دلعونـا«، و«ميجنا«؛ اإذ تحدد 

�ستم�سي  التي  اللحنية  القوالب  الكلمات  هذه 

التحديد  هذا  يقلل  ولي�س  باأكملها.  الأغنية  فيها 

اإبداعه  يوجه  بل  المغني،  ذاكرة  دينامية  من 

محافظًا  القديمة  »الكلي�سيهات«  في  لالندغام 

من  الم�ساحة  هذه  وربما  العامة.  �سبغتها  على 

الحرية هي التي تجعل تكرار القوالب ال�سياغية 

لي�س باردًا، ل حياة فيه؛ فهو حيوي ل�سياق الن�س 

الإيقاعي  التوازي  من  اإليه  يف�سي  بما  الغنائي 

تحقيق  من  اإليه  يف�سي  وبما  واللحن،  اللغة  في 

التركيز الذهني عند المتلقي.

ـ 5 ـ

اإلى  ال�سياغي  القالب  فكرة  تعيدنا 

لورد   واألبرت   M.Parry باري  ميلمان  درا�سات 

A.Lord  لل�سعر الملحمي الإغريقي، والمالحم 

النظم  لنظرية  وفقًا  ال�سعبية،  اليوغ�سالفية 

فقد  Oral Composition Theory؛  ال�سفوي 

المالحم ذات ملكية عامة لم تخ�سع  ا  هذه  عَدّ

 Narrative ال�سرد  على  بنيت  وقد  لال�ستقرار، 

لمتابعة  ت�سوق  حالة  في  المتلقي  يبقي  الذي 

اأدائها  في  المن�سد  وي�ستعين  الدرامي.  الحدث 

بالتنويع الإيقاعي لالإبقاء على تلك الحالة قائمًة. 

اأن  الزعم  اإلى  ولورد  باري  الروؤية  هذه  اأو�سلت 

هوميرو�س كان يردد في �سعره �سيغة بعد �سيغة 

فيما ُن�سب اإليه، وهذا ما يوؤكد اأنه قد نظم اأجزاء 

خالق،  �ساعر  اأنه  تثبت  ل  مهارته  ولكن  �سابقة، 

موجودة  اأجزاء  بين  يوؤلف  ام  نَظّ �ساعر  اإنه  بل 

م�سبقًا؛ فالقوالب ال�سياغية تتجمع حول ثيمات 

.
)7(

نموذجية اأفرزها ال�سرد ال�سفاهي

 Original وتن�سجم فكرة غياب الن�س الأ�سلي

للن�س/  الفردي  المبدع  غياب  فكرة  مع    Text

نظرية  مطبقو  يقول  ولذلك،  المن�سئ.  مجهولية 

الملحمي  ال�ساعر  كان  »مهما  ال�سفوي:  النظم 

اأو  من�سدًا  اإل  يعتبر  ل  يبدو،  فيما  فاإنه  مبدعًا، 

فنانًا، دون اأن يكون موؤلفًا. وفي ذلك بع�س حق؛ 

ي�ستقون  الذين  ال�سفويون  الملحميون  فال�سعراء 

عون  يَدّ ل  قبلهم،  غنى  ممن  الآخرين  من  فنهم 

حقوق ملكية الن�سو�س، ول يقيمون اعتبارًا لكون 

وبما  عندهم..  من  مبتكرة  غير  الن�سو�س  تلك 

الإلهام  اأو  التراث  اأن  يرى  الملحمي  ال�ساعر  اأن 

هما م�سدر اإيحائه، فاإنه لي�س في موقف يجعله 

وأن الشاعر 
الملحمي يرى 
أن التراث أو 
اإللهام هما 
مصدر إيحائه، 
فإنه ليس في 
موقف يجعله 
يدعي لنفسه 
أكثر مما 
يستحق
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�سالح،  ر�سدي  ترجمة:  الفلكلور،  )1(علم 
دار الكتاب العربي، القاهرة 1967، 

�س 253.

الترجمة  دقة  اإلى  العنتيل  فوزي  تنبه   )2(
ال�سعبية  الأغنية  بين  التفريق  في 

 Folk Song )الفولكلورية( 

 Popular الدارجة  والأغنية 

اإلى  Song، لكن هذه الدقة لم تقد 
فبقي  دقيقًا،  فهمـًا  دللتهما  فهم 

اإلى  يعود  ذلك  ولعل  بينهما.  يخلط 

كراب  هجرتي  الكزندر  اآراء  تمثله 

وتمثله  اأولى،  ناحية  من  ال�سابقة، 

ال�سعبية  لالأغنية  ال�سفوي  النظم 

البالد   كاأغاني  الأخرى،  الأمم  عند 

درا�سته:  انظر  وغيرها.   Ballad
ال�سعبية،  والثقافة  الفولكلور  بين 

للكتاب،  العامة  الم�سرية  الهيئة 

القاهرة 1978، �س245.

اأونج  )3( طرح هذين الم�سطلحين والتر 
Walter Ong  في كتابه: ال�سفاهية 
عز  البنا  ح�سن  ترجمة:  والكتابية، 

للثقافة  الوطني  المجل�س  الدين، 

 ،1994 الكويت   والآداب،  والفنون 

�س59.

ال�سعبـي:  العر�س  درا�سته:  راجع   )4(
بيروت  ط1،  بي�سان،  دار  الترويــدة، 

.1995

)5( انظر بحثي: نظريتا الخيال لكولردج 
في  واأثرهما  لجنب  العبور  وطقو�س 

الجاهلية،  الق�سيدة  بنية  درا�سة 

الإن�سانية  للعلوم  العربية  المجلة 

الكويت،  ع72،  الكويت،  جامعة  ـ 

خريف 2000. 

تاأثرت  التي  العربية  الدرا�سات  حول   )6(
بنظرية  الجاهلي  ال�سعر  درا�سة  في 

ال�سعر  راجع:  ال�سفوي،  النظم 

الرواية  نظرية  �سوء  في  والغناء 

العماري،  عمار  بن  ف�سل  ال�سفوية، 

مكتبة التوبة، الريا�س، د.ت. 

�سوء  في  الجاهلي  ال�سعر  انظر:   )7(
�سليمان  عادل   ، لورد  ـ  باري  نظرية 

ع1،  م19،  المورد،  مجلة  جمال، 

بغداد، ربيع 1990.

بورا،  م.  �س.  ال�سفهي،  ال�سعر  حول   )8(
العماري،  عمار  بن  ف�سل  ترجمة: 

�سمن: المرجع ال�سابق، �س150.

ال�سفوي  النظم  نظرية  بحثي:  انظر   )9(
الجاهلي،  ال�سعر  على  وتطبيقاتها 

جامعة  ـ  الإن�سانية  العلوم  مجلة 

م16،  المتحدة،  العربية  الإمارات 

ع2، العين، اأكتوبر2000.

التنا�سية،  م�سطلح  حول  لتفا�سيل   )10(
اأنجينو،  مارك  التنا�سية،  انظر: 

البقاعي،  خير  محمد  ترجمة: 

جدة،  ج19،  م55،  عالمـات،  مجلة 

الن�سو�س،  وتداخل   .1996 مار�س 

ترجمة:  روبري�ست،  جورج  ـ  هان�س 

�سالمة،  ورجاء  ال�سيخاوي  الطاهر 

تون�س  ع50،  الثقافية،  الحياة  مجلة 

.1988

)11(ال�سفاهية والكتابية، �س 63-62 .

هــــوامــــــ�س

.
)8(

يدعي لنف�سه اأكثر مما ي�ستحق«

وقد حاول عدد من الم�ست�سرقين تطبيق هذه 

النظرية على �سعر ما قبل الإ�سالم، منهم: جيم�س 

 ،Mcdonald ومكدونالد   ،  J.Monroe مونرو 

التنا�سية  اأن  Zwettler(. والحقيقة   
 )9(

وزويتلر

)Intertextuality( التي ت�سطبغ بال�سفاهية  
)10(

ال�سعبية، ول ترتبط، وفقًا  هنا، ترتبط بالأغنية 

)�سعر  النموذج  بالأدب  ال�ست�سراقية،  للروؤية 

اأونج  والتر  يقول  هذا،  وفي  الإ�سالم(.  قبل  ما 

الخطاب  عمومًا  النا�س  ت�سور  »لقد   :W.Ong

اأنه  على  ال�سفاهية  البيئات  في  حتى  ال�سفاهي، 

اليوناني  الفعل  ـ   Stitching حياكة  اأو  ن�ساجة 

يعني    to rhapsodize بمعنى   haosoidein

ولكن  بع�س،  اإلى  بع�سها  الأغاني  يلظم  اأ�سا�سًا: 

عندما ي�ستخدم الكتابيون اليوم م�سطلح الن�س 

الحقيقة  في  فاإنهم  �سفوي  اأداء  اإلى  لالإ�سارة 

.
)11(

يت�سورونه موازيًا للكتابة«

فالتنا�سية في الأغنية ال�سعبية، ل تقف عند 

امت�سا�س  واإنما  اآخر،  فوق  ن�س  تراكم  مجرد 

نماذج  من  المنبثقة  الن�سو�س  من  العديد 

مركزية تنا�سجت معها من ناحية ال�سياق اللغوي، 

�ساهمت  وقد  اللحني.  القالب  ناحية  من  اأو 

التنا�سية  هذه  تفعيل  في  ال�سفوي  النظم  عملية 

الكافية  الحرية  للمغني  فاأعطت  ال�سفاهية، 

والتدرج  التراث،  مع  الخالق  التوا�سل  لإحداث 

اإلى  المنطقي في نقل المتلقي من ِقدم التجربة 

الحداثي  المنظور  اإليه  يف�سي  ما  بكل  حداثتها، 

من تدخل فردي يحقق �سيادة الذات الإبداعية، 

على الرغم من اأن هذه ال�سيادة الفردية ت�سقط 

اآخرين،  مبدعين  اإلى  الأغنية  انتقال  بمجرد 

الجمعي،  للتنظيم  الدوام  على  يخ�سعونها 

ذات  جماعية  �سيادة  بمجملها  العملية  لت�سبح 

بنية متما�سكة ن�سيجّيًا.

التناصية 
في األغنية 

الشعبية، 
ال تقف عند 

مجرد تراكم 
نص فوق آخر، 

وإنما امتصاص 
العديد من 

النصوص 
المنبثقة من 

نماذج مركزية 
تناسجت 

معها من 
ناحية السياق 
اللغوي، أو من 

ناحية القالب 
اللحني
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����س���ع���ائ���ر ال����م����وت 

ومعتقداته في تراث 

ال��م�����س��رق ال��ع��رب��ي 

 مقاربة اأنثروبولوجية 

ب�سار خليف  �� كاتب من �سوريا

»اأخــــــرْبين، �ــشــديــقــي، اأخـــــرْبين �ــشــديــقــي ، 

)1(
       اأخربين بحالت العامل ال�شفلي ، الذي راأيْت 

 )ملحمة جلجام�س(

املوت ، ظاهرة ، مقرونة باحلياة ، بانتفائها 

اأمام تواطوؤ بينهما فمقابل  اأو لعلنا  ينتفي ، 

الأ�شود،  املــوت  �شيف  يلمع  احلياة  اخ�رشار 

خ�شبها  و  احلياة  حاجة  عن  زاد  ما  ليح�شد 

، واأحــيــانــا مــا مل يـــزد عــن حــاجــة احلــيــاة .

اآف������اق

اأدب �سعبي

عادات 
وتقاليد
مو�سيقى وتعبير حركي

ح����رف و�سناعات

اأ�سداء

جديد الثقافة ال�سعبية
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اأكثر  »الموت  فقال:  الموت  اأر�سطو  تاأمَل 

اأ�ساد  فقد  اأ�سخيلو�س  اأما   .
)2(

فظاعة الأ�سياء 

حين  في   ،
)3(

الحياة بوؤ�س  من  »ك�سفاء  بالموت 

مع  مت�سالحًا  الرواقي  زينون  الفيل�سوف  وقف 

النظام  اإلى  ينتمي  الموت  اإن  بقوله:«  الموت 

بالتالي  و  للطبيعة  موافق  فهو  لالأ�سياء  الكوني 

اأو  منه  لل�سكوى  اأ�سا�س  ل  و  عادل،  قانون  فاإنه 

.
)4(

الحتجاج �سده

اأنه  طالما  الموت  ب�سرعة  الت�سليم  هو  اإذن 

وعي  �سوى  الإن�سان  على  يبقى  ل  و  محتوم،  قدر 

بحياة  يفوز  كي  حتميته،  و  ظواهره  و  الموت 

و  الغمو�س  يكتنفه  عالم  نحو  للعبور  طق�س  هي 

طال�سم المجهول.

اقت�سى  الموت،  بظاهرة  الن�سغال  لعل  و 

على  الب�سري  الوجود  من  ال�سنين  ماليين  مرور 

الأر�س، حتى غدا دماغ الإن�سان قادرًا على وعي 

هذه الظاهرة و ا�ستنباط الحلول التعوي�سية الال 

.
)5(

�سعورية تجاهها

فاإذا كان اأقدم وجود ب�سري دّلْت عليه اللقى 

اأفريقيا،  في  �سنة  مليون   3،5 اإلى  يعود  الآثارية 

العربي/ الم�سرق  في  الب�سري  الوجود  فاإن 

الآثارية  المعطيات  ح�سب  الخ�سيب/  الهالل 

موقع  في  ذلك  و  �سنة،  مليون  حوالي  اإلى  يعود 

اأبان  حيث  ب�سوريا،  الالذقية  في  مرخو«  »�ست 

الموقع عن اأدوات خّلفها الإن�سان  هي عبارة عن 

فوؤو�س و معاول و�سواطير و �سظايا و نوى و قواطع 

و  ال�سيد  لغاية حياة  اآنذاك  الإن�سان  ا�ستخدمها 

. 
)6(

التقاط بذور النبات

البنية الدماغية لالإن�شان

ووعي ظاهرة الموت:

اإنه  لي�س الإن�سان الحالي من �ساللة القرود، 

�ساللت  عا�سرت  التي  الرئي�سيات  �ساللة  من 

فبقيت  الإن�سانية،  الحالة  اإلى  تتطور  لم  اأخرى 

على حالتها مورفولوجيًا و فيزيولوجيًا .

اأما لجهة �ساللتنا من الرئي�سيات فقد تطوَر 

البيئة  مع  لتفاعلها  تبعًا   / الزمن   مع  اإدراكها 

الطبيعية و مجالها الحيوي /، و لعل قوة التفاعل 

تلك هي التي قّدمْت حوافز التطور الدماغي لدى 

و  خلت  �سنة  مليون  منذ  العربي  الم�سرق  اإن�سان 
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 . 
)7(

حتى الآن 

الإن�سان  لدى  الدماغية  البنية  اأن  فالمعلوم 

تتاألف من ثالثة اأق�سام:

 %  85 ت�سكل  التي  الدماغية:  الق�سرة   -

في  الأولى  وظيفتها  تتجلى  و  الإن�سان  دماغ  من 

الإدراك .

الف�س  هي:  ف�سو�س  اأربعة  من  وتتاألف 

الجبهي - الجداري - ال�سدغي - القذالي .

مركز  يعتبر  الطرفي:  اأو  الحوفي  الق�سم   -

العاطفة  و  الغيرية  و  الفرح  و  التدين  عواطف 

الإن�سانية بما فيها ظاهرة الموت .

الق�شم الزواحفي

الموت في  لوعي ظاهرة  و في مناق�ستنا هنا 

العقل الإن�ساني فاإن ما يهمنا هو التطور الُمتبدي 

ت�سير  حيث  الدماغ،  من  الطرفي  الق�سم  في 

الظاهرة  هذه  وعي  اأن  اإلى  العلمية  المعطيات 

ا�ستغرق زمنًا طوياًل امتد لماليين ال�سنين حتى 

غدا الإن�سان واعيًا لها و لمقت�سياتها .

الأمر  هذا  ا�ستغرق  العربي  الم�سرق  في  و 

الدماغ  بداأ  حتى  �سنة  األف   900 حوالي  مرور 

الإن�ساني يعي هذه الظاهرة .

فقبل 100 األف �سنة تقريبًا و ح�سب المعطيات 

الآثارية يبدو اأن الإن�سان الم�سرقي لم يعد ليترك 

اأمواته نهبًا للوحو�س اأو �سحايا للتف�سخ و التعفن، 

اإلى دفنهم وفق �سعائر معينة، دّل على  بل �سعى 

ذلك اكت�ساف موقع مغارة الديدرية قرب مدينة 

حلب في �سمال �سوريا، حيث عثر على حوالي 70 

قطعة عظمية ب�سرية ُدفنت في هذه المغارة و لم 

تترك في البرية اأو ال�سهول .

ُعثر  الع�سرين  القرن  من  الت�سعينيات  في  و 

على هيكل عظمي لطفل عمره �سنتان و طوله 82 

ظهره  على  م�ستلقيًا  حفرة  في  ُدفن  حيث  �سم، 

وكانت يداه ممدودتان و قدماه مثنيتان، و تحت 

فوق  �سدره  على  كذلك  و  حجرية  بالطة  راأ�سه 

القلب . يوؤرخ هذا الطفل بحدود 100 األف �سنة 

اآخر  عظمي  هيكل  على   1997 عام  عثر  كما   .

لطفل ثان عمره �سنتان اأي�سًا .

الموقع تدل  المتبعة في هذا  الدفن  اإن طرق 

ل�سرورة  اآنذاك  الإن�سان  لدى  وعي  ظهور  على 

العناية بالموتى وفق �سعائر  و طقو�س معينة .

الأثرية،  الكت�سافات  �سّبحة  تكّر  �سوف  ثم 

فل�سطين  في  متقدمة  دفن  طقو�س  ن�سهد  حيث 

في مغارة قفزة، حيث ُعثر على 12 هيكاًل عظميًا 

األف �سنة، و يتميز هذا الموقع   50 توؤرخ بحدود 

بالعثور على قبر امراأة �سابة م�ستلقية على جنبها 

طفلها  جانبها  اإلى  و  الرجلين،   مثنية  و  الأي�سر 

بين  كان  حين  في  �سدرها،  على  راأ�سه  الوا�سع 

و  الخ�سب  رمزية  على  دللة  يعطي  غزال  يديه 

. 
)9(

الحياة 

�سانيدار  الرافدين عثر في موقع كهف  و في 

الأربعين من عمره  لرجل في  على هيكل عظمي 

.يوؤرخ في حدود 60 األف �سنة .

يعاني  كان  اأنه  تبين  العلمي  البحث  نتيجة  و   

اأنه  اإلى  بالإ�سافة  ن�سفي  �سلل  من  طفولته  منذ 

اأعور،  و يعاني من التهاب في المفا�سل، و يبدو 

اأنه توفي في �سهر حزيران .

 و الطريف في الأمر هنا اأن الذي �سّبب موته 

هو �سقوط �سخرة من �سقف الكهف عليه، و تبين 

. 
)10(

اأن الورود ُنثرت حول جثته 

المعطيات  لنا  قدمتها  التي  الدلئل  اإن 

الآثارية لهذه المواقع، ت�سير اإلى اأننا اأمام حالة 

�سعائرية و طق�سية تم عبرها دفن الموت و�سط 

انعك�ست  التي  الدماغية  البنية  في  متبٍد  تطور 

وعي  يوؤكد  ما  هذا  و  المرحلة،  تلك  اإن�سان  على 

من  الحوفي  الق�سم  تطور  عبر  الموت  ظاهرة 

الدماغ لدى الإن�سان تبّدت منذ حوالي 100 األف 

�سنة من الآن، اإل اإذا ّقدمت الكت�سافات الآثارية 
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اإلى  الظاهرة  هذه  وعي  ُتعيد  جديدة  معطيات 

زمن اأبكر من ذلك .  

الم�شتوى  فــي  الــمــوت  ظــاهــرة 

النف�شي لدى الإن�شان:

العربي  الم�سرق  في  الإن�سان  وعى  منذ 

لظاهرة الموت في حدود 100 األف عام، انعك�س 

هذا على ُبعده النف�سي .

عليه  انعك�س  الموؤلمة  الظاهرة  هذه  فوعي 

الإن�سان  دم  �سُ حيث  �سعوري،  الال  الم�ستوى  في 

بم�سيره الحتمي، و هذا ما �سّكل انفعاًل في عقله 

بهذا  م�سحونة  ت�سورات  اإلى  اأّدى  ما  الباطن، 

النفعال تَمّ التعبير عنها في الدرا�سات النف�سية 

بعقدة التخلي اأو النبذ .

الإن�سان  لدى  نف�سية  عقدة  لكل  اأن  ومعلوم 

�سروب تعوي�سية ل �سعورية، ت�سعى بالإن�سان اإلى 

ال�سلبية  و  الإيجابية  بين  وتتراوح  توازنه،  اإعادة 

تبعًا لالنفعال الذي واكَب النف�س تجاهها . 

عقدة  النفعالي،  الإحباط  عقدة  فهي 

�سورتها  وفي  القطيعة  و�سوا�س  ال�ستبعاد، 

الم�سّعدة: ت�سبح هذه العقدة فل�سفة في الوجود 

 » العالم  هذا  في  »ُملقى  فالإن�سان  الإن�ساني، 

فري�سة التخلي و ح�سر العزلة الذي يت�سف باأنه 

.
)11(

مق�سّي عليه ميتافيزيقيًا 

هذه  عن  التعوي�س  �سروب  فاإن  ذلك،  وعلى 

العقدة تتبدى في م�ستويات عّدة:

الم�ستوى االأول: معاناة من األم التخلي و 

الفقد بما يوؤدي اإلى النكفاء و العزلة في الحياة 

و اجترار الكاآبة وال�ست�سالم للموت .

الم�ستوى الثاني: تعذيب الإن�سان لنف�سه و 

تحميلها األوانًا من حياة �سوداوية كئيبة .

اإلى  الإن�سان  يلجاأ  حيث  الثالث:  الم�ستوى 

الحلول ال�سوفية اأو الإيمان بالتقّم�س اأو التنا�سخ 

اأو بوجود حياة بعد الموت .

الإن�سان  يميل  حيث  الرابع:  الم�ستوى 

اإلى النتحار و رف�س الحياة و ربما تنتابه نوازع 

عدوانية و �سادية .

وفق  الإن�سان  يتزن  اأن  الخام�س:  الم�ستوى 

المبداأ الرواقي حيث القبول بالموت و العمل في 

الحياة كاأن الإن�سان خالد، واعتبار الموت جزءًا 

من الحياة . 

ال�سماوية  الأديان  اأن  هو  هنا  ذكره  الجدير 

تعوي�سية  �سروب  و  العقدة  لهذه  بحلول  جاءت 

حياة  وجود  عبر  الموت،  مع  الإن�سان  �سالحت 

الإن�سان من قبل الرب  الموت ُيحا�سب فيها  بعد 

نف�سيًا  عالجًا  فقدمْت  الحياة،  في  اأفعاله  على 

لمو�سوع يوؤرق الإن�سان منذ وعيه لظاهرة الموت 

لهذا  مو�سوعيًا  معادًل  خلقت  و  اأولى،  جهة  من 

الأمر يتجلى في اتباع قواعد اأخالقية و مناقبية 

في الحياة للفوز بعالم ما بعد الموت في منحاه 

الإيجابي .

ُصدم اإلنسان 
بمصيره 
الحتمي ، 
وهذا ما شّكل 
انفعااًل في 
عقله الباطن 
, ما أّدى إلى 
تصورات 
مشحونة بهذا 
االنفعال تمَّ 
التعبير عنها 
في الدراسات 
النفسية 
بعقدة التخلي 
أو النبذ .
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للمعتقدات  التاريخية  الجذور 

ال�شعبية حول الموت:

ال�سعبية  الذهنية  ا�ستمرارية  في  الأ�سا�س  اإن 

ا�ستمرارية  وجود  في  يتبدى  الموت  لظاهرة 

ح�سارية، وتوا�سل ح�ساري ب�سري، و هذا محقق 

اأن  حيث  �سنة،  مليون  منذ  العربي  الم�سرق  في 

هناك ا�ستمرارية و توا�سل ح�ساري عبر الع�سور 

منذ ما قبل التاريخ اإلى الآن، و هذه ال�ستمرارية 

لجهة  كان  اإن  تفاعلية،  عوامل  على  ا�ستندت 

الحيوي  المجال  و  الطبيعية  البيئة  مع  التفاعل 

بمكوناتها  الجتماعية  البيئة  تفاعل  لجهة  اأو 

في  ان�سهرت  التي  و  الع�سور  عبر  المتجددة 

الح�سارية  المنظومة  بوتقة  �سمن  معظمها 

للم�سرق العربي .

ال�سعبية  المعتقدات  بع�س  ناأخذ  �سوف  وهنا 

في  م�ستمرة  مازالت  التي  الأمثال  و  والحكم 

و نقاربها مع ما كان �سائدًا  الم�سرقي،  مجتمعنا 

المقاربة  و هذه  القدم،  الموغلة في  الع�سور  في 

التحليلي  النف�س  علم  في  قاعدة  على  ت�ستند 

كل  بقوله:«  يونغ  غو�ستاف  كارل  اإليها  ي�سير 

نموه،  وعي  درجة  بلغت  مهما  متمدن،  اإن�سان 

من  ال�سفلى  الطبقات  في  قديمًا  اإن�سانًا  يزل  لم 

كيانه النف�سي، و كما اأن الج�سم الب�سري يو�سلنا 

من  كثيرة  بقايا  عن  لنا  ك�سف  و  بالثدييات 

مراحل تطور اأولية ترجع اإلى ع�سور الزواحف، 

اإن  تطور  نتاج  هي  التي  الب�سرية  النف�س  فكذلك 

له  ح�سر  ل  عدد  عن  لنا  تك�سف  اأ�سوله،  تتبعنا 

من ال�سمات القديمة »12    

رهبة الموت و ظهور الأرواح:

في  ال�سعبية  »المعتقدات  كتاب  في  جاء 

التراث العرب«: )يعتبر الموت العادي في التراث 

للنا�س، قاطعًا لحبل  ال�سعبي ب�سكل عام، فاجعة 

له من  لما  نظرًا  و  اأهله،  و  الإن�سان  بين  الرباط 

اللحظة  المعتقدات منذ  اأهمية فقد كثرت حوله 

الأولى التي ي�سعر فيها النا�س باأمر الموت و حتى 
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تتنوع  و   . �سنين  و  اأ�سابيع  و  باأيام  الدفن  بعد  ما 

المعتقدات المتعلقة بالموت في م�سمونها، فنرى 

منها ما يدخل في باب الت�ساوؤم، و منها ما يدخل 

بع�سها  و  الإن�سانية،  الأحا�سي�س  دائرة  �سمن 

الميتافيزيقية،  الت�سورات  دائرة  �سمن  يدخل 

. ..
)13(

دينية وغير دينية 

الم�سرقي  ال�سعبي  المعتقد  الموت في  �سعائر 

وجذورها التاريخية: 

اإلى الآن ي�سعى الم�سرقيون في طقو�س الدفن 

اأو  ال�ساهدة  عند  �سغيرة  حفرة  اإحداث  اإلى 

الماء  �سّب  غايتها  القبر،  فوق  رملية  تربة  ترك 

الدائم  الأخ�سر  النبات  وزرع  القبر،  زيارة  حين 

الخ�سرة، و لعل العتقاد الآن لدى مجمل النا�س 

اأن هذا يرّطب القبر ل اأكثر.

العربي  الم�سرق  وثائق  اإلى  بالرجوع  ولكن   

هذا  اأن  نجد  مختلفة  مواقع  في  و  الم�سمارية، 

تم  و  التاريخ  قبل  ما  ع�سور  منذ  يمتد  الطق�س 

خم�سة  منذ  الم�سمارية  الكتابات  في  توثيقه 

تقديم  اأن  حيث   . الزمن  مع  عام،وا�ستمر  اآلف 

اإقامة  اأو  ماء  اأو  طعام  من  للموتى  القرابين 

من  تحميهم  الندب  يوم  في  عليهم  ال�سعائر 

اأرواح هوؤلء الموتى وتر�سي رموز العالم ال�سفلي 

ال�سريرة  الأ�سباح  اأن  احدىالوثائق:«  في  نقراأ   .

تخرج من القبر من اأجل الح�سول على الطعام و 

 واإحدى الوثائق اأي�سًا ت�سير اإلى اإن�سان 
)14(

الماء 

كان يعاني من مر�س و ح�سب اعتقاده اأن �سبحًا 

»�سواء  يخاطبه:  الموتى حيث  اأرواح  يالزمه من 

كنت �سبح �سخ�س غير مدفون، اأو كنت �سبحًا لم 

تقدم  لم  الذي  الميت  �سبح  اأو  لئقة،  عناية  يلق 

له  ي�سكب  لم  الذي  اأو  الجنائزية  القرابين  له 

العربي  الم�سرق  وثائق  تحيلنا  هنا  و 
)15(

الماء..«

الجنائزية  ال�سعائر  من  اأنواع  عدة  اإلى  القديم 

التي كانت تقام لعدة اأهداف اأهمها:

ح�سن  النا�س  ي�سمن  بذا  و  الإله  اإر�ساء   -1

تعامل الإله مع روح الميت .

2- اإر�ساء روح الميت حتى ل ت�سطرب و تعود 

بهيئة �سبح يبعث الرعب و الف�ساد في الأحياء .

و كانت ال�سعائر تت�سمن اإقامة وليمة جنائزية 

إن ما استمر 
من هذه 
االعتقادات 
حول أرواح 
الموتى 
المحرومة من 
العناية الالئقة 
عبر الشعائر 
الجنائزية ظهر 
في المعتقد 
الشعبي 
المشرقي 
بلبوس الجن أو 
الجان .
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ما  هذا  و  المجتمع  خير  لغاية  الميت  روح  على 

ا�ستمر في معتقداتنا ال�سعبية في ذبح الخراف و 

توزيعها على الفقراء كرامة لروح الميت .

عليها  يطلق  الجنائزية  الوليمة  كانت 

بالأكادية / ك�سبا ك�سابو / حيث ت�سّف المقاعد 

 – الخراف  لحوم   / القربانية   الأطعمة  حول 

مقعد  ويترك   / الم�سروبات   – الفواكه  اأنواع 

لأجله،  الوليمة  اأقيمت  الذي  الميت  لروح  فارغ 

الروح  كر�سي  ي�سمى:«  المقعد  هذا  كان  و 

kussu etemme:)15(
»وبالأكادية

اأي�سًا هناك نوع من ال�سعائر الجنائزية كان 

يطلق عليه ا�سم »مي نقو .. بالأكادية »، و معناه 

في  الماء  �سكب  يتم  حيث  نقي.  ماء  بالعربية، 

القبر .

وهناك نوع اآخر هو »�سم زكارو« و بالعربيةذكر 

في  الميت  ذكر  اإحياء  به  يق�سد  حيث  ال�سم،  

عالم الأحياء، اإن كان في ذكرى الأربعين / والتي 

تعود جذورها اإلى التقاليد الم�سرية القديمة / 

اأو في ذكراه ال�سنوية .

كذلك في اإطالق ا�سم الميت على اأول مولود 

 
)17(

ياأتي للعائلة كنوع من تخليد ذكر الميت .

يوؤدي  ال�سعائر  الميت من هذه  و لعل حرمان 

اإلى �سعود روحه بهيئة �سبح م�سيء لالأحياء .

وتذكر ن�سو�س الملك الآ�سوري »اآ�سور بانيبال 

الموتى حيث  العيالميين  الملوك  انتقم من  »اأنه 

راحة  اأقلقت  »لقد  قبورهم،  من  عظامهم  اأخرج 

اأرواحهم، اإذ حرمتهم من القرابين الجنائزية و 

 .. 
)18(

�سكب الماء 

حول  العتقادات  هذه  من  ا�ستمر  ما  اإن 

اأرواح الموتى المحرومة من العناية الالئقة عبر 

ال�سعبي  المعتقد  في  ظهر  الجنائزية  ال�سعائر 

الم�سرقي بلبو�س الجن اأو الجان .

فح�سب هذه المعتقدات »تعتبر الجان موؤذية 

و  الرعب  و  المر�س  و  النح�س  تجلب  و�سريرة 

غير  من  مادية،  غير  غيبية،  مخلوقات  تعتبر 

. 
)19(

طبيعة الب�سر و غير طبيعة المالئكة« 

و ت�سير بع�س الدرا�سات اإلى اأن هذه الكائنات 

اأرواح  من  ال�سعبي  للخيال  امتدادًا  كانت  ربما 

اأنف�سهم، ذلك لأنها توجد في  اأو الموتى  الموتى 

اإلى  للعودة  ت�سطر  ولأنها  عادة  الأر�س  باطن 

.
مقرها قبل طلوع الفجر» )20(

و يبدو اأن الجان اأو الجن اقترن وجودها مع 

المعتقدات  معظم  في  الأر�س  باطن  في  الموتى 

ال�سعبية في العالم .

ال�سفلي  العالم  درا�سة  اإلى  يدفعنا  ما  هذا  و 

في تراثنا الم�سرقي .

للعالم  اأو�ساف  بعدة  الأكادية  اللغة  حفلت 

ال�سفلي و بمعان مختلفة، فهو:

qabru اأي قبـــــــر قبـــرو 

اأر�شيتـــو �شبليتو اأي الأر�س ال�شفلى.

اأر�شيتـــــــو ميتوتي اأي اأر�س الموتى.

خربوـــ اأي الخــربة.

القديم  الم�سرقي  المعتقد  في  هناك  كان 

اأو  �سياطين  ت�سكنه  ال�سفلي  العالم  اأن  اعتقاد 

اأنواع عدة، منها ما هو �سماوي ومنها  جان، على 

ذو اأ�سل ب�سري كاأرواح الموتى، و هناك من كان 

اأن هذا الأخير  اأ�سله من العالم ال�سفلي، و يبدو 

يت�سل بت�سور المجتمعات الحالية عن عزرائيل 

وقد جاء و�سفه في اإحدى الوثائق:

يمّرون  ال�سميكة،  العالية  الأ�سوار  »عبر 

يمنعهم  ل  لبيت،  بيت  من  يمرون  كالطوفان، 

باب ول ي�سدهم مزلج، فهم ين�سلون عبر الباب 

كان�سالل الأفاعي، و يمرقون من فتحته كالريح، 

ينتزعون الزوجة من ح�سن زوجها، و يختطفون 

الطفل من على ركبتي اأبيه و ياأخذون الرجل من 

)21(
بين اأ�سرته« 

الكتابات  في  لعزرائيل  و�سف  اأو�سح  ولعل 
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ورد في ملحمة جلجام�س  ما  القديمة  الم�سرقية 

على ل�سان اأنكيدو في و�سفه لحالة موته:

»كانت ال�سماء ترعد فا�ستجابت لها الأر�س، 

و كنت واقفًا وحدي فظهر اأمامي مخلوق مخيف 

مكفهر الوجه ... لقد عّراني من لبا�سي و اأم�سك 

بي بمخالبه و اأخذ بخناقي حتى خمدت اأنفا�سي 

اإلى   .. الظلمة  دار  اإلى  قادني  و  بي  اأم�سك   ..

البيت الذي ل يرجع منه من دخله .. اإلى البيت 

في  يعي�سون  و   .. النور  من  �ساكنوه  حرم  الذي 

)22(
ظالم ل يرون نورًا «.

ال�سعائر  اإقامة  مواعيد  اأن  بالذكر  الجدير 

و  �سهري  ب�سكلين:  قديمًا  تتم  كانت  الجنائزية 

من  الع�سرين  و  التا�سع  في  ُيقام  فالأول  �سنوي، 

القمر محاقًا،  فيه  الذي يكون  اليوم  ال�سهر، وهو 

الموتى  اأرواح  تتجمع  فيه  اأن  العتقاد  كان  حيث 

اإقامة  و  القرابين  لتقديم  الأحياء  يدفع  مما 

ال�سعائر. 

طلق على هذا اليوم ا�سم »يوم القرابين 
ُ
 و قد اأ

نعوت  عليه 
)23(

« الماء  �سكب  يوم  الجنائزية، 

الكاآبة«  »يوم  »و  الموتى  وليمة  »يوم  منها  عديدة 

و »يوم الندب« .

اآب  �سهر  في  يتم  فكان  ال�سنوي  الموعد  اأما 

التا�سع  اليوم  في  ذروتها  الطقو�س  تبلغ  حيث 

من  تنعتق  الموتى  اأرواح  اأن  العتقاد  حيث  منه 
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)24(

احتجازها في العالم ال�سفلي .

ال�سعبية  المعتقدات  في  نجد  المقابل  في  و 

المعا�سرة اأن هناك ما ي�سمى »خمي�س الأموات«، 

بذكرى  الجنائزية  ال�سعائر  اإقامة  يتم  حيث 

حاملين  القبور  لزيارة  النا�س  فيذهب  الموتى 

الأطعمة و الماء، و يذهب الفقراء اأي�سًا ليح�سلوا 

على ما يوزعه اأقارب الموتى من طعام . و يعتقد 

النا�س اأن الطعام الذي ي�سل اإلى الفقراء ي�سل 

)25(
اإلى اأرواح الموتى .

»عالم  كتابه  في  األكزندركراب  ي�سير  و 

زيارة  على  يحر�سون  النا�س  اأن  اإلى  الفلكلور«، 

القبر في الأ�سبوع الأول من موت ال�سخ�س حيث 

ت�سرب على قبره القهوة و تقام الطقو�س الدينية 

رحمة  اعتقادهم  ح�سب  هذا  و  الحلوى،  وتوزع 

اأهله و عياله  للميت و دفع بالء عن الأحياء من 

و هم يذهبون لزيارة القبور بعد �سروق ال�سم�س 

و ذلك لعتقادهم باأن اأرواح الموتى تختفي بعد 

ال�سروق .

طريق  عن  الموتى  ا�ستر�ساء  اإلى  ي�سير  كما 

تناول الطعام عند قبورهم .

 و هناك عادة وثيقة ال�سلة بهذه الممار�سات 

وهي اإعطاء الميت قطعة من النقود اأو و�سع هذه 

في  �سائعة  كانت  العادة  هذه  و  فمه  في  القطعة 

)26(
ح�سارات المتو�سط في الع�سور القديمة.

ولقطعة النقود هذه اأ�سا�س قديم في الم�سرق 

حين  الإن�سان  اأن  اعتقادهم  كان  فقد  العربي 

عبر  »نهر  يعبر  ف�سوف  القبر  في  يو�سع  و  يموت 

»اإلى العالم الأ�سفل،و هذا يتطلب اإعطاء �ساحب 

اإن  بل  ل  ذلك،  لأجل  الف�سة  اأو  النقود  المركب 

بع�س القبور حوت في مرفقاتها الجنائزية على 

بها  ي�ستعين  قد  مراكب  ب�سكل  جنائزية  لقى 

الميت في عبور النهر باتجاه العالم ال�سفلي .

مناق�شات في و�شف حال الميت:

الم�سرقي  ال�سعبي  المعتقد  وفق  و  الآن  اإلى 

اأن  ُيقال  يحت�سر  كان  اإذا  الإن�سان  اأن  ن�سمع 

الحالي  الإن�سان  اأن  اأعتقد  ل  و  غا�س«،  »نجمُه 

الم�سرق  وثائق  اأن  الو�سف، غير  يعي معنى هذا 

المختلفة  مدنه  مواقع  في  و  القديم  العربي 

تعطينا الجواب .

قبل   / ؟  الثالث  ربما  و   / الثاني  الألف  ففي 

الميالد، ن�سط البابليون و من ثم الكلدانيون في 

وثائق  وت�سير  الكونية،  والدرا�سات  الفلك  حقل 

تلك الع�سور اإلى اأن لكل اإن�سان نجمًا في ال�سماء 

يخ�سُه فاإن اأفَل النجم مات �ساحبه .

في  مهمًا  دورًا  يلعب  كان  بالنجوم  فالعتقاد 

اإن�سان  لكل  باأن  اآخر  اعتقاد  ثمة  و  النا�س،  حياة 

برجًا خا�سًا، يتحكم بمجرى حياته، واإن عالقة 

اأو  الخير  ل�ساحبه  ي�سبب  غيره  مع  البرج  هذا 

ال�سر.

اأن  اإلى  المقد�س  الكتاب  قامو�س  وي�سير 

هذا  و  الإن�سان،  حياة  على  ت�سيطر  »الكواكب 

اإيمان موروث من عبادة النجوم زمن الكلدانيين 

حيث ترعرعت اأعظم ح�سارة فلكية و ن�ساأ معتقد 

  
)27(

عبادة الأجرام ال�سماوية«.

والدكتورة  بدران  ابراهيم  الدكتور  وي�سير 

الكلدانيين  و  البابليين  اأن  اإلى  الخما�س  �سلوى 

الأجرام  بمراقبة  اهتم  من  اأوائل  من  كانوا 

مع  عنه  تولد  مما  ترحالهم،  اأثناء  ال�سماوية 

الأجرام  حركة  باأن  القائلة  الخرافة  الزمن 

يتحدد  م�ستقبله  اأن  و  الإن�سان  حياة  في  تتحكم 
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الهابط  والنجم  ميالده  �ساعة  ال�ساعد  بالنجم 

)28(
في ذلك الوقت اأي�سًا« 

المعتقد  في  مات  من  لو�سف  قول  ثمة  اأي�سًا 

ال�سعبي حيث يقال: �سقطْت ورقتُه .. و هذا القول 

التي  ال�سجرة  اإن  يقول،  قديم  اعتقاد  اإلى  يعود 

اإلى يمين العر�س الإلهي ذات الأغ�سان الكثيفة 

اأ�سماء  كل  ت�سم  الزاهية  الخ�سراء  والأوراق 

تلك  على  ورقته  ظهرت  المرء  ولد  فاإذا  الب�سر، 

ال�سفرار  اإلى  لونها  مال  مر�س  اإن  و  ال�سجرة، 

اأو�سك  اإن  و   .. اإذا ما �سفي عادت لالخ�سرار  و 

على الموت ا�سفرت ورقته و حين يموت .. تجف 

)29(
وت�سقط مغادرة �سجرتها الأم.

و ثمة قول اآخر عن الميت في العتقاد ال�سعبي 

مياهه،  انتهت  اأي  ميتو«  »خل�ست  يقال:  حيث 

تنقيط  يتم  ال�سعبي  المعتقد  في  اأنه  ومعلوم 

الماء في فم الإن�سان المحت�سر حتى يبقى ريقه 

الح�سارة  في  الماء  برمزية  يرتبط  وهذا  رطبًا، 

حالة  نقي�س  خ�سبة  رمزية  هي  والتي  ال�سرقية 

الموت وهذا ما ي�ستتبع اأي�سًا اإجراء طق�س �سكب 

الماء في قبر المتوفي .

الجماجم المقولبة قديماً .. 

ال�شور ال�شخ�شية حديثاً:

المتوفى  �سورة  الآن  ي�سع  المعا�سر  الإن�سان 

العزيز عليه على الحائط ل�ستمرار تذكره و نوع 

تمّني  بالأحرى  اأو  الأحياء  بين  بقائه  دواعي  من 

بقاء ذكره.

وهذه الم�ساعر الإن�سانية النبيلة نجد اأ�سداء 

لكن  و  الإن�سانية  الح�سارة  بواكير  منذ  لها 

الأ�سلوب الفني الُمتبع مختلف . 

ومع  القديم  العربي  الم�سرق  اإلى  فبالعودة 

قبل  التا�سع  الألف  في  الزراعة  ابتكار  زمن 

عليها  طلق 
ُ
اأ ظاهرة  اأمام  اأنف�سنا  نجد  الميالد، 

اأو تقدي�س الأجداد، حيث ي�سار  ا�سم الأرواحية 

تو�سع  و  ج�سده،  عن  الميت  جمجمة  ف�سل  اإلى 

على جدار المنزل لعتبارات عقائدية، و هذا ما 

موقع  و  �سوريا  في  المريبط  موقع  في  عليه  عثر 

)30(
اأريحا في فل�سطين.

الأولى،  عن  متطورة  لحقة  خطوة  وفي 

من  كنوع  الجماجم  هذه  يعالج  الإن�سان  اأ�سبح 

حيث  الجمعي،  النف�سي  الم�ستوى  في  التعوي�س 

كانوا  اإذ  المقولبة،  بالجماجم  ي�سمى  ما  ن�ساأ 

يعيدون ت�سكيل الجمجمة بالج�س، و يتم �سبغها 

العيون  ُتنّزل  ثم  الإن�سان،  ب�سرة  لون  يماثل  بما 

الجمجمة  على  ير�سم  و  القواقع  اأو  بال�سدف 

خيوط بنية كدللة على �سعر الراأ�س .

في  المقولبة  الجماجم  هذه  على  ُعثر  قد  و 

مواقع عدة في اأريحا و بي�سامون و وادي حمار و 

 
)31(

في تل الرماد .

�شباط: �شهر الندب

اإلى الآن، ُيعتبر �سهر �سباط �سهر الأموات في 

المعتقد ال�سعبي الم�سرقي .

الذي  ال�سهر  هذا  اأن  نعتقد  فنحن  وعلميًا، 

�سهر  هو  رباط«  و»مالو  »لّباط«  باأنه  يو�سف 

الجوية  الفعالية  ا�ستقرار  وعدم  التغييرات 

فاعلين  �ستويين  �سهرين  بعد  كونه  و  والطق�سية 

اأج�سام  فاإن  الثاني،  كانون  و  الأول  كانون  هما 

قطاف  موعد  يحين  و  تتعب  العجائز  و  الكهول 

اأرواحها في �سهر �سباط .

ويبدو اأن هذا الأمر كان �سائدًا منذ الع�سور 

قبل  الثالث  الألف  حوالي  اإلى  يعود  بما  القديمة 

الميالد، اإن لم يكن قبل ذلك . و كان �سهر �سباط 

عبر(  نهر  )�سهر  ي�سمى  الم�سمارية  الوثائق  في 

و�سهر الندب، الجدير ذكره هنا اأن اأحوال المناخ 

تغييرات  ت�سهد  لم  الخ�سيب  الهالل  منطقة  في 

حا�سمة منذ الألف الثالث قبل الميالد.

�سواهد  اأن  اإلى  ت�سير  تاريخية  اأدلة  ثمة  و 

موقع  ففي  بامتياز،  اآرامي  ابتكار  هي  القبور 

قبر  �ساهدة  على  ُعثر  �سوريا  �سمال  في  �سماأل 
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ارتفاعها متر و ن�سف ت�ستمل على ر�سومات فنية 

)32(
ُيعتقد اأنها تخت�س بحياة العالم ال�سفلي .

مالحظات عامة حول المعتقدات 

ال�شعبية في الموت:

ل يبدو القبر في المعتقد ال�سعبي مكانًا اأني�سًا 

لذا  عزيزًا،  ميتًا  داخله  في  �سم  اإن  و  لالأحياء، 

فاإن ثمة عادات ارتبطت بالقبر و ا�ستخدامه في 

رجل  كان  اإذا  فمثاًل:  اليومية،  و  ال�سعبية  الحياة 

حاقدًا على اأحد، فلي�س عليه �سوى اأن يذهب اإلى 

اأحد القبور، و ياأخذ حفنة من ترابه و يذروها على 

العتقاد  بح�سب  هذا  و  زفافه،  يوم  عدوه  را�س 

حيث  تمامًا،  ميتًا  الإن�سان  يجعل  �سوف  ال�سعبي 

ال�سخ�س  اإلى  المقابر  اأموات  من  الموت  ينتقل 

)33(
الحي مما �سيرديه ميتًا .

العبث  اأن  ال�سعبية  المعتقدات  ترى  كما 

ل�سيما   / اإزالتها  محاولة  اأو  وهدمها  بالقبور 

هالك  اإلى  يوؤدي  �سوف   / ال�سالحين  للرجال 

اإذا  اإل  �سلله  و  القبور  هذه  حرمة  على  المعتدي 

قّدم اأ�سحية بذبح �ساة و تقديمها للفقراء . 

وهذا باعتقادنا هو ترجيع لما ذكرته النقو�س 

الم�سمارية حيث نقراأ:

الإله  .. ع�سى  التذكارية  األواحي  »من يحطم 

اأن ين�سف بالده ب�ساعقة مهلكة و يحّل المجاعة 

األ  ع�ساه  ببالده،  الفي�سان  و  العوز  و  والقحط 

يدعه يومًا واحدًا على قيد الحياة .. ع�ساه يحطم 

   
)34(

ا�سمه و ذريته اإلى الأبد 

ال�سعائر  يميز  ما  اأن  الآن  نالحظ  ولعلنا 

الجنائزية قديمًا وحديثًا  ثالثة اأ�سياء:

في  موغل  طق�س  وهو  الماء  �سكب  اأولها: 

القدم.

كقرابين  والذبائح  الطعام  تقديم  ثانيها: 

اأي�سًا  طق�س  وهو   . الميت  روح  على  جنائزية 

موغل في القدم .

والآ�س  الخ�سراء  الأغ�سان  و�سع  ثالثها: 

و�سعف النخيل و الورود على قبر المتوفي باعتقاد 

اأنها ترطب جو القبر الموح�س و الجاف .

ونحن نعلم رمزية اللون الأخ�سر في اأنه رمز 

العتقاد  اأن  حتى  والربيع،  والحياة  للخ�سب 

نزل  اإذا  زفافها  اأثناء  العرو�س  ي�سف  ال�سعبي 

خ�سراء   قدمها  اأي  خ�سرا«  »اإجرها  باأن  المطر 

في دللة على الحياة و الخ�سب .
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مواكب  في  النخيل  �سجرة  اأفرع  وت�ستخدم 

الدفن، وعند زيارة القبور و في تزيين المقابر.

عند  النخيل  �سجرة  اأن  الدرا�سات  وتجمع 

تَمّ  و  بل  ل  الحياة  �سجرة  كانت  الفينيقيين 

رمز  مع  و  ذهنيتهم  في  عدن  جنة  مع  توحيدها 

كانت  ال�سجرة  هذه  اأن  كما  ع�ستار،  الخ�سب 

الهالل  و  م�سر  �سعوب  لدى  العائلة  �سجرة 

الخ�سيب و الجزيرة العربية .

وت�سير المعطيات اإلى اأن العرب قبل الإ�سالم 

عبدوا �سجرة النخيل حيث كان في نجران �سجرة 

)35(
يقام لها عيد �سنوي .

الم�ستوى  في  النخيل  �سجرة  رمزية  وتت�سح 

ثم  بالموت  الأنثربولوجي في عالقتها  و  الثقافي 

النبعاث اأو بتوالي الولدة و ال�ستمرار .

و قد اأطلق على النخلة ا�سم العنقاء باعتبارها 

تنمو  فل�سوف  ال�سيخوخة  ب�سبب   �سقطت  ما  اإذا 

تذكر  و   . كانت  كما  يانعة  خ�سراء  جديد  من 

اأ�ساطير بعلبك اأن طائر الفينيق اأو طائر النخيل 

فيها  ليموت  بعلبك  اأو  هليوبولي�س  اإلى  يحّج  كان 

)36(
ثم يعاود الحياة من جديد.

الم�سرقية  الذهنية  �سمن  العتقاد  هذا  اإن 

ي�سّكل كما اأ�سلفنا تعوي�سًا عن حتمية الموت عبر 

روائز  من  رائزًا  ي�سّكل  الذي  النبعاث  و  الموت 

الثقافة الزراعية .

والأقوال  الماأثورات  بع�س  في 

ال�شعبية حول الموت:

تحفل الذهنية ال�سعبية في الهالل الخ�سيب 

الأمثال  و  الحكم  و  الأقوال  و  الماأثورات  ب�ستى 

عن الموت و عالمه، منها ما ي�ستمد جذوره من 

الما�سي و منها ما هو م�ستحدث .

فهناك َمَثٌل يقول: »َمن خّلف ما مات »بمعنى 

من له اأولد لم يمت لأنه م�ستمر بهم .

وهذا نجد جذوره في ملحمة جلجام�س حين 

ع�سر/  الثاني  اللوح   / اإنكيدو  جلجام�س  �ساأل 

عن م�سير من له ابن واحد اأو اثنان .. و هكذا،  

له  كان  اإن  جميل  الميت  م�سير  اأن  يبدو  حيث 

)37(
اأبناء كثر. 
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-1 د. نائل حنون - عقائد ما بعد الموت 

في ح�سارة بالد وادي الرافدين القديمة 

. وزارة الثقافة - بغداد - ط2 1986 .  

الثاني ع�سر من » ملحمة جلجام�س  اللوح 

» �س 343 . 

�سل�سلة   - الغربي  الفكر  في  الموت   2-

عالم المعرفة - الكويت .

-3 المرجع ال�سابق .

-4 المرجع ال�سابق .

-5 د. ب�سار خليف - درا�سات في ح�سارة 

الإنماء  مركز   - القديم  العربي  الم�سرق 

 .  2004  - �سوريا   - حلب   - الح�ساري 

�س 152 

ال�سيادون   - محي�سن  �سلطان  د.   6-

الأوائل - دار الأبجدية دم�سق 1996 .

مراجعة  يمكن  التف�سيل  من  للمزيد   7-

الم�سرق  ح�سارة  في  درا�سات  موؤلفنا 

العربي القديم .

 – عدن  تنانين   – �ساغان  كارل   8-

ترجمة نافع لّب�س – اتحاد الكتاب العرب 

. 1996 – دم�سق 
-9 د. �سلطان محي�سن – مرجع �سابق .

-10 المرجع ال�سابق .

 – النف�سية  – العقد  -11 روجر مو�سيلي 

 – الثقافة  وزارة   – اأ�سعد  وجيه  ترجمة 

�سوريا 1985. �س 70

النف�س  – علم  يونغ  كارل غو�ستاف   12-

 1985 – �سوريا  الحوار  – دار  التحليلي 

.

ح�سن   – ال�سهلي  توفيق  محمد   13-

التراث  ال�سعبية في  – المعتقدات  البا�س 

بال   (. �سوريا   – الخليل  دار   – العربي 

تاريخ ( . �س139 .

-14 -15 د. نائل حنون – مرجع �سابق 

274 الجنائزية �س  ال�سعائر  و  – الدفن 
-16 المرجع ال�سابق – �س 278 .

-17 المرجع ال�سابق – �س 281 .

-18 المرجع ال�سابق – �س 282 .

-19 محمد الجوهري – علم الفلكلور – 

– ط1  – القاهرة  المعارف  – دار  ج2 

-1980 �س 553 .

الحكاية   – يون�س  الحميد  عبد  د.   20-

– الموؤ�س�سة الم�سرية للتاأليف و  ال�سعبية 

الن�سر – دار الكاتب العربي – 1968 – 

�س 47-46 .

�س  �سابق  مرجع   – حنون  نائل  د.   21-

. 216

�س  �سابق  مرجع   – حنون  نائل  د.   22-

. 110

-23 -24 د. نائل حنون – مرجع �سابق 

. 288

– مرجع �سابق  -25 المعتقدات ال�سعبية 

�س 203 .

عالم   – كراب  هجرتي  األكزندر   26-

الفلكلور – ترجمة ر�سدي �سالح – وزارة 

الثقافة – القاهرة – 1967 �س 156 .

مكتبة   – المقد�س  الكتاب  قامو�س   27-

– 1981 �س  – ط6  – بيروت  الم�سعل 

. 959

�سلوى  د.   – بدران  اإبراهيم  د.   28-

العربية  العقلية  في  – درا�سات  الخما�س 

 – – بيروت  الحقيقة  – دار  – الخرافة 
ط3 – 1988 �س 291 .

-29 المعتقدات ال�سعبية . مرجع �سابق .

�سابق  – مرجع  -30 د. �سلطان محي�سن 

.

الزراعة  و  – الألوهية  كوڤان  جاك   31-

الثقافة  – وزارة  مو�سى خوري  – ترجمة 
. 1999 – دم�سق 

 – – الآراميون  اأبو ع�ساف  د. علي   32-

دار الأماني – �سوريا – 1988 .

– مرجع �سابق  -33 المعتقدات ال�سعبية 

�س 167 .

-34 د. نائل حنون – مرجع �سابق – �س 

. 156

مدخل   – الحكيم  عبد  �سوقي   35-

 – العربية  الأ�ساطير  و  الفلكلور  لدرا�سة 

�س59 – 1982 .

-36 المرجع ال�سابق – �س336   

-37 د. نائل حنون . مرجع �سابق .

هــــوامــــــ�س

»من غير هاليوم«

اأي من غير هذا اليوم:

تقال في معر�س التحدث عن �سخ�س متوفي 

وحين يرد ذكر الميت يقال من غير هاليوم، لئال 

يموت الرجل الُمخاَطب .

الموت  فوق  اأي  القبر«  ة  ع�سّ الموتة  »فوق 

حياته  في  تكثر  من  على  تطلق  و  القبر،  �سيق 

الم�ساعب و ل ي�ستطيع النفكاك منها، حيث تّم 

ا�ستعارة هذه ال�سورة من عالم الموت .

 .. الغفلة  �ساعة  تعبير:  الموت  على  واأطلق 

وموت اأحمر، تعبير عن الموت الدموي .

بمّلي  ما  اآدم  »بني  نقراأ:  الحكمة  باب  وفي 

عينو غير التراب »وهذا يقال في و�سف الن�سان 

معو  اآخد  حدا  و»ما  ومتاعها.  بالحياة  الطماع 

�سي«.   

اإن هذه المقارنة تعتبر مدخاًل لدرا�سة اأ�سمل 

و اأعمق حول ظاهرة الموت في المعتقد ال�سعبي 

العربي بعامة و الم�سرقي بخا�سة ..

ولعل ما يمكننا التو�سل اإليه من بحثنا هو اإن 

اأن نحيا حياة  و قدرنا  الب�سر  الموت حتمي على 

الُمطلقة   .. ال�سامية  الحقيقة  اإلى  بعبورنا  تليق 

في اآن . 
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اإن الدرا�شات ال�شابقة املتعلقة باإفريقيا ال�شمالية اأظهرت اأن ال�شكان 

املحلين اأو الرببر غائبون اأو �شلبيون من حيث م�شا همتهم احل�شارية 

الأبحاث  بداأت  الأخرية  ال�شنوات  منذ  لكن  الإفريقية.  الربوع  تاريخ  يف 

اأ�شحت  اإفريقيا وكذلك املتو�شط و  ُتربز م�شاركتهم يف تاريخ �شمال 

م�شاركتهم  ُتبن  التي  املقاربة  هذه  يوم.  بعد  يوما  ُتثمن  اإ�شافتهم 

انطلقت منذ ب�شع �شنوات وهي تتدعم بف�شل قراءة جديدة  الفعلية 

اجلديدة)1(. املكت�شفات  ُتقدمه  مــا  وبف�شل  املتوفرة  للمعطيات 

املعلم الأثري الذي �شاأقدمه ُيبن توا�شل عادات حملية قبل اإ�شالمية 

اأ�شكال  اأحد  بذلك  وُي�شّور  القريوان)2(  مدينة  يف  املعا�رشة  الثقافة  يف 

م�شاهمة املحلين الأفارقة يف �شياغة تاريخ وثقافة هذه املنطقة.

1 - انت�شار طقو�س

 الخ�شوبة وتاأ�شلها

 المخ�س�س في 
)3(

اإن درا�ستي للفخار النذري

جزء منه لإحياء طقو�س الخ�سوبة جعلتني اأهتم 

بالممار�سات الدينية لدى العديد من الح�سارات 

طقو�س  انت�سار  اكت�سفت  بــذلــك  و  والــثــقــافــات 

اإلى جانب  تنّوعها  و  ِقدمها  وكذلك   
)4(

الخ�سوبة

توا�سل عدة ممار�سات وكذلك اأدوات لها عالقة 

.
)5(

بهذه الطقو�س في كامل المتو�سط على الأقل

اأن  الطقو�س  هذه  اأهمية  تاأكيد  من  يزيد   ومما 

اأن  لنا  ُتظهر  و�سلتنا  التي  الفنية  الأعمال  اأقدم 

لدى  بها  ُي�ستهان  ل  مكانة  احتلت  قد  الخ�سوبة 

الإنجاب  بفكرة  لعالقتها  الب�سري. نظرا  الكائن 

البقاء  فان الخ�سوبة مرتبطة دون �سك بغريزة 

لدى بني الب�سر. اإلى جانب ذلك فان الخ�سوبة 

مرتبطة بفكرة البركة. اإّن عقيدة البربر خا�سة 

كونيا  ُبعدا  الفكرة  هذه  منحت   
)6(

الريفيين لدى 

وت�ساهم  الحماية  ُتوؤّمن  يعتبرونها  فهم  تقريبا 

الحيوانية  و  الطبيعية  و  الب�سرية  الخ�سوبة  في 

ُيف�سر  ما  وذلك  والثقة  الأمــن  تمنح  فهي  بذلك 

توا�سلها المذهل عبر الأزمنة.

2 - توا�شل عادات البربر 

رغم انت�شار الإ�شالم

ــي البالد  انــتــ�ــســار الإ�ـــســـالم ف ــوم رغـــم  ــي ال

التون�سية مما يجعلنا نعتقد انقرا�س طقو�س لها 

»المحن���ية« م���زار  م��ن اأ�سل اإفريقي
 في مدينة القيروان  - تون�ض

عادل نجيم �� كاتب من تون�س
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الوثنية  من  �سربا  ُتعد  لأنها  بالخ�سوبة  عالقة 

فاإنه  الر�سمية  المنظومة  في  ممنوعة  ُتعتبر  و 

لالإ�سالم  معقال  ُتعد  التي  القيروان  مدينة  في 

ُتمار�س  مكان  انتباهي  لفت  المغرب  بــالد  في 

بالخ�سوبة  ــدة  وطــي عــالقــة  لــهــا  طــقــو�ــس  فــيــه 

لمدة  الخاطئ  العتقاد  �ساد  لقد  )ال�سكل2(. 

وجود  اأي  من  خالية  القيروان  مدينة  اأن  طويلة 

�سابق للم�سلمين وقد �ساهمت الم�سادر العربية 

�شكل  )2( التون�شية  للبالد  ال�شياحية  الخريطة 

ــن مـــوقـــع مـــديـــنـــة الـــقـــيـــروان ــي ــب ت

�شكل  )3(
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لفكرة  بالترويج  ــراأي  ال هــذا  �سياغة  في  كثيرا 

اأ�سحاب  يعتبر  عدم.  من  المدينة  هذه  تاأ�سي�س 

هذا الراأي اأن ت�سمية القيروان من اأ�سل فار�سي 

في  �سك  من  لي�س 
)7(

القوافل. تعني محطة  هي  و 

اأن هذه الت�سمية توؤكد الدور الع�سكري المركزي 

بالد  في  الإ�سالمي  الح�سور  في  المدينة  لهذه 

وبالخ�سو�س  العلمية  المعطيات  لكن   
)8(

المغرب

منها الأثرية بداأت ت�سرب هذا الت�سور بالك�سف 

اإ�سالمي  الــقــبــل  الــمــا�ــســي  يـــوم عــن  بــعــد  يــومــا 

الطابع  عــن  ـــل  الأق على  اأو  الــقــيــروان  لمدينة 

فهذا  الإ�سالمي.  المغرب  بالد  لثقافة  المزدوج 

المعلم الذي له عالقة بطقو�س الخ�سوبة القبل 

اإ�سالمية ي�ساهم في الك�سف عن الهوية الثقافية 

الفعلية لمدينة القيروان وجهتها.

�شكل  )4( �شكل  )4(

منطقة القيروان العتيقة وموقع المحنية
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3 - مزار ي�شمى »المحنية«
مال�سقة  طــاقــة  �سكل  يتخذ  الــمــعــلــم  هـــذا 

في  ــع  ــواق ال ــار  الأنــ�ــس اأو  ــاري  ــ�ــس الأن لم�سجد 

غير  القيروان  مدينة  �سور  من  الغربي  الجنوب 

تقول  )ال�سكل3(.  الــجــديــد  الــبــاب  عــن  بعيد 

الم�ساجد  اأول  هــو  الم�سجد  هــذا  اإن  ــة  ــرواي ال

 47 ل�سنة  تــاأريــخــه  المتفق  مــن  و  بــالــقــيــروان 

ميالدية.   668-667 �سنتي  توافق  التي  هجرية 

الم�سجد هو �سحابي  موؤ�س�س  اأن  الم�سادر  تفيد 

مي�سور من المدينة المنورة و قد مات �سهيدا في 

القيروان وُدفن في ال�ساحة المال�سقة للم�سجد. 

ُت�سمى هذه الطاقة الْمِحِنّية وهي في �سكل ُفتحة 

و�سط  ُمهياأة  متر  ن�سف  ُتناهز  دائرية  ن�سف 

الفاتحين  لدفن  مخ�س�سا  ف�ساء  ُيطوق  حائط 

 ُملطخة 
)9(

اأيد باآثار  الأوائل. هذه الطاقة ُمزوقة 

4(. حتى وقت قريب كانت   )ال�سكل 
)10(

بالحناء

وقع  ُمــوقــدة  �سمعات  على  تحتوي  الطاقة  هــذه 

هذا  تــفــرد  اإن  كــهــربــائــي.  بم�سباح  تعوي�سها 

المعلم وا�ستمرارية الممار�سة التي تدور به ت�سد 

هذه  اأن  ُيفتر�س  حيث  ُم�سلمة  اأر�س  في  النتباه 

الطقو�س التي ينهى عنها الإ�سالم قد انقر�ست. 

�سيء  في  ُتفيدنا  ل  العربية  الن�سو�س  لالأ�سف 

هذا  طبيعة  معرفة  فــي  ا�ستغاللها  ـــا  اأردن اإذا 

المعلم. اإلى جانب ذلك فان ال�سكل الراهن لهذه 

الناحية  لذلك فمن  يبدو قديما جدا.  الطاقة ل 

باأقدمية  يفيد  عن�سر  اأي  هناك  لي�س  الأثــريــة 

اإن هذه  تقول  ال�سفوية  الرواية  لكن  الطاقة  هذه 

خريات 
ُ
الطاقة هي الأخيرة التي بقيت من بين اأ

الف�ساء  ُيطّوق  الذي  الحائط  في  موجودة  كانت 

المالحظ  من  للم�سجد.  الُمال�سق  الجنائزي 

الم�ساجد  في  �سائد  ُمت�سابهة  طاقات  وجود  اأن 

وخا�سة في المزارات وهي ُمخ�س�سة لمن ماتوا 

�ُسهداء وعادة ما ُتبنى لهم كذلك اأ�سرحة ُت�سمى 

المحتمل  من  لذلك     .
)11(

مزار اأو  زاويــة  اأو  قبة 
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كّونت ُجزء من معلم جنائزي  الطاقات  اأن هذه 

الم�سجد  هذا  بنى  الذي  لل�سحابي  تكريما  ُبني 

لأوائل الفاتحين الم�سلمين الذين ا�ست�سهد عدد 

ال�ساحة المال�سقة لنف�س  كبير منهم و ُدفن في 

�سابقة  غير  الطاقة  هذه  تكون  بذلك  الم�سجد. 

الإ�سالمية. للفترة 

4 - اأ�شول هذا المعلم 
من الجائز الت�ساوؤل اإذا كانت هذه الطاقة قبل 

اأن الإ�سالم في بالد  ال�سبب في ذلك  اإ�سالمية. 

الممار�سات  و  المعتقدات  ُكليا  يمُح  لم  المغرب 

التي  الممار�سة  اإن  بالفعل   
)12(

اإ�سالمية. القبل 

قرابة  ذات  تبدو  المقد�س  المكان  هذا  ي�سهدها 

المعلم  هــذا  اإ�سالمية.  قبل  طقو�س  مع  كبيرة 

وار  م�سرح لممار�سة تبدو قد اخترقت الزمن فالُزّ

 كما 
)13(

ي�سعون �سمعات ُم�ستعلة في و�سط الطاقة

مرغوب  المادة  هذه  الحناء.  من  هبة  يقدمون 

خا�سة  وعالقتها  الرمزية  لقيمتها  كثيرا  فيها 

اأفادني به القائم  بالخ�سوبة الأنثوية. ح�سب ما 

يرتادونه  الذين  الـــّزوار  فــان  المعلم  هــذا  على 

الأول نجد  المقام  اأ�سناف مختلفة. في  هم من 

الن�ساء الحوامل والفتيات الراغبات في الزواج. 

ياأتون  كلهم  والمهمومون.  المر�سى  ذلــك  يلي 

وكذلك  بال�سمع  م�سحوبين  رغباتهم  لتقديم 

في  ب�سرعة  الح�سم  لالإناث.  بالن�سبة  بالحناء 

هذه  في  تــدور  التي  الممار�سة  طبيعة  مو�سوع 

اأنها   اأن نالحظ  الطاقة ُيعتبر ت�سرعا لكن يمكن 

تحتوي على عنا�سر طق�س له عالقة بالخ�سوبة 

ال�سمعات  تمثله  الــذي  النور  خــالل  من  ذلــك  و 

التي  الأمنية  واأخيرا  الحناء  تمثلها  التي  والهبة 

ُمماثلة  ُطقو�سا  اإن  الحقيقة  في  الزائر.  يقولها 

التون�سية.  البالد  من  اأخــرى  مناطق  في  توجد 

بالبنات  خا�سة  ُطق�سية  لممار�سة  الإ�سارة  تكفي 

 )ال�سكل 5(. من الُمحتمل 
)14(

البالغات في جربة

كثيرا اأن هذه الممار�سة ذات اأ�سل قبل اإ�سالمي. 

دڤة  مدينة  في  ُيقام  اآخــر  طق�س  هناك  كذلك 

 
)15(

مخول تــدعــى  �سيدة  �ــســرف  على  القديمة 

بف�سل  ِقدمه  من  متاأكدون  ونحن  )ال�سكل6( 

الممار�سات  هذه  كل  لتينية.  نقائ�سية  �سواهد 

اأنها ذات  الممكن  اإ�سالمية.من  ذات جذور قبل 

اأ�سول بونية باعتبار اأن تاأثير هذه الح�سارة في 

�سيء  القيروان  بجهة  الم�ستقرين  النوميديين 

الثقافة  هــذه  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة  جــدا  وارد 

اإ�سافة لذلك  اإفريقيا.  انت�سرت كثيرا في �سمال 

فاإن مدينة �سيدي الهاني التي عرفت تاأثيرا بونيا 

مما  القيروان  مدينة  عن  كثيرا  تبعد  ل  كبيرا 

. كذلك 
)16(

تاأثيرات متبادلة حتمية يجعلنا نتوقع 

ذات  تكون  اأن  ُيمكن  الطقو�س  هذه  ب�ساطة  بكل 

اأ�سل اإفريقي. ففيما يتعلق بمدينة القيروان فان 

نقي�سة  خالل  من  ُمتاأكد  بها  النوميدي  الح�سور 

كما   
)17(

ميالدي الــثــالــث  الــقــرن  لمطلع  تــرجــع 

انت�سار  بعد  اإ�سالمية  قبل  طقو�س  ا�ستمرار  اأن 

ُمثيرة  م�ساألة  لي�ست  المغرب  بالد  في  الإ�سالم 

رغم  اأنه  فاأكثر  اأكثر  ُتوؤكد  فالدرا�سات  للده�سة 

على  حافظوا  فاإنهم  لالإ�سالم  البربر  اعتناق 

ُجملة من الممار�سات الوثنية وقعت اأقلمة بع�سها 

الآخر  البع�س  ظل  حين  في  الإ�سالم  تعاليم  مع 

هذه  الدين.  هذا  تعاليم  مع  �سارخ  تناق�س  في 

الفالحية  الموا�سم  في  خا�سة  تتجلى  الطقو�س 

.
)18(

وزيارة الأولياء وفكرة البركة

الم�سادر  روايـــة  فــاإن  ُمماثلة  اأدلـــة  بف�سل 

الأدبية التي تتحدث عن تاأ�سي�س مدينة القيروان 

من طرف عقبة بن نافع وتذكر غياب اأي مدينة 

في الموقع يجب ُمراجعتها. اإلى جانب ذلك فاإن 

الإ�سالمي  قبل  القيروان  ما�سي  حول  ال�سواهد 
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)1( نكتفي بذكر اأهم الأعمال التي اهتمت 
بهذه المقاربة . م. لوقالي . �ساتورن 

1966؛   1961- باري�س  الإفريقي. 

الإفريقية  ــمــقــاومــة  ال  . بــنــابــو  م. 

للرومنة. باري�س 1976؛ ج .كامب�س. 

اأكـــ�ـــس-اأن- الــبــربــريــة.  المو�سوعة 

بروفن�س 1976 .

ال�سياحّية  الــخــريــطــة   :1 الــ�ــســكــل   )2(
مدينة  موقع  تبين  التون�سية  للبالد 

القيروان. 

من  لمجموعة  درا�سة  نجيم.  عــادل   )3(
المباخر و القران�س الفخارية البونية 

�سهادة  بــاردو.  و  قرطاج  متحفي  في 

اأك�س- جامعة  المعمقة.  الدرا�سات 

عادل  1996؛  جوان   . اأن-بروفن�س 

الفينيقي  الــنــذري  الــفــخــار   . نجيم 

الغربي.   الــمــتــو�ــســط  ــي  ف الــبــونــي  و 

اأك�س-اأن-  جامعة  دكتوراه.  �سهادة 

بروفن�س2008.

ال�سرق  اأ�ساطير و طقو�س  اأ. جام�س.   )4(
1960. هذا  باري�س  القديم.  الأدنى 

الطقو�س  هــذه  اأقدميه  يبين  العمل 

و  الــ�ــســرق  فــي  الــتــاريــخ  مــا قبل  منذ 

الغرب.

وهي  القران�س  ت�سمى  الأوانـــي  هــذه    )5(
التي  الخ�سوبة  طقو�س  في  ُت�ستعمل 

لقد  و  القديم  منذ  بتوا�سلها  تتميز 

�ساأن�سره  مــنــهــا  عـــدد  بــجــمــع  قــمــت 

لحقا.

المو�سوعة  ــة.  ــرك ب مــقــال  فـــور.  اأ.   )6(
البربرية. �سفحة 1136.

القيروان.  مــقــال  مــحــفــوظ.  فـــوزي   )7(
 4095 �سفحة  البربرية.  المو�سوعة 

.

ُت�سور مدينة القيروان في الم�سادر   )8(
ُمحدثة  مدينة  اأنها  على  الإ�سالمية 

لكن  دعـــائـــيـــة  �ــســيــا�ــســيــة  لـــغـــايـــات 

الراأي  ُتفّند هذا  الجديدة  المعطيات 

الطوبونيمية   الــمــعــطــيــات  اأن  كــمــا 

ت�سمية  اأنظر   . الـــراأي  هــذا  ُتعار�س 

القيروان قبل الإ�سالمية ح�سب محمد 

القديمة  المدينة  من  فنطر.  ح�سين 

الإ�سالمية.  العربية  المدينة  اإلـــى 

البونية  و  الفينيقية  الدرا�سات  مجلة 

 .  1991  .6 عــدد  اللوبية  ــار  ــالآث ول

بخ�سو�س  كذلك  اأنظر   .47 �سفحة 

النقائ�سية  و  الح�سرية  المعطيات 

القبل  ــقــيــروان  ال ومــديــنــة  لمنطقة 

الــبــاهــي. مفهوم  اأحــمــد  اإ�ــســالمــيــة. 

العربية.  ــادر  ــمــ�ــس ال فـــي  قــمــونــيــة 

 .  178 عــدد  التون�سية  الــكــرا�ــســات 

�سفحة   .1977 الــثــالــث.  الــثــالثــي 

  .40-13
لدى  العين  من  حماية  دور  لها  اليد    )9(
لدى  وكــذلــك  ــالم  ــس الإ� قبل  الــعــرب 

اأنظر  الإ�سالمي.  المغرب  في  العرب 

اأ.وبار. القامو�س ال�سغير لالأ�ساطير 

الإ�سالمية.  المعتقدات  و  العربية 

باري�س 1996. مقال العين الخبيثة. 

اليد  عالمة   .-233  232 �سفحة 

اإفريقيا  �سمال  في  ح�سور  لها  كذلك 

�سحرية.  دللـــة  ولــهــا  ــالم  ــس الإ� قبل 

قرطاج  فنطر.  ح�سين  محمد  اأنظر 

الثاني.  الــجــزء  حــ�ــســاريــة.  مــقــاربــة 

تون�س 1994. �سفحة 366.

فان  الإ�سالمية  الأ�ساطير  ح�سب   )10(
عندما  حواء  دموع  م�سدرها  الحناء 

المرجع  الــجــنــة.اأ.وبــار.  من  هبطت 

 .218 دموع.�سفحة  مقال  ال�سابق. 

من ناحية اأخرى فان بع�س النباتات 

اإعُتبرت  ال�سفائية  الخ�سائ�س  ذات 

كذلك.   �ــســحــريــة  خــ�ــســائــ�ــس  ذات 

الأ�سناف  هذه  اأح�سن  تمثل  الحناء 

الطقو�س  لعبته في  الذي  للدور  نظرا 

ال�سحر   . دوتــي  ال�سحرية.انظر.اأ. 

الجزائر  اإفريقيا.  �سمال  في  والدين 

1908. �سفحة 81.   
مقال  ال�سابق.  المرجع  وبـــار.  اأ.   )11(
اأعاله  بينُت  لقد   .364 �سفحة  ولي. 

موا�سفات  الخ�سوبة  و  الــوليــة  اأن 

يكون  اأن  يــمــكــن  الــولــي  مــتــداخــلــة. 

وترجى  للبركة  حامال  ميتا  �سخ�سا 

حظوته ليزيد من خ�سوبة الأ�سخا�س 

الذين يق�سدونه في الغالب.

اأن  يمكن  المغرب  بالد  في  »اليوم   )12(

يرجع  �سحرية  دينية  ممار�سات  نجد 

وحتى  الــقــرطــاجــيــة  للفترة  اأ�ــســلــهــا 

قبلها«. محمد ح�سين فنطر. المرجع 

ال�سابق �سفحة 365.

فيها  ُي�ستعمل  ــي   ــت ال الــطــقــو�ــس   )13(  

والقربان  النور  بين  تجمع  ن�س  القرا 

اأو  قــنــديــل  يمثله  ــور  ــن ال الــمــقــد�ــس. 

م�سعل. هذه الممار�سات نجدها لدى 

الرومان  و  والفينيقيين  اليونانيين 

و  الــعــرب  اأن  كــذلــك  ـــح  الأرج و على 

الطقو�س.  هــذه  عرفوا  النوميديين 

في  الم�ساعل  اإ�ستعمال  بخ�سو�س 

احـــتـــفـــالت الــخــ�ــســوبــة انـــظـــر.ب. 

�سفحة  الــبــونــي.  الــخــزف  �سنتا�س. 

549. ال�سورة 46.  

)14( نجد كذلك عند اليهود الم�ستقرين 

البالد   ــوب  ــن ج ــة  ــرب ج جـــزيـــرة  فـــي 

فالفتيات  بالخ�سوبة  تتعلق  ممار�سة 

لمزار  يذهبن  الــزواج  في  الراغبات 

ي�سمى »معبد الغريبة« و ي�سعن بي�سة 

في طاقة خا�سة لهذا الغر�س.

مداخلة  �ساو�س.  با�س  الدين  )15(.عز 

تقارير  دڤة.  في  �سعبي  احتفال  حول 

نوفمبر-  ــس.  ــ� ــائ ــق ــن ال اأكـــاديـــمـــيـــة 

الــرابــع.  الــجــزء  دي�سمبر2000. 

�سفحة 1178.

في  الفينيقية  الثقافة  ـــار  اآث )16(حول 

ح�سين  محمد  انظر  اإفريقيا  �سمال 

�سفحة  الــ�ــســابــق.  الــمــرجــع  فــنــطــر. 

.376-355

ال�سابق.   المرجع  الباهي.  احمد   )17(

�سفحة 20

مقال  بــــالط.  -�ــــس.  ر.بـــا�ـــســـط   )18(

البربر. المو�سوعة الإ�سالمية �سفحة 

.1213

هــــوامــــــ�س

ال�سواهد  هــذه  مجمل  لالنتباه.  لفتة  �ــســارت 

ثرية.  محالة  ل  �ستكون  اإنجاز خال�سة  ي�ستدعي 

لإعادة  يدعو  المعلم  هذا  فان  ذلك  جانب  اإلــى 

اأن  حيث  الإ�سالمي  المغرب  ماهية  في  النظر 

الأفارقة الذين اأ�سلموا احتفظوا بجزء كبير من 

ثقافتهم رغم اعتناقهم للدين الإ�سالمي ال�سيء 

الذي اأعطى مزيجا ثقافيا طريفا بداأت الأبحاث 

تك�سف النقاب عنه.
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الهدية :االإطار المرجعي والممار�سة
ق�����ري�����ة ال������دي������ه ب����ال����ب����ح����ري����ن ن����م����وذج����ا

خ��ديجة الم���والني �� كاتبة من البحرين

الهدية  مــو�ــشــوع  الــبــحــث  هـــذا  يــتــنــاول 

ــة اثــنــوغــرافــيــة لها  وهــوعــبــارةعــن درا�ــش

باعتبارها اأداة تقوي العالقات الجتماعية 

وتزيد الرتابط الجتماعي بن اأفراد القرية 

�شواء كانت هذه الهدايا معنوية او مادية 

املنا�شبات  باختالف  الــهــدايــا  وتختلف 

دينية  اأم  دنيوية  �شواء  فيها  تقدم  التي 

واملعتقدات  والتقاليد  العادات  وتاأثري 

يف تبادلها.

الديه وهي  اأ�شا�شا مبنطقة  البحث  يتعلق 

فيها  اأعي�س  التي  قريتي 

عدد  يبلغ  والتي 

ما  �شكانها 

يــــــقــــــارب 

اأربعة  اإليها  وتقود  ن�شمة   6000/5000
ال�شمالية  اجلــهــة  على  مدخلن  مــداخــل 

�شبب  اأما  اجلنوبية.  اجلهة  على  ومدخلن 

ت�شميات  بعدة  الديه  فعرفت  ت�شميتها 

الفرتات  من  فرتة  يف  عليها  يطلق  فكان 

كما  الت�شمية  هذه  و�شبب  )البدعة(  ا�شم 

اأن  القرية  من  ال�شن  كبار  بع�س  اأخربنا 

الديه كانت حمط الأنظار يف ف�شل ال�شيف 

فكان  وريفية  �شاحلية  قرية  لأنها  قدمياً 

لق�شاء  يق�شدونها  الأخــرى  القرى  اأهايل 

اخل�شب  وريفها  البارد  جوها  يف  ال�شيف 

لهم  يبنون  فكانوا  اللطيف.  و�شاحلها 

)البدع(  عليها  يطلق  موؤقتة  منازل 

اأما  دائمة.  ولي�شت  مبتدعة  لأنها 

كلمة  فهو  احلـــايل  الــديــه  اإ�ــشــم 

فار�شية معناها قرية �شغرية.
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البيوت  كــثــرة  ــه  ــدي ال قــريــة  مــمــيــزات  ومـــن 

على  ي�ساعد  مما  البع�س  ببع�سها  المتال�سقة 

المجتمع.  اأفراد  بين  الروابط الجتماعية  تقوية 

ــتــي ل  ــًا كــثــرة الأزقـــــة ال ــ�ــس ومـــن الــمــالحــظ اأي

قرية  في  تكثر  فيها.  المرور  ال�سيارات  ت�ستطيع 

القادرة  والــخــدمــات  الــعــامــة  الــمــرافــق  ــه  ــدي ال

حركة  تكثر  حيث  الأفــراد  احتياجات  تلبية  على 

كبير  ب�سكل  وتنت�سر  الأفــراد  بين  وال�سراء  البيع 

ماركت  وال�سوبر  التجارية  والمحالت  المطاعم 

حتى  المتجولون  والباعة  الن�سر  ودور  والبقالت 

بكثرة  يق�سدونها  الــمــجــاورة  الــقــرى  بع�س  اأن 

لق�ساء معظم احتياجاتهم.

بالعادات  متم�سكة  ــه  ــدي ال قــريــة  مـــازالـــت 

والتقاليد مثلها مثل اأي قرية في البحرين وتقوم 

الح�سينية  ال�سعائر  مثل  الدينية  ال�سعائر  بجميع 

والحتفالت في المنا�سبات الدينية المختلفة.

ويهدف هذا البحث اإلى:

1. التعرف  على  مفهوم الهدية  في المجتمع.

2. التعرف على اأنواع الهدايا.

فيها  تقدم  التي  المنا�سبات  على  التعرف   .3

الهدايا.

4. التعرف على المعتقدات المتعلقة بالهدايا.

5. التعرف على الأهداف التي يطمح لها الأفراد 

من وراء اإعطاء الهدية.

اإهداءها  ن�ستطيع  التي  الهدايا  على  التعرف   .6

والتي  ل  ن�ستطيع .

مفاهيم الدرا�شة:

- الهدية،التعريف النظري :

التي  الأ�ــســيــاء  اأو  والــخــدمــات  ــال  ــع الأف هــي 

يقدمها ال�سخ�س لغيره من النا�س دون اأن يتوقع 

)1(
منهم اأن يقدموا له اأي مقابل لها.

مادية  اأ�سياء  تبادل  هي  الإجرائي:  التعريف 

ومعنوية بين اأفراد مجتمع ما.

)Gift exchange( الهدايا:   تبادل   -

تقديم  وكان  لآخر  �سخ�س  يقدمها  هبة  الهدية 

الهدايا من الأ�ساليب الهامة في توزيع النتاج في 

اقت�سادية  فعالية  ظل  وقد  القديمة  المجتمعات 

البدائية  الــ�ــســعــوب  مــن  كبير  عــدد  بــيــن  هــامــة 

ال�سماليين  الأمريكيين  الهنود  بين  وخا�سة 

الهدايا  تقديم  ويعتبر  )اأو�سينا(  �سعوب  وبع�س 

الذي يتم في منا�سبات خا�سة كالزواج والأعياد 

اللذين  الأ�سخا�س  من  متوقعًا  اأمــرًا  والزيارات 

يقترن  كما  معينة.  اإجتماعية  بعالئق  يرتبطون 

الجتماعية  التقاليد  لأن  الهدية  رد  بتوقع  دائمًا 

تفر�س تطبيق مبداأ )المقابلة بالمثل( وقد يكون 

بنوع  م�سحوبًا  يكون  اأنه  رغم  احتفاليًا  التبادل 

اأن  اإلــى  الباحثين  بع�س  ويذهب  المقاي�سة  من 

الجتماعية  العالئق  من  وردهــا  الهدايا  تقديم 

فهما  ولــذا  رمزية  معاٍن  على  ينطويان  واإنهما 

من  اأول  .وكان  كذلك  ومتالزمان  لزمان  اأمران 

اجتماعية  اأنثربولوجية  درا�ــســة  الهدية  ــس  در�

الإحتفالي  التبادل  در�س  من  واأول  )مو�س(  هو 

هو  م�ستفي�سة  اأنــثــربــولــوجــيــة  ــة  درا�ــس للهدايا 

)2(
)مالينوف�سكي(.

عام  مفهوم  للرمز   )Symbol الرمز:)  -

ي�سمل الأ�سوات والكلمات والإر�سادات والحركات 

عالقة  ل  بمفاهيم  ترتبط  حقائق  تمثل  الــتــي 

الكائن  هو  والن�سان  الرمز.  وبين  بينها  ع�سوية 

الوحيد الذي يفهم الرموز وي�ستجيب لها .وتولي 

النثربولوجيا الحديثة للرموز اأهمية خا�سة لأنها 

ت�سور )البناء الجتماعي( والعالئق الجتماعية 

لدى ال�سعوب كما تمثل اأ�ساليب تفكيرها وت�سور 

)3(
م�ساعرها.

بقوله: هو  القربان  يعرف هوبير  القربان:   -

بتغيير  اأ�سحية  نذر  طريق  عن  يقوم  ديني  عمل 

حالة  اأو  يــوؤديــه  الــذي  المعنوي  ال�سخ�س  حالة 

مو�س  مار�سيل  اأما  بها  يهتم  التي  الأ�سياء  بع�س 

المدن�س  اأمـــام  متاحة  و�سيلة  فيعتبرالقربان 

)4(
للتوا�سل مع المقد�س بوا�سطة اأ�سحية ما.

تولي 
االنثربولوجيا 

الحديثة 
للرموز أهمية 

خاصة ألنها 
تصور )البناء 
االجتماعي( 

والعالئق 
االجتماعية 

لدى الشعوب 
كما تمثل 

أساليب 
تفكيرها 

وتصور 
مشاعرها
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الجتماعية:)Custom(العادة  الــعــادة   -

تعده  �سلوكي  نمط  اأو  �سلوك  هــي  الجتماعية 

مطابقته  ب�سبب  وذلك  وطيبًا  �سحيحًا  الجماعة 

عادة  الم�سطلح  ويعد  القائم  الثقافي  للتراث 

الدرا�سات  فــي  الأ�سا�سية  الم�سطلحات  مــن 

الجتماعية والأنثربولوجية .وهناك عدة تعريفات 

مالينوف�سكي  تعريف  اأهمها  الم�سطلح  لهذا 

اأ�سلوب  انها  ين�س على  الذي  للعادة الجتماعية 

تقليديًا  فر�سه  ويتم  ال�سلوك  اأ�ساليب  من  مقنن 

�سابير  يقول  بينما  المحلي.  المجتمع  اأفراد  على 

ت�ستخدم كلمة عادة للدللة على مجموع الأنماط 

في  وتعي�س  الــتــراث  يحملها  الــتــي  ال�سلوكية 

كان  ما  ل  اأن  يجب  فيقول  �سبايزر  اأما  الجماعة 

حيًا منبعثًا عن الوعي الموحد للجماعة وما كان 

مفيدًا.  يعتبره  ال�سعب  اأبناء  من  واحد  كل 

يتحول  ال�سلوك  اأن  ريل  اأو�سح  لقد 

من  يثبت  عندما  عــادة  اإلــى 

اأجيال  عـــدة  خـــالل 

ومن  وينمو  ويتو�سع 

ثم يكت�سب �سلطانًا.

معظم  قــبــل  وقـــد 

ــف  ــري ــع الــــدار�ــــســــيــــن ت

وكظاهرة  مــعــيــاريــة  كــقــوة  ـــعـــادة  ال

تتطلب المتثال الجتماعي بل الطاعة ال�سارمة 

اإن  فاي�س  ويقول  للقانون  ــدة  رائ ذلــك  في  فهي 

قانون  اإلى  تحولت  قد  العادة  باأن  يثبت  التاريخ 

اأن  غير  عادة  اإلى  بــدوره  تحول  قد  القانون  واأن 

رادكليف براون يرى باأن كاًل من العادة والقانون 

الجزاء  نوع  في  يختلفان  ولكنهما  معيارًا  يعدان 

المرتبط بهذا المعيار. فالعادة تفر�س بوا�سطة 

عدم الر�سا الجتماعي على خرقها اأما القانون 

فيفر�س بوا�سطة الق�سر الجتماعي الذي يترتب 

 
)5(

على خرقه.

  Social Relation(:العالقة الجتمــــاعية  -

بين  يقع  تفاعل  اأو  ات�سال  بــاأي  وتتعلق   )Ship

�سخ�سين اأو اأكثر من اأجل اإ�سباع حاجات الأفراد 

التفاعل  اأو  الت�سال  هــذا  مثل  يكونون  الــذيــن 

الطالب  وات�سال  بالم�ستري  البائع  كات�سال 

بالأ�ستاذ وات�سال القا�سي بالمتهم... الخ.

ثالثة  توفر  الجتماعية  العالقة  وت�ستلزم 

�سروط اأ�سا�سية هي :

1. وجود الأدوار الجتماعية التي ي�سغلها الأفراد 

الذين يكونون العالقة الجتماعية.

2. وجود مجموعة رموز �سلوكية وكالمية ولغوية 

ي�ستعملها اأطراف العالقة الجتماعية.

3. وجود هدف اأو غاية تتوخى العالقة الجتماعية 
)6(

اإ�سباعها والإيفاء بالتزاماتها.

اأو  معين  بعمل  بالقيام  التعهد  هو  النذر:   -

تحقق  ما  اإذا  قربانًا  ليقدم  حيوان  تخ�سي�س 

للحظ  ا�ستجالبًا  يقدم  القربان  وكان  معين  اأمر 

اأن  على  الرعاة  بع�س  عادة  جرت  وقد  الح�سن. 

يقدموا ثورًا اأو بقرة اأو خروفًا اإذا ما و�سل عدد 

القطيع اإلى مائة راأ�س. والنذر معروف في كثير 

�سفى  اإذا  اأم  به  بالوفاء  وتتعهد  العالم  بقاع  من 

رزقت  اإذا  عاقر  اإمـــراأة  اأو  المري�س  اإبنها  اهلل 

اإذا فرج اهلل كربه  ان�سان في كرب  اأي  اأو  بطفل 

في  ال�سفر  اأهــوال  من  اهلل  نجاه  اإذا  م�سافر  اأو 

تقديم  النذر  يكون  وقــد  والجو.  البحر  اأو  البر 

ذبيحة اأو التبرع بمبلغ من المال في وجه البر اأو 

والعتكاف  النا�س  اعتزال  اأو  معينة  اأيام  �سيام 

في م�سجد من الم�ساجد وقد تنذر الأم األ ترجل 

يتبّواأون  اأولدهـــا  تــرى  حتى  تتزين  اأو  �سعرها 

عهد  والــنــذر  تن�سدها  التي  المرموقة  المكانة 

والتزام مقد�س يجب الوفاء به ومن يتقاع�س عن 

)7(
اأداء هذا الواجب يرتكب اإثمًا عظيمًا.

 )Popular beliefs( المعتقدات ال�سعبية -

هي مجموعة الأفكار التي يوؤمن بها ال�سعب ، فيما 

الطبيعي،  فوق  العالم  و  الخارجي  بالعالم  يتعلق 

الجتماعية   حياتها  في  الجماعة  منظور  وتمثل 

وال�سعائر  العــتــقــاد  ي�سم  فــكــري  »ن�سق  وهــي 

يسمى عادة 
اال ما كان حيًا 
منبعثًا 
عن الوعي 
الموحد 
للجماعة 
وما كان كل 
واحد من أبناء 
الشعب يعتبره 
مفيدًا.
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والطقو�س وغيرها، يزود ال�سعب الخلق و الحكمة 

)8(
و الر�سد في الأفعال«

وقد اعتمدنا في هذا البحث المنهج الـتاأويلي 

العلمي  منهجه  جيرتز  اأخ�سع  فقد   : الــرمــزي 

يهدف  التي  الرمزية  التاأويلية  الدرا�سة  لطبيعة 

اأن�ساق  اإلى تحقيقها فهو من ناحية يهتم بتحليل 

اأخرى  المعنى المت�سمنة في الرموز ومن ناحية 

الجتماعية  بالعمليات  المعنى  اأن�ساق  يربط 

واأنماط التفاعل الجتماعي.

الإطار النظري لدرا�شة الهدية:

المعاني  ومن منطلق اهتمام جيرتز بدرا�سة 

اأو  الأحداث  اأو  الأفعال  اأو  الرموز  المت�سمنة في 

الثنوجرافية  الدرا�سة  طور  فاإنه  المو�سوعات 

الو�سف  عليه  اأطلق  منهجًا  منها  وجعل  وعمقها 

Thick description  الذي هو جوهر  المكثف 

 hermeneutic- الــرمــزي  التاأويلي  المدخل 

خ�سائ�س  اأربــع  جيرتز  ويحدد   interpretive

وهي  المكثف  الأتنوغرافي  الو�سف  تميز  هامة 

اأوًل: اأنه تاأويلي ثانيًا : اأن ما يوؤوله اأو يف�سره هو 

�سياق الخطاب الجتماعي وثالثًا: التاأويل ي�سمن 

هذا  مثل  في  »يقال«  ما  اأوحماية  تاأمين  محاولة 

الظروف  اأو  المواقف  من  الجتماعي  الخطاب 

التي يمكن اأن تمحى وذلك من خالل تثبيته في 

تتبعها.  يمكن  م�سطلحات  اأو  كلمات  اأو  حــدود 

ومكثفًا  محليًا  يكون  الو�سف  هذا  مثل  اإن  رابعًا: 

اأو   microscopic دقيق  تف�سيلي  منظور  ومن 

)9(
ي�سعى للو�سول اإلى اأدق التفا�سيل.

م�ستويين  على  التاأويلية  الأنثربولوجيا  وتعمل 

الذي  العالم  مكثفة عن  تقارير  تقدم  اأنها  الأول 

من  تــكــون  التقارير  وهـــذه  الأفــــراد  فيه  يعي�س 

ويعرف  اأنف�سهم  الأفــراد  لروؤى  طبقًا  اأو  الداخل 

ــجــاه فــي الأنــثــربــولــوجــيــا بــاأ�ــســمــاء اأو  ذلــك الت

الداخل  من  الدرا�سة  مثل  مختلفة  م�سطلحات 

التجربة عن  اأو   Cognized المعرفي  اأو   emic

قرب اأو من وجهة نظر ال�سخ�س المواطن. ثانيا: 

المعرفية  الأ�س�س  في  باإمعان  والتاأمل  التفكير 

الرموز  ا�ستنتاج  بغر�س  التقارير  لهذه  والفكرية 

اأو اأن�ساق الرموز والمعاني المرتبطة بها. ويعرف 

ذلك في الدرا�سات النثروبولوجية بم�سطلحات 

اأو   etic ــارج  ــخ ال مــن  ــة  الــدرا�ــس مــثــل  مختلفة 

الجرائية operational التي تخ�سع للمالحظة 

المو�سوعيةً. 

ويذهب كليفورد جيرتز اإلى اأن عملية التحليل 

الظاهرة  معالجة  في  تتلخ�س  التاأويلي  الرمزي 

قراءته  يمكن   TEXT ن�س  اأنها  على  المدرو�سة 

من  التي  العملية  تعني  هنا  الن�س  ــراءة  ق واأن 

خاللها ت�سبح الأنماط غير مكتوبة من ال�سلوك 

ال�سفاهي  والكالم )اللغة( والمعتقدات والتراث 

وهذا  معنى  ذي  متنا�سق  لن�س  موؤلفة  وال�سعيرة 

الن�س ذو المعنى يمكن عزله عن الموقف الحالي 

الذي حدث فيه مع ربطه بم�سمون ذلك الموقف 

بعد  فيما  الن�س  ذلك  وفهم  قراءة  يمكن  بحيث 

وفي غياب الموقف ذاته ولكن لي�س منف�ساًل عن 

)10(
الم�سمون.

وت�سعى نظرية مار�سيل مو�س اإلى تحليل نظام 

التبادل عن طريق الهدايا من منظور ثقافي مميز 

ككل.  الجتماعية  الظاهرة  درا�ــســة  فيه  حــاول 

التي  مو�س  اأفكار  الكثيرمن  اأهمية  من  وبالرغم 

الجتماع  علم  في  واإ�سهاماته  ت�سوراته  تت�سمن 

تحليالته  خالل  اأي�سًا  اأ�سار  اأنه  اإل  القت�سادي 

الى انتقادات عديدة للمداخل الفردية والنفعية 

في النظرية القت�سادية. وتعد فكرته عن البناء 

 The Social Structure للهدايا  الجتماعي 

of Gifts اأحد الأفكار الهامة حيث رف�س الفكرة 

القائلة باأن الهدايا بب�ساطة مجرد رمز يدل على 

اأن  لها ثالث �سمات  Generosity واأكد  الكرم 

رئي�سية من اللتزامات وهي:

1. اللتزام بتقديم الهدايا.

2. اللتزام بت�سليم الهدايا.

3. اللتزام باإعادة دفع اأو تقديم الهدايا.



100
الثقافة الشعبية ـ  شــتاء 82010 العدد

عادات وتقاليد 

بع�س  الهدايا  عــن  مو�س  فكرة  تعك�س  كما 

التحليالت النظرية والفرو�س الهامة التي تقوم 

عليها الظاهرة القت�سادية حيث ت�سير اإلى الكرم 

الجتماعية  والرعاية  والم�سالح  الدين  ودفــع 

فاإن  ثم  ومن  الجتماعي.  والتعاقد  وال�ستهالك 

متداخلة  مجموعة  تو�سح  الهدايا  عن  ت�سوراته 

من النظم الجتماعية التي لها اأبعاد في درا�سة 

�سعى  اأخرى  ناحية  البناء الجتماعي ككل. ومن 

النظم  تلك  بين  المتبادلة  العالقة  لتحليل  مو�س 

الدور  على  تركيزه  عند  وخا�سة  الجتماعية 

الــتــبــادل عن  لنظم  والقــتــ�ــســادي  الجــتــمــاعــي 

المثال  �سبيل  يتمثل على  الهدايا وهذا ما  طريق 

عملية  ت�سير  الدين حيث  دفع  لفكرة  ت�سوره  في 

اإعادة دفع الهدايا اإلى الدائن كنوع من اللتزام 

للدفع وت�سليم الهدايا اإلى اأ�سحابها في الم�ستقبل 

المظاهر  مــن  بالكثير  ترتبط  الظاهرة  وهــذه 

تختلف  والتي  المختلفة  الجتماعية  والبناءات 

بين  الت�سليم  اأو  الدفع  عملية حدوثها عن طريق 

اأفراد المجتمع اأو الجماعات الجتماعية.

عملية  عموما  تــبــدو  ل  المنطلق  هــذا  ومــن 

في  الهدايا  وت�سليم  دفــع  وكيفية  �سبل  تف�سير 

نظام  مجرد  واعتبارها  ب�سيطًا  �سيئًا  الم�ستقبل 

ما  بقدر  الفـــراد  بين  العالقة  على  يــدل  معين 

تحمل الكثير من المعاني والعالقات الجتماعية 

اأن نظام تبادل  ودرجة القرابة عالوة على ذلك 

الهدايا يعك�س مرحلة تاريخية واجتماعية لتطور 

المجتمعات والعالقات الجتماعية وتختلف �سور 

ونوعية  المجتمع  طبيعة  ح�سب  الهدايا  تقديم 

تحليالت  يجعل  مــا  وهـــذا  واأهــدافــهــا  الــعــالقــة 

درا�سة  عن  تمامًا  بعيدة  القت�سادية  النظرية 

والنظم  للظواهر  الحقيقية  الجتماعية  الأبعاد 

اإليها  اأ�سار  التي  الهدايا  نظام  مثل  القت�سادية 

اللتزام  ونظام  الهدايا  عن  ت�سوراته  في  مو�س 

القوانين  المجتمع وطبيعة  الجوانب في  المتعدد 

التي ظهر فيها هذا  العرفية والعادات والتقاليد 

النظام واأدى اإلى تطوره في �سورته الحديثة في 

الوقت الحا�سر.

تو�سح  الهدايا  نظام  عن  مو�س  تحليالت  اإن 

والن�سطة  الــنــظــم  لــواقــع  الــمــتــعــددة  الأبـــعـــاد 

المختلفة  المراحل  خالل  وتطورها  القت�سادية 

للمجتمعات الب�سرية كما تك�سف اأي�سًا عن نوعية 

القت�سادي  الجتماع  علم  في  مو�س  اإ�سهامات 

المداخل  مــن  ال�ــســتــفــادة  يمكن  حــد  اأي  ـــى  واإل

والم�سكالت  الظواهر  ال�سو�سيولوجية في درا�سة 

طبيعة  التحليالت  هذه  تعك�س  كما  القت�سادية 

وغيره  القت�سادي  الجتماع  علم  بين  العالقة 

علم  �سيما  ول  الأخــرى  الجتماعية  العلوم  من 

)11(
الأنثربولوجيا.

الهدية :تعريفها واأنواعها:

في  يزيد    .. جميل  �سام  معنى   .. الهدّية   

النفو�س المحبة والود .. وينزع ما فيه من بغ�ساء 

وت�ساحن ويزيد الترابط الجتماعي قوًة والهدية 

عنها  تكلم  الذي  الرمزي  التبادل  اأنواع  من  نوع 

بير بورديو  ومار�سيل مو�س وغيرهم.

مثل  متعددة  نواح  من  تعاريف  عدة  وللهدية 

تعريفها لغة وا�سطالحًا ودينيًا واأي�سًاعرفيا.

تعريف الهدية لغة: 

اأما الهدية: فاإنها ما اأتحفت به، والتهادي: اأن 

يهدي بع�سهم اإلى بع�س، يقال: اأهديت له واإليه، 

كما  وهــداٍو  وهــداوي،  وهــداوى،  والجمع هدايا، 

هي في بع�س روايات اأهل اللغة، والهدية: مفرد 

اإلــيــه، كالهما  واأهـــدى  له  اأهــدى  يقال:  هــدايــا، 

ويقال:  واإلـــى،  بــالــالم  الفعل  فيتعدى  �سحيح، 

اأي:  هدية،  له  واأهــدى  فالن،  اإلى  الهدية  اأهدى 

بعث بها اإكرامًا له. ويقال اأي�سًا: اأهديت العرو�س 

اإلى بعلها، اأي: زفت اإليه، وهادى فالٌن فالنًا اأي: 

)12(
اأر�سل كٌل منهما هدية اإلى �ساحبه.

تعريف الهدية ا�شطالحاً:

»فهي تمليك في الحياة بغير عو�س« )انظر: 

إن تحليالت 
موس عن 
نظام الهدايا 
توضح األبعاد 
المتعددة 
لواقع النظم 
واالنشطة 
االقتصادية 
وتطورها 
خالل المراحل 
المختلفة 
للمجتمعات 
البشرية



101 الهدية :اإلطار المرجعي والممارسة  قرية الديه بالبحرين نموذجا
العدد8

المغني 239/8(.

ــمــهــذب  ـــرح ال ـــس وقــــــال فــــي )الـــمـــجـــمـــوع �

370/15(: »والهبة والعطية والهدية وال�سدقة 

بغير  الحياة  في  تمليك  وكلها  متقاربة،  معانيها 

وكذلك  لجميعها  �سامل  العطية  وا�ــســم  عو�س 

الهبة.

النبي  فــاإن  متغايران،  والــهــديــة  وال�سدقة 

ول  الهدية  ياأكل  كان   - و�سلم  عليه  اهلل  -�سلى 

)13(
ياأكل ال�سدقة.

تعريف الهدية دينياً: 

ذكر الهدية في القراآن

الهدية،  ذكــر  الكريم  الــقــراآن  في  جــاء  وقــد 

فقالت ملكة �سباأ- بلقي�س - لما خافت من �سليمان 

ـــي  {َواإِِنّ حولها:  من  للمالأ  قالت  ال�سالم،  عليه 

ٍة َفَناِظَرٌة ِبَم َيْرِجُع اْلُمْر�َسُلوَن  ُمْر�ِسَلٌة اإَِلْيِهْم ِبَهِدَيّ

وَنِن ِبَماٍل َفَما اآَتاِنَي  ُتِمُدّ
َ
ا َجاَء �ُسَلْيَماَن َقاَل اأ * َفَلَمّ

ِتُكْم َتْفَرُحونَ}  ِبَهِدَيّ ْنُتْم 
َ
اأ َبْل  اآَتاُكْم  ا   َخْيٌر ِمَمّ

ُ ّ َ
اهلل

قلب  ا�ــســتــمــالــة  ـــــاأرادت  ف )النمل:36-35(. 

م�سانعته،  واأرادت  عنها،  ال�سرر  لدفع  �سليمان 

لها ولقومها وتهديده لهم،  تثنيه عن دعوته  واأن 

لوجه  تكن  لم  لأنها  الهدية؛  يقبل  لم  و�سليمان 

اإيقافه  اأرادت  واإنما  اهلل، ول كان فيها معروف، 

فلما  اليمن،  البلدة وهي  وقتال هذه  الجهاد  عن 

لي�س  الهدية  هذه  اأن  ال�سالم  عليه  �سليمان  راأى 

فيها خير ولم يرد بها وجه اهلل ردها، وقال: {َبْل 

ُهْم  ِتَيَنّ
ْ
َفَلَناأ اإَِلْيِهْم  اْرِجْع   ، َتْفَرُحوَن  ِتُكْم  ِبَهِدَيّ ْنُتْم 

َ
اأ

ِبَها})النمل:37-36(  ــْم  ــُه َل ــَل  ــَب ِق ل  ــوٍد  ــُجــُن ِب

الدين، ولي�ست  واإقامة  اأننا نريد الجهاد  ليعلموا 

بين  العادة  هي  كما  وهدايا،  مجامالت  الق�سية 

ِقَبَل  ل  ِبُجُنوٍد  ُهْم  ِتَيَنّ
ْ
َفَلَناأ اإَِلْيِهْم  {اْرِجْع  الملوك: 

اِغُروَن}  ًة َوُهْم �سَ ِذَلّ
َ
ُهْم ِمْنَها اأ َلُهْم ِبَها َوَلُنْخِرَجَنّ

هذه  بحطام  ينخدعوا  ل  حتى  )النمل:37( 

الدنيا اأو يظنوا اأننا نغتر بالهدايا اأو اأننا �سنترك 

ُهْم  ِتَيَنّ
ْ
َفَلَناأ اإَِلْيِهْم  {اْرِجْع  هديتهم:  لأجل  الجهاد 

ِبُجُنوٍد ل ِقَبَل َلُهْم ِبَها} )النمل:37(. 

العطية  مثل  الهدية  في  -اأي�سًا-  يدخل  ومما 

في  جــاء  ما  معناها  من  يقرب  مما  اأو  والهبة، 

ِنْحَلًة  ُدَقاِتِهَنّ  �سَ �َساَء  الِنّ ـــوا  {َواآُت تعالى:  قوله 

َهِنيئًا  َفُكُلوُه  َنْف�سًا  ِمْنُه  �َسْيٍء  َعْن  َلُكْم  ِطْبَن  َفاإِْن 

باإيتاء  اأمر  وجل  عز  فاهلل  )الن�ساء:4(  َمِريئًا} 

ُدَقاِتِهَنّ ِنْحَلًة}  �َساَء �سَ الن�ساء المهور. {َواآُتوا الِنّ

)الن�ساء:4( ومعنى نحلة: عطية عن طيب نف�س. 

�َسْيءٍ} )الن�ساء:4(  َعْن  َلُكْم  ِطْبَن  وقال: {َفاإِْن 

وهبنه لكم، وتنازلن عنه لكم: َ{اإِْن ِطْبَن َلُكْم َعْن 

�َسْيٍء ِمْنُه َنْف�سًا َفُكُلوُه َهِنيئًا َمِريئًا })الن�ساء:4( 

اأو  لزوجها  ال�سداق  من  جزء  عن  تنازلت  فاإذا 

منه  �سغط  دون  منه  ا�ستلمته  بعدما  اإياه  اأعطته 

ور�سا:  منها  نف�ٍس  طيب  عن  واإنــمــا  اإكـــراه،  ول 

جاء  ولذلك  )الن�ساء:4(  َمِريئًا  َهِنيئًا  َفــُكــُلــوُه 

ت�ست�سفي  اأن  اأردت  اإذا  قــال:  ــه  اأن بع�سهم  عن 

نف�ٍس  طيب  عن  زوجتك  من  درهمًا  فا�ستوهب 

منها، ثم ا�ستر به ع�ساًل، وهاِت اإناًء واجمع فيه 

من ماء المطر، ثم اقراأ القراآن واأذب الع�سل فيه 

ماٌء مبارك،  فاإنه  المطر  اأما ماء  قال:  وا�سربه، 

للنا�س، والقراآن -اأي�سًا- فيه  والع�سل فيه �سفاٌء 

تبراأ  فاإنك  مريئًا،  هنيئًا  الزوجة  ودرهم  �سفاء، 

)14(
باإذن اهلل.

ذكر الهدية في ال�شنة

وجاء  النبوية،  ال�سنة  في  وردت  قد  والهدية 

في  العظيم  الأثـــر  مــن  لــهــا  لــمــا  عليها  الــنــ�ــس 

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  كما  النفو�س، 

الأدب  في  البخاري  رواه  وقد  تحابوا(  )تهادوا 

المفرد وقال ابن حجر : اإ�سناده ح�سن. ول �سك 

وكان  القلوب،  وتاآلف  للمحبة  �سبٌب  الهدية  اأن 

الواحد  ويــقــول  بــهــدايــاهــم،  ير�سلون  التابعون 

مثل  عن  غناك  نعلم  نحن  يهديه:  الــذي  لأخيه 

ذلك، واإنما لتعلم اأنك منا على بال، يعني: نحن 
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اأننا  لتعلم  ولكن  هديتنا،  عن  م�ستغن  اأنك  نعلم 

نقدرك واأن لك في اأنف�سنا مكانة، 

قال اأحدهم:

من  اأحظى  وردت  اإذا  حـٌظ  لها  الهدايا  اإن   

البن عند الوالد الحدِب 

يكون لها مكانة في النف�س اإذا جاءت.

 وقال اآخر: 

اإن الهدية حلوٌة كال�سحر تجتذب القلوبا

تدني البغي�س من الهوى حتى ت�سيره قريبا

وتعيد م�ستغن العداوة بعد نفرته حبيبا

وقد جاء في الحديث ال�سحيح اأن النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم )كان يقبل الهدية ويثيب عليها( 

وقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )لو دعيت اإلى 

وهو  لقبلت(  ذراع  اإلي  اأهدي  ولو  لأجبت،  كراٍع 

)15(
في �سحيح البخاري.

تعريف الهدية في العرف: 

من  ر�سالة  تبليغ  يق�سد  مادي  تعبير  الهدية 

مكانة  يحتل  له  قدمت  من  بــاأن  الهدية،  مقدم 

ــّم فاإن  َث لــه؛ ومــن  اأهــداهــا  فــي قلب مــن  مميزة 

�سيء· والهدية  اأي  قبل  القلب  في  يكون  تاأثيرها 

غالبا ما تكون �سيئا ماديا، ولكنها اأي�سا قد تكون 

�سيئا معنويا،لذلك فهي خطاب للنف�س والقلب.

الجتماعية  الحياة  في  مهمة  اأبعاد  وللهدية 

وهي ظاهرة اجتماعية ت�سترك فيها كل ال�سعوب 

من  المغزى  وديانتهم،  ثقافتهم  اختلفت  مهما 

والعالقات  الجتماعي  الترابط  حفظ  ورائــهــا 

الطيبة بين اأفراد المجتمع وا�ستمرارية التوا�سل 

اأكدته  ما  وهذا  والأ�سدقاء.  ال�سرة  اأفــراد  بين 

حيث  الهدية  عن  �ساألتهن  الالتي  الن�ساء  بع�س 

ــواب  الأب اأحــد  هي  الهدية  اإن   « علي  اأم   « تقول 

التي ت�ساعد للدخول اإلى قلوب الآخرين فهي كما 

قالت« تلين القلب« اأي اأنها تجعل القلب يلين اإذا 

كان قا�سيًا.

وتقول اأميرة »موظفة« تعد الهدية معنى ي�سعر 

واأ�سدقائه  اأهله  بين  بقيمته  خالله  من  الإن�سان 

عندما يتذكرونه في المنا�سبات التي تخ�سه وقد 

قيمتها  كانت  مهما  ترد  الهديةل  اأن  على  تعودنا 

لأنها تعني التذكر والهتمام والحب والمودة. 

وكما يقول ال�ساعر

لبـعــــــ�س بع�شـهــم  النـــا�س   هـدايـــا 

تولــــــــــد في قلوبهــــــــــم الو�شـــــــــــال

 وتـزرع في ال�شــــمـــير هـــــــوى ووّدا  

 وتك�شـــوهم اإذا ح�شــــــــــروا جــمــــــــــــال 

م�شميات للهدية:

نطاق  �سمن  تــدخــل  م�سميات  عــدة  هــنــاك 

كهدية  النا�س  يقدمها  بمثابتها  وتعتبر  الهدايا 

كالهبة والمكافاأة والعطية وغيرها .

 الهبة:

الهبة بالمعنى العام هي تمليك �سيء للغيربال 

عو�س.

ق�سد  فــاإن  وال�سدقة  الهدية  ت�سمل  والهبة 

منها طلب التقرب اإلى اهلل تعالى باإعطاء محتاج 

اإليه  المهدى  مكان  اإلى  حملت  واإن  �سدقة  فهي 

اإعظاما له وتوددا ، فهي هدية واإل فهي هبة .

ال�سادق  محمد  بن  جعفر  الإمــام  عن  وروي 

الهبة  في  بالخيار  »اأنــت  قــال:  اأنــه  ال�سالم  عليه 

�ساحبها  اإلــى  خرجت  فــاإذا  يــدك،  في  مادامت 

فلي�س لك اأن ترجع فيها«.

 الرزق: 

كلمة الرزق تعني العطايا التي لي�س لالإن�سان 

عند  من  تاأتي  فهي  رف�سها  اأو  قبولها  في  خيار 

اأتت من  اهلل �سبحانه وتعالى فاأ�سل كلمة الرزق 

اأحد اأ�سماء اهلل تعالى األ وهو »الرزاق« والرزاق 

ي�سح  ول  الــعــبــاد،  �سكر  نعمه  غلبت  مــن  هــو 
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والرزق  وتعالى.  �سبحانه  اهلل  على  اإل  اإطالقه 

نوعان النوع الأول هو رزق مادي وهو رزق ظاهر 

لالأبدان كالأقوات والمال ورزق معنوي هو الرزق 

التوكل على اهلل..  الذي يتمثل في نور الإيمان.. 

الزهد..  الخ�سوع..  الخ�سية..  بــاهلل..  الر�سى 

الخوف.. الرجاء.. الفتح.. العلم النافع.. العمل 

النا�س..  تعليم  الإخــال�ــس..  الــنــافــع..  بالعلم 

خدمة الدين.. الأخالق.. حيث يقول الكثيرممن 

اأرزاق يكرم اهلل  اإن هذه  بال�سوؤال  اإليهم  توجهنا 

هدية  يكون  الـــرزق  وهــذا  يكرم  مــن  بها  تعالى 

عندما  فالوالدان  وتعالى  �سبحانه  اهلل  عند  من 

ال�سالحة  الــذريــة  يرزقهما  بــاأن  اهلل  يــدعــوان 

بمثابة  ذلك  يكون  الطفل  اهلل  يرزقهما  وعندما 

هدية من عند اهلل اإلى هذين الوالدين.

 المكافاأة:

اأن  لي  تبين  المكافاأة  عن  �سوؤالي  خالل  من 

ال�سخ�س  ينتظرها  التي  الهدية  هي  المكافاأة 

ال�سخ�س  هــذا  ويــكــون  مــا  بعمل  قيامه  مقابل 

العمل  بــهــذا  قيامه  مقابل  يــكــافــاأ  اأن  ي�ستحق 

كالهدية التي يكافاأ بها الطالب عندما يكون من 

المتفوقين.اأو الهدية التي يكافاأ بها العمال على 

ح�سن عملهم واإخال�سهم.

 العطية:

اآخر  اإلى  التي تعطى من �سخ�س  الهدية  هي 

والتي  عطية  ت�سمى  منا�سبة  دون  اأو  مبرر  دون 

من  اأخــرى  عطية  ينتظر  ل  فيها  المعطي  يكون 

المعطى اإليه مقابل اإعطائه هذه الهدية. وتعتبر 

العطية  من مرادفات الهدية.

 التبرعات:

ال�سخ�س  يهديها  التي  المادية  الأ�سياء  وهي 

اأو �سخ�س ما ول ينتظر من ورائها  اإلى موؤ�س�سة 

يهديها  واإنــمــا  الدنيا  الحياة  في  ماديا  مقابال 

ومن  الآخــرة  في  الح�سن  والجزاء  الثواب  لينال 

�سمن التبرعات تكون ال�سدقة وهي تختلف عن 

ينتظر  يت�سدق ل  الذي  ال�سخ�س  اأن  الهدية في 

والجزاء  الثواب  ينتظر  واإنما  في حياته  المقابل 

يد  تالم�س  ال�سدقة  »اإن  يقال  حيث  الآخــرة  في 

اهلل قبل اأن تالم�س يد الفقير الذي �سوف تعطيه 

ال�سدقة« اأما الهدية فاإنه ينتظر رد الهدية اإليه 

بالمثل في حياته.

اأنواع الهدايا:

الهدايا  وهــمــا  الــهــدايــا  مــن  ــوعــان  ن هــنــاك 

المادية والهدايا المعنوية :

 الهدايا المادية: 

وملمو�سة  مح�سو�سة  تكون  التي  الهدايا  هي 

والتي تعي�س طوياًل والتي كلما نظر اإليها ذكر من 

اأهداها والمنا�سبة التي قدمت فيها .

عند  ال�سخ�س  اأهمية  مدى  تترجم  والهدية   

عالقات  بهم  تربطه  الذين  الآخرين  الأ�سخا�س 

الجتماعي.   الو�سع  عن  النظر  بغ�س  اجتماعية 

واأحب  غنية  ــا  »اأن يقول  �سعبي  مثل  ويح�سرني 

الهدية«.

وهناك بع�س الأ�سخا�س ينظرون اإلى الهدية 

اأن  بقيمتها والمكان الذي تم �سراوؤها منه حيث 

المادية  والقيمة  بالحجم  معزته  يقي�س  البع�س 

للهدية.

في حياتنا مواقف كثيرة ..ومنا�سبات عديدة. 

تكون  الزواج،الولدة،ال�سفر....الخ«  »كالأعياد، 

تمر  م�ساعر  وهناك  فيها  الناطق  هي  الهدية 

الهدية  تبقى  لكن  بها  نبوح  اأن  ن�ستطيع  ل  علينا 

التعبيرالوحيد عن م�ساعرنا .

في  مــوؤثــرًا  المادية  الهدايا  اإهـــداء  وليكون 

ت�سحبها  اأن  لبــد  اإلــيــه   تهدى  الــذي  ال�سخ�س 

هدايا معنوية :

 الهدايا المعنوية:

الهدايا المعنوية تكون غير مح�سو�سة و يكون 

تاأثيرها كبيرًا على النف�س اأيًا كان �سكلها وهناك 
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ما  منها  نذكر  المعنوية  الهدايا  من  اأنــواع  عدة 

يلي:

يقدم  التي  بالمنا�سبة  الخا�سة  الكلمات   *

فيها ال�سخ�س الهدية والتي قد تكون قيمتها اأكبر 

عند ال�سخ�س المهدى اإليه كالكلمات التي يقولها 

ال�سخ�س في منا�سبة عيد الميالد »كل عام واأنت 

اإلى  واأنت  واأنت طيب« »كل عام  بخير« »كل �سنة 

ال�سخ�س  يقولها  التي  والكلمات  اأقـــرب«   اهلل 

الفطر«عيدكم  وعيد  الأ�سحى  كعيد  الأعياد  في 

مبارك، ع�ساكم من عواده« وفي منا�سبة الزواج 

»اإن�ساهلل  لعيال«  ومن�س  المال  »منه  متباركين«   «

تكونين مرت عمره ورجل عمر�س« ... الخ. هذه 

الهدية  متلقي  نف�س  في  كبير  تاأثير  لها  الكلمات 

حيث اأن ال�سخ�س متلقي هذه الكلمات تت�سح له 

الهدية من خالل نبرات  منزلته في نف�س مقدم 

�سوته وتعابير وجهه ووقت قوله لتلك الكلمات.

و�سيلة  واأ�ــســرع  اأقــدم  هــي  االبت�سامة:   

اإحدى  البت�سامة  وتعتبر  الب�سر  عرفها  للتوا�سل 

الت�سال  و�ــســائــل  مــن  وو�سيلة  الج�سد،  لــغــات 

فالبت�سامة   . الب�سري  الكائن  لدى  اللفظي  غير 

منذ  ــان  ــس ــ� الإن ي�ستخدمه  وفــعــال  قـــوي  �ــســالح 

مثلت  .وقد  لالآخرين  والتودد  لالقتراب  طفولته 

�سلى  الر�سول  يقول  حيث  بال�سدقة   البت�سامة 

اهلل عليه واآله و�سلم » البت�سامة في وجه اأخيك 

اأن  الدرا�سة  بداية  في  وو�سحنا  �سدقة«  الموؤمن 

ينتظر  ل  التي  الهدايا  اأنــواع  من  نــوع  ال�سدقة 

يكون  والبت�سامة  الدنيا.  الحياة  منها مقابل في 

لها تاأثير اإيجابي في الآخرين قد يكون اأكبر من 

الهدايا المادية. وكما يقال البت�سامة هي جواز 

ال�سفر اإلى القلوب.

ظاهرة  عن  تعبير  هو  الدعاء  الدعاء:   

النف�س  اإحــ�ــســا�ــس  مــن  تنطلق  م�ستقلة  روحــيــة 

له،  وعبوديتها  اإليه،  تلجاأ  من  بعظمة  الموؤمنة 

وحاجتها لالرتباط به .

وعلى هذا الأ�سا�س فهو اأقرب �سعائر الإيمان 

بني  بين  الم�ستركة  وال�سلة  العظيم،  للخالق 

هدية  الدعاء  ويكون  به.  يت�سلون  بمن  الإن�سان 

مري�س  لآخــر  �سخ�س  من  يقدم  عندما  معنوية 

فيدعو  له بال�سفاء. فهو بذلك يقدم له هدية اإذ 

هذا  اأجل  من  منه  ويتقرب  تعالى  اهلل  يدعو  هو 

لك  يقول  عندما  وكذلك  المري�س.  ال�سخ�س 

و�سيق.  �سدة  في  يكون  عندما  لي  ادع  �سخ�س  

وتــقــوم اأنــت بــالــدعــاء لــه وتــقــول لــه بــاأنــك قمت 

وي�سعد  يفرح  �سوف  ذلــك  بعد  فهو  له  بالدعاء 

 . هدية  لــه  قدمت  وكــاأنــك  اإلــيــك  نف�سه  وتــرتــاح 

ال�سخ�س  هذا  وبين  بينك  العالقة  تقوى  ف�سوف 

العالقات  تــقــوي  المعنوية  الــهــدايــا  اأن  .ذلـــك 

الجتماعية وتزيد الترابط الجتماعي بين اأفراد 

النا�س  يعير  ل  اليوم  واقعنا  في  لكن  المجتمع. 

بها  ي�سعدون  فهم  بالغة  اأهمية  المعنوية  الهدايا 

المادية  بالهدايا  فرحتهم  بها  يفرحون  ل  ولكن 

�سعر  قيمتها  زادت  .وكلما  قيمتها  تقا�س  لأنها 

ال�سخ�س اأن قيمته اأكبر في نظر الُمهدي.

اأهداف اإعطاء الهدية

هدايا المحبة:

الهدية ر�سالة رقيقة تحمل بين طياتها الكثير 

تعميق  على  وت�ساعد  والألفة  المودة  معاني  من 

الروابط الجتماعية بين الأهل والأ�سدقاء.لي�س 

تكون  لكي  الثمن  غالية  الهدية  تكون  اأن  المهم 

هدية   تكون  اأن  الممكن  فمن  ومــوؤثــرة،  جذابة 

لمن  تقديرنا  مــدى  عن  �سورة  وتعطي  ب�سيطة 

�سنقدمها له. ومن اأجمل اأنواع  الهدايا  تلك التي 

بين  تهدى  التي  الهدايا  مثل  المحبة  عن  تعبر 

اأمهم  اإلى  والأبناء  وخطيبته  والخطيب  الأزواج 

والهدايا التي تهدى بين الأ�سدقاء التي تكون ولو 

وتزداد  جميل  وو�سف  محبب  ولفظ  حلوة  بكلمة 

بتعبير �سادق  الهدية قيمة كلما كانت م�سحوبة 

عن م�ساعر موجودة حقا ولي�س نفاقا .

فاإن الهدية نوع من تكوين العاطفة الإيجابية 

اأمر  العاطفة  تلك  عن  والتعبير  الآخرين  تجاه 
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مــهــم وقـــد نــ�ــس ديــنــنــا الإ�ــســالمــي عــلــى الحب 

والتراحم والتفاهم . فالهدية توؤلف بين القلوب 

وقد اأمرنا الر�سول الكريم �سلى اهلل عليه و�سلم 

بالتهادي .

وللهدية تاريخها في �سحر العيون، فهي لمحة 

الإن�سان  ي�سعد  وزخرفها،  الدنيا  جّنة  اأفنان  من 

التي  الجّيا�سة  للم�ساعر  رمز  وهي  روؤيتها،  عند 

تنّم عما تكنـّه �سدورنا من حب وتقدير واحترام، 

في  ببقائها  وتبقى  قلوبنا،  في  بدوامها  فتدوم 

الحا�سر  ب�سحرها  دائمًا  الهدية  تلطفنا  عيوننا، 

ول  محنة،  ول  فتنة  تزعزعه  ل  والذي  الم�سيء 

تحّركه اأعا�سير اللوم والعتاب. 

فيها  نعبر  التي  الهدايا  تقت�سر  ان  يجب  ول 

عن محبتنا ومعزتنا ل�سخ�س ما على المنا�سبات 

الكبيرة، مثل حفالت الزفاف والخطوبة والنجاح 

في الدرا�سة، او النتقال اإلى بيت جديد، وغيرها 

من الأمور لتقديم هدية، كونها في هذه الحالت 

لذلك  »الــواجــب«  اإلــى  اأقــرب  عملية  اإلــى  تتحول 

ل�سخ�س  امتناننا  اأو  حبنا  عن  نعبر  اأن  باأ�س  ل 

قريب، من حين لآخر، من خالل هدايا ب�سيطة 

العالقات  وتوطد  المحبة  اأوا�سر  تجدد  ورمزية 

ان�سغالنا  ب�سبب  الفتور  بع�س  يعتريها  قد  التي 

عن�سر  اأن  اإلى  اإ�سافة  اليومية،  الحياة  بروتين 

المفاجاأة يكون له وقع جميل في هذه الحالت.

هدايا التفاخر:

ت�سكل الهدية رمزا ومعنى هامًا في الأعراف 

الأ�سخا�س  اأو  الأ�سر  اأغلب  وتحر�س  الجتماعية 

الأهداف  اختلفت  الع�سور  وعبر  تقديمها.  على 

والجتماعية  الإن�سانية  وقيمتها  الــهــدايــا  مــن 

المباهاة  من  نوعًا  الحالي  وقتنا  في  و�ــســارت 

المهدى  ت�ستعر�س  اأن  واأ�سبح ماألوفًا  والفتخار. 

اإليها الهدية اأمام �سديقاتها اأو زميالتها واأ�سبح 

زمالئهم  اأمــام  بالهدية  يتباهون  الرجال  اأغلب 

مما يجعلها تفقد قيمتها وتفقد اأهمية �ساحبها.

من  تعتبر  الهدية  اأن  ــى  اإل اأ�ــســار  »عــبــداهلل« 

ذاكرته  في  وتترك  الإن�سان  لدى  الأ�سياء  اأغلى 

اإلى  ذلك  تعدت  اإنها  بل  ين�ساها  ل  طيبة  ذكرى 

الحر�س على اإرجاع هدية تفوقها قيمة .ولكن في 

بريقها  من  الكثير  الهدية  فقدت  الأخيرة  الآونة 

وتقديرا،  معزة  كونها  من  اأكثر  نفاقًا  واأ�سبحت 

و�سار  الواجب  قبيل  من  اأ�سبحت  الهدية  اإن  اأي 

الكل يلتزم بها في المجتمع ولي�س حبًا في اإهداء 

الهدية. 

على  تــقــدم  الــهــدايــا  اأن  الآن  نالحظه  ومــا 

كان  فاإذا  اإليه.  للمهدى  المادي  الم�ستوى  ح�سب 

ذامكانة  هدية  له  تقدم  �سوف  الــذي  ال�سخ�س 

مرموقة ومي�سورا ف�ست�سترى له هدية غالية الثمن 

لو  وحتى  منه  م�ستوى  اأقــل  يبدوالمهدي  ل  حتى 

كانت الهدية عبئًا ماديا عليه. وعلى عك�س ذلك 

المادي  م�ستواه  الهدية  له  �ستقدم  من  كان  فاإذا 

منخف�سا فاإن ال�سخ�س الذي �سوف يقدم الهدية 

مع  تتنا�سب  رخ�سية  هدية  لــه  ي�ستري  �سوف 

م�ستواه المادي.

ينتظرون  النا�س  من  الفئات  بع�س  وهناك 

دائمًا  وتكون  الهدية  لرد  ومنا�سبة  فر�سة  اأقرب 

الهدية اأف�سل واأغلى من الهدية التي قدمت لهم 

وبالخ�سو�س اإذا كانت الهدية التي قدمت لهم لم 

اإلى  ر�سالة  يوجهون  كاأنهم  بذلك  فهم  تعجبهم. 

اإلى  محتاجين  لي�سوا  اإنهم  الهدية  لهم  قدم  من 

هديته اأو اأن الهدية لي�ست من م�ستواهم المادي. 

المرحلة  في  طالبة  وهي  »اأمــل«  اأكدته  ما  وهذا 

لم  الحالي  الوقت  في  اأنه  اإلــى   اأ�سارت  الثانوية 

يعد للهدية قيمة. ففي ال�سابق كانت ت�سكل �سيئًا 

الثمن.  رخي�سة  كانت  ولو  حتى  وعزيزًا  غاليًا 

وفي الوقت الحالي لو اأهديت اأحدهم هدية فاإنه 

لكي  واأفخرها  الأنــواع  اأغلى  من  تكون  اأن  يرغب 

يتباهى بها اأمام اأهله واأ�سدقائه.

يحبون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  علينا  يخفى  ول 

غالية  عــادة  ي�سترونها  بالهدايا  يتفاخروا  اأن 

الثمن وتكون دائما عبئا ماديًا حتى لو ا�سطروا 
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عادات وتقاليد 

المحلي  المجتمع  تعبير  حد  على  »ال�سلفة«  اإلى 

اأمام  دائما  يعلنون  واأي�سًا  )القترا�س(.  وتعني 

النا�س اأنهم قدموا هدية من »المحل الفالني« وب 

يبينوا  لكي  ال�سخ�س  هذا  اإلى  الفالني«  »ال�سعر 

اأو  الب�سيطة  الهدايا  يقبلون  ل  اأنهم  النا�س  اإلى 

الرخي�سة وهم بذلك يقدرون الهدايا على ح�سب 

منتزعين  المادية  بالهدايا  يهتمون  اأي  �سعرها 

لم  اإن  اأنها  ومتنا�سين  للهدية  المعنوية  القيمة 

تكن بقيمتها المعنوية تفقد معناها الرمزي.

هدايا الم�سلحة:   

وينتظر  ال�سخ�س  يقدمها  التي  الهدايا  هي 

وهي  معينة  م�سلحة  اأو  معينا  عمال  ورائها  من 

اأن  ذلــك  الر�سوة  اإلــى  اأقــرب  هدية  تكون  بذلك 

ال�سخ�س يعطي الهدية ليقوم اآخر بعمل قد يكون 

محتاجا اإليه ولن يقوم هذا ال�سخ�س بالعمل اإل 

يكون  الأحيان  اأغلب  وفي  معينة.  باإعطائه هدية 

الهدية  هــذه  تخفيه  ما  يعلم  ل  الهدية  م�ستلم 

الهدية  مقدم  يريده  ما  بعمل  �سعوريًا  ل  ويقوم 

تقديرا وامتنانا لإعطائه اإياها.

هدايا البغ�ساء: 

معينون  اأ�سخا�س  يقدمها  التي  الهدايا  هي 

اإلى اأ�سخا�س اآخرين لي�س حبًا فيهم ولكن لأنهم 

وبالخ�سو�س  ال�سر  لهم  وي�سمرون  يكرهونهم  

حيث  والألب�سة  الأطعمة  من  تكون  التي  الهدايا 

»اأ�سحاب  اأو  م�سعوذين  اإلى  الهدايا  هذه  توؤخذ 

قد  اأ�سياء  الهدايا  هــذه  على  ويــقــراأون  اأعــمــال« 

بالمر�س.  وت�سيبه  ي�ستخدمها  �سوف  من  توؤذي 

لذلك يحتر�س البع�س من ا�ستخدام الهدايا التي 

عداوة  معهم  تكون  اأ�سخا�س  من  لهم  تعطى  قد 

لأنهم ي�سعون هذه الأ�سياء في ح�سبانهم.

تتعدد المنا�سبات التي ن�سعى فيها اإلى تقديم 

واهتمامنا  م�ساعرنا  �سدق  عن  لنعبر  الهدايا 

هدايا  منا�سبة  لكل  اأن  حيث  ــن  ــري الآخ تــجــاه 

المنا�سبات  هذه  وتنق�سم  بها  وتليق  عنها  تعبر 

مرتبطة  دنيوية  ومنا�سبات  دينية  منا�سبات  اإلى 

بدورة الحياة .

ــا  ــداي ــه ــم ال ــدي ــق ــات ت ــب ــا�ــش مــن

والمعتقدات المحيطة بها:

* هدية عيد الفطر:

ال�سعيد  الفطر  عيد  في  الهدايا  اأنــواع  تتعدد 

ال�سوم  �سهر  �سهر رم�سان  بعد  ياأتي  اأنه  خا�سة 

األ  عيد  اآخــر  من  طويلة  مــدة  بعد  ياأتي  وكذلك 

وهو عيد الأ�سحى. ومن اأهم اأنواع مظاهر العيد 

التي تعبر عن الهدايا هي العيدية و�سلة الرحم 

وغيرها .

باإعطاء  الكبار  يقوم  العيد  في  العيدية: 

تكون  مــا  غالبا  وهــي  العيد،  عيدية  �سغارهم 

من�سوبة  كلمة عربية  والعيدية  المال..  مبلغا من 

فياأخذ  العطف  اأو  الــعــطــاء  بمعنى  العيد  اإلـــى 

والجدة  كالجد  الأقارب،  من  »العيدية«  الأطفال 

اإلى »العيدية«  والأعمام والأخوال، والتي ت�ساف 

اأول  �سباح  الكبار  والإخـــوة  الأب  يقدمها  التي 

ال�سغار  اإلى  الكبار  من  هدية  وهي  العيد.  اأيام 

الأبناء  يقوم  كذلك  العيد  اأيــام  اأول  �سباح  في 

المال  من  مبلغًا  اأمهاتهم  باإعطاء  المتزوجون 

اأخـــرى من  ـــواع  اأن بع�س  واأيــ�ــســًا  العيد  يــوم  فــي 

والحلي.  والعطور  الجديدة  كالمالب�س  الهدايا 

تعبرالعيدية عن اهتمام الأبناء بالأباء خ�سو�سًا 

عن  كــذلــك  وتعبر  ال�سن  فــي  كــبــارًا  كــانــوا  اإذا 

في  بذلوه  ما  على  وال�سكر  والحــتــرام  التقدير 

ال�سنوات ال�سابقة  لأبنائهم .

هدية   تعتبر  الــتــي  الــفــطــرة  زكـــاة  ــك  ــذل وك

لهم  تعطى  والم�ساكين  الفقراء  من  للم�ستحقين 

بدخول  توجب  الفطرة  زكاة  اإن  حيث  العيد  يوم 

ال�سم�س  زوال  اإلــى  تاأخيرها  ويجوز  العيد  ليلة 

المال  عن  عزلها  اأي  عزلها  تم  اإذا  العيد  يــوم 

لل�سخ�س  الفطرة  زكاة  مقدار  ويكون  الأخر.16 

اإن  الفترة حيث  تلك  في  اأرز  كيلو  بقيمة  الواحد 

من  الأب  يكون  الأحــيــان  اأغلب  وفــي  البيت  رب 
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المنزل  نف�س  في  ي�سكن  �سخ�س  كل  عن  يدفع 

ويجمع المبلغ ويعطى اإلى الفقراء في يوم العيد. 

اإدخـــال  �سابقًا  ذكـــرت  كما  ذلــك  مــن  والــهــدف 

الأطفال  كفرحة  الفقراء  هوؤلء  قلوب  في  الفرح 

بالعيدية.

والأ�سدقاء  لــالأهــل  الــرحــم  �سلة  نن�سى  ول 

�سلة  ت�سبح  حــيــث  الــعــيــد  يـــوم  فــي  والأقـــــارب 

بالود  مليئة  لجل�سة  فر�سة  العيد  في  الأرحـــام 

بها  تبتهج  الــتــي  العائلية  والــذكــريــات  والــحــب 

في  يقرنون  الذين  ال�سغار  بها  ويفرح  القلوب 

بعد  بالعيد،  العائلي  الــتــرابــط  روح  اأذهــانــهــم 

في  مفقودة  حلقة  الأرحـــام  �سلة  اأ�سبحت  اأن 

فهذه  والأعباء.  والهموم  بال�سواغل  مثقلة  حياة 

اأعطيتهم  وكــاأنــك  الأ�سخا�س  تفرح   الــزيــارات 

وال�سعادة  بالفرح  في�سعرون  لهم  بزيارتك  هدية 

لتذكرك لهم في هذه المنا�سبات ال�سعيدة.

روح  تبث  التي  العيد  يوم  الهدايا  اأهــم  ومن 

الــتــاآلــف بــيــن الأهــــل والأقـــــارب والــجــيــران في 

»الفريق« اأو الحي الواحد  هي اأطباق الغذاء التي 

.ففي  العيد  البع�س من غذاء  بع�سهم  بين  توزع 

ويكون  مميزا  العيد  غــذاء  يكون  الأحيان  اأغلب 

الأحيان.  معظم  في  الدجاج  اأو  اللحم  من  معدا 

تعطي  منزل  ربة  كل  ال�سمك.و  من  نادرًا  ويكون 

جارتها من غذاء العيد فتفرح هذه الجارة كثيرًا 

بهذا الطبق الذي يمثل لها هدية من عند جارتها 

في يوم العيد .وهي تقوم في نف�س الوقت باإعطاء 

جارتها طبقا اآخر من غذاء العيد.

* هدية عيد االأ�سحى

للم�سلمين  الأكبر  العيد  الأ�سحى  عيد  يعتبر 

جميعًا  وتعتبرهدايا عيد الأ�سحى مثل هدايا عيد 

بذبح  البع�س  يقوم  اإذ  الأ�سحية.  ما عدا  الفطر 

بقرة اأو عجل اأو خروف كاأ�سحية وت�سمى »دفعة 

�ساحب  عن  وال�سوء  الأذى  كف  وتعني  للبالء« 

الأ�سحية لمدة �سنة كاملة اإلى اأن ياأتي العيد في 

ويوزع  اأخرى،  اأ�سحية  ويذبح  تليها.  التي  ال�سنة 

اللحم هدية اإلى الفقراء. اأما الذين ل ي�ستطيعون 

فاإنهم يقومون ب�سنع »ال�سحية« حيث اإن ال�سحية 

المنزل  في  �سنعها  ويمكن  ثمنًا  اأرخ�س  تكون 

على عك�س ذبح بقرة او عجل حيث يتطلب مبلغًا 

العيد  لأ�سحية  دفعه  الكل  ي�ستطيع  ل  المال  من 

والتي تعتبر هدية يقدمها الأطفال نقوم ب�سرائها 

اأو �سنعها باأنف�سنا. وهي من اأ�سهر القرابين في 

الأطفال  يقوم  حيث  البحريني  ال�سعبي  التراث 

بتقديم الأ�سحية )الحية بيه( في عيد الأ�سحى 

المبارك . واختلفت م�سميات الحية بية فالبع�س 

ولكنهما  بية  الحية  والبع�س  ال�سحية  ي�سميها 

ت�سيران اإلى نف�س المعنى.

ال�سغيرة  القفة  اأي  الحجة  تعني  »الحية« 

الم�سنوعة من �سعف النخيل التي يقوم الأطفال 

بزرع  بع�س الحبوب فيها كال�سعير والقمح وبع�س 

والزنجبيل  الحمرة  والحبة  كالما�س  العد�سيات 

في  م�ستعر�س  عمود  على  بحبل  وتعلق  الأخ�سر 

والهواء  ال�سم�س  لأ�سعة  تتعر�س  لكي  المنزل 

لتنمو ب�سكل �سحيح.

النبتة  بهذه  العناية  على  الأطفال  ويتناف�س 

من اأول يوم من ذي الحجة بالري يوميًا �سباحًا 

الطلق  للهواء  معر�س  مكان  في  وتعليقها  وم�ساًء 

فيها  تظهر  حتى  مبا�سر  ب�سكل  ال�سم�س  وت�سله 

بينهم  فيما  الأطــفــال  ويتفاخر  وتنمو  النباتات 

بنمو » ال�سحية« وح�سن عنايتهم بها.

في اليوم العا�سر وهو يوم العيد اأو يوم الحادي 

ع�سر من ذي الحجة وهو ثاني ايام عيد الأ�سحى 

المبارك يذهب الأطفال بعد غروب ال�سم�س اإلى 

�سواحل البحر لرمي الأ�سحية »الحية بية« ن�سبة 

وتيمنًا  الحجاج في مكة  التي يقدمها  لالأ�ساحي 

مع  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  اهلل  نبي  به  قام  بما 

اإبنه ا�سماعيل عليه ال�سالم.

اأو  ــهــم  ــات »حــي الأطــــفــــال  يـــرمـــي  اأن  وقـــبـــل 

مياه  في  ا�ستطاعتهم  قــدر  بعيدا  اأ�سحياتهم« 

البحر وكاأنهم في �سباق فاإنهم يودعونها بتقديم 
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المناف�سة بين الأطفال  هدية لها وتاأتي هنا دور 

الآخر  والبع�س  »العي�س«  الأرز  يقدم  فالبع�س 

اللحم واآخرون البي�س والفواكه وهكذا.  

اإلى مئات  اإن رمي الحية بية في البحر يعود 

البحر  على  تعتمد  البحرين  كانت  حيث  ال�سنين 

الغو�س  اإلى  الرجال  يذهب  كبير.فعندما  ب�سكل 

مع  يكونون  ول  العيد  ويــاأتــي  بالأ�سهر  ويغيبون 

بية  الحية  �سنع  بـــاأن  ــي  الأهــال يعتقد  اأهــلــهــم  

بذلك  فيرجع  البحر  ير�سي  البحر  في  ورميها 

�سوف  الهدية  وبهذه  غدار  فالبحر  اأهلهم.  لهم 

لن يفعل �سيئا بهم. كذلك كان الحجاج يذهبون 

رمي  عند  لذلك  الحج  )ال�سفن(اإلى  باللنجات 

الحية بية يقول الأطفال �سمن الأغنية الخا�سة 

اإلى  تاأخذهم  اأن  اأي  بي«  »حجي  المنا�سبة  بهذه 

.وبذلك  القادمة  ال�سنة  في  ــرى  اأخ مــرة  الحج 

يكون للحية بية وظيفة اأخرى وهي طلب الأمنيات 

واندثار  التطور  فمع  الآن  اأما  البحر.  عن طريق 

متوارثة  الــعــادة  هــذه  فــمــازالــت  الــغــو�ــس  مهنة 

من  الــعــادة  هــذه  اأ�سبحت  فقد  جيل  بعد  جيال 

الأ�سخا�س  بها  يهتم  التي  والمعتقدات  التقاليد 

في القرية.

بع�س  الأطــفــال  يــردد  بية  الحية  رمــي  اأثــنــاء 

هذه  وتختلف  بية  بالحية  الخا�سة  ــج  ــازي الأه

وهــذه خا�سة  اأخــرى  اإلــى   منطقة  من  الأهازيج 

بمنطقة البحث:

يا حييته يا بيتيه.. راحت حية ويات حية

على درب الحنينية... ع�شيت�س غديت�س

ــه.. ــي ــل الـــعـــيـــد ل تـــدعـــيـــن ع ـــار  ـــه ن

�شحيتي �شحيتي.. حجي بي حجي بي

اإلى مكة اإلى مكة... زوري بي زوري بي

الـــمـــعـــمـــورة الــــكــــعــــبــــة...  وزوري 

 ... والــــــذهــــــب  ـــل  ـــش ـــال� ـــش ـــ� ال اأم 

ـــــــــــــورة.. ـــــــــــــن ـــــــــــــورة وال ـــــــــــــن وال

�ـــشـــحـــيـــتـــي...  يــــــا  ويــــــا�ــــــس  اهلل 

�ـــشـــحـــيـــتـــي يــــــــا  ويــــــــا�ــــــــس  اهلل 

ــــــــــــري ذمــــــتــــــي...  ـــي واب ـــن ـــي ـــل ـــل ح

ــــي وابــــــــــــــــري ذمــــتــــي ــــن ــــي ــــل حــــل
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حجي بي حجي بي... راحت بي وجات بي

بيت مكة وديني بي...  يا حيتي حجي 

ــــــس...  ــــــ� عــــ�ــــشــــيــــتــــ�ــــس وغــــــديــــــت

علي تـــدعـــيـــن  ل  الـــعـــيـــد  ــــهــــار  ن

ــــــــــــري ذمــــــتــــــي...  ـــي واب ـــن ـــي ـــل ـــل ح

ـــتـــي ــــــــا حـــي ــــــــع الــــــ�ــــــشــــــالمــــــة ي م

هدية عيد الغدير

واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  وقف  لقد 

الهجير  حر  في  خم  غدير  اأعتاب  على  و�سلم( 

العدد  لذلك  وخاطبًا  )ع(  علي  اأخيه  بيد  اآخــذًا 

اأيها  »يا   : قائاُل  الم�سلمين  من  الغفير  و  الهائل 

واأنا  الموؤمنين  مولى  واأنــا  مولي  اهلل  اإن  النا�س 

اأولى بهم من اأنف�سهم، فمن كنت موله فهذا علي 

موله، اللهم وال من واله وعاد من عاداه«.

ذي  مــن   18 فــي  ال�سيعي  المذهب  وح�سب 

ال�سيعية  الطائفة  تحتفل  عــام  كــل  مــن  الحجة 

المنا�سبة  وبهذه  الغدير(  )عيد  الولية«  »بعيد 

في  النا�س  الغديريحتفل  عيد  ليلة  في  العظيمة 

الماآتم والم�ساجد حيث يتم قراءة تن�سيب اأمير 

الموؤمنين خليفة من بعد ر�سول اهلل )�س( .

ال�سوارع  في  والم�سروبات  الماأكولت  وتوزع   

الأقدام  على  �سيرًا  اأو  بال�سيارات  المارين  على 

البع�س  بع�سهم  بين  التلفونية  الر�سائل  وتهدى 

ومن هذه الر�سائل:

الكل بديتك  وبالغدير هنيتك وع�سى  - على 

عيدك �سعاده وع�ساك دوما من عواده

يمتحي  وبهالليله  دربك   الهنا  درب  ع�سى   -

الى  قلبي  من  بعيدالغدير   تهئنة  وابعث  ذنبك  

قلبك

بعيد  فيها  اأهنيك  ر�ساله  القلب  من  لك   -

الوليه واأدعو ربي يثبتنا للنهايه متباركين.

بين  الم�سافحة  اأي�سًا  تهدى  اليوم  هذا  وفي 

حيث  ال�سيعية  الطائفة  من  والأ�سدقاء  الإخوان 

الآخر  باإبهام  ل�سيقًا  اإبهامه  �سخ�س  كل  يو�سع 

على  هلل  »الحمد  الآخــر  اإلــى  �سخ�س  كل  ويقول 

اإكمال الدين واإتمام النعمة ور�سى الرب والولية 

طالب  اأبــي  اإبــن  علي  الموؤمنين  لأمير  والحماية 

واأولده الطاهرين وعيدكم مبارك« . وهو بذلك 

اأكثر  بها  �سعيدًا  يكون  الدنيا  في  قدم هدية   قد 

في الحياة الآخرة.

والأف�سل في الم�سافحة اأن تكون في البداية 

مع ال�سادة اأي اللذين من ن�سل ر�سول اهلل )�س( 

وبعدها مع عامة النا�س.

ول نن�سى الهدية الأكبر التي يقدمها ال�سيعة 

اإلى  يقدمونها  التي  الهدية  وهي  اليوم  هذا  في 

اأمير الموؤمنين علي )ع( وهي تجديد البيعة اإليه 

والبقاء على وليته اإلى يوم القيامة.

ه���دي���ة م���ول���د االإم��������ام ال��م��ن��ت��ظ��ر 

)النا�سفة(

حلة  وتكت�سي  الثياب،  اأفــخــر  القرية  تلب�س 

التهنئة  وتزف  المحمدي،  بالورد  وتتعطر  بهّية، 

الأطهار  بيته  واآل  الأعــظــم  النبي  مــقــام  اإلـــى 

المعظم  �سعبان  �سهر  الن�سف من  ليلة  بمنا�سبة 

.هذه الليلة المباركة التي تاأتي منزلتها بعد ليلة 

وحجته  الأر�ـــس  فــي  اهلل  ولــي  ولدة  ليلة  الــقــدر 

المهدي  محمد  بالن�سر  المب�سر  الإمام  البالغة 

ال�سيعة  عند  ال�سالم  عليه  الع�سكري  الح�سن  بن 

الأثني ع�سرية. 

خروج  المباركة  الليلة  هــذه  فــي  فنالحظ  

النا�س عن بكرة اأبيهم، فترى الأطفال وقد لب�س 

عطرًا  عليه  َوَر�ــَسّ  ثيابه  واأجمل  اأفخر  منهم  كل 

الإمام  مولد  بفرحة  ممزوجًا  )عطرًا  مهدوّيًا 

اأمه  اأو  اأبيه  �سحبة  اأو  وحــده  وخــرج  المهدي(  

مارًا  جمياًل  كي�سًا  بيده  حاماًل  زمالئه  اأحــد  اأو 

ب�سمة عري�سة  �سفتيه  وعلى  قريته  بيوت  على  به 

ينظر يمينًا و�سماًل ول�سان حاله يقول

))نــا�ــســفــه حـــالوه عــلــى الــنــبــي �ــســالوه . . 

اعطونا من مالكم .. �سلم اهلل عيالكم .. اعطونا 

اعطونا  النبي،  عبد  اهلل  �سلم   .. النبي  مال  من 
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من مال اهلل .. �سلم اهلل عبد اهلل((

»الق�سام«  اأعطوهم  اإذا  الأطــفــال  اإن  حيث 

)عبارة عما يق�سم في ليلة الن�سف من حلويات 

ونقود( فاإنهم يقولون »اهلل يعودكم« .

ولكن  الآن  حتى  زال  ومــا  ال�سابق  في  وكــان 

والحم�س  ال�سوداني  الفول  يــوزع  قليلة  بن�سبة 

يو�سع  ثم  ومن  الحلويات  مع   ويخلط  المحم�س 

في »زبيل« )�سلة كبيرة من خو�س النخيل( كبير 

البيت.  على  يمرون  اللذين  الأطفال  على  ويوزع 

تلك  توزع في  التي  الهدايا  تعددت  الآن فقد  اأما 

المعدنية  النقود  يهدون  النا�س  فبع�س  الليلة. 

)الخردة( وفي اأغلب الحيان قد تكون 25 فل�س 

او 50 فل�س او 100 فل�س. واأي�سًا تنوعت اأ�سكال 

باأ�سكال  ت�سنع  الآن  فهي  تهدى  التي  الحلويات 

�ساحبة  .تعملها  الــنــا�ــســفــة  تــنــا�ــســب  مــبــتــكــرة 

الحالوة اأو تاأخذها لمحل متخ�س�س ل�سنع هذه 

الأ�سكال وتقوم باإهدائها اإلى اأقاربها واأ�سدقائها 

المقربين ويكتب عليها ا�سم الطفل الذي �سنعت 

من اأجله هذه الحالوة.

والتبريكات  التهاني  تــزداد  الليلة  هذه  وفي 

ويقبله  ل�ساحبه  يبارك  �سخ�س  كل  نرى  حيث 

ويقول له » مبارك عليك ميالد الإمام الحجة« 

المارة  بخدمة  القرية  �سباب  معظم  ويقوم 

المفتوحة  »البوفيهات«  وعمل  الطعام  واإطــعــام 

وو�سع عليها  كل ما لَذّ وطاب . 

ومن المنا�سبات المرتبطة بدورة الحياة من 

الولدة، الزواج اإلى الموت. 

 هدايا الوالدة:

والأب  لــالأم  فقط  لي�س  خا�سة  منا�سبة  هي 

ولكن لكل اأفراد الأ�سرة والأ�سدقاء لذلك يحتفل 

وي�سعون  باأناقة.  المبهجة  المنا�سبة  بهذه  الكل 

ذاته،  الوقت  في  ونافعة  اأنيقة  هدايا  لإعــطــاء 

عدة  اإلــى  مق�سمة  بــالــولدة  المرتبطة  والهدايا 

اأق�سام وهي: 

الـــنـــا�ـــس. ــــــى  اإل الأم  مــــن  ــــا  هــــداي

الأم. ــــــى  اإل ـــس  ـــا� ـــن ال مــــن  ــــا  هــــداي

ــود. ــمــول ــــى ال ــس اإل ــا� ــن هـــدايـــا مـــن ال

الـــمـــولـــود. اإلــــــى  الأم  مــــن  هــــدايــــا 

بع�س  الم�ست�سفى  في  زوارها  اإلى  الأم  تقدم 

»والتوزيعات« تقديرا لهم على زيارتهم  الهدايا  

لها وتقديرهم لها لمجيئهم لها لتهنئتها بالمولود 

من  والأ�سناف  الأ�سكال  تتنوع  حيث  الجديد، 

ما  غالبًا  والتي  عليهم  توزعها  التي  الحلويات 

يكون مكتوبًا عليها بع�س العبارات مثل :

لفتي،،وعقبال  فـــي  زارنـــــي  لــمــن  ــكــرا  ــس �«

مات�سوفوني في زفتي »

» �سيلوني برفق وحنان اأنا هدية من الرحمن، 

�سيلوني �سوية �سوية الماما تعبت فيه«



111 الهدية :اإلطار المرجعي والممارسة  قرية الديه بالبحرين نموذجا
العدد8

يا  �سمعتي،  هــم  ـــوي  اأب و  بــاأمــي  فرحتي  ــا  »ي

فرحتي باأختي و اأخوي هم بهجتي 

يا فرحتي بزيارة اأقاربي و حبايبي، يا فرحتي 

بواجبــــي بقيامهم 

 كان �ساعة خير يوم جيــــت) جيتي( )ا�سم( 

يقول �سكرا للي �ساركوني فرحتي

التوقيع ا�سم المولود 

تاريخ الولدة«

اإن هذه الأ�سكال من الهدايا تقدمها الأم في 

اليوم  في  اأما  الم�ست�سفى  في  الــولدة  اأيام  اأولى 

الوالدان بعمل »عقيقة« وهي �سنة  ال�سابع فيقوم 

و»العقيقة«  )�ــس(  الر�سول  عليها  حث  مــوؤكــدة 

»هي ا�سم لما يذبح عن المولود يوم �سابعه، ومن 

متقاربتان  �ساتان  الولد  عن  تذبح  اأن  الأف�سل 

يوم  والذبح يكون  البنت �ساة.  �سبها و�سنا، وعن 

اليوم  ففي  واإل  تي�سر،  اإن  الــولدة  بعد  ال�سابع 

الرابع ع�سر وهكذا،«17 بعد الذبح تعمل الوليمة 

ويقوم الوالدان بدعوة الأهل والأقارب والأ�سدقاء 

على الطعام، مع مراعاة اأن الأم والأب ل ياأكالن 

يدعون  ل  الأ�سخا�س  الوليمة،وبع�س  هــذه  من 

الأقارب على الوليمة اإنما يوزعونها على الفقراء 

والمحتاجين.

بهذا  والحي  العائلة  المنا�سبة تحتفي  وبهذه   

العائلة،  هذه  اإلى  جديد  فرد  وان�سمام  المولود، 

اأوا�سرها،  وي�سدد  الجماعة  بين  يــقــرب  مما 

اإذ  المجتمع،  في  بالغة  اأهمية  للعقيقة  اأن  حيث 

يجمع المولود الجديد الأهل والأقارب والأرحام، 

العالقات  ترميم  ويعيد  قلوبهم،  بين  وي�سل 

المت�سدعة. وهناك ف�سائل عديدة تدفع النا�س 

تعود  التي  الف�سائل  هذه  ومن  العقيقة  عمل  اإلى 

على الأم والأب :

الخلق والأمر، فمن  له  الذي  المنعم   �سكر 

لحرمه،  �ساء  ولو  واأعطاه  اأكرمه  اهلل  باأن  يوؤمن 

يدرك حتمية �سكر اهلل الواهب على ما وهب.

والأ�سدقاء  والأقـــربـــاء  الأحــبــة  ــراك  ــس اإ�  

بالفرحة. 

 الوقاية من ح�سد من حرموا نعمة الإنجاب. 

فمن �سكر اهلل لم ُيح�سد، وتقديم الأطعمة يذوب 
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ال�سلبية.  الم�ساعر 

»كل  الحديث:  ففي  المولود،  التاأمين على   

غالم رهين بعقيقة تذبح عنه يوم �سابعه، وي�سمى 

هذا  وفي  داود(،  اأبو  )رواه  راأ�سه«  ويحلق  فيه، 

حماية  العقيقة  على  نحر�س  يجعلنا  ما  الإخبار 

لتلك الهبة، واأمال في خير يعود من ورائها. 

اأما الهدايا الخا�سة بيوم الختان )الختان هو 

 )Foreskin( ا�ستئ�سال اأو اإزالة قلفة الق�سيب

الطفل  ختان  عادة  ويتم  الق�سيب،  مقدمة  جلد 

ميالده،  مــن  اأ�ــســابــيــع  اأو  اأيــــام  عـــدة  اأول  ــى  ف

للعادات  اتباعًا  اأطفالهم  بختان  البع�س  ويقوم 

بها  يقوم  الآخــر  والبع�س  المتبعة  الجتماعية 

لمعرفتهم بفوائده ال�سحية(18. يقوم الوالدان 

يوم ختان الطفل بتوزيع الحلوى والخبز المحلى 

على الأهل والجيران والأ�سدقاء بهذه المنا�سبة. 

تقول زهرة وهي ربة منزل » في نف�س اليوم الذي 

يتم فيه ختان الولد يقوم الأب ب�سراء ط�ست19 

على  علب  في  بتوزيعه  ونقوم  وخبز محلى  حلوى 

ليقوم  يــوزع  وهــذا  والأ�سدقاء  والجيران  الأهــل 

الطفل بال�سالمة من بعد ختانه حيث كل من ياأكل 

منه يبارك الى والديه بمنا�سبة ختان الطفل«.

- هدايا من النا�س اإلى الأم

عن  تعبيرًا  هــدايــا  الأم  اإلـــى  الــنــا�ــس  يــقــدم 

فرحتهم ب�سالمتها هي والمولود الجديد حيث اأن 

مادية  هدايا  تكون  ل  قد  يقدمونها  التي  الهدايا 

خدمات  عن  اأي�سًا  عبارة  تكون  قد  .واإنما  فقط 

بتجهيز  امها  اأو  اأخواتها  اأقــاربــهــا   يقوم  حيث 

فيقمن  الم�ست�سفى  مــن  قدومها  قبل  المنزل 

�ستجل�س  التي  الغرفة  وتجهيز  وترتيبه  بتنظيفه 

فيها طيلة فترة النفا�س و يقمن اأي�سا با�ستقبال 

بمولودها  لها  ليباركوا   ياأتون  الذين  ال�سيوف 

تقوم  وكــذلــك   . و�سيافتهم  خدمتهم  ويح�سن 

بالنف�ساء  الخا�سة  الأطعمة  ب�سنع  النف�ساء  اأم 

الفريق.  فــي  والــجــيــران  الأهـــل  على  وتوزيعها 

تكون عبارة  الر�سوفة )والتي  الأطعمة  تلك  ومن 

اأنـــواع  وبع�س  ور�ــســاد  ودهـــن  ومـــاء  طحين  عــن 

عن  عبارة  تكون  )والتي  والع�سيدة  البهارات(. 

ينتظر  ما  .وغالبًا  وطحين(  و�سكر  ودهــن  مــاء 

بالنف�ساء،  الخا�سة  الأطعمة  هذه  الفريق  اأهــل 

و عندما  للنف�ساء،  الماأكولت  مفيدة جدًا  فهذه 

ياأكل الأخرون من طعام النف�ساء فاإنهم يتبركون 

بالحمل  يرغبن  الالتي  الن�ساء  وبالخ�سو�س  به 

فاإنهن ياأكلن ويدعون باأن يحملن ويلدن.

وكذلك تتنوع الهدايا التي تقدم اإلى الأم من 

زيارتها  اإلــى  ياأتون  الذين  واأ�سدقائها  اأقاربها 

العطور  المال،  الذهب،  غالبًا  لها  يقدمون  فهم 

والحلويات.

- هدايا من النا�س اإلى المولود

ويعتبر قدوم الطفل الجديد اإلى العائلة حدثا 

�سواء  والــرعــايــة.  والــدعــم  بالحب  مليئا  مميزا 

العائلة  وتقوم  العا�سر  اأم  الأول  الطفل  هذا  كان 

والأقارب والأ�سدقاء بتقديم الهدايا اإلى المولود 

الجديد حيث يعطي البع�س المولود مبلغًا رمزيًا 

اختيار  عملية  عليهم  بذلك  فيوفرون  المال  من 
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تعجب  الهدايا  بع�س  اأن  .ذلك  ال�سعب  الهدية 

اأ�سهل  يكون  لذلك  يعجبها.  ل  قد  وبع�سها  الأم 

والبع�س  الــمــال،  من  مبلغًا  يعطوها  اأن  عليهم 

الآخر يقدم الهدايا المادية فتتنوع هذه الهدايا 

الألب�سة  تت�سمن  التي  الطفل  م�ستلزمات  بين  ما 

والألعاب  والــر�ــســاعــات،  الــداخــلــيــة،  القطنية 

ت�سعد  التي  ال�ستحمام  واأدوات  للطفل،  الم�سلية 

بها الأم في اأولى اأيام الطفل الجديد.

كذلك لحاف �سغير لالأطفال الر�سع، وتعتبر 

اللحاف  كان  اإذا  خ�سو�سا  عظيمة  هدية  هذه 

الر�سومات  مــن  العديد  على  ويحتوي  مــطــرزا 

المف�سل  لحافه  ي�سبح  فقد  لالأطفال،  المحببة 

اأغطية  من  مميزة  مجموعة  كذلك  �سنة  بعمر 

متاجر  من  عليها  الح�سول  يمكن  التي  ال�سرير، 

الم�سهورة  الهدايا  ومــن  الأطــفــال.  م�ستلزمات 

التي تتداولها ال�سيدات هي:

عربة   ــيــارة،  ــ�ــس ــل ل  �سريرللطفل. كر�سي 

اأغطية  مجموعة  ر�ــســاعــات.  للطفل، مجموعة 

وو�سائد لل�سرير، حو�س ا�ستحمام.، طاولة لتغيير 

حفاظة الطفل،جهاز تدريب للم�سي. وغيرها من 

الهدايا التي ت�ستفيد منها الأم في �سنوات الطفل 

الأولى.

- هدايا من الأم اإلى المولود

تقوم الأم بتجهيز م�ستلزمات الطفل من قبل 

والألحفة  ال�سرير  ب�سراء  تقوم  فهي  تنجبه  اأن 

والألب�سة القطنية الخا�سة بالطفل وتقوم ب�سراء 

الفرا�س الخا�س بالطفل في الم�ست�سفى فتختاره 

الأول  المولود  كان  اإذا  وخ�سو�سًا  فائقة  بعناية 

�سيرى  الم�ست�سفى   فــي  �سيزورها  مــن  كــل  لأن 

نوعية اأغرا�س الطفل هل هي غالية اأم رخي�سة 

تعتني  فلذلك  عادية.  اأم  واأنيقة  جميلة  هي  هل 

تدخل  اأن  قبل  من  الطفل  بتجهيزات  كثيرُا  الأم 

تعرف  ما  وغالبًا  الحمل.  من  الأخيرة  ال�سهور 

الم�ستلزمات  ت�ستري  لذلك  �ستنجب  مــاذا  الأم 

فاإن  فتاة  كانت  ــاإذا  ف الطفل  جن�س  نــوع  ح�سب 

معظم م�ستلزماتها باللون الوردي و اذا كان ولدا 

فيطغى اللون الأزرق.

- هدايا الزواج

من  النوع  وهذا  الخطوبة  بهدايا  اأوًل  تبداأ    

وتوثيق  والمحبة  المودة  طلب  عن  تعبير  الهدايا 

للعالقات بين الخطيبين وبداية للعالقة الجديدة 

بينهما، وتبقى كنوع من الذكرى لما بعد الزواج 

البع�س.  لبع�سهما  الــزوجــيــن  لــمــودة  وتجديد 

الذهب  الــهــدايــا عــبــارة عــن طقم  وتــكــون هــذه 

اإلى خطيبته والدبل حيث  الذي يقدمه الخطيب 

من  الزوج  ودبلة  الذهب  من  الزوجة  دبلة  تكون 

الف�سة وذلك لأن الذهب من اأدوات الزينة التي 

تحتاجها المراأة ولأن الرجل ل يحتاج اإلى الزينة 

مثل المراأة .وهناك تاأويل دائمًا يقال اإن الذهب 

هناك  كــذلــك  اأولدا،   ينجب  ل  الــرجــل  يجعل 

بع�س العوائل تقدم اإلى الزوجة العطور والألب�سة 

بالن�ساء.  الخا�سة  الأمور  من  وغيرها  والمكياج 

المال  من  مبلغًا  العرو�س  يعطي  الآخر  والبع�س 

تقوم ب�سراء ما تريد من الحاجيات الخا�سة بها 

اأهل  اختيار  من  ولي�ست  ذوقها  على  تكون  والتي 

العري�س. 

يقوم  العقد  يــوم  وهــو  الملجة«    « يــوم  وفــي 

العري�س باإح�سار الفواكه والمك�سرات والماأكولت 

لتقديمها  العرو�س  بيت  اإلى  والع�سائر  الخفيفة 

اإلى المعازيم اللذين �سياأتون لتهنئة العرو�س.

وكل هذه الهدايا التي يقدمها العري�س اأو اأهله 

بالخير  وال�ستهالل  وال�سرور  المحبة  عن  تعبر 

والترحيب بها.

والأ�سدقاء  الأهــل  يقدمها  التي  الهدايا  اأما 

الزواج  بعد  تكون  فهي  العرو�س  اإلــى  والأقـــارب 

الجديد  منزلها  فــي  بزيارتها  يقومون  عندما 

حيث تتنوع الهدايا التي يقدمونها ويكون اأغلبها 

المطبخ  وم�ستلزمات  والــ�ــســاعــات  الــذهــب  مــن 

كالأطباق والتحف وغيرها.
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والأ�سدقاء  الأهــل  يقوم  الأحيان  اأغلب  وفي 

بالت�سارك ب�سراء هدية جميلة وغالية للعرو�سين.

المال  من  رمزي  مبلغ  بو�سع  �سخ�س  كل  فيقوم 

ل�سراء  المال  هذا  ويجمع  ا�ستطاعته  قدر  على 

الهدية التي يودون �سراءها وت�سمى هذه الطريقة 

» بالحطية«.

هدايا الموت

تحمل  رقيقة  ر�سالة  الهدية  اأن  جميعًا  نعلم 

والألفة  الــمــودة  معاني  مــن  كثيرا  طياتها  بين 

بين  الجتماعية  الروابط  تعميق  على  وت�ساعد 

الأهل والأ�سدقاء . فال نتردد وننتهز اأول منا�سبة 

تمر بنا لتقديم الهدايا لمن نحب .فاإذا اأردنا اأن 

ن�سعر المحيطين بنا بمدى اهتمامنا بهم فنقدم 

نكنه  عما  تعبير  اأبلغ  لتكون  ب�سيطة  هدية  لهم 

لهم. لكن الغريب عندما يكون هوؤلء الأ�سخا�س 

الو�سول  ن�ستطيع  ول  حياتنا  في  موجودين  غير 

لهم  نقدم  اأن  ن�ستطيع  فكيف  كـ»الأموات«  اإليهم 

هذه الهدايا؟؟

يت�ساءلون هل  اللذين  الأ�سخا�س  كثيرون هم 

هي  وما  الميت؟؟  اإلى  تقدم  هدايا  فعاًل  هناك 

هذه الهدايا؟؟ وما هو الغر�س من وراء اإهدائهم 

هذه الهدايا؟؟ وهل اأهمية هذه الهدايا لالأموات 

مثل اأهميتها للموجودين على قيد الحياة؟؟ 

اإلى  نهديها  التي  الهدايا  من  الكثير  هناك 

التي  الأعــمــال  فــي  تتمثل  الهدايا  وهــذه  الميت 

نقوم  الــتــي  الأعــمــال  هــي  وكثيرة  اإلــيــه  نقدمها 

باإهدائها اإلى الميت تتمثل في:

فقد  الميت.  عن  نيابة  الغير  �سوم    

التي يجب عليه  الأيام  المرء وعليه بع�س  يتوفى 

واأ�سدقائه  اأهله  من  بع�س  يقوم  لذلك  �سيامها 

ثواب �سوم هذه  واإهداء  بال�سوم عنه  المقربين 

الأيام اإليه.

فقد  الميت.  ع��ن  نيابة  الغير  ح��ج   

اأحد  فيقوم  بعد  يحج  لم  وهــو  ال�سخ�س  يموت 

من اأهله بالحج نيابة عنه اإذا كانت متوفرة فيه 

من  اأحــد  ي�ستطع  لم  واإذا  الحج.  �سروط  جميع 

اأحد  اإلى  الحج  مبلغ  يعطى   بذلك  القيام  الأهل 

الأ�سخا�س الموثوق بهم ليقوم بالحج نيابة عنه.

 هدايا تتمثل في �سدقة الغير نيابة 

عن الميت. حيث يقوم الأهل والأ�سدقاء بدفع 

ت�سييع  فيها  يتم  التي  ال�ساعات  اأول  من  �سدقة 

البع�س  يقول  كما  ال�سدقة  فهذه  الميت  جنازة 

تخفف من »رع�سة القبر« اأي �سغطة القبر التي 

يح�س بها الميت في اأول �ساعات موته.

والدعاء  ال�سلوات  في  تتمثل  هدايا   

الميت  اأن  فيعتقد  الح�سينية.  وال��ق��راءة 

للنا�س  دفــنــه  خــبــر  ــول  و�ــس فـــور  ــا  هــداي ت�سله 

يرحمه«  »اهلل  موته:  خبر  ي�سمع  من  كل  فيقول 

ذلك  بعد  عذابه.  خف  الميت  على  ترحم  وكلما 

في  بالتجمع  والأ�سدقاء  والجيران  الأهــل  يقوم 

والبع�س  الوح�سة«  بــ»�سالة  والقيام  معين  مكان 

فيقوم  الميت.  على   
20

الهدية« »�سالة  ي�سميها 

يعرفها  ل  البع�س  لأن  جماعة  ب�سالتها  البع�س 

فهذه  بمفرده.  ب�سالتها  يقوم  الآخــر  والبع�س 

ال�سالة تخفف من عذاب ووح�سة القبر ويقولون 

اإن هذه ال�سالة توؤن�س الميت في قبره.
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كل  الح�سينية  بالقراءة  البع�س  يقوم  كذلك 

�سنة مرة في يوم معين ويتم اإهداء هذا المجل�س 

بـ»�سنوية  الــيــوم  هــذا  وي�سمى  الميت  روح  ــى  اإل

فالن«. 

بقراءتها  البع�س  يقوم  التي  الأدعية  كذلك 

واإهدائها اإلى روح الميت ومن هذه الأدعية التي 

تقراأ في ال�سالة  كما ورد على ل�سان  »اأم ح�سين« 

)اللهم  الدعاء  هذا  الميت  اإلــى  اإهــداوؤهــا  ويتم 

و�سغيرنا  وغائبنا  و�ساهدنا  وميتنا  لحينا  اغفر 

منا  اأحييته  من  اللهم  واأنثانا،  وذكرنا  وكبيرنا 

فتوفه  منا  توفيته  ومــن  الإ�ــســالم،  على  فاأحيه 

ت�سلنا  ول  اأجره  تحرمنا  ل  اللهم  الإيمان،  على 

بعده(..

يقوم  الــقــبــور.  زيــــارة  فــي  تتمثل  ــا  هــداي  

المقبرة.   في  قبره  عند  الميت  بزيارة  البع�س 

فيقوم بع�س   النا�س بزيارة اأهلهم واأ�سدقائهم  

يوم الخمي�س ويوم الأثنين من كل اأ�سبوع. وتكون 

هذه الزيارة عبارة عن هدية نقدمها اإلى الميت 

وو�سعه   
21

»الم�سموم« ب�سراء  البع�س  يقوم  حيث 

والأ�سجار  الأزهار  بع�س  كذلك  الميت  قبر  على 

يقومون  واأي�سا  قبره.  عند  زراعتها  يتم  التي 

بر�س الماء على قبر الميت وقبل ذلك تتم قراءة 

قبر  على  ر�سه  قبل  الــمــاء  على  الــقــدح«  »دعـــاء 

مثل  القراآنية  ال�سور  بع�س  تقراأ  وكذلك  الميت. 

الدعاء  هذا  مثل  الأدعية  وبع�س  )ي�س(  �سورة 

الذي اأخبرتني به »اأم مح�سن« ) ال�سالم عليكم 

ويرحم  والم�سلمين  الموؤمنين  من  الديار  اأهــل 

اإن  ــا،  واإن والم�ستاأخرين  منا  الم�ستقدمين  اهلل 

�ساء اهلل بكم لالحقون ( ودعاء اآخر يهدى لهم 

من عند بوابة المقبرة ))ال�سالم على اأهل لاإله 

اإل اهلل من اأهل لاإله اإل اهلل يااأهل لاإله اإل اهلل 

بحق لاإله اإل اهلل كيف وجدتم قول لاإله اإل اهلل 

من لاإله اإل اهلل يالاإله اإل اهلل بحق لاإله اإل اهلل 

زمرة  في  واح�سرنا  اهلل  اإل  لاإله  قال  لمن  اغفر 

من قال لاإله اإل اهلل محمد ر�سول اهلل علي ولي 

اهلل((

حيث  الــ�ــســورالــقــراآنــيــة  فــي  تتمثل  هــدايــا   

يقوم البع�س بقراءة بع�س اأو كل القراآن الكريم 

من  يتمكنوا  لم  واإذا  الميت  روح  اإلــى  واإهــدائــه 

قراءته دفعوا مبلغا معينا عن كل جزء من القراآن 

يريدون.  ما  بقراءة  هي  وتقوم  قراآن  قارئة  اإلى 

الميت  روح  اإلى  با�سمهم  والآيــات  ال�سور  وتهدى 

الذي يريدون اإهداءه. 

كل هذه الهدايا التي ذكرتها ل يعلم الُمهدي 

تلقيه  عند  اإليه  الُمهدى  وجــه  عالمات  هي  ما 

اأفعال  ردود  يرى  كما  فعله  ردة  يرى  ول  الهدية. 

يتهادون  عندما  معه  يعي�سون  اللذين  الأ�سخا�س 

المُهدي  ي�سعر  ذلــك  مــع  بينهم.  فيما  الهدايا 

اأهله  يهدي  عندما  والر�سى  وال�سرور  بال�سعادة 

واأ�سدقاءه من الأموات .هذه الأعمال ت�سعره اأنه 

ويذكرهم   . معهم  ومتفاعال  مترابطا   زال  ما 

ويحن اإليهم واأنه يقدم لهم ولو القليل من الهدايا 

اأن  النا�س  يوؤمن  كذلك  بهم.   العالقة  لتوطيد 

نقوم  ما  يرون  لذلك  ال�سماء  في  اأحياء  الأموات 

هناك  اأن  ذلك  اإليهم.  نقدمه  بما  وي�سعرون  به 

الجمعة  ليلة  اأهله  يزور  دائما  الميت  اأن  اعتقادا 

الهدايا  منهم  ينتظر  طير  اأو  حمامة  �سكل  على 

في هذه الليلة المباركة.
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منا�شبات اأخرى لتقديم الهدايا

  هدايا ال�سفر: 

بنطاق  منت�سرة  كــانــت  اجتماعية  ظــاهــرة 

وا�سع، البع�س مازال متم�سكا بها و البع�س الآخر 

الن�ساء  مجتمع  في  تبرز  نجدها  عنها،  تنازل 

جلب  عن  عبارة  هي  الرجال،و  مجتمع  من  اأكثر 

الأ�سحاب  و  الأقـــارب  اإلــى  والحلويات  الهدايا 

والجيران عند العودة من ال�سفر،وخ�سو�سًا من 

المقد�سة  الأمــاكــن  بزيارة  قــام  الــذي  الم�سافر 

من  تكون  التي  بالهدايا  تتبرك  النا�س  اأن  حيث 

تلك الأماكن.

 هدية ال�سفراأو »ال�سوغة«: هي الهدية 

التي يعطيها القادم من ال�سفر اإلى اأهله وجيرانه 

هدايا  له  يقدمون  بالمثل  هم  اللذين  واأ�سدقائه 

الهدايا  اأنواع  وتختلف  ال�سفر.  عند قدومهم من 

واي�سًا  اإليها  ُي�سافر  التي  الــبــلــدان  بــاإخــتــالف 

باختالف الم�ستوى الإقت�سادي للُم�سافر وكذلك 

الم�سافر.  عن  ال�سخ�س  وبعد  قــرب  باختالف 

معظم  فاإن  البحث  مجتمع  في  اأجده  ما  وح�سب 

المنورة  المدينة  هي  اإليها  ي�سافر  التي  البلدان 

ومكة للحج اأو للعمرة، �سوريا واإيران والتي يزورها 

وبالن�سبة  ال�سيفية.  العطلة  في  �سنويًا  البع�س 

�سعاد«وهي   « تقول  يقدمونها  التي  الهدايا  لنوع 

اإلى  الهدايا من منطقة  ربة منزل تختلف نوعية 

اأخرى.فهدايا الحج والعمرة تتميز »بالتمر،وماء 

 لالأطفال. 
22

زمزم، و�سجادة ال�سالة و»العكا�سة«

اأنواع  اأحلى  من  اإن  »مريم«  ا�سمها  اأخرى  وتقول 

»المك�سرات  اإيــران  من  اإلــي  ت�سل  التي  الهدايا 

بها  ت�ستهر  التي  المع�سومة  وحلوى  والحلويات 

اإيران« وتقول اأخرى تعجبني كثيرًا هدايا �سوريا 

والأحذية  وال�سنط  المالب�س  على  تحتوي  لأنها 

التي تكون على المو�سة .. 

كل هذه الهدايا التي ذكرتها توزع وتهدى بعد 

عودة الم�سافر ولكن ماذا عن الهدايا التي توزع 

قبل ذهاب الم�سافر اإلى ال�سفر؟

مــن الــمــمــار�ــســات الــتــي تــمــار�ــس فــي الوقت 

ال�سابق  في  ونادروكانت  ب�سيط  ب�سكل  الحالي 

الأ�سخا�س  بع�س  يقوم  اأن  اأو�سع  ب�سكل  تمار�س 

اأهله  اإلـــى  الــمــال  اإهـــداء  ال�سفر  يــنــوون  الــذيــن 

فاإنه  ال�سفر  اإلــى  ذهابه  قبل  ومعارفه  وجيرانه 

تروح   « ــه  ل تــقــول  ــمــال  ال هـــذا  يعطيك  عــنــدمــا 

وترجع بال�سالمة«. وكاأن الُم�سافر يريد اأن تدعو 

ي�ستلم  و  المال  يعطي  فالم�سافر  بال�سالمًة،  له  

كلمات الدعاء له بال�سالمة.

اأ�سبحت  الــبــعــ�ــس  عــنــد  الــ�ــســفــر  هــديــة  اإن 

اإبراز  اأكثر مما هو  بل واجبًا اجتماعيًا  �سرورية 

العودة  بعد  اأمــهــا  اإن  اإحــداهــن  قالت  للمحبة. 

و  اأخواتها  اأمام  الحقائب  بفتح  تقوم  ال�سفر  من 

بناتهن وتقول »اتف�سلوا اللي تبونه ما يغلى عليكم 

الأغرا�س  ياأخذن  كثيرة  اأحيان  في  اأنه  »وتكمل 

ربما  اأو  لبناتها  اأو  لنف�سها  ب�سرائها  قامت  التي  

اأن تبوح بذلك  لإحدى �سديقاتها و لكنها تخجل 

اأمامهن فت�ست�سلم لالأمر الواقع.

في  اأمــوالــنــا  تنفذ  اأحيانا  اإنــنــا  اأخـــرى  تقول 

ال�سفر و لم نكمل �سراء الهدايا لالأهل و الأقارب 

الهدايا  هذه  �سراء  تكملة  عودتنا  عند  فن�سطر 

من البحرين.

في موقف ثالث: تقول اإحداهن كانت والدتي 

تقوم ب�سراء هدية واحدة لكل فرد يقرب لنا، فاإذا 

7 اإخوان و اأخوات  اعتبرنا اأن الأم لديها تقريبا 

واحدة  هدية  ب�سراء  تقوم  متزوجون  جميعهم  و 

اأبنائهم فردا فردا.  و  اأخت  اأخ و  على الأقل لكل 

اأبنائهم  و  عماتها  اإلى  بالن�سبة  الحال  كذلك  و 

توقفت  الأخيرة  ال�سنوات  في  لكن  و  فردا.  فردا 

الأم عن ذلك و تم القت�سار على �سراء الهدايا 

و  اأخواتها  و  البنت  يعني   ( فقط  الأ�سرة  لأفراد 

اإخوانها). ولكن بالرغم من كل ذلك ل ننكر دور 

الهدية في تقوية العالقات وتوطيدها بين الأهل 

والأ�سدقاء والجيران ول نن�سى فرحة الأ�سخا�س 

ب�سيطة  كانت  لو  ال�سفر حتى  كونها من  بالهدايا 
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فهي تكون كبيرة في نظر متلقيها.

يقدمها  معنوية  هدايا  هناك  اآخر  جانب  من 

اإلى  �سافر  اإذا  واأقربائه  اأ�سحابه  اإلى  الم�سافر 

الدول التي توجد بها المعالم الدينية والأ�سرحة 

واإيـــران  )ع(  زيــنــب؟  ال�سيدة  لــزيــارة  ك�سوريا 

لزيارة الإمام الر�سا )ع( فيقوم الم�سافر هناك 

وتكون  المع�سومين.  لــهــوؤلء  الــزيــارة  بــقــراءة 

هدية  فتكون  اأقربائه.  اأو  اإخوانه  اأحد  عن  نيابة 

التي  ال�سلوات  كذلك  معنوي  ب�سكل  ولكنها  لهم 

يقوم بها الم�سافر هناك عند الأ�سرحة قد تكون 

الأ�سخا�س  اأحد  من  نيابة  تكون  .ولكنها  ركعتين 

اأكثر من الهدية  وبذلك يفرح بها هذا ال�سخ�س 

المادية التي ياأتي بها من تلك الدولة.

   هدايا االنتقال لمنزل جديد

اإن من اأجمل ال�سلوكيات التي تو�سح �سعادتك 

بما يحدث اإلى اأ�سدقائك اأو اإخوانك اأو جيرانك 

انتقالهم لمنزل جديد هو زيارتهم وتقديم  عند 

ب�سيطة  هدية  كانت  ولو  حتى  المنزل  اإلى  هدية 

تعبر عن فرحتك بمنزلهم الجديد. 

وعند تقديم الهدية يقول مقدم الهدية بع�س 

تتهنون  مبروك  منزل  اإن�ساهلل   « مثل  العبارات 

فيه« اأو » ع�ساه بيت معمور«

وكذلك المنتقلون اإلى المنزل الجديد يقومون 

بالمنا�سبة  ــارب  والأق للعائلة  غذاء  وليمة  بعمل 

اأو  الأنعام  �سورة  بقراءة  يقومون  البع�س  وكذلك 

والأ�سدقاء  الأقــارب  ويدعون  البنين  اأم  �سفرة 

ــعــد ذلـــك يــقــوم اأهل  ـــى ال�ــســتــمــاع اإلــيــهــا .وب اإل

والم�سروبات  الماأكولت  بتوزيع  الجديد  البيت 

والحلويات على المدعوين.

  هدايا حفل التكليف

الم�ستحدثة  الحتفالت  من  التكليف  حفل 

الع�سر  ال�سنوات  في  وا�سع  ب�سكل  انت�سرت  التي 

الأخيرة وهو الحفل الذي تقيمه الأم لبنتها التي 

وذلك  �سنوات.  ت�سع  وهــو  التكليف  �سن  و�سلت 

لت�سجيعها على  ال�سالة ولب�س الحجاب والقيام 

بالأمور المكلفة بها دينيًا. حيث تقوم الأم بدعوة 

والأقارب  والأ�سدقاء  الأهل  من  والبنات  الن�ساء 

ويبداأ البرنامج للحفلة  بالقراآن الكريم ثم بكلمة 

لإحدى الأخوات الالتي لهن دور في هذا المجال 

توجه للنا�سئات والأمهات باأ�سلوب �سيق ثم كلمة 

قبل  من  حياتها  تغير  فيها  ت�سف  المكلفة  من 

التكليف اإلى مابعده .
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الهدية تلعب 
دورًا مهمًا 
في الحياة 
االجتماعية 
لكثير من 
الشعوب 
فهي نظام 
منتشر فى 
المجتمعات 
البدائية 
والمجتمعات 
الحديثة 
يؤثر بطريقة 
غير مباشرة 
في التفاعل 
االجتماعى 
بين األفراد 
والمجموعات

الماأكولت  بــتــوزيــع  ذلـــك  بــعــد  الأم  ــقــوم  وت

والم�سروبات على الحا�سرات وهن بذلك يقدمن 

بمنا�سبة  بها  تفرح  متنوعة  هدايا  المكلفة  اإلى 

الهدايا  بع�س  بتوزيع  المكلفة  اأم  وتقوم  تكليفها. 

على الحا�سرات من �سن البنت المكلفة و هدايا 

الحفل  عبارة عن   )قراآن،حرام لل�سالة( وهو 

الج�سم  اأجــزاء  جميع  تغطي  القما�س  من  قطعة 

وتربة  وم�سلى  والكفين، حجاب،  الوجه  عدا  ما 

وم�سباح اإن وجدت وكتيب ديني �سواء كان ق�سة 

اأو غيرها وجوراب وغر�سة عطر �سغيرة اأو �سموع 

اأو مغلفات حالوه(.

دورًا  تلعب  الهدية  اأّن  تقدم  مما  وَنخُل�ُس 

ال�سعوب  من  لكثير  الجتماعية  الحياة  في  مهمًا 

البدائية  المجتمعات  فــى  منت�سر  نــظــام  فهي 

والمجتمعات الحديثة يوؤثر بطريقة غير مبا�سرة 

في التفاعل الجتماعى بين الأفراد والمجموعات. 

وهو من الظواهر الجتماعية الأ�سا�سية في حفظ 

خالل  ومــن  الجتماعيين  والــتــعــاون  التما�سك 

الدرا�سة الميدانية التى قمنا بها في قرية الديه 

ا�ستنتجنامايلي: 

بين  يزيد  المجتمع  فــى  الــهــدايــا  تــبــادل  اإن 

ويقل  الأ�سرة  اأفــراد  وبين  والأ�سدقاء  ــارب  الأق

كلما قلت �سلة القرابة بين اأفراد المجتمع .

الجتماعي  الــتــرابــط  مــن  تــزيــد  الهدية  اإن 

اأنها  كما  الجتماعية  العالقات  قوة  من  وتزيد 

الأفـــراد  بين  العالقات  ا�ستمرار  على  ت�ساعد 

والجماعات .

المجتمع  اأفــراد  تم�سك  الدرا�سة  من  يتبين 

الهدية والحر�س  الر�سول )�س( فى قبول  ب�سنة 

حفظ  ـــى  اإل تــــوؤدي  الــتــى  ــتــهــادي  ال عملية  عــلــى 

التما�سك الجتماعى .

ارتباط ثمن الهدية بمنزلة ال�سخ�س الُمهدى 

ثمن  ارتــفــع  معزته  زادت  كلما  اأنـــه  حيث  اإلــيــه 

الهدية.

اأكثر المنا�سبات التي يتم فيها تبادل  اإن من 

الهدايا المعنوية في مجتمع البحث هى منا�سبة 

الوفاة اأي )هدايا الميت( .

اإن اأكثر الهدايا تداوًل وبالخ�سو�س في اأ�سهر 

تكون  والتي  ال�سفر  هدية  هي  ال�سيفية  العطلة 

اإلى الأماكن المقد�سة وذلك للتبرك بها .

اإن عملية التهادي في مجتمع البحث ل تكون 

اأي�سا مع  فقط مع العوالم المنظورة واإنما تكون 

العوالم غير المنظورة .

اإن تقدير متلقي الهدية للهدية ل يحكمه ثمن 

الُمهدي  بين  العالقة  �سعف  اأو  قوة  اإنما  الهدية 

والُمهدى اإليه .

الُمهدي  هدية  اإلــى  اإليه  الُمهدى  ينظر  وقد 

الأ�سخا�س  بع�س  يقول  كما  ف�سار«   « اأو  كتفاخر 

خ�سو�سًاُ اإذا اأعطى الُمهدي الهدية للُمهدى اإليه 

اأو اأن تكون الهدية غالية الثمن ب�سكل مبالغ فيه. 

والُمهدى  الُمهدي  طاقة  يفوق  مبلغها  يكون  وقد 

اأن  الُمهدي  يحاول  هنا  الــوقــت،  نف�س  فى  اإليه 

دائمًا  واأنــه  مرتفع  المادي  م�ستواه  باأن  يتظاهر 

ي�ستري من الأماكن غالية الثمن ويريد اأي�سا اأن 

يبين للمُهدى اإليه اأنه دون م�ستواه.

المُهدى  نظرة  تغير  الهدية  اأخرى  ناحية  من 

اإليه عن المُهدي فقد تغير من الم�ساعر وتذهب 

ال�سغائن وتقوي العالقات بين الأ�سخا�س 

�سالينز  مار�سال  الغربي  العالم  ترجم  وقد 

الأ�سدقاء  كــان  اإذا   « ــال:  ق حين  المعنى  هــذا 

ت�سنع  التي  هي  الهدايا  فــاإن  الهدايا  يتبادلون 

الأ�سدقاء«.

الدكتورة  ــراف  ــس ــاإ� ب اأعــــدت  ــة  ــس ــدرا� ال هـــذه 

النثروبولوجيا  اأ�ـــســـتـــاذة  كــريــمــي  �ــســو�ــســن 

للن�سر  واأعدتها  وراجعتها  البحرين،  بجامعة 

بادي�س. نورالهدى  الدكتورة  الأ�ستاذة  مقاًل 
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البناء   ،1967 اأحمد،  زيد،  اأبو   )1(
املكتب  الثاين،  اجلزء  الجتماعي، 

اجلامعي احلديث، �س251.

)اجنليزي،  الأنرثبولوجيا  قامو�س    )2(
�سليم/  م�سطفى  �ساكر  د.  عربي(/ 

الطبعة الأوىل 1981 �س 398

)3( املرجع ال�سابق، ال�سفحة نف�سها

بيار  :اإ�سراف  الأنرثبولوجيا  معجم    )4(
 /2006 اإيزار/  مي�سال  بونت، 

ترجمة م�سباح العمد/ جمد املوؤ�س�سة 

اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع 

�س 734-730

ال�ستاذ  الجتماع/  علم  مو�سوعة   )5(
احل�سن/  حممد  اإح�سان  الدكتور 

الطبعغة  للمو�سوعات/  العربية  الدار 

الوىل 1999م �س405-404

)6( مرجع �سابق 5 �س 406-405

)7( معجم الفلكلور/ الدكتور عبد احلميد 
يون�س/ 1983/ مكتبة لبنان.

)8( اجلوهري، 1982، �س 255

الرمزي.  املدخل  الأ�سود،  ال�سيد   )9(
1991، مرجع �سابق �س 530.

ت�سور-   1990- الأ�سود،  ال�سيد   )10(

روؤية العامل مرجع �سابق �س 323.

)11( علم الإجتماع الإقت�سادي/ عبداهلل 
املعرفة  دار  الرحمن/  عبد  حممد 

اجلامعية 2005/ �س 221-220

امل�سيمريي/ د.ريا�س  ال�سيخ   )12(
بجامعة  التدري�س  هيئة  ع�سو 

الهدايا  تبادل  الدمام/«اأحكام 

والتهادي بني امل�سلمني والكفار«

ht tp : / /saa id .net /mktara t /
aayadalkoffar/42.htm

)13( مرجع �سبق ذكره.

حما�سرة ملحمد املنجد/ت�سجيالت   )14(
ال�سبكة الإ�سالمية.

http://audio.islamweb.net/
audio/index.php?page=F
ullContent&audioid=1005
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)15( مرجع �سبق ذكره. )3(

لندن/   / علي  المام  موؤ�س�سة   )16(
/http://www.najaf.org/learn

http://www.islamonline.  )17(
ne t /A rab i c / I n_Dep th /
B a c k T o A l l a h /

.0 7 /0 3 /A r t i c l e s / 2 0 0 6
SHTML

http://www.feedo.net/  )18(
MedicalEncyclopedia/
B o d y H e a l t h /
S e x A n d F e r t i l i t y /

Circumcision.htm

)19( ط�ست: اإناء معدين كبري يو�سع فيه 
احللوى.

النباتات  اأنواع  امل�سموم: هو نوع من   )20(
له رائحة زكية.

)21(  �سالة الوح�سة هي ركعتني يقراأ يف 
الكر�سي  واآية  احلمد  الأوىل:  الركعة 

ويف  خالدون(  فيها  )هم  اإىل  مرة 

اأنزلناه  واإنا  مرة  احلمد  الثانية: 

ال�سالة  بعد  ويقول  مرات(  )ع�سر 

حممد  واآل  حممد  على  �سل  )اللهم 

وابعث ثوابها اإىل فالن بن فالنة(

)22(  العكا�سة: كامريا لالطفال م�سنوعة 
معامل   فيها  موجود  البال�ستيك  من 

مثل  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة 

اإبراهيم واحلجر  الكعبة ومقام  �سور 

الأ�سود ..... الخ.

فاروق اإ�سماعيل/ مدخل اإلى الأنثربولوجيا 

المعرفة  دار  والـــمـــنـــهـــج/  الـــنـــظـــريـــة 

ال�سكندرية. الجامعية/ 

ال�سعبي  والت�سور  الدين  الآ�سود/  ال�سيد 

للكون/ المجل�س الأعلى للثقافة 2005م. 

معتقدات  ــف/  ــس ــو� ي ــد  ــع ــس اأ� مــيــخــائــيــل 

القاهرة  العربية/  النه�سة  وخرافات/دار 

1982م .

الحياة البرزخية/ تاأليف العالمة المحقق 

جــعــفــر الــ�ــســبــحــانــي/ مــوؤ�ــســ�ــســة الإمــــام 

ال�سادق.

ال�سيد حافظ الأ�سود/ درا�سة انثربولوجية 

مجتمع  فــي  ــرمــزى  ال الــتــبــادل  لعمليات 

الإمارات/ العدد التا�سع/1995.

بين  الآخــر  الآ�سود/�سورة  حافظ  ال�سيد 

اأنثربولوجية  ــة  درا�ــس والــتــغــيــر/  الــثــبــات 

مجتمعين  ــى  ال ينتمون  لــطــالب  مــقــارنــة 

ربيع  الإجتماعية/  العلوم  مجلة  عربيين/ 

1996/ الكويت- �سفاة.

را�سد  اآمــنــة   ، الفحيل  على  د.اإ�سماعيل 

فــى مجتمع  الــمــيــالد  ــحــمــدان/عــادات  ال

وقطر  ــحــدة  ــت ــم ال ــة  ــي ــرب ــع ال الإمــــــــارات 

والكويت/ درا�سة ميدانية/ مركز التراث 

ال�سعبي قطر 1997م .

عــبــدالــرحــمــن/ علم  عـــبـــداهلل مــحــمــد 

المعرفة  –دار  الإقــتــ�ــســادي  الإجــتــمــاع 

الجامعية 2005م .

الإجتماعي  ــاء  ــن ــب ال ــــد/  زي ــــو  اأب اأحـــمـــد 

المكتب  الثاني/  الجزء   – الإقت�سادي 

الجامعى الحديث/ 1967م .

�سليم/قامو�س  مــ�ــســطــفــى  د.�ـــســـاكـــر 

الأنــثــربــولــوجــيــا )انــجــلــيــزي ، عــربــي( / 

الطبعة الأولى 1981

معجم الأنثربولوجيا  / تحت اإ�سراف بيار 

اإيزار/2006/ترجمة  مي�سال   ، بــونــت 

م�سباح العمد/ مجد الموؤ�س�سة الجامعية 

للدرا�سات والن�سر والتوزيع .

الح�سن/  محمد  اإح�سان  الدكتور  ال�ستاذ 

العربية  ــدار  ال الجتماع/  علم  مو�سوعة 

للمو�سوعات/ الطبعة الأولى 1999م .

يون�س/معجم  عــبــدالــحــمــيــد  الـــدكـــتـــور 

الفلكلور/ 1983/مكتبة لبنان .

الجتماع  علم   ،1971 مار�سيل،  �سكري، 

الهدايا  فــى  بــحــث   ، ــا  ــوجــي ــول ــروب ــت والأن

طعلت  محمد  الدكتور  ترجمة   ، الملزمة 

عي�سى- مكتبة القاهرة الحديثة .

هيئة  ع�سو  الم�سيمري/  د.ريا�س  ال�سيخ 

تبادل  الدمام/«اأحكام  بجامعة  التدري�س 

الهدايا والتهادي بين الم�سلمين والكفار«

ت�سجيالت   / المنجد  لمحمد  محا�سرة 

ال�سبكة الإ�سالمية .

http://  / لندن   / علي  المام  موؤ�س�سة 

 www.najaf.org/learn

http://www.islamonline.net/
arabic/indepth/backtoallah/

articles/shtml

http://www.alseraj.net/a-k/

الغانم  اأحمد  ليو�سف    mraa/zikra/q
الح�سائى .

ابن �سيرين/تف�سير الأحالم الكبير/

مجلة الع�سر/ يوم الغدير/ اإعداد. قي�سر 

التميمي/ العدد الواحد والأربعون- محرم 

الحمي�سي   /2005 فــبــرايــر   1426-

لأعمال الطباعة/ الكويت- حولي .

ــدى/ الــهــديــة عــربــون ذوق  ــ�ــس مــجــلــة ال

/ �س  واكــيــم  – �سعاد  اإعـــداد  امــتــنــان/ 

 107-106

هــــوامــــــ�س

المراجع
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موسيقى وأداء حركي

المو�سيقى الع�ربية

روؤية تراثية  فل�شفية

بركات محمد مراد �� كاتب من م�سر

كل  بــاأن  قــال  من  اأول  هو  �شوبنهور  كــان  

الفنون تطمح اإيل اأن تكون مثل املو�شيقى  

الــدوام  علي  املالحظة  هــذه  تــكــررت  وقــد 

الفهم  �شوء  من  كبري  قدر  يف  �شببا  وكانت 

حقيقة  عن  تعرب  كانت  ذلك  مع  اأنها  بيد   ،

مهمة0 فقد كان �شوبنهور يفكر »رمبا لأنها 

املجردة  املميزات  يف  تاريخا«  الأقــدم  هي 

للمو�شيقى ، ففي املو�شيقى وفيها وحدها 

جمهوره  يخاطب  اأن  للفنان  ميكن  تقريبا، 

لالت�شال  و�شيلة  تــدخــل  بـــدون   ، مــبــا�ــرشة 

اأخـــرى.  اأغــرا�ــس  يف  عــام  ب�شكل  ت�شتخدم 

اآف�����اق

اأدب �سعبي

عادات وتقاليد

مو�سيقى

 واأداء حركي
حرف و�سناعات

اأ�سداء

جديد الثقافة ال�سعبية
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موسيقى وأداء حركي

المعماري لبد  المهند�س  اأن  ومن قبيل ذلك 

الأغرا�س  ذات  المباني  في  نف�سه  عن  يعبر  اأن 

النفعية الأخرى،وكذلك لبد لل�ساعر اأن ي�ستخدم 

الكلمات التي تدور وتتداول في الأحاديث اليومية 

نف�سه  عن  الر�سام  ويعبر  النا�س.  بين  المتبادلة 

ولي�س هناك  المرئي.  العالم  باإعادة تمثيل  عادة 

تماما  حــرا  يــكــون  الـــذي  المو�سيقى  مــوؤلــف  اإل 

وعيه  مــن  نابع  الفن  اأعــمــال  مــن  عمل  خلق  فــي 

الخا�س،وبدون هدف اآخر غير الإمتاع .  

هذه  نف�س  يحملون  الفنانين  جميع  ولــكــن 

يعرف  ثــم  الإمــتــاع،ومــن  فــي  الرغبة  الــنــيــة،اأي 

باأنه  عــاديــة  واأكــثــر  ب�ساطة  اأكــثــر  تعريفا  الفن 

محاولة لخلق اأ�سكال ممتعة. ومثل هذه الأ�سكال 

بالفن  بالجمال،واإح�سا�سنا  اإح�سا�سنا  ت�سبع 

على  قادرين  نكون  حينما  ي�سبع  اإنما  والجمال 

من  مجموعة  بين  التناغم  اأو  الوحدة  نتذوق  اأن 

التي تدركها  الأ�سياء  بين  ال�سكلية من  العالقات 

حوا�سنا)1(. 

المو�سيقية ظاهرة  كل هذا،فالظاهرة  ورغم 

ن�ساأتها،  اأو  تاريخها  حيث  التعقيد،من  بالغة 

اآثارها الجتماعية والتربوية ودلئلها  ومن حيث 

الح�سارية والقومية،ومن حيث تنوعها وارتباطها 

كفن  تن�ساأ  لم  فالمو�سيقى  الفنون.  من  بغيرها 

اأ�سبحت  ذلك  ومع  مثال؛  كال�سعر  بذاته  م�ستقل 

المو�سيقى  كانت  فقد   : ا�ستقالل  الفنون  اكثر 

اأو الرق�س الذي  فنا تابعا ن�ساأ م�ساحبا  للغناء 

الدنيوية  القدماء يمار�سونه في احتفالتهم  كان 

الدينية.  وطقو�سهم 

المو�سيقى  كانت  الو�سيط  الع�سر  في  وحتى 

عن�سرا م�ساحبا لالأنا�سيد الدينية التي تمار�س 

من  عليها  جرى  ما  جرى  الكني�سة،حيث  داخــل 

تطور اإلى اأن خرجت اإلى مجال الحياة الدنيوية 

ـ  المو�سيقى  تطور  ومــع  اأخرى.  ـــوارا  اأط لتلقى 

Instrumental الآلت   مو�سيقى  مع  وخا�سة 

بذاته  قائما  خال�سا  فنا  المو�سيقى  اأ�سبحت  ـ 

بها  ي�ستغني  التى  الخا�سة  التعبيرية  و�سائله  له 

عنه،على  اأكثرها  ي�ستغني  ول  الفنون  �سائر  عن 

ما يذكر باحث معا�سر)2(،فحتى الفنون الخا�سة 

التى ل ت�ستفيد من المو�سيقى اأو ت�ستعين بها على 

نحو �سريح مبا�سر،لم تتحرر من التاأثر باأ�سلوب 

وغاية   مثال  اأ�سحى  الــذي  المو�سيقي  التعبير 

ل  بذاته  مكتفيا  تعبيرا  باعتباره  الفنون  ل�سائر 

يعتمد على �سيء من الواقع اأو الطبيعة. 

تاأملنا  واإذا   : الإنــ�ــســان  ووعـــي  المو�سيقى 

الإدراك  على  متميز  فني  كــاإبــداع  المو�سيقى 

الح�سي،في محاولة ل�ستخال�س القيمة الجمالية 

فــي الإبـــــداع الــفــنــي الــمــو�ــســيــقــى،بــاعــتــبــار اأن 

في  الم�ساعر  عن  تعبير  اأ�سا�سها  في  المو�سيقى 

والنغم،وباعتبار  الإيقاع  اأ�سلوبه  قوام  فني  �سكل 

ين�سب  اإنما  الم�ساعر،وتاأثيرها  من  تنبعث  اأنها 

للموسيقى 
القدرة علي 
تخليصنا 
من القلق 
والهموم، 
وهي وسيلة 
لالتصال تفوق 
فعاليتها 
وقدرتها 
علي اإلثارة 
االنفعالية 
كل صور  
التعبير 
األخرى ، التي 
استخدمها 
اإلنسان ، 
لكي ينقل 
بها مشاعره 
وأفكاره إلي 
اآلخرين
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بورتنوي«  »جوليو�س  يقول  الم�ساعر،كما  على 

تحرك  لكي  العاطفة  من  نا�سئة  المو�سيقى  فاإن 

العاطفة. 

الواقع  تربة  في  متغلغلة  المو�سيقى  وجــذور 

على  تعلو  الب�سرية،حين  نــتــاج  فــهــي  الفعلي. 

ح�سية  اأنغام  في  الم�ساعر  تتبلور  التجربة،اإذ 

من  �سفافة  قمم  اإلى  تنقلنا  متحركة  واإيقاعات 

الن�سوة  الوقتية.

القلق  من  تخلي�سنا  علي  القدرة  وللمو�سيقى 

فعاليتها  تفوق  لالت�سال  و�سيلة  وهي  والهموم، 

وقدرتها على الإثارة النفعالية كل �سور  التعبير 

بها  ينقل  الإن�سان،لكي  ا�ستخدمها  الأخرى،التي 

 .
)3(

م�ساعره واأفكاره اإلي الآخرين

مو�سيقى  خــالل  من  نــدرك  اأن  ون�ستطيع  بل 

�سعب من ال�سعوب ـ اإذا كانت �سادرة عن اأ�سالة 

ودرجة  مالمحه  تر�سم  دقيقة  �سورة  ـ  و�سدق 

في  هــام  بـــدور  المو�سيقى  تــقــوم  كــذلــك  رقيه. 

طبائع  اإلــى  تنفذ  لأنــهــا  ال�سعوب  بين  التقريب 

منها   المختلفة،وت�ستخرج  الب�سرية  الجماعات 

 .)4(
جوهرها عن  لالآخرين  مكنونها،وتك�سف  

»والمو�سيقى تبداأ من حيث تنتهي قدرة الألفاظ 

 ولم يقم �سئ في 
على حمل المعاني والأفكار«))5(

الإن�سان  بمزاج  التعريف  في  الحديث  ع�سرنا 

الإفريقي وطبعه مثلما نجحت المو�سيقى،حينما 

ت�سربت اإلى المو�سيقى الغربية المعا�سرة واألفها 

العالم كله. 

الجتماعية  الو�سائل  اأرفــع  عجزت  وهكذا   

نجحت  بما  التعريف  عن  الفكرية  والأ�ساليب 

ــحــان  والأل الأنــغــام  مــن  مجموعة  تحقيقه  فــى 

الإفريقية،وذلك �ساهد جديد على اأن المو�سيقى 

حمل  على  الألفاظ  قــدرة  تنتهي  حيث  من  تبداأ 

ياأ�سرنا  الــذي  الو�سيط  والأفكار،فهي  المعاني 

بدعوتنا اإلى بحره الزاخر بالخلق والإبداع،بحر 

 .)6(
الالنهاية الذي يتالقى فيه الب�سر بال �ستات

فى  عديدة  مجتمعات  بــاأن   القول  ويمكن    

الما�سي والحا�سر،قد اأدركت العالقة بين اللغة 

جهة  من  والإن�ساد  والغناء  جهة،  من  المنطوقة 

بين  العالقة  توازي  العالقة  هذه  اأن  اأخرى،على 

ما هو م�ستمر وما هو منقطع. وهذا يعادل القول 

يختلف  الإن�ساد  اأو  الغناء  الثقافة،اإن  نطاق  فى 

عن  الثقافة  تختلف  مثلما  المنطوقة  اللغة  عن 

  .)7(
الطبيعة

علما  المو�سيقى  اعتبرت  بعيد  زمــن  ومــن 

العلوم  �سمن  كانت  لقد  الوقت.  نف�س  فى  وفنا 

بـــدورهـــا مــن مباحث  الــتــي كــانــت  الــريــا�ــســيــة 

الم�سلمين  عند  العلوم  ت�سنيف  ح�سب  الفل�سفة؛ 

ال�سفا«  »اإخوان  )8(. وقد اهتم 
الإغريق نقال عن 

من  فيها  اأفـــادوا  ر�سائل  ف�سنفوا  بالمو�سيقى 

األف  كما  النظرية.  المو�سيقى  موؤ�س�س  فيثاغور 

والكندي  الــرازى  اأمثال  الإ�سالم..من  فال�سفة 

هامة،وقدموا  م�سنفات  �سينا  وابــن  والفارابي 

الإغريق)9(.وعلى  لــمــوؤلــفــات  �سافية  �ــســروحــا 

المو�سيقى  الم�سلمون على  اأطلق  الفني  الم�ستوى 

الفار�سية   الألحان  بين  ومزجوا  )الغناء(  ا�سم 

وبين الموؤثرات النظرية الإغريقية ووظفوا ذلك 

الوظيفة  عن  فف�سال  حياتية.  اأغرا�س  لخدمة 

الأ�سقام  عــالج  فــى  الـــرازي  وظفها  الترفيهية 

و�سائل  من  و�سيلة  �سينا  ابن  النف�سية،واعتبرها  

»تطهير  باعتبارها  اإليها  ونظر   .
)10(

النوع حفظ 

للنف�س والتجاوز عن الذنوب، ح�سب قول �ساحب 

بالفعل  اإذ وظفت  ؛  ول غرو   .)11(
الفريد« »العقد 

بالمثل  وظفت  ،كما  والمجون  اللهو  مجال�س  فى 

 .)12(
في اأذكار ال�سوفية

اهتمام العرب والم�شلمين 

بالمو�شيقى: 

اهتماما  بالمو�سيقى  العرب  اهتمام  يعتبر   
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بالبحور  الــعــربــي  الــ�ــســعــر  قـــديـــمـــا،لرتـــبـــاط 

بهذا  الــمــرتــبــطــة  الــمــو�ــســيــقــيــة  ـــات  ـــاع ـــق والإي

العبقرية  مجال  ناحية  من  يعتبر  ال�سعر،والذي 

العربية قبل الإ�سالم،ولرتباط المو�سيقى باللغة 

العربية التي هي في الأ�سا�س لغة مو�سيقية تعتمد 

لرتباطها  ثانية  ناحية  من  وال�سماع  الأذن  على 

اإيقاعا  ترتيله  يحدث  الــذي  الكريم  بــالــقــراآن 

مو�سيقيا تتردد اأ�سداوؤه بين القارئ وال�سامع،وهو 

وجه من وجوه القراآن الكريم المعجز.     

 ومن هنا لم يكن غريبا اأن يحث ر�سول اهلل 

بترتيل  ال�سحابة  بع�س  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

القراآن الكريم وتالوته ب�سوت جميل،فاإن لذلك  

كان  النف�س،فقد  في  �سديدًا  وتاأثيرا  كبيرا  وقعا 

رجال  الأ�ــســعــرى  قي�س  بــن  اهلل  عبد  مو�سى  ــو  اأب

ح�سن ال�سوت بالقراآن،حتى لقد قال ر�سول اهلل 

�سلى  اهلل عليه و�سلم :»يا اأبا مو�سى لقد اأوتيت 

اأوتي  انــه  داود«،يــعــنــي  اآل  مزامير  مــن  مــزمــارا 

�سوتا ح�سنا بالقراءة ك�سوت داود، ومن كان له 

مثل �سوته من اأهله وذويه.   

وكان ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم، ربما 

بمكانه  ي�سعر  ل  حيث  من  مو�سى  لأبــي  ا�ستمع 

يوم:  ذات  ـ  عليه  اهلل  �سلوات  ـ  قــال  منه،فقد 

قراءتك  ا�ستمع  ــا  واأن مو�سى  اأبــا  يا  راأيتني  »لــو 

فقال  تــراه«  اأن  ي�سعدك  اأمــرا  البارحة،لراأيت 

ر�سول  يا  بمكانك  علمت  لو  اأني  اأبو مو�سى:»اأما 

لك  لح�سنته  يعني  تحبيرا«  لــك  لحبرته  اهلل 

تح�سينا وزينته لك تزيينا.

اأنه  على  تــدل  مو�سى  اأبــي  من  الكلمة  وهــذه 

القراآن  يتلو  ان  ي�ستطيع  كان  ـ  عنه  اهلل  ر�سي  ـ 

بما هو اأح�سن من المزامير لو اأنه اأراد المبالغة 

مثل  تــال  قــد  كــان  والتح�سين،لأنه  التزيين  فــي 

حد  بلغ  قــد  يكن  الم�سجية،ولم  ــتــالوة  ال هــذه 

 .)13(
ا�ستطاعته

في  غ�سا�سة  الم�سلمون  يجد  لم  هنا  ومــن 

عندما  والغناء،خا�سة  بالمو�سيقى  الهتمام 

م�ساحبة  اأو  النف�س،  تهذيب  اإلــى  طريقا  تكون 

بلغ  وقــد  عــزيــزة  ودينية  اجتماعية  لمنا�سبات 

والأمـــراء،  الخلفاء  اأجــادهــا  اأن  بها  اهتمامهم 

كما يحدثنا التاريخ،فقد كان الخليفة الواثق بن 

بالإجادة  له  م�سهودا  ومطربا  ملحنا  المعت�سم 

ي�سهد  يكن  لم  الذي  المو�سلي  اإ�سحاق  من  حتى 

بالإجادة لأحد في الغناء والتلحين. 

اأوائل  في  العربي  الغناء  فن  اكتمل  ولما     

الأدلة  اأعظم  من  اكتماله  �سار  العبا�سية  الدولة 

انحدرت  وازدهــارهــا،..ثــم  الــدولــة  ثبات  على 

الغناء  فن  فانحدر معها  كيانها   وتزعزع  الدولة 

الظاهرة  خــلــدون  ابـــن  لحـــظ  وقـــد  وتدهور. 

ما  الم�سهورة:»اأول  مقدمته  في  التاريخية،فقال 

�سناعة  العمران  انقطاع  عند  الدولة  في  ينقطع 

خلدون  ابــن  يق�سده  الــذي  والــعــمــران  الغناء«. 

والأدبـــي  العلمي  وتطورها  الــدولــة  ح�سارة  هــو 

كل  بقي  فاإذا  والجتماعي.  وال�سيا�سي  والثقافي 

مزدهرة،واإذا  الغناء  �سناعة  قائما،بقيت  هذا 

ثم  يختل  ما  اأول  الغناء  �سناعة  كانت  ت�سع�سع 

ينقطع من �سروب الن�ساط الإن�ساني في الدولة..

ابن  راأى  �سحة  التاريخية  التطورات  اأثبتت  وقد 

خلدون في جميع الأحوال. 

م�شتويات المو�شيقى :   

  وتاأتي التالوة المجودة للقراآن الكريم على 

اأو  المو�سيقية  للتعبيرات  الهرمي  الت�سل�سل  قمة 

اأنماط هند�سة ال�سوت،حائزة على اأعلى درجات 

هذا  لقــى  القرون  مر  وعلى  والقبول.  الأهمية 

التام  القبول  بال�سوت  المرتجل  المنفرد  التغني 

والتاأييد المنقطع النظيرـ فعلى مدى اأربعة ع�سر 

توؤدى مع بع�س  الكريم  القراآن  قرنا ظلت قراءة 

دون  ـ  والإقليم   للفرد  تبعا  الأ�سلوب  في  التنوع 

التي  الطريقة  حــدود  النماذج  هذه  تتخطى  ان 
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الم�سلمين  قبل  من  ال�سارمة  للرقابة  خ�سعت 

ذوي ال�ساأن بعد اأن ظهر الإ�سالم.

وت�ستنكر  تنكر  الكتب  من  العديد  األفوا  كما 

القراآني  للترتيل  الأ�سلية  ال�سمات  في  تحوير  اأي 

من  عليه  تدخل  �سمات  اأي  تمثيل  دون  وتحول 

المحتوى المو�سيقي الوطني لالأجنا�س المتنوعة 

اأن  كما  الإ�سالمية.  الأمـــة  منها  تت�سكل  الــتــي 

الدينية  الجمالية  بالقيمة  اإح�سا�س داخلي  وجود 

دون  حائال  والت�سميم،وقف  بالرهافة  مت�سما 

هذا  اأداء  طريقة  في  التغيرات  من  اأي  اإقحام 

تقلل  قد  التي  التغيرات  تلك  ومحتواه.  الترتيل 

من ات�ساقه مع المتطلبات الدينية الجمالية التي 

الم�سلمون  اعتبر  اأن  يحدث  ولم  تطوره.  تحدد 

رغم  المو�سيقى  �سروب  من  �سربا  الترتيل  هذا 

اأ�سرنا  التي  التعريف  موا�سفات  كل  مع  تطابقه 

ترتيل  اأن  منهم  اأيا  ينكر  اأن  ودون  �سابقا.  اإليها 

ال�سوت«  »هند�سة  في  مثل  اأ�سمى  يعتبر  القراآن 

للدللة  الآن  ا�ستخدمناه  الــذي  الم�سطلح  وهو 

 
)14(

على فئات الفن ال�سوتي المنغم.
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لم  ال�سوت  من  اأخــرى  اأنماط  اأي�سا  وهناك 

يرتب الم�سلمون فيها كاأنماط �سرعية من اأنماط 

الثقافة  فــي  الــتــي ظــهــرت  الــ�ــســوت«  »هــنــد�ــســة 

الإ�سالمية،ومع ذلك لم ينظروا اإليها باعتبارها 

الأذان  يقترب  المثال  �سبيل  فعلى  »مو�سيقى«. 

ذلك  دونه،على  كان  واإن  ـ  القراآني  الترتيل  من 

به  يتغنى  الذي  الأذان  ذلك  ـ  الهرمي  الت�سل�سل 

خم�س مرات يوميا وي�سترك مع التالوة القراآنية 

تهليل  وكذلك   الأداء.  في  ال�سمات  من  كثير  في 

اأو  تعالى  هلل  مديح  من  به  يتغنون  وما  الحجيج 

النبي محمد �سلى اهلل عليه و�سلم.  وتندرج ثالث 

المو�سيقي  التعبير  اأ�سكال  بين  اأخرى  م�ستويات  

تجاه  تتغير  ــم  ل الــتــي  تــلــك  اأي  حـــالل،  تعتبر 

�سرعيتها،اأولها ت�سمل �سروب المو�سيقى العائلية 

النوم لالأطفال  اأهازيج  ومو�سيقى الحفالت مثل 

واأغاني الن�ساء، ومو�سيقى الأعرا�س والحتفالت 

الدينية والعائلية. وكلما التزمت هذه المو�سيقى 

زادت  للمجتمع  والجمالية  الأخــالقــيــة  بالمثل 

التعبير  من  الفئة  لهذه  كنموذج   تقبلها  درجــة 

منها  الثاني  الم�ستوى  على  ويطلق  المو�سيقي، 

المهنية«  »المو�سيقى  الهرمي  الت�سل�سل  هذا  في 

والرجز  الــحــداء  )مثل  القوافل  اأغــانــي  وت�سمل 

والركبان( وترانيم الرعاة واأنا�سيد العمل. وتجمع 

اآخر هذه الم�ستويات مو�سيقى الحرب الجماعية 

التي ت�ستخدم لتحمي�س الجنود في المعركة،كما 

  .)15(
ت�ستخدم في الحتفالت ال�سعبية

الأخيرة  الثالثة  الم�ستويات  هــذه  وتعتبر   

داخل  وتجتمع  اأ�سا�سها  في  دنيوي  طابع  ذات 

اأخرى  مع  الهرمي  تق�سيمنا  في  الحالل  دائــرة  

تاأتي دونها كنموذج من المو�سيقى مقابل الفئات 

الت�سل�سل  هــذا  قــمــة  عــلــى  تــاأتــي  الــتــي  الأخــــرى 

باعتبارها لي�ست من المو�سيقى ؛ ومع ذلك فلم 

اأن  النا�س.ورغم  اأو  الــديــن  ل�ستنكار  تتعر�س 

المتدرجة  الأنماط  هذه  يعتبروا  لم  الم�سلمين 

الحالل  المجموعة  من  المتدني  الم�ستوى  على 

التجويد  مثل  التقدير  من  الم�ستوى  نف�س  على 

القراآني اإل اأنهم يتفقون على اأنها تعبيرات فنية 

�سوتية تدخل �سمن دائرة الحالل. وتجد الدليل 

اأئمة  كتابات  في  الحديث  تــراث  في  ذلــك  على 

الم�سلمين  وعلماء  الأربــعــة  الفقهية  المدار�س 

المعروفين.   

الــتــي ت�سكل  الــمــجــمــوعــة   وعــلــى قــمــة هـــذه 

التي  الرتجالية  الأنــمــاط  تاأتي  الثاني  الق�سم 

تعتمد على العزف الحر على الألت اأو الأ�سوات 

وال�ستخبار.  والتقا�سيم  الليالي  مثل  المنغمة. 

الموزونة  الأغاني  الرتجالية  الأنماط  هذه  وتلي 

اأ�سكال  والجادة مثل المو�سحات والأدوار وبع�س 

الت�سانيف. 

 ثم تاأتي المو�سيقى المرتبطة باأ�سول جاهلية 

ذلك،وت�سمل  دون  م�ستوى  على  اإ�سالمية  غير 

اأنماط المو�سيقى التي لم يقرها جمهور العلماء 

اأو الوثنية وما يحييه  لرتباطها بتراث الجاهلية 

من  الأ�سفل  الدرك  وفي  وممار�سات.  اأفكار  من 

المثيرة  المو�سيقى  تاأتي  الهرمي  الت�سل�سل  هذا 

بالممار�سات  ــــا  اأداوؤه يرتبط  الــتــي  لل�سهوات 

لالأفعال  با�ستثارتها  يعتقد  ــتــي  وال الــمــنــكــرة 

المحرمة مثل �سرب الم�سكرات والف�سق والفجور 

وغيرها. وقد اأجمع الم�سلمون على رف�سها.  

 ويمكننا اأن نجد معيارا في الترتيب ال�سابق 

كل  بين  الختالف  اأو  التوافق  مــدى  نجد  حيث 

للتجويد  الأ�ــســلــي  الــنــمــوذج  وبــيــن  منها  نــمــط 

هذا  من  ي�ستقيه  ما  مقدار  زاد  القراآني،فكلما 

التعبير  اأنماط  من  نمط  الــقــراآنــي،اأي  التجويد 

اأو  ال�سعري  اأو  الديني  اأ�سا�سه  لبناء  المو�سيقي 

و�سرعيته،وكلما  قبوله  درجة  المو�سيقي،زادت 

درجة  زادت  النموذج  هذا  عن  بعده  مقدار  زاد 

الداخلي  الإح�سا�س  جانب  من  للتقويم  تعر�سه 
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في  ت�سمينه  اأو  الــواعــي  المجتمع  في  الجمالي 

ي�سكل  ،حيث  والتقدير  القبول  من  اأدنى  م�ستوى 

والمقروءة  المكتوبة  �سيغته  في  الكريم  القراآن 

الجمالي في  لالإنتاج  واأ�سمى معيار  نموذج  اأعلى 

الثقافة الإ�سالمية )16(. 

   التاأليف المو�شيقي العربي :

  واأول كتاب عربي عن الأ�سوات والغناء ظهر 

موؤلفه  النغم«  »كتاب  عنوانه  الأموي  الع�سر  فى 

فى  الأ�سبهاني«  الفرج  »اأبا  �سبق  الكاتب  يون�س 

التاأليف عن الغناء والمو�سيقى بمائتي عام على 

كتاب  يو�سف  األــف  النغم«  »كــتــاب  وبعد  الأقل. 

تدفقت  ثم  »المغنيات«..  كتاب  »الــقــيــان«..اأي 

امتالأ  حتى  والمغنين  الغناء  عن  العربية  الكتب 

نهايته،  اإلــى  بدايته  مــن  العبا�سي  الع�سر  بــه 

والكندي  اأحمد  بن  الخليل  كتب  اأ�سهرها  ومــن 

والفارابي و�سفي الدين عبد الموؤمن الأرموي. 

اإحــ�ــســاء مــا كتبه غــيــر هـــوؤلء من  ويــتــعــذر 

كثير  �ساع  والأدباء،فقد  والعلماء  المو�سيقيين 

كثرة  نن�سى  ول  الزمان.  عوادي  بددته  ،اأو  منها 

الغناء  حول  كتبت  التي  النقدية  الموؤلفات  من 

وتعلمه،اأو  لممار�سته  والتحليل  له  بالقبول  �سواء 

اأ�سهر  تحريمه،ومن  على  والإ�سرار  له  بالرف�س 

هذه الموؤلفات الأخيرة »ر�سالة ال�سماع والرق�س 

الرعاع..عن  »كف  تيمية،وكتاب  لبن  وال�سراخ« 

محرمات اللهو وال�سماع«لأبن حجر الهيثمي. 

هـ.ج.  البريطاني  الم�ست�سرق  اهــتــم  وقــد   

المو�سيقى  »تـــاريـــخ  الــقــيــم  كــتــابــه  ــى  ف ــارمــر  ف

موؤلفات  مــن  ع�سرات  ــى  اإل بــالإ�ــســارة  العربية« 

الغناء العربي 
فن قائم 

بذاته ليس 
هو بفارسي 

وال رومي ، 
بالرغم من 

أن العرب 
اقتبسوا 

بعض طرائق 
هؤالء القوم 

فى النغم
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موسيقى وأداء حركي

والتي  والمو�سيقى.  الغناء  عن  والفقهاء  العلماء 

مازالت مخطوطة حتى اليوم اأو التي فقدت ولم 

فهار�س  فى  موؤلفها  وا�سم  عنوانها  اإل  منها  يبق 

 .)17(
الكتب المفقودة

ويبداأ الم�ست�سرق موؤلفه بالإ�سارة اإلى الفارق 

اأفقيا  الكبير بين المو�سيقى ال�سرقية التي تفهم 

والمو�سيقى الغربية التى تفهم راأ�سيا،كما تتميز 

الأولى بالنغم والإيقاع والزخرفة ال�سوتية، وهي 

القرن  وقبل  الغربية.  الأذن  على  الغريبة  الأمور 

للجميع  كان  اإذ  كبيراـ  الفارق  يكن  لم  العا�سر 

ـ  الأ�سل  ال�سامي  الفيثاغوري  المو�سيقي  ال�سلم 

والمبني على مو�سيقى الأجرام ال�سماوية وتناغم 

الــتــلــحــيــن،وقــد بداأ  يــعــرف  ـ  حــيــث ل  ــــداد  الأع

للقيا�س  طريقة  للعرب  اأ�سبح  عندما  الختالف 

 .)18(
المو�سيقي،وفكرة عن التلحين

 وهكذا كان لبالد الحجاز في مطلع الإ�سالم  

اأن  ومع  بالإيقاع.  يعرف  قيا�سُ  ذات   مو�سيقى  

المبكر،نظرية  الــوقــت  ذلــك  فــى  تبنوا  الــعــرب 

جديدة في المو�سيقى على يد »م�سجاح«)714م( 

اأ�س�س  على  وبيزنطية  فار�سية  عنا�سر  تحوي 

الطابع  فيثاغورية  ظلت  خا�سة،فاإنها  عربية 

اإلى �سقوط بغداد)1258م( رغم  وبقيت كذلك 

من  المو�سلي«)850م(  »اإ�ــســحــاق  بــه  قــام  مــا 

البقاء  كتب  ولقد  الفيثاغوري.  �سكلها  في  تغيير 

للنظرية القديمة بف�سل تراجم اأر�سطو،واأر�سطو 

وبطليمو�س. كزينو�س،واقليد�س 

الكندي  عــن  فــالــمــعــروف  القــتــبــا�ــس  ورغـــم 

ال�سفا  واإخوان  والأ�سفهاني)967م(  )874م( 

والفار�سية  العربية  الــطــرق  اأن  )القرن1.م( 

واإذا  مختلفة.  كانت  المو�سيقى  في  والبيزنطية 

التي  هي  والخرا�سانية  الفار�سية  الأفكار  كانت 

الف�سل  ع�سر،فاإن  الــحــادي  الــقــرن  فــي  �ــســادت 

الدين  »�سفي  هــو  نظري  مو�سيقي  اإلــى  يرجع 

عبد الموؤمن)1294م(الذي اأدخل ورتب نظرية 

الو�سطى  الع�سور  نهاية  مقننة،وقبل  جــديــدة 

الجماهير،  ر�ــســاء  اآخـــر  المو�سيقى  �سلم  ــال  ن

المقام  الــنــغــم،اأو  فــي:ربــع  ـ  حاليا  ـ  يمثل  وهــو 

المو�سيقى  مــزاولــة  عن  ال�سرق.اأما  عــرب  عند 

للعربي،فالمو�سيقي  بالن�سبة  اأ�سا�سي  اأمر  فهي 

الغناء   : اللحد،من  ــي  اإل المهد  مــن  ت�ساحبه  

لتنويم الطفـل حـتى النـدب والـرثاء. فلكـل حـال 

الـفـرح،والحـــزن،والـعـمـل،واللــ مو�سيـقاها،مـــن 

هـو، والحـرب والعبادة )الذكر(. وفى هذا المقام 

الغناء  بفتاة  العربي  احتفاظ  »فارمر«بين  يقارن 

البيت  فى  الأوربــي  الرجل  واحتفاظ  )القينة( 

بـ)البيانو( وذلك اأن الغناء ال�سوتي محبب لدى 

ب�سبب  ربما  الآلية،  المو�سيقى  من  اأكثر  العرب 

حبهم لل�سعر، وما �ساع من كراهية بع�س فقهاء 

الإ�سالم للمالهي )اآلت المو�سيقى(.   

بالإيقاع،وزخرفته  اأ�سبه  العرب  عند  واللحن 

في أعماق 
النفس 
اإلنسانية 
شوق نحو 
شيء عظيم 
مجهول؛ 
والموسيقى 
التي تحرك 
هذا الشوق 
وتؤججه



129الموسيقى العربية..رؤية تراثية فلسفية 
العدد8

المقدمة  اإيقاعية،هي  تت�سمن �سربات  ما  كثيرا 

التي تعرف با�سم »التركيب« والآلت الم�ساحبة 

كانت ل تتغير اأبدا، وهي: العود والطنبور والقانون 

اأو الناي. اأما اأهم اأ�سكال المو�سيقى فهي »النوبة« 

في  واآلية،متتالية  حلقية   اأ�سوات  من  المركبة 

هي  العربية  المو�سيقى  اأن  و  متنوعة.  حركات 

القاعة  ال�سغيرة،مو�سيقى  الأعـــداد  مو�سيقى 

ال�سغيرة، ولي�ست »اأورك�سترالية«.

ــهــي:  ــــــا مــو�ــســيــقــى الـــــهـــــواء الـــطـــلـــق ف اأم

الآلت  ت�ستعمل  وفــيــهــا  الــحــربــيــة،والــمــوكــبــيــة. 

ال�سرناي،والبوق،  اأو  الــزمــن   : مــن  المنا�سبة 

وهكذا  الق�سعة.  ،اأو  والنقارة  والطبل،  والنفير، 

�سارت  ،اإذ  ع�سكرية  اأهــمــيــة  للمو�سيقي  ــان  ك

اأمير  لكل  كان  كما  الحربي،  التكتيك  من  جزءا 

ورغم  النوبة.  اأثــنــاء  تعمل،خا�سة  التي  جوقته 

اعترف  فلقد  المو�سيقى،  كراهية  فــي  قيل  مــا 

بفوائدها،فال�سوفية مثال نظروا اإليها 

يو�سل  الــتــي  الك�سف  و�ــســائــل  مــن  كو�سيلة 

نظم  طريقها  الإنــجــذاب،وعــن  طريق  عن  اإليه 

 .))19(
الدراوي�س اإيقاعات الذكر

�سناعة  مــن  جــعــلــوا  ــعــرب  ال اأن  والحقيقة 

في  ر�سائل  فهناك  رفيعا.  فنا  المو�سيقية  الآلت 

�سناعتها،كما ا�ستهرت مدن بذلك،مثل:اأ�سبيلية. 

وهناك دلئل كثيرة على اأن العرب كانوا مح�سنين 

فالفارابي  المو�سيقية.  لـــــالآلآت  ومــبــتــكــريــن 

والقانون،  الــربــاب  مبتكر  اإنــه  يــقــال  )95.م( 

ناي  ت�سمى  هوائية  اآلة  ر�سم  والزنام)القرن9( 

زنامي اأو زولمي، وزلزل)791م( الذي كانت له 

ولقد  العود)ال�سبوطي(.  اأدخل  مو�سيقية  طريقة 

البوق،واأ�ساف  الثاني)976م(  الحكم  اأح�سن 

خام�سا.  وتــرا  العود  اإلــى  )القرن9م(   ــاب  زري

)القرن11م( المجد  ـــو  واأب العبا�س  وا�ستهر 

عبد  الـــديـــن  �ــســفــي  اأمــــا  الأرغن.  بــ�ــســنــاعــة 

المربع  القانون  ابتكر  فقد  الموؤمن)12.4م( 

الم�سمى بـ»النزهة« واآلة اأخرى ت�سمى »المغني«.  

من  مو�سيقية  مــدونــات  بع�س  وجــود  ورغــم 

المو�سيقي  التاأليف  فاإن  المبكر،  التا�سع  القرن 

كانوا  الموؤلفين  وبع�س  بالأذن.  �سماعا  كــان 

اللحني  الإلــهــام  اأن  ـ  الــ�ــســعــراء  مثل  ـ  يــدعــون 

المو�سيقي  الأدب  وفي  الجن.  طريق  عن  ياأتيهم 

في  ومــجــمــوعــات  ق�س�س  هــنــاك  كــانــت  الغني 

المو�سيقية،وقانونية  الآلت  :الأغــانــي،وكــتــب 

المغنين  لحياة  وجمالياتها،وتراجم  المو�سيقى 

في  كتب  مــن  و�سيرهم.واأكبر  والمو�سيقيين 

مروج  فــي  :الم�سعودي)957م(  المو�سيقى 

الأغاني.وفى  فى  والأ�سفهاني)967م(  الذهب، 

عبد  لبــن   ، الفريد«  »العقد  كتاب  نجد  الغرب 

المر�سي  الخدج  يحيى  األــف  ربه)94.م(،كما 

لكتاب  تقليدا  الأغــانــي  في  كتابا  )القرن12( 

الأ�سفهاني.   

المو�سيقية،فاأولهم  النظريات  اأ�سحاب  اأما   

بن  »الخليل  بعده  وياأتي  الكاتب)765م(  يون�س 

اإ�سحاق  ثم  )791م(  العرو�س  �ساحب  اأحمد« 

�ساحب  مــجــددا  كــان  الــذي  المو�سلي)85.م( 

مذهب ومخترع اإيقاعات واألحان. وبف�سل حركة 

القديمة  اليونان  موؤلفات  العرب  عرف  الترجمة 

في المو�سيقى وعـلم ال�ســــوت ومن ذلك مبادئ 

لر�سنوكزينو�س،وكــتاب  الإيقـاع  وكـتاب  النغـم، 

مقدمات النغم وتق�سيم القانون لإقليد�س،وكتاب 

المو�سيقى لنيقوماكو�س،وكذلك ر�سالة بطليمو�س 

في النغم. 

المتاأثرة  النظرية  المو�سيقى  في  كتب  وممن 

باليونان فيل�سوف العرب الكندي)874م( وكان 

وتحدث  المو�سيقى.  نظرية  في  ر�سائل  �سبع  له 

المقامات  واأجنا�س  واأبعادها  الأ�سوات  فيها عن 

واأنواع الألحان،واأثبت اأن الغناء العربي فن قائم 

كل ذلك يعني 
أن الموسيقى 

العربية هي 
موسيقى 

األعداد 
الصغيرة ، 
موسيقى 

القاعة 
الصغيرة، 

وليست
أوركسترالية«
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من  رومي،بالرغم  ول  بفار�سي  هو  لي�س  بذاته 

القوم  هــوؤلء  طرائق  بع�س  اقتب�سوا  العرب  اأن 

»العود«. ا�ستعمال  عنهم  اأخــذوا  النغم،كما  فى 

ا�ستعرب  العرب  المغنين  اأيــدي  في  العود  لكن 

تماما و�سار مختلفا عن عيدان الفر�س والروم..

ويقول الفيل�سوف الكندي: »لكل اأمة فى اآلة العود 

�ساع  ولقد  الأمم«.  من  لغيرها  لي�ست  طريقة 

كثير من موؤلفات الكندي،ولم يبق منها اإل ثالثة 

متاحف  فى  زالــت  ما  مخطوطات  كتب،وبع�س 

  .
)20(

اأوروبا

قرة)901م(  بن  ثابت  الكندي  بعد  ويــاأتــي 

لوقا)932م(  بن  ق�سطا  ثم  والرازي)923م( 

الفارابي  الفيل�سوف  هو  العرب  النظريين  واأكبر 

الكبير،  المو�سيقى  كتاب  �ساحب  )330هـ( 

للكتاب هو ما  تاأليفه  اأن �سبب   الذي ين�س على 

اليونان  اأعمال  في  والغمو�س  النق�س  من  وجده 

العربية،  الترجمات  في  وجدها  المو�سيقية،كما 

اأنحاء  لجميع  �سامال  هــذا  كتابه  اأتـــى  ولــذلــك 

ال�سناعة النظرية والعملية،وهو مخطوط �سخم 

له �سهرة عالمية في الأو�ساط التي تعنى بدرا�سة 

وقوة  مــادتــه  لــغــزارة  نظرا  العربية  المو�سيقى 

الموؤلف  �سلكه  الذي  المنفرد  والمذهب  اأ�سلوبه 

.
)21(

في ت�سنيفه

اأ�ساطير  الــفــارابــي  عــن  الــنــا�ــس  حكى  وقــد 

اخترع  واأنه  العود،  اخترع  من  اأول  باأنه  اقترنت 

اآلة كان اإذا حرك اأوتارها  بطرائق معلومة عنده 

�سماعه  عند  الإن�سان  يتمالك  ل  نغما  اأحــدثــت 

هذه  عنه  اأ�ــســاعــوا  الــذيــن  ولــعــل  ال�سحك.  مــن 

اآلة  هــذا،عــن  كتابه  فى  نظروا  الطرائف،ربما 

ال�سكل  م�ستطيلة  باأنها  الفارابي  و�سفها  قديمة 

الأبعاد  لقيا�س  مق�سمة  م�سطرة  عليها  تو�سع 

ال�سوتية في اأجنا�سها المختلفة، 

هذه  ت�سديق  اإلى  يدعونا  ما  نجد  لم  ونحن 

اأن  فيه  �سك  ل  الــذي  اأن  غير  عنه.  ــات  ــرواي ال

بالفعل،  ال�سناعة  هــذه  يـــزاول  كــان  الــفــارابــي 

والإحاطة  العلم  هذا  مبادئ  تعريف  له  فاأمكن 

مو�سوعاته  بين  ينتقل  نــواحــيــه،فــكــان  بجميع 

العملية،فجاء  بال�سناعة  عالم  خبير  انتقال 

 .
)22(

كتابه في علم المو�سيقى �سامال كامال

راأي  )505هـ/1111م(  الغزالي  ولــالإمــام   

مهم في المو�سيقى فقد راأى اأن القلب الإن�ساني 

ينطوي على اأ�سرار واأحوال،واأن الألحان والأنغام 

الأحــوال،وذلــك  من خالل  تلك  تظهر  التي  هي 

المو�سيقية  الأنـــغـــام  بــيــن  الإيــقــاعــي  الت�سابه 

من   ــواعــا  اأن كــذلــك  النف�سية،وحدد  والأحــــوال 

على  والتهذيب  الترقي  تاأثير  لها  المو�سيقى 

النف�س والحث على ال�سجاعة والقتال حيث قال: 

»اإن في اأعماق النف�س الإن�سانية �سوقا نحو �سيء 

هذا  تحرك  التي  والمو�سيقى  مجهول؛  عظيم 

للفن  نظرية  تحددت  وقد   .
)23(

وتوؤججه ال�سوق 

والوجد«  ال�سماع  كــتــاب«اآداب  في  الغزالي  عند 

المنع  حجج  فند  حيث  الدين«  علوم  »اإحياء  من 

النف�س  بين  والمو�سيقى،ووحد  للغناء  والتحريم 

ال�سوية وتذوق الفنون الجميلة حين قال:»من لم 

يحركه الربيع واأزهاره،والعود واأوتاره،فهو فا�سد 

.
)24(

المزاج لي�س له عالج«

طبيعة  يحدد  الذي  اأن  بالذكر  الجدير  ومن 

رف�سا،هو  اأو  قبول  المو�سيقى  تجاه  الموقف 

ال�سياق اأو المقام الذي يتم فيه الأداء المو�سيقي، 

اأوردها  ال�سياق  هذا  تحدد  ثالثة  عوامل  وهناك 

والمكان،  »الــزمــان،  لطيف  �سجع  في  الغزالي 

واإخوان  وزمانها  الممار�سة  وقت  اأي  والإخــوان« 

.
)25(

المنادمة فيها

وحين اأورد الغزالي »زمان« الأداء المو�سيقي 

باعتباره  عن�سرا هاما لتحديد �سرعية المو�سيقى 

عر�س  قد  اإنكارا،فاإنه  اأو  والمو�سيقيين،اإقرارا 

الغناء العربي 
فن قائم 
بذاته ليس هو 
بفارسي وال 
رومي ، بالرغم 
من أن العرب 
اقتبسوا بعض 
طرائق هؤالء 
القوم فى 
النغم
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لأمر ذي �سقين،ال�سق الأول يعتبر اأهمية الزمان 

على اأ�سا�س اأنه اإذا ما اعتر�س الأداء اأو ال�ستماع 

بالنمط المو�سيقي زمانا مخ�س�سا لتحقيق هدف 

ديني اأ�سمى)مثل ال�سالة اأو رعاية الأ�سرة( فهو 

من الأمور المف�سدة التي يجب اجتنابها.

التبرير  هذا  ا�ستناد  في  يكمن  الثاني  وال�سق 

على الإجماع بين الم�سلمين على اأن الحياة لي�ست 

ق�سير  وقــت  �سوى  نخ�س�س  اأن  يجب  ول  عبثا 

للمتعة الزائفة، ولذا فاإن الغزالي يرى اأن الفرد 

له  م�ستمعا  اأو  مو�سيقي  لنمط  موؤديا  كان  �سواء  ـ 

الأمر  انقلب  لال�ستماع  وقته  جل  اأعطى  ما  اإذا  ـ 

الكتاب  اإلى زيغ جريء)26(. و�سدد  لهو بريء  من 

الممار�سة  اأهمية  على  مماثال  ت�سديدا  الآخرون 

المحددة.   

اقتناع  على  للدللة   « »المكان  اعتبار  وياأتي 

الم�سلمين ال�سريح باأن الحكم على المو�سيقيين 

بال�سالح اأو الطالح يعتمد على �سياق الممار�سة 

تت�ساوى  الأداء..حــيــث  فيه  تم  الــذي  المقام  اأو 

الذي  المكان  لمقبولية  المعطاة  الأهمية  درجة 

يحدث فيه الأداء المو�سيقي مع الدرجة المعطاة 

للمنا�سبة التي ارتبطت به في تكوين حكمنا على 

من يقوم بهذا الأداء اأو من ي�ستمع اإليه. 

اأو  »الإخـــوان«  وهــو  الأخير  العامل  ياأتي  ثم   

ت�سبب  ما  ال�ستماع،فاإذا  اأو  الأداء  في  الرفاق 

في  الفرد  و�سع  في  ـ  ال�ستماع  اأو  ـ  الأداء  هــذا 

�سحبة الأخيار والكرام فال غبار عليه ول �سرر 

منه،ولكنه اإن ت�سبب في و�سعه في �سحبة تلهيه 

عن الواجبات الدينية اأو الم�سوؤوليات الجتماعية 

اأو ينتج عنه انتقا�س من و�سعه الأدبي فقد وقع 

هذا العمل في دائرة المحظور بغ�س النظر عن 

ماهية الأداء المو�سيقي في ذلك المقام.)27(. 

الغني  عبد  ال�سيخ  الإمام  يرى  �سوف  ولذلك 

 17 القرن  الحنفي في  المذهب  فقيه   النابل�سي 

اأي  اأن  الأزهــر،  اإمــام  �سلتوت  ال�سيخ  وكذلك  م، 

قد  الحديث   تــراث  في  ورد  للمو�سيقى  تحريم 

والفجور.  والف�سوق  والقينات  الخمر  معه  ورد 

بني على  قد  التحريم  اأن  يرى كالهما  ومن هنا 

للمو�سيقى  موجها  ولي�س  ومتعلقاته  الأداء  مقام 

المو�سيقى  اإنكار  على  يبن  لم  فالتحريم  ذاتها. 

ذاتها،واإنما على ا�ستخدامها في ظروف اآثمة اأو 

بالمفا�سد.  مرتبطة 

ــز لــمــيــاء عــلــى اأنــنــا  ل  ــوؤكــد د.لــوي ولــذلــك ت

يمكننا تقويم اأي عمل مو�سيقي اإل باعتباره  كال 

الفني،وكل  الإنتاج  خ�سائ�س  كافة  من  مركبا 

هذا  خــالل  ومــن  بـــاأدائـــه،  المتعلقة  المظاهر 

علينا  ي�سهل  المو�سيقي  العمل  بكلية  العتبار 

في  الكبير  التنوع  وراء  الكامنة  الأ�سباب  فهم 

اآرائه �سلى اهلل عليه و�سلم تجاه حوادث محددة 

ا�ستعر�سنا  ال�سوت.فاإذا  هند�سة  اأنــمــاط  من 

الذين  الم�سلمين  والفال�سفة  المفكرين  بع�س 

ال�سفا  اإخــوان  اأن  ف�سنجد  بالمو�سيقى  اهتموا 

قد كتبوا ر�سالة من ر�سائلهم في المو�سيقى،اأما 

فلم  الم�سلم)1037م(  الفيل�سوف  �سينا  ابــن 

اإل جزءا من  ـ  اإجادته لها  ـ على  تكن المو�سيقى 

مواهبه واأعماله وموؤلفاته. وقد ك�سف عن معارفه 

المو�سيقى،وفي  لفنون  مقدمته  في  المو�سيقية 

ال�سهيرين«ال�سفاء« و«النجاة«.  كتابيه 

المو�سيقى  عــلــم  فــي  الــنــظــريــيــن  ــهــر  اأ�ــس اأمــــا 

 Avempace بــاجــة  ابـــن  الأنــدلــ�ــس،فــهــو  فــي 

من  لها  كــان  المو�سيقى  في  ر�سالة  كتب  الــذي 

لنظرية  كان  مثلما  الأوروبــي  الغرب  في  ال�سهرة 

ــ�ــســرق الإ�ـــســـالمـــي. اأمــــا ابن  الــفــارابــي فــي ال

ر�سد)Averroes 1198م( فقد عالج نظريات 

ال�سوت في تعليقه على كتاب اأر�سطاطالي�س في

 .)Deanima( الروح

كتاب  مــن  الــنــظــريــيــن  هــــوؤلء  تقييم  وفـــي   

كتابه  في  »فارمر«)28(  العرب،يقرر  المو�سيقى 

إن التأمل 
النظري في 
الموسيقى 
وفي أصول 

طبيعة  
الصوت قادت 

معظم 
الموسيقيين 

العرب  إلى 
القيام بأعمال 
تجريبية كثيرا  

ما دلتهم على 
بعض األخطاء 

في النظريات.
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في  مــهــرة  معظمهم  اأن  المو�سيقى  عــن  الــهــام 

وفيزيائيين.  ح�سابــيين  كانوا  الرباعيات،واأنهم 

ومن الحقائق :اأن التاأمل النظري في المو�سيقى 

القيام  اإلى  ال�سوت،قادتهم  طبيعة  اأ�سول  وفي 

بع�س  على  دلتهم  مــا  تجريبية،كثيرا  باأعمال 

الأخطاء في النظريات. 

لتعريفات  الــديــن«  »�سفي  نقد  ــاإن  ف وهــكــذا 

الفارابي وابن �سينا تظهر طبيعة هوؤلء الباحثين 

عظمت  مهما  ال�سابقين  كالم  يقبلون  ل  الذين 

�سحيحة.  تقاريرهم  تكن  لم  اأ�سماوؤهم،طالما 

اإلى  الكثير  اأ�سافوا  النظريين  اأن  فالمعروف 

اأعمال اليونان، ومقدمة كتاب المو�سيقى الكبير 

للفارابي تعادل في الحقيقة اإن لم تفق،اأي عمل 

و�سلنا من اليونان. 

 اأما عن و�سف الآلت المو�سيقية الذي قام به 

ال�سفا  واإخــوان  والخوارزمي  والفارابي  الكندي 

المجال  هذا  فى  اأوربــا  �سبقوا  العرب  اأن  فيوؤكد 

التى  المنهجية  الــمــدر�ــســة  ــن  وع ـــرون.  ق بــعــدة 

يمكن  ما  اأخرجت  فاإنها  الدين«  »�سفي  اأقامها 

اأمكن تق�سيمه،كما  اأتقن �سلم مو�سيقي  ان يعتبر 

تراث  كــان  واإذا   .»Parry بــاري  »هيوبرت  يــرى 

العرب في المو�سيقى لم ي�سل منه اإلى اأوربا اإل 

القليل،فمن المعروف اأن مو�سوعتي الفارابي في 

المو�سيقى قد نقلتا اإلى الالتينية بمعرفة :يوحنا 

الكريموني)1187م(.  وجيرار  لن�سي�س،  ه�سبا 

مو�سوعات  فــي  العبرية  للترجمات  ــان  ك كما 

المو�سيقى العربية اأهمية خا�سة في اأوربا. ويظهر 

الأثر العربي في المو�سيقى وعلم ال�سوتيات في 

المترجم   : الو�سطى في موؤلفات  الع�سور  اأوروبا 

دي  وفــنــ�ــســان  )1150م(،  ــســالف«  ــ� ي »جــــون 

بوفيه)1264م( ،وايزيدورالأ�سبيلي وغيره

بيكون«  »لـــروجـــر  بالن�سبة  الأمــــر  ــك  وكــذل

بطليمو�س  مع  الفارابي  يذكر  الذي  )1280م( 

ابن  اإلى   وي�سير  المو�سيقى  ف�سل  في  واإقليد�س 

المو�سيقى.  طريق  عن  ال�سفاء  م�ساألة  فى  �سينا 

ورغم ما يقال من اأن الأثر العربي في المو�سيقى 

الأخذ  اأن  اأ�ــســا�ــس  على  وا�ــســح  غير  الأوروبـــيـــة 

اإل  الأدبــي  الت�سال  من  اأهم  بال�سماع  المبا�سر 

يظهر  العربي  الأثـــر  اأن  يثبت   
)29(

»فارمر« اأن 

واأول من  اأوربا.  تعرفه  يكن  لم  الذي  الإيقاع  في 

اأ�سار اإلى ذلك هو »فرانكو الكولوني«)1190م(. 

اأ�سماء  فى  وا�سح  ب�سكل  القتبا�س   اأثر  ويظهر 

الآلت العربية المعروفة فى اللغات الأوربية مثل 

  Guitar والقيثارة ،  Rebeوالرباب Late العود

  Zambra الزمر  وكذلك   Naker  
)30(

والنقارة 

والطرب Tropan، وال�سنوج Songas،والنفيل 

Anfil  وغيرها، وتوؤكد د.�سيجريد هونكة على اأن 

النوتة المو�سيقية المعا�سرة اأ�سلها عربي، والتي 

اأرينزو«  »جيدفون  الإيطالي  المو�سيقي  اإن  يقال 

   .
)31(

قد اأخذها عام 1026م عن ن�سيد يوحنا

فقد  و»كرويالوي�س«   
)32(

اأدموند الدكتور  اأما   

في عدد  عنها  ودافع  بها  اآمن  ك�سف عن حقيقة 

هي  العربية  المو�سيقى  اأن  موؤلفاته،وهي  مــن 

اأم  هي  اأ�سبانيا  واأن  الإ�سبانية  المو�سيقى  اأم 

»خوليان  الم�ست�سرق  واأعلن  العالمية.  المو�سيقى 

اإلي  ترجع  الو�سطى  القرون  مو�سيقى  اأن  ويبارا« 

اأ�سل عربي،وقال: »اإذا نحن احتجنا اإلى البحث 

لجاأنا   Classique الكال�سيكية  المو�سيقى  في 

اإلى المو�سيقى العربية واتخذناها �سندا. 

ــه في  ــي ــــة عــلــى مــا ذهـــب اإل وقـــد اأقــــام الأدل

 Lamusica  de Les comliges - كتابيه 

المو�سيقى  اأن  وعنده   Lamusica and luza

الإن�ساني لأنها  الن�سوء  العهد،وقد رافقت  قديمة 

مظهر من مظاهر الحالت النف�سية،وقبل دخول 

المو�سيقى  �سوى  هناك  تكن  لم  ا�سبانيا  العرب 

كن�سية  األحان  مجموعة  وهي    Ficta المدعوة  

يحر�سون  الق�س�س  وكــان  اليونان.  من  ماأخوذة 
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وازدهرت  العرب  جاء  الحر�س،فلما  جد  عليها 

في  والحجاز  الزجل  اأنغام  تموجت  ح�سارتهم 

اأفق ا�سبانيا، ولم تلبث اأن ات�سلت بها المو�سيقى 

جديدة،فن�ساأت  روحــا  منها  واكت�سبت  ال�سعبية 

ندعوها  ونحن  الأ�سبانية،  المو�سيقى  ذلك  من 

 .
)33(

العربية المو�سيقى 

ال�شوفية والمو�شيقى :

الذين  هم  ال�سوفية  اأن  بالذكر  الجدير  من 

العربي  العالم  فــي  والمو�سيقى  الغناء  اأغــنــوا 

التي  والأنــغــام،فــالألــحــان  المقامات  بمختلف 

المقامات  بتلك  مــحــدودة  لي�ست  اليوم  نغنيها 

بغداد  في  جامع  ابن  اأو  المو�سلي  �سنعها  التي 

هذا  مــن  اأرحـــب  الزاهر،ولكنها  عهدها  اأيـــام 

هذا  في  وتطريبا،والف�سل  تلوينا  واأكثر  واأف�سح، 

اإليهم، لأن انت�سار طرقهم ومجامعهم في  يرجع 

والهند  وتركيا  وفار�س  والعراق  وال�سام  م�سر 

ــوان  األ بين  والــتــمــازج  التداخل  على  �ساعد  قــد 

خلق  الأقطار،وعلى  هذه  في  والمو�سيقى  الغناء 

الآذان  لها  ترتاح  الألـــوان  هــذه  من  فنية  وحــدة 

�سعوب  جميع  بين  والأرواح  النفو�س  لها  وته�س 

اللغة  العالم الإ�سالمي،على الرغم من اختالف 

والمزاج. 

اأنهم  ــك  اآخــر،وذل ف�سل  لل�سوفية  اأن  كما   

في  بالعامة،وتغلغلهم  الوثيق  ات�سالهم  بحكم 

الفر�سة  اأتاحوا  قد  ال�سعبية  الطبقات  مختلف 

والمواهب  الأ�ـــســـوات  اأ�ــســحــاب  لظهور  دائــمــا 

الفنية من اأبناء هذه الطبقات في حلقات الذكر 

الحلقات  هذه  كانت  ثم  ومن  الإن�ساد،  ومحافل 

الغناء  اأعـــالم  فيها  تخرج  مــدار�ــس  والمحافل 

و�سيوخ الملحنين الذين ملكوا ال�سناعة في هذا 

قد  ال�سوفية  فــاإن  ذلــك  اإلــى  وبالإ�سافة  الفن. 

طبعوا الغناء والمو�سيقى بطابع خا�س،واأعني به 

طابع الحنان الذي تذوب فيه النفو�س وتهيم به 

الأرواح،ذلك لأن الغناء عندهم يقوم اأ�سال على 

الت�سرع والبتهال والرجاء في اهلل مما ي�ستوجب 

اإنهم  الــرقــة والــحــنــان والــ�ــســفــاء الــروحــي،ثــم 

الذكر ربطا  الإيقاع في  الإن�ساد بحركة  يربطون 

النتقال  في  الن�سجام  على  والحر�س  محكما، 

مقام،مما  اإلــى  مقام  ومن  طبقة  اإلــى  طبقة  من 

 .
)34(

يبعث في النف�س الن�سجام والب�سا�سة

 وال�سوفية ي�سمون المغني الذي ين�سد الأ�سعار 

في محافلهم بــ»القوال«. وكان في اأول الأمر �سيخ 

الجماعة، فهو يقول وهم ي�سمعون ويتواجدون كل 

وفقا لحاله والمعنى الذي يت�سل بقلبه من �سماع 

القوال. وي�سترط الإمام »الجنيد« اأن يكون القوال 

اأن  »يجب  المكي«  طالب  ويقول«اأبو  اأجــر.  بدون 

يكون القوال بدون اأجر،فهو الذي يمدهم،وين�سد 

ال�سعر ما ينا�سب حالهم،وتقوى به  لهم من درر 

قلوبهم على ال�سير اإلى المقامات العلية.« 

ال�سعر  ين�سدون  الذين  القوالون  يكن  ولــم   

على  يــعــتــمــدون  الأول  عــهــدهــم  فــي  لل�سوفية 

كانوا  الأول  الــ�ــســوفــيــة  مــو�ــســيــقــيــة،لأن  اآلت 

على  يعتمدون  كانوا  ذلــك،اإنــمــا  من  يتحرجون 

التقطيع  ــراعــة  الأداء،وب وقــوة  ال�سوت،  رخامة 

العراق  في  مجال�سهم  ا�ستهرت  والترجيع،وقد 

مراكز  لل�سوفية  ا�ستهرت  الخالفة،كما  دار 

وني�سابور  وبلخ  ومرو  خرا�سان  في  امتدت  كثيرة 

الهند  اإلى  انتقلت  ثم  و�سيراز،  واأ�سبهان  والري 

العزف  فاأباحت  »المولوية«  الطريقة  جاءت  ثم 

األوانها  اختالف  على  المو�سيقية  الآلت  بجميع 

في هذه المجال�س. 

اأقطاب  من  اأفـــذاذ  �سعراء  لظهور  كــان  ثم   

الإن�ساد،خا�سة  فــي  الوا�سح  اأثـــره  الت�سوف، 

ــة  ــعــذوب وال ــرقــة  ــال ب امـــتـــازت  ــارهــم  ــع ــس اأ� واأن 

والن�سجام،ف�ساعدت على الهيام الروحي، الذي 

الفار�س  ابن  مثل  و�سبابة  وجــدا  القلوب  يفعم 
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من  وغيرهم  والنابل�سي  واليافعي  العربي  وابن 

ودواوينهم  اأ�ــســعــارهــم  مــالأت  الــذيــن  ال�سعراء 

اأنهم طوروا  محافل ال�سوفية،وتمثل ف�سلهم في 

وي�ساعد  المو�سيقي  ــذوق  ال ير�سي  بما  ال�سعر 

نطاق  مــن  الغنائي،فخرجوا  الفن  تلوين  على 

الق�سيدة التقليدي اإلي نظم التوا�سيح والرقائق 

والأزجــال،واخــتــاروا  والــمــواويــل  والمقطوعات 

التلحين  مع  تن�سجم  التي  اللينة  الأوزان  لذلك 

 .
)35(

وت�ستجيب ل�سوت المغني في التطريب

اتخاذ  على  ال�سوفية  مــن  كثير  درج  ــد  وق

للذكر،  م�ساحبة  مظاهر  والغناء  المو�سيقى 

المتكامل  الــفــنــي  ــوث  ــال ــث ال هـــذا  مــن  وجــعــلــوا 

عن  مـــواجـــدهـــم،والـــتـــعـــبـــيـــر  ــــار  لإظــــه اأداة 

حركات  ين�سقوا  اأن  انفعالتهم،وا�ستطاعوا 

ربطا  بينها  يربطوا  دقــيــقــا،واأن  تن�سيقا  الذكر 

محكما يقوم على اأ�سول فنية بارعة في الحركة 

يتجلى  ما  اأف�سل  هذا  والإيقاع،يتجلى  والتلحين 

في طريقة المولوية،الذين يبلغون مرحلة الفناء 

الذكر  حلقات  فــي  تــواجــدهــم  اأثــنــاء  ال�سوفي 

التوحيدي  اأبا حيان  راأينا من قبل  والإن�ساد،وقد 

ال�سماع عند  فوائد  يعدد  الإلهية«  »الإ�سارات  في 

ال�سوفية في مجال�س اأذكارهم،حيث يرفع درجة 

مدارك  في  الت�ساعد  على  الوجد،وي�ساعدهم  

الذهول والغيبة عن الح�س. 

العربي  الــمــو�ــشــيــقــي  الـــتـــراث 

الإ�شالمي والتجديد:

التراث  اأي حديث عن  اأن  اإلى  التنويه  ويجب 

العربي،وخا�سة في مجال الفنون،مثل المو�سيقى 

يجب اأن ي�سع في العتبار البعد الإ�سالمي لهذا 

الروحية  القوة  هو  الإ�سالمي  التراث،فالدين 

الكبرى التي األفت بين اأجنا�س وح�سارات مختلفة 

ـ عربية وغير عربيةـ ومن تفاعلها وتبادل التاأثير 

الذي  فكرها  لها  اإ�سالمية  ح�سارة  بينها،قامت 

الختالفات  من  الرغم  فنونها،وعلى  في  تجلى 

قد  الإ�سالمية  الح�سارة  واللغوية،فاإن  العرقية 

لهذه  الخا�س  للمناخ  ترجع  وفنونا  فكرا  اأفرزت 

الح�سارة. 

وهذا التراث المو�سيقي العربي الإ�سالمي،كما 

طياته  في  الآن،يحمل  يمار�س  وكما  اإلينا  و�سل 

طابعه  عليه  اأ�سفت  التي  واإ�سالميته  عروبته 

وجهان  المو�سيقي  وللتراث  المميز.  الجمالي 

تراث   : وتكامال،وهما  تــداخــال  مختلفان،واإن 

وتـــراث    Folk Music ال�سعبية  المو�سيقى 

 .Traditional Music التقليدية  المو�سيقى 

)الدنيوية(  المـو�سيـقـية  الفـنـون  كـل  وتنحـ�سـر 

ــال.  الأجــي تــوارثــتــهــا  الــتــي  الــفــنــون  فيهما وهــي 

وتراث المو�سيقى ال�سعبية هو ح�سيلة الممار�سة 

يوؤديها  التي  والرق�س  والعزف  للغناء  التلقائية 

 ويوؤديها 
)36(

اأبناء ال�سعب الب�سطاء اأو »الفالحون«

وهناك   .
)37(

المدن في  الدنيا  الطبقات  اأبناء 

ال�سعبي  والرق�س  المو�سيقى  يعتبرون  علماء 

)نظرية  ال�سعب  اأبــنــاء  يبدعه  جمعيا  اإبــداعــا 

بل  ينتج،  ل  ال�سعب  اأن  ــرون  اآخ ويــرى  الإنــتــاج( 

ويعدلها  فيحورها  مــوجــودة  اأغــانــي  »ي�ستقبل« 

)نظرية  م�ستركا  ــا  تــراث ويــتــداولــهــا،فــتــ�ــســبــح 

تلك،فالقدر  اأو  هذه  قبلنا  و�سواء  ال�ستقبال(  

وا�سع  ال�سعبي  الــتــراث  اأن  به  والم�سلم  الثابت 

يتداولونه  النا�س  األ�سنة  على  حتى  النت�سار، 

التداول  يتعر�س في هذا  ال�سفوي،حيث  بالتواتر 

اأقرب تعبيرا  التطويع والت�سكيل يجعله  لقدر من 

ع�سر  معين)وفي  اإقليم  في  النا�س  مــزاج  عن 

معين(. 

في  ـ  ت�سبه  ال�سعبية  المو�سيقى  ومــقــامــات 

واإن  التقليدية،  المو�سيقى  مقامات  مجملهاـ 

كانت اأقل ثراء وعددا منها. اأما الإيقاع فهو من 

التراث  هذا  في  والتلوين  والقوة  الثراء  م�سادر 

الفنية  التقليدية  المو�سيقى  تراث  اأما  ال�سعبي. 
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)�سيغ  لهما  والعزف  الغناء  من  اأنواعا  في�سم: 

محددة ومبدعون معروفون(. ويذكر ا�سم المقام 

المو�سيقية،  القطعة  ا�سم  قرين  فيه  الملحنة 

المو�سحات  هــي  التقليدي  الغناء  �سيغ  واأبـــرز 

و»الموال«.  و»الطقاطيق«  والق�سائد.  والأدوار 

وحدهما  والتقليدي  ال�سعبي  الجانبان  ولي�س 

خال�سة التراث المو�سيقي العربي الإ�سالمي،بل 

اأي منهما ول  اآخر ل يندرج تحت  يبقى عن�سرًا 

للقراآن  المنغمة  التالوة  بمقايي�سهما،وهو  يقا�س 

التي  الح�سينة  القلعة  كانت  التي  فهي  الكريم، 

حمت المقامات و�سانتها علي مر القرون. 

الباحثة  ذلك  على  توؤكد  كما  ـ  التالوة  وتظل 

حتى  الكريم  للقراآن  المنغمة  ـ   
)38(

المتخ�س�سة

اأنقى  في  الف�سحى   للغة  �سادقا  منبعا  اليوم 
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التي  المقامات  وتجويدها،ولروح  نطقها  �سور 

العن�سر  هذا  وبف�سل  المعاني.  لخدمة  ت�سخر 

البالغ الأهمية كان هناك دائما مرجع ثابت للغة 

الجانب  كان  مو�سيقاها.واإذا  ولمقامات  العربية 

تحكمه  للتالوة  التعبير(  �سح  )اإن  الإيــقــاعــي 

الجانب  والقراءات،فاإن  التجويد«  »علم  قواعد 

النغمي يتناقله المقرئون عن �سيوخهم بالتقليد، 

�سوى  تحكمه  قــواعــد  ول  ــات  ــس درا� لــه  ولي�ست 

اختيار   اإلى  القارئ  تهدي  التي  والخبرة  الــذوق 

مقام  من  وانتقالته  �سوته  ومناطق   
)39(

مقاماته

لآخر، ح�سبما تمليه معاني الآيات،وح�سب العرف 

الذي يحتم على المقرئ  البتعاد عن اأية اأ�ساليب 

دنيوية الطابع،ول تتفق مع الخ�سوع الواجب. 

المقرئين  مــن  عـــددا  بــالدنــا  عــرفــت  ولــقــد 

النغمات  يوظفون  كيف  الذين عرفوا  الموهوبين 

لإبراز المعاني القراآنية، بتوجيه الظالل النف�سية 

الآيات،وعرفوا  معاني  لخدمة  العربية  للمقامات 

يّج�سم  اختياراُ  الوقوف  موا�سع  يختارون  كيف 

الــمــعــانــي ويــلــفــت النــتــبــاه اإلــيــهــا. ومــهــمــا تكن 

اختالفات الأ�ساليب واللهجات فى تالوة القراآن 

الأ�س�س  اأن  لآخــر،اإل  واإ�سالمي  عربي  قطر  من 

العامة م�ستركة وعمادها ال�سوت الرخيم المرن 

والفهم العميق الخا�سع للمعاني القراآنية.   

فـناني  اأغـلـب  اأن  الم�سادفة  قبيل  من  ولي�س 

التالوة  رحــاب  فــي  ن�ساأ  التقليدية  المو�سيـقى 

ــاد الــديــنــي،وكــانــت تــلــك هي  ــس ــ� الــقــراآنــيــة والإن

عنها.  فنهم  تلقوا  الــتــي  الرئي�سة  مدر�ستهم 

على  الحفاظ  في  التراث  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 

التحديات  اأمام  الإ�سالمية  العربية  ال�سخ�سية 

الف�سائية  الأطباق  ع�سر  في  خا�سة  الحا�سرة، 

التي اأ�سبحت ل تبث في�سا من العلوم والمعلومات 

الغزيرة فح�سب،بل تبث فنونا واآدابا تحمل قيما 

العربية  وال�سلوكيات  القيم  تغاير  و�سلوكيات 

ولحمة  الهوية  عمق  تحمل  الإ�ــســالمــيــة،والــتــي 

�سداها. 

مت�سعبة  بو�سائل  ذلك  ندير  اأن  علينا  ولكن   

الجمع  جهود  تعميق  �سك  بال  اأولــهــا  ومتكاملة 

ال�سعبي،  للتراث  والن�سر  والتوثيق  الميداني 

الممار�سين  من  ال�سابة  الطاقات  وا�ستقطاب 

والتي  الأ�سا�سية  المهمة  لهذه  علميا  لتكوينها 

التقدم  بف�سل   تحقيقا  اأي�سر  الآن  اأ�سبحت 

اإمكانات  التكنولوجيا،وكذلك  و�سائل  في  الكبير 

المعلومات،بين  وتــبــادل  والت�سنيف  الــر�ــســد 

والإ�سالمي  العربي  العالم  في  الــتــراث  مراكز 

وبين الهيئات التعليمية. 

والإ�سالمي  الــعــربــي  الكال�سيكي  ــراث  ــت وال

درا�ساته  في  العلمية  للجهود  احتياجا  اأقل  لي�س 

الأكاديمية، فهو محتاج لغر�س الوعي بقيمته بين 

كل الدار�سين لفنون المو�سيقى الغربية والعربية 

عــلــى الــ�ــســواء، وخــا�ــســة فــي مــجــال درا�ــســات 

اأنه  المو�سيقى،كما  وعلوم  المو�سيقي  التاأليف 

التراث  فرق  بع�س  نــزوات  من  للحماية  بحاجة 

ت�سيء  اأن  يمكن  التي  الخطرة  و)مو�ساتها( 

   .
)40(

اإليه

ال�سيا�سة  اأولــــويــــات  مـــن  ــكــون  ي اأن  ولبــــد 

مبداأ  والإ�سالمي،  العربي  عالمنا  في  الثقافية 

هذه  وعــلــى  التقليدي،  ــراث  ــت ال على  الــحــفــاظ 

لكي  علميا،  مدرو�سة  �سور  في  الأ�سيلة  الجذور 

اآلتها  )وبنف�س  النقية  ب�سورها  محفوظة  تظل 

الذي  والمنبع  المعين  تظل  ولكي  وجمالياتها( 

لالأجيال  والإبــداع   التطوير  عنا�سر  منه  ت�ستقي 

الأ�سيل  المو�سيقي  التراث  يظل  ولكي  القادمة، 

من المكونات الرئي�سة لوجدان المواطن العربي.

األ وهو  اأعمق  بعد  التراثُ  للحفاظ على  اأن  على 

الحفاظ على جوهره في اإطار التجديد،وهو الذي 

ل �سبيل اإلى منعه اأو اإيقاف تياره، ولكن المهمة 

واحت�سان  التجديد  هذا  تر�سيد  هي  الأ�سا�سية 



137الموسيقى العربية..رؤية تراثية فلسفية 
العدد8

 9،10 �س  الفن  معنى   : ريد  هربرت  1ـ 
الهيئة  خ�سبة  د.�سامي  ترجمة 

الم�سرية 1998م                           2ـ 

ال�سوت  جماليات  توفيق:  د.�سعيد 

نزوى  مجلة  المو�سيقى  والتعبير 

يوليو  العدد15  �س125  العمانية 

عام 1998م0                                                                                                                  

:الفيل�سوف  بورتنوي  :جوليو�س  راجع  3ـ 
وفن المو�سيقى ترجمة د.فوؤاد زكريا 

�س  للكتاب  العامة  الم�سرية  الهيئة 

235 عام 1974م

النغم  ون�سيج  :الزمن  عكا�سة  د.ثروت  4ـ 
�س 10 م�سر عام 1980م   

5ـ ال�سابق �س 11

6ـ ال�سابق �س 11

ال�سعبية  الماأثورات   : كمال  �سفوت  7ـ 
�س  الجمالي  الفني  والإبداع 

العدد1  ج24  الفكر  236عالم 
الكويت دي�سمبر عام 1995م 

8ـ اأنور الرفاعي : تاريخ الفن عند العرب 
والم�سلمين �س188 

 Ettinghausen R: THE 9ـ 
 Decorative art and
 painting their caracter and

 scope290

الفن  تاريخ   : الرفاعي  اأنور  10ـ 
                                                                       190 �س  العرب  عند 

 Ettinghaysen :op. Cit. 11ـ 
 P.290

 The legacy بكتاب  درا�سة  انظر  12ـ 
محمود  عن  نقال    of Islam
بين  الإ�سالمية  :الفنون  اإ�سماعيل 

اٌلإقطاع والبورجوازية مجلة القاهرة 

العدد181 دي�سمبر  عام 1997م                                            

 : الباقوري  ح�سن  اأحمد  د.ال�سيخ  13ـ 
الأعلى  المجل�س  القراآن  راية  تحت 

م�سر  العدد11  الإ�سالمية  لل�سئون 

عام 1996م

14ـ لمياء الفاروقي ال�سابق

 Farmer ،Henry tabl انظر  15ـ 
 Khana . Encyclopedie de
 islam           supplementary

   VOLUME ، 232- 237

 Faruqi ،Lois Ibsen the 16ــ 
 Nature of Musical art islam

النجمي:  كمال  culture 1974 -17ـ 
 43 41ـ  �س  العربي  الغناء  تراث 

الهيئة الم�سرية العامة 1998م

المو�سيقى  تاريخ  فارمر:  هـ.ج.  18ـ 
تراث  انظر  �س356  العربية 

الإ�سالم.

19ـ ال�سابق �س 359 ، 360

20ـ كمال النجمي : تراث الغناء العربي �س 
12                                                                     21ـ 
عليه  والتعـــليق  بتحـقيقه  قام  وقد 

الملك خ�سبة  عبد  غــطا�س  الأ�ســـتاذ 

المو�سيقى  بمعهد  الفني  الع�سو 

وراجعه    ، بالقاهرة  العربية 

بوزارة  الحفني  اأحمد  د.محمود 

 : انظر  القومي   والإر�ساد  الثقافة 

عر�س  للفارابي،  الكبير  المو�سيقى 

 ، الحفني  اأحمد  د.محمود  وتحليل 

عام  م�سر   ، للكتاب  العامة  الهيئة 

1995م

22ـ ال�سابق �س 16 

علوم  اإحياء   : الغزالي  23ـ 
                                                              247 244ـ  �س  ج2  الدين 

24ـ ال�سابق ج2 �س 342

25ـ ال�سابق ج 2 �س 301    

27ـ     301  ،283 �س  ج2  ال�سابق  26ـ 
المو�سيقى   : الفاروقي  لمياء  د.لويز 

والمو�سيقيون في ميزان ال�سريعة �س 

123ـ 125 

28ـ فارمر : تاريخ المو�سيقى العربية �س 
   367

ال�سابق �س 369، 370  29ـ 

30ـ انظر �سعد زغلول عبد الحميد: علوم 
الفكر  عالم  مجلة  القديمة  العرب 

ج8العدد1 1977م                      31ـ 

ت�سطع  العرب  �سم�س  هونكه:  زيغريد 

عام   بيروت    494 الغرب  على 

 1981

1982م  عام  نوفمبر  المقتطف  32ـ   
ترجمة عقل الجر

الفكر  على  اأ�سواء   : الجندي  د.اأنور  33ـ 
الهيئة  �س72  الإ�سالمي  العربي 

عام  م�سر  للكتاب  العامة  الم�سرية 

1986م  

الفن  اللطيف  عبد  فهمي  محمد  34ـ 
الإلهي �س 21، 22 الهيئة الم�سرية 

العامة للكتاب 1986م 

35ـ ال�سابق �س34، 43 

كتب ب. بارتوك المو�سيقي المجري  36ـ 
)مو�سيقى  اأنها  عنها  ال�سهير 

يتر�سو  بينما و�سفها ج.  الفالحين ( 

الفرن�سي باأنها«مو�سيقي الأميين » 

من  الم�ستمر  بالنزوح  هذا  ويف�سر  37ـ 
الريف للمدينة حيث يحمل الريفيون 

معهم عاداتهم وفنونهم

العربي  التراث   : الخولي  د.�سمحة  38ـ 
�س  والمعا�سرة  الأ�سالة  واإ�سكاليات 

122 ، 121

ق�سم  من  الماج�ستير  ر�سالة  انظر  39ـ 
عزيزة  للباحثة  المو�سيقى  علوم 

تالوة   فى  العربية  المقامات  عزت: 

بالأكاديمية  فتوار  .الكون�سر  القراآن 

الم�سرية للفنون عام 1988م 

40ـ د.�سمحة الخولي : التراث المو�سيقي 

الهوام�س والم�شادر

الّقيم منه،والإ�سرار على اأن يكون تعميق التراث 

الدرا�سات  في  الرئي�سة  الأركــان  من  المو�سيقي 

المو�سيقى  معاهد  في  التخ�س�سية  المو�سيقية 

ب�سكل  من�سبا  الهتمام  يكون  اأن  العربية،على 

خا�س على مقومات التراث واإمكانات ا�ستلهامه 

الغربية  التاأثيرات  وبين  بينها  يوائم  ا�ستلهاما 

�سداه  ن�سيجا  ت�سافرهما  من  الوافدة،وي�سنع 

وخبرته  المبدع  مخيلة  من  ولحمته  التراث  من 

عربي  فني  اإبـــداع  عن  وبغيره،وناتجة  بالغرب 

�سادق يمكن اأن يرقى حقا للعالمية.  



138
الثقافة الشعبية ـ  شــتاء 82010 العدد

موسيقى وأداء حركي

اعتبارها  هــنــا  الــتــوظــيــف  بعملية  الــمــقــ�ــســود 

بناء مو�سيقي  ت�سهم في �سياغة  بنائية     عملية 

اأعمق،  فــنــي  نــ�ــســق  ذو  )جـــديـــد(،  م�ستحدث 

الفنية  الخ�سائ�س  اأو  العنا�سر  طبيعة  متجاوزًا 

عليها  اعتمد  التي  الم�سرية  ال�سعبية  للمو�سيقى 

المبدع   )الملحن( في اإبداعه الفني الم�ستحدث 

)الجديد(.

المو�سيقى  توظيف  اأ�ساليب  الباحث  قد حدد 

ال�سعبية الم�سرية في �سياغة الألحان الم�سرحية 

تتم على النحو التالي :

ال�سعبية  للمو�سيقى  المكونة  العنا�سر   1-

الم�سرية :

اأ- اللحن.

ب- الإيقاع.

ج- الآلت المو�سيقية.

د- ال�سكل )طرق الأداء(.

على  الم�سرحي(  )الملحن  المبدع  يعتمد  قد 

عن�سر اأو اأكثر فى حالة اعتماد موؤلف الن�سو�س 

الغنائية على مقاطع فولكلورية ويبني عليها عمله 

الإبداعي.

الجملة  بتوظيف  الم�سرحي  الملحن  يقوم 

باأ�سلوبه  الأ�سا�سية(  )التيمة  ال�سعبية  اللحنية 

طبيعة  مع  تتنا�سب  التي  روؤيته  ووفق  الفني، 

توظي��ف المو�س��يقى ال�سعبية
في الم�س�رح الغنائي الم�س�ري

جمال عبد الحي عبد الغني ــ كاتب من م�سر

تعترب املو�شيقى ال�شعبية    امل�رشية من اأهم العنا�رش املكونة للفولكلور 

امل�رشي .. ودائماً ما يكون ذاك النوع من املو�شيقى مبثابة منجم ثري      

 – الفنية  خ�شائ�شها  اأو  عنا�رشها  من  ينهل  ين�شب  ل  ومعينا  وزاخــر 

املو�شيقى ال�شعبية – املبدع   . وخري مثال لذلك امللحن القومي �شيد 

دروي�س ، والذي ا�شتطاع مبوهبته الفطرية ، وقدراته الإبداعية ، ومتكنه 

املو�شيقى  من خ�شائ�س  الكثري  اأحلان حتمل  و�شع  اأدواته كملحن  من 

ال�شعبية امل�رشية لدرجة حدوث خلط بن اأحلانه واأحلان اعتربت فولكلوراً 

مثل حلن �شاملة يا �شالمة والذي اأ�شبح مبرور الوقت فولكلوراً ، ويرجع 

ذلك ملا حتمله اأحلان �شيد دروي�س وبخا�شة الأحلان امل�رشحية من طابع 

املو�شيقي  تراثنا  ركائز  اأهم  من  اليوم  اأحلانه  ف�شارت   ، م�رشي  وح�س 

امل�رشي   .
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توظيف الموسيقى الشعبية في المسرح الغنائي المصري

مو�سوع الن�س الم�سرحي.

الم�سرحي  الملحن  تناول  الباحث  يفتر�س 

للمو�سيقى  المكونة  العنا�سر  من  عن�سر  لكل 

الفني  ال�سياق  في  وتوظيفه  الم�سرية  ال�سعبية 

)الم�سرحية الغنائية( على النهج التالي :

اأ- في حالة االعتماد على 

التناول والتوظيف اللحني :

اللحن  بمثابة  ال�سعبية  اللحنية  الجملة  تكون 

عليها  يبنى  التى  الأ�سا�سية  التيمة  اأو  الرئي�سي 

من  التناول  اأ�سلوب  ويتنوع  الم�سرحي،  اللحن 

حيث : 

كاملة  ال�سعبية  اللحنية  الجملة  1-ا�ستخدام 

كما هي )اأي الحتفاظ بالمقام المو�سيقي الذي 

ب�سكلها  والحتفاظ  اللحنية،  الجملة  �سيغت منه 

اإذا  خا�سة  تعديل،  اأي  اإحـــداث  دون  البنائي( 

الجملة  ال�سعبي عنا�سر  اللحن  في  تتوافق  كانت 

ناحية  من  م�ستقيمة  وكانت  الكاملة،  اللحنية 

ال�سعبية  اللحنية  الجملة  تلك  وت�ستخدم  الإيقاع، 

الأغنية  فــي  فقط  )الــمــذهــب(  المطلع  لأداء 

في  الأغــنــيــة  مقاطع  باقي  وتــكــون  الم�سرحية، 

�سياغات لحنية اأخرى.

مع  ال�سعبية  اللحنية  الجملة  2-ا�ستخدام 

التعديل في م�سارها اللحني )اأي النتقال باللحن 

الأ�سلي من مقامه المو�سيقي اإلى مقامات اأخرى 

مع  اللحن(،  من  الأ�سلي  المقام  م�ستقات  من 

مثل  تميزها  التي  الخ�سائ�س  ببع�س  الحتفاظ 

الدرجات  وارتــكــاز  اللحنية  المقاطع  تفاعيل 

الرئي�سية للحن ال�سعبي.

ب- فى حالة االعتماد

 على التناول االإيقاعى:

)الملحن  فالمبدع  الإيــقــاعــي،  الجانب  اأمــا 

اإغفال  عــدم  الح�سبان  فــي  يــاأخــذ  الم�سرحي( 

توظيفه  الإيقاعي عند  لل�سرب  الأ�سا�سي  ال�سكل 

م�ستقة  اأو  قريبة  �سروب  ا�ستخدام  اأو  للحن، 

اأو  ال�سعبي،  اللحن  الذي �سيغ عليه  الميزان  من 

اأبطاأ  اأو  اأ�سرع  اأو  اآليًا،  ب�سكل مج�سم  ا�ستخدامه 

تبعًا للتناول الدرامي.

ج- ا�ستخدام االآالت المو�سيقية :
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على  الم�سرحي(  )الملحن  المبدع  يعتمد 

اآلت  بين  التخ�سي�س  اأو  الف�سل  اأو  الجمع 

وبين  الأوركــ�ــســتــرا  اأواآلت  العربية  المو�سيقى 

اآلت  تكون  بحيث  ال�سعبية  المو�سيقية  الآلت 

ال�سعبية موظفة لأداء الجمل اللحنية  المو�سيقى 

اإطار  في  الموؤلفة  اللحنية  الجمل  اأو  ال�سعبية 

ُم�ستحدث )جديد(، وذلك لخلق جو فني  لحني 

ودرامي منا�سب للعر�س الم�سرحي.

د- فى حالة االعتماد على ال�سكل

 )طرق االأداء(:

على  الم�سرحي(  )الملحن  المبدع  يعتمد 

التزام الفرقة المو�سيقية اأوالمطرب / المطربة 

الموظف  )المذهب(  المطلع  ــاأداء  ب اأوالــكــورال 

فنيًا ب�سكل م�سابه من طبيعة الأداء ال�سعبي.

ال�سعبية  للمو�سيقى  الفنية  الخ�سائ�س   -2

الم�سرية :

معطيات  من  ال�ستفادة  الملحن  على  يتعين   

ومن  الم�سرية  ال�سعبية  المو�سيقى  وخ�سائ�س 

الطابع  عــن  تــخــرج  ل  حتى  الــمــاأثــورة  �سماتها 

منها  يــكــون  اأى  لــهــا،  المميزة  والأ�ــســ�ــس  الــعــام 

جميعًا ما يعينه على اإبداع جملة لحنية جديدة، 

الم�سرية  الروح  تبتعد عن  اأو  تنف�سل  ل  ولكنها 

ال�سميمة.  

بها  تخت�س  ــتــي  ال الــخــ�ــســائــ�ــس  اأهــــم  ــن  م

المو�سيقى والأغاني ال�سعبية الم�سرية ما يلي :

اأولً : من حيث الم�شاحة اللحنية:

1- معظم اأغاني واألحان المو�سيقى ال�سعبية 

الم�سرية تاأتي في م�ساحات لحنية محدودة تبداأ 

 ،)Monoton( من درجة �سوتية واحدة اإلقائية

�سوتية  درجات  �ست  الغالب  في  تتعدى  ول 

)Hexachord( مرورًا باأغان تبنى على درجتين 

اأعلى  �سوتية  درجات  خم�س  اأو  اأربع  اأو  ثالث  اأو 

اأحيانًا بع�س  اأو حول درجة الركوز، وقد تتجاوز 

ل�ستعارة  نظرًا  الحدود  هذه  الدينية  الأغاني 

– اأحيانًا، وفي  – المحترفين  الألحان الخا�سة 

بع�س األحان ال�سحبة ال�سائعة بالمدن ال�ساحلية 

قد ت�سل الم�ساحة اللحنية اإلى  )9 درجات( اأي 

اأكثر من اأوكتاف.

ثالث  على  الأغاني  تبنى  اأن  ال�سائع  2-من 

الأكثر  وهى  متتالية  �سوتية  درجات  اأربع  اأو 

على  معظمها  في  الركوز  وياأتي  ا�ستخدامًا 

بالتجاه  تتميز  كما  الثانية،  اأو  الأولى  الدرجة 

اللحني الهابط )Descendent( خا�سة     في 

القفالت.

بع�س  باإ�سافة  الألحان  بع�س  تتميز   -3

طبيعة  تفر�سها  التي  والتلوينات  الحليات 

وجود  جانب  اإلى  والأداء  المطولة  الن�سو�س 

ال�سنكوب والرباط اللحني  اأحيانًا قليلة.

المقامي  البناء  حيث  من   : ثانياً 

لالألحان :

المو�سيقى  واألحان  اأغاني  معظم  تبنى   -1

المقامات  اأجنا�س  اأحد  على  الم�سرية  ال�سعبية 

واأحيانًا  العربية  المو�سيقى  في  الأ�سا�سية 

بياتي  مثل  اأخرى  درجات  على  الأجنا�س  ت�سور 

الأجنا�س  واأكثر  الخ،  النوا...  را�ست  الح�سيني، 

– الكرد  – الرا�ست  )البياتي   : ا�ستخدامًا هى 

ال�سيكاه(   – ال�سبا   – النهاوند   – العجم   –
ح�سب الترتيب. 

2- الأغاني والألحان النوبية لها خ�سو�سية 

ال�سلم  اأ�سا�س  على  األحانها  تبنى  حيث  متميزة 

توجد  كما   ،)Pentatonic Scale( الخما�سى 

من  مختلط  تكوين  ت�سمل  التى  الألحان  بع�س 

درجات  خم�س  من  تكوين   – الخما�سى  ال�سلم 

رباعي  –جن�س   )Pentachord( مت�سل�سلة 

اإطار  في  النغمات  رباعي  اأو   )Tetrachord(

قد  كما   ،)Pentatonic( الخما�سي  ال�سلم 

متتالية  درجات  �ست  عدد  على  الألحان  تبنى 
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اأن  مالحظة  مع  مقام  اأي  من   )exachord(

اأرباع  الثالثة  ذو  ال�سلمي  اأو  المقامي  التكوين 

الأغاني  في  معروفة  غير  منها  الخالية  واأي�سًا 

والألحان النوبية.

ثالثاً : من حيث ال�شيغ البنائية:

لأغاني  البنائية  ال�سيغ  تخرج  ل   -1

الم�سرية  ال�سعبية  المو�سيقى  واألحان 

)الميلودية  اللحنية  العبارة  اأو  الجملة  عن 

المفردة(.

على  عادة  بنائها  في  الألحان  تعتمد   -2

ح�سب  المتكررة  الق�سيرة  اللحنية  الجمل 

طول الن�س ال�سعرى اأو طول الأداء.

مذهب  �سكل  على  الألحان  ت�ساغ   -3

اأو  الجملة  بداخلها  ت�سكل  حيث  وكوبليه 

باأ�سكال متعددة، وفى حركة  العبارة اللحنية 

وتتابع  وبت�سل�سل  هابطة  اأو  �ساعدة  لحنية 

نهاية  في  القفزات  ومعظم  النغمات،  في 

بينهما،  الف�سل  في  اأو  الجمل  اأو  العبارات 

وقد تهبط اأو ترتفع الحركة اللحنية لالأغاني 

في  لي�ست  مرورية  اأو  ثانوية  درجات  لتلم�س 

تتغير  وقد  للحن،  الأ�سا�سي  الهيكل  �سلب 

بع�س النغمات عند التكرار.

فمعظمها  النوبة  فى  الألحان  اأما   -4

اأو  التكرار،  مع  الأ�سا�سية  الفكرة  على  قائم 

بع�س  هناك  كان  واإن  التنويع،  مع  التكرار 

فكرتين مختلفتين  على  ت�ستمل  التى  الألحان 

 A ، B( اأو بع�س الأفكار المتنوعة )A ، B(

فرديًا  الغناء  كان  �سواء  يحدث  وذلك   )، C

اأو جماعيًا.

الإيقاعي  البناء  : من حيث  رابعاً 

والم�شاحبة الإيقاعية :

ال�سعبية  المو�سيقى  واألحان  اأغاني  جميع   -1

ب�سيطة  اإيقاعية  موازين  على  تبنى  الم�سرية 

للميزان  ول وجود   ، رباعي  اأو  ثنائي   في ميزان 

الإيقاعية  الأ�سكال  ت�ستخدم  اأنها  كما  الثالثي 

في  الختالفات  بع�س  توجد  وقد  الب�سيطة، 

الأغاني التي تعتمد على اأ�سلوب الأداء الإيقاعي 

.).Adlib( الحر

2- اأما في النوبة فمعظم ال�سروب الإيقاعية 

الإيقاع.  اأغاٍن متعددة  اإلى جانب وجود  ب�سيطة، 

بوجود  تتميز  النوبة  في  ال�سائعة  الكف  واأغاني 

هناك  اأن  كما  الخطوط،  متعدد  اإيقاعي  ن�سيج 

وتعدد   )Polymeter( الموازين  تعدد  من  نوع 

.)Polyrhythm( الإيقاع

الأحيان  الإيقاعية فى معظم  الم�ساحبة   -3

تتمثل في اآلة الدربكة ويت�سكل الإيقاع من )الدم 

والتك( اأى )ال�سغط الثقيل والخفيف( باأ�سكال 

الت�سفيق  وجود  مالحظة  مع  ومتعددة،  مختلفة 

تمامًا  خال  وبع�سها  الأغاني  لبع�س  الم�ساحب 

من الت�سفيق.

ال�سعبية  المو�سيقية  والألحان  الأغاني   -4

 Andante الم�سرية تاأتي بين �سرعتي )متمهل

Presto( مع مالحظة اأن �سرعة  جدًا  – �سريع 
الأداء قد تختلف في حدود اللحن الواحد ت�سارعًا 

والموالد  الأطفال   اأغاني  بع�س  مثل  تباطئًا  اأو 

اأغاني  في  الحركة  اإيقاع  يواكب  ما  اأو  والذكر، 

العمل.

خام�شاً : طرق واأ�شاليب

الأداء )ال�شكل( :

نوعية  الأداء من  واأ�ساليب  تختلف طرق   -1

الوظيفة  على  اأ�سا�سًا  تعتمد  لأنها  اأخرى  اإلى 

قد  وما  نوعية،  كل  فيها  توؤدى  التي  والمنا�سبة 

ي�ساحبها من اآلت اإيقاعية اأو بدون.

يكون  الحياة  دورة  اأغانى  معظم  فى   -2

التي  فهي  الأكبر،  الن�سيب  الم�سرية  للمراأة 

تهنن وتالعب وليدها وتغني له، وهى اأي�سًا التي 

ُه الأغاني، وهي الم�ساهمة الأولى في اإبداع  ُتَحِفَظّ
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الم�سري،  المو�سيقي  الماأثور  من  اللون  هذا 

اأهازيج زفة  وغالبًا ما يقت�سر دور الرجال على 

العري�س فقط.

3- كما تتم ا�ستعارة الألحان والن�سو�س من 

والوزن  الإيقاع  وحدة  لأن  اأخرى،  اإلى  منا�سبة 

حيث  المرونة،  �سمة  تمتلك  تجعلها  ال�سعري 

اللحن  في  والتكرار  والتبديل  للتغيير  تخ�سع 

ت�سعب  في  الأكبر  الأثر  له  كان  مما  والن�س، 

الألحان وكثرتها وتكوين عائالت لحنية متباينة، 

ترجع اإلى اأ�سول لحنية اأ�سا�سية قديمة.

توؤديها  الم�سرية  ال�سعبية  الأغاني  4-غالبية 

تنق�سم  واأحيانًا  جماعي  غناء  في  مجموعات 

اأداء  تتبادلن  مجموعتين  اإلى  المغنين  جماعة 

الأغنية حتى يبلغ الن�س منتهاه.

التبادلي  الأنتيفوني  والأداء  الحوار   -5

في  ال�سائد  الأ�سلوب  هو   )Antiphony(

حيث  )الماأثورة(  الم�سرية  ال�سعبية  الأغانى 

ي�سترك الموؤدي الفرد والمجموعة بالت�ساوي في 

يبداأ  بحيث  الواحدة،  المو�سيقية  الجملة  اأداء 

الموؤدي الفرد وتكمل المجموعة اأو العك�س، بينما 

الو�سطى  الجملة  اأداء  فى  �سويًا  يتالقيان  قد 

نف�س  بترديد  المجموعة  تقوم  اأو   ،)Unison(

وجد  اإن  المنفرد  الموؤدي  يقدمها  التي  الجملة 

كما في اأغاني الأفراح واأغاني األعاب الأطفال.

اأداء  في  تتمثل  اأجنبية  تاأثيرات  هناك   -6

األحان ذات اأ�سول تراثية من خارج م�سر ويظهر 

تلك  وتوؤدى  ال�ساحلية  المناطق  ذلك بو�سوح في 

الألحان ب�سكلها الأ�سلي اأو بتحويرات ح�سب ذوق 

طبيعة المنطقة، خا�سة في اأغاني ال�سمر والعمل 

وبع�س اأغاني الأفراح.

 )Pedal Note( البوليفوني  البيدال   -7

اأو �سوت الأر�سية، وهو �سوت ممتد اأو متكرر اأو 

متقطع ُي�سمع طوال الوقت اأ�سفل اللحن الأ�سلي، 

الأ�سا�س  درجة  اأو  الأولى  الدرجة  يكون  وعادة 

الخام�سة  الدرجة  على  يكون  واأحيانًا   )Tonic(

ببا�س  عليها  ُي�سطلح  اأخرى  نوعية  جانب  اإلى 

 ،)Ostinato( اأو�ستيناتو   - اأو   – الأر�سية 

ويكون على �سكل عبارة مو�سيقية اأو جملة �سغيرة 

نوعًا تتكرر با�ستمرار طوال �سير اللحن الأ�سلى 

الأطول، وهذه العبارة ال�سغيرة ُت�سمع دائمًا في 

البا�س اأي في اأخف�س طبقة م�سموعة.

الألحان  اأحد  الفني  للتحليل  الباحث  اختار 

والذي  الغازية«  »وداد  الغنائية  الم�سرحية  من 

واعتمد  البنداري،  جليل  الكاتب  دراميًا  اأعدها 

تاريخ  فترة زمنية من  الفني على  بناء عمله  في 

دون  الإنجليزي،  الحتالل  اإبان  الحديث  م�سر 

تحديد لحدث اأو واقعة معينة، حتى ُيطلق لتف�سه 

وخياله حرية اختيار المو�سوع وت�سكيل الأحداث 

فيه  تدور  الذي  المكان  حدود  في  الدرامية 

الم�سرحية وهي مدينة نجع حمادي من  اأحداث 

�سعيد م�سر.

الممار�سات  اإحدى  لتوظيف  الموؤلف  لجاأ 

لكي  المولد  ظاهرة  هي  الم�سرية،  الفولكلورية 

اأحداث  من  الفني  الغر�س  خاللها  من  يحقق 

)وداد  �سخ�سية  حول  تدور  التي  الم�سرحية 

الغازية( التي تقدم عرو�سها الفنية في الموالد 

من  مادتها  ُم�ستمدا  وغناء،  رق�س  من  ال�سعبية 

به  المتميز  )الفولكلوري(،  الغنائي  الماأثور 

ال�سعبية  لالأغنية  توظيفه  مثل  ال�سعيد،  مجتمع 

الفني  ال�سياق  في  العالي«  النخل  جريد  »يا 

للم�سرحية.

ملخ�س الم�شرحية الغنائية

»وداد الغازية«

الحتالل  اأثناء  الم�سرحية  اأحداث  تدور 

الإنجليزي لم�سر في نجع حمادي ب�سعيد م�سر، 

وداد  حول  للم�سرحية  الدرامي  الخط  ويتمحور 

الغازية الراق�سة ال�سابة التي ترق�س وتغني في 

حمادي،  بنجع  الموالد  هذه  اأحد  وفي  الموالد، 

ويدعى  لالإنجليز  الموالين  الأمراء  اأحد  ح�سر 
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وداد  غرام  في  وقع  الحال  وفي  )البرن�س(، 

وحاول التقرب منها ولكنها ترف�س ال�ستجابة له 

لتعامله مع الإنجليز، واأي�سًا لحبها ل�سخ�س اآخر 

يدعى )ح�سن(.

ينتقم البرن�س منها وياأمر )�ساوي�س النقطة( 

بالقب�س عليها لكي تكون تحت �سيطرته وتخ�سع 

لمطالبه، ولكن وداد ظلت في عنادها وكبريائها 

الإنجليز  جالء  ويتم  يوليو،   23 ثورة  تقوم  حتى 

لأهلها  وداد  وتعود  البرن�س  ويهرب  م�سر  عن 

ولحبيبها ح�سن.

البالون  م�سرح  على  الم�سرحية  تلك  عر�ست 

وقدمته الفرقة ال�ستعرا�سية الغنائية في مو�سم 

1966    للمخرج محمد �سالم، والألحان   / 65

الم�سرحية للمو�سيقار محمد الموجي.

اللحن ال�شعبي

)يـــــا جــــريــــد الـــنـــخـــل الـــعـــالـــى(

جن�س بياتي على درجة الدوكاه

يا جريد النخل العالي

يا حبيبي   ميل وارمي ال�شالم

اأوًل )التحليل الفنى للحن ال�سعبي(

نوع التاأليف : غنائي

 موؤلف الكلمات : مجهول

نوع ال�سياغة : طقطوقة 

الملحن : مجهول 

درجة  على  بياتى  جن�س   : المقام  ا�سم 

. الدوكاه  

غناء  : خ�سرة محمد خ�سر

الميزان : رباعى ب�سيط 

عدد الموازير : )4( 

الأ�سكال الإيقاعية الم�ستخدمة : 

)نوار( اأكبر وحدة :   

)دوبل كرو�س(  اأ�سغر وحدة :  

على  بياتي  جن�س   : الم�ستخدمة  الأجنا�س 

درجة الدوكاه

حدود النغمات : )دوكاه : نوا( 

ثانيًا التحليل ال�سمعي للحن ال�سعبي

ال�سعبية  بـــ�ـــســـورتـــه  الـــلـــحـــن  هـــــذا  قـــــدم 

)الفولكلورية(، �سبقته مقدمة اأورك�سترالية.

واآلة  الناي،  اآلــة  هي  الم�ستخدمة  1(الآلت 

الإيقاع الدف، ويظهران ب�سكل اأ�سا�سي م�ساحبًا 

للغناء من البداية اإلى النهاية.

�سكل  في  ال�سعبية  التيمة  المطربة  2(توؤدي 

خالل  مــن  يظهر  وذلـــك  فــولــكــلــوري،  اأو  �سعبي 

طبيعة المطربة الغنائية.

اأو  ال�سعبية  التيمة  نف�س  الــكــورال  3(يوؤدي 
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اإ�سافة  اأو  تغيير  اأي  تفيد  اأن  بدون  الفولكلورية 

ل�سوتي )الرجال – الن�ساء(.

الن�س الغنائي 

كلمات : جليل البنداري

يا جريد النخل العالي

)المطربة(:

ـــي ـــال ـــع يـــــا جـــــريـــــد الــــنــــخــــل ال

مــــــيــــــل وارمــــــــــــــــي الـــــ�ـــــشـــــالم

ــــــي الــــعــــاللــــي ــــن ف ــــاك ــــش ــــــا � ي

ــــــــالم  ــــــــك ــــــــال عــــــــــبــــــــــرنــــــــــا ب

مــــــيــــــل وارمــــــــــــــــي الـــــ�ـــــشـــــالم 

: )المجموعة( 

ـــي ـــال ـــع يـــــا جـــــريـــــد الــــنــــخــــل ال

مــــــيــــــل وارمــــــــــــــــي الـــــ�ـــــشـــــالم

)المطربة(:

ـــه حـــن الــــــتــــــمــــــر  عـــــــــــود  ده 

الــــــهــــــوى  ـــــــــــا  وي بـــــيـــــمـــــيـــــل   

يــــــمــــــيــــــل عــــــلــــــيــــــه يــــحــــيــــي 

ـــــــوى ـــــــه ال ع  ويــــــ�ــــــشــــــلــــــم 

بــــــــيــــــــديــــــــنــــــــا الــــــمــــــحــــــبــــــه

ـــــــالم ونــــــــــهــــــــــديــــــــــه الـــــــ�ـــــــش

بويا  يــا  الــعــالــي  النخل  جــريــد  يــا   

مــــــيــــــل وارمــــــــــــــــي الـــــ�ـــــشـــــالم

: )المجموعة( 

ـــي ـــال ـــع يـــــا جـــــريـــــد الــــنــــخــــل ال

مــــــيــــــل وارمــــــــــــــــي الـــــ�ـــــشـــــالم

)المطربة(:

ـــي ـــال ـــع يـــــا جـــــريـــــد الــــنــــخــــل ال

مــــــيــــــل وارمــــــــــــــــي الـــــ�ـــــشـــــالم

ــــــي الــــعــــاللــــي  ــــن ف ــــاك ــــش ــــــا � ي

ــــــــالم ــــــــك ــــــــال عــــــــــبــــــــــرنــــــــــا ب

مــــــيــــــل وارمــــــــــــــــي الـــــ�ـــــشـــــالم



145
العدد8

توظيف الموسيقى الشعبية في المسرح الغنائي المصري

)المجموعة(:

ـــي ـــال ـــع يـــــا جـــــريـــــد الــــنــــخــــل ال

مــــــيــــــل وارمــــــــــــــــي الـــــ�ـــــشـــــالم

)المطربة(: 

ـــي  ـــال ـــع يـــــا جـــــريـــــد الــــنــــخــــل ال

مــــــيــــــل وارمــــــــــــــــي الـــــ�ـــــشـــــالم

ـــــا جـــريـــد الـــنـــخـــل الـــعـــالـــى« »ي

اأوًل تحليل الم�سار اللحني للحن الم�سرحي

: غنائي م�سرحي نوع التاأليف  

: حجاز على درجة الدوكاه ا�سم المقام  

: الميزان  

: م�سمودي �سغير  ال�سرب  

عدد الموازير : 42 مازورة 

)التحليل الفني( :

بين  اأورك�سترالية بحوار  بمقدمة  اللحن  يبداأ 

الأورك�سترا،  اآلت  وباقي  النحا�سية  النفخ  اآلت 

كالمزمار  �سعبية  مو�سيقية  اآلت  ت�سارك  ثم 

والنقرزان.

فيه  وي�ستخدم   20 اأنكروز  من  الغناء  ويبداأ 

جن�س الحجاز على درجة الدوكاه مع لم�س درجة 

نف�س  فى  اللحنية  النماذج  تتوالى  ثم  الزركول 

الجن�س المقامي.

ثانياً التحليل ال�شمعي

للحن الم�شرحي

الأورك�سترا  اآلت  الملحن  1(ا�ستخدام 

البلدي،  )المزمار  اإ�سافة  مع  ال�ستعرا�سي 

تاأكيدًا  �سميمة  م�سرية  كاآلت  والنقرزان( 

ال�سعبي  للطابع 

اآلت  من  مو�سيقية  بمقدمة  اللحن  2(يبداأ 

الطبلة(   – النقرزان   – )الدف  ومنها  الطرق 

ب�سكل  والترمبون  الترومبيت  اآلتا  وتتخللها 

ثالثة  اإيقاعي وا�سح على م�سافة  هارموني        

ال�سعبي  الطابع  على  الحر�س  مع  تامة  ورابعة 

للحن.

ال�سعبية  التيمة  على  تنويعًا  الكورال  3(يوؤدى 
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الرجالي  ال�سوت  خالل  من  اللحن  يوؤدى  حيث 

وال�سوت الن�سائي على بعد اأوكتاف بينهما.

ال�سعبي  اللحن  النموذج  المطربة  4(توؤدي 

دون  مختلفة  بتنويعات  تناولته  ثم  اأ�سلي  ب�سكل 

الخروج عن طابعه وروحه ال�سعبية .

لبع�س  )الملحن(  المبدع  توظيف  اأ�سلوب 

العنا�سر والخ�سائ�س العامة للمو�سيقى ال�سعبية 

الم�سرية في بناء اللحن الم�سرحي

اللحن ال�سعبي

جن�س بياتي على درجة الدوكاه

)الجملة اللحنية الموظفة( موقعها في اللحن 

الم�سرحي من اأنكروز 20 : م 29 )12/ب(

اأو  ال�سعبية  التيمة  بتوظيف  الملحن  قام 

اللحن  في  محدودة  موازير  في  ال�سعبي  اللحن 

بالمذهب  الخا�سة  الموازير  وهي  الم�سرحي، 

اأنكروز  من  الكوبليهات  بين  دائمًا  يتكرر  الذي 

20 : م 29، والذي يقابله في التيمة ال�سعبية اأو 

اللحن ال�سعبي اأنكروز 1 اإلى م 4.

21 في اللحن الم�سرحي  20 : م  اأنكروز   -1

والذي يقابله فى اللحن ال�سعبي اأنكروز 1 : م 2 

الم�ستخدم  ال�سكل الإيقاعي  اعتمد الملحن على 

في اللحن ال�سعبي.  في حين اأن النغمات المكونة 

نغمات  عن  تمامًا  مختلفة  الم�سرحي  للحن 

للحن  اللحني  ال�سير  في  والأداء  ال�سعبي  اللحن 

الم�سرحي من�سبط بخالف اللحن ال�سعبي الذي 

يتميز بحركة اأكثر تحررًا وذلك يت�سح من خالل 

ال�سعبية  للمطربة  الغنائي  الأداء  في  وجود حلية 

المتو�سطة  الثانية  بالدرجة  بداأ  ال�سعبي  واللحن 

الدوكاه  درجة  على  البياتي  لجن�س  ال�ساعدة 

)مي( في حين اأن اللحن الم�سرحي بداأ بالدرجة 

على  الحجاز  لجن�س  الهابطة  ال�سغيرة  الثانية 

في  الركوز  درجة  ولكن  )دو(  الدوكاه  درجة 

درجة  وهى  وال�سعبي  الم�سرحي  اللحن  من  كل 

الدوكاه.

اللحن  في   24 م   :  22 اأنكروز  من   -2

ال�سعبي م3:  اللحن  يقابله في  والذي  الم�سرحي 

م4 نجد ما يلي :

مزخرف  تتابع  عن  عبارة   22 اأنكروز   -

ال�سلع  زخرفة  خالل  من  وذلك   20 لآنكروز 

الثالث والرابع لأنكروز 22.

�سكل  في  ال�سنكوب  الملحن  ا�ستخدم   -

الدرجة  على  والركوز   23 م  داخل  هابط  تتابع 
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الم�سادر التي اعتمدنا عليها في الح�سول 

للحن  ال�سوتية  الت�سجيالت  على 

ال�سعبي واللحن الم�سرحي هي :

النخل  جريد  »يا  ال�سعبي  اللحن   )1(
العالى«.

جن�س بياتي على درجة الدوكاه.

من ت�سجيالت الأر�سيف الفني لمركز 

درا�سات الفنون ال�سعبية.

البيانات الأر�سيفية لالأغنية ال�سعبية :

 –  1  –  36(  : - الـرقــم  الأر�سـيفي 

.)2

خ�سرة   : الإخباري   / الراوي  ا�سم   -

محمد خ�سر.

- مهنة الراوي / الإخباري : فنانة �سعبية 

محترفة وع�سو بفرقة الفنون ال�سعبية 

والتي كونها زكريا الحجاوي.

الإخباري:   / الراوي  ون�ساأة  موطن   -

محافظة الغربية.

الإخباري:   / الراوي  اإقامة  و  موطن   -

محافظة القاهرة.

ح�سني   : البعثة  اأع�ساء   / الجامعون   -

لطفي – �سفوت كمال.

 : الميداني  الجمع  مكان   / المنطقة   -

محافظة   - بالح�سين  الغوري  وكالة 

القاهرة.

الثورة  بعيد  الحتفال  المنا�سبة:   -

ال�سابع.

 /  7  /  26 والت�سجيل:  البعثة  تاريخ   -

.1959

النخل  جريد  »يا  الم�سرحي  اللحن   )2(
على  حجاز  مقام  من  العالي« 

الدوكاه.

بالمعهد  الإ�ستماع  مكتبة  من  م�سجل 

العالي للمو�سيقى العربية – اأكاديمية 

الفنون.

هوام�س البحث :

»هى  ال�سعبية  بالمو�سيقى  المق�سود   )1(
نتاج  الألحان  من  تراث  ح�سيلة 

ال�سعب. اأبدعها فرد وتبنتها الجماعة 

اإلى  الحاجة  دعت  كلما  لت�ستخدمها 

بها  الخا�سة  المنا�سبة  وفي  ذلك، 

ودينية  اجتماعية  بوظيفة  لرتباطها 

محددة. وبمرور الزمن تتعر�س تلك 

اأو  بالحذف  �سواء  للتعديل  الألحان 

ال�سعري  الن�س  وا�ستحداث  الإ�سافة 

باأخر  اللحن  تغيير  اأو  جديد،  باآخر 

من  يت�سعب  وقد  الن�س،  نف�س  على 

عدة  اأحيانًا  الأ�سلي  الواحد  اللحن 

ولذلك  جديدة  اأ�سكال  اأو  األحان 

متجددة  حية  الألحان  تلك  تظل 

ومتوا�سلة«.

الفنان  هو   : بالمبدع  المق�سود   )2(
�سفة  عليه  تنطبق  الذي  المو�سيقي 

اإعداده  عند  م�سر  في  الملحن 

الم�سري  الطابع  تحمل  األحان 

العنا�سر  بع�س  على  بالإعتماد  �سواء 

للمو�سيقى  الفنية  الخ�سائ�س  اأو 

ال�سعبية.

 : ال�سنفاوي  الهادي  عبد  فتحي   )3(
الفلكلور،  الم�سري  الغنائي  التراث 

دار   ،)161( العدد  كتابك،  �سل�سلة 

المعارف، القاهرة، 1978.

في  اأوراق   : حوا�س  الحميد  عبد   )4(
الدرا�سات  �سل�سلة  ال�سعبية،  الثقافة 

الهيئة   ،)102( العدد  ال�سعبية، 

القاهرة،  الثقافة،  لق�سور  العامة 

.2005

 ،1969  –  60 الم�سري  الم�سرح   )5(
الم�سري،  الم�سرح  توثيق  �سل�سلة 

القومي  المركز   ،)5( رقم  العدد 

والفنون  والمو�سيقى  للم�سرح 

ال�سعبية، وزارة الثقافة، القاهرة.

الهوام�س

في  الدوكاه  درجة  اأي  الحجاز  لجن�س  الأ�سا�سية 

حين اللحن ال�سعبي في     م3، م4 تم ا�ستخدام 

على  كان  والركوز  المازورتين  بين  ال�سنكوب 

)مي(  الدوكاه  بياتي  لجن�س  الثانية  الدرجة 

بين  ينح�سر  ال�سعبي  اللحن  اأن  الرغم  وعلى 

4 ويقابله في اللحن الم�سرحي من   ،3 مازورتي 

22 : م24 اأي عدد الموازير اأكثر وذلك  اأنكروز 

بالتتابع  التطويل  اأ�سلوب  الملحن  لإ�ستخدام 

اللحني الهابط.

3- من اأنكروز 26:م29 في اللحن الم�سرحي 

لعتماد  وذلك  بالقفلة  للم�ستمع  اإيحاء  يعطي 

للقفلة  والت�سخيم  التكرار  اأ�سلوب  على  الملحن 

با�ستخدامه للكورال المكون من الرجال والن�ساء 

بم�سافة  ال�ساعد  التتابع  اأ�سلوب  وتوظيف 

الخام�سة بين اأ�سوات الرجال والن�ساء مما اأعطى 

الم�سرحي  العمل  طبيعة  مع  تتنا�سب  قوة  للقفلة 

من  يتكون  باأكمله  ال�سعبي  اللحن  اأن  حين  في 

اأربع موازير فقط.  عبارة مو�سيقية منتظمة من 

اإلى   26 اأنكروز  للقفلة من  الم�ستخدم  والتطويل 

مع   20 اأنكروز  على  واإيقاعيًا  لحنيًا  قائم   29 م 

التغيير الطفيف اللحني.

المو�سيقى  اآلت  بع�س  الملحن  اأ�سرك   -

الجو  لإ�سفاء  والنقرزان  المزمار  مثل  ال�سعبية 

ال�سعبي في العمل الفني.

الإيقاعية  الأ�سكال  الملحن  ا�ستخدم   -

والميزان الرباعي الب�سيط من اللحن ال�سعبي.

طرق  اإحدى  توظيف  على  الملحن  اعتمد   -

الأداء الغنائي من المو�سيقى الم�سرية ال�سعبية 

التي  الفنية  ال�سخ�سية  طبيعة  مع  لتتنا�سب 

وهي  الأوبريت  في  الممثلة   / المطربة  تج�سدها 

الغازية. �سخ�سية 
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حرف وصناعات

تط����بي�ع االإب���������ل
عبد الكريم عيد الح�سا�ض ــ كاتب من �سوريا

اإىل  النظر  على  وتــعــاىل  �شبحانه  اهلل  حــّث 

ال�شماء  على  وقّدمها  َخْلِقها،  وتاأّمل  الإبل، 

اجلبال  وعلى  عجيبة،  ــرشار  اأ� من  فيها  وما 

تعاىل  فقال  املنب�شطة،  والأر�س  املنيفة، 

يف �شورة الغا�شية: )اأفال ينظرون اإىل الإبِل 

رفعت.  كيف  ال�شماء  واإىل  ُخِلقت،  كيف 

الأر�ــس  واإىل  ُن�شبت،  كيف  اجلبال  واإىل 

للنا�س  �رشيحة  دعوة  فهي  �ُشطحت(  كيف 

لتاأّمل خلقة هذا احليوان العجيب، ملا فيها 

اخلالق  عظمة  عــن  ينبئ  بليغ،  اإعــجــاز  مــن 

يذهبون  ال�شالح  ال�شلف  وكــان  وجــّل،  عّز 

لتاأّملها  تواجدها  واأماكن  الإبل  مراتع  اإىل 

ملا  وطباعها؛  و�شلوكها  بخلقها  والتعاظ 

فيها من اأ�رشار جديرة بالتاأّمل، ون�شتعر�س 

وتروي�شها،  الإبـــل  تطبيع  هــذا  بحثنا  يف 

لأّن  واأهمّيته،  واأطـــواره  كيفّيته  وو�شف 

واأرباب  الكّتاب  اإليه  ق 
ّ
يتطر مل  الأمــر  هذا 

بذكر  الباحثون  اكتفى  بل  قبل،  من  اللغة 

يوردوا  اأن  دون  فقط  »الرتوي�س«  كلمة 

ترادف  التي  الرتوي�س  عملّية  تفا�شيل 

كلمة التطبيع ال�شائعة عند مرّبي الإبل اإىل 

الآن، و�شنتحّدث عن التطبيع قدمياً وحديثاً، 

الراهنة. اأّيامنا  حّتى  والــريــف  البادية  يف 

اآف����اق

اأدب �سعبي

عادات وتقاليد

مو�سيقى واأداء حركي

حرف 

و�سناعات
اأ�سداء

جديد الثقافة ال�سعبية
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يتم تطبيع 
اإلبل أوان 
قدوم 
طير الُمرع 
المهاجر، وهو 
يتّم عادة 
بعد طلوع 
الثرّيا في آخر 
شهر أيلول، 
إذ تطلع الثرّيا 
بعد الحصاد 
أوان جمع 

القّشّ

اأي فمنها   تعالى: {فمنها ركوُبهم} 
ُ
قاَل اهلل

الأنعاِم  {ومن  اأي�سًا:  تعالى  وقال  يركبون،  ما 

ما  فالحمولُة   )142 )الأنعام:  وُفر�سًا}  حمولًة 

حمَل الأثقاَل من كبار الإبِل، والفر�ُس �سغاُرها.

َت�ُسّبوا  ل  لولده:  عا�سم  بن  قي�س  و�سية  وفي 

اأي  الكريمة.  ومهر   
ِ
م الَدّ َرقوُء  فيها  فاإَنّ  الإبَل 

ماُء. وقيَل:  اأّنها ُتْعطى في الّدَياِت فُتْحَقُن بها الِدّ

اأْثقَلْت،  َحَمَلْت  اإن  الإبِل؛  من  خيرًا   
ُ
اهلل خلَق  ما 

ْروْت، واإن ُنِحَرْت 
َ
واإن �ساَرْت اأبعَدْت، واإن َحَلَبْت اأ

�ُسئلت  عندما  الخ�ّس  بنت  هند  وقالت  �ْسَبَعْت، 
َ
اأ

الدماء  واأرقاء  الرجال  اأذكار  هي  الإبل:  عن 

بُن  عمُر  بينا   : الأ�سمعُيّ وقاَل  الن�ساء.  ومهور 

 في بع�ِس اأ�سفاِرِه، على ناقٍة 
ُ
الخّطاِب رحَمُه اهلل

ْت  �سعبٍة قد اأتعبْتُه، اإذ جاَءُه رجٌل بناقٍة قد ِرْي�سَ

فاأن�سَد  م�سيًا ح�سنًا،  بِه  فم�ست  فركَبها،  َلْت،  وُذِلّ

هذا البيَت:

ٍ
َوَحـــة

ْ
ـــر

ِ
ــٌن بـــم ــ�ــشْ ــهــا ُغ

َ
كـــــاأَنّ راكــب

ُل  
ِ
َثم  

ٌ
�ـــشـــارب اأو   

ِ
بـــه ـــْت  تـــدَلّ اإذا 

فال  الأ�سمعّي:  قال   .
َ
اهلل اأ�ستغِفُر  قاَل:  ثَمّ 

اأدري اأتمّثَل بِه اأم قاَلُه.)1(                                                                

يقاُل: بعيٌر َذلوٌل، وناقٌة َتَربوٌت)2(، وجمٌل َذلوٌل 

والأنثى  الّذكُر  وَتَربوٌت،  َذلوٌل  وناقٌة  وَتربوٌت، 

فيهما �سواٌء.)3(

   فقْرُت اأنَف البعيِر: اإذا حزْزَتُه بحديدٍة 

الجريَر،  الحِزّ  مو�سِع  على  و�سْعَت  ثّم  َمْرَوٍة،  اأو 

قيَل:  ومنُه  ُه،  وَتَرو�سَ بِه  ُه  لُتِذَلّ َمْلوٌيّ  وتٌر  وعليِه 

َعِمَل بِه الفاِقَرة.)4(

ما  ي�سنُع  ترْكَتُه  اإذا  ر�سَنُه:  اأجررُتُه 

�ساَء. )5( 

الُمَعّفى  ُيْرَكْب،  لم  الذي  الَجَمُل  والُم�ْسَنُم: 

الُمَخّلى، قال ال�ساعر: 

ٍ
ــات ــم ــَن

ْ
ــش ــ�

ُ
َن م

ِ
ــــــــواد

َ
ــا ب ــن ــــــداأَن ب ب

ميُل)6(  والَثّ الــَعــرائــُك  ــُطــَف  َل فقد 

العرائك: الأ�سنمة. الّثميل: حجم البطن

اإذا كانت �سهلَة القياِد، قاَل  ناقٌة ِمْذعاٌن: 
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امروؤ القي�ِس:

ْذعاِن)7(  
ِ
 الم�شِي م

ِ
ْهَوة

َ
 �ش

ٍ
 لْوث

ِ
 على ذات

اأْن  قبَل  ُتْركُب  اّلتي  الناقُة  الع�سيُر:   

ُترا�َس  )8( 

ْعُب من  َذَراأِت الّناقُة: اإذا �ساَء ُخُلُقها، وال�سَّ

الإبِل و�سائِر الّدواّب اّلذي لم ُيَذّلْل، والق�سيُب: 

م�ستحدثُة  والق�سيُب:  الرّيا�سَة،  تمهِر  لم  اّلتي 

ال�سراِء وم�ستحدثُة الّركوِب. قاَل ال�ساعُر: 

ر�ْس
ُ
 ي

ْ
   كاأّن ابَن مردا�ٍس عتيبَة لم

ْجِرِب)9(
ُ
م  

ِ
ة
َ
ِبنُْقب يم�شْح  ولم  ق�شيباً 

ولم  الريا�سِة،  بع�َس  قبلت  اإذا  والعرو�ُض: 

ولم  ُرِكَبْت  الّتي  الإبِل:  من  والع�سيُر  ت�ستحكم، 

قبَل  ركْبُتُه  اإذا  البعيَر  واقترْحُت  ُتَلّيْن،  اأو  ُتَر�ْس 

ُت البعيَر اإذا اأخذُتُه من  اأن يركَبُه غيري، واخت�سْ

ليِذَلّ وركْبُتُه، ودر�َس  الإبِل وهو �سعٌب، فخَطْمُتُه 

ها، قاَل ال�ّساعُر: الّناقَة را�سَ

ْلَتها 
َ
ا�شتْقب اإذا  �َشها 

ّ
ي

َ
ر فكاأَنّ       

ــاِب َذلـــول)10(  ك
ّ
ــِر ــعــاِوَدَة ال

ُ
كــانــْت م

قال ب�ّسار بن برد :

ٍ
ــرة ــاء اإلـــــى مــيــا�ــش ــش ــ� ــن  عــ�ــشــر ال

حا
َ
َجم بــعــدمــا   

ُ
ـــركـــب

ُ
ي  

ُ
والــ�ــشــعــب

وقال امروؤ القي�س : . . . . . . . .    فذّلت اأّي 

اإذلِل                

حركة  تبدو  بارك  وهو  ركب  اإذا  والبعير 

اأركبوها  قيامه عنيفة، وقديما قالت امراأة حين 

حركة  من  اإ�سفاقًا  بارك.  وهو  قودوه  بعير:  على 

قيامه. 

ظاظاِن واأيَن الِمْرَبَعْة     قاَل الّراجُز: اأيَن ال�ِسّ

عْة واأيَن َو�َسُق الّناقِة الُمَطَبّ

على  الِعْدُل  بها  ُيْرَفُع  ٌة  َيّ ُع�سَ الِمْرَبعُة: 

اأحِد  على  يكوُن  الِحْمِل  ن�سُف  والِعدُل:  الّداّبِة، 

في  ُيْدَخُل  اّلذي  العوُد  ظاُظ:  وال�ِسّ البعيِر،  جنبي 

الُعْروِة.)11(

قال الفرزدُق: 

ْت
َ
َزَعم َة تجزيني كما 

َ
َحــْدر اأَنّ     لو 

واإكــراِم بــذٍل  من  تفعُل  �شوَف  اأن 

َلْت
ِ
 ُجع

ٍ
   لكنُت اأطوَع من ذي َحْلَقة

�شاِم)12(
ْ
وَتر   

ٍ
بَتْقواد َذَلّ    

ِ
الأنف في 

وقـــت التطـــبيــع

وال�شّن المنا�شبة:

الُمرع  طير  قدوم  اأوان  الإبل  تطبيع  يتم 

المهاجر، وهو يتّم عادة بعد طلوع الثرّيا في اآخر 

اأوان  الح�ساد  بعد  الثرّيا  تطلع  اإذ  اأيلول،  �سهر 

، فالثريا تطلع على غمر كبير، وتغيب  جمع الق�ّسّ

اأواخر ال�ستاء، وُتطّبع  اأنها تغيب  اأي  على غدير، 

واأ�سبحْت  الرابعِة  ال�سنِة  في  دخلت  اإذا  الَبْكَرُه 

ِحّقًة، وكذلَك الِحُقّ ُيَطّبع في هذا الوقِت، اإذ من 

ال�سعب ريا�سة الهرم.

كيفّية التطبيع:

تطبيعها  المراد  للَبْكَرِة  المطّبع  يح�سر 

يقي�س  و�سريمة،  ر�سنًا  منها  يعّد  رفيعة،  حباًل 

فيها  وي�سع  النار  ي�سعل  ثّم  راأ�سها،  على  الر�سن 

ويخرم  يتناوله  يحمّر  فحين  حديد،  من  محورًا 

خيطّا  الخرم  هذا  في  ويدخل  البكرة،  اأنف  به 

لي�ستبدله  طرفيه  فيعقد  ال�ّسَعر،  من  مجدوًل 

الخزام،  فيها  ليع�سم  حديد،  من  بحلقٍة  لحقًا 

راأ�س  المطبع  يدخل  باأّيام  الكّي  يبراأ  اأن  وبعد 

البكرة في الر�سن، ويقودها من ر�سنها ب�سعوبة 

فائقٍة، اإذ لم تكن قد اعتادت على و�سع الر�سن، 

تتخًلّ�َس  اأن  جاهدًة  تحاوُل  راأ�َسها،  تنف�ُس  وهي 

للمّرة  راأ�سها  حوَل  التَفّ  اّلذي  الّر�سِن  هذا  من 

حطبة  فيربط  خاٍل،  واٍد  اإلى  وياأخذها  الأولى، 

اأن  اإلى  بيديه  الأر�س  ويحفر  الر�سن،  بطرف 

تغيب مرافقه، ويد�ّس الحطبة في الحفرة، ويهيل 

ويدّبك  بالر�سن،  مم�سك  وهو  التراب،  عليها 

اأعلى  اإلى  بعزم  الحبل  ويجذب  برجليه،  الحفرة 

مكانه،  من  يتزحزح  لم  فاإن  متانته،  من  ليتاأّكد 

يظّل يترّدد 
عليها وهي 
في مربطها 

أّيامًا، ُيقّنن 
لها الهواء 

والماء 
والشعير، إلى 

أن يعسفها 
فتهزل، 
وتغدو 

كقوس 
الربابة من 

الهزال 
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عن  الَبْكَرُة  تعجز  متين،  المربط  هذا  اأّن  اأدرك 

اأّياِمنا  المدفونة في  الحطبة  وت�سّمى هذه  خلعه، 

الآخّيِة،  ا�سم  عليها  يطلقوَن  وكانوا  �َساَية،  هذِه 

وهم يتعّمدون ربطها في اأر�س لّينة، اإذ لو ربطت 

تجّرح  اأو  تك�سر  قد  ب�سجرة  المطّبعة  البكرة 

الحجر،  اأو  ال�سياج  اأو  بال�سجرة  الحتكاك  من 

في�سّد اأنف البكرة وفمها بحبل ال�سريمة، ويبداأ 

عّدة  والأنف  الفم  على  ال�سريمة  ب�سّد  المطّبع 

لّفات ثّم يربط طرفي الحبل باإحكام، وال�سريمة 

حبل رفيع من ليف يحزم به فكّي الناقة ليطبقا 

اأن  اإلى  اإطباقًا محكمًا، ويمّر الحبل فوق الأنف، 

يو�سك اأن يدخل الحبل في الجلد من كثرة ال�سّد، 

ليحول دون تنف�س الناقة تنّف�سًا كاماًل، اإذ بالكاد 

اإلى رئتها، فتتنّف�س ب�سعوبة بالغة،  ي�سل الهواء 

فيتركها ويعود اأدراجه مبتعدًا عنها، ينظر اإليها 

من فوق البطين المقابل، فيراها ما زالت تنظر 

اإليه، وهي تحاول خلع ال�ساية، والنعتاق من هذا 

المربط الجديد عليها، وحنينها ل ينقطع، وكان 

لها  ي�سمع  ل  بحيث  بيته  عن  مربطها  اأبعد  قد 

حنينًا من محيط بيته.

اأو  تلوي  ل  كي  بعد  عن  يراقبها  اأن  وعليه 

وتبقى  قوائمها،  اإحدى  ُتك�سر  اأو  الحبل  تقطع 

المطّبع  فيعود  كامل،  ليوم  م�سدودة  ال�سريمة 

الوحيد  الثاني، فهو  اليوم  البكرة في �سباح  اإلى 

تنفيذ  على  لتعتاد  التطبيع،  وقت  يبا�سرها  الذي 

حول  تدور  واقفة  زالت  ما  فيجدها  تعليماته، 

مدورها، تنف�س راأ�سها للتخّل�س من هذا الحبل 

اإذ  الأولى،  للمّرة  الأر�س  اإلى  يع�سمها  الذي 

كانت من قبل حّرة طليقة، ولكّنه قد ي�ساهد على 

هجعت  اأّنها  بّد  ل  فيقول:  مبركها،  اأثر  الأر�س 

الحبل حول  اأثر  ال�سريمة فيرى  يفّك  الّليل.  في 

واأ�سبحت  اأعلى،  اأنفها من  وقد حّز جلد  فّكيها، 

ت�ستاأن�س  جاحظتين،  رمدتين  مرهقتين  عيناها 

المطّبعة  الناقة  وتمكث  منه،  تنفر  ولم  بقدومه، 

المطّبع  ويعمد  �سيئًا،  تذوق  ل  كاماًل  اأ�سبوعا 

تتنّف�س  كي  الوقت  لبع�س  ال�سريمة  فّك  اإلى 

ب�سهولة، وبعد الأ�سبوع الأول يقودها المطبع من 

م�ساعده  ويدع  هزيلة،  جائعة  وهي  ال�سريمة، 

من  تمّنعت  اإن  الخلف،  من  بع�سا  ي�سوقها 

النقياد، وي�سّوي لها قيدًا من ليف، وي�سّد عليها 

ثّم يقّد كي�سًا من منت�سفه  حوّية ببطان وحقب، 

لكّل  العليا  الحّفة  في  ويثّبت  ُخرٍج،  هيئة  على 

عين عروتين بوا�سطة حجرين �سغيرين، يلفهما 

فما  العروة،  بحبل  ويحزمهما  الكي�س،  بطرف 

الحوّية  فوق  الخرج  ي�سع عينّي  اأن  اإّل  الآن  عليه 

حول  يلّف  ك�ساء  والحوّية  البكرة،  ظهر  على 

ال�سنام، ويربط به البطان والثـفر، يدخل العروة 

�سظاظًا،  حلقتها  في  وي�سع  المقابلة،  ختها 
ٌ
اأ في 

واإذا ما اأراد اأن ُيْنزل الخرج عن ظهر البعير فما 

العروتين،  من  ال�سظاظين  ي�سحب  اأن  اإّل  عليه 

في�سقط الخرج اإلى اأ�سفل.

المطّبع  يفّك  الثاني  الأ�سبوع  بداية  ومع 

في  ال�سعير  من  حفنة  للبكرة  ويقّدم  ال�سريمة، 

ه وهي تحاول اأن تلتهمه  وعاء �سغير، ُتبعثُر بع�سَ

ب�سرعة، وتحمل ال�سحن بفمها، وترفعه اإلى اأعلى 

وي�سّب  يم�سكه  المعدن،  تاأكل  اأن  تريد  وكاأّنها 

وما  فتكرعه،  ثانية  لها  فيملوؤه  ه،  فتم�سّ ماء  فيه 

زالت تطلب المزيد، ولم يرو هذا الماء غليلها، 

في�سّد ال�سريمة حول اأنفها و�سدقيها من جديد، 

فتحّن بح�سرجة وبّحة حين يدير ظهره مغادرًا، 

اأثار �سجوها، يلتفت  كان قدومه في ال�سباح قد 

اإليها وما زالت تلّف وتدور في محاولة منها لخلع 

البطين،  على  �سجرة  خلف  يختبئ  المربط، 

فيراها ت�سّوب نظرها نحوه، ويجّن جنونها حين 

تب�سر عن بعد قافلة من الإبل ت�سير على مراأى 

منها، ول�سان حالها يقول:

مثل الحوار الموالف واندحر م�شوار

يذكر عليه اللبن لن �شاف زول اأبكار

اعتاد  الذي  بالحوار  نف�سه  ال�ساعر  )�سّبه 

ل عنها ذات مّرة  ر�ساعة لبن اأّمه كّل حين، فُف�سِ

حالوة  يتذّكر  بعد  عن  اإباًل  �ساهد  فكّلما  كرهًا، 

كّلما رفست 
برجلها داّبة 
أو إنسانًا 
ضربها، 
وأعاد تمريره 
بقربها، مع 
تهديدها 
بالعصا، 
وعّودها على 
ألفاظ األوامر
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لبن اأّمه(

   ويظّل يترّدد عليها وهي في مربطها اأّيامًا، 

ُيقّنن لها الهواء والماء وال�سعير، اإلى اأن يع�سفها 

فتهزل، وتغدو كقو�س الربابة من الهزال، ياأتيها 

في الّليل والنهار، اأحيانًا يلبد بقربها وهو متلّفع 

ياأتيها  وتارة  لإخافتها،  اأ�سواتًا  ويخرج  بعباءته، 

بغطاء  راأ�سه  ويلّف  ورجليه،  يديه  على  يحبو 

اأ�سود، وهي الآن ل تقوى على الجري من النحول 

وال�سعف حّتى لو فّك رباطها، في�سع في الخرج 

والرمل  الحمل،  على  لتعتاد  الرمل؛  من  �سّرتين 

على  توؤّثر  قد  التي  ال�سلبة  الأ�سياء  من  اأف�سل 

جنبيها اإن هي جفلت، ويثّبت الخرج بالبطان فوق 

كالظليم،  خلفه  تتهادى  وهي  ويقودها  الحوّية، 

يعلو  الذي  الوبر  وهو  بالفليلة  ويم�سك  ويباريها 

يقودها  وقد  واقفة،  وهي  عليها  ويقفز  �سنامها، 

ال�سريمة  ثّم يفرق  ي�ساعده لأمتار  اآخر  به رجل 

ويهرب  للمطّبع  ويناولها  ب�سرعة  الجالين  على 

يقارب  ما  رويدًا  رويدًا  فيدّرجها  اأمامها،  من 

وهي  المطّبع،  عنها  يقفز  ثّم  متر،  كيلو  ن�سف 

�سّنه،  لكبر  ذلك  عليه  �سعب  واإذا  ببطء،  ت�سير 

يعقده  الخيل،  لها ركابًا كركاب  اأن ي�سنع  فعليه 

ظهرها  على  ال�سعود  في  لي�ساعده  الحوّية،  في 

يثب  ثّم  قلياًل،  بها  وي�سير  يقودها  ثّم  والّنزول، 

اأثرها  نحو  يعيدها  اأن  ويحاول  ثانية،  مّرة  عليها 

اأو ي�سّد راأ�سها بال�سريمة اإلى اتجاه اآخر اأو يطلق 

لها العنان، ويتركها اأّنى اّتجهت، ومن الأن�سب اأن 

يعّلق عليها خرقًا و�سرائط تتدلى على عرقوبيها 

فال  الأحمال  على  تعتاد  كي  الحوّية،  في  مثّبتة 

عليها  يركب  ويظّل  م�ستقباًل،  تجفل  ول  تخاف 

لمّدة  تبريك  دون  �سائرة  اأو  واقفة  وهي  وينزل 

يعّلق  قد  ال�سهر  هذا  غ�سون  وفي  كامل،  �سهر 

ال�ّسداد،  عليها  وي�سع  خرجًا  اأو  اأغرا�سًا  عليها 

وبعد ال�سهر يبّركها ويركبها وهي باركة، ويعّودها 

على اأن ل تقوم ب�سرعة، في�سّد راأ�سها عنده ويلّفه 

على  ال�ستواء  من  يتمّكن  اأن  اإلى  الغارب  على 

)اأي  واإذا خانت  لتقوم،  راأ�سها  يطلق  ثّم  الحوية 

حلقة  لها  ي�سع  باأن  تداوى  بركت(  اإذا  تقم  لم 

المبعر)المروث(  في  بالم�سّلة  الذيل  �سبيب  من 

ت�ستجب  لم  فاإن  بيده،  يم�سكه  بحبل  وي�سلها 

المثبتة  بالحلقة  المع�سوم  الحبل  الراكب  ي�سّد 

اأو  الخونة  وتترك  تحطم  اأو  فتقفز  المروث  في 
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حرف وصناعات

ي�ستخدم  ال�سريمة  تحكمها  لم  واإذا  الحرنة، 

لت�ستجيب،  اأنفها  من  في�سّدها  الخزام  حلقة 

وي�سير بها المطّبع مع الطرقات ال�سهلة والوعرة، 

لها  هاّزًا  بالبروك  ياأمرها  والمكتظة،  الخالية 

على  يجلدها  لالأمر  ت�ستجب  لم  واإن  الخطام، 

غدت  اأن  اإلى  وينهرها  رفيعة،  بع�سا  رقبتها 

كمّية  لها  يزيد  وبداأ  اإ�سارة،  لأدنى  وتقوم  تبرك 

ال�سريمة،  �سّد  من  ويخّفف  والماء،  ال�سعير 

ويربطها من �ساقها في المدور، واأحيانًا يقّيدها 

الي�سرى  يعقل رجلها  وتارًة  ليف،  بقيد من  فقط 

بالعقال، ويربطها ويدحرج حولها برمياًل فارغًا 

ت�سمع �سوته، فيهداأ  اإّل حين  بقعقعته، ولم تهداأ 

لها  في�سع  بعمامته،  لتعبث  �سفتها  وتمّد  روعها 

ال�سعير في حجره، ويم�سح راأ�سها ورقبتها بيده، 

الملت�سقة بجلدها،  والقردان  الحلم  لها  وُيخرج 

وي�سعها في �سّرة ليلقي بها بعيدًا عن محا�سها، 

ينيخها  اإليها  عادت  قد  قّوتها  باأّن  اأح�ّس  فاإن 

به  فتم�سي  وال�سير،  بالتوّقف  وياأمرها  ويركبها، 

بتثاقل، وي�سير بها على طريق ي�سلكه النا�س، ثّم 

ينحرف عن الطريق، وي�سير عبر مناطق وعرة، 

وي�سرع في تنويع الطعام لها، �سواء في العلف اأو 

الح�سي�س،  لها  ويح�ّس  الع�سب،  ويطعمها  التبن، 

الح�سى،  من  ينّقيه  اأن  بعد  ال�سعير  لها  ويد�ّس 

يجر�سه ويبّله بالماء، وهي تغُبّ منه بمتعة وتلّذذ، 

ويعّودها على القتراب من ال�سّيارات وي�سير بها 

المدن،  �سوارع  وعلى  المزدحمة  المناطق  في 

وبمحاذاة �سّكة القطار، وي�سع عليها جرار الماء 

في  وال�سير  الحراثة،  على  ويدّربها  والأمتعة، 

والوقوف  ول، 
ّ
الأ الخّط  بمحاذاة  م�ستقيم،  خٍطّ 

البّطيخ،  بزر  عليها  وينّقط  المار�س،  راأ�س  عند 

الأ�سجار  بين  حرث  واإذا  البوق،  في  والذرة 

الم�سنوعة من  الكّمامة  في  فمها  ي�سع  والكروم 

تعتاد  ل  كي  الّليف،  حبال  اأو  الرفيعة  الأ�سالك 

الحراثة،  اأثناء  الأ�سجار  من  الأغ�سان  نت�س 

فيعوّج الخّط وتخرب الأ�سجار المثمرة، ويدر�س 

على  الّلوح  جّر  على  ويدّربها  الق�ّس،  على  بها 

الجرن، كّل ذلك وهي ت�سير بخطى ثابتة مّتزنة، 

تعمل،  وهي  ظهرها،  على  النوم  الآن  فباإمكانه 

�سربها،  اإن�سانًا  اأو  داّبة  برجلها  رف�ست  وكّلما 

بالع�سا،  تهديدها  مع  بقربها،  تمريره  واأعاد 

وعّودها على األفاظ الأوامر؛ فاإن اأرادها اأن تقف 

قال لها: قفي. واإن اأراد تهدئتها قال: هيء . هيء 

. ولإناختها يقول : اإخ .. اإخ . اإخّي . واإذا اأراد اأن 

تقّرب  اأن  في  رغب  اإذا  اأّما  حيت.  قال:  ي�سوقها 

يديها اإلى بع�سهما ليقّيدها قال: �ِسْك … �ِسْك، 

ويقول لها اأحيانًا األفاظًا عادّية مثل: هاك، تعي، 

الخّط، بّري الدرب، وهكذا.

 كما تدّرب الهجن على المناف�سة في الجري 

ق�سب  اأحرزت  ما  واإذا  اأخريات،  مع  بتجريتها 

ل  ال�سبق يغدق المطّبع لها الأكل المنا�سب، ويف�سّ

اأن يكون مدّرب الهجن خفيف الوزن، ماهرًا في 

اإر�سادها اإلى عدم بذل ق�سارى جهدها في بداية 

الم�سمار على اأن ل تكون متاأّخرة، ثّم يحّثها على 

اأّل  الإ�سراع في من�سف ال�سوط فما فوق، وعليه 

يجّنبها  واأن  م�ستر�سلة،  يدعها  بل  عزمها  يبّت 

المناف�سات  من  الكثير  قتراب  ال  اأو  المزاحمة 

كي ل تعيق حركتها.

التطبيع  مراحل  كّل  في  المدّرب  ويحذر 

وتعود  الع�سيف،  الناقة  طبع  يفلت  اأن  والتدجين 

اإلى �سابق عهدها، كاأن تجفل اأو تحرن، اأو تقوم 

اإن  وهي  الراكب،  ظهرها  على  ي�ستوي  اأن  قبل 

وكّلما رفست 
برجلها داّبة 
أو إنسانًا 
ضربها، 
وأعاد تمريره 
بقربها، مع 
تهديدها 
بالعصا، 
وعّودها على 
ألفاظ األوامر
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ميدانّية  م�ساهدات  التطبيع:  كيفّية 

النقب  في  الإبل  لرعاة  ومقابالت 

ال�سام،  و�سيناء و�سرق الأردن وبادية 

اأّما الم�سادر الموؤازرة فهي:

معانيه   واتّفقت  األفاُظه  اختلفت  ما   :1  

الذهبي  ح�سن  ماجد  ت.  لالأ�سمعّي 

دار الفكر 1986م

ت.  ال�ّسّكيت  لبن  المنطق  اإ�سالح   :2  

اأحمد �ساكر وعبد ال�سالم هارون دار 

المعارف 1949م

عبد  تحقيق  دريد  لبن  ال�ستقاق   :3  
بغداد  المثّنى  مكتبة  هارون  ال�سالم 

1979م
الكتب  دار  �ِسيِدِه   لبن  �س  الُمَخ�سّ  :4  

الجزء  الثاني  المجّلد  بيروت  العلمّية 

ال�ّسابع

اغانّي ت. م�سطفى  5: كتاب ال�سوارد لل�سّ
حجازّي القاهرة 1983م

الخم�سة  الحروف  بين  الفرق   :6

زوين مطبعة  د. علي  للبطليو�سّي ت. 

العاني بغداد.     

7: ديوان الفرزدق – ت .علي فاعور دار   

الكتب العلمية بيروت 1987م.

العربي  الل�سن  في  اللغوي  الكنز   :8
الإبل  كتاب  ق�سم  هفنر  ق�ست 

ُ
اأ د. 

قريب  بن  الملك  عبد  �سعيد  لأبي 

بغداد  في  م�سّورة  طبعه  الأ�سمعي  

الكاثوليكّية  المطبعة  طبعة  عن 

�سنة  بيروت  في  الي�سوعيين  لالآباء 

1903م.
القا�سم  عبيد  لأبي  الم�سّنف  الغريب   :9
العبيدي  المختار  محمد  د.  ت. 

المجلد الثاني كتاب الإبل ونعوتها دار 

م�سر للطباعة  القاهرة 1996م. 

الهوام�س:

 )1( ال�ستقاق �س 52

)2( ما اختلفت األفاظه �س 70
)3(اإ�سالح المنطق �س 464

)4( نف�سه �س 280 
)5( نف�سه �س 286 

)6(ال�ّسوارد �س 128
 )7( الفرق بين الحروف �س 194     

)8( نف�سه �س 386 
)9( نف�سه �س 215

�س �س 7/121 )10( الًمخ�سّ
)11( الفرق بين الحروف �س 208

)12( ديوان الفرزدق �س 530
�س �س 7/128 )13( المخ�سّ

                    

العرب، باحث في  الكّتاب  اّتحاد   ع�سو 

التراث ال�سعبي

هاتف:     13497 ب:  �س  دم�سق 

00963 11 6313261
hash@scs-net. الإلكتروني:  البريد 

     org

الم�شادر والهوام�س 

الّرجُل  و�سَع  اإذا  اّلتي  الِمعجاُل  فهي  ذلَك  فعَلت 

رجَلُه في الَغْرِز وثبت. 

فقاَل:  ِة،  َمّ الُرّ ذا  العالِء  بُن  عمرُو  لقَي 

اأن�سْدني: 

ُ
ب

ِ
ك

َ
ين�ش الماءُ  َك منها 

ِ
بــاُل عين ما   

فاأن�سَدُه حّتى انتهى اإلى قوِلِه:

ِزها َتِثُب
ْ
حّتى اإذا ما ا�شتوى في ِغر

َك الّراعي اأح�سُن منَك و�سفًا حيُث  فقاَل: عُمّ

يقوُل :

ِزهـــا
ْ
ـــر

ِ
غــــ فـــي   

َ
ـــام ــــ ق اإذا   

َ
وهـــــي

ُ
وقـــــــر

َ
اأ اأو   

ِ
ــفــيــنــة

ّ
الــ�ــش َكـــمـــثـــِل 

ِ
         ول تعجُل المرَء قبَل الورو ك

ُ
ـــــر ـــــ�ـــــشَ

ْ
ب
َ
اأ  

ِ
ـــــه

ِ
ـــــت

َ
 بـــــِرْكـــــب

َ
 وهـــــــي

فقاَل: و�سَف ذلَك ناقَة ملِك، واأنا اأ�سُف ناقَة 

�ُسوقٍة.)13(

الناقة  ت�ستجيب  اأّل  المرّو�س  يخ�سى  وقد 

المطّبعة لتنفيذ لأوامر من وقوف وبروك وقيام، 

لأّنه اإن فلت طبعها ل يمكن ع�سفها وتطبيعها من 

ُيوؤجل ذلك  اأن  اإذ يقت�سي الأمر  جديد مبا�سرة، 

اإلى العام المقبل، حيث حّل ف�سل ال�ستاء، حّتى 

الفو�سى،  اعتادت  قد  تكون  وُطّبعت  ُع�سفت  لو 

مهّمة  توكل  لذلك  جديد،  من  طبعها  يفلت  فقد 

تطبيع الإبل للرجل ال�سارم.

الناقة  لر�سِن  المطّبع  يثّبُت  ما  وغالبًا 

ت�سغطان  الحنِك  اأ�سفَل  الحديد  من  قّرا�ستيِن 

بقّوٍة،  الّر�سَن  جذب  ما  اإذا  ال�سفلِيّ  الفِكّ  على 

في  يتّم  وذلك  عمله،  المطّبع  يكمل  اأن  وبعد 

غ�سون اأربعين يومًا، يريد اأن يتاأكد من الم�ستوى 

الذي و�سلت اإليه، فيطلب من رجل اأن يختبرها، 

ويو�سيه اأن يتعامل معها ب�سرامة وجّدية، وقال: 

اإن  ينبغي  ول  طبعها،  فيخرب  ُتدّلل  اأن  اأريد  ل 

تركتها لبع�س الوقت اأن ت�سير على ر�سلها، اأو تجّر 

العنان، واإن ركبها رجل غريب اأو قادها ت�ستغربه 

اأو ل ت�ستجيب له، واإن �ساقها غالم حقرته. 

ال�سعب،  لالمتحان  يخ�سعها  واأخيرًا 

النا�س  عن  بعيد  �سحيق  واٍد  اإلى  فياأخذها 

بندقّية،  ويخرج  ويعقلها،  ويبّركها،  والرعاة، 

ي�سع  وهو  نارّية،  اأعيرة  رقبتها  فوق  من  ويطلق 

الخوف،  راأ�سها من  رجله على ركبتها، فتخف�س 

ثّم يركبها وي�سير بها، ويطلق ر�سا�سات من فوق 

َي�ِسّح  ولكّن  راأ�سها وهو على ظهرها، فال تجفل، 

اأكمل  قد  يكون  وبذلك  رجليها،  طول  مع  بولها 

مرحلة التدريب بنجاح.
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اإن األوان واأ�سكال المالب�س والمواد الم�سنوعة 

 )1(
منها تتحدد بالف�ساءين: الثقافي والجغرافي«

وهو ما يمكن مالحظته على المختلفات الوطنية 

اإنتاجها  والقومية لأزياء ال�سعوب  والتي لم يكن 

يخ�سع  كان  اإنما  فح�سب،  وتلقائيا  عفويا  عمال 

الثقافية  الخ�سو�سية  مــن  نابعة  فنية  لــروؤيــة 

»ا�ستقدمت  فقد  الوطنية  للذوات  والح�سارية 

الفنانين  من  العديد  العثمانية  الإمبراطورية 

الإيرانيين للخدمة في البالط، وقد اعتبر الديباج 

التركي من اأبدع ما اأخرجته م�سانع الن�سيج في 

العالم الإ�سالمي، ولم تكن هذه المراكز لت�ساهي 

باأنها  الوزان  الح�سن  ذكر  التي   
)2(

فا�س.« مدينة 

للن�ساجين  دارا  وع�سرين  خم�سمائة  ت�سم  كانت 

وقاعات  عديدة  طبقات  ذات  كبيرة  اأبنية  وهي 

ف�سيحة كقاعات الق�سور، وت�سم كل قاعة عددا 

لأ�سحاب  ولي�س  الكتان،  ن�سج  عمال  من  كثيرا 

للمعلمين  ملك  هــي  بــل  اآلـــة  اأيـــة  المعامل  هــذه 

الن�ساجين الذين ل يدفعون �سوى كراء القاعات، 

اإنها  يقال  بفا�س،  الرئي�سية  ال�سناعة  هي  هذه 

اأن  �سك  ول   
)3(

األف عامل.« لع�سرين  العمل  تكفل 

هذه الكثافة ال�سناعية قد اأعطت لفا�س مركزية 

الأذواق  اختالف  ح�سب  المالب�س  لإنتاج  وطنية 

والت�سكيالت التي يف�سل فيها الحديث  »الح�سن 

...« بقوله:  الهجري  الثامن  القرن  في  الــوزان« 

واأهل فا�س اأعني الأعيان منهم، اأنا�س محترمون 

قما�س  مــن  مالب�س  ال�ستاء  فــي  يــرتــدون  حقا، 

مخيطة  وا�سعة  الخارج  من  الم�ستوردة  ال�سوف 

من اأمام، يغطون كل ذلك ببرن�س ويجعلون على 

النا�س  بع�س  ي�سعه  ما  ت�سبه  قلن�سوة  روؤو�سهم 

من  عمامة  القلن�سوة  حول  ويلفون  اإيطاليا،  في 

كتان تدور مرتين حول الراأ�س وتمر تحت الذقن 

يغطون  ول  اأقدامهم  في  الــجــوارب  يلب�سون  ول 

ركوب  اأرادوا  واإذا  الحذاء  فوق  ب�سيء  �سيقانهم 

واأما  كبيرة،  اأحــذيــة  انتعلوا  ال�ستاء  في  الخيل 

لكن  والبرن�س،  ال�سترة  فيلب�سون  النا�س  عامة 

و�سف  من  ي�ستفاد  وما  المذكورة  العباءة  بدون 

الخ�سائ�ض الثقافية والح�سارية

للم��الب�ض المغ���ربية

 الح�سين االدري�سي �� كاتب من المغرب

حتتفـــظ املالب�ـــس بقيمـــة ثقافية وفنيـــة متعـــددة تتجـــاوز وظيفتها 

الرئي�شيـــة لتتحول يف اأزيائها اإىل »مـــادة اأركيولوجية ت�شتهوي املوؤرخ 

والفيل�شـــوف ورجل الدين وعـــامل الجتماع ورجل القت�شـــاد واأ�شحاب 

الفنون واحلرف املختلفة فيقفون على اأدق جزئياتها، ن�شيجها ولونها 

و�شكلهـــا وطريقة تف�شيلها وخياطتها ب�شـــكل يوفر روؤية عميقة لروح 

الع�ـــرش والتقاليد ال�شائـــدة، فاللبا�س مراآة لأحـــوال املجتمع  واأو�شاعه 

وم�شتوى عي�شه... 



157  الخصائص الثقافية والحضارية للمالبس المغربية
العدد8

من  المغربي  للبا�س  الثقافية  القيمة  في  الوزان 

واختالفه  بالطبقة  ارتباطه  هو  المركز  فا�س 

الأعيان  من  اأ�سحابها  موقع  ح�سب  باختالفها، 

لبا�س  على  الو�سف  هــذا  تـــوزع   كما  والــعــامــة، 

ــدام،  والأق والــراأ�ــس  والداخلي  الخارجي  البدن 

للون المالب�س  اأما فيما يخ�س الدللة  الرمزية 

في عالقته بالدولة فيذهب العالمة عبد الهادي 

ــى  الأول الــدولــة  كــان  المغرب  اأن   « ــى  اإل الــتــازي 

فــي الــعــالــم الإ�ــســالمــي الــتــي اأ�ـــســـدرت ظهيرا 

)مــر�ــســومــا( فــي اتــخــاذ الــلــون الأبــيــ�ــس دليال 

الذي  بالظهير  الأمر  ويتعلق  البالد،  �سعار  على 

اأ�سدره اأبو يو�سف يعقوب يوم الأحد ع�سرين من 

�سعبان عام )684هـ ( باأن ل يلب�س اإل البيا�س، 

المغرب  في  الأبي�س  اللبا�س  تاريخ  فاإن  وهكذا 

الم�سرق  في  الخالفة  عن  لال�ستقالل  رمزا  كان 

كانت  وثانيا  هناك،  ــور  الأم ا�سطربت   عندما 

وهو   ،
)4(

ال�ستمرار...« على  العزيمة  عن  تعبيرا 

منذ  المغربية  الوطنية  المالب�س  في  تحقق  ما 

دللت  ليحمل  الآن  اإلى  وا�ستمر  التاريخ،  ذلك 

جانب  اإلــى  والــدولــة،  للوطن  و�سيا�سية  هوياتية 

الدولة  �سعار  اأن  المعلوم  فمن  الجمالية.  القيمة 

اللون  هــو  كــان  اللبا�س  م�ستوى  على  العبا�سية 

المغاربة  فيه  اختار  الــذي  الوقت  في  الأ�ــســود، 

رجال  م�ستوى  على  مالب�سهم  في  الأبي�س  اللون 

ولونه  رمزيته  ت�سترك  والن�ساء،  للذكور  الدولة 

اأبو  الأمير  وكان   . والعزاء  الفرح  منا�سبات  بين 

بكر بن عبد الحق )حكم بين 642-655هـ( اأول 

الع�ساكر  وجمع  البنود  ون�سر  الطبول  �سرب  من 

المرينيون  ال�سالطين  اتخذ  وقد  الأجناد  وجند 

العمامة طويلة... اأما لبا�س البدن فاتخذوا الجبة 

هو  اللون  وهذا  الأبي�س  والبرن�س  طويلة  وا�سعة 

ولبا�س  راياتهم،  األوان  اأي�سا  طبع  الدولة،  �سعار 

مرزوق  ابــن  ا�ستغل  وقــد  الر�سمية،  الحفالت 

طابع  باإ�سفاء  ال�سحيح«  »الم�سند  كتابه  فــي 

ال�سرعية على لبا�س اأبي الح�سن المريني )حكم 

ثياب  من  يت�سكل  كان  الذي  731-752هـ(  بين 

يذكر  لتوا�سعه  اإ�سارة  وفي  التلم�سانية،  ال�سوف 

ويحتفظ  لمجال�سيه  فيعطيها  لأجــودهــا  تخيره 

فيه  اتخذت  الذي  وبالقدر   .   
)5(

باأدناها« لنف�سه 

مالب�س رجال الدولة �سمات محددة فقد احتفظ  

العلماء بلبا�سهم المميز اأي�سا، وهو ما عبر عنه 

»الح�سن الوزان« في قوله: »...ومن عادة العلماء 

والأعيان المتقدمين في ال�سن اأن يلب�سوا �سترات 

البندقية  نبالء  يلب�سه  ما  مثل  الأكمام  عري�سة 

وي�سيف   .
)6(

ال�سامية...« المنا�سب  ذوي  من 

بن  اهلل  »جبر  باأن  التازي  الهادي  عبد  العالمة 

وهو  اإل  درو�سه  لإعطائه  يجل�س  ل  كان  القا�سم« 

ح�سن  ال�ساللجي  الأ�ستاذ  وكان  برن�سه،  يرتدي 

البزة، وورد في ترجمة ابن البناء اأنه كان يلب�س 

وكان  درو�سه،  يلقي  كان  حين  الرفيعة  المالب�س 

اإلى  الــر�ــســول  مــع  بعث  قــد  عنان  ــو  اأب ال�سلطان 

ببرن�س  الأنفا�سي  الحجاج  اأبــي  العالم  الفقيه 

منبر  على  خطيبا  تعيينه  عند  اأبي�سين  وحائك 

»علي  عند  توثيقه  نجد  ما  وهــو   
)7(

القرويين.«

الفقهاء  بع�س  »كما حظي   : قوله  في  الجزنائي« 
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القرويين  جامع  خطباء  خا�سة  الــدولــة  بكرم  

اإليهم  يبعثون  ال�سالطين  فكان  فا�س،  بمدينة 

كالهما  وبدن  برن�س  على  ت�ستمل  �سنية،  بك�سوة 

للتعميم  ومنديل  للتردية،  واإحــرام  ال�سوف  من 

»ال�سرفاء«  احتفظ  كما   ،
)8(

وقبطية« ودراعتين 

والتبجيل  التقدير  مــدى  يعك�س  خا�س  بلبا�س 

اأورده  ما  ح�سب  بهما  المغاربة  خ�سهم  الذين 

النفي�س في  »الدر  نقراأ في موؤلف  الن�سابة مثلما 

للن�سابة  النفي�س«  ابن  محمد  بنو  من  بفا�س  من 

الفا�سي الوليد العراقي )ت1849هـ(

اأخ�سر  لبا�سا  يلب�سون  البيت  اأهل  كان   ....«  

وفي وقت لحق تم اخت�سار التميز الخارجي في 

لماذا  العمامة،  فوق  تو�سع  اأخ�سر  قما�س  قطعة 

العبا�سيين  �سارة  كان  الأ�سود  لأن  ؟  اللون  هذا 

والأحمر  الم�سلمين  مجموع  يتبناه  لون  والأبي�س 

 ،
)9(

لون محرم والأ�سفر لون اليهود...«

المغاربة من  العلماء  وقد وجد من 

المغربية  المالب�س  لتوثيق  ت�سدى 

نذكر:  هوؤلء  ومن  وخ�سائ�سها، 

اأبا عبد اهلل محمد الوجدي 

مـــن اأهــــل فـــا�ـــس، في 

الم�سمى:  ــه  ــاب كــت

ـــبـــاب  »تــمــيــمــة الأل

الآداب«  ورتــيــمــة 

من  اأكثر  فيه  تناول 

ــي قــطــعــة من  ــت مــائ

منها  اللبا�س،  ــواع  اأن

ما هو للقدماء، ومنها 

لكن  ع�سره،  لأهــل  هو  ما 

ولالأ�سف ال�سديد فقد �ساع 

 
)10(

القيم.« التاأليف  هذا 

الـــوزان«  »الح�سن  ويـــورد 

الن�ساء  لــلــبــا�ــس  و�ــســفــا 

...« بقوله:  المغربيات 

جميل  الن�ساء  ولبا�س 

جدا، اإل اأنهن ل يرتدين 

ل  بنطاق  منه  يحز  قمي�س  �سوى  الحر  اأيام  في 

ثيابا عري�سة  ال�ستاء  يخلو من قبح، ويلب�سن في 

الرجال،  كثياب  اأمـــام  مــن  ومخيطة  ــام  ــم الأك

وعندما يخرجن يلب�سن �سراويل طويلة ت�ستر كل 

�سيقانهن، وخمارا يغطي الراأ�س و�سائر الج�سم، 

تظهر  ل  قما�س  بقطعة  كذلك  الوجه  ويحجبن 

اأقراطا  اآذانــهــن  في  وي�سعن  عيونهن  اإل  منها 

بديعة  كريمة  بحجارة  مر�سع  ذهب  من  كبيرة 

وفي معا�سمهن اأ�ساور من ذهب كذلك، �سوار في 

�ساعد قد تبلغ وزنه مائة مثقال )350غ( وتتحلى 

وي�سعن  ف�سة  من  باأ�ساور  الأعــيــان  غير  ن�ساء 

والمالحظ   ،
)11(

اأرجلهن« في  مثلها  )خالخل( 

في و�سف الح�سن الوزان لألب�سة المراأة المغربية 

الفا�سية اأن هناك م�ستجد يتعلق بال�سروال الذي 

كان مثار نقا�س فقهي »اأ�سارت اإليه الم�سادر في 

القرن الخام�س الهجري، الحادي ع�سر الميالدي 

بمنطقة تام�سنا كما كان �سائع ال�ستعمال بمدينة 

بن  محمد  الفقيه  ق�ساتها  اأحد  عمل  التي  �سبتة 

العجوز  بابن  المعروف  الكتامي   الرحمن  عبد 

على نقل عادة لب�سه اإلى مدينة فا�س حين توليه 

ق�ساءها باأمر من العاهل المرابطي تا�سفين 

ما  وهو   
)12(

بن علي«

القا�سي  عليه  علق 

...« بقوله:  عيا�س 

ف�سن في الق�ساء �سننا 

�سكان  –اأي  وجعلهم 

ال�سراويالت مـــديـــنـــة فـــا�ـــس-  يــلــبــ�ــســون 

ن�ساء ورجال ولم يكونوا يلب�سونها قبل، و�سار 

.
)13(

باأح�سن �سيرة...«

الأ�سماء  مقر«  »محمد  الــدكــتــور  ويـــورد 

المغربية  الن�سائية  للمالب�س  التف�سيلية 

و�ــســفــاتــهــا ونــــذكــــر مـــنـــهـــا: »الـــحـــايـــك« 

)غليلة(  و«منتان«  و«الدراعة«  و«الملوطة« 

الراأ�س  لبا�س  الملف« وفيما يخ�س  و«�ساية 

»المنديل«  »الوقاية«،  »المن�سف«،  يذكر: 

و«الغفار«  و«الــ�ــســبــنــيــة«  و«الــكــنــبــو�ــس«، 

».... كان 
أهل البيت 
يلبسون 
لباسا أخضر 
وفي وقت 
الحق تم 
اختصار التميز 
الخارجي 
في قطعة 
قماش أخضر 
توضع فوق 
العمامة، 
لماذا هذا 
اللون ؟ 
ألن األسود 
كان شارة 
العباسيين 
واألبيض لون 
يتبناه مجموع 
المسلمين 
واألحمر 
لون محرم 
واألصفر لون 
اليهود...«



159  الخصائص الثقافية والحضارية للمالبس المغربية
العدد8

الدولة  بداية  في  المغربي  اللبا�س   )1(
ال�سعدي،  الع�سر  اإلى  المرينية 

للدكتور محمد مقر، من�سورات وزارة 

للطباعة  رقرار  اأبي  دار  الأوقاف، 

والن�سر، الطبعة الأولى، �سنة 2006، 

�س: )اأ( و �س: 8.

)2( - المرجع نف�سه، �س: 88.

الوزان  للح�سن   ، اإفريقيا  و�سف   )3(
الإفريقي،  بليون  المعروف  الفا�سي 

ترجمه عن الفرن�سية الدكتور محمد 

دار  الأخ�سر،  والدكتور محمد  حجي 

المغربية  ال�سركة  الإ�سالمي،  الغرب 

المتحدين،الرباط،  للنا�سرين 

�س:   ، الأول  الجزء  الثانية،  الطبعة 

.246

الجامع  الم�سجد  القرويين،  جامع   )4(
الهادي  عبد  الدكتور   ، فا�س  بمدينة 

التازي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

المجلد   ،1972 �سنة  اأولى  طبعة 

الثاني، �س: 438.

الدولة  بداية  من  المغربي  اللبا�س   )5(
ال�سعدي،  الع�سر  اإلى  المرينية 

الدكتور محمد مقر، �س: 201.

�س:  الأول،  الجزء  اإفريقيا،  و�سف   )6(
.252

الجامع  الم�سجد  القرويين،  جامع   )7(
الهادي  عبد  للدكتور  فا�س،  بمدينة 

التازي، المجلد الأول، �س: 126.

مدينة  بناء  في  الآ�س  زهرة  جني   )8(
عبد  تحقيق  الجزنائي  هلي  فا�س، 

الوهاب بنمن�سور، المطبعة الملكية، 

الرباط، �سنة 1967، �س: 64.

فا�س،  مجتمع  في  و�سراعاته  النفوذ   )9(
للن�سر،  توبقال  دار  ال�سبتي،  ر�سيد 

�س:   ،2007/1 ط  البي�ساء،  الدار 

17

الدولة  بداية  من  المغربي  اللبا�س   )10(

د.  ال�سعدي،  الع�سر  اإلى  المرينية 

محمد مقر، �س: 19.

الإفريقي،  ليون  اإفريقيا،  و�سف   )11(
الجزء الأول، �س: 252.

الدولة  بداية  من  المغربي  اللبا�س   )12(
ال�سعدي،  الع�سر  اإلى  المرينية 

الدكتور محمد مقر، �س: 114.

�س:   ،8 الجزء  عيا�س،  للقا�سي   )13(
.175-174

محمد  الدكتور  المغربي،  اللبا�س   )14(
-108-99 مقر،ال�سفحات:: 

-113 -112 -111 -110 -109
.192-191-190-114

الإفريقي،  ليون  اإفريقيا،  و�سف   )15(
الجزء الأول، �س: 234.

محمد  الدكتور  المغربي،  اللبا�س   )16(
مقر، �س: 272-269.

الهوام�س

القدمين  لبا�س  وعن  و«الــلــثــام«....  و«ال�سربية« 

»ال�سرابيل«   : وم�سمياتها  التالية  الأنـــواع  يــورد 

اأما عن مظاهر  و«الخف«،  و«القرق«  و«القبقاب« 

لبا�س الرجال فمن األب�سة البدن نقراأ »البرن�س«، 

»الملحفة«،  و«الك�سا«،  »ال�سلهامة«  »الأخنيف«، 

»الت�سامير«،  و«القمي�س«،  و«الجالبية«  »ل�سمله«، 

و«الدراعة«،  و«العباءة«  و«الجبة«،  »الق�سابة«، 

وفيما  »القفطان«....  و«الملوطة«،  »المقندرة« 

»العمامة«  نجد:  للرجال  الــراأ�ــس  بلبا�س  يتعلق 

لبا�س  وعـــن  ـــة«....  ـــي ـــطـــاق و«ال ــة«  ــي ــا�ــس ــس ــ� و«ال

و«القبقاب«  و«البلغة«  »النعل«  نجد:  القدمين 

.
 )14(

و«ال�سباط«.... 

ول يفوتنا اأن ن�سير هنا اإلى اأن التمايز المهني 

التحلي بمالب�س خا�سة منح  في فا�س قد فر�س 

ومميزة  مالزمة  للمالب�س  وحدة  المهنة  لوحدة 

لها وهو ما اأ�سار اإليه »الح�سن الوزان« في القرن 

الثاني الهجري، في حديثه عن الحمالين بقوله: 

»وي�ستغل هوؤلء النا�س وهم لب�سون ثيابا ق�سيرة 

عملهم  اأوقــات  خارج  ويلب�سون  واحــد،  لون  ذات 

المالب�س  اأ�سول  يثبت  ومما   .
)15(

ي�ساءون...« ما 

المغربية  بال�سخ�سية  ارتباطها  في  المغربية 

ــة، هو  ــاري ــحــ�ــس وبــخــ�ــســائــ�ــســهــا الــثــقــافــيــة وال

وجدنا  ولهذا  العقائدي،  الطابع  على  اعتالوؤها 

اأن اليهود المغاربة ي�ساركون الم�سلمين المغاربة 

كما  و«الت�سامير«...  و«البرن�س«  »الك�ساء«  لبا�س: 

عن  المحلية  اليهودية  المراأة  لبا�س  يختلف  لم 

المراأة  فلب�ست  المغربي  المجتمع  ن�ساء  باقي 

الم�سلمة  المراأة  �ساكلة  على  المغربية  اليهودية 

الإزار«  منها:«  نذكر  م�ستركة  األب�سة  المغربية 

و«الدراعة«...ح�سب  و«الت�سامير«  و«الــحــايــك« 

�سكل  مــا  ،وهو 
)16(

ال�سائدة...« الـــزي  تقاليد 

والح�سارية  الثقافية  للخ�سائ�س  وحــدة  بحق 

ــو هــــذه الـــوحـــدة على  ــعــل ــمــغــربــي،ت ــبــا�ــس ال لــل

الجوهر  بذلك  ومج�سدة  العقائدي   المختلف 

الجمال  لقيم  الهوية  لمعانقة  الحقيقية  والقيمة 

الن�سانية  والوحدة  والم�ساواة  والمحبة  الفني 

المحت�سنة للتنوع والتعدد.

ومما يثبت 
أصول 

المالبس 
المغربية 

في ارتباطها 
بالشخصية 

المغربية 
وبخصائصها 

الثقافية 
والحضارية ، 

هو اعتالؤها 
على الطابع 

العقائدي ، 
ولهذا وجدنا 

أن اليهود 
المغاربة 

يشاركون 
المسلمين 

المغاربة 
لباس: 

»الكساء« 
و«البرنس« 

و«التشامير«... 
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أصداء

دعـــــــا �ــــشــــاحــــب الـــ�ـــشـــمـــو 

املـــــــــلـــــــــكـــــــــى المـــــــــــــري

خليفة  اآل  بن �شلمان  خليفة 

رئي�س الوزراء القطاع اخلا�س 

منتجات  فــى  ال�شتثمار  اىل 

النخلة وفى مقدمتها الرطب 

والتمور والعمل على الرتقاء 

امل�شتمد  البحريني   باملنتج 

مهيئة  فالر�شية  النخلة  من 

ال�شتثمار  مــن  الــنــوع  لــهــذا 

ـــال مــفــتــوح والــدعــم  واملـــج

متاح. احلكومي  والت�شجيع 

مركـــز عي�شـــى الثقافـــي يفتتـــح مو�شمـــه بنـــدوة علميـــة حـــول:

النخل����ة: »حي����اة  وح�س���ارة«

ت�شوير: اأمل القوتي

مركز عي�سى الثقافي

اآف����اق

اأدب �سعبي

عادات وتقاليد

مو�سيقى واأداء حركي

حرف و�سناعات

اأ�سداء
جديد الثقافة ال�سعبية
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أصداء

يوم  الكريمة  �سموه  رعــايــة  خــالل  ــك  ذل جــاء 

)حياة  النخلة  ــدوة  ن  2009 نوفمبر   23 الثنين 

وح�سارة( التي تعد باكورة الن�ساط الثقافي لمركز 

عي�سى الثقافي.

بن  خليفة  المير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  وقال 

�سلمان ال خليفة اإن المح�سول الإنتاجي البحريني 

من الرطب والتمور خا�سة ومنتجات النخلة عامة 

يجب الرتقاء به وندعو القطاع الخا�س للدخول في 

النخلة وهذا  الزراعي من خالل  ال�ستثمار  مجال 

ال�ستثمار �سيكون مباركا باإذن اهلل فالنخلة �سجرة 

القران  اأكثر من موقع في  ورد ذكرها في  مباركة 

الكريم.
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وحث �سموه روؤو�ــس الأمــوال المحلية خ�سو�سا 

والعربية ب�سكل عام اإلى الم�ساركة في زيادة معدلت 

الإنتاج الغذائي وجودته و�سول اإلى تحقيق الكتفاء 

الذاتي.

ودعا �سموه اإلى اإعادة العتبار للنخلة رمز الحياة 

والعطاء التى كانت ولتزال جزء مهما من الغذاء 

اليومي لأهالي المنطقة وموردا اقت�ساديا رئي�سيا 

لفئة لي�ست بالقليلة من المجتمع م�سيرا �سموه الى 

القت�ساد  دعائم  اإحــدى  ت�سكل  كانت  النخلة  اأن 

الخليجي عموما والبحريني خ�سو�سا ورافدا مهما 

لالقت�ساد الوطني وركنا اقت�ساديا مهما بالن�سبة 

للقطاع الزراعي في المملكة.
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أصداء

ت�ستهر  كانت  البحرين  مملكة  اإن  �سموه  وقــال 

بزراعة النخيل واقترن ا�سمها لفترة طويلة بالنخلة 

مختلف  في  النخيل  مجددا  نــرى  اأن  اإلــى  ونتطلع 

مناطق المملكة .

اآي من  اإلى  الح�سور  ا�ستمع  الحفل  بداية  وفي 

عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  األقى  بعدها  الحكيم  الذكر 

بن خالد ال خليفة رئي�س المجل�س الأعلى لل�سئون 

ال�سالمية رئي�س مجل�س اأمناء مركز عي�سى الثقافي 

كلمة قال فيها ي�سرفنا رعاية وح�سور �ساحب ال�سمو 

الثقافي  الن�ساط  لنطالقة  الــوزراء  رئي�س  الملكى 

حياة  النخلة  نــدوة  وهــي  الثقافى  عي�سى  لمركز 

وح�سارة.

بتاريخ  ارتــبــط  الــنــدوة  بــاأن مو�سوع  واأ�ــســاف 

رافقتها  النخلة  وجــدت  واأينما  واأهلها  المنطقة 

التي  النخلة  مكانة  اإلــى  �سموه  وتطرق  الح�سارة 

ذكرها المولى عز وجل في كتابه في مواقع متعددة 

واأ�سار �سموه اإلى اأن مملكة البحرين في العهد الزاهر 

لح�سرة �ساحب الجاللة الملك المفدى وباهتمام 

من الحكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو الملكى رئي�س 

الوزراء تولي عناية كبيرة بالنخلة التى كان وليزال 

مهدها في الجزيرة العربية ولها امتداد في تاريخ 

المنطقة ومنها مملكة البحرين.

واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد باأن الرعاية 

الكريمة التي حظيت بها ندوة النخلة من �ساحب 

ال�سمو الملكي رئي�س الــوزراء لهي دللة على دعم 

القيادة لالن�سطة والبرامج التي تعنى بن�سر الثقافة 

والعناية بالتراث الح�ساري.

الأبعاد  تــنــاول  وثائقي  فلم  عر�س  تــم  بعدها 

كانت  وكيف  للنخلة  والعلمية  والدينية  التاريخية 

منتوجات النخلة تمثل ع�سب الحياة في الجزيرة 

ب�سكل  البحرين  مملكة  وفــي  عــام  ب�سكل  العربية 

خا�س التي ارتبط ا�سمها با�سم هذه ال�سجرة وتناول 

الفلم تاريخ النخلة وكيف ا�ستفاد اأهل البحرين من 

ثمارها لتوفير الغذاء ومن خو�سها لإقامة �سناعات 

متعددة توفر م�ستلزمات الفرد انذاك فمن جذعها 

تعمل الأ�سقف للبيوت الطينية لما يميزه من �سالبة 

ومقاومة لظروف الطق�س المختلفة كما ي�سنع من 

ليف النخلة الحبال المتينة التى ت�ستخدم لأغرا�س 

مختلفة في البر والبحر ومن جريدها ت�سنع البيوت 

وت�سمى  وال�سعف  الجريد  من  كاملة  الم�سنوعة 

اإلى ارتباط النخلة  / العري�س / كما تطرق الفلم 
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بالنتاج الفكري والدبي البحريني.

الوزراء  رئي�س  الملكى  ال�سمو  �ساحب  قام  ثم 

بجولة في المعر�س الم�ساحب للندوة حيث اطلع 

�سموه على ما �سمه من منتوجات النخلة من رطب 

وتمور والحرف اليدوية المرتبطة بالنخلة.

وبهذه المنا�سبة اأكد �ساحب ال�سمو الملكي رئي�س 

الوزراء اهتمام الحكومة بزراعة النخيل وحر�سها 

على ب�سط الخ�سرة والنماء والعناية بالنخلة حاثا 

�سموه الجهات المعنية بالتنمية الزراعية على مواكبة 

اأحدث تطورات الع�سر في مجال زراعة النخيل و 

ا�ستخدام اأحدث الأ�ساليب العلمية والتقنية لالرتقاء 

من  لمزيد  ودفعها  المملكة  تمور  واأ�سناف  باأنواع 

الجودة و التميز .

رعــاه اهلل  �سموه  وجــه  فقد  ال�سدد  هــذا  وفــي 

البحرينيين  للمزارعين  الالزم  الدعم  تقديم  الى 

بالخبرات  الزراعي ومدهم  القطاع  والعاملين في 

والمعارف المتطورة لتوفير الأجواء المنا�سبة للعمل 

والنتاج.

ــوزراء  ال رئي�س  الملكي  ال�سمو  �ساحب  واأ�ــســاد 

عي�سى  مركز  ينظمها  التي  النخلة  نــدوة  باأهمية 

الثقافي في اإبــراز دور النخلة في الإبــداع الفكري 

للنخلة  التراثي  الموروث  واحياء  والفني  ــي  والدب

للتمور وتبادل  التعاون بين الدول المنتجة  وتعزيز 

النخيل  بــزراعــة  المتعلقة  والمعلومات  الخبرات 

للتمور  وال�سحية  الغذائية  القيمة  على  والتاأكيد 

تواجه  التي  الم�سكالت  اأهم  ومناق�سة  ومنتجاتها 

واأن  خا�سة  الممكنة  الحلول  عن  والبحث  النخلة 

مملكة البحرين تمتلك الخبرات الوطنية فى مجال 

زراعة النخيل.

واأعرب �ساحب ال�سمو الملكي رئي�س الوزراء عن 

لمركز  الثقافية  الأن�سطة  باكورة  برعاية  العتزاز 

عي�سى الثقافي الذي يحمل ا�سما غاليا على قلب كل 

بحريني موؤكدا باأن هذا المركز لن يجد من �سموه 

والحكومة اإل كل الدعم والم�ساندة التى ت�سهم في 

اإثراء ن�ساطه وتعزيز دوره كمركز اإ�سعاع ح�ساري 

منوها  والمنطقة  المملكة  م�ستوى  على  وثقافي 

والندوات  المحا�سرات  اإقامة  باأهمية  اهلل  رعــاه 

التي تحكي عن تاريخ مملكة البحرين وح�سارتها 

النخلة مرتبطة  اأن  النخلة باعتبار  العريقة كندوة 

بتاريخ البحرين وح�سارتها.
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لعدة  عر�شاً  العدد  هــذا  يف  الن�رش  جديد  يت�شمن 

من  الكتاب  ع�رشات  تناولها  ومتنوعة  مهمة  ق�شايا 

التعريف  مقدمتها  يف  ياأتي  العربية،  الدول  معظم 

ببع�س الدرا�شات ال�شعبية يف املغرب العربي بكل 

ا�شتملت  والتي  وموريتانيا،  واجلزائر  تون�س  من 

روؤى متنوعة ما بن الرتاث القدمي واملاأثور احلي 

املتداول. كما نعر�س ملجموعة الأبحاث التي ن�رشت 

�شمن موؤمتر »املاأثورات ال�شعبية والتنوع الثقايف«، 

من  العلمية  والتجارب  الــروؤى  ع�رشات  تلتقي  حيث 

عدة بقاع عربية من ليبيا وتون�س واجلزائر واملغرب 

عر�س  عن  ف�شالً  و�شوريا.  عمان  و�شلطنة  واليمن 

لدرا�شة مميزة حول الألعاب ال�شعبية امل�رشية. 

ف�شنعر�س  العربية  الــدوريــات  يف  الن�رش  جديد  اأمــا 

وجملة  الــعــراقــيــة،  ال�شعبي  الــــرتاث  ملجلة  فــيــه 

الفنون ال�شعبية امل�رشية.. وندعو زمالءنا يف البقاع 

اأن ميدونا بجديد الن�رش يف دوريات  العربية الأخرى 

فنون  اأو  ال�شودانية  وازا  جملة  مثل  الفولكلور، 

واملغرب  بال�شام  الكثري  وغريها  الأردنية،  �شعبية 

دوريات  خالل  من  توا�شلنا  اأن  اإذ  عمان..  و�شلطنة 

اأن يطلعنا دائماً على  العربية من �شاأنه  الفولكلور 

اجلديد يف الفولكلور العربي بحثاً عن منهج م�شرتك 

فى البحث والتحليل.

روؤى متنوعة للتراث ال�سعبي بالمغرب العربي

واأبحاث عربية حول التنوع الثقافي 
اأح�����الم اأب���و زي�����د �� كاتبة من م�سر

اآف����اق

اأدب �سعبي

عادات وتقاليد

مو�سيقى واأداء حركي

حرف و�سناعات

اأ�سداء

جديد 

الثقافة 

ال�سعبية
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المو�شيقى الموريتانية

�سدر عام 2008عن اإدارة الثقافة 

بعنوان  كــتــاب  بموريتانيا  والــفــنــون 

لالأ�ستاذ  الموريتانية«  »المو�سيقى 

ال�سالك ولد محمد الم�سطفى، وهو 

الموريتاني،  التراث  باحث في مجال 

وقد �سعدت باإهدائه هذا الكتاب لي، 

لأن فولكلور موريتانيا غائب تمامًا عن 

باب جديد الن�سر، لقلة ما ي�سلنا منه. 

كما اأهداني كتابا اآخر بعنوان »ديوان 

ولد  �سدوم  لل�ساعر  ال�سعبي«  ال�سعر 

والذي  )1710-1812م(،  انجرتو 

ا�سترك ال�سالك ولد محمد الم�سطفى 

كل  مع  عليه  والتعليق  له  التقديم  في 

اأحمد  ولد  اأحمد  �سيد  الأ�ساتذه:  من 

حدامين،  بن  محمد  و�سيدي  �سالم، 

واأبادوين همدفال. ون�سر عام 1997 

عن المعهد الموريتاني للبحث العلمي. 

وقد نفذت طبعات الكتاب، ولم يتبق 

كــانــت فى  وحــيــدة  ن�سخة  �ــســوى  منه 

حوزة الأ�ستاذ ال�سالك عندما قابلته. 

والكتاب يحمل مقدمة علمية عن حياة 

و�سجرة  انجرتو  ولــد  �سدوم  ال�ساعر 

ن�سب بني ح�سان واأولد مبارك، ويقدم 

للن�سو�س ال�سعرية نف�سها وت�سنيفها 

وغيرها.  و�سكوى  وفخر  مديح  مــن 

ونحن   1997 عام  ن�سر  الكتاب  ولأن 

هنا نهتم في هذا الباب بالأحدث في 

الن�سر – قدر الإمكان - فلن نف�سل 

في عر�سه ونكتفي بالإ�سارة اإليه على 

من  و�سلنا  بما  للتعريف  النحو  هــذا 

التراث الموريتاني.

الموريتانية  المو�سيقى  كتاب  اأما 

الذي نعر�س له، فهو �سغير الحجم غير 

اأنه يحوي مادة مهمة حول المو�سيقى 

خا�سة.  وال�سعبية  عامة  الموريتانية 

اأن  اإلــى  المقدمة  في  الموؤلف  وي�سير 

كبير  بتنوع  يتمتع  الموريتاني  ال�سعب 

في الأن�سطة المو�سيقية تنوعًا يوازي 

كانت  فـــاإذا  الجتماعي،  البلد  تنوع 

المجموعات العرقية الأربع الرئي�سية 

ح�سب  الموريتاني  لل�سعب  المكونة 

البي�سان،  عليه:  يطلق  فيما  الأهمية 

لكل  والــوولــف،  ال�سراغلة،  التكرور، 

يتعين  فــاإنــه  الخا�سة،  ثقافته  منها 

– �سمن هذه  يميز  اأن  الباحث  على 

التراتبية  ذات  نف�سها  المجموعات 

المكونات  مختلف  بين   – العالية 

وخا�سة  مــجــمــوعــة،  لــكــل  الــفــرعــيــة 

الطبقات المغلقة داخلها، والتي لكل 

الخا�سة  المو�سيقية  اإنتاجاتها  منها 

مثل  الجتماعية  لمهنها  والمالئمة 

غناء الفالحين، والرعاة وال�سيادين 

واأ�سحاب المهن التقليدية المتوارثة. 

ورغــــم وحــــدة الــعــقــيــدة والمـــتـــزاج 

وبينها  مجموعة،  كــل  بين  الــعــرقــي 

الآلت  فــاإن  الأخــرى  المجموعات  مع 

كل  الم�ستعملة من طرف  المو�سيقية 
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طبقة ت�سكل اآثــارًا مادية لالن�سغالت 

اإن  ــدة.  ح على  طبقة  لكل  الداخلية 

مكونات  بين  الثقافية  الــتــداخــالت 

اأ�سا�سًا   تبرز  الموريتاني  المجتمع 

هذه  اأن  نجد  حيث  المو�سيقى  فــي 

كلها  ــــع  الأرب العرقية  المجموعات 

المو�سيقيين  مــن  طبقة  على  تتوفر 

المحترفين وي�سمون عند البي�سان بـ 

»اإيكاون« وعند التكارير بـ »كولو« وعند 

ال�سراغله بـ »كزر«وعند الولف بـ »كولو«. 

مو�سيقى  مفهوم  الموؤلف  ي�سرح  ثم 

الخلفية  فيها  تت�سح  والتى  »اإيــكــاون« 

الإ�سالمية العربية وخا�سة الأندل�سية 

و�سمال اإفريقيا. ثم يتعر�س للمقامات 

وبحورها  الموريتانية  المو�سيقية 

المو�سيقى  هذه  مقامات  اأن  مو�سحًا 

ـــع كــل واحـــدة منها مــوزعــة اإلى  الأرب

ثــالث طــرق اأو ثــالث اأنــغــام: بي�ساء 

موجهة  و�سوداء  البي�س،  اإلى  موجهة 

اإلى ال�سود، وزرقاء موجهة اإليهما معًا 

اأقــوى من كل منهما على حدة.  وهى 

كما تعر�س الموؤلف لعالقة المو�سيقى 

بال�سعر ال�سعبي م�سيرًا اإلى اأنها عالقة 

ع�سوية، فالمقام المو�سيقي ل يكتمل 

البت  معه  اأن�سد  اإذا  اإل  نهائيًا  اأداوؤه 

ال�سعبي  ال�سعر  من  العرو�سي  الــوزن 

اأو�سلوا  قــد  اإنــهــم  بــل  يالئمه  الـــذي 

الم�ساألة اإلى ال�سعر العربى الف�سيح، 

ومن ذلك توزيعهم لل�سعر ال�سعبي بين 

مجموعتين: الأولى، مجموعة ابتوتت 

وتيمى  ال�ساكنين  »الــتــقــاء  لحرا�س 

المجموعة  والثاني،  لكبار«.  لبتوته 

الخالية من لحرا�س التي ل يلتقي فيها 

�ساكنان وهى مجموعة لبتيت.

لها  فيقدم  المو�سيقية  الآلت  اأما 

بع�س  خالل  من  محمد  ولد  ال�سالك 

وهى  »التيدنيت«  اآلــة  ومنها  النماذج 

اآلة تحليلية للنغمات يمكنها اأن تعطي 

اأجزاء دقيقة من النغمة واأوتارها ما 

محلية.  �سناعة  وهــي   5 ــى  اإل  4 بين 

ــــاره  ــــــن« فــرغــم كــثــرة اأوت اأمــــا »اآردي

فيه  تو�سح  ول  الظهور  فيه  ت�سرب 

ــاره«.  ــك اأن »جــامــع  وي�سمى  الــجــوانــب 

الموؤلف المدار�س المو�سيقية  ويق�سم 

الموريتانية اإلى ثالث مدار�س، الأولى 

هى مدر�سة ال�سرق )الحو�س ال�سرقي 

الو�سط  مدر�سة  والثانية  والغربي(، 

مدر�سة  والثالثة  ولبرانكه(،  )تكانت 

الغرب )اترارزة(. وي�سير الموؤلف اإلى 

اأن المو�سيقى الموريتانية تنق�سم اإلى 

ق�سمين: اأ- المو�سيقى الحترافية، ب- 

الأخيرة  وتتميز  ال�سعبية.  المو�سيقى 

بكونها تنطبع بطابع العفوية والب�ساطة 

ل  الكالمي  الجانب  على  والتركيز 

رغم  المو�سيقي  النغم  طبيعة  اإلـــى 

منهم  الكثير  ي�ستخدم  اأ�سحابها  اأن 
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العديد من الآلت والأدوات المو�سيقية 

الوترية والإيقاعية والنفخية ومنها: -1 

الأمداح النبوية التي تقام من طرف 

الدينية  الأعياد  في  والفقهاء  الأئمة 

بدون اآلت مو�سيقية مع تلحين خا�س 

ي�سمى ال�سرب. -2 الأمداح ال�سعبية: 

الدينية  المنا�سبات  في  اأي�سًا  وتقام 

اآلة  على عزف  الخا�سة  والمنا�سبات 

من  الكثير  عليها  ويحكى  النيفارة 

النبي  ب�سيرة  المتعلق  ال�سعبي  الأدب 

�سلى اهلل عليه و�سلم ومناقب اأ�سحابه. 

بها  يقوم  ال�سوفية:  الحفالت   3-

تالمذة الزوايا ال�سوفية وتلحن فيها 

الأ�سياخ.  ومناقب  والمواجد  الأذكــار 

وتقام  الــ�ــســبــابــيــة:  المو�سيقى   4-

والخريف.  الأعــرا�ــس  منا�سبات  في 

اآلة  على  تقدم  الرعاة:  مو�سيقى   5-

الزواوى بغر�س محاكاة الطبيعة، وقد 

للراعي  ال�ستماع  اإلــى  الحفل  يتحول 

وهو يحكي الق�س�س الجتماعية. -5 

الكبير  الطبل  نظام  ومنه  اطبل:  فن 

وحفالت اطبول بمباره في تي�سيت.

العادات والتقاليد 

التون�صية

تــوثــيــق ونــ�ــســر التراث  اإطــــار  فــي 

الطبعة  �ــســدرت  التون�سي،  ال�سعبي 

الثالثة من كتاب المرحوم محمد بن 

عثمان الح�ساي�سي )1912-1853( 

التون�سية:  والتقاليد  العادات  بعنوان 

العادات  في  العلمية  والفوائد  الهدية 

الجيالني  وتحقيق  درا�سة  التون�سية، 

د.محمد  له  وقــدم  يحيى،  الحاج  بن 

دار  عــن  �ــســادر  والكتاب  الــيــعــالوي، 

.2004 عــام  بتون�س  للن�سر  �سرا�س 

ل  كما  ن�سبيا  قديم  الطبعة  وتــاريــخ 

تقديم  ذلــك  مــع  اآثــرنــا  لكنا  يخفى. 

لطرافته  الباب  هــذا  �سمن  الكتاب 

وجديته وفائدته التي ل حد لها. وت�سمل 

بن  محمد  لحياة  ترجمة  المقدمة 

عثمان الح�ساي�سي ومكانته وموؤلفاته. 

في  كتابه  اأغــرا�ــس  الموؤلف  ويف�سل 

وف�سوًل  اأبــوابــًا  لها  وي�سع  المقدمة، 

التبويب  وتن�سيقها  ترتيبها  في  ت�سبه 

لمقدمته،  خلدون  ابــن  و�سعه  الــذي 

وما اخت�ست به المدن والأرياف، على 

النحو التالي: 

عند  العوائد  معنى  في  المقدمة 

الأمم.

المقالة االأولى: في الولدة والتوليد 

وما يتبع ذلك 

المقالة الثانية: في بيان �سناعة 

الوليد واأعمال القابلة

المقالة الثالثة: في اأنواع الأمرا�س 
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باأقطارنا  ــال  ــالأطــف ل تــحــدث  ــي  ــت ال

الأفريقية وحوا�سرنا التون�سية 

اأ�سباب  فــي  ال��راب��ع��ة:  المقالة 

وتخّلقهم  ال�سبيان  اأخــالق  تح�سين 

مما  ذلك  ومايتبع  الحميدة  ــالآداب  ب

جرت به العوائد

كيفية  فــي  الخام�سة:  المقالة 

والّتعلم  الّتعليم  اأ�ساليب  في  عوائدنا 

المخ�سو�سة  والأمــاكــن  والمعّلمين 

الأعظم  بالجامع  يتعلق  ومــا  بذلك 

يتبع  وما  الإ�سالمية  المكاتب  وعموم 

ذلك 

العوائد  في  ال�ساد�سة:  المقالة 

الجارية في اأ�سباب المعا�س وال�سّنائع 

ــواعــهــا  واأ�ــســنــافــهــا، والــمــتــاجــر واأن

كل  يخ�س  وما  واأق�سامها  ،والحرف 

قبيلة من ذلك،وما امتازت به تون�س 

القديم  فــي  النفي�سة  الأ�ــســيــاء  مــن 

والحديث وغير ذلك .

اأخـــالق  فــي  ال�سابعة:  المقالة 

اأهل القطر عامة،  التون�سيين وعموم 

وع�سقهم،  غيرهم،  مع  ومعامالتهم 

واأكل،  لحن،  من  اأنف�سهم  ومغذيات 

من  ذلك  ومايتبع   ، ومفاكهة  ولب�س، 

وتطلبه  الب�سرية،  النف�س  حــظــوظ 

الهمة الإن�سانية، وبع�س ما ينكر على 

التون�سي من الأو�ساف الب�سرية الغير 

المر�سية، وما يتعلق بما ذكر 

عوائد  فـــي  ال��ث��ام��ن��ة:  ال��م��ق��ال��ة 

مختلفة، واأو�ساف متنوعة وبدع عامة 

يفعله  فيما  التا�سعة:  المقالة 

التون�سي واأهل القطر عموما في ال�سنة 

وما  والليلة  واليوم  والجمعة  وال�سهر 

فيه من العوائد والبدع

القطر  زوايـــا  في  العا�سرة:  المقالة 

الم�سهورة وكيفية عوائدنا في زيارتها 

وما يتبع ذلك.

في  ع�سرة:  الحادية  المقالة 

وتاريخ  بالحا�سرة  الخطب  جــوامــع 

وجودها وما يتعلق بها 

في  ع�����س��رة:  الثانية  المقالة 

والرمالة  والمتحيلين  الــدجــالــيــن 

والمنجمين،  بالغيب،  والمخبرين 

والمتطببين والكتابين والمجانين وما 

اأ�سبه ذلك 

المقالة الثالثة ع�سرة: في اأ�سعار 

الماأكولت من الطعام واللحوم والطيور 

والغالل والبقول وال�سمك والم�سروب 

والع�سل  والبي�س  وال�سمن  والــزيــوت 

والزهور وما يتبع هذا المو�سوع 

ملتقطات  ع�سرة:  الــرابــعــة  المقالة 
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والبدع  ال�سنن  من  جارية  عوائد  في 

المختلفة واأفعال عمومية 

في  ع�سرة:  الخام�سة  المقالة 

التعريف بالقطر التون�سي 

المقالة ال�ساد�سة ع�سرة: في بيان 

عدد اأ�سواق مدينة تون�س واأماكنها وكل 

�سوق بماذا اخت�س، والعادة الجارية 

يخت�س  ومــا  فيه  وال�سراء  البيع  في 

بذلك

للم�سادر  بر�سد  الكتاب  وينتهى 

التي اعتمد عليها الح�ساي�سي في جمع 

مادته، ثم ثالثة فهار�س مهمة، الأول 

بالأماكن  والثاني  بــالأعــالم،  خا�س 

ورد  التي  بالكتب  والثالث  والبلدان، 

ذكرها في ثنايا الكتاب. 

الكتاب تنطوي على حالة  وقراءة 

من المتعة والعلم والحتفاظ بالتراث 

وتوثيقه اأي�سًا. وي�سير الأ�ستاذ الجيالني 

اأن  اإلى  مقدمته  في  يحيى  الحاج  بن 

القارئ يدرك من ت�سفحه للكتاب اأن 

موؤلفه تاأثر – بدون �سك – بالعالمة 

ابن خلدون، وانتهج طريقته في رواية 

العادات والتقاليد التون�سية وتب�سيطها، 

وذكر تفا�سيلها، وترتيباتها، واأ�سبابها 

وم�سبباتها، وتعليل ممار�سة التون�سيين 

�سوائبها  وتفنيد  بها،  وتم�سكهم  لها، 

ويبرهن  حولها..  الم�ستحدثة  والبدع 

ــًا عــلــى ميل  ــ�ــس ــكــتــاب اأي مــحــتــوى ال

الح�ساي�سي اإلى علم الجتماع، ونفاذ 

نظرته للمجتمع الذي كان يعي�س فيه. 

ال�سياق جــزءًا مما  ونقتطف في هذا 

ال�ساد�سة  المقالة  في  الموؤلف  اأورده 

الحرف  من  العديد  فيها  تناول  التي 

وال�سناعات ال�سعبية القديمة بتون�س، 

فيذكر �سمن حديثه عن �سناعة عمل 

ال�سنعة  »هاته  قوله:  الفالحة  اآلت 

حوانيت  ــهــا  ولأهــل بــتــونــ�ــس،  قــديــمــة 

مخ�سو�سة بكل من باب �سويقة وباب 

الجديد، في�سنعون المحراث بتمامه 

المذاري،  وي�سنعون  ال�ّسّكة،  عــدا 

وهى  والجارو�سة،  واللوح،  والفركة، 

وال�سعير،  القمح  تــدر�ــس  التى  الآلـــة 

ذلك  )ويتبع  الأندل�س  ماآثر  وهى من 

وو�سفًا  للجارو�سة  تو�سيحيًا  ر�سمًا 

دقيقًا لها(. ولعل هذه اللغة المب�سطة 

من  قــرن  من  اأكثر  منذ  كتبت  والتى 

الزمان، تجعلنا نتاأمل هذا الم�سنف 

المهم فى الفولكلور التون�سى وتدفعنا 

تبقت  التى  ال�سعبية  الظواهر  لتتبع 

مما  تمامًا،  اختفت  اأو  تبدلت  اأو  منه 

ي�سكل منهجًا لبحث مظاهر التغير فى 

المجتمع التون�سى عامة.

الق�شة ال�شعبية 
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الجزائرية

الجزائري  ال�سعبي  الأدب  وفــي 

كتاب  مــن  الأولــــى  الطبعة  �ــســدرت 

في  الــجــزائــريــة  ال�سعبية  »الــقــ�ــســة 

الموروث  الأورا�ــس: بحث في  منطقة 

اأمحمد  الــدكــتــور  لموؤلفه  الحكائي« 

عزوى، عن �سل�سلة الدرا�سات ال�سعبية 

الهيئة  ت�سدرها  التي   )104( رقــم 

الم�سرية.  الثقافة  لق�سور  العامة 

 350 في   2006 عام  الكتاب  و�سدر 

المتو�سط. وتطلق  القطع  �سفحة من 

كلمة الأورا�س على مجموعة كبيرة من 

الجبال، تت�سكل �سمن �سل�سلة الأطل�س 

اأق�سى  من  يمتد  الــذي  ال�سحراوي 

اإلى البالد التون�سية.. ويتكون  الغرب 

لكن  خن�سلة،  ــة  وولي باتنة  وليــة  من 

الأورا�س الحالي هو المتمثل في ولية 

باتنة.. وي�ستر�سل الموؤلف في مقدمته 

يتعر�س  ثم  تاريخيًا  المنطقة  لهذه 

الأورا�ــس مبرزًا  المجتمع في  لتكوين 

بع�س المظاهر ال�سعبية مثل الأ�سواق 

الأعــرا�ــس،  واحــتــفــالت  الأ�سبوعية 

ف�ساًل عن بع�س المعتقدات المرتبطة 

ـــاء، والـــجـــن، والــــمــــزارات،  ـــي ـــالأول ب

تظهر  واأ�ــســوات  )اأ�سباح  والبازغوغ 

لتفزعه(.  غفلة  حين  على  لالإن�سان 

قد عرفنا على  الموؤلف  يكون  وبذلك 

لمو�سوعه  ليمهد  المنطقة  ـــراث  ت

الذى ق�سمه لثالثة اأبواب تناول الأول 

مو�سوع »الق�سة ال�سعبية بين الن�ساأة 

والمفهوم« حيث عر�س لبع�س الق�سايا 

ومفهومها  بــالــقــ�ــســة،  تتعلق  ــتــى  ال

التي  الموؤثرات  تناول  كما  واأ�سولها. 

الق�س  واأنـــــواع  الق�سة،  فــي  اأثــــرت 

المتداولة في المنطقة والتي �سنفها 

اإلى خم�سة اأنواع: الق�س�س ال�سلطاني 

الق�س�س   – الديني  الق�س�س   –
 – الحيواني  الق�س�س   – البطولي 

اإلى  م�سيرًا  والغيالن  الجن  ق�س�س 

لأ�سباب  الغرامية  الق�س�س  اختفاء 

الثاني  الباب  اأمــا  ودينية.  اجتماعية 

في  الفكرية  »القيم  عــنــوان  فيحمل 

للقيم  فيه  تعر�س  ال�سعبية«  الق�سة 

كما  والإن�سانية  والدينية  الجتماعية 

وقد  ال�سعبية،  الن�سو�س  تعك�سها 

ا�ستعان الموؤلف بق�سة »قا�سي لحمام« 

كنموذج دال. والباب الثالث والأخير 

خ�س�سه الموؤلف لـ »القيم التعبيرية 

في الق�سة ال�سعبية«، تناول فيه بع�س 

الق�سايا اللغوية للهجة العامية، ف�ساًل 

ال�ساوية،  للهجة  اللغوية  الناحية  عن 

ثم ينتقل الدكتور عزوى لبحث مفهوم 

الرمز في الن�س الق�س�سي ال�سعبي 

الق�س�س  فــي  »الــرمــز  اأن  مو�سحًا 

ال�سعبي؛ اإما اأن يكون بارزًا في �سكل 

يمكن  الن�س  داخـــل  ــالألأ  ــت ت ــفــاظ  األ
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اإطار جمل معرفية تتفق  ر�سدها في 

مع مقدرتنا الفكرية في التعامل معها. 

واإما اأن يكون الرمز مخفيًا وراء تعابير 

الن�س ي�سمنها من الداخل، وبالتالي 

البناء  طريق  عن  اإليه  الو�سول  يكون 

العوار�س  طــرح  ثــم  للن�س،  الكامل 

ــك  ــم نــاألــفــه، وذل لــيــبــرز فــي �سكل ل

بطريقة ال�سبب والم�سببات ويتاأتى لنا 

اإدراكه عن طريق الكلي دون الجزئي«. 

ثم يتعر�س الموؤلف بعد ذلك لم�سمون 

الأ�سطورة في الق�سة ال�سعبية، مبرزًا 

مجموعة من الأ�ساطير التي هى بقايا 

لأ�ساطير الآلهة القديمة، واإن اختفت 

الآن،  حتى  باقية  ظاللها  فــاإن  الآلهة 

ومن ثم فقد اعتبر الموؤلف هذا دلياًل 

في  المتداولة  الن�سو�س  قــدم  على 

الأورا�ــس، كما اأبرز وظيفة الأ�سطورة 

اأنها  عــلــى  الق�س�سي  الــنــ�ــس  فــي 

و�سيلة ات�سال، تقوم بعملية اخت�سار 

الزمان والمكان ول تحتاج اإلى عملية 

ال�سوء  ويلقي  الحدث.  داخل  و�سفية 

الخ�سائ�س  بع�س  على  النهاية  في 

ال�سعبية،  الق�سة  بناء  في  الم�ستركة 

فالن�سو�س الق�س�سية – كما ي�سير 

الموؤلف – واإن اختلفت عن بع�سها في 

�سكلها وفي م�سمونها، فاإنها ت�سترك 

عدها  يمكن  م�ستركة  قــوا�ــســم  فــي 

 – البداية  وهــي:  عامة،  خ�سائ�س 

�سيغة المجهول – الحوار – المكان 

ال�سجرة،  الغابة،  الجبل،  )ال�سماء، 

المكان المائي( – الزمان – النهاية.

الماأثورات ال�شعبية 

والتنوع الثقافي

الأعلى  المجل�س  �سدر حديثًا عن 

كتاب  مــن  الأولــــى  الطبعة  للثقافة 

»الماأثورات ال�سعبية والتنوع الثقافي«، 

في   2009 العام  هذا  �سدر  والكتاب 

الملتقى  اأبــحــاث  ويــحــوي  مجلدين 

الدولي الثالث للماأثورات ال�سعبية الذي 

عقد بالقاهرة عام 2006، والأبحاث 

الترتيب  ح�سب  المجلدين  في  مرتبة 

الهجائي للموؤلفين، ومن ثم �سنحاول 

عر�سها هنا ح�سب ت�سنيف مو�سوعي 

وقد  الم�ستركة.  المحاور  لإبــراز  لها، 

الأكبر  الن�سيب  التنمية  محور  اتخذ 

في  المبا�سرة  الــدرا�ــســات  في  �سواء 

درا�سات  اأو  ال�سعبي  الماأثور  تنمية 

المادية  الثقافة  اأبحاث  في  التنمية 

الحال  وكــذا  والتقاليد.  الــعــادات  اأو 

بالن�سبة لمحور العولمة الذي تناولته 

ــى جانب  واإل عــدة درا�ــســات مختلفة. 

المجلدان  الم�سرية حفل  الدرا�سات 

عربية  دول  عدة  من  مميزة  بتجارب 

خالل  قو�سين  بين  لها  ن�سير  �سوف 
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العر�س:

1-  المأثورات

 الشعبية والتنمية

في اإطار بحث الماأثورات ال�سعبية 

والتنمية قدم كل من اإبراهيم �سعالن 

وعبد القادر مختار  بحثًا حمل العنوان 

والتنمية  ال�سعبية  »الماأثورات  نف�سه 

الجتماعية« مع اختالف روؤية التناول، 

حيث بحث ابراهيم �سعالن المو�سوع 

من خالل عنا�سر الأدب ال�سعبي، على 

حين بحث مختار المو�سوع نف�سه من 

كما  ال�سعبي.  الت�سكيل  فنون  خــالل 

مو�سوع  الرحيم  عبد  اإبراهيم  تناول 

اأما  وال�سياحة«.  ال�سعبية  »الماأثورات 

تناولت  فقد  )اليمن(  عثمان  اأروى 

الموؤ�س�سات  بين  ال�سعبية  الماأثورات 

المجتمع  ومــوؤ�ــســ�ــســات  الــحــكــومــيــة 

تناول  نف�سه  الإطــــار  ــي  وف الــمــدنــي. 

الماأثورات  مو�سوع  نجيب  الدين  عز 

التراثية والتنمية بين ارتباك الهيئات 

الحكومية واختناق الجمعيات الأهلية. 

درا�ستان  المحور  هــذا  في  بــرز  وقــد 

الأولـــى  الــواحــات  فــي  التنمية  حــول 

�سعيدة  اخــتــارت  حيث  المغرب  مــن 

عزيزي )المغرب( بحث العالقة بين 

الثقافة  ال�سعبية واقت�ساد  الماأثورات 

و�سوؤال  ال�سعبي  الــتــراث  خــالل  مــن 

المغربية  بالواحات  م�ستعينة  التنمية 

الدرا�سة  اأمـــا  نــمــوذجــًا.  الجنوبية 

تناولت  حيث  م�سر  من  فهي  الثانية 

علية ح�سين التراث الثقافي والتنمية 

)اإيجابيات  الم�سرية  الــواحــات  في 

لمحمد  الأخير  والبحث  و�سلبيات(. 

التراث  »�سوؤال  بعنوان  ديــاب  حافظ 

عدة  فيه  تــنــاول  التنمية«  وهــاجــ�ــس 

والتنمية  التراث  حــول  مهمة  ق�سايا 

وتهمي�س  والــحــداثــة  التقليد  وجـــدل 

الجماعة ال�سعبية. 

 2- المأثورات

 الشعبية والعولمة

وفـــي هـــذا الإطـــــار كــتــب �سفوت 

كمال حول »التوا�سل الثقافي وحيوية 

لعمليات  م�سيرًا  ال�سعبية«  الماأثورات 

والتداخل  الثقافي  والــتــنــوع  التغير 

وفي  والــحــداثــة.  والأ�ــســالــة  الثقافي 

الإطار نف�سه تناول عبد الرحمن اأيوب 

)تون�س( مو�سوع »لمحدودية التراث 

التالقح  وم�ساألة  ال�سعبي  الثقافي 

ـــل بــحــثــه بملحق  ـــد ذي الــثــقــافــي« وق

المادي  بين  ال�سعبي  ــتــراث  ال حــول 

برهانة )ليبيا(  اأما علي  والالمادي. 

العربي  الإ�سهام  مو�سوع  تناول  فقد 

الماأثورات  دور  الثقافة:  عالمية  في 

ال�سعبية، �سارحًا للجوانب القت�سادية 
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وال�سيا�سية والثقافية للعولمة وطبيعة 

ال�سعبية. كما كتبت زينب  الماأثورات 

�سبرة حول الماأثورات ال�سعبية وكونية 

ــي قــدمــت فــيــه بع�س  ــت الــثــقــافــة، وال

ال�سعبي  الت�سكيل  فنون  من  النماذج 

الم�ستلهمة. واختتم هذا المحور ببحث 

اأغاني  حــول  الحافظ  عبد  اإبراهيم 

ال�سامر ال�سيناوي في ع�سر العولمة. 

3-  حماية المأثور
 الشعبي وتوثيقه

مجموعة  المحور  هــذا  فــي  كتب 

من المتخ�س�سين من م�سر و�سوريا 

على  البداية  فى  وا�ستمل  والجزائر، 

اأ�سحابها  تــنــاول  ـــات  ـــس درا� ثــالثــة 

ــالمــادي،  ال ــراث  ــت ال �ــســون  اتفاقية 

الأولى لأحمد مر�سي حول الماأثورات 

درا�سة  خــالل  من  والتنمية  ال�سعبية 

اتــفــاقــيــتــي �سون  ـــب  جـــوان لــبــعــ�ــس 

التنوع  وتعزيز  الــمــادي  غير  الــتــراث 

ا�سماعيل  لكامل  والثانية  الثقافي. 

ال�سعبية  الــمــاأثــورات  حــول  )�سوريا( 

ال�سعبية  الماأثورات  الثقافات:  وحوار 

التراث  لحماية  الدولية  والتفاقات 

التنوع  وتعزيز  المادي  غير  الثقافي 

الثقافي. والثالثة لح�سام لطفي حول 

التراث  واتفاقية  ال�سعبية  الماأثورات 

وتعزيز  وحماية  الــالمــادي  الثقافي 

�سوزان  اأما  الثقافي.  التعبير  اأ�سكال 

ال�سعيد فقد تناولت في درا�ستها بع�س 

لحماية  والعالمية  الدولية  الجهود 

حفظ  مجال  وفــى  الثقافي.  الــتــراث 

المتاحف  خالل  من  ال�سعبي  التراث 

المتخ�س�سة كتب ال�سيد حامد حول 

المتحف الأثنوجرافي للتراث الثقافي 

للواحات الم�سرية بمدينة الق�سر - 

واحة الداخلة. اأما عاطف نوار وهيثم 

حول  م�ستركًا  بحثًا  قدما  فقد  يون�س 

ال�سعبية.  والماأثورات  الت�سال  ثورة 

الثقافة  على  الحفاظ  تــاريــخ  وحــول 

عبد  خ�س�س  الجزائرية  ال�سعبية 

درا�سته  )الجزائر(  بورايو  الحميد 

ال�سعبية  بــالــثــقــافــة  الــعــنــايــة  حـــول 

الحتالل  مــرحــلــة  فــي  ــة  الــجــزائــري

الفرن�سي )1831-1962(: البواعث 

والفاعلون  والــمــظــاهــر  والأهــــــداف 

والمناهج. وينتهي هذا المحور بدرا�سة 

م�سطفى جاد حول منهج ا�ستخال�س 

العنا�سر الفولكلورية كنموذج لتوثيق 

الماأثور ال�سعبي.

4-  عادات التحية

والزواج والتنشئة

وفى اإطار بحث العادات والتقاليد 

لثالث  درا�سات  ثالث  نجد  ال�سعبية 
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ــد  ــوزي ـــــى: لأحــــالم اأب �ــســيــدات، الأول

كاأحد  التحية  حول  ال�سطور(  )كاتبة 

القيم  ور�سد  ال�سلوك  اأداب  مظاهر 

مهمًا  جـــزءًا  تمثل  التي  الجتماعية 

التي  ال�سعبية،  الثقافة  عنا�سر  من 

التغيرات  بحكم  منها  جانب  تــوارى 

العولمة،  ومــفــاهــيــم  الجــتــمــاعــيــة 

الثانية: لأميمة منير جادو  والدرا�سة 

والتنمية  الجتماعية  التن�سئة  حــول 

كما  ال�سعبية  الماأثورات  في  الأ�سرية 

والدرا�سة  العربية.  الرواية  تعك�سها 

التى  اإمـــام  اهلل  عبد  لنهلة  الأخــيــرة 

ال�سعبية  الــمــاأثــورات  فيها  تــنــاولــت 

المنقولت  )قائمة  الثقافة  واقت�ساد 

الزوجية نموذجًا(.

5- التشكيل والثقافة 
المادية 

وقد تنوعت التناولت الخا�سة ببحث 

الثقافة المادية والتي ربط البع�س بينها 

حلمي  اإبراهيم  فكتب  التنمية،  وبين 

حول الفخار واقت�ساد الثقافة ال�سعبية 

في منطقة الف�سطاط بم�سر القديمة. 

وتناولت اإيمان مهران مو�سوع الفخار 

التنمية  حــول  بحثها  اأي�سًا من خــالل 

على  للحفاظ  كمدخل  الجتماعية 

الفخار ال�سعبي من الندثار في جنوب 

م�سر. اأما اأحمد عبد الرحيم فقد كتب 

وفي  �سندويل.  جزيرة  فى  الّتلى  عن 

اإطار بحث الحرف ال�سعبية كتبت اآ�سيا 

عمان(  )�سلطنة  البوعلي  نا�سر  بنت 

والتنمية  ال�سعبية  ــورات  ــمــاأث ال حــول 

الحرفية  ال�سناعات  الجتماعية: 

العمانية نموذجًا. كما تناول حنا نعيم 

ال�سعبية:  والماأثورات  العولمة  مو�سوع 

عودة اإلى الثقافة المادية التقليدية في 

وقدم طارق �سالح  التطبيقي.  �سكلها 

العنا�سر  حــول  مقارنة  درا�سة  �سعيد 

الزخرفية في الن�سيج كماأثور مادي بين 

اإطار  وفي  الثقافات.  وحــوار  الأ�سالة 

هيام  قدمت  ال�سعبية  العمارة  بحث 

العمارة  حــول  درا�ــســة  �سالمة  مهدي 

النوبية و دورها في ت�سميم اأثاث يعك�س 

قيم ال�سالة والمعا�سرة. وينتهي هذا 

حول  ح�سن  فاطمة  بدرا�سة  المحور 

والحارة  ال�سعبية  الــحــيــاة  ا�ستلهام 

الم�سرية لأعمال الفنان علي الد�سوقي 

الغورية«  »بنات  الت�سجيلي  الفيلم  في 

اإخراج الفنان اأحمد فوؤاد دروي�س.

الألعاب ال�شعبية 

الم�شرية

وعن المركز القومي لثقافة الطفل 
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الم�سرية، �سدر هذا  الثقافة  بوزارة 

ال�سعبية  »األعابنا  كتاب   2009 العام 

الم�سرية« ويحوي الكتاب 150 لعبة 

اأحمد  وتوثيقها  بجمعها  قــام  للطفل 

الــبــاحــث فــي مــجــال التراث  تــوفــيــق 

ال�سعبي. واأ�سرف على العمل الدكتورة 

في  اأ�ــســارت  التي  �سالم  ح�سن  نبيلة 

األعابًا  يحوي  اأنــه  للكتاب  مقدمتها 

بع�سها  الآن،  حتى  تمار�س  زالــت  ما 

قديم ولكنه ت�سكل وتلون بلون الع�سر 

التي كانت في  تريكة«  »اأبــو  لعبة  مثل 

الأ�سل امتدادًا وتطويرًا لألعاب الكرة 

القديمة مثل »الحك�سة«، اللقم، الكرة 

بال�سكل  احتفظ  وبع�سها  ال�سراب. 

وال�سم مثل الأولى ونط الحبل..اإلخ. 

مختلفة  مناطق  فــي  يظهر  وبع�سها 

بــاأ�ــســكــال مــتــعــددة ومــتــنــوعــة، ولكن 

التى  »اللقم«  اللعبة واحد مثل  جوهر 

اأماكن  في  الحك�سة  اإلى  ا�سمها  تغير 

اأما  جــديــدة.  لعب  وبطريقة  اأخـــرى 

لالألعاب  عــر�ــس  فقد  توفيق  اأحــمــد 

ال�سعبية ح�سب ترتيبها الهجائي حتى 

ي�سهل على الطفل الو�سول اإلى اللعبة 

التي يبحث عنها، غير اأنه قد عر�س 

منها  ت�سنيفات  لــعــدة  مقدمته  فــي 

للموا�سم  وفقًا  الألــعــاب  تق�سيم  مثل 

رم�سان   – الفي�سان   – )الح�ساد 

 – – ال�سيف  – الموالد  – الأعياد 

وفقًا  ت�سنيفها  طــرح  كما  ال�ستاء(، 

ــالأدوات  ل وفقًا  اأو  العمرية  للمراحل 

الم�ستخدمة في اللعبة )األعاب الطوب 

والح�سى – الحبل – البلى – الورق 

والفواكه  المحا�سيل   – الــكــرة   –
على  حر�س  كما  النقود..اإلخ(.   –
تاأ�سيل الألعاب ال�سعبية في م�سادرها 

اأو  �سبير  »�سبر  لعبة  مثل  الفرعونية، 

ال�سبر والقب�سة اأو البحر المالح« وهى 

لعبة يوؤديها ال�سبيان فقط لأنها تحتاج 

اإلى مهارة وقــوة، وكانت لعبة محببة 

لقدماء الم�سريين، ويرجع اأقدم ن�سر 

لهذه  الم�سريين  ممار�سة  على  يدل 

وتبين  ق.م.   2500 عــام  اإلــى  اللعبة 

جدران  على  الموجودة  النقو�س  لنا 

اأن طريقة  مقابر بني ح�سن بالمنيا، 

ممار�سة هذه اللعبة تتطابق تمامًا مع 

الآن،  اللعبة  لذات  الأطفال  ممار�سة 

اأو  البحري  اأو  القبلي  الوجهين  فــي 

النوبة، وتكثر ممار�سة هذه اللعبة في 

الأماكن التي بها اآثار فرعونية. ومن 

بالكتاب  عر�ست  التى  الألــعــاب  بين 

لعبة بريال بريال، ويوثقها احمد توفيق 

قائاًل »لعبة من األعاب الحركة تلعبها 

البنات فى المدن )القاهرة الكبرى(. 

الختيار  عليهما  يقع  اللتان  البنتان 

ليبداأن اللعبة. تقف كل واحدة منهما 

فى مواجهة الأخــرى. وتم�سك بيدها 
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وهى تقذفها فى الهواء. وتغنى: بريال 

بريال بريليال.. بريال بريال بريليال. ثم 

تقولن: عاوزين فالنة تتف�سل عندنا. 

وتذكر اأحد اأ�سماء البنات الم�ساركات 

في اللعبة. فتتقدم تلك الالعبة وتمر 

من اأ�سفل اأيديهما واأثناء مرورها ت�ساأل 

تن�سم  ا�سمين  من  اإ�سم  اختيار  عن 

اإليه. وبعد اختيارها تتجه نحو الالعبة 

التى اختارت اأن تقف خلفها.. وهكذا 

مع باقي الالعبات حتى يتكون �سف 

منهن خلف كل واحدة من الالعبتين 

اللتين معهما اللعبة.. ثم تاأتي مرحلة 

الجذب وال�سد بين الفريقين. والفريق 

الفائز هو الذي ي�ستطيع �سد الفريق 

المناف�س لمنطقته«. والكتاب على هذا 

النحو يعر�س لالألعاب ب�سكل نموذجي، 

يحوي �سرح اللعبة، ثم الن�س الغنائي 

مجموعة  ثم  وجــد،  اإن  بها  المرتبط 

�سور تو�سيحية ملونة على خلفية زرقاء 

والخطوات  اللعبة  لمراحل  تعر�س 

الرئي�سية لها. وتم �سرح الألعاب بحيث 

تقدم كل لعبة في �سفحة واحدة، ومن 

ثم فالكتاب يحوي 160 �سفحة منها 

ع�سرة للمقدمة و150 لالألعاب.

في  ال�شعبية  الماأثورات 

الدوريات العربية

�سدر العدد الأخير من مجلة الفنون 

ال�سعبية الم�سرية وهو العدد رقم83 

�سبتمبر2009(.  )يوليو-اأغ�سط�س- 

والـــعـــدد يــحــمــل عــلــى غــالفــه �سورة 

ويت�سمن  كــمــال،  �ــســفــوت  لــالأ�ــســتــاذ 

الــعــديــد مــن الــمــقــالت الــتــي تحتفي 

بهذا العالم الذي افتقدناه في مار�س 

لأحمد  بمقال  العدد  يبداأ  الما�سي. 

»مرثية  عــنــوان:  يحمل  مر�سي  على 

اأخرى للجياد)المواطن �سفوت كمال( 

�سفوت  مع  الوطيدة  لعالقته  يعر�س 

كــمــال وحــلــم الــحــفــاظ عــلــى التراث 

ال�سعبي الم�سري. ثم درا�سة لالأ�ستاذ 

الثقافي  التوا�سل  حول  كمال  �سفوت 

في الإبــداع ال�سعبي الم�سري: مدخل 

لدرا�سة الماأثورات ال�سعبية الم�سرية، 

والتى ت�سكل منظوره العلمي للظاهرة 

الفولكلورية، والمقال كان قد اأهداه اإلى 

ذكرى الأ�ستاذ اأحمد ر�سدي �سالح. ثم 

مجموعات  لعدة  المجلة  مواد  تنق�سم 

المجموعة  الــمــقــالت،  مــن  متنوعة 

مهداة  درا�ــســات  مــن  تتاألف  الأولــــى: 

محمد  بداأها  كمال،  �سفوت  روح  اإلى 

الجوهري بدرا�سة حول اإ�سهام التاريخ 

ال�سفاهي في خدمة الثقافة العربية. ثم 

مقال عبد الحميد حوا�س حول تفنين 

الما�سي واإن�ساء ال�سير العربية )مقاربة 

اأدائية(. والمقال الثالث لمحمد عبده 

البيئة  »اإثنوجرافيا  بعنوان  محجوب 

و الإبــداع في ر�سيد«. والمقال الأخير 

في هذه المجموعة لعلياء �سكري حول 
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مجال  في  العلمي  البحث  اأخالقيات 

اأما  وطنية.  ق�سية  ال�سعبي:  الــتــراث 

المجموعة الثانية في هذا العدد فهي 

تتاألف من اأربعة درا�سات حول �سفوت 

الأولى  العلمي،  ومنهجه  نف�سه  كمال 

لإبراهيم عبد الحافظ بعنوان »مناهج 

والثانية  ال�سعبية«.  الحكاية  درا�ــســة 

لم�سطفى جاد بعنوان »المنهج العلمي 

والثالثة  ال�سعبي«.  الــتــراث  بحث  في 

لهاني غازي بعنوان »بين ثقافة البحر 

لأحالم  والأخيرة  ال�سحراء«.  وثقافة 

اأبو زيد بعنوان »ريادة جمع الفولكلور 

من  الثالثة  والمجموعة  الم�سري«. 

عدة  مــن  تتاألف  الــعــدد  بهذا  الــمــواد 

�سهادات كتبها مجموعة من الأ�ساتذة 

الذين  والتالميذ  والأبناء  والأ�سدقاء 

ومنهجه.  كمال  �سفوت  بفكر  تــاأثــروا 

وهالة  كمال  م�سطفى  ب�سهادة  تبداأ 

�سفوت كمال حول �سيرته الجتماعية 

حول  حنفي  ح�سن  وكــتــب  العائلية. 

ريادته للفنون ال�سعبية. كما كتب عبد 

اأبو عوف حول �سفوت كمال  الرحمن 

عالم الفولكلور بين الغياب و الح�سور. 

اأما �سمير جابر فكتب عن رفيق الزمن 

الجميل كما عرفه. وكتب على عبداهلل 

خليفة �سهادة عن �سفوت كمال المعلم 

ورفيق الطريق ال�سعب. كما قدم تيمور 

اأحمد يو�سف تحية حب لالأ�ستاذ. وكتب 

�سميح �سعالن عن �سفوت كمال الذى 

وكتب  الجميل.  الزمن  بريحة  يذكرنا 

م�سطفى الرزاز �سهادته بعنوان »حجر 

ظاهر من جدار م�سر �سقط«. اأما عبد 

بعنوان  �سهادة  فكتب  حنفي  الوهاب 

كما  الجماهير«.  ثقافة  فــي  »�سانع 

كتب اأحمد الليثي �سهادة بعنوان »�سيخ 

الفولكلور الم�سري«. اأما عبدالرحمن 

�سهادته  عــنــوان  فيلخ�س  ال�سافعي 

بكلمة »عمنا«. وتنتهي هذه المجموعة 

�سفوت  حــول  �ــســرور  ح�سن  ب�سهادة 

كمال خالل ع�سرين عامًا من عالقة 

 .)-2009  1989( والت�سامح  الحب 

فــي مظاهرة  الــرابــعــة  والــمــجــمــوعــة 

الحتفاء ب�سفوت كمال ت�سمل عرو�سًا 

فيعر�س  األــفــهــا،  التي  الكتب  لبع�س 

لكتاب  الــحــافــظ  عبد  ح�سن  محمد 

الكويتي«.  الفولكلور  لدرا�سة  »مدخل 

»من  لــكــتــاب  �سكر  عائ�سة  وتــعــر�ــس 

عــادات و تقاليد الــزواج في الكويت«. 

لكتاب  �سعالن  اإبــراهــيــم  عر�س  كما 

»الأمثال الكويتية المقارنة«. اأما خالد 

ابو الليل فعر�س كتاب »من فنون الغناء 

وق�س�س  مواويل  الم�سري:  ال�سعبي 

غنائية �سعبية«. على حين تناول يعقوب 

ال�ساروني كتابه »التراث ال�سعبي وثقافة 

الدين  اأحــمــد بهي  الــطــفــل«. وعــر�ــس 

لكتابه »الماأثورات ال�سعبية علم وفن«. 

واأخــيــرًا قدمت دعــاء م�سطفى كامل 

الخلق  اأ�ساطير  »مــن  لكتابه  عر�سًا 

العدد  هــذا  مـــادة  وتنتهى  والــزمــن«. 

بمقال نبيل فرج »من ذاكرة الفولكلور« 
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كمال)2009-1931(.  �سفوت  حول 

اأ�سيوط  العديد في  ثم بع�س ن�سو�س 

والتى جمعها ودونها اأحمد توفيق.

الدوريات  اإ�ــســدارات  اإطـــار  وفــي 

التراث  فــي  المتخ�س�سة  العربية 

الف�سلي  العدد  العربي �سدر  ال�سعبي 

الأول لمجلة التراث ال�سعبي العراقية 

الح�سول  ن�ستطع  ولم   .2008 ل�سنة 

على هذا العدد اأو ما �سدر بعده حتى 

المجلة  هــذه  تعود  اأن  ونتمنى  الآن، 

العربية  العوا�سم  للتوزيع في  الرائدة 

كما كانت من قبل، حيث ل زلنا نتتبع 

اأخبارها على مواقع النيت، وهى غير 

ثم  ومــن  ــان،  الأحــي فــي معظم  كافية 

فاإنني اأنا�سد القائمين عليها التوا�سل 

موادها  عر�س  لنا  يت�سنى  حتى  معنا 

اأوًل باأول. وقد ا�ستمل هذا العدد على 

الــحــيــدري بعنوان  ابــراهــيــم  ــة  ــس درا�

»عتابات ومواويل من وادي الرافدين 

�سعرية  مــجــمــوعــة  خــاللــهــا  تـــنـــاول 

القرن  الثاني من  الن�سف  نــادرة من 

�سادرة  والمجموعة  ع�سر،  التا�سع 

1889 �سمن كتاب«درا�سات  في عام 

تاريخية- فل�سفية« �سدر عن اأكاديمية 

اإطار  وفي  برلين.  في  الملكية  العلوم 

ق�سية الف�سحى والعامية كتب ح�سين 

علي محفوظ حول تقريب العامية من 

فقد  �سرمك  ح�سين  اأمــا  الف�سحى. 

تناول في بحثه روؤية جديدة من خالل 

مقالته حول »التحليل النف�سي لالأمثال 

ال�سعبية العراقية« وهي الق�سم الثاني 

ــدد. وفي  ــع ال فــي هـــذا  ـــذي يقدمه  ال

كتب  الإبداعية  الأعــمــال  بحث  ــار  اإط

اللغة  نجاح هادي كتابه حول توظيف 

المحكية في �سعر ال�سياب. وفي مجال 

علي  ح�سن  محمد  كتب  اأي�سًا  ال�سعر 

واأو�سافها  بغداد  اأ�سماء  حول  مجيد 

من  ذلــك  م�ستعر�سًا  اأهلها  واأخـــالق 

التي  ال�سعرية  النماذج  بع�س  خــالل 

قيلت فيها خالل القرن التا�سع ع�سر. 

وفي اإطار الثقافة المادية تناول حيدر 

اأهمية  مقاله  في  كمونه  عبدالرزاق 

الم�سكن  بيئة  تح�سن  في  ال�سنا�سيل 

العراقي التقليدي، بينما تناول الباحث 

جبار عبد اهلل الجويبراوي الهوار في 

وال�سا�سة  الوروبيين  الرحالة  كتابات 

للدرا�سات  وا�ــســتــكــمــاًل  ــيــز.  النــكــل

التاريخية بالعراق في هذا العدد كتب 

الكتبيين  �سوق  حول  النق�سبندي  زين 

وم�ستقبل مجهول.  بين ما�سي عريق 

اأما المادة الميدانية في هذا العدد فقد 

كانت حول حكاية » قبيح ومليح« رواية 

خليل محمد ابراهيم. واختتمت مواد 

محمد  قدمه  الــذي  بالعر�س  المجلة 

ابراهيم محمد في باب مكتبة التراث 

ال�سعبي لتاريخ الفيلية وهو مخطوطة 

تحقيق  من  العزاوي  عبا�س  المرحوم 

وتعليق ح�سين اأحمد علي الجاف.
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dont le poids peut atteindre 350 grammes. 
Les femmes du peuple mettent, par 
contre, des bracelets en argent et leurs 
chevilles s’ornent de lourds bracelets 
que l’on appelle khalakhels. Un décret 
obligea les habitants de la ville de Fès, 
hommes et femmes, à porter le saroual 
qui ne faisait pas partie de leurs traditions 
vestimentaires. 
L’auteur note que la nécessité de 
distinguer les différents corps de métier 
a imposé à chacun de ces corps un habit 
spécifique qui en est devenu inséparable. 
C’est ce que relève El Hassan El Wazzan (I 
siècle de l’Hégire) qui évoque le corps des 
portefaix, en ces termes : « ils devaient 
pour leur travail porter un vêtement 
court, d’une seule et même couleur, 
mais pouvaient, en dehors des heures de 
travail, mettre ce qu’ils voulaient. »3 Un 
des éléments qui confirment le lien entre 
le vêtement et la personnalité marocaine, 
avec ses spécificités culturelles et 
civilisationnelles, est le dépassement 

des considérations religieuses : ainsi, 
nous avons constaté que les Juifs 
marocains portaient les mêmes habits 
que leurs concitoyens musulmans, 
« kisae », « burnous », « tchamir », 
etc. De même, le vêtement de la Juive 
marocaine ne différait pas de celui des 
autres femmes du pays, qu’il s’agisse, 
par exemple, de l’« îzar », du « haïk », 
du « tchamir » ou de la « dra’a », etc., 
chacun de ces habits correspondant à 
une tradition locale.4 C’est cela qui a 
véritablement constitué le socle unitaire 
des spécificités vestimentaires du Maroc, 
tant au plan culturel que civilisationnel, 
socle qui transcende les différences 
religieuses et concrétise   l’attachement 
proprement identitaire au pays, sur la 
base des valeurs esthétiques reçues en 
partage, de l’amitié, de l’égalité, de la 
foi en l’homme et en l’unité humaine qui 
subsume la diversité et la multiplicité.
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du corps qui manquent aux règles 
de l’esthétique. L’hiver, elles 
se drapent dans des vêtements 
aux manches évasées dont les 
coutures sont à l’avant, à l’instar 
des vêtements masculins. Pour 
les sorties, elles mettent de 
longs sarouals qui dissimulent 
entièrement leurs jambes et un 
voile qui leur couvre le visage ainsi 
que le reste du corps. Le visage 
disparaît également derrière une 
voilette qui ne laisse paraître que 
les yeux. Leurs oreilles s’ornent 
de boucles en or serties de 
magnifiques pierres précieuses, et 
des bracelets, en or également, 
pendent à chacun de leurs bras 
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Tous sont attentifs aux moindres détails de 
l’habit : le tissage, la couleur, la forme, 
la coupe, la couture, etc., qu’ils mettent 
en rapport profond avec l’esprit et les 
traditions les plus vivaces de l’époque. 
L’habit est le miroir de la réalité, des 
évolutions et du niveau de vie d’une 
société… La couleur et la forme des habits 
autant que les matériaux utilisés dans leur 
fabrication sont déterminés par les deux 
espaces, culturel et géographique. »1 On 
peut s’en convaincre en examinant les 
différences vestimentaires qui existent 
entre les peuples, à l’échelle locale et 
nationale, et qui ne sont pas seulement 
le fruit du hasard mais relèvent d’une 
vision artistique reflétant les spécificités 
culturelles et civilisationnelles qui 

définissent l’appartenance nationale.

Des savants marocains ont œuvré à 
documenter les habits du pays et à en 
répertorier les particularités. Citons 
Abou Abdallah Mohamed Al Wajdi, 
natif de Fès, qui a écrit Tamimatu al 
albab wa ratimatu al adab (La suprême 
intelligence et la mémoire des lettres) 
où il étudie plus de deux cents types 
d’habits, certains anciens, d’autres 
contemporains ; malheureusement, cet 
ouvrage de grand intérêt est perdu.2 El 
Hassan El Wazzan décrit l’habit féminin 
du Maroc, en ces termes : « Les femmes 
portent de très belles tenues, mais elles 
ne mettent, par temps de canicule, que 
des chemises serrées à certains endroits 

L’habit a gardé, à différents niveaux, une 
valeur culturelle et artistique qui dépasse 
sa fonction originelle et en fait « un 

matériau archéologique qui interpelle l’historien, le 
philosophe, le théologien, le sociologue, l’économiste 
autant que l’artiste et l’artisan, dans leurs différents 
champs d’activité. 

Les Particularités Culturelles
Et Civilisationnelles
De L’habit Marocain
Husseïn El Idrissi )Maroc(
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chamelle dont il est en charge n’obéisse 
pas  lorsqu’il lui fait signe de s’accroupir 
ou de se lever, car si elle échappe à 
son autorité il lui devient difficile de 
la soumettre dans l’immédiat à un 
nouveau processus de dressage et il lui 
faudra alors attendre l’année prochaine, 
sachant qu’avec l’arrivée de l’hiver, 
l’animal, insuffisamment domestiqué, 
se trouve livré à lui-même, et redevient 
indiscipliné. C’est pour cette raison que 
le dressage doit être confié à un dompteur 
inflexible.

Au terme de l’expérience, un test des 

plus ardus attend l’animal. L’homme 
le conduit, en effet, vers une vallée 
profonde, loin de tout être vivant ; il 
le fait asseoir, lui entrave les pattes et, 
saisissant un fusil, tire plusieurs coups de 
feu par-dessus son cou tout en posant son 
pied sur son genou. Apeurée, la chamelle 
baisse la tête, l’homme monte alors sur 
son dos et, tout en la faisant avancer, se 
met à tirer des coups de feu par-dessus sa 
tête sans qu’elle ne se cabre, tandis que 
des filets d’urine se mettent à couler le 
long de ses jambes. C’est à ce moment-là 
que l’homme peut se dire qu’il a mené à 
bien sa mission.
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qu’elle ne casse pas la corde, qu’elle 
ne s’y empêtre ou encore qu’elle ne 
se brise pas une patte. L’animal reste 
attaché une journée entière à son rondin 
et le dompteur revient le chercher que 
le lendemain matin – il doit être le 
seul à le prendre en charge, pendant la 
phase de dressage, afin qu’il s’habitue à 
exécuter ses ordres – ; il  trouve alors la 
jeune chamelle, encore debout, tournant 
autour de son point d’attache et secouant 
fortement la tête pour tenter de se libérer 
de cette corde qui, pour la première fois 
dans sa jeune existence, la fixe à la terre, 
alors qu’elle avait vécu jusque-là, libre 
de toute entrave. 

L’animal en phase de dressage ne goûtera 
pas, de toute la semaine, à la moindre 
nourriture, le dompteur se contentant 
juste de relâcher pour un moment 
l’attache, afin de lui permettre de mieux 

respirer. Au terme de cette semaine, 
l’homme ramène la chamelle, affamée 
et recrue, en la tirant avec la corde qui 
est au bout de la courroie, tandis que son 
aide a toute latitude de lui administrer 
des coups de bâton par derrière si elle 
refuse d’avancer. Il lui fixe ensuite une 
bride en fibre de palme, et lui place en 
haut de sa bosse un coussin qu’il attache 
avec des sangles et une ceinture. Il 
coupe alors un sac en son milieu, sous la 
forme d’une paire de sacoches, et fixe 
sur le bord supérieur de chaque œil de 
la chamelle une anse au moyen de deux 
petites pierres sur lesquelles il rabat 
l’extrémité de la sacoche qu’il réunit 
avec la corde de l’anse. Il ne lui reste 
plus, dès lors, qu’à mettre les deux demis 
sacs au-dessus du coussin qui fait office 
de selle sur le dos de l’animal.

Le dompteur peut craindre que la 
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Le dompteur s’arme de cordes solides 
pour apprivoiser la jeune chamelle ; il 
en fait des courroies et des entraves. Il 
adapte la courroie à la taille de la tête de 
l’animal, puis il allume un feu où il met 
à chauffer une sorte de piquoir en fer ; 
lorsque celui-ci a bien rougi, il s’en sert 
pour transpercer le nez de la chamelle 
avant d’introduire dans la cavité ainsi 
ouverte un fil fait de poils tressés qu’il 
noue à ses deux extrémités ; ce fil sera 
ultérieurement remplacé par un anneau 
en fer qui permettra de fixer l’anneau en 
crin qui sera introduit dans les narines 
de l’animal. Quelques jours après que la 
brûlure a guéri, le dompteur fait entrer la 
tête de la jeune chamelle dans la courroie 
dont il se sert pour la faire avancer. Cet 
exercice se fait avec d’autant plus de 

difficulté que la bête ne s’est pas encore 
habituée au port de la courroie, si bien 
qu’elle ne cesse de secouer la tête, 
essayant de se libérer de cette courroie 
qui lui enserre pour la première fois le 
crâne. 

Le dompteur la conduit ensuite dans une 
vallée déserte. Il attache un rondin à 
l’autre bout de la courroie et creuse dans 
la terre un trou de la profondeur de son 
bras ; le rondin est enfoncé dans le trou 
que l’homme va combler avec de la terre, 
tout en continuant à tenir le bout de la 
courroie ; il s’emploie ensuite à tasser la 
terre du pied et ne s’arrête que, lorsque 
tirant sur la corde vers le haut, il peut 
s’assurer que la jeune chamelle ne pourra 
arracher le rondin.

Il doit alors de loin la surveiller afin 

L’auteur note que le dressage de 
chameaux correspond au retour d’un 
oiseau migrateur, la perdrix, retour qui 

correspond à l’apparition de la constellation, à la 
fin du mois de septembre, après la moisson, au 
moment où l’on fait les foins.
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 L E  D R E S S A G E  D E S
C H A M E A U X
Abd al Karim Aïd Al Hashash )Syrie(

L’auteur note que le dressage de 
chameaux correspond au retour d’un 
oiseau migrateur, la perdrix, retour qui 

correspond à l’apparition de la constellation, à la 
fin du mois de septembre, après la moisson, au 
moment où l’on fait les foins.
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 traduction que connut l’époque abbasside
 permit aux Arabes d’accéder aux œuvres
 de la Grèce ancienne sur la musique et
 la science des sons ; ils accédaient, par
 la meêm occasion, aux principes de la
 mélodie, à travers notamment le livre
 d’Arsenoxenox sur le rythme, le livre sur
 les préludes et sur les échelles musicales
 d’Euclide et l’épître de Ptolémée sur la
  mélodie.

Un des auteurs qui ont abordé la ques-
 tion de l’influence grecque sur la théorie
 musicale arabe est le grand philosophe
 Al Kindî qui a écrit sept épîtres sur la
 théorie musicale dans lesquelles il traite
 des sons, de leur portée, des types de
 maqamet (strophes)
 et de mélodies. Al
 Kindî a montré que
la musique arabe ex-

 iste par elle-même
et n’est ni per-

 sane ni byzantine,
 même si les Arabes
 ont emprunté à
ces traditions cer-

 taines structures
 mélodiques ainsi
que le oud, instru-
ment qui a été en-

 suite totalement
 « arabisé » par les
 exécutants arabes,
devenant un tout au-

 tre instrument que
 celui qui était en
 usage dans le monde
 persan ou byzantin.
Al Kindî dit à ce su-
jet : « Chaque na-

 tion a un rapport au
 oud qui n’est pas le même que celui des
 autres nations. » Un nombre important
 des livres d’Al Kindî ont été perdus et,
 excepté quelques manuscrits conservés
 dans des musées européens, seuls trois
 d’entre eux sont parvenus jusqu’à nous.

 Diverses légendes ont circulé sur l’autre
 grand philosophe arabe, Al Farabi, dont
l’une veut que ce philosophe aurait in-

 venté le oud ainsi qu’une sorte de machine
 qui produisait des sons tels que l’auditeur

 ne pouvait s’empêcher d’éclater de rire,
 à chaque fois que l’une de ses cordes était
 effleurée. Ceux qui ont répandu de telles
 histoires ont vraisemblablement lu dans
 son ouvrage sur la musique le passage
 qu’il consacre à une vieille machine qu’il
 présente comme un appareil de forme
 rectangulaire sur la quelle était placée
 un règle graduée au moyen de laquelle
était mesurée la portée des sons.

 Le plus grand théoricien andalou, dans
 ce domaine, est Avempace, auteur d’une
épître sur la musique qui eut le même re-

 tentissement en Europe occidentale que
les théories d’Al Farabi dans l’orient is-
lamique. Quant à Averroès (1198) il a ex-

 aminé les théories
 sur les sons dans son
 Commentaire du De
anima d’Aristote.

L’auteur parle égale-
 ment des soufis qui
 ont enrichi l’art
du chant et la mu-
 sique dans le monde
arabe par de nom-
 breuses mélodies
 et maqamat. Les
airs que nous chan-
 tons aujourd’hui
 ne sont plus limités
à ces strophes in-
ventées par Al Maw-
 ssili ou Ibn Jamaa, à
l’époque de la splen-
 deur de Bagdad,
 ils sont bien plus
 vastes, plus divers,
plus colorés ou ryth-
 més, mais le mérite

 revient dans ce domaine à ces auteurs
 car l’expansion des tariqas (groupes) et
 académies soufies, en Syrie, en Irak, en
 Iran, en Turquie et en Inde, a contribué
à l’interaction et à l’hybridation des dif-

 férents types de chant et de musique de
ces pays, instaurant à partir de ces ap-

 ports une unité artistique agréable à
 l’oreille des auditeurs musulmans, par
delà l’appartenance à telle ou telle ré-

 gion et la diversité des langues ou des
cultures.
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 l’échelle musicale pythagoricienne qui
est d’origine sémitique, et qui a elle-

 même pour base l’ordonnance des corps
célestes et les harmonies entre les nom-
bres. On ne connaissait pas encore les rè-

 gles de la composition, et les divergences
 se sont creusées à partir du moment où
 les Arabes ont commencé à mettre en
œuvre une technique de la mesure mu-
sicale et de définir les règles de la com-

 position. Les Arabes ont, d’autre part,
 élevé la fabrication des instruments de
 musique au rang d’un art supérieur. Nous
 disposons d’un grand nombre de lettres
 sur les techniques de fabrication de ces
instruments, et nous savons que cer-

 taines villes, comme Séville, ont acquis
 une grande célébrité dans ce domaine ;
 de même, nous disposons de nombreux
 témoignages quant à l’excellence et à
 l’inventivité dont les Arabes ont fait
 preuve en la matière.

Même s’il nous est resté quelques re-
cueils de musique du début du IXè siè-
cle, la composition musicale était al-
 ors, pour l’essentiel, question d’oreille,

 certains auteurs considérant même
 que l’inspiration musicale leur venait,
 à l’instar des poètes, des djinns. Nous
disposons à cet égard de toute une lit-
 térature narrative à l’intérieur même
 des ouvrages consacrés au chant, aux
 instruments de musique, aux règles et à
 l’esthétique de la composition musicale
 aisnqi qu’à la vie et à l’œuvre des grands
 chanteurs et musiciens. Al Massaoudi
 (957), auteur de Mourouj adh-dhahab
 (Les Prairies dorées), a été le plus grand
 écrivain dans ce domaine ; nous pouvons
 également citer Al Aghâni (Les Chants)
 d’Al Isfahanî et, pour l’occident arabe,
 Al Aqd al farid (L’inimitable collier) d’Ibn
 Abd Rabbou (940), ainsi que l’imitation d’
 Al Aghâni, donnée par Yahya al Khadj de
Murcie (XIIè siècle).

 Le premier théoricien de la musique fut
 Younes Al Kateb (765) ; vinrent ensuite Al
 Khalîl ibn Ahmed auteur d’Al Aroudh (La
 Métrique arabe), Ishâq Al Mawssili (850),
 qui fut un novateur et un doctrinaire et
inventa de nombreuses structures ryth-

 miques et mélodiques. Le mouvement de
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 teurs (euses) se sont succédé à un rythme
soutenu, tout au long de l’époque abbas-

 side ; les plus célèbres sont ceux d’Al
 Khalîl ibn Ahmed, d’Al Kindî, d’Al Farabi,
de Safieddine Abd al Moumin Al Armaoui.

 L’orientaliste britannique H.G. Farmer
dresse, dans son excellent ouvrage His-

 toire de la musique arabe, la liste des
 dizaines d’ouvrages consacrés par les
 savants et exégètes de l’époque à la
 musique et au chant. Ces livres sont,
 aujourd’hui encore, à l’état de manuscrits
 s’ils n’ont pas purement et simplement

 disparu, laissant juste un titre et un nom
 d’auteur sur la liste des œuvres perdues.
 Farmer entame sa réflexion en soulignant
l’opposition fondamentale qui existe en-
tre la musique orientale qui est horizon-

 tale dans ses modulations et la musique
 occidentale dont les modulations sont
 verticales. La première se caractérise,
 en outre, par sa mélodie, son rythme et
 ses ornementations vocaliques, toutes
 caractéristiques étrangères à l’oreille de
 l’auditeur occidental. En fait, avant le Xè
 siècle cette opposition n’était pas réelle,
 orientaux et occidentaux se fondant sur

69

L’étude porte sur l’histoire de la musique, 
dans les temps anciens, et l’intérêt 
particulier que les Arabes et les musulmans 

accordaient à cet art, eu égard au rapport très fort 
de la poésie arabe à la métrique et aux rythmes 
musicaux sur lesquels se fondait le poème, 
celui-ci ayant été l’art où s’était véritablement 
épanoui le génie des Arabes, au cours des époques 
antéislamiques.
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  En outre, la musique est inséparable de
la langue arabe, qui est fondamentale-
 ment une langue musicale, faisant appel
 à l’écoute attentive et, d’un autre côté,
 depuis l’apparition de l’Islam, une langue
 liée au Coran dont la psalmodie a instauré
 un rythme musical instaurant une forme
 d’interactivité entre récitant et auditeur
à travers laquelle s’affirme le miracle in-
imitable de la parole coranique.

 L’auteur note que le premier livre
 arabe sur les sons et le chant remonte
 à l’époque omeyyade et s’intitule Le
 Livre du chant. Cet ouvrage précède d’au
 moins deux siècles le fameux Al Aghâni
 (Les Chants) d’Abou al Faraj al Isfahanî.
 Entre les deux, nous trouvons Al Qiyan ou
 Al Mughanniyat (« Les Courtisanes » ou
 « Les Chanteuses ») de Youssef. Puis les
livres arabes sur la chanson et les chan-

LA MUSIQUE ARABE SOUS L’ANGLE
DU PATRIMOINE ET DE LA PHILOSOPHIE

 Barakat Mohamed Morad )Egypte(

L’étude porte sur l’histoire de la musique, 
dans les temps anciens, et l’intérêt 
particulier que les Arabes et les musulmans 

accordaient à cet art, eu égard au rapport très fort 
de la poésie arabe à la métrique et aux rythmes 
musicaux sur lesquels se fondait le poème, 
celui-ci ayant été l’art où s’était véritablement 
épanoui le génie des Arabes, au cours des époques 
antéislamiques.
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les échanges de cadeaux au sein d’une 
société augmentent, dès lors qu’il s’agit 
de proches, d’amis ou de membres de la 
famille, et diminuent lorsque les liens 
se distendent entre les membres de la 
société ;

les cadeaux renforcent les rapports 
et les liens sociaux et aident au 
maintien des relations entre les 
individus et les groupes sociaux ;

les membres de la société restent 
très attachés à la tradition 
(sunna) du Prophète, en ce 
qui concerne l’acceptation 
et l’échange des cadeaux, 
ceux-ci étant le gage de la 
pérennité de la cohésion 
sociale ;

la valeur du cadeau 
est étroitement liée au 
statut du destinataire : 
plus le lien affectif est 
fort plus coûteux sera 
le cadeau ;

l’une des 
circonstances 
où s’intensifie 
l ’ é c h a n g e 
des offrandes 
immatérielles 
(ou symboliques) 
est celle du décès 
(cadeaux du mort) ;

l’un des cadeaux les plus fréquemment 
offerts, en particulier au cours des 
vacances d’été, est le voyage, notamment 
la visite aux lieux saints, l’auteur du 
cadeau en escomptant un « retour de 
bénédiction » ;

le processus d’échanges de cadeaux, dans 
l’environnement étudié, n’est pas en 
rapport avec le seul monde visible mais 
aussi avec le monde invisible ;

la valeur accordée par le récipiendaire 
au cadeau reçu ne dépend pas du coût 
de ce cadeau mais de la qualité de la 
relation qu’il entretient avec l’auteur de 
l’offrande ;

le récipiendaire peut considérer cette 
offrande comme un geste d’orgueil 
(ou de fachar  – présomption –, comme 
disent certains) surtout lorsque le cadeau 
est d’un prix exagérément élevé ou 
dépassant les capacités économiques 
aussi bien de la personne qui offre que 
de celle qui reçoit, la première essayant 
de faire croire qu’elle a les moyens de 

s’approvisionner en toute circonstance 
dans les endroits les plus 
chers et de suggérer que le 
récipiendaire est d’un niveau 
social inférieur au sien ;

mais, d’un autre côté, 
le cadeau est de nature 
à changer positivement 
le regard que pouvait 
porter le récipiendaire 
sur le donateur, à 
faire disparaître 
les rancoeurs et à 
renforcer les rapports 
entre les personnes. 

Le savant 
o c c i d e n t a l 
M a r s h a l l 
Salins n’a-
t-il pas dit : 
« Si les amis 
se font des 
c a d e a u x , 

ce sont les 
cadeaux qui font 

l’amitié. » ?
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L’enquête concerne essentiellement la 
région d’Eddaya dont les populations 
restent, à l’instar des autres villages du 
Bahreïn, très attachées aux coutumes et 
traditions ancestrales et continuent de 
célébrer l’ensemble des rites religieux, 
rites husseinites (en référence à Hussein 
ibn Ali, petit-fils du Prophète, qui est 
particulièrement révéré par les chiites) 
ou autres manifestations religieuses. 

L’auteur s’attache à définir la notion 
de « cadeau » et à décrire les types de 
cadeaux en rapport avec les diverses circo  

nstances, en précisant les significations, 
croyances et finalités qui y sont liées. 
Partant de l’idée que le cadeau joue 
un rôle important dans la vie sociale de 
beaucoup de peuples, que leur mode de 
vie soit primitif ou évolué, et influe de 
façon indirecte sur l’interaction sociale 
entre les individus et les communautés, 
dans la mesure où il constitue l’un des 
facteurs essentiels de la préservation de 
la cohésion et de la solidarité sociales, 
l’auteur aboutit, au terme de sa réflexion, 
aux conclusions suivantes :

Le Cadeau : Cadre De
Référence Et Pratique 
)LE VILLAGE D E’DDAYA BAHREIN ( COMME EXEMPLE

Khadija Al Moulani )Bahrein(
)Revu par Nour El Houda Badis( 

Cette étude ethnographique porte sur le « cadeau », en tant 
qu’il constitue un moyen pour consolider les rapports 
sociaux et renforcer la cohésion du groupe, à l’intérieur 

d’un même village, que le cadeau ait un caractère matériel ou moral. 
Les cadeaux varient à cet égard selon les circonstances, qu’elles 
soient d’ordre spirituel ou temporel, mais aussi selon l’importance 
que leur confèrent les coutumes, traditions ou croyances qui ont 
cours dans le village.
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a en effet longtemps voulu que personne 
n’ait jamais vécu sur le site de cette ville 
avant l’arrivée de l’Islam. Cette idée, de 
nombreuses sources arabes ont contribué 
à l’accréditer, faisant valoir que Kairouan 
a été créée à partir de zéro et que son 
nom vient d’un mot persan qui signifie la 
halte des caravanes.

L’étude s’arrête ensuite sur le lieu de 

pèlerinage appelé « El Mahniya » qui a la 
forme d’une arcade jouxtant la mosquée 
Al Ansari ou Al Ansar, sise dans la partie 
sud-ouest du mur de Kairouan, non loin 
de Bab el Jedid (la Nouvelle porte). Le 
caractère unique de ce site et la pérennité 
du culte qui y est pratiqué ne peut que 
retenir l’attention, d’autant que l’on est 
en terre d’Islam, religion dont on peut 
supposer qu’elle a totalement éliminé ce 
type de culte.

D’autres vestiges et sites similaires 
montrent qu’il est temps de réviser les 
sources littéraires selon lesquelles la ville 
de Kairouan aurait été fondée par Okba 
ibn Nafa’a sur un site qui n’a jamais connu 
présence humaine. Cela est d’autant plus 
nécessaire que les témoignages relatifs au 
passé antéislamique de la ville ne cessent 
aujourd’hui de nous interpeller, ouvrant la 
voie à des recherches fort prometteuses. 
En outre, ce site nous invite à revoir 
notre vision du Maghreb musulman, les 
Africains islamisés ayant gardé, après leur 
conversion à l’Islam, une part importante 
de leurs pratiques culturelles, ce qui a 
donné lieu à un brassage culturel original 
sur lequel les nouvelles recherches ont 
commencé à lever le voile.
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 L’importance de tels rites apparaît 
d’autant mieux que les travaux artistiques 
qui nous sont parvenus témoignent de la 
place éminente que la fertilité a occupée 
dans l’esprit des hommes. Une telle 
importance s’explique, sans aucun doute, 
par la proximité de ce thème avec celui 
de la fécondité où se manifeste l’instinct 
de conservation, qui est le propre de 
l’espèce humaine. En outre, la fertilité 
est liée à l’idée de baraka (bénédiction). 
Les berbères, en particulier les ruraux, 
ont à cet égard donné à cette idée une 
portée quasi universelle ; ils croyaient 
que la fertilité constitue une protection 
autant qu’elle contribue à la fécondité 
de l’homme, de l’animal et du végétal, 

apportant à tous confiance et sécurité. 
C’est cela qui, à l’évidence, explique 
la pérennité de ce motif, à travers les 
âges.

L’auteur affirme qu’en dépit de cette 
expansion de l’Islam en Tunisie qui peut 
nous amener à penser que des rites 
liés à la fertilité ne pouvaient qu’avoir 
disparu, de telles pratiques païennes 
étant interdites par le système religieux 
en vigueur dans le pays, on découvre, 
non sans surprise, s’agissant de la ville de 
Kairouan qui est considérée comme un de 
hauts lieux de l’Islam, un site où des rites 
étroitement liés à la fertilité continuent 
d’être pratiqués. Une croyance peu fondée 

«EL MAHNIYA »:
  UN LIEU DE PELERINAGE  DANS LA VILLE
 DE KAIROUAN )TUNISIE(

 Adel Njem )Tunisie(

L’auteur note que l’étude qu’il a consacrée à la poterie 
« sacrée » et dont une partie porte sur la résurrection des 
rites de la fertilité l’a conduit à s’intéresser aux pratiques 

religieuses dans de nombreuses cultures et civilisations, ce qui lui 
a permis de découvrir l’expansion mais aussi l’ancienneté et la 
variété de ces rites, outre la pérennité de nombreuses pratiques et 
objets de culte qui ont un lien avec ces rites, et cela dans toute la 
région méditerranéenne, sinon au-delà.
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tradition populaire voulant même que la 
mariée qui a la chance de voir la pluie 
tomber le jour de ses noces  aura un « vert 
destin » car elle a le « pied vert », dans 
le sens de la vitalité et de la fertilité. Les 
branches de palmier sont utilisées, lors 
des funérailles ou de la visite au mort 

mais aussi pour décorer les cimetières.

Les différentes études consacrées à la 
question reconnaissent, en général, que 
le palmier était aux yeux des Phéniciens 
l’arbre de la vie ; les Phéniciens sont 
même allés jusqu’à considérer cet arbre 
comme consubstantiellement lié au jardin 
de l’éden autant qu’à Ashtart, symbole de 
la fertilité. Le palmier était également le 
symbole de la famille chez les peuples 
d’Egypte, du Croissant fertile et de la 
Presqu’île arabique. 

Certaines données portent à penser que 
les Arabes de l’époque antéislamique 
adoraient le palmier et qu’une fête 
annuelle était consacrée à cet arbre, à 
Najran.

L’image du palmier est clairement liée, 
aux plans culturel et anthropologique, au 
cycle de la mort et de la résurrection ou, à 
celui de la naissance et de la perpétuation 
de l’espèce. 
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de Muraibet, en Syrie, et de Jéricho, en 
Palestine. 

Il ne semble pas que le tombeau ait 
constitué, dans les croyances populaires, 
un lieu où les vivants pouvaient trouver 
un réconfort, quand bien même il 
renfermerait un être cher. C’est pourquoi 
des coutumes se sont développées où le 
tombeau était utilisé à certaines fins, dans 
la vie de tous les jours, dans les milieux 
populaires. Pour prendre un exemple, 
un homme, animé de rancune à l’égard 
d’un autre, se rendra sur une tombe où 
il ramassera une poignée de terre qu’il 
répandra sur la tête de son ennemi, le 
jour du mariage de ce dernier, ce qui fera, 
selon la croyance populaire, de la victime 
un homme tout à fait mort, un transfert 
s’étant produit de la personne ensevelie 
sous terre à l’ennemi qui était en vie.

De même, certaines croyances populaires 
voient que le saccage ou la destruction 
des tombeaux comme dans toute tentative 

de les faire disparaître, surtout lorsque le 
mort est un homme de bien ou un saint, ne 
peuvent que conduire l’auteur de telles 
violations à la mort ou à la paralysie, sauf 
s’il immole un agneau et en fait l’aumône 
aux pauvres.

Peut-être faut-il noter, ici, que les rites 
funéraires se caractérisent par trois 
actions : 

La première : consiste à verser de l’eau 
(sur la sépulture) ; ce rite est très 
ancien ;

La seconde : à offrir des repas et à 
immoler des bêtes pour honorer l’âme du 
défunt ;

La troisième : à mettre des branchages, 
du lys, des palmes et des roses sur la 
tombe du défunt, car on croit que cela 
contribue à « adoucir l’atmosphère sèche 
et sinistre » de cette tombe. Nous savons 
à cet égard que la couleur verte symbolise 
la vie, la fertilité et le printemps, la 
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Cette continuité traduit aussi bien 
le rapport des peuples à la nature et 
à l’environnement physique que les 
relations à l’intérieur d’un milieu social 
qui n’a cessé de se renouveler et qui est 
devenu le creuset à l’intérieur duquel 
s’est formée la sphère civilisationnelle du 
Machreq arabe. 

Les populations du Machreq enterrent 
jusqu’à ce jour leurs morts selon les 
mêmes rites : un petit trou est creusé, du 
côté de la pierre tombale, à moins que de 
la terre sablonneuse ne soit répandue sur 
la sépulture, en vue d’être arrosée par 
les visiteurs, lesquels y feront pousser 
une végétation qui doit rester toujours 
verdoyante. La plupart des gens estiment, 
aujourd’hui, qu’une telle tradition n’a 
d’autre but que d’« adoucir » la dernière 
demeure du défunt.

Mais, en revenant aux documents 
sumériens sur la région du Machreq arabe 
ainsi qu’aux vestiges recueillis dans 
différents sites, nous constatons que ce 
rite remonte aux temps préhistoriques, 
qu’il a été consigné dans les ouvrages 
sumériens, depuis cinq mille ans, et 
reste encore vivace, de nos jours. Les 
offrandes présentées aux défunts, sous 
forme de nourritures et de boissons, ou 
les cérémonies rituelles qui leur sont 
consacrées, pendant les journées de nadb 
(déploration et éloge du mort) sont censés 
protéger les survivants contre les âmes 
des morts et calmer les esprits habitant 
les profondeurs souterraines. 

A ce jour encore, on entend dire, en 
accord avec les croyances populaires 
du Machreq, d’un homme à l’agonie 
que « son étoile a plongé. » Il n’est pas 
certain que les populations de la région 
sachent aujourd’hui le sens exact de la 
formule, mais les documents venus des 
sites de différentes cités de l’ancien 
Machreq nous donnent l’explication. 
La croyance dans les étoiles jouait en 
effet un rôle important dans la vie des 
hommes, chaque personne ayant un signe 
du zodiaque qui gouverne son existence et 
le rapport entre ce signe et un autre signe 
a des conséquences fastes ou néfastes sur 

cette personne. 

L’homme moderne place aujourd’hui la 
photo du cher disparu sur le mur pour 
perpétuer sa mémoire et exprime ainsi, 
d’une certaine manière, son désir de lui 
garder une place parmi les vivants ou, 
pour être plus précis, l’espoir que sa 
mémoire ne s’effacera jamais. Or, ces 
nobles sentiments humains sont attestés 
depuis les premiers âges de la civilisation 
universelle, même si chaque époque a 
adopté un style et une esthétique qui 
lui sont propres. Ainsi, en remontant aux 
temps anciens du Machreq et à l’invention 
de l’agriculture, neuf mille ans avant 
l’ère chrétienne, nous constatons 
l’existence d’un phénomène que l’on a 
appelé arwahiya (spiritisme) ou culte des 
ancêtres : le crâne du mort est séparé 
du reste du corps, puis, dans la logique 
de ces pratiques cultuelles, accroché 
au mur de la maison, ainsi que nous le 
prouvent les découvertes faites sur le site 
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L’étude porte sur les racines historiques des 
croyances populaires liées à la mort. L’auteur 
souligne que la pérennité des représentations 

populaires de la mort relève d’une continuité 
civilisationnelle et d’une interaction entre les 
civilisations humaines qui se poursuit de façon certaine 
dans la région du Machreq (orient) arabe, depuis des 
millions d’années, c’est-à-dire depuis les âges les plus 
anciens de la préhistoire.

 RITES ET CROYANCES
LIES A LA MORT
DANS LE PATRIMOINE DU MACHREQ ARABE
UNE APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE
Bachar Khleif )Syrie(
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  Le grand poète soufi Jalal al dîn Al Roumî
 cite le nom de cet anatolien plein de ruse
 qui s’appelle Nasreddine Khodja.
 Les anecdotes relatives à ce
 personnage se sont répandues
 par la suite en Egypte, où le
 personnage fut connu sous ce
 nom avant d’être surnommé
 Jha (ou Goha – prononciation
 égyptienne) le Byzantin (Goha
 d’Anatolie). J’ai peu constater,
 dans une deuxième étape, que
 certaines des histoires de Jha
 se trouvaient déjà dans Kalila
 wa Dimna (Panchatantra) et
dans le recueil de contes hin-

 dous intitulé La Rivière aux contes.
 Lorsque je m’étais par la suite
penchée sur les origines ori-

 entales du théâtre d’ombre
 égyptien j’ai découvert que
 les histoires de Jha (Goha)

 s’étaient répandues dans les différentes
régions de ce pays avant l’arrivée des his-

 toires des Turcs rusés. J’ai de même
 appris qu’il existe un livre sacré
 contenant les enseignements du
 bouddhisme (sutra), c’est-à-dire
 les enseignements attribués à
 Bouddha Shakyamuni ; ce livre
s’intitule « Dialogues entre Boud-

 dha le sage et le naïf ». La lecture
 de ce livre m’a permis de saisir les

 racines orientales de la naïveté
 de Jha.

 L’article est
 pour l’essentiel
 un essai

d’analyse ap-
 profondie des
histoires rela-

tives à ce person-
nage.
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L’HISTOIRE TOUJOURS RECOMMENCEE DE JHA )GOHA (

 DECOUVERTE DE NOUVEAUX INDICES
 SUR LA PROPAGATION DES ANECDOTES
SUR LE PERSONNAGE
Francesca Maria Corao )Italie(
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Lorsque j’ai commencé à étudier la légende de 
Jha, j’ai voulu comparer les spécificités que 
j’ai pu déceler, au niveau des patrimoines 

populaires arabe, turc et sicilien, et il m’était apparu, à 
ce moment-là, que les versions turques étaient, dans une 
large mesure, influencées par les enseignements soufis.
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clairement et ont du reste été recensées 

par le poète Safieddine Al Haly (677-750 

H. / 1277-1349).

La poésie populaire est plus proche des 

gens du peuple qui sont plus disposés 

à la mémoriser et à en multiplier les 

inventions car ils se plaisent à l’entendre 

et à en varier l’expression. Cette poésie 

est présente à tous les moments de leur 

existence. On peut même affirmer en toute 

certitude qu’elle est davantage enracinée 

dans leur culture que dans celle des élites 

sociales, et il n’y aurait pas exagération à 

la classer sous la dénomination de poésie 

a’mmi (des couches populaires), ce qui 

signifie que cette poésie constitue un 

élément essentiel de l’identité des gens du 

peuple et un facteur de cohésion sociale, 

à toutes les étapes de la vie de ces gens. 

Cette poésie est également devenue le 

meilleur porte-parole de tous ces hommes 

et femmes, dans tous les événements 

et circonstances qui affectent leur 

existence. Et c’est cela autant que le rôle 

primordial que ces couches sociales jouent 

dans la sauvegarde et la promotion de ce 

patrimoine, inséparable des évolutions 

qui touchent l’ensemble de la société, 
qui les distingue des élites. En d’autres 
termes, la dynamique de la créativité 
dans la poésie populaire irakienne est 
plus puissante et la diversité des formes 
poétiques plus importante que celles que 
connaît la poésie classique. 
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Les critiques littéraires estiment que la 

littérature de cette époque est tombée à 

son niveau le plus bas, excepté quelques 

rares créations lumineuses, œuvres de 

poètes qui ont su conserver l’art du vers 

et la forme traditionnelle de la qasida 

(poème respectant les canons de la 

métrique arabe), même si leurs œuvres 

ne furent pas totalement dénuées des 

influences de cette poésie de l’âge du 

déclin.

Cette période connut, par contre, une 

efflorescence de la poésie populaire 

versifiée, dans ses diverses formes. 

Cette poésie, très répandue dans les 

milieux populaires, notamment en Irak, 

s’est affirmée avec force, comme si elle 

prenait une revanche sur la « grande » 

poésie et voulait l’inciter à renouer avec 

son glorieux passé. Le poème en vers 

réguliers se présentent, au départ, sous 

la forme d’une suite de quatrains, puis 

de quintiles avant d’évoluer vers des 

structures strophiques de six puis de sept 

vers, cette dernière forme ayant par la 

suite pris le nom de mawwal al zahîri. Ces 

poésies populaires étaient alors appelées 

les sept arts de la poésie « dialectale », 

c’est-à-dire de la poésie dont le substrat 

linguistique se situe hors des règles 

de l’arabe littéral. Les « altérations » 

du dialectal y apparaissaient en effet 

La « période sombre » de l’histoire culturelle de 
l’Irak qui s’étend du milieu du VIIè à la fin du 
Ixé siècles de l’Hégire (XIIIè au X siècles ap. 

J.C.) est celle où la littérature a marqué un net recul et 
s’est repliée sur elle-même. Cette période vit, en effet, 
l’apparition de nouvelles formes poétiques caractérisées 
par des ornementations verbales où fleurissent allitérations, 
assonances et calembours. La forme a, dès lors, pris le pas 
sur le contenu. 

Les Nouvelles Tendances De
La Poésie Populaire Irakienne

 Dr. Kahaïrallah Saïd )Irak(
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d’histoires d’amour sur fond de 
patriotisme, à moins qu’elles ne 
rappellent les jours de bonheur de 
cette nation. 

L’étude s’arrête également 
sur les taraef (anecdotes) où 
l’on trouve une satire, sur le 
mode humoristique  des réalités 
politiques, sociales ou économiques 
de la société, considérant qu’il 
s’agit là d’une sorte de littérature 
engagée. Les héros de ces brefs 
récits appartiennent à des types 
populaires connus, tels que le 
Jha des Arabes, le Mollah Ned des 
Kurdes, le Khodja Nasrallah des 
Turcs, le personnage de Karakouz 
ou celui de Temour Lank dialoguant 
avec le mollah.

L’auteur passe enfin en revue 
certains aspects de la littérature 
populaire kurde, laquelle relève 
de l’oralité, avant de citer 
quelques manifestations concrètes 
de cette même culture populaire, 
notamment dans les domaines du 
vêtement, de la cuisine ou des 
instruments de musique.
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fait assimilé au soulèvement des pauvres 
contre la féodalité et la tyrannie.

Parmi les épopées amoureuses, on peut 
citer l’« épopée du marchand de harnais » 
qui s’arrête sur les aspects sociaux de 
l’existence des pauvres et leur lutte 
pour la survie.  Mais la plus célèbre de 
ces épopées demeure celle de Jokh et 
Siamand qui conte les amours du fils de 
paysan Siamand et de la fille de l’Agha 
(émir) Jokh ainsi que la quête du bonheur 
éternel menée par les amoureux.

L’auteur parle ensuite des récits populaires 
kurdes, dont le plus célèbre est l’histoire 
de Mom et Zein qui ressemble à la légende 
du fou de Leyla, dans la littérature arabe. Il 
évoque, en outre, les chansons populaires 

kurdes, aussi bien celles se rapportant 
aux événements festifs que celles des 
travailleurs, des bergers, des paysans ou 
celles accompagnant les cérémonies de 
mariage, les debkas (danses collectives 
où les danseurs martèlent le sol du pied), 
les berceuses, les comptines ou encore 
les airs chantés par les femmes, lors de 
la traite des vaches et de la fabrication 
du petit lait. 

L’auteur  note que les chansons kurdes 
évoquent très souvent des événements 
importants de l’histoire de la nation 
kurde, comme ceux qui ont eu pour 
théâtre la citadelle de Dumdum et qui 
sont considérés comme un des moments 
glorieux de l’histoire de ce peuple. 
Certaines de ces chansons tournent autour 
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L’étude porte sur l’un des aspects du 
patrimoine jordanien, tel qu’il se manifeste 
chez la communauté kurde, dans les 

différents aspects de son existence : enfance, 
mariage, rites de la mort et des funérailles, mais 
aussi à travers certaines formes de la littérature 
populaire de ce peuple, ainsi que de ses légendes, 
telle celle de Guiguilmesh qui vient de l’ancienne 
Babel, au nord de l’Irak.

La légende kurde fait de la lutte opposant 
l’homme aux démons et djinns un symbole 
du combat qui se poursuit depuis les 
temps les plus anciens entre les forces du 
bien et les forces du mal.

L’auteur met l’accent sur les épopées 
populaires des Kurdes, telles que les 
épopées héroïques ou amoureuses. 
L’épopée de « Dumdum » est peut-être 

la plus célèbre des épopées héroïques. 
Le récit porte sur la lutte menée par 
les Kurdes entre 1608 et 1610, sous la 
conduite l’émir Khan ( Khan le manchot, 
qui est appelé dans l’épopée « le Khan à 
la main d’or », tandis que son histoire a 
pour titre : « l’épopée de la citadelle de 
Dumdum »), ce combat est mené contre le 
chah d’Iran, Abbas 1er.  Ce combat est en 

53



8
Culture Populaire     Hiver 2010

L’étude porte sur l’un des aspects du 
patrimoine jordanien, tel qu’il se manifeste 
chez la communauté kurde, dans les 

différents aspects de son existence : enfance, 
mariage, rites de la mort et des funérailles, mais 
aussi à travers certaines formes de la littérature 
populaire de ce peuple, ainsi que de ses légendes, 
telle celle de Guiguilmesh qui vient de l’ancienne 
Babel, au nord de l’Irak.

52

 LA DIVERSITE CULTURELLE DANS
LE PATRIMOINE POPULAIRE JORDANIEN
L’EXEMPLE DE LA COMMUNAUTE KURDE
 Omar Abdurrahman Al Sarissi )Jordonie(

 Cette histoire tourne autour des plus 
anciennes idées et croyances populaires 
relatives à la genèse et au héros mythique 

qui est porteur d’attributs divins et mène 
un perpétuel combat pour sa survie et la 
conservation de la vie sur terre.
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d’une certaine façon, en y introduisant 
divers phantasmes, imitations et images 
de l’élément visé ; il les transmet ensuite 
par les sens aux témoins du processus 
grâce à la force de suggestion dont il est 
doué, si bien que ces spectateurs voient 
ces phénomènes se dérouler devant leurs 
yeux alors qu’il ne se passe rien de tel 
dans la réalité. » Ibn Khaldoun semble 
suggérer ici que certaines personnes sont 
douées d’une telle force de suggestion et 
que d’autres seraient impressionnables, 
l’hypnotisme n’étant à cet égard que 
l’une des manifestations de ce pouvoir 
d’influence sur les autres.

Ibn Khaldoun attribue certaines formes 
de magie au désir qui est en l’homme 
de connaître ce que lui réservent les 
jours à venir, les succès et les échecs qui 
l’attendent dans sa vie.

Ibn Khaldoun essaie également, dans les 
Prolégomènes, d’établir le lien entre 
certaines formes de magie, tels que 
l’astrologie, la géomancie, la divination, 
le spiritisme, etc., et leurs racines dans 
les pratiques antéislamiques des voyants 
et autres devins.

S’il y a une conclusion à tirer de ces 

réflexions sur la démarche adoptée 
par Ibn Khaldoun dans les pages qu’il a 
consacrées dans ses Prolégomènes aux 
croyances populaires et à certaines 
pratiques magiques est que ce grand 
penseur arabe du VIIIè siècle de l’Hégire 
a toujours procédé avec méthode et 
dans un esprit que l’on peut qualifier 
de moderne. Non content de décrire les 
manifestations de croyance populaire, il 
tente d’en déchiffrer les secrets et d’en 
retrouver les racines profondes, à partir 
d’un examen attentif des causes et des 
effets. En rejetant bien des croyances 
populaires qui relèvent du conte et 
manquent de tout substrat logique il 
s’est fondé sur les enseignements de 
la religion musulmane ainsi que sur les 
grandes avancées scientifiques de son 
époque, notamment dans les domaines de 
la théologie ou de la logique, sans parler 
de cette grande puissance d’analyse et 
de synthèse qui était la marque de son 
génie. Ainsi, notre grand historien a-t-
il ajouté, dans ce domaine comme dans 
tant d’autres, des pierres d’attente au 
grand édifice du savoir sur lesquelles 
les spécialistes du folklore vont pouvoir 
construire leurs théories et leurs enquêtes 
sur le terrain.
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Si les nations n’ont prêté attention à la 
richesse d’un tel héritage qu’à l’époque 
contemporaine, le savant Ibn Khaldoun, 
qui était né dans la région du Maghreb, 
dans une famille venue d’Hadrumète, 
et dont l’œuvre connut un prodigieux 
rayonnement au cours du VIIIè siècle de 
l’Hégire, a compris toute l’importance 
des croyances et pratiques populaires 
qu’il ne s’est du reste pas contenté de 
rapporter, mais qu’il a abordées selon 
une démarche souvent proche de celles 
qui se sont imposées à notre époque.

On pense, notamment, à la magie qu’il 
évoque dans ses célèbres Prolégomènes. 
Il désigne en effet la magie ainsi que 
certains prodiges qui en relèvent du mot 
de « sciences » et les définit comme « la 
science de dispositions naturelles par 
lesquelles les êtres humains affirment 
leur capacité à faire face à l’action des 
éléments naturels, avec ou sans l’aide 
de phénomènes naturels : la première de 
ces sciences est la magie, la seconde le 
recours aux talismans. » Cette définition 
contient implicitement la reconnaissance 
que ces « sciences » pallient les carences 
techniques des hommes, dès lors que ceux-

ci éprouvent le besoin de transformer la 
nature. Ibn Khaldoun reprend cette idée 
dans le passage où il dit que les pratiques 
magiques visent à modifier les corps 
physiques en leur donnant une autre forme 
« au moyen de la force psychologique 
et non pas de l’action matérielle. » Ibn 
Khaldoun évoque une troisième forme de 
magie qui est, selon lui : « l’influence 
des puissances imaginaires ; celui qui 
détient une telle influence se sert de 
ces puissances imaginaires qu’il utilise 

Le 
mot folklore (ou patrimoine populaire) désigne le 
patrimoine oral des populations, qu’elles soient 
« primitives » ou « civilisées » et qu’il s’agisse d’œuvres en 

vers ou en prose. S’y rencontrent à cet égard croyances, coutumes, 
traditions, rites et bien d’autres pratiques populaires. 

 Ibn Khaldoun Et La
Science Du Folklore
Sabri Muslim  Hammadi )Irak(
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s’y exprimer des aspirations d’ordre 
esthétique qui n’obéissent pas forcément 
à la pensée rationnelle, au sens courant 
du terme.
Mais les avancées qui ont marqué les 
temps modernes, depuis le XIXè siècle 
jusqu’à nos jours, ont complètement 
révolutionné la vision de l’image et des 
productions de l’imaginaire. Ainsi, la 
photographie, le cinéma, la télévision, 
les nouvelles techniques de fabrication 
et de distribution du livre, etc. ont 
ébranlé dans ses fondements le discours 
de la raison, mettant les œuvres nées 
de ces nouvelles découvertes dans un 
rapport plus immédiat avec l’imagination  
qu’avec la raison des hommes, si bien que 
les différents domaines et expressions de 
l’imaginaire sont passés de l’ombre et de 
la marginalité où ils étaient confinés, et 
donnant forme à un matériau visible qui 
nourrit l’œil, quelle que soit la direction 
qui le sollicite. La ville moderne s’est, dès 
lors, transformée en un vaste entrepôt de 
symboles et de significations où l’image 
occupe une place secondaire, et tout 
se passe alors comme si ces mutations 
radicales que la modernité a instaurées 
et ces symboles visuels qui impriment 
leur marque à tous les espaces de la 
ville moderne avaient concouru à donner 
toute sa signification à cette formule de 
Platon : « Celui-là qui a capturé l’image 
a capturé l’âme. »
L’écriture et la création artistique, 
quels qu’en soient la forme ou le mode 
d’expression, constituent un riche 
domaine pour le travail de l’imagination, 
laquelle peut, par l’image, la métaphore, 
la comparaison, l’exploitation des mythes 
et légendes, offrir de plus nombreuses 
opportunités au dialogue entre les 
cultures que ne pourrait le faire la raison 
stricto sensu. L’écriture et l’art, étant la 
manifestation sublimée des potentialités 
conscientes et inconscientes enfouies 
dans le corps de l’écrivain ou de l’artiste, 
constituent, dans leur principe même, 
un appel à nul autre pareil. De même le 
texte écrit est-il un appel à une rencontre 
entre l’imaginaire de l’auteur et celui du 
lecteur virtuel, lequel lira le texte à partir 
de son propre imaginaire, c’est-à-dire de 
sa perception personnelle du symbolique. 

C’est à l’intérieur de ce processus que se 
fera l’interaction ou la répulsion.
L’auteur souligne que l’imaginaire, en 
tant qu’il est le domaine d’où jaillissent 
les symboles, ne s’arrête pas à la simple 
reformulation des choses ou au simple 
reclassement des images et des récits. 
Car autant il implique la subjectivité 
de l’individu, au cours du processus de 
production de l’œuvre, autant l’imaginaire 
la transcende pour aller à la rencontre de 
réalités relevant de ce que Paul Ricoeur 
appelle « l’imaginaire social ».
L’auteur souligne, en outre, que l’occident 
a œuvré, depuis l’âge des Lumières 
jusqu’à ce jour, à réunir deux niveaux 
constitutifs de son être : la production de 
soi et de sa propre identité, d’un côté, 
et de l’autre, l’autocritique et la critique 
des métamorphoses de cette identité. Une 
telle critique est menée tantôt au nom 
de la raison, tantôt sous la forme d’une 
négation radicale de ce qui est, tantôt au 
nom de la « dé-raison » et de la promotion 
de l’imaginaire, restauré dans sa dignité, 
etc. C’est ainsi que l’histoire de la 
pensée occidentale s’est frayée sa voie, à 
travers de nombreuses démarches qui en 
font une histoire associant des approches 
et des perceptions hétérogènes, voire 
conflictuelles, et qui peuvent, ici ou là, 
s’exclure mutuellement.  

49
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On pourrait se dire que l’imaginaire 
relève de la théorie littéraire, de la 
critique d’art ou des domaines du 
soufisme, et plus généralement, des 
religions, et qu’il est très rare que la 

pensée philosophique s’y intéresse. Il est 
certain que les philosophes obéissent à 
des considérations et à des présupposés 
logiques, qui se justifient en soi, lorsqu’ils 
abordent les questions de l’imagination et 
de l’imaginaire où se croisent légendes, 
contes, récits et rêves, c’est-à-dire les 
diverses productions symboliques qui 
transcendent les contraintes de la raison. 
Négliger toutes ces manifestations et n’y 
voir que des phénomènes susceptibles de 
perturber le fonctionnement de l’esprit 
serait, en effet, une manière d’aborder 
le sujet humain de façon monolithique, 
sous le seul angle de la raison. Car, rêve, 
imagination ou sensations représentent, 
pour le moins, l’en deçà de la raison, sauf 
que l’être humain n’est pas simple raison, 
pas plus qu’il n’est simple conscience. 
Bien au contraire, c’est un être « fait 
de contradictions » et dont l’existence 
suppose la coexistence du désir, du rêve, 
de la raison et de la réalité, un être à 
l’intérieur duquel interagissent et se 
combattent toutes ces facultés pour 
exploser, sous la forme de manifestations 
linguistiques et symboliques où la raison 
peut étendre son empire comme peuvent 

SUR CERTAINES FORMES DE
PRISE DE CONSCIENCE DU ROLE
DE L’IMAGINAIRE
Mohamed Noureddine Afaya )Maroc(

La réflexion part de l’idée que la philosophie, du fait qu’elle se 
fonde en grande partie sur la raison, a négligé, à différents 
niveaux, les autres facultés humaines, imagination, 

sensation, etc., considérant notamment l’imagination comme un 
élément susceptible de perturber l’exercice de la raison, ainsi que 
l’affirme Descartes, et qu’il est nécessaire de la tenir à l’écart de 
toute démarche cognitive, le savoir étant le produit d’une pure action 
volontaire de l’entendement, lequel tire sa légitimité de sa propre 
logique.
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Le 14 février 2001 le peuple bahreïni a 
voté « OUI », à 98,4%, à la Charte nationale 
d’action, dans un remarquable élan de 
solidarité nationale qui a contribué au 
développement et à la mise en place du 
projet de réforme, lancé par Sa Majesté le 
Roi Hamad bin Aïssa Al Khalifa, souverain du 
Bahreïn – que Dieu le garde ! Un ensemble 
de mesures et de décisions  politiques 
courageuses ont précédé le démarrage du 
projet qui ont créé un climat de détente 
sur la scène politique locale ainsi qu’une 
ouverture sur les différents courants, dans 
un esprit de participation et de pluralité.         
Le Bahreïn et la région arabe se trouvaient, 
en effet, à un tournant historique, signifiant 
que le moment était venu pour que des 
réformes et des changements soient mis 
en œuvre : une décision audacieuse autant 
qu’irrévocable s’imposait afin de hisser le 
pays à la hauteur des exigences de l’Histoire. 
Le projet de réforme présenté par Sa 
Majesté le Roi ne pouvait, dès lors, qu’être 
une occasion historique irremplaçable pour 
cette mutation civilisationnelle que le 
Royaume de Bahreïn allait connaître dans 
les années suivantes. Et c’est ainsi que nous 
avons vu s’accomplir de grandes avancées 
qui ont touché les différents secteurs de 
la vie politique, économique et sociale, 
conduisant à un véritable bond qualitatif, 
tant au plan de la modernisation des systèmes 
administratifs et législatifs que de la création 
des institutions et organes constitutionnels 
et de la concrétisation des principes de la 
démocratie et de la liberté d’opinion et 
d’expression. N’oublions pas, cependant, 
que pratique de la démocratie impose une 
prise de conscience profonde des enjeux ainsi 
que beaucoup de patience, de persévérance 
et d’attachement à l’éthique de l’amour de 
l’autre, de la tolérance et de la démocratie, 
en tant qu’option unique et irremplaçable, 
quels que soient, par ailleurs, les écueils qui 
peuvent surgir, au début du chemin. Tels sont 

en effet les enseignements que nous devons 
retirer des expériences des nations qui nous 
ont précédé sur ce chemin.                                                                                                  
Au cours des dernières années de l’ère de 
prospérité que connaît ce jeune Royaume, 
la culture a bénéficié d’un intérêt notable, 
devenant l’un des piliers du développement 
politique, économique et social du Bahreïn. 
La véritable créativité ne peut en effet 
s’épanouir que dans un climat de liberté, 
de démocratie et de transparence. Et c’est 
par elle que notre culture nationale prendra 
son essor, en puisant dans ses racines 
authentiques qui sont étroitement liées à la 
civilisation de la mer et du désert.

Nous pouvons affirmer, en toute certitude, 
que la parution de la revue LA CULTURE 
POPULAIRE qui entre dans sa troisième année 
constitue l’un des témoignages de ce climat de 
liberté et d’épanouissement de la démocratie 
mais aussi l’une des manifestations de notre 
profond attachement à l’identité nationale 
arabe et aux multiples racines et expressions 
culturelles du Royaume de Bahreïn et 
l’une des concrétisations du grand projet 
de réforme, un bourgeon que nous nous 
engageons à soigner et à développer, afin 
de le transmettre en toute fidélité à nos 
jeunes générations, forts du soutien et des 
directives de Sa Majeté le Roi Hamad bin 
Aïssa Al Kahlifa, souverain du Royaume de 
Bahreïn, que Dieu le garde et l’inspire.

Un grand salut au Royaume de Bahreïn, à ses 
dirigeants et à son peuple, à l’occasion de la 
célébration de la glorieuse Fête nationale. A 
la lumière du projet de réforme nationale, 
s’ouvriront des fleurs et des fleurs et des plus 
grandes espérances s’empliront les cœurs.

LA CULTURE POPULAIRE

La Culture Populaire A La Lumière 
Du Projet De Réforme Nationale

PRÉFACE
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put in their ears big, golden earrings 
inlaid with lovely, precious stones. Their 
wrists are encircled by bracelets that 
are made from gold, while the bracelet 
that surrounds the woman’s hand weighs 
around 350 grams. Women who do not 
belong to the top elite adorn themselves 
with silver bracelets and hang silver 
anklets on their feet. Thus, residents of 
the city of Fes, women and men, wear 
pants, which they never wore before, but 
they are satisfied with that.

The author indicates that the professional 
differentiation in Fes had required 
wearing a particular dress that matches 
the type of profession. As a result, each 
professional unit has an equivalent unit 
of clothes that corresponds to its nature 
and that distinguishes it from other 
professions. Hassan Al-Wazzan referred to 
this phenomenon in the second century of 
the Hegira, when he described the life of 
porters, indicating that “these people are 
working, dressed in short clothes of the 
same color, and when the work finishes, 
they wear whatever they wish”.
The origins of the Moroccan clothes 
are intertwined with the Moroccan 

personality and with its characteristics, 
which are relevant to national culture and 
civilization. A proof of this is the fact that 
clothes transcendent religious beliefs. 
This is the reason why Moroccan Jewish 
people shares with Moroccan Muslims 
wearing burnoose, “Kisa’a” (garment), 
and “Tashameer” (cloaks). 

Similarly, the dress of the local Jewish 
woman does not differ much from the 
dresses of the rest of women in the 
Moroccan society. In accordance with 
the prevailing dressing traditions, the 
Moroccan Jewish woman shares with 
her Muslim counterparts many types of 
clothes, such as “izar” (shawl), “Hayek” 
(weaver), “Durra’a’’ (jubbah, loose outer 
garment), and “Tashameer” (cloaks). This 
fact symbolizes the unity of the features 
of the Moroccan dress that are related 
to culture and civilization. This unity 
rises above ideological differences, thus 
embodying the essence and real value of 
the close relationship between identity, 
on the one hand, and values of artistic 
beauty, love, equality, and humanistic 
unity that embraces diversity and 
multiplicity, on the other hand.
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The aim of this research paper is to show 
that dresses have multiple cultural and 
artistic values that go beyond their main 
function. Dresses nowadays can be seen 
as an archeological material that hugely 
aroused the curiosity of historians, 
philosophers, sociologists, economists, 
different artists and craftsmen. All these 
people are studying the tiniest particulars 
of dresses, their fabric and color, their 
form, the way they are cut out and sewed. 
This study is done in a way that provides 
a deep vision of the spirit of time and of 
the prevailing traditions. 

Clothes mirror the present status of 
the society, its specific circumstances 
and level of life. The colors of clothes, 
their form and the material from which 
they are made are determined by the 
cultural and geographical spaces. This 
can be observed in the different styles 
of national dresses whose production was 
not merely a spontaneous and naive work. 
Their production was rather subjected to 
an artistic vision that was derived from 
some specific qualities of the culture and 
the civilization that were sustained by 

the national egos of the country.   

A number of Moroccan scientists have set 
out to document the Moroccan dresses 
and their features. Among them was Aba 
Abdulla Mohammed Al-Wajdi from the 
city of Fes, who wrote a book entitled: 
“Talisman of Minds and Reminder of 
Ethics”. In this book, he described more 
than two hundred pieces of clothes: some 
of them where old-fashioned and others 
were modern. This valuable book was, 
unfortunately, lost. 

Hassan Al-Wazzan, another specialist in 
Moroccan dresses, gives the following 
description of the women dresses in 
Morocco: “Women dresses are so beautiful, 
although in the hot days, women do not 
wear but a shirt with ugly, hanging-down 
pants. In the winter days, they wear 
wide-sleeved dresses that are sewed 
from the front, resembling men’s clothes. 
When going out, they wear long trousers 
covering their legs and veils that conceal 
heads and the rest of the body. Also, they 
cover the face with a piece of fabric that 
makes apparent only their eyes and they 

The aim of this research paper is to show that 
dresses have multiple cultural and artistic 
values that go beyond their main function. 

Dresses today can be seen as an archeological 
material that greatly arouses the curiosity of 
historians, philosophers, sociologists, economists, 
and different artists and craftsmen. 

 Characteristics of the Moroccan
 Dresses and Their Relationship to
Culture and Civilization
 Al-Hussain Al-Edreesi )Morroco(
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cannot be tyrannized and domesticated 
again right away. This process has to be 
delayed until the winter next year, but in 
this case the she-camel would have been 
used to live in a miss despite that she had 
been oppressed and tamed. This is why 
the act of taming the camels is entrusted 
to the tough and strict man.

Finally, the she-camel takes the hard 
test, when the tamer takes her to a 
remote valley out of the sight of people 

and shepherds, makes her kneel down 
and then hobbles her. He then pulls out 
a gun, fires gunshots over her neck while 
his feet are pressing on her knee, so 
she gets frightened and keeps her head 
low. He then rides her and fires bullets 
over her head while being on her back. 
She does not get scared, but her urine 
flows all along her feet, an indication 
that the training session was successfully 
accomplished.
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day. In the following morning, the meeker 
returns to the she-camel as he is the one 
who looks after her to get her used to 
follow his instructions. He finds her in 
the standing position. She goes around its 
rope, shaking head to get rid of the cuff 
that restrains her to the earth for the 
first time as before that she was free.

The young she-camel is kept hungry for 
one week. The trainer unties the tight 
rope for a while to allow her breath easily. 
When the week is over, he takes her from 
that place. If she refuses to obey orders, 
he lets his assistant to push her from the 
back using a stick, despite that she is 

now hungry and skinny. He then prepares 
a fiber tie, fastens a coil of blankets 
and bags over her back and slits a bag 
lengthwise from the middle to create a 
saddlebag. He then fixes two loops in the 
upper edge of each eye of the saddlebag 
using two small stones that he wraps with 
the end of the bag and girths them with 
the rope of the loop. He now only has to 
put the eyes of the saddlebag on the coil 
over the she-camel’s back.

The trainer maybe afraid that the young 
she-camel would not follow his orders for 
her to stand, to kneel down and to rise 
because when that happens, the she-camel 

40



The tamer brings strings and uses them to 
prepare a halter and a tight rope for the 
young she-camel to be tamed. He then 
gauges the halter against her head, sets 
the fire and puts an iron axle inside it. 
When the axle reddens, he picks it from 
the fire and pierces the nose of the she-
camel. He inserts a twisted string of hair, 
fastens its ends, and replaces it with an 
iron loop, in which he bends the ring. 

When the burn heals few days later, the 
meeker takes the head of the she-camel, 
inserts it into the halter, and then pulls 
her while holding the latter. This  process 
might take place with a great difficulty, 
namely if the she-camel had never been 
used to hold the leash around her head, 
so she starts to move her head up and 

down, diligently striving to get rid of the 
halter that surrounds her head for the 
first time. The tamer then takes her to 
a deserted valley, ties a wooden piece to 
the end of the halter and digs the land 
with his hands until his elbows disappear. 
He then inserts the wooden piece into 
the hole, pours down the sand on it while 
holding the halter, knocks continuously 
the hole with his feet, and firmly pulls up 
the rope to check its strength. If the rope 
had not been displaced, he realizes that 
the stall is solid and that the young she-
camel was not able pull it out.  

The tamer has to watch over the she-
camel from a distance to make sure that 
she did not twist or cut the rope or break 
her leg. The rope is kept tightened for a 

The author mentions that camels are tamed 
at the arrival of “Mur’e”: a migrating bird 
resembling francolin. This event usually 

takes place after the appearance of Pleiades in 
the wake of the harvest, when the collection of 
straw begins.

8
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Taming of Camels
Abdul Kareem Eid Al-Hashash )Syria(

The author mentions that camels are tamed 
at the arrival of “Mur’e”: a migrating bird 
resembling francolin. This event usually 

takes place after the appearance of Pleiades in 
the wake of the harvest, when the collection of 
straw begins.
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led by Younis Al-Kateb (d. 765), who was 
followed by Al-Khali Ibn Ahmad, author 
of the science of prosody (d. 791), and 
also by Issaq Al-Mosuli (d. 850), who was 
an innovator, a doctrine founder, and 
an inventor of rhythms and melodies. 
Through the translation activity in that 
period, Arab had acquainted with some 
ancient Greek treatises about music and 
science of acoustics, such as “Principles 
of Melody” and the “Rhythm” by 
Aristoxenus, “Introductions to Harmonics 
and the Zither’s Solo”, written by Euclid, 
“Music” by Nicomachus and the “Treatise 
of Harmonics” by 
Ptolemy.  

Among the authors 
of theoretical 
music, which was 
affected by Greeks, 
was the Arabic 
philosopher Al-Kindi 
(d. 874). He had 
seven treatises on 
the theory of music, 
in which he spoke 
about sensations of 
tone, types of keys 
and melodies, and 
proved that the 
Arabic song is not 
Persian or Romanian 
but rather exists by 
itself, though Arabs 
had quoted some 
methods that those 
people used in their 
melodies and had 
learned from them how to use the lute. 
In the hands of Arab singers, however, the 
lute was arabized, becoming completely 
different from its counterparts in Persia 
and Rome. “Every nation, as Al-Kindi puts 
it, has its own method of playing lute 
that is very different from the methods 
of other nations”. Nevertheless, many 
books, which were written by Al-Kindi, 
were lost and only three books remained, 
with some of his manuscripts, in the 
museums of Europe. 

People told legends that linked the 
invention of lute with the name of Al-

Farabi. They claimed that he created 
an instrument whose strings produce a 
very comic and laughable melody upon 
their movement in a certain manner. 
It is possible that the people who 
distributed this kind of rumor saw an 
ancient instrument in his book that he 
described as a rectangular tool, over 
which a calibrated ruler was fixed so 
as to measure the different kinds of 
sensations of tone. 

Avempace, who was the most prominent 
theoretical figure of science of music in 

Andalusia, wrote 
a treatise in music 
which was as famous 
in the west as was 
Al-Farabi theory in 
the Islamic east. 
Averroes, however, 
described the 
theories of tone, 
commentating on 
“Deanima”, a book 
by Aristotle about 
the sole.  

The author also 
refers to the sophists 
who enriched song 
and music in the Arab 
World with different 
keys and melodies. 
The melodies that 
we sing today are 
not solely played 
by implementing 
the keys that were 

developed by Al-Mosuli or Ibn Jame’e 
in the bright era of Baghdad. They are 
rather wider, more versatile and lively, 
thanks to these two men, because the 
dissemination of their methods in such 
countries as Egypt, Greater Syria, Iraq, 
Persia, Turkey and India helped different 
types of songs and music interfere 
and intermix in these countries. It also 
contributed to the creation of an artistic 
unity based on these types that gives 
relaxation to the ears and cheers up the 
souls of all people in the Islamic World, 
despite the existing differences between 
languages and moods.
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manuscripts or were lost, leaving the 
titles and the authors in the Lists of Lost 
Books. Henry Farmer begins his book with 
the explanation of the big difference 
between the eastern music, which is 
perceived horizontally and the western 
music, which is perceived vertically. The 
first one is characterized by melody, 
rhythm and tone decoration, all of which 
seem strange for the western listener. 
The said difference, though, was not huge 
before the tenth century, because all 
kinds of music used the same Pythagorean 
and originally Semitic scale. This scale 
was designed on the basis of music of 
celestial bodies and on the harmony of 
numbers, where musical composition 
was unknown. The difference showed up 
when Arab people invented a method for 
musical analogy, thus acquiring an idea 
about melody composition.   

In fact, Arab people transferred the 
manufacturing of musical instruments into 
a noble art. Treatises were written, and 
some cities, such as Seville, were famous 
for nurturing this profession. Moreover, 

there are several clues which indicate 
that Arab People were both inventors and 
improvers of musical instruments. 

Despite the existence of some musical 
records since the ninth century, musical 
composition was a sort of hearing by ear, 
which explains why some composers and 
poets claimed that devils inspire their 
musical talents. Literature on music, 
which was rich in content, was full of 
stories and collections dedicated to 
songs, books about musical instruments, 
musical laws and beauty, biographies and 
life histories of singers and musicians. 
The most prominent musical authors were 
Al-Masoudi (d. 957), who wrote “Muruj 
Al-Dahab” (Meadows of Gold), Al-Isfahani 
(d. 967), who wrote a book entitled “Al-
Aghani” (The Songs), and in the west 
we meet with “Al-Aqd Al-Fareed” (The 
Unique Contract) by Ibn Abd Rabbih (d. 
940). Yahia Al-Khudj Al-Mursi also wrote 
a similar book about songs in the twelve 
century, thus imitating Al-Isfahani’s 
abovementioned book. 
The authors of musical theories were 
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another book entitled “Al-Mughanniat” 
(Ladies-Singers). Since then, Arabic books 
dedicated to song and singers began to 
flow out, and this process continued 
throughout the era of Abbasid Caliphate. 
The most famous books were written by 
prominent scholars, such as Al-Khalil Ibn 

Ahmad, Al-Kindi, Al-Farabi and Saffii Ad-
din Abd-Elmo’men Al-Armawi.   

In his ancient book “History of Arabic 
Music”, The British orientalist Henry 
George Farmer quoted tens of scholarly 
references about song and music, which 
so far either remained in their original 

35

The research paper tackles the history of music 
in the old times and the attention that Arab 
and Muslim people gave to music due to the 

link between the Arab poetry, meters and the related 
musical rhythms, on the one hand, and the link 
between music and Arabic, on the other hand.
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Poetry in the pre-Islamic era was 
considered as a manifestation of Arabic 
geniuses, and music was connected to 
Arabic language because the latter is 
basically a musical language that depends 
on the hearing senses, a fact attributed 
to the connection between music and 
the Holy Koran, the reading of which 
produces a musical rhythm whose echoes 
reverberate between reader and listener: 
a proof of miraculous nature of Koran.  

The author states that the first book 
dedicated to sounds and songs was 
entitled “Kitab Al-Nagham” (The Book of 
Melody). This book appeared in the period 
of Umayyad Caliphate and was written 
by the author Younis Al-Kateb, a man 
who preceded Abu Al-Faraj Al-Isfahani in 
music and song composition for almost 
two hundred years. Younis also wrote 

34

The research paper tackles the history of music 
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 Arabic Music: A Vision Combining
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and communication, increases 
the power of social relations, and 
contributes to the continuity of 
relations among individuals and 
societal groups.

3-When accepting the gift, members 
of the society adhere to the Sunna 
of Prophet Mohammed and are keen 
to encourage the process of giving 
and receiving gifts that leads to the 
strength of solidarity in the society. 

4-The price of the gift is highly related to 
the status of the presentee; the more 
he or she is cherished, the more is the 
price of the gift.

5-The occasion, in which the symbolic 
gifts are most frequently exchanged 
between the study participants, is the 
death occasion (deceased’s gifts). 

6-The most frequently presented gift, 
especially in the summer season, is 
the gift offered by the people who 
have just arrived from the Holy Lands. 
People appreciate such gifts for the 
sake of getting the blessing of them. 

7-The exchange of gifts among the 
participants of the study takes place 
in both the visible and the invisible 
words.

8-The level of appreciation of the gift by 
the presentee does not depend on its 
price but on how strong or weak the 
relationship between the presenter 
of the gift, on the one hand, and the 
presentee, on the other hand.

The presentee may consider the gift given 
by the presenter as an element of pride or 
show-off, as some people put it, namely if 
the gift is offered directly or if it is a high-
priced or equally extremely expensive for 
both of them. In this case, the person 
who offers the gift tries to pretend that 
his or her financial status is high, and 
that he or she shops in prestigious places. 
The presenter also wants to show that the 
presentee’s status is lower than his or her 
level. From another point of view, the gift 
changes the way the presentee perceives 
the presenter; it might change sensations, 
eliminate spite, and strengthen the 
relationships between individuals and 
people. The prominent western scientist 
Marshall Sahlins delivered this sense of 
the gift when he said: “If friends exchange 
gifts, gifts are what make friends”.
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This study is concerned with Daih, a 
village situated in the northern region of 
the Kingdom of Bahrain. As in any other 
village of Bahrain, the people of Daih are 
committed to their customs and traditions 
and hence are used to perform religious 
rituals and festivals in different spiritual 
occasions. It also seeks to define the 
concept of “Gift”, to specify the different 
types of gifts, to name the occasions, in 
which they are given, and to unveil beliefs 
about gifts and the objectives that people 
wish to achieve while offering a certain 
gift. 

The author stresses that the gift plays 
an important role in the social life of 
many people worldwide. It is a life style 

that is spread in both the primitive and 
modern societies and that has an indirect 
effect on the social interaction between 
individuals and groups. The gift is a basic 
social phenomenon that helps preserve 
social cohesiveness and cooperation 
between people.

Based on the results of the study, the 
author drew the following conclusions:

1-Exchange of gifts in the society is more 
frequent among relatives, family 
members and friends; however, its 
level largely diminishes whenever the 
level of relationships between the 
members of the society decreases.

2-The gift enhances the social interaction 

32

 The Gift: Framework of Reference
and Practice
(Al-Daih Village in Bahrain as an Example)

 Prepared by: Khadeeja Al-Mawlani )Bahrain(
Revised by: Dr. Noor Al-huda Badis

This research paper tackles the topic of gift, it is an 
anthropological study of gift, symbolic or material, as a tool 
that strengthens the social relationships and enhances the 

social interaction between the village inhabitants. The presented 
gift is different according to the type of occasion, in which it is 
given, whether it is general or religious, and also to the role that 
customs and traditions play in and during the exchange of gifts 
between people. 



8
the idea that this city was established 
from nihility. Proponents argue that the 
name of Kairouan is originally Persian, 
and it means “the station of caravans”.

The shrine of “Al-Mahnia”, as the author 
mentions, is an arch, which is attached 
to the “Al-Ansar” mosque that is located 
in the southwest to the fence of the city 
of Kairouan, not far away from the new 
gate. The uniqueness of this landmark, 
and the practices that continue to take 
place inside it, draw one’s attention as it 
is supposed that these rituals, which are 
banned by Islamic Laws, have vanished. 

Similar evidence suggest the necessity 
to revise the version obtained from 
literal references, which attributes the 
foundation of the city of Kairouan to 
Aqaba Bin Naffe and indicates the absence 
of other cities in that region. In addition 
to that, there are remarkable evidences 
about the pre-Islamic past of Kairouan. All 
these leads require making a conclusion 
that will be certainly significant. 

Furthermore, the fort that was mentioned 
above calls for the reconsideration of the 
content of Islamic Maghreb as the Africans 
who embraced Islam maintained a large 

portion of their own culture, despite 
their embracement of Islam. This aspect 
contributed to the emergence of a unique 
combination of cultures, whose essence 
attracted the attention of different 
researchers worldwide.
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He also discovered the tools that were 
relevant to these rituals along the shore 
of the Mediterranean Sea and revealed 
the reasons behind the continuity of many 
spiritual practices in that region.

The importance of these rituals is 
corroborated by the fact that the most 
ancient artistic works that are available 
to us prove that fertility seizes an 
enormous and significant status in the 
life of human being. As far as it is related 
to the idea of birth-giving, fertility is 
undoubtedly related to the instinct of 
human survival and also to the idea of 
bless-giving. The prevailing belief, namely 
among the Barbarians, gave this idea 
a sort of universal dimension, because 
these people consider bless-giving as a 
guarantee to security and a contribution 

to the human, natural and animal fertility, 
thus providing security and confidence, a 
fact that explains the amazing continuity 
of benediction across times.

The author stresses that the dissemination 
of Islam in Tunisia made us believe that the 
rituals relevant to fertility disappeared, 
being publicly considered as a sort of 
idolatry, which is officially prohibited. 
Nevertheless, the author noticed a place 
in the city of Kairouan, which is considered 
as a stronghold of Islam in the Maghreb 
Region, in which rituals firmly related 
to fertility are widely practiced. A false 
belief, however, have prevailed for a long 
time, that Kairouan is void of 
any kind of previous existence of Muslims. 
Moreover, Arabic references have 
contributed to this opinion by publicizing 

 «Al-Mahnia»
 An Originally African Shrine
In the Islamic City of Kairouan )Tunisia(
Adel Nejim )Tunisia(

The author indicates that his study of the votive poetry was 
in part dedicated to the revival of the rituals of fertility, 
a fact that provoked his personal interest to investigate 

the spiritual practices of many civilizations and cultures, thereby 
discovering the dissemination of the said rituals, their ancientness 
and diversity.
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leaves and flowers on the grave of the dead 

person, believing that it might refresh the 

dreary and dull climate of his or her grave.

We recognize that the green color is 

asymbol of fertility, life and spring, to the 
extent that the popular belief describes 
the bride in a rainy wedding day as if she is 
“having a green foot”, as a symbol of life 
and productivity.

The branches of the palm are used in 
funeral ceremonies, during visits to the 
graves and also for decorating cemeteries. 
The relevant studies unanimously agree 
that the palm tree was the tree of life for 
the Phoenician people. It was associated in 
their minds with the Paradise of Aden and 
also with Ishtar, the goddess of fertility. 
It was the family tree for the people 
of Egypt, the Fertile Crescent, and the 
Arabian Peninsula.  

The available information indicates that 
pre-Islamic Arab people worshiped the 
Palm Tree. In fact, an anniversary honoring 
this tree was held every year in the Yemeni 
city of Nijran. Also, the symbolism of the 
palm tree is evident on the cultural and 
anthropological aspects as it is associated 
with death and then resurrection or with the 
succession of beginning and continuity.
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to go to any grave, take a handful of the 
grave’s soil and sprinkle it over his head 
in his wedding day. The popular conviction 
goes that such an act will turn the person 
into a dead one as the death will move 
from the dead people in the cemetery to 
the living person and hence will turn him 
dead. 

Popular beliefs also contend that tempering 
with graves, namely with the 

ones of good people, trying to demolish 
the graves or to destroy them, would result 
in the death and paralayzation of the 
trespasser on the sanctity of the graves, 
unless he or she offers a sacrifice, which 
can be successfully done by slaughtering a 
female sheep and then giving her to the 
poor people. 

We may notice that three certain 
characteristics distinguish the funeral 
rituals in the past and present times, which 
are:First: Pouring water, which is a deep-
rooted and ancient rite.

Second: Providing food and carcasses as 

funeral sacrifice for the deceased soil, 

which is also a deep-rooted and ancient 

ceremony.

Third: Laying green branches, myrtle, palm 
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These factors exist in the Arabic East, the 
Region of Arabic-speaking countries for a 
million years. Since the pre-history era, 
there always have been continuity and 
civilized communication across times. Such 
continuity was possible thanks to some 
interactive factors, be it an interaction with 
the natural environment, the living space 
or the social environment with its renewed 
ingredients across ages, which melted in 
the crucible of the civilized system of the 
Arabic East.

Until now, easterners observe the rituals of 
burial by seeking to make a small hole close 
to the gravestone or to leave a sandy soil 
on the grave for the sake of water-pouring 
while visiting the grave, and to grow an 
evergreen plant. The belief among most 
people now is that this act only makes the 
grave wet.

In reference to different citations in the 
cuneiform documents dedicated to Arabic 
East, we find, however, that this ritual 
extends from pre-history times until now, 
although it has been five thousand years 
since it was documented in the cuneiform 
writings. In fact, it is widely believed that 
giving sacrifices, be it food or water, to the 
dead people or performing rituals for them 
in the mourning day, will protect them 
from the souls of the other dead people 
and will satisfy the images or symbols of 
the underworld. 

According to the eastern popular belief, we 
hear even today that if the man is dying, it is 
said that “his star sank”. Well, I don’t think 
that the present man realizes the meaning 
of this description. But the documents of 
the old Arabic East, available in different 
eastern cities, provide the answer. Belief in 
stars really played an important role in the 
lives of people. Other notion states that 
every person has one’s own zodiac that 
controls his or her life and that the way this 
sign is related to other signs might incur 
good or evil for the person. 

The contemporary man hangs the 
photograph of the deceased, who is dear to 
him or her, on the wall so as to remember 
him or her for good. It is also a sort of his 
or her wish that the deceased had not 

died but had stayed alive or a wish for 
the eternity of the memory about him or 
her. These noble human feelings reflect 
their real echo since the advent of human 
civilization, but the artistic style of their 
expression is different. 

If we go back to the ancient Arabic East 
and the time of agriculture invention 
in the ninth millenary B. C., we find a 
phenomenon labeled as “sanctification of 
grandfathers”, which means separating the 
skull of the deceased from his or her body 
and hanging it on the wall of the house for 
religious reasons. This is what was found 
in “Al-Muraibot” in Syria and in Jericho 
(Palestine).

The popular belief does not consider the 
grave as a friendly place for the living 
people, even if it includes inside a dear 
deceased man, hence there are customs 
associated with the grave and its uses in 
the daily popular live. If, for instance, a 
man is very hateful of any one, he just has 
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This study deals with the historical roots 
of the popular beliefs about death. The 
author indicates that the basic reason for 

the continuous existence of the phenomenon of 
death in peoples’ minds lies in the existence of 
continuity of civilizations and a civilized form of 
human interaction. 
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SUMMARY

As I started studying Guhā’s story many 
years ago, I decided to compare the 
anecdote I had found in both Arabic Turkish 
and Sicilian folklore. Already at that 
time it was clear to me that the Turkish 
anecdote had a strong mystical influence. 
The great mystic poet Jalaluddin Rumi 
had mentioned the Anatolian trickster 
Nasreddin Hoca, these anecdotes where 
spread lately in Egypt under the name 
of Nasreddin Hoca al-mulakkab Guhā al-
rūmī (named Guhā the Anatolian). Later 
I discovered the existence of few Guhā’s 
anecdotes in the Panchatantra and in the 
Indian collections of tales The Ocean of 
Tales. As I studied the oriental origin of 
the Egyptian shadow theatre, I discovered 
that Guhā’s stories were spread in Egypt 
earlier before the Turkish 
tricksters’ ones had 
appeared; I also 
learned that it 
existed an Indian 
Sutra attributed 
to the Buddha 
S h a k y a m u n i 
entitled “The wise 
and the fool’s Sutra”, 
from the reading of 
this old text I came 
to understand the 
oriental  roots of 
Guhā’s foolishness. 
In my paper I will try 
to explain a deeper 
understanding of 
the anecdotes.



8
Folk Culture     Winter 2010

in Islamic anecdotes], in Le parole dei 
giorni. Scritti per Nino Buttitta. Ruta, 
Caterina (editor). Palermo: Sellerio. Vol. 
II, pp. 1192-8.

9) A pala is less than 50 grams.

10) A collection of Sanskrit fables in prose 
and verse, it has been translated in many 
languages. The oldest English version is 
by Sir Edwin, Arnold, 1861. The Book of 
Good Counsels, from the Sanskrit of the 
«Hitopadeśa» . London: Smith, Elder & Co.. 
The story is also quoted in a book of Sanskrit 
grammar, see Ashok Aklujkar, Sanskrit. 
An easy introduction to an enchanting 
language, Richmond, Svādhyāya 
Publications, 1992, 3rd vol. pp. 25-6.

11) Kafka, Franz, 1991.  Le Metamorfosi 
[The metamorphoses]. Milano: Feltrinelli. 
For a study on the classical and folktales 
influences on Kafka see Grözingen, 
Karl, 1993. Kafka e la Cabbala. [Kafka 
and the Cabbala]. Firenze: Giuntine.

12) Lévi George 1925. “Le Sutra du Sage et 
du Fou, dans la literature 

de l’Asie Centrale”, in 
Journal Asiatique, 
207 (1925) pp. 
305-32. Fry, 
Stanley, 2000. 
The Sutra of the 
Wise and the 

Foolish. Library of 
Tibetan Works and 
Archives. One of the 
great treasures of 
Buddhist literature, 
is “mDo-mdzangs-
blun” or the “Sutra 
of the Wise and the 

Foolish” as it is known 
to the Mongols. The 

text was translated 
to Mongolian from 

Tibetan as the 
Uliger-un dalai 
or Ocean of 
Narratives. It is 
one of the most 
i n t e r e s t i n g , 
e n j o y a b l e 
and readable 
B u d d h i s t 

scriptures. For centuries, it has been 
an inexhaustible source of inspiration, 
instruction and pleasure for all who have 
been able to read it. The history of this 
unusual scripture is still uncertain. Legend 
has it that the tale were heard in Khotan 
by Chinese monks, who translated them 
into Chinese, from which it was translated 
into Tibetan, then into Mongolian and 
Oirat. The Narratives are Jatakas, or 
rebirth stories, tracing the causes of 
present tragedy in human lives to events 
which took place in former life times. 
The theme of each narrative is the same: 
the tragedy of the human condition, the 
reason for this tragedy and the possibility 
of transcending it. But unlike Greek 
tragedy, Buddhist tragedy is never an end 
in itself, i.e. a catharsis, but a call to 
transcend that which can be transcended 
and need not be endlessly endured.

13) Historical place where it seems Buddha 
has established a deep communication 
with the cosmic dharma.
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no middle way: he takes his revenge on 
the unjust bishop and brings about his 
death; the same fate befalls the priest 
who exploits him, and the “Morning-
singer” who annoys him. In the Arabic 
tales, too, we find anecdotes telling of 
injustices suffered by Giufà or some other 
character, which Juhā remedies, at times 
with cunning, at other times with wisdom. 
Also following this line are the Sicilian 
Giufà tales such as “The bet” and “Giufà 
and justice” (Corrao 2001: 23, 45). In the 
latter, in particular, recurs a motive that 
also appears in a Buddhist tale; the fool 
tricked by the judge punishes him with 
a blow on the head because he has not 
done him justice. Once again, in this 
story there emerges the old Buddhist 
interpretation in showing that the law 
of cause and effect strikes beyond our 
capacity to understand it.

If he acts in accordance with his heart, 
whether wittingly or not, Giufà\Juhā 
finds help within himself or in others 
and solves problems; by the same 
token, if he or others act badly they 
eventually pay the consequences.

NOTES

1) Bechis, Giovanni (editor), 1983. 
Panchatantra, Milano: Guanda. Gabrieli, 
Francesco (editor) 1967. Le Mille e una 
Notte [Thousand and One Night]. Einaudi: 
Torino. Boccaccio, Giovanni, 1985. 
Decameron Milano: Mondadori. Corrao, 
Francesca Maria. «A Comparison between 
‘One Thousand and One Night’ and the 
‘Pentamerone’ of the Italian Writer G. 
Basile” (Muqāranah bayna alf laylā wa layl 
wa qisās <l-bintāmīrūnī, Il Pentamerone, 
li->l-kātib al-Itālī Bāsīlī, G. B. Basile», 
Ahmed Etman (editor), Comparative 
Literature in the Arab World, The Egyptian 
Society of Comparative Literature (ESCL), 
Università del Cairo, pp. 299-305.

2) Pirandello, Luigi, 1928. “La Giara”[ the 
pot], in Novelle per un anno [ Stories for 
one year]. Firenze: Bemporad. Sciascia, 
Leonardo. Il mare color del vino [The 
wine coloured sea]. Milano: Adelphi.

3) De Franco, Filippo, 1993. Le storie 
di Giufà raccontate al popolo siciliano, 

(Ind. Riun, Ed. Sicil. I ed. 1924). Palermo: 
Reprint. Bufalino, Gesualdo, 1986. “Morte 
di Giufà” in L’uomo invaso [The mad man]. 
Milano: Bompiani.

4) Marzolph, Ulrich,  1992. Arabia 
Ridens. Die Humoristische Kurzprosa der 
Frühen Adab-Literatur in Internationalen 
Traditionsgeflechten. Frankfurt am Main: 
Bd. 1-2. Marzolph, Ulrich, 1996. Nasreddin 
Hodscha, 666 wahre Geschichten [666 
Nasreddin Hodscha anecdotes]. Monaco: 
C.H.Beck.

5) Corrao, Francesca Maria, 2001. Le 
storie di Giufà [Giufà’s Stories]. Palermo: 
Sellerio.

6) Al-Najjār, Muhammad Rajab, 1979. 
Juhā  al-‘arabī [The Arab Juhā] Kuwait.

7) The stories were spread in Italy in the 
fifth century; print in Venice in 1500, 
a literary version was done by Giulio 
Cesare Croce in “Bertoldo e Bertoldino”; 
see Croce, Giulio Cesare and Banchieri, 
Alessandro 1973. Bertoldo Bertoldino e 
Cacasenno. Milano: Mursia.

8) al-Najjār dedicates a 
whole section to the 
subject of Juhā and 
the women. See 
Corrao. “L’ospite 
di Juhā” [Juhā’s 
guest], “La 
moglie di Guhā” 
[Juhā’s wife], “Le 
due mogli di Guhā” 
[Juhā and his two 
wives], “Un parto 
veloce” [A quick 
birth], “La dote 
della figlia” [His 
daughter daughry], in 
Storie di Giufà. Pp. 
67, 81-2, 99, 101. 
See also Corrao, 
Francesca Maria. 
“L’eros nella 
t r a d i z i o n e 
a n e d o t t i c a 
islamica: i 
m a t r i m o n i 
di Guhā” 
[The heros 
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Mevlevi confraternity, Jalaluddin Rumi, 
resorted to the stories of Nasreddin Hoca, 
the Turkish Juhā, to expound the more 
complex aspects of his thought. From 
the condition of foolishness, the follower 
would go through the successive phases 
of initiation to approach God following 
the teaching of the master. The dance of 
the Dervishes stands as metaphor for the 
union between microcosm and macrocosm 
through the whirling of the Dervishes on 
themselves, and then about the master.

All this goes to show that the stories of 
Giufà can be approached in a different 
light, not at the level of fool-wise man 
contradistinction, nor as clash between 
the contradictory categories of nature vs. 
culture, but in terms of transformation 
through a continuous process of growth 
and spiritual ripening.

One interpretation does not exclude 
the other, but, rather, they complement 
one another and point to two different 
perspectives, one seeing harmonisation 

in emancipation from 
a lower to a higher 

condition, while 
the other, 
dualist view 
interprets the 

contradistinction 
at the level of 
dichotomy, where 
one prevails over 
the other. The 
former sees the 
law of birth 
and death that 

permeates the universe 
in a flux of constant 

t r an s f o rma t i on , 
while the latter, 

m o n o t h e i s t 
and Christian, 
accounts for 
the universe 
as the work 
of a God who 
creates and 
a demiurge 

that destroys to validate the work and 
reconstruct it. Finally, in the Islamic 
reading the fool Juhā\Nasreddin 
ignores earthly laws to approach God in 
contemplative ecstasy.

Let us see, now, how some tales of 
Nasreddin Hoca\Juhā can be reread in 
this light.

The Juhā anecdotes that usually 
provoke laughter can at times leave 
one somewhat perplexed, which is not 
particularly conducive to interpretation 
in anthropological terms. I am thinking, 
for example, of the “Friday sermon”, 
“the call to prayer”, and “a treetop 
road”, to name some anecdotes that we 
find in both the Turkish and the Arabic 
traditions (Corrao 2001: 86, 123, 119). 
In the first anecdote the protagonist 
refuses to make the sermon, and by so 
doing points out that the real spiritual 
quest goes beyond the arguments that 
the faithful are acquainted with, and that 
they therefore have no need of the help 
of the shaykh. In the second, instead of 
going into the mosque on the call to pray, 
the fool runs in the opposite direction and 
seeks faith elsewhere in the world. Thus, 
metaphorically, we are apprised of the 
need for a spiritual approach, and not to 
follow the teachings to the letter in the 
place where religious practice is codified 
by men. “A treetop road” tells of one 
who takes his shoes with him on climbing 
a tree, as he reaches the top, he might 
find a road; this is a more emblematic 
anecdotes in that it refers to the need to 
rise above and away from earthly things 
to seek the true faith in the universe.

On first reading these anecdotes we 
are moved to laughter at the naivety 
of the protagonist, but rereading them 
at a deeper level we are led beyond 
the immediate sense to cast our eyes 
further than the customary frames of 
reference. However, the action of Juhā is 
not destructive; indeed, it leads one to 
sublimate the contingent and seek out its 
spiritual sense.

On the other hand, the Sicilian stories 
of little demons lead to the extreme 
of contradistinction; for Giufà there is 
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a condition of unawareness to one of 
wisdom. In the Indian tradition many 
of the tales involve Brahman faithful or 
Buddhist monks, while Sufis feature in 
the Islamic tradition. Before examining 
some of the tales a preliminary point 
needs making. There exists a sacred 
Buddhist text entitled The Wise Man 
and the Fool12 which offers no account 
of any particular fool, but explains how 
a common mortal can progress from the 
condition of foolishness to wisdom if he 
takes to the way of Buddhist practice.

This sacred text was translated from 
Sanskrit to Mongolian and found circulation 
in Central Asia before the spread of Islam. 
We also know that subsequent to the 
conversion certain important Buddhist 
principles persist in the thought of 
various mystic confraternities among the 
Uygurs. In particular, it has emerged from 
research by the Turkish scholar Emel Esin 

that a parellel can be drawn between 
Uygur Buddhism and Turkish Bektashiyya. 
He points out the correspondence of 
certain terms, the common concept of the 
microcosm represented by the individual 
and the macrocosm corresponding to the 
spirit of the cosmic universe, the dharma. 
Esin then goes on to observe that the symbol 
of Mount Sumeru13 is represented by the 
conical hat of the Bektashi Dervishes, for 
whom it represents the point of contact 
between the earth and the universe.

On the subject there is also an important 
study by Alexander Popovic and George 
Veinstein, in which a number of interesting 
concordances are analysed. It is beyond 
our scope to address the topic here, but 
these analyses do, however, offer a useful 
premise for any attempt to reinterpret 
the stories in which Juhā appears to 
adopt “mystic” behaviour. In fact, as 
we know, the celebrated founder of the 
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like), thinking: - on my way back I’ll get 
the bowl back from the waters! He landed 
on the other side of the sea; eventually 
he crossed back, and saw the eddies and 
other marks he had noted in the water. So 
he dived in again and again, thinking he 
had recognised the place. They asked him 
what he was up to, and he explained what 
his aim was: so they all laughed and made 
fun of him” (Somadeva, 1967: II, 759).

There is another version of this tale in 
another celebrated collection of Indian 
fables, the Hitopadeśa of Vişņuvarman 
dating back to the 14th century10. 
This comes closer to the Arabic version 
recounting how Juhā, before entering the 
city market, hides money in the desert, 
taking a cloud as a landmark; when he 
returns someone sees him searching 
there, and asks him what the landmark 
is for the hiding place, and Juhā answers 
that he can no longer find the shadow of 
the cloud (Corrao 2001 :73). In the Indian 
version a fool hides a ring in the sand and 

goes to bathe; on returning 
he cannot find it; 

they ask him if he 
left any mark to 
locate it, and it 
he says that it 
was the shadow 
of a cloud.

Other stories 
admonish not to 
trust fools, and to 
make the point it 
is said that they 
question the dead 
senselessly; the 
idea recurs in a 

Turkish tale of Nasreddin 
Hoca who, given for 

dead, joins in 
the argument 

between the 
men bearing 
him to the 
cemetery to 
direct them 
along the 
shortest way 
( Somadeva 
1967: 919; 

Corrao 2001: 104-5).

In the Indian collections, as in the Thousand 
and One Nights, certain characters are 
possessed by devils. This feature no longer 
finds any place in the Sicilian stories of 
Giufà, where, however, the idea persists 
that people who do bad deeds are turned 
into animals (Somadeva 1967: 104, 217).

Actually, this is a trick, too, but the fool 
believes in this nonsense. The story goes 
that he makes his way to the market to 
sell an ass; two thieves make away with 
it, and one of the villains takes the place 
of the animal. He then explains to Juhā 
that as he had ill-treated his mother she 
turned him into an ass; now, however, 
having atoned for his bad ways, he had 
recovered human guise. The two celebrate 
the event; then Juhā goes to market to 
buy an ass and recognises his own, but he 
does not buy it, explaining that he wants 
to punish him for his bad behaviour, 
because of which he had been turned 
back into an ass (Corrao 2001: 65-6).

In this Arabic version the focus comes 
more on the uprightness of the fool than 
on the transformation and subsequent 
redemption which, after all, never 
actually took place since the whole thing 
was a trick. In the Indian version, on the 
other hand, the transformation does come 
about, the “animal-man” weeps and moves 
to pity someone who promptly saves him. 
Moreover, the transformation is often 
brought about by evil personages. In this 
evolution of the story we can trace the 
transition from polytheist to monotheist 
religion – from the idea of salvation made 
possible through the merit of others to 
the idea that the individual must mend 
his ways and then hope in divine grace. 
The idea of “magic” punishment inherited 
from the previous culture remains, but it 
is less important, serving to warn children 
not to behave badly towards their mothers. 
It is, by the way, worth recalling that 
the theme of transformation of man into 
animal has survived in western literature 
up to recent times: suffice it mention, 
for example, Kafka’s Metamorphosis 11.

Another interesting aspect of the tales 
of the fool is the transformation from 
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is a Brahman, or a servant. The stories 
are recounted for pedagogic ends.

Comparing the Indian and Arabic 
collections, a significant difference 
emerges. The Indian tales present a 
negative image of the woman as mean 
cunning and treacherous, while the 
Arabic tales show her to be crafty – she 
hoodwinks the fool and denies him food – 
but she is not simply treacherous8. In the 
Sicilian stories we find only the mother, 
who again is crafty, but uses her craft 
to protect herself and her child from 
the latter’s foolishness. It is only in the 
collection by Di Franco that Giufà has a 
wife, but he behaves like a young fool.

In the Indian stories the fool is always a 
loser, to be wary of; he is weak man who 
succumbs to the powerful and cunning. 
In the Arabic and Islamic world Juhā 
gets into difficulties when he is by the 
side of his wife or before institutional 
authorities. In both the Sicilian and the 
Arabic tales the fool shows his cunning 
even in the most disastrous cases, 
and succeeds in turning to his favour 
situations that only boded ill, exploiting 
now his cunning, now his decency.

An Indian anecdote attributed to a 
merchant’s errand by corresponds 
to a Juhā tale included in both the 
Indian and the Sicilian collections:

“A merchant told his silly servant: - Take 
care of the shop door: I’m going home 
for a moment! Having said so much the 
merchant went his way: then the servant 
wrenched the shop door away, put it 
on his back, and went to see a dance 
show. When the merchant got back he 
rebuked him roundly;- As you told me, I 
took care of the shop door! – the other 
replied” (Somadeva, 1967: II, 776).

Another Indian anecdote still closer to 
the Arabic version tells of a merchant’s 
son. In the earliest Indian version it runs:

“Once upon a time there was the son of a 
merchant who had been left in his father’s 
will no more than a weighing scale. He 
entrusted the scale, which was made 
of a thousand iron pans.9 to a certain 
merchant and went away to another land. 

On returning he asked the merchant for 
his scale, but the merchant replied that it 
had been eaten by mice. – It’s true it was 
a very sweet scale; that’s why the mice 
ate it! – The merchant’s son rejoined, 
laughing deep down. Then he asked 
the merchant for food: the merchant 
complied, content to give him some. After 
which, he took with him the merchant’s 
young son, to whom he had given some 
fruit, and went to bathe. Once he had 
finished bathing the wise young man 
left the child with a friend in secret and 
returned to the merchant’s house alone. 
– Where’s the little boy? – the merchant 
asked him; and he answered: - The child 
was carried off by a kite, which swooped 
down from the sky! – The merchant grew 
angry: - You’ve hidden my child! And he 
took him to the king’s court. There the 
young man repeated the same story. It’s 
impossible! How can a kite carry off a 
child? – they all exclaimed in the court; 
and the merchant’s son answered:- In a 
land where a great iron scale is eaten 
by mice, a kite can easily carry off an 
elephant, and not only a child! – When 
he spoke these words the people of the 
court grew curious and questioned him 
about the story: and so the merchant had 
to give back the scale to the young man, 
who went to fetch the child and return 
it to him (Somadeva, 1967: II, 741)”.

This is how it goes in the Arabic version:

“One day Juhā decided to go off on a long 
journey, and so he gave the great quantity 
of iron he possessed to a neighbour to 
take care of it. On his return he went to 
the neighbour and asked for the iron. His 
neighbour told him: I’m sorry, my friend, 
but I have a lot of mice, and they ate all 
your iron. Juhā was astonished, and said to 
him: Oh, my old boy, call upon God, but do 
mice really eat iron?” (Corrao 2001: 97-8)

Other anecdotes warn the wise against 
having to do with fools, or explain that 
one should not be reckless, as fools 
can be; thus, in India, the story goes:

“A fool was sailing the sea in a ship when 
a silver bowl fell from his hand into the 
water. Then the silly man remarked all the 
features of that place (eddies and such 
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in history when no direct criticism of the 
system is admitted (al-Najjār 1979). In 
particular, the stories of the Arabic Juhā 
range over various topics, by no means 
limited to social-political criticism. In 
the earliest collections, in any case, 
the main function of the anecdotes is to 
warn the wise against having anything to 
do with the foolish lest they be tricked.

In my first work on the subject I traced 
the birth of the character to the 
Mediterranean area. In the course of time, 
however, reading the collections of Indian 
fables, I found that certain anecdotes 
circulated in an area well beyond the 
Mediterranean of Salomone and Marcolfo7.

For example, an episode of the Arabic 

Juhā reappears in the Panchatantra. 
This celebrated 6th-century collection 
of stories includes tales of the earliest 
oral tradition. It was compiled by a 
Brāhmaņ to teach the art of government 
to the young heirs to the throne. In 
particular, the story tells of a husband 
who learns that his wife is betraying him 
and decides to denounce her, but she 
comes up with a new trick, turns the 
situation round, and publicly accuses 
him of betraying her (Bechis, 1983: 35).

In another well-known collection of Indian 
fables, Ocean of the Streams of Story, by 
the Brāhmaņ Somadeva (11th century) 
the episodes involving fools are brought 
together in one section (Somadeva 1993 
:697-826). More often than not the fool 
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Juhā which lent themselves to mystic 
interpretation. In the first stage of my 
research, however, I approached the 
figure starting from an anthropological 
viewpoint, and in particular that of Levy 
Strauss. The behaviour of Juhā\Giufà 
actually has many points in common 
with the host of tricksters studied by the 
French scholar. The closest definition of 
this type of figure was formulated by 
a scholar from Palermo, Silvana Miceli 
(Miceli 1984), who brings his function into 
sharper focus. The foolish rascals violates 
– albeit only temporarily – any order for 
the sake of reasserting his own validity; 
he breaches conventions to destroy, but 

at the same time to reaffirm, a set of 
over-rigid rules. Historically speaking, 
in the transition from paganism to the 
monotheistic religions – and Christianity 
in particular – the function of the trickster 
is associated with that of the little devil 
since he calls God’s great work into 
question. As Michail Bachtin points out, 
these carnivalesque demons overturn the 
natural order, its rules and roles, but only 
for a limited period of time (Bachtin 1979).

According to the Egyptian scholar 
Muhammad Rajab al-Najjār, on the other 
hand, they serve as a “safety valve”, 
helping to get over those critical moments 
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 In Italy more recently a number of writers 
including Luigi Pirandello and Leonardo 
Sciascia set about remodelling anecdotes 
to adapt them to our own times2; we might 
also mention Filippo De Franco’s Le storie 
di Giufà raccontate al popolo siciliano and 
Gesualdo Bufalino’s L’uomo invaso. Other 
authors invented for the Giufà figure 
stories with a beginning and an end, 
arranging the anecdotes in such a way as 
to feature in the various stages of his life3. 
Thus, in Sicilian narrative as in Turkish 
folklore Giufà is born, grows up and dies.

In the Arab world, as in Turkey and Sicily, 
over the last two centuries a great many 
studies have been produced. We find them 
documented by Ulrich Marzolph, with the 
addition of further anecdotes circulating 
in other areas of Islamic influence.

In Sicily, after the historic collections by 
Giuseppe Pitrè, Laura Von Gonzenbach 
and Sebastiano Lo Nigro, a more recent 
collection of Giufà material was published 
under the editorship of Marina Di Leo. Over 
the last two centuries both in the Arab 
world and in Turkey scholars interested 
in the figure (Juhā, Nasreddin Hoca) set 
out to prove the existence of a specific 
personage in their own national popular 
literature. In Turkey, moreover, Nasreddin 
Hoca has had workshops dedicated to 
him (Corrao 2001) in which particular 
emphasis was placed on the mystic 
interpretation of certain anecdotes, and 
in particular the tales dwelt upon  by 
mevlana Jalaluddin R™mī (13th century).

In the early 1980s a member of an 
Egyptian Sufi confraternity prompted 
me to study the stories of the Arab 

Juhā and his never-ending story.
 New evidence on the diffusion  

of Juhā’s anecdotes
Francesca Maria Corrao )Italy(

For some years now a growing interest 
has been shown in the study of the 
anecdotes of Juhā. My research 

on this figure began over twenty years 
ago in Cairo, when I soon realised that 
some of the anecdotes corresponded to 
earlier Indian tales1. The anecdotes of 
the wise fool Juhā are to be found in 
the collections of Arabic proverbs and 
collections of tales within a framework; 
apart from the Thousand and One Nights 
we find traces in the Panchatantra and in 
Boccaccio’s Decameron, to name but the 
most famous.
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were called “The Seven Ungrammatical 
Arts of Verse”, because they did not 
observe the rules of Arabic Grammar. 
Solecism, which had been evident in 
these poetic forms, was deeply detected, 
thanks to the Iraqi poet Saffie-eddin Al-
Hilly (677-750 A. H.; 1277-1349A. D.).  

The “popular poetry” is more close to 
the thoughts of ordinary people. They 
can memorize it better and deal with its 
arts more creatively, because the mind of 
the rank-and-file man leans more toward 
what entertains him, and his spirit is so 
attached to this kind of art. The ordinary 
people practice the common verse in every 
moment of their life; in another words, 
the expression of thought with the help of 
this particular poetry is well-established 
in the popular surroundings more than 
it is in the specific environment. It is in 
purpose, then, to classify the arts of this 

poetry as “public poetry”. 

The public poetry, then, is an identity 
that distinguishes the people’s creativity 
and brings their souls together in all 
stages of life. It is the spokesman 
that expresses their egos in every 
predetermined incident and reveals their 
true individuality as compared to the 
cream of the society. Ordinary people 
kept developing its styles in each stage; 
moreover, they were the first who created 
artistic forms in contingence with the 
level of the development of the society. 
Put differently, the state of creativity 
in the popular Iraqi poetry moves faster 
than its counterpart in the well-spoken 
poetry, because the multiplicity of the 
poetic forms of public composition is 
much richer than it is the case with the 
eloquent composition.
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More attention was paid to the poetic 
form on the expense of content, a fact 
which prompted critics to judge the 
literature in that period as being at the 

lowest level of its development, except 
for some poets who demonstrated their 
striking achievements on the individual 
level. These poets were able to master 
the composition of verse, keeping the 
pillar of the poem in its strength, although 
the “wave of decline” influenced them 
and was so apparent in their poetry. They 
managed to survive that wave, thanks to 
their personal creativity in poetry.

What attracted attention in that period, 
however, was the rise of some forms of 
popular composition, particularly in Iraq, 
that was evident in the colloquial verse 
of the masses. This kind of vulgar poetry 
started to rise in a noticeable manner, as 
if the intention had been to take revenge 
of that situation and to provoke it to rise 
back. New forms of composition, the so-
called quatrains, have emerged. These 
were poetic structures based on four lines 
of verse. At a later time, some of these 
forms evolved into five, six, and then 
seven-line poetry. The last form was later 
on labeled as “Mawwal Al-Zihairy” (Floret 
Folk Song). These kinds of popular verse 

 New Trends in the Popular Poetry
of Iraq
Khairalla Saeed )Iraq(

The “Dark Period” of the cultural history of Iraq, 
which extends from the seventh midcentury to 
the ninth century of Hegira (13-15 A. D.), is the 

period, in which Arabic Literature suffered a setback 
and regressed on its self. Within this literature, 
some poetic forms that emerged were decorated 
with structures, in which literal paronomasia mainly 
depends on the embellishments of words. 
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frame. These anecdotes criticize the society, 
tackles its political, social, and economic 
issues in a humorous manner, thus being a 
purposeful and oriented literature.

Heroes of these jokes are famous for their 
inherited popular types, such as Juhà 
personality in the satiric books of Arabs, or 
Mella Nasredin in the Kurdish literature, or 
Nasrettin Hoca in the Turkish heritage, or 
Karakush, the servant of Saladin, the 12th 
century Kurdish Sultan of Egypt and Syria, 
or Tamerlane, the 14th century conqueror 
of Asia, during his talk with the Mullah.

The author cites some examples from the 
popular Kurdish literature that mirror a sort 
of spoken popular culture. Also, the paper 
illustrates few examples of the popular 
material culture of the Kurdish people, 
as manifested in the popular dress, food, 
singing and musical instruments.

13
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Khan with the golden hand” or the “Poem of 
the Fort of Damdam” that shows the struggle 
of the Kurds under the leadership of the one-
handed Amir Khan against the Iranian Shah 
Abbas the First during the years 1608-1610. 
This was the revolution of the laborious 
people against feudalism and dominance.

Among the epics of love and amour is 
the “Poem of the Basket Seller” that 
demonstrates the social aspects of labor and 
hard work. The most famous of them was 
the “Poem of Jekh and Siamend”, in which 
Siamend, the farmer’s son, falls in love 
with Jekh, the daughter of Emir-Aga, and 
they stick to each other in a search for the 
eternal happiness. 

The author also cites some Kurdish popular 
proverbs; the most famous among them is 
“The Mim and Zain Tale” that resembles 
“Majnoon Layla” (The Tale of the Guy Who 

Was Crazy about Layla) in Arabic literature. 
He also brings forward the Kurdish popular 
songs, starting from songs in formal 
ceremonies through songs during work, 
songs of shepherds and farmers, to songs 
during marriages and dances, night songs 
for babies, songs for the playing kids, and 
women songs during some works, such as 
milking cows and producing milk.

The author mentions that the Kurdish songs 
always talk about some historical events for 
the Nation, such as the events related to 
the Fort of Damdam. People vocalize these 
events as a glorious history. Some songs focus 
on popular love and amour tales, and others 
brings up the happy days for the Kurdish 
Nation.   

The paper demonstrates some anecdotes in 
a form of short stories molded in a satiric 
shape, within a carefully selected comic 
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The paper also depicts some forms of the 
National Literature of the Kurd People, 
concentrating on some legends such as 
Gilgamesh, Hero of the ancient Babylonian 
epic in the northern part of Iraq. This legend 
describes the formative development of the 
most age-old popular opinions and beliefs, 
highlighting the role of the legendary hero, 
who possessed the characteristics of the 
Gods and lived in a struggle for survival and 
for the protection of life on earth.

“The Kurdish Legend portrays the struggle 
between the devils and demons, on the one 
hand, and the human being, on the other 
hand, as a symbol for the ancient disastrous 
battle between the forces of Good and Evil 
on the earth”.

The author sheds the light on some popular 
epics of the Kurd people, such as epics of 
heroism and poems of love. The “Poem of 
Damdam” was, possibly, the most well-
known epic of heroism. It is the “Poem of the 
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The purpose of this research paper is to 
demonstrate the facets of the popular 
heritage of Jordan, as manifested in the 

Kurdish Sect, including the role of traditions and 
customs in the life of the Kurd, beginning from 
childhood, through marriage, and ending with the 
funerals and ceremonies of death. 
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Diversity in the National Heritage of Jordan:
The Kurdish Sect as an Example
Omar Abdul Rahman Al-Sareesi )Jordan(

The purpose of this research paper is to 
demonstrate the facets of the popular 
heritage of Jordan, as manifested in the 

Kurdish Sect, including the role of traditions and 
customs in the life of the Kurd, beginning from 
childhood, through marriage, and ending with the 
funerals and ceremonies of death. 
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this idea when he mentions that the said 
appearances of magic aim to transform 
the qualitative state of objects from one 
shape to another “by psychological power 
rather than practical manufacturing”. 

Ibn Khaldun cites a third type of magic, 
which is “the influence of the imaginary 
forces in which the influencing person 
resorts to some illusionary 

forces, deals with them somehow, throws 
some imaginations, imitations and forms 
that he intends to include inside them, 
and then brings them down to the viewers’ 
consciousness, using his own powers that 
influence himself. The viewers perceive 
these forces as being outside their senses, 
which is not true”. In this kind of magic, 
Ibn Khaldun almost makes a gesture to 
the forces of the psychological suggestion 
lived by some people, influencing them 
or influenced by them. The hypnosis is 
just a manifestation of such psychological 
suggestion.

Ibn Khaldun attributes some forms of 
magic to the human’s desire to become 
aware of his or her own future and of what 
might occur to him or her in the coming 
days. The human might be ambitious to 
be aware of his luck in this life and of 

what he will gain or lose in it.

In his Introduction, Ibn Khaldun seeks 
to connect some aspects of magic in his 
era, such as the sciences of astrology, 
necromancy, fortune-telling, etc with 
their roots in the pre-Islamic times, i.e., 
with what was called divination and 
augury. 

Reflecting on Ibn Khaldun’s Introduction 
and on the style that the writer utilized 
to penetrate into the subject of popular 
beliefs and some appearances and forms 
of magic in the eighth century of Hegira, 
the author reaches to a firm conclusion 
that this Arab scientist proceeds from an 
organized and civilized mind. He is not 
satisfied with the external form of the 
popular belief; he discovers its mysteries, 
refers it back to its roots, looks for its 
causes, and does not leave it unless 
he covers all its aspects and studies it 
thoroughly. 

Ibn Khaldun rejected many popular 
beliefs, which were mythical or were not 
based on solid and logic arguments. He 
managed to do so, utilizing True Islamic 
law (Sharia) and facts of some sciences of 
his time, such as scholastic theology, logic, 
etc, not to mention his unique mental gift 
in justification, induction and deduction. 
Having done this, Ibn Khaldun adds a 
new root that extends to our age and is 
linked to a contemporary specialization 
called the science of folklore, namely, 
its division that is related to popular 
practices. This was an indication of the 
birth of the present science of Folklore 
and its practical fields of research.

9
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If people, in general, did not pay attention 
to this treasure of folklore but in our 
time, the Arab scientist Abdu r-Rahman 
Ibn Khuldoon, who was Moroccan by birth 
and Yemeni from Hadramot by origin, 
and whose literary works glittered in the 
eighth century of Hegira, had recognized 
the importance of people beliefs and their 
popular practices at that time. He was 
not only satisfied with describing these 
beliefs and practices, but he also held an 
attitude toward them, that is apparently 
similar to the new attitudes that prevail 
in the modern era. 

This is particularly obvious when Ibn 

Khaldun speaks about the phenomenon 
of magic in his famous Muqaddimah 
(Introduction).  He considers magic and 
some of what is related to it as sciences, 
defining them as “sciences about aptitudes 
that enable human souls to influence the 
word of elements either with the help of 
spiritual acts or without it. In the first 
case, it is the magic, in the second – the 
talismans. In saying this, he implies that 
these sciences have appeared as a result 
of the human’s mechanical and technical 
deficit that motivated him to resort 
to these means to change the nature 
surrounding him. Ibn Khaldun stresses 

 Ibn Khaldun
And the Science of Folklore
Sabri Muslim Hammadi )Iraq(

The folklore or the popular heritage includes the spoken 
creativity of both primitive and civilized people, which is 
achieved by words phrased in poetic language or prose. 

The folklore also encompasses beliefs, customs, traditions, 
rituals and practices of ordinary people. 
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the imaginary more than to dialogue with 
the individual’s mind.

These symbols of inventions, given their 
different expressions and aspects, have 
moved from shaded and marginal areas 
to a place where they became a visible 
material that feeds the eye from all 
possible directions. The modern city 
became a symbolic, meaningful reservoir, 
where the picture occupies an exceptional 
position. It seems as if all radical changes 
that have been set up by the modernity, 
and that the visionary symbols that 
distinguish all spaces of the modern city, 
give more than a justification to recall 
the Platonic saying that “The man who 
was able to grasp the picture could grasp 
the soul”.  

In its different types and ways of 
expression, writing, as well as creativity, 
creates a rich aspect for the imaginary 
work, which in turn, given its forms, 
metaphors, similes and legends, can create 
an opportunity for the cultural dialogue 
more than what a strict reasonable 
interest might provide. Being an 
expression of conscious and subconscious 
stocks of the bodies of the writer and the 
artist, writing and art act in principal as 
a special appeal. The written script is 
an invitation for a meeting between the 
writer’s imagination on the one hand, 
and the supposed reader, on the other 
hand. In his turn, the reader will read, 

based on his own symbolic imagination, 
and in this process, either the interaction 
between the two sides takes place or the 
alienation stabilizes.

The author mentions that imagination, 
as an aspect for the flow of symbols, 
is not confined to rephrasing things 
or reordering of pictures and tales. 
The reason is that to the extent that 
imagination involves the individual ego 
in its process of production, it exceeds 
that ego to satisfy the considerations of 
the “Social Imaginary”, as the French 
philosopher Paul Recor puts it.   

The researcher indicates that since the 
period of Illuminationist Philosophy until 
now, the west has combined two levels 
of its ingredients: production of ego and 
of elements of its identity, on the one 
hand, and criticism of this ego and of the 
transformations of identity, on the other 
hand. This criticism, at times, takes place 
in the name of reason; at other times it 
takes a form of a radical negative attitude 
towards what exists, and at other times it 
acts in the name of irrationality and of 
reconsidering the imaginary. Hence, the 
history of western thought had invented 
several methods and ways that made 
it a unique combination of different, 
conflicting approaches and sensitivities 
that sometimes hits the level of dispute 
and mutual liquidation.

7
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The reason for this phenomenon is that 
the philosophy considers imagination as 
an element that disrupts the functioning 
of brain, as Descartes puts it, so it 
should be removed from the process of 
knowledge as the latter is a pure product 
of the work of mind that considers the 
principles of reason as its logic and main 
point of reference.

The imagination can be considered as 
belonging to the field of the theory of 
literature or artistic criticism, or related 
to the world of Sufism and religions, 

but it is very rarely considered within 
the field of philosophical thinking. The 
philosophical logic, undoubtedly, has its 
justified considerations in dealing with 
the topics of imagination and imaginary, 
because these topics embrace legends, 
tales, stories, dreams and all symbolic 
products that go beyond the limits of 
mind. The marginal consideration of 
these elements as a confusing factor for 
the work of mind means dealing with the 
human ego just from the point of view 
that solely considers the mental aspects 
of human thinking. 

Dreams, imaginaries, feelings, etc. are 
located below the level of intellect. But 
the individual is neither only an intellect 
nor it is just a consciousness, he or she 
is a “contradictory” human creature who, 
in essence, embraces wish, dream, brain 
and reality, and who combines inside 
himself all talents, which struggle with 
one another inside one’s brain and hence 
produce linguistic and symbolic forms 
that are possibly dominated by reason, 
or possibly express aesthetic traits that 
do not necessarily follow the prevailing 
mental order. 

Inventions of modernity since the 
nineteenth century until now, however, 
have unprecedentedly revolutionized 
the way the picture and the products of 
imagination are considered. Invention of 
photography, cinema and television and 
boom of book industry and distribution 
loosened the severity of mental discourse 
so that the symbols of these inventions 
and their products began to interact with 

6

 About Some Forms of
Consciousness of the Imaginary
Mohammed Nooreddin Affaya )Morocco(

This research paper argues that the 
science of philosophy mainly relied upon 
the ability to reason, thus ignoring, in 

different ways, other abilities of the person, 
such as imagination, feelings, etc. 
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On February 14, 2001, people of Bahrain 
gave “YES” to the National Action 
Charter, endorsing it with a 98.4% of 
voices in a nationwide referendum, 
thus demonstrating the unprecedented 
popular support that contributed to the 
crystallization and inauguration of the 
National Reform, which was launched by 
His Majesty, Hamad Bin Isa Al Khalifa, King 
of Bahrain, may God protect him!

A number of courageous political measures 
and decisions had set up the basis for 
the atmosphere of détente in the local 
political arena and for the openness to 
different streams, in a clear wish to involve 
multiple voices in decision-making.  

At that time, Bahrain and other Arab 
countries reached historical crossroads, 
where all international and regional 
events indicated that the time was up 
for reform and change, and that a bold, 
unrecoverable decision to climb the 
doorsteps of history had to be made. In 
this context, the Reform Project of His 
Majesty, the King, was a historical chance 
to the cultural move, which Bahrain 
witnessed in the following years. We 
hence witnessed an advanced upswing 
in different aspects of life, including the 
political, economic, and social spheres, 
which, in turn, led to a major move 
towards the modernization of legal and 
administrative systems, the formation of 
constitutional institutions and bodies, the 
realization of a democratic order, and the 
freedom of speech and expression. 

We should not forget, however, that the 
achievement of such a democratic path 
for peoples and governments requires a 
great deal of understanding, patience, 
and diligence. This is a necessary element 
to get committed towards rendering 
love, tolerance, and democracy, being 
the only unavoidable option, despite all 
difficulties associated with it in its early 
stages, for this is what we have learnt 
from the nations that took the same road 

in the past. 

During the past years of the prosperous 
era of this young Kingdom, the culture, 
which was given a significant amount 
of attention, became an important 
pillar of political, economic, and social 
development. The authentic creativity 
actually thrives in an atmosphere of 
freedom, democracy and openness, being 
a vital component of the rise of our National 
Culture, whose origins are centered upon 
the civilizations, which flourished in both 
the sea and the desert.

We may absolutely contend that the issue 
of the “Folk Culture” Journal for the third 
year is a manifestation of democratic 
freedom and prosperity and a way to cling 
to the Arabic national identity and to the 
multiplicity of cultural roots and origins in 
the Kingdom of Bahrain. The publication 
of the Journal is one of the growing seeds 
of a set of plants which firmly constitute 
the enormous Reform Project. We take 
care of it and secure its continuous growth 
for the sake of our future generations. In 
this endeavor, we rely on the support and 
guidance of His Majesty, Hamad Bin Isa Al 
Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain, 
may Allah guard and protect him!

We extend our greetings to the leadership 
and the people of the Kingdom of 
Bahrain, who in these days celebrate the 
anniversary of the Glorious National Day. 
Under the Wing of the National Reform 
Project, the flowers will always bloom, 
and the souls will be filled with great 
ambitions and wishes! 
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springs of our ancestors’ heritage which have always been 
the sanctuary we seek refuge in whenever our hearts 
overflow with yearning to vanquish our thirst. However, 
the more we drink from those springs, the thirstier we 
feel.
It is the hope to safeguard this tradition before it sinks in 
the abyss of oblivion and we  lose its track.
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An invitation to write:
With the launch of the first issue of “Folklore Culture” 
magazine, the long-awaited dream has come true. The 
road to this end has not been a rosy one, yet it sheds light 
on the heart-arresting fascination and magical beauty of 
the dream.
It is a dream that tantalizes our human nature and eventually 
triggers in us the desire to investigate our folklore and 
cultural tradition whose richness is immaculate, and its 
diversity is boundless and priceless. 
This tradition motivates the search for a way to comprehend 
our ego, at a time of perplexity and fear toward relating 
to the ‘other’ and making the ‘other’ relate to us. How 
can we achieve this goal amidst the varied stereotypes that 
endeavor to uproot us?
It is a universe of symbolism, imagination and characters 
that stir our lavish interest in going back to the endless 
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