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هل من إضافة .. أم تراه 
ضياع ؟ المفتتح

�أمام جممل �لظروف �حلياتية �لتي حتيط بكل مظاهر �لثقافة �ل�شعبية يف �أيامنا 

ه��ذه وبالذ�ت منها �لفن��ون �لغنائية، لي�س مبق��دور �أي كان �أن يوقف زحف �ملتغري�ت 

�لت��ي تط��ر�أ دون �ش��ك على ه��ذه �لفنون من كاف��ة نو�حيه��ا، و�أول ما يط��ر�أ على هذه 

�لفنون من متغري�ت هو فقد�ن �ملوؤدي �ملجيد �لذي ت�شربت روحه باأد�ء فن من �لفنون 

تدرب على حفظ �أ�شوله ومتر�س يف �أد�ئه ببيئة ذلك �لفن ويف جوه وحميط فرجته، 

وبالذ�ت �إن كان ذلك �لفن قد �نتزع ليوؤدى يف مكان غري مكانه ولوظيفة غري �لتي كان 

لها يف �لأ�شا�س.

و�أقرب ما ميكن متثله هو فن �لغناء �لبحري �ملت�شل مبهنة �شيد �للوؤلوؤ كاأغنية عمل 

يوؤديها �لبحارة على ظهر �ل�شفينة مب�شاحبة مغني �لبحر ”�لنهام“ ب�شوته �لرخيم 

ي�شدح باملو�ويل و�لأهازيج. فعندما �نتهت �شناعة �لغو�س على �للوؤلوؤ مل يجد �لنهام 

مكان��ا يوؤدي فيه �أغ��اين �لبحر �شوى �ل� )د�ر( �ل�شعبية �لت��ي كانت يوما مالذ �لبحارة 

لل�شمر بعد �نتهاء مو�شم �لغو�س. ومع مرور �لزمن خبا دور هذه �لأمكنة و�أغلق �أغلبها 

وم��ات مغن��و �لبحر جيال بعد جيل. ومل يتبق �شوى �لأحفاد يف جيل جديد من حمبي 

ه��ذه �لفن��ون يح��اول تقليد م��ن �شبقه لك��ن مبعاي�شة �أخ��رى وبجودة �أق��ل ومبعرفة 

متو��شعة ل ميكن �أن تقارن مبا كان.

يف �ملقابل هناك فنون �شعبية �رتبطت باحلياة �لعامة �مل�شتمرة ووظيفتها ماز�لت 

قائم��ة �إىل �لي��وم، وهن��اك من ي�ش��ر على �أن ت�شتم��ر كمعنى ل�شيء �أعم��ق لدى قطاع 

عري�س من �لنا�س كالرجولة و�لعزة و�لكر�مة �لإن�شانية لرتباط هذه �لفنون بجذور 

قبلية �أو لتفردها لتكون رمز� رجوليا وطنيا للدللة على �عتد�د وقوة �جلماعة كفن 

�لعر�شة �لذي ��شتهرت به �لبيئة �لبدوية يف �جلزيرة �لعربية يوؤديها �شيوخ و�شباب 

�لقبائ��ل بال�شيوف و�لبنادق على �أنغ��ام �لطبول و�لدفوف و�ل��� ”طوي�شات“ �ملعدنية، 

كرق�شة حربية للتنادي و�لحت�شاد ملو�جهة �خل�شوم تلك �لأيام، وتن�شد بها �لأ�شعار 

�ملحفزة للنهو�س و�للتحاق بالركب :

ول هياين نو م                       فزيت من حلو �ملنام �شمعت ح�س �ل�شايح  

ه��ذ� �لفن ن�ش��اأ وترعرع و�ش��ط �جلزيرة �لعربي��ة و�نتقل مع هج��رة �لقبائل �إىل 

�شو�حله��ا، وم��ع ن�ش��وء دول �خللي��ج و��شتقاللها ظل ه��ذ� �لفن مبعن��اه وعلى طبيعته 

وباأدو�ت��ه �لإيقاعية وب�شيوف��ه وبنادقه وباأنا�شيده �لقدمي��ة �ملتو�ترة. ولقد �تخذ 

ه��ذ� �لف��ن مكانة خا�شة لرتباط��ه بال�شجاعة و��شتعر��س �لق��وة ولكونه فنا عربيا 
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نقيا و�أ�شيال مل يتاأثر باأية عو�مل وموؤثر�ت و�فدة كباقي �لفنون �ل�شعبية يف منطقة 

�خلليج �لعربي �لتي تد�خلت �إيقاعاتها نتيجة �لتثاقف بالفنون �لأفريقية و�لهندية 

و�لفار�شي��ة، وظ��ل ن�س �لعر�ش��ة �ل�شعري يف �رتباط��ه �لروحي �لوثيق مف��ردة ووزنا 

بال�شعر �لنبطي �لذي ين�شب �إىل �لبيئة �لبدوية. لذ� �عتربته �لدول �خلليجية فنها 

�لوطني �لأ�شيل �لد�ل على نقاء عروبتها. فحظي بتقدير خا�س ليوؤدى يف �ملنا�شبات 

�لوطني��ة ويف �لحتف��الت �لر�شمي��ة �لكربى وم��ع �لر�ق�شني بال�شي��وف يف حلبة فن 

�لعر�شة جتد �مللوك و�شيوفهم من ملوك �لدول �لأخرى و�لأمر�ء وعلية �لقوم يوؤدون 

باعتد�د رق�شة �ل�شيف بني �جلموع.

حلف��ظ هذ� �لفن م��ن �ملتغري�ت ن�شاأت يف كل دولة من ه��ذه �لدول جمعيات خا�شة 

لأد�ء ورعاية هذ� �لفن تدعمها جهات ر�شمية عليا تي�شر لها وتخ�شها بالدعو�ت لأد�ء 

ه��ذ� �لف��ن يف �لحتف��الت و�لأعر��س. و�إىل جان��ب هذه �جلمعيات �نف��رد �شباب كل 

قبيلة من �لقبائل �أو كل جمموعة من حمبي هذ� �لفن باإن�شاء فرقته �خلا�شة وباأد�ئه 

�جلدي��د لهذ� �لفن كهو�ي��ة وكو�شيلة للك�شب و�لعي�س يف ظ��ل تز�يد �لطلب �خلليجي 

على ��شتقد�م و��شت�شافة هذه �لفرق يف �لحتفالت �لعامة. �إل �أن هذ� �جليل �جلديد 

من موؤدي فن �لعر�شة مل يعد ملتزما بكل �لأ�شول �لفنية �لتقليدية �ملعتمدة وبد�أ يف 

�لتن�ش��ل من بع�س ما ر�آه غري لزم، وعمل عل��ى �إدخال ن�شو�س �شعرية م�شتحدثة قد 

ل تكون بقوة وجودة تلك �لن�شو�س �لتي ��شتهلكت وما عادت تفي مبتطلبات �مل�شيف، 

ومب��ا �أن ف��ن �لعر�ش��ة يف �لأ�شا�س م��ن �لفنون �لتي يتطل��ب �أد�وؤها �حت�ش��اد ما ل يقل 

ع��ن ثمانني �إىل مئة م��وؤٍد مما ي�شعب توفريه و�إر�شاوؤه يف ظ��ل تعدد �لفرق ��شتعا�شت 

كل فرق��ة باأعد�د �أقل توؤدي بحما�س وتركيز �أك��رب، �إل �أن �لعارفني و�ملتمر�شني بهذ� 

�لف��ن ��شتنكرو� هذه �حل��ال �لتي �آل �إليها فنهم �لأثري رفي��ع �مل�شتوى ورفعو� �أ�شو�تهم 

بالحتجاج.

ت��رى م��ن ميك��ن �أن يق��ف يف وجه ه��ذه �ملتغري�ت وغريه��ا مما تتعر�س ل��ه �لفنون 

�ل�شعبية ؟ من ي�شتطيع �أن يفر�س على �أي فرقة نا�شئة �أن توؤدي �لفن مبعيار معني و�أن 

تلتزم باأ�شول فنية حمددة ؟ يف �لوقت �لذي قد ت�شيف وقد تبدع جديد� .. فتك�شب 

لتعي�س وت�شتمر ..

علي عبد�هلل خليفة 

رئ�ي��س �لتحري��ر
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�ل��ب��اح��ث��ي��ن  ب��م�����ش��ارك��ة   ) ( ت���رح���ب 

�لدر��شات  وتقبل  م��ك��ان،  �أي  م��ن  فيها  و�لأك��ادي��م��ي��ي��ن 

و�لمقالت �لعلمية �لمعمقة، �لفولك���لورية و�لجتماعي����ة 

و�لنث�����روبولوجي��ة و�لنف�ش����ية و�ل�شيميائية و�لل�شانية 

و�لأ�شلوبية و�لمو�شيقية وكل ما تحتمله هذه �ل�ُشعب في 

�ل�شعبية،  بالثقافة  تت�شل  �لبحث  في  وجوه  من  �لدر�س 

يعرف كل �خت�شا�س �ختالف �أغر��شها وتعدد م�شتوياتها، 

وفقًا لل�شروط �لتالية:

 �لمادة �لمن�شورة في �لمجلة تعبر عن ر�أي كتابها، ول 

تعبر بال�شرورة عن ر�أي �لمجلة.

تعقيبات  �أو  مد�خالت  باأية   ) ( ترحب   

ح�شب  وتن�شرها  مو�د  من  بها  ين�شر  ما  على  ت�شويبات  �أو 

ورودها وظروف �لطباعة و�لتن�شيق �لفني.

عنو�نها  على   ) ( �إل���ى  �ل��م��و�د  تر�شل   

حدود  في  �لكترونيا  مطبوعة  �لإلكتروني،  �أو  �لبريدي 

4000 - 6000 كلمة وعلى كل كاتب �أن يبعث رفق مادته 
�لمر�شلة بملخ�س لها من �شفحتين A4 ليتم ترجمته �إلى 

�لإنجليزية و�لفرن�شية، مع نبذة من �شيرته �لعلمية.

تر�شل  �لتي  �لمو�د  �إلى  وتقدير  بعناية  �لمجلة  تنظر   

�أو  تو�شيحية  ر�شوم  �أو  فوتوغر�فية،  �شور  وبرفقتها 

بيانية، وذلك لدعم �لمادة �لمطلوب ن�شرها.

مكتوبة  مادة  �أية  قبولها  ع����دم  عن  �لمجلة  تعت���ذر   

بخط �ليد �أو مطبوعة ورقيًا.

 ترتيب �لمو�د و�لأ�شماء في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت 

درجته  �أو  �لكاتب  بمكانة  �شلة  �أي��ة  له  ولي�شت  فنية 

�لعلمية.

�شبق  مادة  �أية  ن�شر  عن  قطعية  ب�شفة  �لمجلة  تمتنع   

ن�شرها، �أو معرو�شة للن�شر لدى منابر ثقافية �أخرى.

�أ�شحابها  �إل��ى  ترد  ل  للمجلة  �لمر�شلة  �لمو�د  �أ�شول   

ن�شرت �أم لم تن�شر.

 تتولى �لمجلة �إبالغ �لكاتب بت�شلم مادته حال ورودها، 

مدى  ح��ول  �لعلمية  �لهيئة  ب��ق��ر�ر  لح��ق��ا  �إب��الغ��ه  ث��م 

�شالحيتها للن�شر.

مالية  مكافاأة  بها  تن�شر  مادة  كل  مقابل  �لمجلة  تمنح   

منا�شبة، وفق لئحة �لأجور و�لمكافاآت �لمعتمدة لديها، 

وعلى كل كاتب �أن يزود �لمجلة برقم ح�شابه �ل�شخ�شي 

و��شم وعنو�ن �لبنك مقرونا برقم هاتفه �لجو�ل.

الهيئة العلميةشروط وأحكام النشر في

الهيئة االستشارية
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É«Ñ«dعلي برهانه

لبنانعلي بزي
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- ُعمان )م�شقط(:�ل�شركة �لمتحدة لخدمة و�شائل �لإعالم - �لمار�ت �لعربية �لمتحدة:د�ر �لحكمة للطباعة و�لن�شر - �لكويت: 

�ل�شركة �لمتحدة لتوزيع �ل�شحف - ُعمان )�ل�شيب(:�لنور لتوزيع �ل�شحف و�لمجالت- جمهورية م�شر �لعربية:موؤ�ش�شة �لهر�م - 

�ليمن:�لقائد للن�شر و�لتوزيع - �لأردن: �ر�مك�س ميديا - �لمغرب:�ل�شركة �لعربية �لفريقية للتوزيع و�لن�شر و�ل�شحافة ) �شبري�س( 

- تون�س:�ل�شركة �لتون�شية لل�شحافة - لبنان:�شركة �شرق �لو�شط لتوزيع �لمطبوعات - �شوريا:موؤ�ش�شة �لوحدة لل�شحافة و�لطباعة 

و�لن�شر و�لتوزيع - �ل�شود�ن:د�ر عزة للن�شر و�لتوزيع - É«Ñ«d:�شركة ليبيا �لم�شتقبل للخدمات �لإعالمية - موريتانيا:وكالة �لم�شتقبل 

لالإت�شال و�لإعالم - بريطانيا )لندن(:د�ر �ل�شاقي - فرن�شا )باري�س(:مكتبة معهد �لعالم �لعربي.

وكالء توزيع �لثقافة �ل�شعبية

ا�بداع  والمرأة: ا[مانة العلمية في دراسة المأثور الشعبي
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الثقافة الشعبية
بين ضبط الجمع ونسقية العلم

لعل تغيري�لإ�ش��ارة �لتعريفي��ة ملجلتنا من 

»ف�شلية - علمية – متخ�ش�شة« �إىل » ف�شلية- 

�لك��ر�م. م��رور  – حمكم��ة« مل مي��ر  علمي��ة 

ولغ��رو، فلقد كان بدء� ��ش��تجابة لطلب ملح 

من فريق و��ش��ع م��ن كتابن��ا. �ش��ارع ُجّلهم �إىل 

تثمني ذلك وتقديره و�لتهنئة به.

و�حلقيق��ة ف��اإن �لنتق��ال م��ن لف��ظ �إىل 

�آخر ليعني �نتقاًل م��ا يف �لدللة. فالدورية 

�ملتخ�ش�ش��ة لتكون يف تقدي��ري �إل حمكمة. 

و�لتحكيم لي�شعه �أن ي�شتقيم �إل يف جمال من 

جمالت �لخت�شا�س.

وعلى هذ� �لأ�شا�س، فاخلطوة لتعني بحال 

تغيري� يف �خلط �لتحريري للثقافة �ل�شعبية. 

فه��ي �لي��وم كم��ا كان��ت د�ئم��ا، حري�ش��ة على 

�أن تك��ون دورية �ملل��ّم �لعارف ومن��رب �لباحث 

�ملتخ�ش���س. تّت�ش��ع لبحوث �جلميع ت�شتجيب 

�إىل حاجاتهم وتقّرب من غاياتهم . يجد فيها 

ه �إليها �إذ� مار�مها  �لقارئ �لعر�شي  �شاّلته ت�شدُّ

وتاأ�شره �إذ� م��ا تطّلع �إليها . ذلك �أن �لبحث يف 

جمال �لثقافة �ل�شعبية يتميز عن غريه  بحكم 

طبيعة �لظو�هر وخ�شو�شية �ملادة، ي�شهم فيه 

�جلامع �ملحقق وي�شيف �إليه �لباحث �لد�ر�س. 

يلتق��ي نهجاهم��ا، يتكامالن ويرت�ف��د�ن. وهي 

�إىل ذل��ك ف�شاء يرن��و �إليه �جلمي��ع من د�خل 

د�ئ��رة �لهتمام وخارجه��ا يعّدونها جزء� من 

كيانهم ويرونها قب�ًشا من �أرو�حهم.

ب��ني  �جلم��ع  عل��ى  �حلر���س  كان  ولق��د 

ن�شر�ملعرف��ة �ل�ّشائعة ب��ني �أفر�د �جلماعة من 

ناحي��ة وتل��ك �لت��ي تن�ش��د ن�شقّيًة علمي��ًة ما 

م��ن ناحية �أخ��رى رهان��ا �شعبا �خت��ارت هياأة 

�لتحرير �أن مت�شي فيه.

فغنّي عن �لقول �أن �ملعرفة �لعلمية لتكون 

�إل �نتظاًم��ا وفق منهجية يقّرها�لنظر �لعلمي 

ول حتتم��ل �أن تك��ون بني بني. ولك��ن علينا �أن 

ُنق��ّر �أّوًل �أن »�لعلمّي��ة« يف جم��ال �لعل��وم �لتي 

تع��رف بالن�شاني��ة تختل��ف عنه��ا يف جم��ال 

�لعل��وم �ل�شحيح��ة �ختالف »�لحتم��ال« عن 

»�ليق��ني« . وم��ع ذلك فاإن جملًة م��ن �ل�شروط 

يف  �لعل��وم  فال�شف��ة  تب�ش��ط  و�خل�شائ���س 

عر�شها و�شرحها ميك��ن �أن نق�شَي على �أ�شا�شها 

مب��دى علمي��ة بح��ٍث م��ا �أو تهافت��ه. و�إذ�كان 

�لأمري�شمل �لبحث يف جمال �لعلوم �لن�شانية 

باإطالق فاإن و�شع �لثقافة �ل�شعبية يبقى �أكرث 

خ�شو�شي��ة. وذ�ك م��ا يف�شر �حت��كام جملتنا 

�إىل هياأت��ني متمايزت��ني علمي��ة و��شت�شارية. 

ومكاًن��ا  زماًن��ا  منت�ش��رة  �ل�شعبي��ة  فالثقاف��ة 

يقّل�س تغرّي منط �حلياة م��ن م�شاحتها.وينال 

ت�ش��ارع وترية �لع�شر من حّي��ز وجودها. فكان 

جمعها وت�شنيفها وحفظها على �أ�ش�س منهجية 

و�حتكاًما �إىل �أ�ش��ول متعارفة لدى �ملحّققني ، 

كان ذلك جميعا، ق�شية ثقافية �أ�شا�شية. فاإذ� 

��شتق��ام �جلم��ع و��شتقّرت ل��ه �أ�شب��اب �ل�شون 

و�حلماي��ة و�لتدوين ، �نفتح��ت غايات �أخرى 
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قو�ُمه��ا �لدر�س و�لبح��ث و�لنظر  و�لعمل على 

�خل��روج بالبحث يف جم��ال �لفلكلور من جمال 

�حلف��ظ و�خل��زن �إىل جم��ال �لفك��ر �لعلم��ي 

�ملنتظ��م، در�ش��ا للظو�ه��ر وتعلي��ال لوجوده��ا 

ب��ني عنا�شره��ا  �أ�شبابه��ا وتاأليف��ا  ونظ��ر� يف 

وخروج��ا به��ا م��ن حّي��ز  �لتخزي��ن �إىل حي��ز 

�لبن��اء و�لتاألي��ف. ولميكن له��ذه �ملرحلة �أن 

ت�شتقي��م �إل �إذ� ��شتقام��ت �لأوىل عل��ى نح��و 

ي�شتجي��ب �إىل �ش��روط �ل�شب��ط و�لتحقي��ق. 

ا  و�شحي��ح �أن �أكو�م �ملع��ارف لمتثل ن�شقا علميًّ

متاما كما �أن �أك��و�م �حلديد و�حلجارة لمتثل 

�إجن��اًز� معمارًيا. ولكن �شحي��ح �أي�شا �أن �جلّيد 

منه��ا هو �ل��ذي يتيح لك �إجناز عم��ل متما�شك 

تقّره �أن�ش��اق �لفكر وترت�شيه مناهج �لعلم  يف 

�لنظر و�لإجناز.

لذلك نقّدر �أّن جملتنا �شتظل منفتحًة على 

ن�شر مو�ّد �لثقافة �ل�شعبية حتتفي مبا يت�شنى 

للجامع��ني �مليد�نيني �أن ي�شل��و� �إليه . و�شتظل 

مع ذلك تتطّلع �إىل �لدر��شات �لعلمية �ملنتظمة 

عل��ى �أ�ش�س معرفية منتظمة تخ��رج بنا كاأّمة 

م��ن خانة �جلم��ع و�لتخزي��ن �لتي ي��رى عدد 

م��ن �لغربيني �أننا لمنتل��ك �لأدو�ت �لنظرية 

�لتي تتيح لنا جتاوزها. �شنظّل نطمح �إىل ذلك 

�آملني �أن تن�شاأ بني عموم  كّتابنا و�شائُج معرفية 

ت�شم��ح با�شتف��ادة بع�شه��م م��ن بع���س. يحيل 

�أحده��م عل��ى �لآخ��ر. ي�شتدرك عل��ى مافاته 

وي�شتاأن��ف  م��ن حي��ث �نته��ى . ولنظ��ل �أب��د� 

ننطلق يف بحوثنا من نقطة �ل�شفر مهما ��شتغل  

غرين��ا. فق��د  م�ش��ى  زم��ن  ميكن في��ه للو�حد 

�لف��رد �أن يحّقق يف جمال �لبحث �لعلمي فتحا  

مل تاأت به �لأو�ئل . وغد� �لن�شاط �لبحثي  يف 

�شتى �أ�شناف �ملع��ارف و�لعلوم �شغل �جلماعات 

و�ملخابر وثمرة تعاونها �مل�شرتك مهما �بتعدت 

�ل�شقة بينها. فاأنت جتد تعاونا بني خمرٍب هنا 

و�آخر يف �أق�شى �لأر�س . يتو��شالن ويتز�ور�ن 

ويتب��ادلن �ملعلومة .ويتي��ح �أحدهما لباحثي 

�لآخر �إمكان �ل�شتفادة من جتهيز�ته ومعّد�ته 

وو�شائل �لبحث فيه مل��دد ت�شل �إىل �ل�شنو�ت. 

ولي�شت ترجمة ملخ�شاتنا �إىل �لفرن�شية لغة 

�لثقافة ، و�لجنليزي��ة لغة �لعلم �إل طموحا 

منا لو�شع مادتنا �لعلمي��ة على حمّك �لنقا�س 

�لعلمي و�لفك��ري. لي�س على م�شتوى جمتمعنا 

�لعرب��ي و�إمن��ا عل��ى م�شت��وى جمتم��ع �لعل��م 

و�ملعرفة. فاملعرفة �لعلمية كونّية �أولتكون.

و�إدر�كه��ا لي���س عزي��ز� عل��ى جمه��ور علمائنا 

ولكن ذلك يحت��اج قدر� من �لأخ��الق �لعلمية 

قو�مه��ا ��شتف��ر�غ �جله��د و�لأمان��ة و�ح��رت�م 

�لاّلح��ق جله��د �ل�شاب��ق . حتقيق��ا ل�ش��رب من 

�لرت�كم �ملعريف  ُنفيد منه ون�شيف �إليه.

�أ.د.حممد عبد�هلل �لنويري
رئي�س �لهياأة �لعلمية

á«Ñ©°ûdG ملجلة �لثقافة 
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صورة الغالف ا[مامي

الـطــلــع النــضــيــد

يف كل �لبالد �لعربية، �أينما تذهب جتد 

�شوق��ا للتم��ور �أو ركنا خا�شا م��ن �شوق كبري 

لبي��ع ثمرة �لنخلة، تل��ك �ل�شجرة �ملباركة 

�لت��ي ورد ذكرها يف �لتور�ت و�لإجنيل، ويف 

�لقر�آن �لكرمي ق��ال �هلل عز وجل يف �شورة 

يٌد(. ْخَل َبا�ِشَقاٍت َلَها َطْلٌع َن�شِ ق: )َو�لَنّ

وعل��ى �لغ��الف �لأول له��ذ� �لع��دد بائع 

مت��ور يف �شوق �لكوي��ت �ل�شعبي رت��ب ون�شد 

ف�شكل��ت  للم�شرتي��ن  جذب��ا  �لتم��ور  �أن��و�ع 

ب�شاعت��ه يف جممله��ا لوح��ة فني��ة ز�هي��ة 

�لأل��و�ن مل ت�شتط��ع كام��ري� �لفن��ان ج��ان 

�لبلو�شي مقاومتها.

وللتم��ر �أن��و�ع عدي��دة تتباي��ن جودته 

ح�ش��ب مذ�ق��ه وحالوت��ه و�أحجام��ه، ففي 

�لع��ر�ق عل��ى �شبيل �ملث��ال يوج��د �أكرث من 

مائت��ي نوع. وم��ن �لأنو�ع �مل�شه��ورة عربيًا: 

�خلال���س، دقلة �لن��ور، �لربحي، �خلنيزي، 

�ل�شك��ري، �لق�شيم��ي، �لأ�شر�ش��ي، �لعج��وة، 

�ملربوم.

�لبيئ��ة  ذ�ت  �لعربي��ة  �جلزي��رة  ويف 

بالغ��ة،  �أهمي��ة  للتم��ر  كان  �ل�شحر�وي��ة 

فه��و مق��اوم للعط���س لحتو�ئ��ه عل��ى مادة 

�لبوتا�شي��وم، وكان يعزى للبحارة وغو��شي 

�للوؤل��وؤ �أكل �لتمر، حي��ث كان ميثل �لوجبة 

�لرئي�شي��ة لأهل �خلليج م��ع �لرز و�ل�شمك. 

كما و��شتخ��رج من خال�شة �لتم��ر �ل�شائلة 

�لتمر.  ع�شل  مبثابة  ”�لدب�س“ وهو 
مر�ح��ل  جمي��ع  يف  �لتم��ور  وت��وؤكل 

ن�شوجه��ا، فعندم��ا تك��ون حديث��ة �لن�ش��ج 

وت�شم��ى ”خالل“ يك��ون لها طع��م مميز به 

م��ذ�ق ُمر ي�شت�شيغ��ه �لبع���س ويف�شله، ويف 

�لبحري��ن ُي�ش��ك �خل��الل م��ع زه��ور �لرمان 

�لالحق��ة  �ملرحل��ة  ويف  للفتي��ات.  قالئ��د 

ين�ش��ج ”�خلالل“ وي�شبح ”ب�ش��ر�“ قبل �أن 

يتحول �إىل ”رط��ب“، و�لرطب هي �ملرحلة 

�لتي حتتوي فيه��ا �لثمرة على كمية كبرية 

م��ن �ملاء. ولذلك ل ميكن ترك �لرطب دون 

حف��ظ مل��دة طويل��ة فق��د يف�ش��د ويتعر�س 

للتل��ف. �أما �ملرحل��ة �لأخرية، فه��ي عندما 

ين�ش��ف �لرط��ب ويجف من��ه �مل��اء وي�شمى 

�لتم��ر يتحول  من  �أنو�ع  وهن��اك  ”مت��رً�“. 
”مت��ر“ دون  ”�خل��الل“ �إىل  مبا�ش��رة م��ن 

�ملرور مبرحلة ”�لرطب“. 

�شعبياعن��د  �لتم��ر  ��شته��الك  وي��زد�د 

�مل�شلمني خالل �شه��ر رم�شان �ملبارك كثمرة 

يب��د�أ به��ا �لإفط��ار م��ن بع��د �شي��ام �لي��وم 

للت��ربك وللقيمة �لغذ�ئي��ة �لتي ت�شد رمق 

�للحظات �لأوىل. 

ويف وقتنا �حلا�شر، و�شلت زر�عة �لتمر 

�إىل �أ�شرت�لي��ا و�أمري��كا، بينم��ا ميث��ل �إنتاج 

�لدول �لعربية �أكرث من %90 من حم�شول 

�لإنت��اج �لإجم��ايل للتمور يف �لع��امل. وقد 

تطورت �شناعة �لتمور ب�شكل �أنيق وجذ�ب، 

و�أ�شبحت ت�شوقه �شركات كربى متخ�ش�شة 

يف ت�شني��ع �لتمور باأ�شكال ع�شرية حم�شوة 

باملك�شر�ت وممزوجة بالطحينة ”�لهردة“ 

فاخ��رة  كهد�ي��ا  وتق��دم  و�ل�شوكولت��ة، 

ومغلفة باأ�شلوب ر�ق.  

كان �لتمر قدميا ير�س يف �آنية من خو�س 

�لنخي��ل ب��وزن معني ت�شم��ى ”قل��ه“ لتكون 

وحدة �لتد�ول �أثناء �لبيع باجلملة، ويباع 

�لتم��ر باملفرد ح�ش��ب وزنه بالكيل��و �إىل �أن 

مت ر�س �لتمر باأنو�ع��ه �ملختلفة يف �أكيا�س 

�شفاف��ة م��ن �لنايل��ون �أو يف عل��ب كرتونية 

ب��اأوز�ن متعددة ح�شب ��شته��الك كل �شوق، 

لك��ن ظلت متعة �شاري �لتم��ر هي �أن يطوف 

ببائع��ي �لتم��ور يف �لأ�ش��و�ق �ل�شعبية ليمر 

بفر�ش��ة مثل هذ��لبائع �لب��ادي يف �ل�شورة 

يعاين ويتذوق ومن ثم ي�شرتي. لذلك بقيت 

حمالت و�أ�شو�ق بيع �لتمور حية تتطور من 

زمن �إىل �آخر.

حترير:

ب�شمه قائد �لبناء

ت�شوير:

جان �لبلو�شي
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صورة الغالف الخلفي

سالم على ما ترى.. سالم عليك

خلت �لعج��وز �لظاه��ر يف �شورة 

�لغالف �لأخري  وهو جال�س يف زحام 

�حلي��اة متكئ��ا عل��ى ع�ش��اه مغم�س 

�لعين��ني ومن حول��ه �لعابرون لي�س 

نائم��ا و�إمن��ا �شاهم��ا يفك��ر وجتول 

بخاطره �شت��ى �لذكريات وخمتلف 

�ل�ش��ور، غ��ري عابئ مب��ا حول��ه. �إن 

�لتجاعي��د و�لغ�ش��ون �لبادية على 

�لوج��ه �لذي لوحته �ل�شم�س، بتلك 

وذ�ك  �مل�شذب��ة،  �لثلجي��ة  �للحي��ة 

�لر�أ�س �ملطل على �أفق غري مرئي لنا 

من خالل ياقة ثوب مفتوح باإهمال، 

لتجمع معا دللت معربة عما يكون 

قد مر وما يحتمل �أن ياأتي.

�إن �أغل��ب م��ا قر�أت��ه بالعربي��ة 

ع��ن هذه �ملرحلة يف �لدر��شات �لتي 

تناول��ت مرحل��ة �ل�شيخوخة �شمن 

دورة حي��اة �لإن�ش��ان، رمب��ا لنق���س 

�أو لق�ش��ور يف مناه��ج  يف قر�ء�ت��ي 

م��ن  و�شفي��ا  تن��اول  كان  �لدر���س، 

�خلارج، ومل �أعرث - حلد �لآن - على 

در��ش��ة ��شتبطنت دو�خ��ل �لإن�شان 

�ملرحل��ة،  ه��ذه  يف  �لبح��ث  مو�ش��ع 

�لت�شرف��ات  حتلي��ل  يف  وتعمق��ت 

�لع��ربة  ل�شتج��الء  و�لدو�ف��ع 

و�حلكمة �ملكت�شبة.   

�إن خريف �لعمر مرحلة �إن�شانية 

�شعبة دون �شك، ي�شعر فيها �لإن�شان 

باأن �لعمر قد وىل و�نق�شى ول �أدنى 

�أم��ل يف ��شتع��ادة �شيئ من��ه لإعادة 

تغي��ريه، �أو لرمبا تعدي��ل جزء منه 

�أو ت�شكي��ل جانب في��ه، �أو معاي�شته 

ب�ش��ورة �أخرى، و�أن ل حاجة لأحد 

بعج��وز ذي ع�ش��ا، فه��و ل يع��دو �أن 

يك��ون حمل �لعطف و�ل�شفقة ينظر 

�إلي��ه �لآخ��رون بابت�شام��ة مع�ّذبة 

كاأنها تقول: متى �لرحيل ياهذ� ؟ 

وتختل��ف مث��ل تل��ك �مل�شاعر من 

ي�شع��ر  م��ن  فهن��اك  لآخ��ر،  �إن�ش��ان 

باأنها مرحلة �كتم��ال م�شو�ر �ملنجز 

و�أد�ء  بالعم��ل  �حلاف��ل  �حليات��ي 

�لر�ح��ة  مرحل��ة  و�أنه��ا  �لو�ج��ب، 

و�لهدوء وقط��ف ثمار�ل�شجر �لذي 

�كتمل للتو ن�شجه. وكثري من �شيوخ 

ه��ذه �ملرحلة من ي�شع��ر باأنه ماز�ل 

ق��ادر� عل��ى �أن يفعل م��ا مل ي�شعفه 

وت��ذوق  لفعل��ه  �لآن  قب��ل  �لوق��ت 

عذوبته. 

�شتى �مل�شاعر وخمتلف �حلالت، 

كل ذلك باختالف �ملوقف من �حلياة، 

وروؤيتنا �إىل كل ما حولنا. ومقيا�س 

ذل��ك: �إىل �أي م��دى نح��ب �حلياة؟ 

وباأي قدر من �لر�شا نعي�س؟ .. 

�ش��الم على ما ي��ر�ه ذل��ك �ل�شيخ 

�لبادي يف �ل�شورة.. �شالم عليه.

حترير:

علي عبد�هلل  يعقوب

ت�شوير:

جان �لبلو�شي



www.sxc.hu 
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ال ميكن التفكير في قضية الثقافة مبعناها العام وقضية 
الثقاف��ة الش��عبية مبعناها اخل��اص دون االنفتاح على 
أسئلة متشابكة يتداخل فيها املعطى الثقافي باملعطى 
التاريخي والسياس��ي واخلطاب��ي، ألن الثقافة ظاهرة 
مركب��ة بطبيعتها وتس��تضمر هذه األبع��اد مجتمعة. 
وملا كانت “الثقافة ظاهرة مركبة تس��تجمع مجاالت 
عديدة(1)“، فإنها ال ميكن أن تكون موضوعا للدراسة 

دون مقاربة مركبة بدورها. 

�شعيد �أر�ق

كاتب من املغرب

الثقافة الشعبية
 النسق، والوظيفة، والخطاب

www.flickr.com

�لعدد 27  - خريف 2014 
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ويف جمال العلوم الإن�شانية هناك العديد من 

املوا�شيع الت���ي ت�شتع�شي على التحلي���ل امِلْطواع، 

وتط���رح م�ش���اكل عديدة عل���ى م�شت���وى التعريف 

واملنه���ج وال�شط���الح، ولع���ل الثقاف���ة ال�شعبي���ة 

اأح���د هذه املوا�شيع، وذل���ك لأن ”مفهوم الثقافة 

ال�شعبي���ة يغط���ي جمال وا�شع���ا ج���دا يتقاطع مع 

 culture de اجلماهريي���ة  الثقاف���ة  جم���ال 

masse. العدي���د م���ن احلقول املعرفي���ة اأقبلت 
عل���ى حتلي���ل وتق���ومي الثقاف���ة ال�شعبي���ة ودرا�شة 

عالقاته���ا بالثقاف���ة اجلماهريية، وم���ن بني هذه 

احلق���ول: عل���م الجتم���اع والتاري���خ والل�شانيات 

والتحليل النف�شي والدرا�شات الأدبية. وكل واحدة 

م���ن النظريات املتولدة ع���ن تداخل هذه احلقول 

اأنتجت -يف �ش���وء منطلقاتها النظرية اخلا�شة- 

تعريفا خا�ش���ا للثقافة ال�شعبي���ة، وهكذا ح�شلنا 

على تعري���ف بنيوي، واآخ���ر �شيميولوج���ي، واآخر 

مارك�ش���ي، واآخ���ر ن�ش���وي، واآخر ما بع���د حداثي، 

.»(2)
واآخر حواري، الخ

ومن احل�شيف اأن ن�شري –على �شبيل ت�شجيل 

بع�س املعطيات النظري���ة الأولية- اإىل اأمرين يف 

غاية الأهمية:

ال�شعبية يعترب  الثقاف���ة  التفك���ري يف ق�شية   - 1
ب���دوره ق�شية وممار�شة ثقافيت���ني، اأي مكونا 

من مكونات ا�شتغال التاأمل الثقايف يف جمتمع 

مع���ني، وحمت���وى م���ن حمتويات���ه، ورهانا ذا 

عالقة وطيدة بق�شية الهوية.

2 - ل ميكن التفكري يف الثقافة ال�شعبية مبعزل 
ع���ن احلمول���ة الثقافي���ة الت���ي ي�ش���در عنها 

الدار����س، فكما ل ميك���ن لالإن�ش���ان اأن يفكر 

يف العق���ل اإل بالعق���ل، فكذلك لي����س باإمكانه 

بالثقاف���ة، وبذل���ك  اإل  الثقاف���ة  التفك���ري يف 

ت�شب���ح الثقافة درا�ش���ة ومو�شوعا للدر�س يف 

الآن نف�شه. 

ال�شعبية  الثقافة  فه���م  اختالف يف  هن���اك   -  3
املعتم���دة،  احل�شاري���ة  املرجعي���ة  بح�ش���ب 

ف�»الأدب الفرانكفوين ي�شف الثقافة ال�شعبية 

اأحيان���ا كثقاف���ة عمالية، وثقاف���ة جماهريية 

وثقافة بدوية، اأو ب���كل ب�شاطة ثقافة مرتكزة 

عل���ى )التقالي���د ال�شعبية(، اأم���ا يف املرجعية 

الأنغلوفونية فالثقافة ال�شعبية ظاهرة حديثة، 

اإنها ثقاف���ة املدينة اأو ثقاف���ة ال�شواحي، وقد 

ولدت يف �شياق احلركة الجتماعية والثقافية 

الهادرة املقرتنة بحرك���ة الت�شنيع الأمريكي 

والتط���ورات والأزمات الت���ي خلفت اآثارها يف  

(3)“. لكن 
ع���امل ما بع���د احلربني العامليت���ني

يف الكث���ري م���ن احل���الت ي�شتعم���ل مفه���وم 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة بطريقة مو�شع���ة ت�شتوحي 

كلتا املرجعيتني. 

ويف كل احل���الت ل يفكر الإن�ش���ان يف ق�شايا 

الهوي���ة والثقافة والدين والتاري���خ واللغة اإل حني 

تعرتيه حلظ���ة وعي مفاجئ اأو م�شتع���اد باأن هذه 

الق�شايا ج���زء منه بقدر ما هو ج���زء منها، لكن 

هن���اك من يف�شر انتعا�س التفك���ري الثقايف بعامل 

اآخ���ر كم���ا هو الأم���ر عند ج���ريار لونكل���ود الذي 

يق���ول: ” اإن التفكري الثق���ايف ينت�شر حيثما غابت 

البداهة، وحيثما �شاع الاليقني، وهذا املجال من 

التجرب���ة ال���ذي يغط���ي جانبا كبريا م���ن الأ�شئلة 

)الفل�شفية( التقليدية هو الذي ُيظِهر فيه النا�س 

ما مييزهم  والإبداع-  الذكاء  م���ن  قدر  –باأكرب 
(4)“، لأن الثقافات جمال الختالف 

عن بع�شهم

بامتياز.

يف �شوء ه���ذا املعطى الأويل، ميكن القول اإن 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة جزء من الن����س الثقايف العام 

للمجتم���ع، ومو�ش���وع ممكن من موا�شي���ع التاأمل 

الثق���ايف يف الآن نف�ش���ه. ميكن طبع���ا اأن نفكر يف 

الثقاف���ة ال�شعبية م���ن منطلق���ات نظرية خمتلفة 

وبرتتيب���ات حتليلي���ة واإجرائي���ة متباين���ة، لك���ن 

املحت���وى الثق���ايف للثقافة ال�شعبي���ة يفر�س نف�شه 

يف نهاي���ة املطاف، ويتطل���ب بالتايل النفتاح على 

التحليل الثقايف للثقاف���ة ال�شعبية لكن بتكامل مع 

التحلي���ل ال�شيا�شي والجتماع���ي والأنرتبولوجي، 

ب���ل وحتى الإيديولوج���ي لأن ”املعرف���ة التي ُتْبَنى 

بخ�شو����س هذه الق�شية لي�ش���ت اأبدا م�شتقلة عن 

ال�ش���روط الجتماعي���ة والتاريخي���ة املتحكم���ة يف 

�لعدد 27  - خريف 2014 
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  .“(5)
اإنتاجها

وه���ذا امل���دى النظ���ري املفتوح هو م���ا نقرتح 

مالم�شة بع�س جوانبه يف هذا املقال م�شرت�شدين 

بالأ�شئلة التوجيهية التالي���ة: ما الثقافة ال�شعبية؟ 

ما هي وظائفها الثقافية والتاريخية؟ ما هي اأوجه 

ِلَيًة رمزية  خطابيتها بو�شفها تعبرًيا عن هويٍة وَتْ

خل�شو�شية مفرت�شة؟ ما عالقتها بالن�شق الثقايف 

العام؟ هل هي ن�شق قائم بذاته اأم هي ن�شق ملحق 

وبنية م�شت�شمرة؟ ثم كيف ميكن للثقافة ال�شعبية 

اأن تكون مو�شوعا للدرا�شات الثقافية؟

مد�ر �لتعريف: ما �لهوية �لثقافية؟

يوؤك���د فيكت���ور ثيب���ودو اأن ”التعريف خطاب، 

ويتمث���ل مو�شوعه حتدي���دا يف تف�شري جوهر �شيء 

(6)“، ومعنى هذا اأن �شياغة تعريف معني 
مع���ني

ل ينف�ش���ل عن نوع اخلطاب ال���ذي نبنيه ون�شدر 

عن���ه، ول �شك اأن اخلطاب ح���ول الثقافة ال�شعبية 

ينط���وي على رهانات تتج���اوز املعطى الثقايف اإىل 

م���ا ه���و �شيا�ش���ي واجتماع���ي واإن�شاين. وه���و اأمر 

�شنتوق���ف عنده لحقا، لك���ن يف ما يخ�س تعريف 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة، مل يك���ن الأمر حم�شوم���ا اأبدا 

على الوج���ه الذي يتيح توفري تعري���ف جامع مانع 

ومتفق علي���ه، مما يعني اأنه من من���ط التعريفات 

الإ�شكالية، والدليل على ذلك اأن ”تعريف الثقافة 

ال�شعبي���ة )اأو الثقافات ال�شعبية( كان على الدوام 

مو�شوعا لالأخذ والرد، فمنذ بداية القرن التا�شع 

ع�شر كان هذا املفهوم ُي�شتعمل بدللت ف�شفا�شة 

ترتاوح بني تعريف �شيق واآخر وا�شع جدا، فالبع�س 

يفهمونه مبعنى الثقافة البدوية والعمالية، وثقافة 

الطبق���ات ال�شعبية بل وحتى الثقافة الربوليتارية، 

اأما البع�س الآخر فيفهمون الثقافة ال�شعبية مبعنى 

 .“(7)
الثقافة الوطنية

اإن اختالف الت�شورات ب�شاأن الثقافة ال�شعبية، 

وربطها تارة بثقافة الطبقات ال�شعبية اأو العمالية، 

وبالثقافة الوطنية ت���ارة اأخرى قد يعني �شمن ما 

ُف بذاته���ا بل  يعني���ه اأن الثقاف���ة ال�شعبي���ة ل ُتَع���رَّ

بعالقتها القائمة اأو املفرت�شة بينها وبني الطبقات 

الجتماعية اأو الوطن. ومن الوا�شح طبعا اأن هذا 

الأمر ل يلق���ي ال�شوء على جوهر الثقافة ال�شعبية 

م���ن حيث هي ماهية يف ذاتها، ول يعرفها مبا هي 

عليه اأي بحقيقتها املفرت�شة. وتلك م�شاألة متعلقة 

اإ�شكاليا بك���ون مفهوم ”الثقاف���ة ال�شعبية“ نف�شه 

ينطوي على ”تناق�شات..لأنه ف�شفا�س وغام�س 

ومبهم وحممل بالتبا�شات و�شوء فهم، لذلك هناك 

–يف الكثري من الأحيان-تركيز كبري على التذكري 
بال�شعوب���ة الفعلية التي حتول دون حتديد مالمح 

هذه الظاه���رة، والآثار متع���ددة الأ�شكال املتعلقة 

به���ا، وغالب���ا ما يقود ذلك ب�شهول���ة اإىل ال�شك يف 

 .“(8)
وجود ظواهر الثقافة ال�شعبية نف�شها 

م���ا ميكن اأن نفهمه من ه���ذه املعطيات هو اأن 

تعري���ف الثقافة ال�شعبية لي�س اأمرا �شهال، اإنه من 

منط التعريفات الإ�شكالية كما �شبق اأن اأ�شرنا اإىل 

. بل اإن 
(9)

ذلك، وه���و اأمر يوؤكده رمي���ي طوراجنو

فالديفيا يذه���ب اإىل ”اأن مفهوم الثقافة ال�شعبية 

من اأكرث املفاهيم خ�شوعا للمناق�شة وال�شجال، بل 

 an اإن بع����س الدار�شني يعتربون���ه مفهوما فارغا

empty concept  ميل���وؤه اأ�شخا�س خمتلفون 
.“(10)

يف اأزمان خمتلفة باأغرا�س خمتلفة

ويت�ش���ادى هذا ال���راأي عند دار�ش���ني اآخرين 

بتلوين���ات متقارب���ة، لكنه���ا توؤك���د يف جمملها اأن 

مفهوم الثقاف���ة ال�شعبية ل يحظ���ى بالإجماع، ول 

يعت���رب يف كل احل���الت من املفاهي���م التي ارتقت 

اإىل م�شتوى الو�شع العتباري املح�شوم والبديهي، 

والدلي���ل على ذلك اأن ط���وين بينيط مثال يتحدث 

عن ه���ذا املفهوم حديَث رف����سٍ وُم�شاَدرٍة قائال: 

الثقافة  العملي���ة، يعترب مفه���وم  الناحي���ة  ”م���ن 
ال�شعبية ع���دمي الفائدة، اإنه خلي���ط من الدللت 

امللتب�شة واملتناق�شة التي من �شاأنها ت�شليل البحث 

.“(11)
وح�شره يف م�شارات نظرية خمتلفة

والأمر العجيب فعال هو اأن رغم هذا الت�شكيك 

املتواتر يف جدوى مفهوم الثقافة ال�شعبية و�شعوبة 

تعريف���ه، هن���اك اهتم���ام كبري جدا به���ذا احلقل 

املع���ريف عل���ى امل�شت���وى العاملي، وال�شب���ب يف هذا 

الهتم���ام ه���و ”الوعي باأهمي���ة الثقاف���ة ال�شعبية 
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م���ن حيث هي عام���ل متا�شك اجتماع���ي وحركية 

.“(12)
اقت�شادية

ويرج���ع اأنتيغ���ون مو�شطوري �شعوب���ة تعريف 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة اإىل ثالثة عوامل، يق���ول: ”اإن 

�شعوب���ة تعريف هذا احلق���ل ترتبط بثالثة عوامل 

جوهرية: 

- اإنه يغطي وقائع عديدة، 

- ي�شتند اإىل فر�شيات اإب�شتيمولوجية،

والإيديولوج���ي،  ال�شيا�ش���ي،  للحق���ل  ينتم���ي   -

 .“(13)
وال�شو�شيو-اأنرتبولوجي

اإن���ه مفه���وم يق���ع اإذن يف مف���رتق العديد من 

احلق���ول، وي���دل عل���ى اأ�شي���اء عدي���دة، ويخ�ش���ع 

لتوظيف���ات تتداخ���ل فيه���ا الرهان���ات ال�شيا�شية 

والأنرتبولوجي���ة.  والجتماعي���ة  والإيديولوجي���ة 

وم���ن الوا�شح طبع���ا اأن املفاهيم الت���ي تكون على 

ه���ذا النحو من التعقي���د والتعالق تط���رح �شعوبة 

كبرية على م�شتوى التعريف، لأن ”اأبعاد املفاهيم 

املركب���ة تك���ون دائم���ا م�شتع�شي���ة عل���ى التحديد 

 .“(14)
الدقيق 

لك���ن هذا النوع من الوع���ي الإ�شكايل مبفهوم 

الثقافة ال�شعبية، مل يق���ف اأمام الرغبة املحمومة 

يف تعريفه���ا، لأن رغب���ة التعري���ف تنط���وي ل���دى 

الإن�ش���ان على الرغب���ة يف ممار�ش���ة �شلطة العقل 

على الأ�شياء، وبهذا املعنى ف� ”التعريفات..لي�شت 

موا�شع���ات لغوية ورموز اعتباطية، بل هي التعبري 

ال�شارم عن احلد�س املبا�شر الذي مييز الكائنات 

 .“(15)
الواقعية

و عل���ى �شبي���ل ال�شتئنا����س والتقري���ب نقرتح 

بع����س التعريف���ات الت���ي مت اقرتاحه���ا بخ�شو�س 

الثقافة ال�شعبية معتمدين يف ذلك على منظورات 

خمتلفة: 

اأن  الإط���ار ميك���ن  ه���ذا  ويف  ر�شم��ي:  - منظ��ور 

ن�شتح�ش���ر التعري���ف ال���ذي ورد يف القان���ون 

م ل�ش���روط متوين املنظمات  الفالم���اين املنظِّ

املهتم���ة بالثقافة ال�شعبية، وه���و قانون �شادر 

ع���ن الربملان الفالم���اين بتاري���خ 27  اأكتوبر 

1998م. وقد ورد يف بنده الأول املندرج حتت 

الف�شل الثاين ما يل���ي: »الثقافة ال�شعبية هي 

كل التعب���ريات اجلماعي���ة، التقليدي���ة اأو غري 

 .»
(16)

التقليدية اخلا�شة باحلياة الفولكلورية

- منظ��ور �شو�شيولوجي: وهو من اأكرث املنظورات 

املعتمدة يف مقاربة الثقافة ال�شعبية وتعريفها، 

وميك���ن اأن ن�شتح�شر يف هذا الإطار التعريف 

ال���ذي اأورده ع���امل الجتم���اع الفرن�شي جوفر 

دومازودي���ي ال���ذي ق���ال: »الثقاف���ة ال�شعبي���ة 

مبعناها ال�شيق هي جمموع الدللت الثقافية 

.»
(17)

املتمازجة مع اأوقات الفراغ ال�شعبية

اأم���ا ري�ش���ارد موني���ك فيعرفه���ا م���ن خ���الل 

مكوناته���ا فيق���ول: »تتك���ون الثقاف���ة ال�شعبية من 

جمموع���ة من ال�شطناع���ات التي ُتْنَت���ُج من اأجل 

ه���ذه  وترتاف���ق  نوعي���ني،  م�شتعمل���ني  وبوا�شط���ة 

 .»
(18)

ال�شطناعات مبمار�شات اجتماعية

ما يالحظ يف ه���ذه التعريفات اأنها ل تتطابق 

على م�شت���وى الت�شور اأو امل�شطلح���ات امل�شتعملة 

يف التعري���ف، فالتعريف الأول ينظ���ر اإىل الثقافة 

ال�شعبي���ة بو�شفه���ا »تعبريات جماعي���ة ذات �شلة 

باحلي���اة الفولكلورية«، اأما التعريف الثاين فينظر 

اإليها بو�شفها » دللت ثقافية متمازجة مع اأوقات 

الف���راغ ال�شعبي���ة«، اأم���ا التعريف الثال���ث فينظر 

للثقاف���ة ال�شعبي���ة بو�شفها »ا�شطناع���ات ترتافق 

مبمار�شات اجتماعية«. 

ج���دول  يف  املعطي���ات  ه���ذه  اإدراج  وميك���ن 

تو�شيحي ومقارن كالتايل: 

منظور ر�شمي
 منظور

�شو�شيولوجي

 منظور

�شو�شيولوجي

الثقافة 

ال�شعبية 

”تعبريات 
جماعية ذات 

�شلة باحلياة 

الفولكلورية“

الثقافة 

ال�شعبية 

”دللت ثقافية 
متمازجة مع 

اأوقات الفراغ 

ال�شعبية“

الثقافة 

ال�شعبية 

”ا�شطناعات 
ترتافق 

مبمار�شات 

اجتماعية“
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الثقافة 

ال�شعبية تعبري

الثقافة 

ال�شعبية دللة

الثقافة 

ال�شعبية 

ا�شطناع

يف �شوء هذه املنظورات الثالث، تبدو الثقافة 

ال�شعبي���ة تعب���ريا اأو حمت���وى التعبري )دلل���ة( اأو 

ا�شطن���اع. وهي ث���الث اأم���ور ل تعن���ي بال�شرورة 

نف�س ال�شيء، لكنها قد تتدامج بهذا القدر اأو ذاك 

يف اأي تعري���ف ممكن للثقاف���ة ال�شعبية التي تعترب 

تعبريا ودللة وا�شطناعا يف الوقت نف�شه.

لكن م���ا نالحظه يف هذه التعريف���ات هو اأنها 

ل تع���رف الثقاف���ة ال�شعبية مبا هي علي���ه، بل مبا 

تت�شمن���ه من ا�شطناعات. وه���و نوع من اللتفاف 

على اإ�شكالية التعريف، وميكن اأن ننظر اإىل ذلك 

بو�شفه موؤ�ش���را �شمنيا عل���ى اأن الثقافة ال�شعبية 

ت�شتع�شي على تعري���ف املاهية، وهي لهذا ال�شبب 

تع���رف اإما مب�شمونها كما هو الأمر يف التعريفات 

بعالقاته���ا  تع���رف  اأو  اأع���اله،  اأوردناه���ا  الت���ي 

 la culture العامل���ة  الثقاف���ة  م���ع  وتقابالته���ا 

 la culture البدوي���ة  الثقاف���ة  اأو   savante
 urbaine اأو الثقاف���ة احل�شرية ، paysanne
 la culture اأو الثقاف���ة العمالي���ة la culture
ouvrière، اأو الثقاف���ة اجلماهريي���ة التي يقول 
عنه���ا دومينيك �شرتيناتي اإنها ظهرت ”يف ع�شر 

ال�شينم���ا والراديو والإنتاج وال�شتهالك الوا�شعني 

للثقاف���ة، و�شعود الفا�شي���ة ون�شج الدميقراطيات 

  .“(19)
الليربالية يف بع�س املجتمعات الغربية

ويف كل احل���الت ف���اإن وج���ود مفه���وم الثقافة 

ال�شعبية �شمن هذه ال�شبك���ة الوا�شعة من املفاهيم 

املج���اورة ه���و اأح���د الأ�شب���اب الت���ي ق���ادت ع���امل 

الأنرتبولوجيا الأرجنتيني  ني�شطور غار�شيا كانكليني 

اإىل املطالبة ب� »اإعادة تعريف الثقافة ال�شعبية..التي 

ل ميك���ن اأن نفكر فيها بب�شاط���ة من خالل تقابلها 

مع الثقاف���ة البورجوازية، وهو تقاب���ل اأغرقتها فيه 

احلداث���ة، ول ميكن كذلك اأن نفكر فيها من خالل 

التقاب���ل مع الثقافة العمالي���ة، اأو اجلمع بينها وبني 

  .»
(20)

)ثقافة الطبقات ال�شعبية(

ومن اجلدي���ر التنبي���ه اإىل اأن تعريف الثقافة 

ال�شعبي���ة عن���د الغربي���ني اأم���ر �شع���ب بالفع���ل، 

وال�شب���ب يف ذل���ك مرتبط ن�شقي���ا بالواقع الثقايف 

واحل�شاري الغربي نف�شه لأن املمار�شات الثقافية 

والتمثي���الت الرمزي���ة يف الغ���رب انتظم���ت وف���ق 

الهي���كل الجتماع���ي الغرب���ي الذي حت���ددت فيه 

مالم���ح الطبقات الجتماعي���ة باأق�شى درجة من 

الوع���ي ال�شيا�شي والجتماعي، وهو اأمر مل يحدث 

بعد يف املجتمع���ات ذات البني���ة التقليدية اأو �شبه 

التقليدي���ة كما ه���و احلال مث���ال يف الواقع العربي 

ال���ذي ما زال���ت فيه الطبق���ات ال�شعبية -مبعناها 

الإثنولوج���ي والأنرتبولوج���ي- متث���ل جانبا كبريا 

جدا م���ن حمت���وى الوع���ي الجتماع���ي والثقايف، 

مم���ا يجعل احلديث عن ثقافة �شعبية –يف الواقع 

العرب���ي مث���ال- حديثا ممكن���ا وواردا لأنه مفهوم 

ميلك معادلته ومتثيالته الواقعية املرئية والقابلة 

للمالحظ���ة والت�شني���ف. ب���ل اإن مفه���وم الثقافة 

البدوية اأي�ش���ا ي�شهل اإجراوؤه عل���ى الواقع العربي 

ال���ذي ما زالت الكث���ري من بنياته بدوي���ة الطابع، 

بينما ل جند البداوة مكون���ا اجتماعيا مهيمنا يف 

التنظيم الجتماعي الغربي، ولذلك »من الواقعية 

القول اإن الثقاف���ة البدوية قد ماتت منذ اأن ماتت 

 .»
(21)

املجتمعات البدوية يف الغرب

اإن م���ا ميي���ز الف�ش���اء الغرب���ي اإذن اأن ن�شج 

”الثقافة البورجوازية“ حولها اإىل ثقافة مهيمنة 
اأدوات  البورجوازي���ة يف  الطبق���ة  ب�شب���ب حتك���م 

الإنتاج ال�شناعي وملحقاته الإعالمية وال�شيا�شية 

واحلزبية واملوؤ�ش�شية، مبا فيها املوؤ�ش�شات الثقافية 

 “(22)
اأو موؤ�ش�ش���ات ”الإنت���اج اخلطاب���ي للمعن���ى

بتعب���ري كارول لوفا�شور.كما اأن »الثقافة العمالية« 

فر�ش���ت نف�شه���ا بو�شفه���ا ثقاف���ة ال���رد اأو ثقافة 

م�ش���ادة contre-culture، وحتولت اإىل ن�شق 

ثق���ايف قائم بذاته لأنه���ا عربت عن طبقة حتققت 

له���ا تاريخي���ا �ش���روط الوع���ي بذاته���ا ومبوقعه���ا 

الجتماع���ي وطموحاته���ا ال�شيا�شي���ة. وم���ن جهة 

اأخ���رى اأتاح التنظيم الجتماع���ي الغربي تقلي�س 

م���دى الثقاف���ة ال�شعبي���ة، و�شجع ظه���ور مفاهيم 
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جدي���دة مثل »الثقاف���ة احل�شرية« بحك���م تقل�س 

جغرافي���ة البداوة يف البلدان الغربية وتو�شع مدار 

املعن���ى الثقايف املديني. وهذا اأحد اأكرب التحولت 

الت���ي اأع���ادت توزيع املواق���ع الثقافي���ة يف الغرب، 

خا�ش���ة اإن علمن���ا اأن »الثقافة ال�شعبي���ة رغم اأنها 

تتلق���ى وت�شتهلك وتق���وم بتعديل التقالي���د التي ل 

تنبع دوما من ال�شع���ب، اإل اأن النواة ال�شلبة التي 

متنحه���ا ان�شجامه���ا وديناميته���ا تاأت���ي فعال من 

اجلماه���ري، وخا�شة من عامل البادي���ة الذي كان 

ميث���ل 90 يف املائة م���ن ال�شكان يف فرن�شا يف �شنة 

1550م«. 
ومبوازاة مع ذلك ظهر مفهوم اآخر هو »الثقافة 

اجلماهريي���ة« la culture de masse  الت���ي 

يعرفه���ا جان ب���ول غابيلي���ي باأنها »كل م���ا تنتجه 

«، مع العل���م اأن ال�شناعة 
(23)

ال�شناع���ة الثقافية

الثقافية هي تلك الآلة من الإنتاج التي تتحكم فيها 

الطبقات املم�شكة بال�شلطة، ونق�شد بها الطبقات 

البورجوازي���ة. ويف ه���ذه احلال���ة تك���ون الثقاف���ة 

ال�شعبي���ة – كم���ا و�شفها اأنطوني���و غرام�شي-هي 

ثقافة الطبق���ات املَُهْيَمِن عليها يف املجتمع، اأو هي 

���ُدُث فيه املواجهة ب���ني الطبقات  املج���ال الذي حَتْ

املهيَمن عليها والطبقات املهيِمنة. 

معنى هذا اأن املفاهي���م الغربية التي ت�شتعمل 

بو�شفه���ا مقاب���الت للثقافة ال�شعبي���ة اأو معادلت 

له���ا اأو متوازي���ات معها ت���دل ن�شقيا عل���ى تنظيم 

اجتماعي له خ�شو�شيت���ه، وهي خ�شو�شية تعل 

مفه���وم »ال�شعب���ي« نف�ش���ه مفهوما ل يعن���ي نف�س 

ال�شيء الذي نفهمه منه يف واقعنا العربي مثال. اإن 

م���دى الثقافة ال�شعبية يف الغرب �شاق اإىل اأق�شى 

حد، وذابت مالحم���ه اإما يف الثقافة البورجوازية 

اأو الثقافة املهيمن���ة اأو الثقافة العمالية اأو الثقافة 

وتناوبت���ه  اجلماهريي���ة،  الثقاف���ة  اأو  احل�شري���ة 

جم���الت اأخ���رى اأكرث امت���الء، ولعل ه���ذا هو ما 

اأدى ببع�س الدار�ش���ني اإىل اعتبار مفهوم الثقافة 

ال�شعبية »مفهوما فارغا« كما اأ�شرنا اإىل ذلك من 

قب���ل لأن���ه ل يدل يف الواق���ع الغربي عل���ى ظاهرة 

قابلة للمالحظة والقيا�س بنف�س الدرجة التي هي 

عليها يف جمتمعات اأخ���رى ذات تنظيم اجتماعي 

تقليدي، ولهذا ال�شبب جند اأن الثقافة ال�شعبية يف 

الدرا�شات الغربية –وخا�شة الأمريكية- تتداخل 

 mass ب�شكل كبري جدا م���ع الثقافة اجلماهريية

culture الت���ي يربطه���ا دوميني���ك �شرتينات���ي 
«. »اإن املدل���ول الجتماعي 

(24)
بعملي���ة »الأمرك���ة

للثقاف���ة ال�شعبي���ة يف الع�ش���ر احلدي���ث ميكن اأن 

مُيالأ بح�شب الطريق���ة التي متت به مطابقتها مع 

   .»
(25)

الثقافة اجلماهريية

اإح���دى   وعل���ى ه���ذا الأ�شا����س رمب���ا كان���ت 

امل�ش���كالت الكربى التي تلقي بع����س الظالل على 

مفه���وم الثقاف���ة ال�شعبي���ة هي ما تتعر����س له من 

مزاحمة من املفاهيم الأخ���رى التي تتقاطع معها 

اأو تت���وازى معه���ا اأو تطرح نف�شه���ا بو�شفها بديال 

عنه���ا. ولعل ه���ذا الأمر هو الذي ي���وؤدي يف بع�س 

احلالت اإىل ال�شك حتى يف جدوى مفهوم الثقافة 

ال�شعبي���ة نف�ش���ه. ويف ه���ذا الإط���ار تق���ول مارتني 

�شيغالني وهي باحثة فرن�شية يف جمال الإثنولوجيا 

وعلم الجتم���اع، ومتخ�ش�ش���ة يف ق�شايا الأ�شرة 

والثقافة: ”على عك�س الثقاف���ة العاملة التي متلك 

�شرعيته���ا اخلا�ش���ة، لي����س للثقاف���ة ال�شعبية من 

وج���ود اإل يف �شوء النظرة التي نلقيها عليها، لكن 

هذه النظ���رة ملتب�شة: لأن الثقاف���ة ال�شعبية تكون 

اأحيان���ا مو�ش���وع اإن���كار ورف����س، واأحيان���ا اأخرى 

مو�شوع اكت�ش���اف فتكت�شي فج���اأة و�شعا اعتباريا 

بو�شفه���ا )فن���ا( اأو )معرف���ة(، اأو حت���ى بو�شفها 

   .“(26)
)علما(

وتعل���ق مارت���ني �شيغال���ني عل���ى ق�شي���ة اإنكار 

الثقاف���ة ال�شعبية يف الثقافة الغربي���ة بقولها: »اإن 

اإن���كار الثقاف���ة ال�شعبي���ة يرتافق بق���در كبري من 

« لأن النظ���ر اإىل الثقاف���ة املهيمن���ة 
(27)

الحتق���ار

-بو�شفه���ا الثقاف���ة املتنف���ذة الدال���ة ن�شقيا على 

ال�شلط���ة  مبقالي���د  املم�شك���ة  الطبق���ة  توجه���ات 

واملوؤ�ش�ش���ات املنتجة للفك���ر واملروجة للقيم- على 

اأنه���ا الثقافة املمثل���ة حلقيقة املجتم���ع، يقود اإىل 

ا�شت�شغ���ار الثقاف���ة ال�شعبي���ة وركنه���ا يف الزاوية 

الأنرتبولوجي���ة الت���ي تدر����س القي���م والتمثيالت 
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الت���ي ت�شرب���ت اإليها تاعيد التق���ادم. اإن الثقافة 

املهيمنة » هي تلك التي تنجح يف فر�س معايريها 

واأفكاره���ا عل���ى املمار�شات الثقافي���ة يف املجتمع، 

وعل���ى جمال اأن�شطة احلي���اة اليومية وكذلك على 

جمال الإبداع الفني. اإن الثقافة املهيمنة تنبع اإذن 

من الطبقة املهيمن���ة، لكنها لي�شت مقت�شرة على 

 .»
(28)

هذه الطبقة

اإن م���ا يهمنا من ه���ذه املعطيات التي �شقناها 

يف هذا امل�شتوى م���ن التحليل هو لفت النتباه اإىل 

اأن ق�شي���ة تعريف الثقافة ال�شعبي���ة تطرح اإ�شكال 

كبريا، وترتبط مب�شاريع تعريف متباينة املرجعيات 

وخمتلف���ة الغايات والأه���داف، اأو م�شاريع تعريف 

ن�شقي���ة �شديدة اخل�شو�شي���ة الجتماعية كما هو 

احل���ال يف الثقافة الغربي���ة، لكنها يف كل احلالت 

م�شاري���ع ت�شتم���د م�شوغاتها من اأهمي���ة الظاهرة 

الثقافي���ة نف�شها بو�شفها ظاه���رة مركبة مقرتنة 

بالإن�ش���ان ومعربة عن���ه وم�شروطة به. ول �شك اأن 

م���ا يعت���رب اليوم ثقاف���ة �شعبية يف الغ���رب يختلف 

كثريا عما يعترب ثقاف���ة �شعبية يف اإفريقيا مثال اأو 

يف العامل العربي اأو حتى يف ال�شرق الأق�شى، مما 

يعني اأن لي����س بالإمكان – م���ن الناحية النظرية 

واملنهجي���ة- اإ�شق���اط التعريفات الغربي���ة للثقافة 

ال�شعبي���ة عل���ى واقع ثق���ايف غري غرب���ي. وامل�شاألة 

هنا ل تتعلق ح�شرا مبب���داأ اخل�شو�شية الثقافية 

مبعناه���ا الأنرتبولوج���ي ال�شيق، ب���ل يتعلق ن�شقيا 

بخ�شو�شي���ة التنظيم الطبق���ي والجتماعي الذي 

يتحكم يف توزيع املواقع الثقافية و�شياغة امل�شمون 

الثقايف املعرب جوهريا عن درجة معينة من الوعي 

التاريخي والنتماء الجتماعي.  

�لوظيفة م�شتوى   -  2
يوؤكد اأنطوان كومباني���ون اأن ”الثقافة معطى 

اخت���اليف لأنه���ا توح���د اجلماع���ة وتف�شله���ا عن 

(29)“، اأي اأنها حتقق للجماعة 
اجلماعات الأخرى

جانب���ا م���ن هويته���ا الدال���ة عليها. وه���ي يف هذه 

احلالة ترتب���ط باأحد اأهم الوظائ���ف ذات ال�شلة 

بالوع���ي اجلمعي داخ���ل جماعة معين���ة، لأن هذا 

 »
(30)

»الوعي اجلمعي هو اأ�شا����س الثقافة ال�شعبية

يف نهاية املطاف. 

اإن ما مينح لالأ�شياء معناها الرمزي ودللتها 

التاريخية والإن�شاني���ة  هو ما تقوم به من وظائف 

وم���ا ت�شطلع به من اأدوار ومتثي���الت رمزية قابلة 

لال�شتق���راء والك�شف والتاأوي���ل والتحليل. ولعل ما 

ميي���ز الثقافة عموما ه���و اأنها تم���ع بني املعطى 

التمثيل���ي واملعط���ى الرم���زي واملعط���ى الوظيفي، 

وه���ي به���ذا املعنى حمت���وى تاريخ���ي واأداة قراءة 

للتاريخ؛ اإنها فعالية انك�شافية ينك�شف من خاللها 

الإن�شان لنف�شه ولغريه، وهي يف الوقت ذاته فعالية 

ا�شتك�شافي���ة لأنه���ا ق���د تتح���ول اإىل اأداة للك�ش���ف 

والتحليل والت�شنيف وامل�شاءلة.

واإذا كان الأمر على هذا النحو من الفرتا�س 

والنظ���ر، ف���اإن الثقاف���ة مبعناه���ا الع���ام ترتب���ط 

ن�شقي���ا مبنظوم���ة من الوظائ���ف، لكن م���ا يهمنا 

يف ح���دود املو�شوع الذي نخو����س فيه هو حماولة 

حتدي���د وظائ���ف الثقاف���ة ال�شعبي���ة. و�شنعتمد يف 

هذا الإطار عل���ى ري�شار مونيك الذي يتحدث عن 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة يف عالقته���ا بوظائفه���ا قائال: 

 .»
(31)

»اإنها توؤدي وظائف عديدة ت�شمل عدة اأبعاد

 la ويح�ش���ر هذه الوظائ���ف يف: الوظيف���ة اللَِّعِبَية

النقدي���ة،  والوظيف���ة   ،fonction ludique
والوظيف���ة القت�شادي���ة، والوظيف���ة الجتماعية، 

والوظيف���ة الإيديولوجي���ة، والوظيف���ة اجلمالي���ة، 

والوظيف���ة الفنية، لكنه يتوقف عند ثالث وظائف 

فقط ه���ي: الوظيف���ة اللعبية، والوظيف���ة النقدية 

والوظيف���ة النفعي���ة، وه���ي التي �شنتوق���ف عندها 

برتكيز كالتايل: 

فالوظيف���ة اللَِّعِبَي���ة ترتب���ط باملمار�شات ذات 

ال�شلة بالثقاف���ة ال�شعبية، وميك���ن »اعتبار البعد 

اللَِّعِب���ي مبثابة �شلوك ُمراِف���ق للعب، اأي اأنه ن�شاط 

اين مُياَر�س على �شبيل ال�شتمتاع فقط، ورغم  جَمَّ

اأن���ه زائ���د وغ���ري مرتب���ط بغر����س حم���دد اإل اأنه 

)ن�ش���اط اإرادي(..ي�شتجيب حلاجة جوهرية لدى 

الإن�شان، وميثل اأي�ش���ا )ن�شاطا َباِنًيا للهوية(..اإن 

اللع���ب يتيح لل�شب���اب متلكا �شخ�شي���ا واجتماعيا 
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لهويتهم عرب ا�شتخدام وتب���ادل واإنتاج الأ�شياء اأو 

  .»
(32)

اخلريات الثقافية

اأم���ا الوظيف���ة النقدية فيتح���دث عنها ري�شار 

مونيك قائال: ”ميكن اأن نعترب هذا البعد النقدي 

مبثاب���ة ق���درة عل���ى تفك���ري ال�شخ����س يف اأعماله 

ومعارفه، وتفح����س موا�شيع���ه وحتليلها وتثمينها 

.“(33)
وتقوميها

اأما الوظيفة النفعية فيحددها ري�شارر مونيك 

كالت���ايل: ”اإن الوظيفة النفعي���ة للثقافة ال�شعبية 

تنط���وي على الفح����س العميق لإنت���اج املمار�شات 

وفح����س امل���وارد الكفيلة بتحقق ه���ذه املمار�شات 

وتاأويله���ا. وم���ن زاوي���ة نظ���ر املادي���ة الثقافي���ة، 

ال�ش���روط  درا�ش���ة  اأهمي���ة  اإىل  التنبي���ه  ينبغ���ي 

الجتماعية لطريق���ة ا�شتغالل الوقت، والتدريب، 

والراأ�شم���ال ال�شروري لإنتاج وا�شتهالك الأ�شكال 

.“(34)
الثقافية

وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن وظائ���ف الثقاف���ة 

ال�شعبي���ة تختل���ف باختالف الدار�ش���ني واختالف 

زواي���ا النظ���ر التي ي�ش���درون عنه���ا، فهناك من 

يتح���دث ع���ن الوظيف���ة التاريخي���ة، اأو الوظيف���ة 

ال�شيكواوجي���ة اأو الوظيف���ة القيمي���ة، اأو الوظيف���ة 

املعياري���ة، وغريها م���ن الوظائ���ف. ولرمبا كانت 

الثقافة ال�شعبية حتتمل كل هذه الوظائف جمتمعة 

وبدرجات متفاوتة، ومثال ذلك اأن بع�س الثقافات 

ال�شعبية الإفريقي���ة تعل من الوظيفة الحتفالية 

ملمح���ا طاغي���ا فيه���ا، بحي���ث يتح���ول اأي ح���دث 

مهم���ا كان �شغ���ريا اإىل فر�ش���ة ملمار�شة الطقو�س 

الراق�ش���ة �شواء تعل���ق الأمر بحف���ل زواج اأو ماأمت 

اأو حمل���ة انتخابية، بينم���ا ل جند ذلك يف ثقافات 

�شعبية اأخرى.  

�خلطاب م�شتوى   -  3
امل�شت���وى  ه���ذا  –يف  ننطل���ق  اأن  ميك���ن 

م���ن التحلي���ل- م���ن املعط���ى النظ���ري الت���ايل: 

»الثقافةممار�ش���ة خطابي���ة ُيفَه���م فيه���ا املعن���ى 

من خالل عالقت���ه بالثقافة ويف �ش���وء ال�شياقات 

الفردي���ة )لأن الأف���راد ي�شتعملون اللغ���ة من اأجل 

بن���اء تاأويله���م اخلا�س للواق���ع(. والف�شل يف هذا 

املنظور يعود اإىل فيتغن�شتاين الذي يرى اأن املعنى 

ل يوج���د يف الع���امل فقط: من خ���الل اللغة يعطي 

الأف���راد معن���ى لالأ�شياء الت���ي يعي�شونه���ا، واللغة 

عن�شر من الثقافة الت���ي تقوم على اأ�شا�س قواعد 

م�شتمدة من تان�س ثقايف عميق. وهذا التجان�س 

الثقايف هو الذي يخل���ق ال�شياق الذي تكت�شب فيه 

.»
(35)

اجلمل معناها

واإذا كانت الثقافة حتدد مالمح اخلطاب من 

خ���الل تعزيز بعده املرجعي وتزوي���د بنيته اللغوية 

باملعنى وبالقابلية للتناقل والتاأويل،فالأن »الإن�شان 

« �ش���واء كانت 
(36)

يبن���ي العامل من خ���الل الرموز

رموزا لغوية اأو ثقافية. 

ول �ش���ك اأن الثقاف���ة ال�شعبية –من حيث هي 

متثل للع���امل ومتثيل له- حت�ش���ر بو�شفها خطابا 

و�شرطا للخطاب يف الآن نف�شه، فهي تنتج الإن�شان 

بقدر م���ا ينتجها، وت�شرطه وت�ش���رتط به، وحترره 

وت�ش���ادره يف الآن نف�ش���ه. وهي تفع���ل ذلك لأنها 

�شلطة، اأي حالة نظام قائم –مثله مثل اأي نظام- 

عل���ى قدر معني من التقييد والإك���راه.  واإذا كانت 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة تنت���ج الإن�شان �شلوكي���ا وقيميا 

ووجدانيا وذهنيا، فاإن الإن�شان ميلك القدرة على 

اإنت���اج الثقافة ال�شعبية خطابي���ا، اأي حتويلها اإىل 

مو�ش���وع ل�شتغ���ال ثنائية اللغة وال�شي���اق، والرمز 

واملرجع، واملعنى والق�شد، والدللة والتاأويل. 

اإن الثقافة مبعناه���ا الوا�شع ل تكف عن اإنتاج 

رة  خطاباته���ا، وه���ي لي�ش���ت دوما خطاب���ات حمرِّ

ونقدي���ة ومنا�شلة باملعنى الفك���ري للكلمة، بل قد 

تكون بدوره���ا خطابات تروي�س ورقابة. ويبدو اأن 

يف كل ثقاف���ة �شعبية هناك بنيات تروي�س ورقابة، 

وهي بنيات مرتبط���ة جوهريا بخطاب الهوية من 

حيث هي اإطار انتماء و�شرط امتثال. 

ويف هذه احلالة ميكن ر�شد الأبعاد اخلطابية 

للثقاف���ة ال�شعبي���ة م���ن زاويت���ني: زاوي���ة البن���اء 

اخلطاب���ي للهوي���ة، وزاوي���ة »اخلط���اب املناه�س 

.»
(37)

للثقافة ال�شعبية
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يقول دجيف���ري بينهامي: »اإن اإحدى �شخريات 

الثقاف���ة ال�شعبية ه���ي اأننا يف الوق���ت الذين نحن 

حماطني باأدواته���ا العديدة ) الإ�شه���ار، الربامج 

التلفزيونية، الأف���الم واملو�شيقى، الخ( يظن اأكرث 

النا�س اأنهم ل يتاأثرون بهذه الأدوات..لكن خطاب 

.»
(38)

الثقاف���ة ال�شعبي���ة يوجد حولن���ا يف كل حني

واإذا �شلمن���ا بهذا الأمر، فمعنى ذل���ك اأن الثقافة 

ال�شعبية له���ا وجهها اخلطابي املراف���ق لتجلياتها 

املادي���ة احلا�ش���رة يف حياتن���ا اليومي���ة. وخطاب 

الثقافة ال�شعبي���ة يف هذه احلالة �شيكون من منط 

«، تل���ك الهوي���ة 
(39)

»اخلطاب���ات الباني���ة للهوي���ة

الدينامي���ة التي تتدخ���ل يف بنائها واإع���ادة بنائها 

اأدواُت تروي���ِج املعنى وا�شطن���اع الأذواق واختالق 

عادات جدي���دة لالإنت���اج وال�شته���الك وال�شلوك 

والرتميز.

والثقاف���ة ال�شعبي���ة م���ن حي���ث ه���ي خط���اب 

اأو طبقة اجتماعي���ة اأو فئة  �شع���ب  ”تزك���ي قدرة 
خا�ش���ة م���ن ال�ش���كان عل���ى التعب���ري ع���ن الذات 

م���ن خ���الل املمار�ش���ات الرمزي���ة امل�شرتك���ة بني 

كل الأف���راد، وه���ذه املمار�شات تق���وي الإح�شا�س 

 “(40)
بالنتم���اء للجماعة ومتنحه���ا خ�شو�شيتها

اأي هويتها.  

اإن ا�شتغ���ال الثقافة ال�شعبية من خالل الفنون 

التقليدي���ة مثال يعت���رب اأداء ا�شتعادي���ا م�شرت�شال 

يف الزم���ن الجتماع���ي م���ن اأجل رب���ط احلا�شر 

باملا�ش���ي، واإع���ادة اإنت���اٍج طقو�ش���ٍي للممار�ش���ات 

الت���ي تنك�شف من خاللها الهوية بو�شفها ح�شيلة 

ترب���ة اجتماعي���ة وروحية م�شاف���رة عرب الزمان 

وُمَتَناَقَلة بني الأجيال. لكن قنوات تعميم وتن�شيط 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة يف املجتمع حت�ش���ل كذلك عرب 

و�شائل م�شتحدثة مثل التلف���از والراديو والإ�شهار 

واملقه���ى العمومي واجلريدة وغريها من الو�شائل 

ذات الوظيفة التوا�شلية والجتماعية والتوجيهية 

والدعائي���ة. ويف كل و�شيلة من هذه الو�شائل توجد 

زة للهوي���ة اجلماعية لكن  ممار�ش���ة خطابي���ة معزِّ

عل���ى النحو الذي يراد له���ذه الهوية اأن تكون عليه 

َمَج يف القنوات التلفزيونية  اأو ت�شري اإليه )كاأن ُترَبْ

ُب ب���ني الفين���ة  الأك���رث �شعبي���ة م�شل�ش���الت ُت�َش���رِّ

َف���ة ظاهريا مثل  فَّ والأخ���رى لقط���ات حميمية خُمَ

العناق اأو املالم�شة، ثم تغدو هذه اللقطات –بفعل 

التوات���ر- مقبول���ة ثقافي���ا واجتماعي���ا، وتتح���ول 

اجلل�ش���ة الأ�شري���ة مل�شاهدة امل�شل�ش���الت املف�شلة 

مو�ش���وع ا�شتغال مربمج من اأج���ل اإحداث مفعول 

التطبيع الثقايف الأ�شري مع قيم غريبة عن الثقافة 

ال�شعبية وقيم الأ�شرة التقليدية، مما يتيح –على 

امل���دى املتو�شط اأو البعيد- تكيي���ف الهوية واإعادة 

�شياغة بع�س مقوماتها التقليدية عرب اإعادة بناء 

�ُشلَِّم القيم الأ�شري���ة والجتماعية، واإعادة �شبط 

م���دارات وحدود قيم احلي���اء واحل�شمة يف الوعي 

الجتماعي(. 

معن���ى هذا اأن الثقاف���ة ال�شعبية التي يفرت�س 

اأنه���ا تنتج خطابه���ا اخلا�س ح���ول الهوية بو�شفه 

خطاب تعزيز وتثبيت، تتحول بدورها –على هذا 

النح���و اأو ذلك من التوظيف- اإىل و�شيلة من اأجل 

مترير خط���اب كام���ن، وهو –مرجعي���ا- خطاب 

���ه وم�شمر يف و�شائل تناق���ل الثقافة ال�شعبية  ُمَوجَّ

حت���ى حني تبدو ه���ذه الثقاف���ة ال�شعبي���ة م�شاِل�َمة 

ْدْل�َج���ة، لأن كل اأ�شكال التدخل  وحماي���دة وغري ُموؤَ

الجتماعي )مبا فيه التعليم والإعالم وموؤ�ش�شات 

الرغب���ات  ا�شطن���اع  قن���وات  اأو  املعن���ى،  اإنت���اج 

والحتياج���ات احلقيقية والوهمي���ة، اأي الإ�شهار، 

ال���خ..( تت���م بال�شبط يف ذلك املج���ال من الوعي 

الجتماعي ال�ش���اذج والغافل الذي ن�شميه الثقافة 

ال�شعبية. ولهذا ال�شب���ب ميكن القول اإن » الثقافة 

ال�شعبية لي�شت فقط ذلك املجال الذي نتحدث فيه 

عن الهيمنة، بل هي اأي�شا ذلك املجال الذي ميكن 

.»
(41)

اأن يح�شل فيه التفاو�س ب�شاأن الهويات

  

 ¢†≤ædG :á«Ñ©°ûdG áaÉ≤ã∏d ¢†gÉæŸG ÜÉ£ÿG 2 - 3
 AÉ¨dE’Gh

بق���در ما تنتج الثقافة ال�شعبية خطابها، بقدر 

ما تتحول هي بدوره���ا اإىل مو�شوع للخطاب. وما 
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يهمن���ا يف هذا امل�شتوى من التحليل هو تبني بع�س 

مالمح اخلطاب املناه�س للثقافة ال�شعبية وربطه 

بتربيراته اخلا�ش���ة، ورمبا كذل���ك باإيديولوجيته 

املخاتل���ة. اإن ما ميي���ز ”الثقافة مبعناها العام هو 

الدللة  (42)“ واإ�شف���اء 
اأنها جم���ال اإنتاج املعن���ى

عل���ى الأفع���ال والأ�شي���اء والأفكار. لك���ن ل يوجد 

املعن���ى ول يوؤ�ش����س م�شروعيت���ه يف الوعي الفردي 

والوعي اجلماع���ي اإل بالتعار�س مع معنى اآخر اأو 

مع فئ���ة من املعاين يف اإط���ار هرمية من الدللت 

املبني���ة تاريخي���ا واجتماعي���ا وثقافي���ا. ومل���ا كان 

املعنى ل ينك�شف اإل بو�شفه معطى ُيْبنى وُي�ْشَتْبَنى 

م���ن خالل ممار�ش���ة خطابية، ف���اإن احلديث عن 

اخلطاب املناه�س للثقافة ال�شعبية هو بال�شرورة 

حديث عن اإنتاج املعنى امل�شاد، اأي اإنتاج �شكل من 

اأ�شكال ت�شغيل �شريورة النق�س والإلغاء.

م���ن  ننطل���ق  اأن  ميك���ن  الإط���ار  ه���ذا  ويف 

الت�شخي�س احلدادي الذي ورد يف املجلة الفرن�شية 

لل�شو�شيولوجيا:”لق���د ماتت الثقافة ال�شعبية منذ 

اأن عرف���ت البورجوازية كي���ف تفر�س ثقافتها من 

.“(43)
خالل املنظومة التعليمية وو�شائل الإعالم

اإن خط���اب املوت ع���ادة خط���اب تاأبيني قائم 

على اإح���داث الوع���ي بح�شول حال���ة انقطاع بني 

مو�ش���وع التاأبني وبني العامل. وحالة النقطاع هذه 

تع���رب عن اأن املوت يحيل املي���ت اإىل جثة، فيفرغه 

م���ن احلركة، و ل يعرتف له باأي وظيفة ممكنة اأو 

اأي تاأثري لحق يف النا����س والأ�شياء. موت الثقافة 

ال�شعبية اإذن يعني �شمن ما يعنيه انت�شار خطاب 

امل�ش���ادرة ال���ذي تنتج���ه املوؤ�ش�ش���ة الجتماعي���ة 

الظافرة واملنت�شرة. انت�شار الثقافة البورجوازية 

يعني اندح���ار الثقافة ال�شعبية وم���وت التمثيالت 

الرمزي���ة املعربة عن طبق���ة اجتماعية كاملة غري 

قادرة على حماية ثقافتها من النقرا�س. 

اإن اإنت���اج خطاب املوت يف م���ا يتعلق بالثقافة 

الغالب���ة  الثقاف���ة  و�شائ���ط  ع���رب  يت���م  ال�شعبي���ة 

واملنت�ش���رة، وه���ي و�شائ���ط الثقاف���ة اجلديدة اأو 

الإعالم���ي  ال�شن���د  ذات  اجلماهريي���ة  الثقاف���ة 

اجلامح. ويبدو اأن م���وت الثقافة ال�شعبية يح�شل 

بالت���وازي م���ع التغري ال���ذي يح�شل عل���ى م�شتوى 

الهي���كل الجتماع���ي، وظه���ور مالم���ح انتظامات 

طبقي���ة  جدي���دة، بحيث تت���اآكل طبق���ة اجتماعية 

معينة ويتعزز الوج���ود الجتماعي لطبقة ناه�شة 

اأو مهيمن���ة، فيتوازى ذلك م���ع انحدار ن�شق ثقايف 

معني وانتعا����س ن�شق ثقايف بديل، وهو الأمر الذي 

ح�ش���ل للثقافة البورجوازية عل���ى ح�شاب الثقافة 

ال�شعبي���ة : ”الثقاف���ة ال�شعبي���ة مات���ت، والطبق���ة 

املتو�شطة مل تع���د مكونة يف غالبيتها من اأ�شحاب 

املح���الت التجارية واحلرفي���ني وامل�شتخدمني، بل 

م���ن الأُُطر..مم���ا اأدى اإىل اختف���اء تل���ك العوامل 

احل�شارية التي كانت حتت�شن كل حياِة و�شخ�شيِة 

  .“(44)
وطموحاِت اأع�شائها

ومن احل�شيف اأن ن�شري اإىل اأن الكامن يف هذا 

اخلطاب هو اأن م���وت الثقافة ال�شعبية يعني موت 

اجلماعة التي تول���ت تاريخيا اإنتاج هذا النوع من 

الثقافة. وبدل القيم اجلماعية التي كانت متوافقة 

ن�شقي���ا مع الإبدالت الثقافية ال�شعبية ظهرت اإىل 

الوجود القيم الفردانية املعربة ن�شقيا عن الإبدال 

الثقايف البورجوازي. اإن ”الفردانية قيمة مركزية 

يف املجتمعات احلديث���ة، وقد تطورت باملوازاة مع 

النهيار الن�شبي للمرجعيات التقليدية..اإن انت�شار 

الفرداني���ة زكى ظهور ن�شق جديد من القيم الذي 

ميك���ن اختزاله يف عب���ارة )الليربالي���ة الثقافية( 

التي تتميز مبجموعة من القيم املناه�شة للهيمنة 

 .“(45)
واملتمحورة حول احلرية والتفتح الفردي

ج���زء كبري م���ن التح���ولت الجتماعي���ة التي 

طراأت على املجتمعات الغربية كان مقرتنا بتحولت 

ثقافية، كم���ا اأن التحولت الثقافية كانت –بنف�س 

القدر- مدعاة لتد�شني حتولت اجتماعية، لذلك 

”يعت���رب املحيط الثقايف عام���ال موؤثرا ومت�شمنا 
 .“(46)

ي  التحولِت الجتماعية َرِكَيٍة ُتَزكِّ حِلَ

تبدو حال���ة التالزم بني التحولت الجتماعية 

والتح���ولت الثقافية معط���ى تاأويليا ورمب���ا اأي�شا 

تف�شريا اإيديولوجيا مبعنى من املعاين، لكن ل اأحد 

ميكن���ه اإنكار تل���ك العالقة امللتب�ش���ة وغري املرئية 

املوجودة بني ن���وع النظام الجتماعي القائم وبني 
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متثيالت���ه الثقافي���ة الدال���ة علي���ه وامل�شروطة به. 

وم���ن املثري فع���ال اأن نالحظ مث���ال اأن العودة اإىل 

اكت�ش���اف الثقاف���ة ال�شعبية التقليدي���ة يف البلدان 

�شبيه���ة  اأركيولوجي���ة  ع���ودة  اأ�شبح���ت  الغربي���ة 

بالرغبة يف اإعادة الأ�شياء التي ماتت اإىل احلياة، 

لأن مالم���ح هذه الثقاف���ة مل تعد حا�ش���رة ب�شكل 

مرئي يف الواق���ع الغربي، وتوارت متثيالتها ون�شق 

متثالتها ب�شبب ظه���ور ثقافة جديدة ذات مالمح 

جماهريي���ة قائمة عل���ى خلق الكائ���ن الجتماعي 

النمط���ي والثقافة ال�شعبي���ة امل�شطنع���ة واملَُعلََّبة. 

و”باخت�ش���ار، مات���ت الثقافة ال�شعبي���ة التقليدية 

ولي�شت هن���اك اإمكاني���ة لإعادة الرتب���اط بها اإل 

   .،“(47)
عرب الأ�شياء التزيينية

اعتماد خط���اب املوت يف احلديث عن الثقافة 

ال�شعبية يوح���ي يف املقابل بانبعاث ثقافة جديدة، 

لكن –يف جمال الثقافة مبعناها العام-هل هناك 

فعال ثقاف���ة جديدة، اأي قطيع���ة ثقافية مع اإبدال 

ثق���ايف ا�شتنفد وظيفت���ه التاريخي���ة وف�شح املجال 

لبدي���ل ثق���ايف جدي���د ومغاي���ر؟ األي�ش���ت الثقاف���ة 

اإن  ومتوا�ش���ل؟  َحثي���ٍث  تراك���ٍم  م�ش���اِر  ح�شيل���ة 

التفكري يف املدى الثقايف املمتد مبقولت ت�شنيفية 

�شيقة وقطاعية مث���ل: الثقافة ال�شعبي���ة، الثقافة 

اجلماهريية، الثقافة احل�شرية، الثقافة العمالية، 

الثقاف���ة البورجوازية..ال���خ، يوح���ي بوج���ود ن�شق 

م���ن التعيينات املفتعل���ة التي ُت�ْشِق���ُط الت�شنيفات 

الجتماعية والطبقية على املجال الثقايف. 

لك���ن م���ن الناحي���ة الإجرائي���ة البحتة ميكن 

طبع���ا احلديث عن وج���ود كارطوغرافي���ا ثقافية 

عل���ى م�شت���وى كل جمتم���ع بعين���ه، وكذل���ك عل���ى 

م�شت���وى املجتمع���ات عموما، وه���ي كارطوغرافيا 

موازي���ة للتنظيم الجتماعي القائم ولدرجة تاأثري 

و�شائ���ل الإع���الم اجلماهريي���ة، ودرج���ة البداوة 

اأو التم���دن يف املجتم���ع، ودرجة الن�ش���اط الثقايف 

ال���ذي تنتجه النخبة يف اإطار م���ا ي�شمى ”الثقافة 

العاملة“ التي متثل ”خندق الطبقة املم�شكة بزمان 

الخ.  ،“(48)
ال�شلطة

اإن ه���ذا الو�ش���ع ال���ذي �شمته اإي���وا بوغال�شكا 

فهمه  (49)“ ميك���ن 
مارت���ان ”التن�شي���د الثق���ايف

”بو�شف���ه نتيجة لت�شاف���ر عوامل عديدة مرتتبة 
عن وقائع اجتماعية خمتلفة واأهمها: 

- مت���زق –اإن مل نقل اختفاء- الثقافة ال�شعبية مع 

�شندها الجتماعي املتمثل يف الطبقة العاملة.

- ب���روز فئ���ة ال�شب���اب بو�شفه���ا فئ���ة اجتماعية، 

ووجودها –جزئيا- يف حالة تهمي�س اجتماعي 

واقت�شادي.

- حركي���ة جغرافية متزاي���دة �شجعتها املعاهدات 

الدولية حول حرية تنقل الأ�شخا�س.

- عوملة بع�س اأ�شكال التعبري الثقايف التي انتع�شت 

   .“(50)
بفعل ا�شتخدام التكنولوجيات احلديثة

ولع���ل ه���ذه العوام���ل جمتمعة هي الت���ي قادت 

اإىل ح���دوث حالة ثقافية اإ�شكالية وم�شتع�شية على 

التحليل وامل�شاءلة، وهي ”اختفاء الثقافة ال�شعبية“ 

بتعب���ري اإيوا بوغال�شكا مارت���ان. واإذا كانت الثقافة 

ال�شعبية يف نظر هذه الباحثة ترتبط جوهريا ب�شند 

اجتماع���ي هو الطبق���ة العاملة، فاإن ال�ش���وؤال الذي 

يطرح نف�شه يف هذه احلالة هو: األي�س خطاب موت 

الثقاف���ة ال�شعبية ا�شطناع ثقايف معرب مرجعيا عن 

منط���ق اإيديولوج���ي بورجوازي؟ األ ميك���ن اأن نقراأ 

َعة يف ت�شفية احل�شاب  هذا الأمر بو�شفه رغبة ُمَقنَّ

مع الطبقة العاملة نف�شها؟ خا�شة اإن نحن علمنا اأن 

موت الثقافة اأو احل�شارة يعني موت ما �شماه اأرنولد 

 creative “قة جوزيف توينبي ب�”ال�شتجابة اخَلالَّ

.response
اإن جم���ال الثقافة حقل تن���ازع ومناف�شة، لأنه 

 biens حق���ل خ���ريات، لكنه���ا خ���ريات ثقافي���ة

culturels. وحيثم���ا وج���دت اخلريات مبعناها 
املادي والرمزي توجد بال�شرورة دواعي ال�شراع 

واملجابهة وت�شفية احل�شابات. ولعل �شيئا من هذه 

املجابه���ة يوجد ب�ش���كل �شاف���ر اأو م�شمر يف حقل 

الثقاف���ة احلديثة، وهو الذي ينت���ج اأحيانا خطاب 

امل���وت والتاأب���ني، وخط���اب النق����س والإلغاء حني 

يتعل���ق الأمر بالثقاف���ة ال�شعبي���ة. و”كما عرب عن 

ذلك الفيل�شوف بول ريكور ف�)املجتمع من حيث هو 

�شبكة م���ن املوؤ�ش�شات يتمثل قبل كل �شيء يف ن�شق 
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وا�شع لتوزيع اخلريات(. وهو يعني بذلك اخلريات 

ال�شلعية لك���ن اأي�شا اخلريات غ���ري ال�شلعية وغري 

املادي���ة. وميكن تطبيق هذا الت�ش���ور على ال�شوق 

(51)“، تلك الثقافة التي 
اخلا����س والعام للثقاف���ة

حتولت –بفع���ل العوملة ون�شوء فاعلني اقت�شاديني 

ي�شميه���م فران�ش���وا كولب���ري ” مدي���ري الأعم���ال 

 managers culturels–  “(52)
الثقافي���ة

اإىل جمال للماركتين���غ بحيث ”عو�س البحث عن 

معرف���ة احتياج���ات امل�شتهلكني ومنحه���م منتوجا 

قمين���ا باإ�شب���اع احتياجاتهم يقوم مدي���ر الأعمال 

الثقافية بالبحث يف ال�شوق عن امل�شتهلكني الذين 

 .“(53)
قد يبدون اهتمام باملنتوج الثقايف

�لن�ش��ق:  وم�شت��وى  �ل�شعبي��ة  �لثقاف��ة   -  4
�لن�شق �ملهيمن و�لن�شق �ملُْلَحق

ميكن النطالق يف ه���ذا امل�شتوى من التحليل 

م���ن املعط���ى النظ���ري التايل:”مفه���وم الثقاف���ة 

الأ�شا����س  بتوف���ري  احل���الت  اأك���رث  يف  مطال���ب 

 ,“(54)
التف�ش���ريي للظواهر التي يت���وىل تنظيمها

لك���ن ال�ش���وؤال ال���ذي ت�شتدعي���ه هذه الفك���رة هو: 

كي���ف ميكن ملفهوم الثقاف���ة اأن ميلك هذه القدرة 

التف�شريي���ة والتنظيمي���ة؟ ه���ل الثقافة ه���ي التي 

تف�شر وتنظم اأم اأن التوظيف الإن�شاين للثقافة هو 

الذي ي�شقط على العامل نظامه املفرت�س وقابليته 

املزعومة للتف�شري والنتظام يف اإطار روؤية للعامل؟ 

ومبعن���ى اآخ���ر كيف ميك���ن للثقافة م���ن حيث هي 

ن�شق م�شطنع ومبني تاريخيا واجتماعيا اأن يف�شر 

الن�ش���ق الطبيع���ي )الع���امل( ال���ذي يعت���رب �شابقا 

وجوديا على كل ن�شق؟ 

ه���ذه ق�شي���ة فكرية تتعل���ق بجدلي���ة الوظيفة 

والتوظي���ف، وثنائي���ة الن�ش���ق الطبيع���ي والن�ش���ق 

الثق���ايف. وقد يكون التاأمل يف هذه الق�شية مترينا 

فكري���ا منفتحا على ماآلت وا�شعة جدا ومتداخلة، 

ورمبا اأي�شا غري جمدية، لكن غايتنا من اإثارة هذه 

الق�شي���ة هي ت�شوي���غ التفكري يف الثقاف���ة ال�شعبية 

بو�شفها ن�شقا معربا عن روؤية للعامل. 

ويف اإطار هذا الت�شويغ يتبني اأن ”املجتمع ن�شق 

للفعل un système d’action، وهو مثل كل 

ن�ش���ق للفع���ل يتكون م���ن اأربعة اأبع���اد وظيفية هي 

اأبع���اد التكي���ف، ومالحقة الأه���داف، والندماج، 

واأخريا يتميز باأنه يتكون من معايري وقيم يتناقلها 

 .“(55)
النا�س يف املجتمع

واإذا كان الأم���ر كذلك، ه���ل الثقافة ال�شعبية 

ج���زء من املجتمع من حيث هو ن�شق للفعل اأم اأنها 

هي نف�شها ن�شق للفعل قائم بذاته وخا�شع ملنطقه 

اخلا����س؟ خا�ش���ة اإن علمن���ا اأن املجتم���ع – اأي 

جمتمع كيفما كان- لي�س جمال للتجان�س الن�شقي 

اخلال����س، ب���ل ينط���وي عل���ى العنا�ش���ر املقاِومة 

للن�شق، وه���ي عنا�شر ت�شوي�س وتوت���ر و�شراع بني 

الذي���ن يحتل���ون الن�شق ومي�شكون بزم���ام ال�شلطة 

في���ه، وب���ني الذي���ن يعت���ربون ج���زءا م���ن الن�شق 

�ِشيِه يف الآن نف�شه.  وُمَهمَّ

ويوؤك���د اإدغار مونان اأن���ه” ل بد من النظر اإىل 

الثقاف���ة بو�شفها ن�شق���ا ينقل –بطريق���ة جدلية- 

ترب���ة وجودي���ة ومعرف���ة ُم�ْشَتْبَناة..فم���ن جه���ة 

َي�شتخِرج الن�شق الثقايف من الوجود التجربَة ويتيح 

اإمكانية ا�شتيعابها وتخزينها، ومن جهة اأخرى يوفر 

للوج���ود الأطر والبنيات الت���ي ت�شمن –من خالل 

اجلمع بني املمار�شة واملُتخيَّل- اإما ال�شلوك الَعَمِلياِتي 

ت�شور  (56)“.ولعل 
اأو امل�شاركة وال�شتمتاع والن�شوة

الثقاف���ة بو�شفها ن�شقا هو ال���ذي يتيح الك�شف عن 

�شبكة انتظاماتها وتعالقاتها مع باقي الأن�شاق غري 

الثقافية ونق�شد بها الن�شق الجتماعي وال�شيا�شي 

حتديدا خا�شة اإن نحن و�شعنا يف العتبار اأن ”ما 

نعني���ه بالثقافة ال�شعبية هو الن�شق الثقايف اخلا�س 

بالتجمع���ات الواقعية التي حتت���ل و�شعية التبعية اأو 

  .“(57)
اخل�شوع للهيمنة يف املجتمع الكوين ال�شامل

ويف هذا الإطار م���ن الت�شور واملقاربة، ميكن 

الق���ول اإن املجتمعات ت�شطنع –ع���ادة- اأن�شاقها 

الثقافي���ة التي عل���ى �شاكلته���ا، اأي الأن�شاق الدالة 

على ال�ش���ورة التي ي���رى بها املجتم���ع نف�شه على 

الوجه الذي تتحقق به هويته ووعيه بالهوية، لذلك 

ل تب���دو الثقافة اأبدا معطى مطلقا ولتاريخيا، اإن 

”الثقافة هي روح ال�شعب“ كما قال فرانز فانون، 
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وهو تعبري �شبق اأن ا�شتعمل���ه الفيل�شوف وال�شاعر 

)1744م- ه���ريدر  غوتفري���د  يوه���ان  الأمل���اين 

1803م(، ثم ا�شتعاده هيغل الذي اعترب الأ�شكال 
الغنائي���ة واحلكاي���ات ال�شعبي���ة الوطني���ة مع���ربة 

جوهريا عن روح ال�شعب.

لكن كلم���ة ”روح“ هنا ل تعرب عن حالة ثبات 

ميتافيزيق���ي، بل هي لفظ ا�شتع���اري دال على اأن 

الثقافة مكون جوهري م���ن مكونات اأي �شعب. اإن 

”كلمة ال�شعب تنطوي على معنى ديناميكي، اإنها 
تت�شم���ن حالة توت���ر �شامل، وتعت���رب مبثابة طريق 

ال�شعب  اأن  هذا  (58)“.ومعنى 
متجه نحو امل�شتقبل

طاق���ة تدد دائب، اإنه حرك���ة ذاتية ومفعول لكل 

حرك���ة خارجة عن���ه وفاعلة في���ه اأو متفاعلة معه. 

وملا كان الأم���ر على هذا النحو ف���اإن الثقافة التي 

ي�شطنعه���ا ال�شعب لنف�شه ل ب���د اأن تكون بدورها 

حرك���ة اأو مفع���ول للحرك���ة. وكلم���ا تغ���ريت بني���ة 

املجتم���ع ون�شقه الع���ام تتغري الثقاف���ة لكي ت�شاير 

حركة املجتمع وتعرب عن روحه املتجددة الناه�شة 

دوم���ا بات���اه امل�شتقبل، ويف ه���ذه احلالة ”تعترب 

بنية املجتمع نف�شه���ا، اأي ن�شقه التنظيمي، مبثابة 

.“(59)
ق�شية ثقافية

يبدو اإذن اأن احلل���ول التباديل للن�شق الثقايف 

يف الن�ش���ق الجتماع���ي اأو العك�س ه���و الذي يجعل 

م���ن التمثيل الرمزي لأ�شكال التجربة الجتماعية 

اأمرا ممكنا وقابال للتناقل ومو�شوعا لقيا�س درجة 

تواف���ق املجتمع م���ع ال�شورة الت���ي يريدها لنف�شه 

ولأف���راده. ول �ش���ك اأن ج���زءا وازنا م���ن حمتوى 

هذه ال�شورة قابل لال�شتقراء من خالل ”الثقافة 

ال�شعبي���ة للمجتم���ع الت���ي متثل ن�شقا م���ن الأفعال 

واأمناط ال�شل���وك واملعتق���دات والتقاليد والأذواق 

الت���ي حت���دد خ�شو�شي���ة ال�شع���ب يف اأي جمتمع؛ 

الثقاف���ة ال�شعبية ه���ي الت�شلية والله���و والأيقونات 

والطقو����س والأفع���ال التي ت�شكل احلي���اة اليومية 

للمجتمع؛ اإنها ما نفعله حني نكون يف حالة يقظة، 

وما نفكر فيه، والكيفي���ة التي نقارب بها الأفكار، 

وه���ي م���ا نحلم به ح���ني نك���ون يف حالة ن���وم، اإن 

الثقاف���ة ال�شعبية هي طريقة احلياة التي نتوارثها 

 .“(60)
ومنار�شها ونطورها وننقلها اإىل اأبنائنا

هذا التعريف الذي يقدمه راي برودو�س براون 

)وهو كات���ب اأمريكي، واأحد موؤ�ش�ش���ي الدرا�شات 

الأكادميية املهتمة بالثقاف���ة ال�شعبية الأمريكية( 

يق���دم الثقاف���ة ال�شعبي���ة بو�شفه���ا ن�شق���ا يتفاعل 

فيه ن�شق التجربة الجتماعي���ة اليومية مع اأن�شاق 

الأفع���ال وال�شلوك والت�شلي���ة والأذواق واملعتقدات 

والتقالي���د والأف���كار واليقظة واحلل���م والتوارث. 

وي�شتنت���ج راي برودو�س براون م���ن هذا التعريف 

الفك���رة التالي���ة: ”اإن الثقاف���ة ال�شعبية هي البعد 

املاأل���وف والنا�ش���ج من ثقاف���ة النا����س، اأي ثقافة 

  .“(61)
ال�شعب

واإذا كان���ت ه���ذه املعطي���ات الت���ي اأوردناه���ا 

تك�ش���ف اأن الدار�شني للثقاف���ة ال�شعبية قد نظروا 

اإليه���ا بو�شفه���ا ن�شقا، ف���اإن ربط ه���ذه املعطيات 

مبح���ور التحليل الذي نحن ب�ش���دد اخلو�س فيه، 

يقودنا اإىل طرح ال�شوؤال التايل: اإذا كانت الثقافة 

ال�شعبي���ة ن�شقا بالفعل، فما ه���و موقع هذا الن�شق 

يف تراتبية الأن�شاق التي ت�شبط حياة الإن�شان من 

حيث هو كائن اجتماعي وثقايف و�شيا�شي؟ خا�شة 

اإن �شلمن���ا اأن الثقاف���ة ال�شعبية ه���ي اأي�شا ”ن�شق 

 .“(62)
العالقات القائمة بني طبقات املجتمع

اإن العالق���ات القائم���ة ب���ني طبق���ات املجتمع 

تقرتن غالبا بدرج���ة معينة من التوتر الجتماعي 

املحرك لكل اأ�ش���كال التدافعات املغذية للتطورات 

اأو الندح���ارات الت���ي ت�شن���ع مالم���ح التجرب���ة 

الجتماعي���ة وانعكا�شاتها على الأفراد. وما عربنا 

عن���ه بكلم���ة ”التداف���ع“ ه���و م���ا روجت���ه الثقافة 

الغربي���ة حت���ت م�شم���ى ”ال�شراع“ ال���ذي تعرفه 

مي�شي���ل لوبارون )وهي خبرية دولية يف جمال حل 

  .“(63)
النزاعات( باأنه ”اختالف له جدواه

وم���ن املفيد اأن ن�ش���ري اإىل اأن الثقافة ال�شعبية 

ت�شطن���ع خطابها ون�شقه���ا بو�شفهم���ا �شكال من 

اأ�شكال ال�ش���راع واملواجهة مع الأن�ش���اق الثقافية 

املناف�ش���ة. ول يح�ش���ل ه���ذا ال�ش���راع بطريق���ة 

مك�شوف���ة وواعي���ة، لكنه يح�شل ب���دوره برتتيبات 

ثقافي���ة تتبناها الدول���ة وموؤ�ش�شاته���ا وجمعياتها 
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واأع�شاوؤه���ا وكل الفاعل���ني الجتماعي���ني. وم���ن 

قالت���ه  مب���ا  ال�شتئنا����س  ميك���ن  الزاوي���ة،  ه���ذه 

اأ�شت���اذة يف  )وه���ي  نيك���ول  دوكورفي���ل  فال���ريي 

�شعب���ة ال�شو�شيولوجي���ا والأنرتبولوجيا يف جامعة 

التقلي���د  ”يف  بكن���دا(:  كونكوردي���ا يف مونري���ال 

الإْن�ِشي تتك���ون الثقافة من املنتوجات العليا للفكر 

والإبداع الإن�شاني���ني مثل الأعمال الفنية الكربى. 

وم���ن ه���ذه الزاوي���ة ُينظ���ر اإىل الثقاف���ة ال�شعبية 

بو�شفه���ا �شكال فكريا ثانوي���ا ومنحطا وم�شوها اأو 

اإن حكم قيمة   .“(64)
رديئ���ا، تغيب فيه الإبداعي���ة

م���ن هذا النوع ت�شوغه غالب���ا الفعاليات الثقافية 

التي تنت�شب مرجعي���ا ملا ي�شمى ”الثقافة العليا“, 

اأي تل���ك ال�شلط���ة الثقافية التي تت���وىل اإنتاج ن�شق 

الأفكار والأحكام والتقوميات التي حتظى بالتثمني 

واملفا�شلة والرتويج والتناقل عرب النظام التعليمي 

ودور الن�ش���ر واملج���الت والن���دوات ال���خ. ويف كل 

احل���الت فاإن الكامن خلف هذه الأفكار والأحكام 

والتقومي���ات ه���و اأنه���ا ل تع���رب ع���ن موق���ع ثقايف 

فق���ط بل تع���رب اأي�شا –ورمبا ح�ش���را- عن موقع 

اجتماعي وروؤية �شيا�شية وت�شنيف اإيديولوجي.  

 وم���ن املثري فعال مالحظ���ة اأن اأفراد املجتمع 

ي�شدرون –يف مواقفهم واأفعالهم وردود اأفعالهم- 

ع���ن نوع من النتماء الالواعي لن�شق ثقايف معني، 

بحيث ميك���ن القول اإن الكثري مم���ا نعتربه �شلوكا 

فرديا واإرادي���ا لي�س �شوى ح�شيل���ة تفاعل �شمات 

الن�شق الفردي و�شمات الن�شق الثقايف الذي يغذي 

�شلوك الفرد ومينحه تقومياته اخلا�شة املربرة ملا 

يقول���ه اأو يفعل���ه اأو ملا ل يقول���ه اأو ل يفعله. ومعنى 

ه���ذا اأن الن�شق الثقايف �شلط���ة توجيه وفرز، وهي 

له���ذا ال�شبب بالذات توفر ممكن���ات ال�شراع بني 

املتغاي���رات الثقافي���ة، وبذل���ك يتح���ول ال�ش���راع 

الثق���ايف ب���دوره اإىل ج���زء من الثقاف���ة، ورمبا هو 

اجل���زء الفاعل فيه���ا اأكرث من العوام���ل الأخرى. 

وق���د يحق لن���ا اأن نت�شاءل: ما ال���ذي يربر حدوث 

حالة ال�شراع يف جمال يفرت�س فيه اأنه قائم على 

التواف���ق والتوا�ش���ع وال�ش���رتاك يف تقا�شم الإرث 

امل�شرتك؟   

اإن اأ�شب���اب ال�شراع يف حق���ل الثقافة ترتبط 

باأنها حقل مفتوح ت�شكنه احلقول الأخرى وتت�شاكن 

معه، وتوظفه بح�شب غاياتها واأهدافها، رمبا لأن 

الثقاف���ة معطى وظيف���ي بطبيعت���ه، ووظيفيته هي 

التي تعل منه ما ه���و عليه: اأداة �شراع ومو�شوع 

www.hindawi.org/safahat
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�ش���راع يف الوقت نف�شه. لكن يف ما يخ�س الثقافة 

ال�شعبي���ة ميكن القول اإنها تظ���ل يف نهاية املطاف 

ن�شق���ا م���ن بني اأن�ش���اق ثقافي���ة اأخرى ت���اوره اأو 

تخرتق���ه اأو حتاوره. ولع���ل اأحد ه���ذه الأن�شاق هو 

م���ا ي�شمى الثقاف���ة العامل���ة اأو الثقاف���ة النخبوية، 

بالإ�شافة اإىل ن�شق اآخر ل يقل اأهمية وهو ”الثقافة 

الوطني���ة الت���ي غالبا م���ا يكون حمتواه���ا خا�شعا 

 .“(65)
ملراقبة النخب، وملراقبة الدولة حتديدا

اإن الفاع���ل يف الثقاف���ة ال�شعبية ه���و ال�شعب، 

اأم���ا الثقاف���ة العامل���ة فالفاع���ل فيها ه���و النخبة، 

اأم���ا الثقاف���ة الوطنية فرتتب���ط ن�شقي���ا وتدبرييا 

بفاع���ل ر�شم���ي ه���و الدول���ة. اإن ثال���وث ال�شع���ب 

والنخب���ة والدول���ة لي����س ثالوثا متجان�ش���ا على اأي 

وجه م���ن الوجوه، اإن���ه ثاثوث التعار����س بامتياز، 

وه���و بالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك جم���ال لعب���ة ال�شراع 

وال�شتقط���اب. واملدخل الأبدي يف ه���ذا ال�شراع 

يتمثل يف املب���داأ التايل: كل ن�شق من هذه الأن�شاق 

الثالثة يقرتح نف�شه بو�شفه ن�شقا اأ�شليا ومعياريا 

ومع���ربا عن حقيق���ة املجتمع. وكلم���ا جنح اأي من 

ه���ذه الأن�ش���اق يف رفع درج���ة متثيليت���ه و�شرعيته 

يف املجتمع يرتقي بفعل ذل���ك اإىل ن�شق مهيمن اأو 

علي���ا“ la haute culture، وترتاجع  ”ثقافة 
الأن�شاق الأخرى اإىل و�شع اعتباري اأدنى وت�شنف 

 cultures d’en بو�شفها اأن�شاق���ا ملحقة ودنيا

bas. م���ع العلم اأن »الن�ش���ق بناء فكري حتى حني 
يحيل اإىل تعالقات بني املكونات الإن�شانية واملادية 

القابل���ة   informationnelles والإخباري���ة 

.
(66)

للتعيني داخل تنظيم معني

ومب���ا اأن الأن�ش���اق الفكرية تت�ش���ح مالحمها 

وعي���ا ومفع���ول للوع���ي- يف اأو�ش���اط  –بو�شفه���ا 
ي�شم���ى  مل���ا  املمثل���ني  الجتماعي���ني  الفاعل���ني 

”النخبة“، فاإن اأحد منتجي املناف�شة بني الأن�شاق 
الثقافي���ة واأكرثه���م ادعاء للحياد ه���و الدرا�شات 

الأكادميي���ة الت���ي تتولها النخبة حتدي���دا، والتي 

تع���ل م���ن الثقاف���ة ال�شعبي���ة مو�شوع���ا للتحليل 

والتنظري وامل�شاءلة. ويف هذه احلالة تتوىل الثقافة 

العامل���ة التفكري يف الثقافة ال�شعبية، فنجد اأنف�شنا 

اأمام حال���ة من ا�شتغال الن�شق عل���ى الن�شق �شبيه 

با�شتغال املنت على املنت. 

يف  ينف�ش���ل  ل  العامل���ة  الثقاف���ة  ن�ش���ق  اإن 

نهاي���ة املط���اف عن ن�شق الثقاف���ة الت���ي َت�ْشَتْبِنيَها 

الدولة م���ن خالل نظامه���ا التعليم���ي والإعالمي 

واملوؤ�ش�شيواحلزب���ي، مم���ا يجع���ل ن�ش���ق الثقاف���ة 

العاملة ج���زءا من ن�ش���ق مهيمن هو ن�ش���ق الثقافة 

التي تنتجها الدول���ة. اإن ”الن�شق الثقايف املهيمن 

ال���ذي ينت�شر م���ن خالل املجتم���ع املهيمن ينطوي 

على دواف���ع دقيقة للرتقي الجتماع���ي، ويوفر يف 

الآن نف�ش���ه –م���ن خ���الل مرتك���زه القت�شادي- 

املعاي���ري اخلارجي���ة للجاه الجتماع���ي. وهكذا ل 

ينج���ح الن�ش���ق ال�شو�شيو-اقت�ش���ادي املهيم���ن يف 

خل���ق النتظ���ارات فقط ب���ل ينجح اأي�ش���ا يف خلق 

�شل���وكات تتطاب���ق اأكرث م���ع انتظ���ارات و�شلوكات 

الطبق���ات املحظوظة اأو املهيمن���ة، وتتطابق اأي�شا 

مع انتظارات و�شلوكات الطبقات التي ينتمي اإليها 

املحروم���ون اأنف�شهم. وهكذا يق���وم البعد الثقايف 

بدور مركزي يف ا�شتدامة واإنتاج ن�شق التبعية الذي 

   .“(67)
مييز العالقات العرب-وطنية والدولية

ومن املفيد القول اإن ا�شت�شمار الن�شق الثقايف 

املهيم���ن ملمكن���ات الرتق���ي الجتماعي ه���و الذي 

يجعله ن�شقا ثقافيا مرغوبا، فتبدو الثقافة ال�شعبية 

اإزاءه جم���ردة من جدواه���ا ومفرغة من وظيفتها 

ذات ال�شل���ة مبعاي���ري اجل���اه وال�شلط���ة والنف���وذ 

و�شح���ر املنا�شب ودوخ���ة الكرا�شي. بل الأكرث من 

ذل���ك يتحول التموق���ع ثقافيا �شمن رقع���ة الن�شق 

الثق���ايف العام للمجتمع اأح���د الأولويات التي تعزز 

التناف�س الجتماعي يف اأو�شاط النخبة، ولعل هذا 

ه���و ما دفع بورديو اإىل التاأكيد على اأن الأجدى يف 

درا�ش���ة الثقافة هو اأن نبا�شرها من فوق، ويف هذا 

الإط���ار يقول دوميني���ك با�شكيي: ”م���ن الوا�شح 

بالن�شب���ة ل�)بورديو(..اأن���ه ينبغي حتلي���ل الثقافة 

م���ن الأعل���ى، اأي انطالقا من ممار�ش���ات النخبة 

التي تعزز موقعه���ا الجتماعي من خالل مواقعها 

   .“(68)
الثقافية

ويبدو اأن م���ا ي�شميه كلود م���ولر ب�”الهند�شة 
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الثقافي���ة“ )وهو م�شطلح ا�شطنع���ه هذا الأخري 

�شنة 1986م( يدل فعال على اأن الثقافة ال�شعبية 

اأ�شبحت جمال للربجمة الجتماعية والقت�شادية 

بتعبريري�ش���ار  �ش���وق  اإىل  وال�شيا�شي���ة، وحتول���ت 

الثقافية“:  ، وهو يق�ش���د ب�”الهند�شة 
(69)

مونيك

”الق���درة على توفري حلول على م�شتوى اجلودة، 
وتوف���ري اأثم���ان واآج���ال الطلبات الت���ي يعرب عنها 

�شركاء احلي���اة الثقافية، من اأجل حتديد اأهداف 

و�شياغة برامج وتوف���ري التموين والإجناز التقني 

 .“(70)
للم�شاريع

ويف ه���ذه احلالة ل ميك���ن التعامل مع الثقافة 

بو�شفه���ا ن�شقا منف�ش���ال وم�شتقال، ب���ل اأ�شحت 

جم���ال لل�شم�ش���رة القت�شادية بحك���م ”اأهميتها 

وفر����س  لل���رثوة  ���ٍد  ُمَولِّ كقط���اع  القت�شادي���ة 

(71)“، وه���و م���ا �شمته كولي���ط ماك�شيمان 
العم���ل

اإىل تغيري  ”ت�شلي���ع الثقافة ال�شعبية، مم���ا يوؤدي 
.“(72)

بنيتها الداخلية

�ملنهج م�شتوى   -  5
م���ن  امل�شت���وى  ه���ذا  يف  النط���الق  ميك���ن 

التحلي���ل من املعط���ى النظ���ري الت���ايل: ”املنهج 

ه���و قانون التطور الذي يتي���ح الو�شول اإىل معرفة 

(73)“. لكن يف ما يخ�س الثقافة ال�شعبية 
النظ���ام

ما ه���و هذا املنهج الذي يتي���ح مقاربتها من حيث 

هي نظام؟ واإذا كان املو�شوع يحدد جزئيا منهجه 

اخلا�س، فكيف ميكن حتديد منهج درا�شة الثقافة 

ال�شعبي���ة؟ اأو مبعن���ى اأك���رث حتدي���دا: م���ا هو هذا 

املنهج الذي تفرت�س في���ه �شروط املقاربة العلمية 

الوجيهة ملو�شوع الثقافة ال�شعبية؟

قد يبدو هذا ال�شوؤال مفتعال بالنظر اإىل اأنه ل 

توجد عالقة ا�شتلزام �شروري بني املو�شوع ومنهج 

مقاربت���ه، اإذ ميكن اإجراء اأي منه���ج على الثقافة 

ال�شعبية، وباإمكان اأي منهج اأن يثبت جدواه ويحقق 

مردوديت���ه يف هذا املجال م���ن الدرا�شة اإن توفرت 

فيه متطلبات الكفاية الإجرائية املنا�شبة واملقبولة، 

لكن الإ�شكال الذي يلفت النتباه يف مو�شوع الثقافة 

ال�شعبية ه���و الت�شكيك غالبا يف ج���دوى درا�شتها، 

ويف ه���ذا الإطار يق���ول مايكل �شود�ش���ون و�شاندرا 

موكريج���ي: ” هن���اك �ش���وؤال تقليدي يوج���ه غالبا 

للثقافة ال�شعبية اأكرث مما يوجه ملوا�شيع الدرا�شات 

الأخ���رى، وهو �ش���وؤال متعلق مبعرفة م���ا اإذا كانت 

الثقاف���ة ال�شعبية ت�شتحق اأي اهتم���ام، لكن خالل 

العقدي���ن الأخريي���ن ظه���ر اهتمام بال���غ بالثقافة 

ال�شعبية يف حقول العل���وم الإن�شانية والجتماعية. 

وياأتي جانب من هذا الهتمام من القتناع املتزايد 

الثقافة  باأن  املارك�شيني-  الباحث���ني  اأو�شاط  –يف 
ال�شعبية تق���وم بدور كبري يف جمال ظواهر التعبئة 

ال�شيا�شي���ة، وج���زء اآخر م���ن هذا الهتم���ام ياأتي 

ب�شبب تطور التقنيات اجلدي���دة اخلا�شة بتف�شري 

 .“(74)
معنى الأ�شكال ال�شعبية

اإىل  ع���ادة  تتح���ول  ل  والأف���كار  الأ�شي���اء  اإن 

موا�شي���ع للدرا�ش���ة اإل حني حت�شل عل���ى و�شعها 

العتب���اري بو�شفها ظواهر اأو ق�شايا، ول حت�شل 

الأ�شياء على هذا الو�شع العتباري اإل حني ت�شبح 

مرئية للفكر اأي واقعة �شمن مدار التاأمل، وهي ل 

ت�شب���ح كذلك اإل ح���ني يكون لها اأث���ر اأو تاأثري يف 

واقع النا����س ومواقعهم، اأي ح���ني ت�شبح مو�شوع 

الهتم���ام  ولع���ل  وا�شتقط���اب.  و�ش���راع  تناف����س 

بالثقاف���ة ال�شعبي���ة ج���اء نتيجة ه���ذه ال�شل�شة من 

التداعيات التي منحتها يف نهاية املطاف اأحقيتها 

مو�شوع���ا  اأي  للدرا�ش���ة،  حق���ال  ت�شب���ح  اأن  يف 

ل�شتغال املناهج وت�شغيل لعب���ة التف�شري والتاأويل. 

ونقراأ يف مو�شوعة لرو�س اأن ” الثقافة ال�شعبية مل 

يع���رتف بها فعال بو�شفه���ا مو�شوعا حلقل معريف 

م�شتقل اإل يف �شنة 1937م، وذلك خالل اإحداث 

املتح���ف الوطن���ي للفن���ون والتقالي���د ال�شعبية يف 

بالثقافة  العرتاف  اأن  ومعنى هذا   .“(75)
باري�س

ال�شعبي���ة حديث العهد رغم اأنها كانت دوما جزءا 

من واقع النا�س وتربتهم الجتماعية امل�شرتكة.

وميك���ن لفت النتب���اه اإىل اأن الثقافة ال�شعبية 

خ�شع���ت ملقارب���ات منهجي���ة عدي���دة: مقارب���ات 

اأنرتبولوجية واإثنولوجية و�شو�شيولوجية وتاريخية 

و�شيميوطيقية، واأخ���ريا اأ�شبحت الثقافة ال�شعبية 

مو�شوعا للدرا�شات الثقافية، و”النتيجة اأن حقل 
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الدرا�شات املهتمة بالثقافة ال�شعبية لي�شت له حدود 

دقيقة..اإن درا�شة الثقافة ال�شعبية تخرتق احلقول 

املعرفي���ة، ومن امل�شتحي���ل �شياغ���ة �شو�شيولوجيا 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة دون اأن ناأخ���د بع���ني العتب���ار 

.“(76)
التاريخ والأنرتبولوجيا اأو الفولكلور

ولع���ل ه���ذا ال�شب���ب هو ال���ذي يجع���ل الثقافة 

املناه���ج  كل  اأم���ام  مفتوح���ا  جم���ال  ال�شعبي���ة 

واملقاربات، ب���ل ميكن الق���ول اإن الثقافة ال�شعبية 

اأ�شحت جمال لتجريب الكفاءة التحليلية للمناهج 

الت���ي توفرها العلوم الإن�شانية، وتلك م�شاألة تتعلق 

بطبيع���ة الثقافة ال�شعبي���ة نف�شها الت���ي ت�شت�شمر 

البع���د الجتماعي والبع���د الأنرتبولوجي بل وحتى 

البعد ال�شيا�شي وغريه من الأبعاد التي متيز عادة 

الظواهر التاريخية املركبة واملفتوحة.

بالدرا�ش���ة  ال�شل���ة  ذات  الزاوي���ة  فم���ن 

الأنرتبولوجي���ة للثقاف���ة ال�شعبية ميك���ن القول اإن 

لدرا�ش���ة املجتمعات الإن�شانية  املتعددة  ”املقاربة 
الت���ي تقرتحه���ا الأنرتبولوجي���ا �شمح���ت بتحويل 

الثقاف���ة ال�شعبية اإىل مو�ش���وع درا�شة معرتف به، 

خا�شة منذ اللحظة التي قام فيها الأنرتبولوجيون 

بدرا�شة الثقافة ال�شعبية يف املجتمعات ال�شناعية 

واملجتمع���ات الَقِبيِلَي���ة عل���ى ح���د �ش���واء. وهكذا 

ظه���ر عل���ى الأقل تي���ارات موؤثران ُوِل���دا من رحم 

الأنرتبولوجيا: تيار بني���وي م�شتوحى من الأدوات 

املفهومية التي وفرتها الل�شانيات واأعمال كلود ليفي 

�شرتاو�س، وتيار تف�شريي يحتوي مقاربات متباينة 

مرتك���زة ح���ول اأهمية املكون الرم���زي واجلماعي 

يف املجتمع. وهذا التي���ار التف�شريي يعيد مراجعة 

مفه���وم ”الأ�شكال الأولية“ عند دوركهامي، ويوؤكد 

بالت���ايل اأهمي���ة درا�ش���ة الحتف���الت الطقو�شي���ة 

والطقو����س  الُفْرَجِوَي���ة  والأ�ش���كال  والتمجيدي���ة، 

الأخ���رى يف اإطار اأ�شكالها التقليدية )الدينية( اأو 

احلديثة )و�شائل الإعالم اجلماهريية، الريا�شة 

.“(77)
الحرتافية، الخ(

اأم���ا يف م���ا يتعل���ق باملقارب���ة ال�شو�شيولوجية 

للثقاف���ة ال�شعبي���ة فق���د مثل���ت مب���وازاة املقارب���ة 

الأنرتبولوجية اأحد اأهم املناهج التي اأظهرت كفاءة 

كب���رية يف درا�ش���ة الثقاف���ة ال�شعبي���ة، وا�شطنعت 

متنا غني���ا من امل�شطلح���ات ذات ال�شلة بطبيعة 

ه���ذا املو�ش���وع وخ�شو�شيت���ه. وميك���ن الق���ول اإن 

اهتمام ال�شو�شيولوجي���ا بالثقافة ال�شعبية جاء يف 

اإطار ما ي�شمى ب�”املنعطف ال�شو�شيولوجي“ الذي 

تتح���دث عنه فالريي دوكورفيل نيكول قائلة: ” اإن 

ر من جانبه فهما  )املنعطف ال�شو�شيولوجي( ُيَطوِّ

للقيم الثقافي���ة بو�شفها ُم�ْشَتْبَنَي���اٍت اجتماعية ل 

 .“(78)
بد من و�شعها يف �شياق عالقاتها بال�شلطة

ولع���ل قيم���ة املقارب���ة ال�شو�شيولوجي���ة –خا�ش���ة 

يف حتققاته���ا النظرية الفرن�شي���ة- تتمثل يف اأنها 

ت���درج الثقاف���ة ال�شعبي���ة يف جم���ال الك�ش���ف عن 

عالقاته���ا امل�شم���رة برهانات ال�ش���راع املحتدم 

يف وع���ي ول وع���ي الفاعل���ني الجتماعي���ني الذين 

يتقا�شم���ون النتماء للمجتمع نف�شه لكنهم يعربون 

ع���ن وعي اجتماعي خمتلف باختالف مواقعهم اأو 

متوقعاتهم الجتماعي���ة. ومبا اأن الثقافة ال�شعبية 

منتوج اجتماع���ي فم�شمرات ال�ش���راع فيها ومن 

خالله���ا تتقاط���ع �شئن���ا اأم اأبين���ا م���ع الرهان���ات 

وال�ش���روط الجتماعية التي ت�شم���ح بتف�شري ن�شق 

التفاعالت التي حت���رك لوعي الأفراد والطبقات 

يف املجتمع.

�شود�ش���ون  ماي���كل  يق���ول  الإط���ار  ه���ذا  ويف 

و�شان���درا موكريج���ي: ”اإن توفري من���اذج نظرية 

تدم���ج درا�ش���ة الثقاف���ة يف فه���م �شام���ل للحي���اة 

الجتماعية ميث���ل الإ�شافة احلديثة الأكرث اأهمية 

يف جمال �شو�شيولوجيا الثقافة ال�شعبية. ولعل هذه 

التحولت تبدو مبثابة النتيجة املرتتبة عن تديد 

الفكر املارك�شي والنظري���ات التف�شريية اجلديدة 

الت���ي ظه���رت يف �شن���وات ال�شتيني���ات، لكن هذه 

التحولت تدي���ن اأي�شا بال�ش���يء الكثري للتطورات 

.“(79)
املعا�شرة لالأنرتبولوجيا والتاريخ

لك���ن اإذا كان املنه���ج الأنرتبولوجي يف جمال 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة ميي���ل ب�شكل ق���وي اإىل الو�شف 

والت�شنيف، فاإن املنه���ج ال�شو�شيولوجي –خا�شة 

يف اأح���د اأه���م معاقل���ه الغربي���ة، ونق�ش���د بذلك 

فرن�ش���ا حتديدا- ميي���ل ب�شكل معل���ن اإىل اعتماد 
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منظور تف�شريي تتقاطع �شمنه الأبعاد الجتماعية 

والإيديولوجي���ة، وه���و اأم���ر ي�شري اإلي���ه دومينيك 

با�شكيي قائال: ”يف جم���ال ال�شو�شيولوجيا –كما 

كتب با�شرون Passeron- )تتدخل الأخالق(. 

ل ميك���ن احلديث عما هو �شعب���ي دون ال�شطرار 

اإىل اتخاذ موقف، فع���امل ال�شو�شيولوجيا مطالب 

ب���اأن ي�شرح باملنظ���ور الذي ي�شدر عن���ه: منظور 

ال�شو�شيولوجي���ا النقدي���ة التي تنظ���ر اإىل الثقافة 

ال�شعبي���ة بو�شفه���ا ثقاف���ة مهيمن���ة يتحك���م فيها 

الإك���راه والنق����س؟ اأو منظ���ور  ال�شو�شيولوجي���ا 

املثالي���ة angéliste sociologieالت���ي تهت���م 

–على العك�س من ذلك- بقدرات الثقافة ال�شعبية 
عل���ى املقاوم���ة وال�شتقاللي���ة؟ والواق���ع اأن طرح 

الق�شي���ة بهذا النوع م���ن امل�شطلح���ات اجلذرية 

يدع���و اإىل الت�شاوؤل: مل���اذا يف فرن�شا حتديدا..من 

امل�شتحي���ل درا�ش���ة الثقافات امل�شم���اة �شعبية دون 

ال�شط���رار اإىل الدخول يف �شج���الت اإيديولوجية 

.“(80)
حول مو�شوع الدرا�شة؟

لعل بع����س عنا�شر اجلواب عن ه���ذا ال�شوؤال 

يتمث���ل يف اأن م���ا ي�شمي���ه الأمريكي���ون ”النظرية 

ع���ن  ع���ربت   French theory الفرن�شي���ة“ 

خ�شو�شية فرن�شية حت���ددت مالحمها من خالل 

اأ�شم���اء فل�شفي���ة وازنة مث���ل مي�شيل فوك���و، وجيل 

دول���وز، وكان بودري���ار، وج���اك ديري���دا، وج���اك 

لكان، وفيليك�س غاطاري.ويرج���ع الف�شل لهوؤلء 

الفال�شفة الفرن�شيون يف توفري الإبدالت النظرية 

والتحليلية التي تربط اخلطاب عموما مبرجعياته 

ذات ال�شل���ة بال�شلط���ة والإيديولوجي���ا وال�شراع 

واإرادة املعرفة.

اأم���ا املقاربة ال�شيميوطيقي���ة للثقافة ال�شعبية 

فقد تطورت يف الدول الأنغلو�شاك�شونية، وا�شتفادت 

م���ن اأعمال رولن بارث الذي وظف ال�شيميولوجيا 

يف درا�ش���ة بع����س الأ�شاط���ري ال�شعبي���ة خا�شة يف 

كتابه »ميثولوجيات« الذي يقول فيه:”جند يف هذا 

دين: من جهة نقد اإيديولوجي ين�شب  الكتاب حمدِّ

على لغة الثقاقة التي ت�شمى جماهريية، ومن جهة 

اأخرى تفكيك �شيميولوجي لهذه اللغة. لقد انتهيت 

من قراءة كتاب دو�شو�شري، وا�شتنتجت منه اأن من 

خ���الل معاجلة )التمثي���الت اجلماعية( بو�شفها 

اأن�شاق���ا للعالمات ميكن مراودة الأمل يف اخلروج 

م���ن ال�شجب التق���ي واإعطاء فك���رة تف�شيلية عن 

ُل ثقافة البورجوازية ال�شغرية  اخلداع ال���ذي ُيَحوِّ

�ش���ك  ول   .“(81)
اإىل ثقاف���ة ذات طبيع���ة كوني���ة

اأن م���ا ق���ام به رولن ب���ارث يف درا�ش���ة الأ�شاطري 

احلديثة الت���ي ا�شطنعته���ا الثقاف���ة اجلماهريية 

)مواد التنظي���ف، اأومو، �شي���ارة �شيكروين، الخ( 

ه���و الذي وفر الأ�شا�س النظ���ري والإجرائي الذي 

اأت���اح تن�زيل الت�ش���ور ال�شيميوطيقي البارثي على 

درا�ش���ة الثقاف���ة ال�شعبية. ويف ه���ذا الإطار يقول 

مار�شي���ل دان���وزي: اإن ”ال�شيميوطيق���ا التي تعني 

عل���م ال���دللت اأ�شبحت تق���وم ب���دور مركزي يف 

 .“(82)
العديد من نظريات الثقافة ال�شعبية اليوم

ومن بني الذين طبق���وا املقاربة ال�شيميوطيقية يف 

هذا املجال ميكن اأن نذكر بيرت دونبار-هال )وهو 

اأ�شتاذ يف جامع���ة �شيدين يف اأ�شرتاليا(، ومن بني 

درا�شاته يف هذا املجال مقال ن�شره �شنة 1991م 

حتت عن���وان ”ال�شيميوطيقا بو�شفه���ا منهجا يف 

.
درا�شة املو�شيقى ال�شعبية“(83)

ومن املع���روف اأن دوميني���ك �شرتيناتي اهتم 

ال�شعبي���ة،  بالثقاف���ة  ال�شل���ة  ذات  بالنظري���ات 

وم���ن ب���ني ه���ذه النظري���ات اأ�ش���ار اإىل النظري���ة 

ال�شيميوطيقي���ة، وحت���دث يف ه���ذا الإط���ار ع���ن 

ال�شيميوطيقا بقوله: ” اإنه���ا علم العالمات الذي 

ل ميل���ك فقط مفه���وم الإيديولوجي���ا الذي ميكن 

اأن تقا����س به حقيقة العلم، بل يوفر طريقة علمية 

.“(84)
لفهم الثقافة ال�شعبية

واحلدي���ث عن فهم الثقاف���ة ال�شعبية بطريقة 

علمي���ة يعن���ي التعام���ل معه���ا بو�شفه���ا ن�شقا من 

العالم���ات التي متل���ك اأنظمتها الدللي���ة القابلة 

للقراءة وال�شتقراء والتاأوي���ل والفهم. واإذا كانت 

الغاية من فهم الظواهر والأ�شياء هي توظيفها اأو 

اإعادة توظيفها يف ذلك الن�شق الهائل من الدللت 

التي ي�شطنعه���ا الإن�شان لنف�شه ولعامله، فاإن فهم 

الثقافة ال�شعبية يتيح حتريرها من ال�شك يف قيمته 
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والتحفظ ب�شاأنها، ”لأن كل حتفظ ب�شدد الثقافة 

(85)“ كما يقول رولن بارث، 
يعترب موقفا اإرهابيا

وهي �ش���يغة بالغية مفرطة ومتبجحة، وت�ش���تعمل 

ما ي�ش���ميه الفرن�شيون ”الكلمات الكبرية“، لكننا 

ناأخذها على حممل ال�شتئنا�س فقط لالإ�شارة اإىل 

اأن تف�شريات الثقافة ودرا�شتها تنطوي بال�شرورة 

لون.   ُلُه املُوؤَوِّ وَّ
على ما يفهمه الدار�شون وَيَتاأَ

اإن غايتن���ا –كما هو وا�شح اإىل حد الآن- هي 

الإ�شارة املركزة والعابرة اإىل املنظورات املنهجية 

املختلفة التي ُنِظر من خاللها اإىل الثقافة ال�شعبية، 

وهدفنا من ذلك هو لف���ت النتباه اإىل اأن الثقافة 

ال�شعبي���ة تق���ع نظري���ا ومعرفيا عند تل���ك النقطة 

الت���ي تتقاط���ع فيه���ا احلق���ول املعرفي���ة املختلفة، 

وخا�ش���ة تل���ك احلق���ول الت���ي تتوفر عل���ى مناهج 

واأدوات حتليلي���ة م�شه���ود له���ا بالدق���ة والكفاءة، 

وعلى راأ�شه���ا –كما راأينا- املنه���ج الأنرتبولوجي 

واملنه���ج ال�شو�شيولوج���ي وال�شميوطيقي، مع العلم 

اأن هن���اك مناه���ج اأخرى مث���ل املنه���ج التاريخي 

واملنه���ج اجلغرايف بل وحت���ى املنهج النف�شي الذي 

يق���ارب الثقافة ال�شعبية من خالل بع�س املفاهيم 

مث���ل ”ال�شيكولوجيا ال�شعبي���ة“ اأو ”ال�شيكولوجيا 

ال�شاذجة“ الت���ي تعترب املكون الأكرب يف ما ي�شمى 

”املعنى امل�شرتك“ الذي يعرفه جريوم برونر باأنه 
ٌج من خالل الأ�شكال  معطى مبني اجتماعيا وُمَروَّ

احلكائية ال�شعبية مثل اخلرافة والأ�شاطري. وهذا 

”املعن���ى امل�ش���رتك“ ه���و الذي ح�ش���ر عند بيري 
بورديو با�شطالح مغاير هو ”الدوك�شا“. 

اإن ال�شيكولوجي���ا ال�شعبية كما يعرفها جريوم 

برون���ر ”جمموع���ة م���ن التو�شيفات الت���ي تتميز 

بدرج���ة معينة من الرتابط واملعيارية، والتي تقول 

لن���ا –من بني اأ�شياء اأخرى- كيف )يعمل( النا�س 

وم���ا هو عليه فكرنا وفك���ر الآخرين، وكيف ينبغي 

الت�ش���رف يف و�شعي���ات دقيق���ة، وما ه���ي اأمناط 

.“(86)
احلياة املمكنة وكيف ميكن المتثال لها

واإذا كان���ت كل ه���ذه املناه���ج تتزاح���م م���ن 

اأجل ا�شتج���الء مكونات الثقاف���ة ال�شعبية وك�شف 

ن�ش���ق عالقاته���ا بالتاري���خ واجلغرافي���ا واملجتمع 

والإيديولوجي���ا وال�شلط���ة والعالم���ات والدلل���ة، 

ف���اإن هناك منهجا اآخر نود التوقف عنده لأهميته 

املتنامية يف جمال الدرا�شات الإن�شانية احلديثة، 

ونق�شد به الدرا�شات الثقافية.

يف ت�شور اأحد موؤ�ش�ش���ي الدرا�شات الثقافية، 

وه���و راميوند ويليامز تعت���رب الثقافة منطا للحياة 

يف �شموليته���ا، وقد ح�شر هذا الت�شور ب�شكل قوي 

tareekelnajeh.blogspot.com
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(87)“ (1983م(.  
يف كتاب���ه ”الثقافة واملجتم���ع

لق���د ” ول���دت الدرا�ش���ات الثقافي���ة يف بريطانيا 

يف اخلم�شيني���ات م���ن الق���رن املا�ش���ي، وذلك يف 

�شياق دمقرطة التعلي���م، واأعادت جوهريا حتديد 

ت�شورن���ا للثقافة، وبدل ح�ش���ر الثقافة يف اأذواق 

الإن�ش���ان املثقف..توجهوا نحو فر�س مقاربة ذات 

دة  منح���ى اأنرتبولوج���ي للظواهر الثقافي���ة املحدَّ

بو�شفها جمموعة من املمار�شات الرمزية واملادية 

للمجتم���ع. وكان ذل���ك مبثاب���ة فت���ح الب���اب اأمام 

الدرا�ش���ة اجلدية وغري الأبوي���ة للثقافة ال�شعبية، 

وذل���ك رغم اأن مفهومي الثقافة ال�شعبية والثقافة 

(88)“ يف 
العمالي���ة كانا –يف البداي���ة- متداخلني

هذا النوع من الدرا�شات.

لك���ن ما ميز الت�شور الذي طرحته الدرا�شات 

الثقافي���ة ه���و اأنه���ا ربطته���ا باملعط���ى اخلطابي، 

و�ش���درت عن طرح نظري ونقدي يل���ح على اأنه ل 

توجد الثقافة ال�شعبي���ة اإل بو�شفها خطابا مبنيا، 

واأن كل خط���اب ح���ول الثقافة ال�شعبي���ة ي�شت�شمر 

ق�ش���دا ورهانا �شيا�شيا يظ���الن يف حاجة للقراءة 

والتاأوي���ل والك�ش���ف. ويف ه���ذا الإط���ار يقول جان 

بيتن�س: ”اإن الفائدة الك���ربى للدرا�شات الثقافية 

ل تتمث���ل يف الدف���اع ع���ن ق�شية الثقاف���ة ال�شعبية 

)اآخرون كثريون قاموا بذلك من قبل(، بل تتمثل 

يف اإبراز اأن الثقافة ال�شعبية ل توجد واأن الطرائق 

الت���ي يتح���دث به���ا النا�س حوله���ا لي�ش���ت بريئة. 

واحل���ال اأنه بالن�شبة للدرا�ش���ات الثقافية ل ميكن 

معرفة الثقافة ال�شعبية اإل من خالل التمثالت التي 

تبن���ى حولها، والأكرث من ذل���ك اأن هذه التمثالت 

لي�شن مبني���ة من الداخل: اأولئك الذين )يحيون( 

الثقاف���ة ال�شعبية لي�شوا اأبدا م���ن يبنون التمثالت 

ُث حولها دوما من اخلارج �شواء  حولها..ب���ل ُيَتَحدَّ

من اأجل ت�شويرها ب�ش���ورة مثالية ورعوية اأو من 

  .“(89)
اأجل التنديد بدناءاتها وخماطرها

الدرا�ش���ات الثقافية اإذن تت���وىل اإعادة اإدماج 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة يف منظوم���ة اخلطاب���ات الت���ي 

ينتجه���ا الأفراد واجلماع���ات واملوؤ�ش�ش���ات، وهي 

خطاب���ات ل تق���دم الثقاف���ة ال�شعبي���ة، ب���ل تقدم  

متثالت معين���ة حولها، وبذلك تق���رتح الدرا�شات 

الثقافية نف�شها بو�شفه���ا ا�شتجالء نقديا وتاأويليا 

لتل���ك امل�شافة احلا�شلة بني الثقاف���ة ال�شعبية من 

حيث هي ظاهرة وبني اخلطاب الذي يبنى حولها 

برهانات���ه ال�شيا�شي���ة والإيديولوجي���ة. اإن الثقافة 

ال�شعبية يف منظور الدرا�شات الثقافية ل توجد اإل 

بو�شفها ممار�شة خطابية، بحيث ي�شبح اخلطاب 

املهيمن حول الثقاف���ة ال�شعبية هو �شرط كل متثل 

حلقيقته���ا اأو مل���ا ينبغ���ي اأن تكون علي���ه حقيقتها 

يف الأذه���ان والعق���ول.  وعلى ه���ذا الأ�شا�س، فاإن 

اأب���دا تعريفا  ”تعري���ف الثقاف���ة ال�شعبي���ة لي����س 
)جوهري���ا(، بل هو دائما تعري���ف مبني، وحمدد 

تاريخي���ا، وي�شتجي���ب وظيفي���ا ملتغ���ريات عديدة، 

ومتاأث���ر حتما بتعار�شه مع قطب اإيجابي هو قطب 

الثقاف���ة البورجوازية اأو ثقاف���ة النخبة التي تقدم 

.“(90)
نف�شها طبعا باأنها الثقافة بح�شر املعنى

بناء على هذه املعطيات يتبني اأن مدار ا�شتغال 

الدرا�شات الثقافي���ة يف عالقتها مبو�شوع الثقافة 

ال�شعبي���ة هو م�شاءلة اأنظمة اخلطاب التي ينتجها 

املجتم���ع ح���ول الثقاف���ة ال�شعبية، وه���ي خطابات 

خا�شعة لال�شتبناء، وهي ل تعرب يف نهاية املطاف 

اإل عل���ى التمثل الذي ميلكه منت���ج اخلطاب حول 

مو�شوعه. اإن ارتباط الدرا�شات الثقافية مبفاهيم 

التمث���ل واخلطاب وال�شتبناء يتي���ح م�شاءلة �شيغ 

التوظيف الت���ي تخ�شع لها الثقاف���ة ال�شعبية اأكرث 

من م�شاءلة وظيفته���ا. والدرا�شات الثقافية بهذا 

املعنى ل تطرح م�شروعا و�شفيا وت�شنيفيا لتعريف 

الثقاف���ة ال�شعبية، بل تط���رح بدورها خطابا حول 

عالقة الثقافة ال�شعبية مبن يتولون اإنتاج اخلطاب 

حولها.اإنها بكل ب�شاط���ة م�شاءلة نقدية للتمثالت 

التي ُت�ْشَتْبَنى ِخطابيا حول الثقافة ال�شعبية.

خامتة

حاولن���ا يف املح���اور الت���ي توقفن���ا عنده���ا اأن 

نق���دم �ش���ورة عام���ة ومبت�ش���رة له���ذه الظاه���رة 

املركب���ة واملنفلتة التي ت�شمى ثقاف���ة �شعبية. ولعل 

اأح���د اأهم املعطي���ات التي ينبغ���ي ت�شجيلها هو اأن 
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الثقاف���ة ال�شعبية لي�شت جم���ال التاأمالت امل�شاملة 

والعلمية اخلال�ش���ة؛ كل م�شروع تفكري يف الثقافة 

ال�شعبية ي�ش���در عن زاوية نظر معلن���ة اأو كامنة، 

ون���وع زاوية النظر املعتمدة ه���ي التي حتدد جانبا 

كب���ريا مم���ا يقال ح���ول الثقاف���ة ال�شعبي���ة. وتلك 

م�شاألة حت�شر بدون �شك يف جميع اخلطابات التي 

ينتجه���ا الإن�شان حول نف�شه وحول اأ�شياء وظواهر 

الع���امل التي يتخذه���ا مو�شوعا للتاأم���ل والتفكري، 

لكنه���ا حت�ش���ر بدرجة اأك���رب يف كل حديث يجريه 

الدار�ش���ون ح���ول الثقاف���ة ال�شعبي���ة، لأنها جمال 

تقاطب���ات وتاذب���ات ب���ني الثقاف���ة وال�شيا�ش���ة، 

والوط���ن والع�شرية، والثاب���ت واملتحول، والرمزي 

واملنفع���ي، وامل���ادي والتمثيلي، والعام���ة والنخبة، 

واملاهي���ة واخلطاب، الخ. وم���ن الطبيعي اأن تكون 

الظواه���ر الواقعة عن���د حدود التقاط���ع والتما�س 

ب���ني امل�شالح املختلفة والتمث���الت املتباينة جمال 

لل�شراع والتداف���ع وال�شتقطاب، مع العلم باأن ما 

نق�شده بال�ش���راع لي�س اإح���داث ال�شرخ، بل ملء 

الف���راغ وتوفري ممكنات احت���واء التناق�س، اإن ما 

نق�شده بال�شراع هو ما قالته عنه مي�شيل لوبارون 

ح���ني عرفته باأنه ”اختالف له ج���دواه“ وهو اأمر 

�شبق اأن اأ�شرنا اإليه ووثقناه.  

وم���ن الطبيع���ي اأن نقب���ل اأن تك���ون الثقاف���ة 

ال�شعبية واقعة حتت هذا الختالف املجدي �شرط 

الوعي ب���اأن اأي حديث عن الثقاف���ة ال�شعبية يعني 

جوهري���ا احلديث ع���ن الإن�ش���ان، ذل���ك الإن�شان 

الذي يعي�س بها وينظ���ر اإىل نف�شه ومغايره وعامله 

م���ن خاللها، لذلك فم�ش���ادرة الثقاف���ة ال�شعبية 

م�شادرة لالإن�شان، واعتداء عليه وت�شفيه ملخزونه 

الرمزي وراأ�شماله الأك�شيولوجي.
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www.sxc.hu 



ا[دب الّشعبي وتحوالت الثقافة: مقاربة نظرية

ا[مثال الشعبية الدمشقية برؤى نقدية

المتخّيل االجتماعي  في  القّصة الشعبية؛ النظام االجتماعي 
وانتظام السرد

البناء الّشكلي للقصيدة الشعبية الجزائرية
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1 - الثقافة بوصفها مفهومًا:
تنط��وي مف��ردة الثقافة Culture ف��ي املدونة املعجمية 
العربي��ة عل��ى دالالت التح��ول والصي��رورة؛ وتبدو هذه 
الدالالت أيضًا في حركي��ة أو حركيات حتولية دائبة وذات 

خصوصية جذرية.
وفي هذا الس��ياق يش��ير إب��ن منظ��ور )ت 711ه�( في 
اللسان إلى مسة التعددية املنظورة في مادة “ثقف”؛ وهي 
تعددية، بال ش��ك، اس��تثنائية تتش��ّبت مبفهوم “التحول” 
حيث تندرج الس��ياقات الفكرية اآلتية: َثِقَف الشيء وِثقافًا 

وُثقوفة: َحَذَقه. ورجٌل َثْقف وَثِقٌف وَثُقٌف: حاذٌق َفِهم، 

ا[دب الّشعبي وتحوالت 

الثقافة: مقاربة نظرية

يو�شف حممود غثيان �لعليمات

كاتب من الأردن

www.alawan.org
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ُ الثقافة؛ ورجل  واأتبعوه فقالوا َثْقٌف َلْقٌف؛ اأي َبنينّ

َثْق���ٌف اإذا كان �شابط���ًا ملا يحويه قائم���ًا به. ويقال: 

َثِقَف ال�شيء وهو �شرعة التعلم، وَثِقْفُته: اإذا ظفرَت 

ثَقاف: ما  به؛ والثَّقاف والثَّقافة: العمُل بال�شيف: والِّ

.
(1)

ُت�شونّى به الرماح؛ وتثقيُفها: ت�شويتها

فاملع���اين التي تنجزها املعجمي���ة العربية حول 

الثقافة مف���ردة وا�شطالحًا تقرتن، اإذن، مبفاهيم 

التحوي���ل/ التطور من حال���ة اإىل اأخرى، والإبداع/ 

املهارة، والإحاطة، والفهم والإدراك.

ويف هذا ال�شدد؛ ياأتي ت�شور الناقد اإبن �شالم 

اجلمح���ي )ت 231ه����( ملفه���وم الثقاف���ة خمتزًل 

لالإ�شارات التي اأوردها اإبن منظور حول »الثقافة«؛ 

:
(2)

اإذ يقول

َناع���ة وثقاف���ة يعرفها اأه���ُل العلِم  ع���ِر �شَ »ولل�شنّ

ك�شائر اأ�شناف العلم

ناع���ات: منها ما َتْثَقُف���ه الَعنْي، ومنها ما  وال�شِّ

َتْثَقُفه الأُُذن،

ومنها ما َتْثَقُفه اليد، ومنها ما َيْثَقُفُه اللِّ�شان«.

يركز اإبن �ش���الم يف مقولته النقدية هاته على 

اأدوات الثقاف���ة بنمطيها الفك���ري اخلا�س/ ال�شعر 

واحل�ش���اري الع���ام/ �شائ���ر ال�شناع���ات؛ اإذ تبدو 

الثقافة منظومة ن�شقية ذات اأبعاد وظائفية: ثقافة 

العني/ الروؤية والإب�شار والنفعال، وثقافة الأذن/ 

التلق���ي والإدراك، وثقاف���ة اليد/ الفع���ل والإنتاج، 

وثقاف���ة الل�شان/ ال���كالم والإع���الم؛ وهي وظائف 

موؤثرة ت�شهم بفعل ت�شافرها يف اإنتاج البعد  املعريف 

التوا�شلي الكلي.

ول �ش���ك يف اأن هات���ه الروؤية التي يطرحها ابن 

�شالم تتماه���ى، بنية وفل�شفة مع طروحات حداثية 

ملفهوم الثقافة. فالثقافة عند عاملة الأنرثوبولوجيا 

الأمريكية مارجريت ميد ترتبط بال�شلوك املتعلَّم اأو 

، يف حني يرى راميوند ويليامز اأن الثقافة 
(3)

املكت�شب

»تت�شم���ن تنظيم الإنت���اج«، وبناء الأ�ش���رة، واإن�شاء 

املوؤ�ش�ش���ات التي تع���رب عن العالق���ات الجتماعية 

اأو تتحك���م فيه���ا، واخلوا�س املميزة الت���ي يتوا�شل 

 .
(4)

اأف���راد املجتمع من خاللها بع�شه���م مع بع�س«

 E. B. واأما عامل الأنرثبولوجي���ا الإجنليزي تايلور

Tylor فيح���دد يف موؤلف���ه ”الثقاف���ات البدائية“ 
باأنه���ا ”ذلك ال���كل املتكامل الذي ي�شم���ل املعرفة، 

والقوان���ني  والأخالقي���ات،  والفن���ون  واملعتق���دات 

والأعراف، والق���درات الأخرى، وع���ادات الإن�شان 

.
املكت�شبة بو�شفه ع�شوًا يف املجتمع“(5)

ووفقًا لهاته الت�شورات ت�شبح الثقافة �شريورة 

تاريخية تر�شد حتولت الإبداع يف الفكر الإن�شاين 

اأو احل�ش���ارة الإن�شاني���ة، وهي مبعن���ى اآخر ح�شب 

اإ�شارة كليف���ورد غريتز »جمموع���ة الق�ش�س التي 

.
(6)

نرويها لأنف�شنا عن اأنف�شنا«

2 - �لثقافة �ل�شعبية وحدث �لتحّول
 Popular ال�شعبي���ة  الثقاف���ة  ج���اءت 

وح�ش���ورًا  جدي���دًا  فتح���ًا  لت�ش���كل   Culture
 Cultural فاع���اًل يف حق���ل الدرا�شات الثقافي���ة

Post- ودرا�ش���ات م���ا بعد احلداث���ة ،Studies
.Modernism

فلقد اأ�شهمت الثقاف���ة ال�شعبية بو�شفها ثقافة 

جماهريي���ة يف اإلغ���اء مركزي���ة النخب���وي/ الأدب 

النخب���وي الذي �شيطر عل���ى املوؤ�ش�شات الأكادميية 

الغربية َرْدحًا ل باأ�س به من الزمن؛ لي�شبح املتلقي 

اأم���ام ف�ش���اء ثقايف جدي���د ي�شرع في���ه الهام�شي/ 

ال�شعبوي بالتمركز وا�شتعادة الذات عرب تفاعله مع 

تكنولوجيا الع�شر.

وي���رد م�شطل���ح ”ال�شعب���وي“ عن���د راميون���د 

مت�شمن���ًا   Raymond Williams ويليام���ز 

:
(7)

ثالثة ا�شتعمالت جلية

»ال�شعب���وي« الذي يعني اجليد وامل�شتح�شن من 

قبل عدد كبري من النا�س؛

»ال�شعب���وي« ه���و التناق����س بني الثقاف���ة العليا 

 Popular والثقافة ال�شعبية High Culture
Culture؛

امل�شنوعة  الثقافة  ”ال�شعبوي“ ال���ذي ي�شف 
من قبل النا����س للتبادل فيما بينه���م؛ وهذا املعنى 

الثالث يحتاج حتديدًا م�شادًا:

يعن���ي و�شائ���ل الإع���الم  ”ال�شعب���وي“ ال���ذي 
املفرو�ش���ة عل���ى النا����س م���ن خ���الل الهتمامات 

التجارية.

 Antony اإي�شته���وب  اأنت���وين  وي���رى 

Easthope اأن م�شطل���ح ”الثقافة اجلماهريية 
وا�شع  Mass Culture“ ا�شتخ���دم على نطاق 
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يف �شم���ال اأمريكا لي�ش���ف الثقاف���ة ال�شعبية )كما 

تب���دو يف و�شائل الإعالم(، وهي تنزع اإىل التحالف 

م���ع ذاتها من اأج���ل التقليد الجتماع���ي ونظريات 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة ل�شيم���ا فيم���ا يتعل���ق بالأ�شول 

الوظيفي���ة ل� ”املجتمع ال�شعب���وي“ وكذلك الهيمنة 

.
(8)

الجتماعية

ويوؤكد اإي�شتهوب اأنه منذ عام 1890 اأ�شبحت 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة وكذل���ك الثقاف���ة النخبوي���ة يف 

الغ���رب �شامل���ة لو�شائل الإع���الم املعا�ش���ر ب�شكل 

وا�شع: ال�شحف، والتعلي���م، والراديو، والتلفزيون، 

اإذ اأ�شحى وجودها الظ���ريف مرتبطًا بالتكنولوجيا 

.
(9)

احلديثة وخ�شو�شًا اإعادة الإنتاج الب�شري

 Cathrine Belsey ا كاتري���ن بيل�ش���ي��� واأمَّ

ن ت�شنيفًا اجتماعيًا  فرتى اأن الثقافة ال�شعبية تت�شمنّ

���ًا يدلنّ على املمار�ش���ات والطقو�س الجتماعية،  كليَّ

والنماذج الق�ش�شية املتعلق���ة بالت�شلية، واأ�شاليب 

واملعتق���دات،  واملاأث���ورات،  والريا�ش���ة،  احلي���اة، 

م���ات، والقيم؛ كما اأنه���ا ت�شمل يف جمتمعنا  واملحرنّ

ًا، الفن، والأوبرا، والأزياء، والأفالم،  العوملي، حالينّ

.
(10)

والرحلة، واألعاب الكمبيوتر

 Samuli Schielke ويذهب �شامويل �شيلكه

اإىل اأن ال�شعب���ي مقولة ُبنيت اأ�شا�شًا على العالقات 

الرمزية ب���ني الثقافة ”الرفيع���ة“ و“الهام�شية“, 

ول ميك���ن القت�شار يف و�شفها على مقولت البنية 

. ولذلك فاإن 
(11)

القت�شادي���ة والجتماعية وحدها

فئ���ة الأ�شياء ال�شعبية، كما يق���ول �شيلكه، تو�شع يف 

ب من الإحداثيات: فلي�س  ن�شق اجتماعي ثقايف مركنّ

د اأو قيمة معيارية ثابتة؛ وبالتايل تكون  لها قوام حمدنّ

املعتقدات ال�شعبية هي فئة املمار�شات والت�شورات 

الدينية التي تدرك بو�شفها متمو�شعة يف الهام�شي 

.
(12)

والال�شرعي واملفارق للماألوف وال�شائد

لقد اأحدثت التكنولوجيا املعا�شرة حتوًل جذريًا 

يف موقف املتلقي من ثنائية النخبوي/ ال�شعبوي؛ اإذ 

مل تعد عملية التلقي مق�شورة على ال�شرط الظريف 

والتاريخي مل���ا هو نخبوي مقد�س؛ فتحول الهتمام 

اإىل ثقافة اليومي واملهم����س واملاألوف. وهكذا تغدو 

الثقافة ال�شعبية ثقافة للجماهري؛ اإنها اخلرب�شات 

وال�شينم���ا  الأ�شطواني���ة،  والكت���ب  اجلداري���ة، 

اجلماهريية، واملو�شيق���ى ال�شعبية )�شد املو�شيقى 

الكال�شيكية(، والف�شاءات املفتوحة للمدينة )�شد 

�ش���الت الف���ن(، والريا�ش���ة؛ اإنه���ا ثقاف���ة احلياة 

.
(13)

اليومية لأكرب عدد من النا�س

3 - �لثقاف��ة �ل�شعبي��ة يف منظ��ور �لدر��ش��ات 
�لثقافية:

متث���ل الدرا�ش���ات الثقافية يف نق���د ما بعد بعد 

احلداث���ة Post-Post Modernism عالمة 

�شيميولوجية يف الفكر والثقافة واحلياة.

وعل���ى الرغم م���ن كونها كينون���ة منف�شلة عن 

ال�شياق���ني الجتماعي وال�شيا�شي؛ ف���اإن الدرا�شات 

الثقافي���ة لي�شت جم���رد درا�شة للثقاف���ة؛ فالهدف 

املح���وري هو فهم الثقاف���ة بكلية اأ�شكاله���ا املركبة 

واملعقدة، وحتليل ال�شياقات الجتماعية وال�شيا�شية 

.
(14)

يف اإطار ما هو جلي يف حد ذاته

ولهذا تهتم الدرا�شات الثقافية بقراءة الأن�شاق 

Categories يف خمتل���ف اخلطاب���ات: الثقاف���ة 
ال�شعبي���ة، وثقافة ال�شباب، وثقاف���ة الروك، وثقافة 

العام���ة، وثقاف���ة ما بع���د احلداثة، وثقاف���ة ما بعد 

ال�شتعماري���ة، وثقافة العومل���ة، وثقافة الإجنليزية، 

وثقافة ال�شود، وكل املمار�ش���ات والأ�شكال الثقافية 

. وانطالق���ًا م���ن ه���ذا املفه���وم، تعد 
(15)

املتع���ددة

كتابات ريت�شارد هوقارت، وراميوند ويليامز، واأي. 

بي طوم�شون، و�شتوارت هول، والتي كانت مرتبطة 

مبرك���ز الدرا�ش���ات الثقافي���ة املعا�ش���رة ن�شو�شًا 

.
(16)

موؤ�ش�شة يف الدرا�شات الثقافية

وقد �شه���دت ال�شنوات الأخ���رية انفجارًا يهتم 

بكلية جمالت الن�شو�س واملمار�شات الثقافية التي 

كانت مزدراة �شابقِاً من خالل الذاكرة اخلفية لدى 

النق���د الأكادمي���ي Academic Criticism؛ 

ولذلك ا�شتلهم النقاد الثقافيون املعا�شرون درا�شات 

 ,Richard Hoggart هوق���ارت  ريت�ش���ارد 

 ,Raymond Williams وراميون���د ويليام���ز

ورولن ب���ارت Ronald Barthes، و�شتي���وارت 

ه���ول Stuart Hall ح���ول مو�شوعات الريا�شة، 

ْع���ر، والت�ش���ونّق، والألعاب،  واملو�ش���ة، واأ�شل���وب ال�شَّ

.
(17)

والطقو�س الجتماعية

اإن الثقافة ال�شعبية بالن�شبة للدرا�شات الثقافية 

ه���ي جمموع���ة املعتق���دات والقي���م، واملمار�ش���ات 

. وم���ن هن���ا تعتمد 
(18)

امل�شرتك���ة ب���ني اجلماه���ري
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الدرا�ش���ات ال�شعبية عل���ى بع�س الأ�ش���ول املتعلقة 

باللغة واخلطاب، وبالن�شبة للدرا�شات الثقافية فاإن 

.
(19)

كل �شيء يف املجتمع يعدنّ لغة

فاملو�شوع���ات والأح���داث وكذل���ك الإ�ش���ارات 

يف اإط���ار النظ���ام اللغوي ميك���ن اأن ت���وؤونّل من قبل 

الأف���راد الذي���ن ي�شرتكون يف جمموع���ة ال�شيفرات 

.
(20)

الثقافية

ومب���ا اأن احلي���اة اليومية موقع لل�ش���راع حول 

؛ فاإن الدرا�شات الثقافي���ة ترى الثقافة 
(21)

املعن���ى

بو�شفه���ًا ن�ش���ًا م���ن الإ�ش���ارات واملع���اين املوؤلَّدة، 

حي���ث تهت���م الدرا�ش���ات الثقافي���ة باإنت���اج الثقافة 

وا�شتهالكها، ويف اإطار هاته التالزمية بني الثقافة 

ال�شعبية والدرا�شات الثقافي���ة، ت�شعى الأخرية اإىل 

:
(22)

عنونة الأ�شئلة التالية

 Agatha كري�شت���ي  اأغاث���ا  تدر����س  ل  مل���اذا 

Christie يف اأق�ش���ام اللغ���ة الإجنليزي���ة بينم���ا 
يقراأ معظم النا�س اأغاثا كري�شتي اأكرث من توما�س 

?Thomas Hardy هاردي

 Shakespeare من الذي يحدد اأن �شك�شبري

يجب اأن ُيقراأ ولي�س كري�شتي؟

ة  ولقد اأ�شهمت هاته املناق�شات اجلذرية اجلادنّ

 The ة مع���ًا يف ولدة مفه���وم م���وت الأدب واحل���ادنّ

Death of Literature كم���ا نلحظه يف موؤلَّف 
.

 Alvin Kernan (23)
الناقد اآلفن كرنان

ويب���نينّ كرن���ان اأن الأدب �ش���ادف حال���ة م���ن 

ال�شطراب اجلذري خالل العقود الثالثة الأخرية 

قلب���ت املوؤ�ش�شة الأدبي���ة وقيمها الأولي���ة راأ�شًا على 

عقب؛ اإذ بداأ احلديث عن موت الأدب منذ �شتينيات 

.
(24)

القرن املا�شي

وي�ش���ري كرن���ون اإىل اأنَّه منذ ع���ام 1982 كان 

ل�شل�شي فيدل���ر L. Fiedler وه���و اأحد املدافعني 

عن الأدب ال�شعبي اجلماهريي يطرح علينا اأنه غري 

اآ�شف عل���ى اأن اأدب ثقافة النخبة العليا يغيب، واأنه 

�شعي���د باأن يعن���ون كتابه ”م���اذا كان الأدب؟“(25) 

. What was Literature?
ويوؤك���د كرن���ان يف كتابه ه���ذا اأن الأعمال التي 

كانت تعدنّ من روائع الأدب مثل م�شرحيات �شك�شبري 

اأو روايات فلوبري قد اأ�شبحت الآن خالية من املعنى 

اأو اأنها قد اأ�شبحت مليئة مبعاٍن ل نهائية ول ميكن 

ح�شره���ا، وب���ات ينظ���ر اإىل لغته���ا عل���ى اأنها لغة 

دة ومتناق�شة ل اأ�شا�س لها، واأما تنظيم  غري حم���دنّ

د  بنياته���ا ونحوها ومنطقها وبالغته���ا فكلها جمرنّ

.
(26)

حيل وبراعة يف اخلداع

ولذل���ك، فاإننا اإذا ما نظرنا م���ن خارج الأدب، 

ح�شب كرنان، فاإننا جند ال�شيا�شيني اجلذريني مثل 

هريبرت ماركوز Herbert Marcuse، وتريي 

اإيجلت���ون Terry Eagleton قد هاجموا الأدب 

ًا، اإذ اأ�شب���ح التنّلفاز وغريه من �شور  بو�شف���ه نخبوينّ

الو�شائ���ل الإلكرتوني���ة يحلنّ مكان الكت���اب املطبوع 

.
(27)

ول�شينّما يف �شورته املثالية يف الأدب

اإنَّ هات���ه الث���ورة التكنولوجي���ة الهائل���ة جعلت 

اأ�شاتذة الأدب، كما يرى جوناثان كولر، ين�شرفون 

عن درا�شة جون ملتون و�شك�شب���ري اإىل درا�شة )ما 

دون���ا( والدرام���ا التلفزيوني���ة، بدع���وى اأننا نعي�س 

ع�شرًا ثقافيًا تكنولوجيًا يحتاج اإىل اأدوات جديدة 

تع���ربنّ ع���ن روح���ه ومرحلت���ه. كم���ا اتنّهم���ت اأعمال 

هومريو�س »الأودي�شا والإلياذة«، ودانتي »الكوميديا 

الإلهي���ة«، وجيت���ه »فاو�شت« بالتحي���ز اجلن�شي من 

 Femenism وجهة نظ���ر الدرا�ش���ات الن�شوي���ة

Studies، والت���ي باتت توؤمن اأننّ قراءة الكتب تعدنّ 
ة النخبوية، ول تخرج عن  �شرب���ًا من املعرفة ال�شريَّ

دائرة التخ�ش�س يف الكليات واجلامعات.

 4 - �لثقاف��ة �ل�شعبي��ة: �لبد�ي��ات و�نبث��اق 

�لتحليل

حدث حتول نوع���ي يف اخلم�شينات وال�شتينات 

م���ن حيث الرتكيز على التحلي���ل الثقايف، واهتمام 

الباحثني بالثقافة ال�شعبية.

وبعدنّ كتاب ويليامز »املجتمع والثقافة« الذي األنّفه 

عام 1958، وحلنّل فيه عقدين من التاريخ الثقايف 

بو�شفه موؤ�ش�شات تاريخية، تطورت درا�شة الثقافة 

ما يف مركز بريمنجهام  ال�شعبية تطورًا �شريعًا، ل�شيِّ

 Birmingham :للدرا�شات الثقافي���ة املعا�شرة

 Center for Contemporary Cultural
Studies والذي اأ�ش�س عام 1964 حتت اإ�شراف 
و�شتي���ورت   ,R. Hoggert هوق���رت  ريت�ش���ارد 

���ى املرك���ز كالًّ م���ن  ه���ول Stuart Hall، اإذ تبننّ

املارك�شية والبنيوية لفهم منظومة الثقافة ال�شعبية، 
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وذل���ك من خالل فح�س املق���ررات التي در�شت يف 

البوليتيكني���ك وكليات التعلي���م، والتي و�شفت على 

تباينه���ا باأنه���ا ”درا�ش���ات اإعالمي���ة“ و“درا�شات 

فيلمية“، و“درا�شات ثقافية“ و“ات�شالت“.

ويف ع���ام 1969 اأطلق ق�ش���م الثقافة ال�شعبية 

يف جامع���ة Bowling Green يف اأمريكا جملة 

خا�ش���ة بالثقاف���ة ال�شعبي���ة. وقد ت�شمن���ت املجلة 

مقالت ح���ول جمالت الأطف���ال امل�ش���ونّرة للرجل 

العنكب���وت، ومو�شيقى ال���روك، وحدائ���ق الت�شلية، 

والأفالم امل�شحكة، وبع�س الأ�شكال الأخرى للثقافة 

.
(28)

ال�شعبية

ويف الف���رتة الواقعة بني عامي 1982 و1987 

 ،»U203« عر�شت اجلامعة املفتوحة دورة درا�شية

وه���ذه ال���دورة املخ�ش�شة ل���الأدب ال�شعب���ي تتلمذ 

فيه���ا اأكرث م���ن 5000 طال���ب حت���ى نهايتها عام 

.
(29)1987

 Tony وكانت الدورة تدار من قبل  توين بينت

 Terry وتقينّم من قبل تريي اإيجلتون ،Bennett
.

(30)
Eagleton، وراميوند ويليامز واآخرين

وعلى الرغم من اأن مو�شوعات الثقافة ال�شعبية 

اأ�شبح���ت تدر����س، منهجي���ًا، يف �ش���وء نظري���ات 

الدرا�شات الثقافية وحتلي���ل اخلطاب؛ فاإن حقيقة 

التوجه نحوها بداأ يف مرحلة تاريخية مبكرة اأي�شًا.

ففي بريطاني���ا مثاًل؛ فاإن الأجي���ال التي بداأت 

التعل���م نتيجة قان���ون التعليم ع���ام 1870 �شرعت 

ع���ام 1890 باقتن���اء املج���الت ال�شعبي���ة اليومية 

اأول  اأطلق���ت   1896 ماي���و   4 ويف  والأ�شبوعي���ة. 

�شحيف���ة كانت تكل���ف 0.5 باوند؛ كم���ا اأُتبع تطور 

ال�شحافة ال�شعبية ب� »ال�شينما« وحتديدًا يف عقد ما 

.
بعد 1910(31)

 Hollywood ويف عام 1920 جاءت هوليود

موؤلَّف���ة م���ن الإنت���اج والتوزي���ع وملكي���ة ال�شينم���ا؛ 

اإذ اأنتج���ت هولي���ود يف الع�شريني���ات 850 فيلم���ًا 

تلفزيونيًا لكل �شنة؛ ويف مطلع عام 1930 بيعت يف 

الولي���ات املتحدة 110 مليون تذكرة �شينمائية كل 

.
(32)

اأ�شبوع

وم���ن ث���م تط���ور الرادي���و يف بريطاني���ا تطورًا 

�شريع���ًا بعد تاأ�شي����س هيئة الإذاع���ة الربيطانية يف 

يونيو عام 1923، وازدادت الرخ�س املمنوحة من 

35.000 اإىل 5 مليون عام 1935، واإىل 9 مليون 
. وُق���دم البث التلفزيوين عام 1936؛ 

(33)1939
اإذ اأ�شبح هناك حوايل 20.000 جهاز تلفزيوين، 

وه���و الرق���م ال���ذي ازداد ع���ام 1951 لي�شل اإىل 

.
(34)

ن�شف مليون جهاز

وبع���د انطالق ما ي�شم���ى التلفزي���ون التجاري 

امل�شتقلنّ ع���ام 1955 و�شل ع���دد الأجهزة ب�شرعة 

فائق���ة اإىل 11.5 ملي���ون ع���ام 1962، ث���م اإىل 

13 ملي���ون ع���ام 1964، واإىل 19 ملي���ون ع���ام 
.

(35)1980
ونتيج���ة ه���ذا التفاعل احل���ادث ب���ني الثقافة 

ال�شعبية وو�شائ���ل امليديا املعا�ش���رة متكن »الن�س 

ال�شعب���ي« مهم���ا كان نوع���ه م���ن الذي���وع حي���ث مت 

ا�شتقباله من قبل قطاع كبري من اجلماهري.

 Rock وب���اإدراك اأويل، فاإن مو�شيق���ى الروك

Music مثاًل، وبو�شفها �شيغة ثقافية دقيقة ميكن 
 .

(36)
اأن تنتم���ي اإىل مرحلة ما بع���د احلداثة قيا�شًا

كما  اأن معظم الإح�شاءات اأو الحتفاءات ب� »روك 

ما بعد احلداثة«، اأو املو�شيقى ال�شعبية توؤكد عاملني 

:
(37)

مرتابطني

k’hCG: قدرته���ا اأن تتكل���م ع���ن البدي���ل اأو الهوي���ات 
ب����  املتعلق���ة  للجماع���ات  اجلمعي���ة  الثقافي���ة 

»الهام�شي/ الهام�شيات« يف الثقافات امل�شيطرة 

اأو املنطقية.

ال�شاخ���ر،  الأدب  مبب���ادئ  الحتف���اء   :kÉ```«fÉKh
والأ�شلوبيات، واحلركية املتعددة واملولنّدة.

وقد كتب ديك هابدغ Dick Hebdige حول 

 ,Caribbean Music الكاريبي���ة  املو�شيق���ى 

 Rap “والأ�شالي���ب املتعلقة ب���� ”مو�شيقى ال���راب

Music وغريه���ا بو�شفها فر�ش���ة معطاة لتاأكيد 
الهوي���ة الثقافية للجماع���ات الإن�شانية املهم�شة يف 

.
(38)

بريطانيا وغرب الهند

وبالن�شبة ل� »هابدغ«، فاإنه لي�س ثمة خط فا�شل 

ووا�شح ب���ني اإنت���اج املو�شيقى ال�ش���وداء والتقنيات 

؛ وهو 
(39)

والتكنولوجي���ات التي ارتبطت باإنتاجه���ا

م���ا يتف���ق مع م���ا ذه���ب اإلي���ه لورن����س غرو�شبريغ 

عر����س  عندم���ا   Lawrence Grossberg
حتلياًل مل���ا ي�شميه ”ت�شكيل ال���روك“، والذي يعني 

حتليل اأن�شاق املعنى، والتحديدات، وفاعلية املجاز 
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بو�شاطة املو�شيقى ال�شعبية منذ اأواخر اخلم�شينات 

.
(40)

يف اأمريكا

ولهذا، يقرتح غرو�شبريغ اأن الدرا�شات الثقافية 

حتت���اج اإىل تطوي���ر مفردات نظري���ة مرنة وكافية؛ 

لت�شهم يف تكوي���ن البقاء الأمث���ل بالن�شبة للمعتقد 

واحلرك���ة ل� »خط���وط الرحلة« يف احلي���اة الثقافية 

املعا�ش���رة؛ ولتاأكي���د اإمكانية احل�ش���ور للنماذج اأو 

.
(41)

الت�شكيالت ذات التنظيم اخلا�س

 Style and واأما درا�ش���ة الأ�شلوب واملو�ش���ة

Fashion فاإنها م���ن اأهم الأ�شياء التي ت�شرتعي 
النتب���اه، ل �شيما املجالت املمثل���ة لنظرية ما بعد 

.
(42)

احلداثة لالأدب ال�شعبي

وبالتايل؛ فاإن درا�شة املو�شة بو�شفها ممار�شة 

ثقافية اأنتجت بع�س التحلي���الت الالفتة لتاأثريات 

م���ا بع���د احلداث���ة يف ه���ذا ال�شي���اق؛ اأي اأن معظم 

الف�ش���اءات التجريبي���ة الوا�شعة والعام���ة املتعلقة 

.
(43)

باحلياة ال�شو�شيوثقافية

ويف ه���ذا الإط���ار ميك���ن الإ�ش���ارة اإىل درا�شة 

رولن ب���ارت املو�شوم���ة ب� »نظ���ام ال���زي/ املو�شة« 

Systeme de la Mode، وه���ي اأول حماول���ة 
لفه���م اأعمال املو�شة/ الأزياء بو�شفها لغة يف اإطار 

بيئته���ا وقوانينه���ا اخلا�شة؛ وقد �ش���كل هذا العمل 

لحق���ًا حماولة لبن���اء، وفق روؤية ب���ارت، اإح�شائية 

للنماذج/ الأ�شكال الدقيقة للمو�شة يف عامل ما بعد 

.
(44)

احلداثة املعا�شر

لق���د اأ�شهم���ت ثقاف���ة ال�ش���ورة يف تفعي���ل دور 

الأدب ال�شعبي يف خلق حالة التحول الثقايف يف بنية 

املجتم���ع؛ ذلك اأن الثقافات املحلية يف �شياق ثقافة 

العومل���ة Global Culture، كما يقول �شتيوارت 

ه���ول Stuart Hall، متلك عواطف قوية تذب 

النا����س، بينما ثقافة العوملة ميك���ن اأن متلك جهازًا 

.
(45)

اإثنيًا بدون حمتوى عاطفي

اإن ق���وة احل�ش���ور لثنائي���ة ال�ش���ورة/ الثقافة 

ال�شعبي���ة تفر����س، �شمن���ًا، حت���ولت ممكنة على 

�شعي���د الثقاف���ة؛ فال�شورة فكر واإنت���اج اقت�شادي 

د متعة اأو حماكاة فنية،  وتكنولوجي، ولي�شت جم���رنّ

كما اأنها عالمة تكنولوجية وموؤ�شر اإنتاجي ومنطق 

. كم���ا اأن الواقع الثقايف والجتماعي 
(46)

م�شتقبلي

الي���وم ي�شري بو�ش���وح اإىل تغ���ري �شخ���م باتاه ما 

ه���و �شعبي وما ه���و هام�شي يف ال�شاب���ق، وي�شري يف 

الوق���ت ذات���ه اإىل ان�ش���راف خطري ع���ن كل ما هو 

.
(47)

موؤ�ش�شاتي

وبن���اء على ه���ذا، مل يب���ق من فن���ون الأدب اإل 

م���ا هو قريب م���ن ال�شورة والدرامي���ة مثل الرواية 

.
(48)

واخلطاب ال�شردي عمومًا

اآ�ش���ا بريغ���ر  اآرث���ر  وي�ش���ري الناق���د الثق���ايف 

Arthur Asa Berger اأن جماه���ري العدي���د 
م���ن ن�شو�س و�شائل الإع���الم الآن عاملية التفكري؛ 

ذل���ك اأن و�شائل الإعالم توؤث���ر فينا على م�شتويات 

عدي���دة: فهي تعطينا الأف���كار، وت�شاعد يف ت�شكيل 

اآرائنا ومواقفنا، وهي توؤثر يف عواطفنا، وتوؤثر فينا 

من الناحية الف�شيولوجية، وتوؤثر يف �شلوكنا من بني 

.
(49)

اأ�شياء اأخرى

وبن���اء عل���ى ه���ذا؛ ف���اإن الع���امل م���ن منظ���ور 

 Globalization اخللفيات الفل�شفي���ة للعومل���ة

اأ�شح���ى كيانًا ع�شويًا ل يعت���دنّ بالتمايزات العرقية 

اأو الثقافي���ة؛ واإمنا هو �شوق ك���وين كبري، والنموذج 

القت�ش���ادي ه���و اأداة اإدراك الع���امل والتاأثري فيه؛ 

ويف ع���امل العومل���ة ل قيمة فعلية للثواب���ت الثقافية، 

فال�ش���ريورة تتجلنّ���ى يف عنا�ش���ر الثقاف���ة جميعًا 

)الفن، وال�شيا�شة، والقت�شاد، واملعرفة، واخلطاب 

امليديائي، وغريها(، كما اأن الفن يف زمن العوملة قد 

ري، واأ�شحى ي�شتبطن  فقد الكثري م���ن دوره التحرنّ

اإرادة ال�شيط���رة بو�شفه خا�شعًا ملتطلبات اخلدمة 

الجتماعية، وكما بنينّ ”اأدورنو“ فاإن املو�شيقى مثاًل 

تتخ���ذ هوية غري فنية مبج���رد اأن تنخرط يف عامل 

.
(50)

ال�شوق وال�شلعة

ونتيجة للغمو�س الفكري والتاريخي للثقافة مبا 

هو مو�شوع للنقد املوؤ�ش�شاتي؛ ويف حماولته الدائبة 

لفه���م الثقافة يط���ور غريت���ز Geertz ما ي�شميه 

الثقافة  مفه���وم  الأ�شا�شي���ة“ اأي  ”ال�شميولوجي���ا 
.

(51)
بو�شفها ن�شًا اأو تنا�شًا

�ل�ش��ريي  �خلط��اب  �لثقاف��ة:  حت��ولت   -  5
�لعربي منوذجًا

تك�ش���ف القراءة الفاح�ش���ة لثنائية النخبوي/ 

ال�شعب���وي يف الثقاف���ة ع���ن هيمن���ة وا�شح���ة لأدب 

النخب���ة/ ال�شلط���ة ومثاله ال�شع���ر البالطي والنرث 
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الر�شم���ي؛ بل اإن الأدب الذي ترعاه ال�شلطة هو الذي 

ًا بالذيوع والدميومة؛ وكان ال�شاعر الفحل  كان حمظينّ

ه يوؤديان وظيف���ة اإعالمية واإ�شهارية  واخلطيب املف���ونّ

قائمة على ثقافة التك�شب وال�شهرة؛ بينما ظل الأدب 

ال�شعبي �شعرًا ونرثًا قابعًا يف الظل اأو يف دائرة الهام�س 

بدعوى مقولة الالقيمة والالجدوى. وجنم عن هاته 

الثنائية اجلدلية »اأن اأ�شبحت الثقافة الر�شمية ثقافة 

معيارية ومهيمنة، واأ�شبح خطابها خطابًا �شلطويًا ل 

يع���رتف بتعددية اخلطاب، يف حني اأ�شبحت الثقافة 

الأخرى ثقاف���ة مهم�شة، وهي ثقافة غري معرتف بها 

معرفيًا اأو جماليًا على الرغم من اأنها ثقافة الأغلبية 

.
(52)

العظمى لل�شعب العربي«

ومبقت�شى ه���ذا التمييز تكون الثقافة العاملة هي 

الثقافة املعرتف بقيمتها وجدواها؛ اإنها نتاج املعرفة 

»العامل���ة« التي �شاه���م فيها اأع���الم الفك���ر والإبداع 

ا الثقاف���ة ال�شعبية فلي�شت  املع���رتف بقيمته���م..، اأمَّ

�شوى تلك الإبداعات العفوية التي اأنتجها ال�شعب وهو 

يعربنّ عن اأحزان���ه واأفراحه واأتراح���ه؛ وهذه العفوية 

اأو الب�شاط���ة التي طبع بها هذا النتاج يجعلها دون ما 

ده من تارب وروؤيات  متثله الثقافة العاملة، وما ت�شعنّ

.
(53)

ومتثالت

واإذا كان الأدب النخب���وي بو�شف���ه اأدبًا حمافظًا 

وممث���اًل لروؤية املبدع/ ال�شلطة اأ�شهم اإ�شهامًا فاعاًل 

يف اإلغاء تلق���ي الأدب ال�شعبي متو�شاًل باأدوات فكرية 

ودينية وح�شارية مرتهنة للواقع؛ فاإن الأدب ال�شعبوي 

بو�شف���ه جم�شدًا لروؤي���ة اجلمهور �شرع���ان ما يقلب 

معادلة التمرك���ز، ويربهن فاعليت���ه يف ال�شتقطاب 

وال�شتح���واذ مع �ش���ريورة الزمن. وم���ن هنا تتجلى 

ًا عن  وظيفة اخلطاب ال�شريي بو�شفه »تعبريًا جمعينّ

اإح�شا����س ال�شعب العرب���ي بحركة احلي���اة من حوله 

. وهذا 
(54)

�شيا�شيًا واقت�شادي���ًا واجتماعيًا وديني���ًا«

ال�شياق ين�شجم متامًا مع ما ذهب اإليه فرانز كرات�شي 

Franz Krejce عندم���ا اأكد اأنَّ ”الإنتاج ال�شعبي 
اإنتاج تتحكم فيه الآلية النف�شية“، وهذه الآلية ت�شبه 

اآلي���ة الذاك���رة التي تظه���ر يف الأح���الم، والتي لي�س 

.
(55)

للمنطق �شيطرة عليها

فالأدب ال�شعب���وي، اإذن، ت�شيد ل�شورة انفتاح 

الذاك���رة على التاري���خ واجلماعة؛ ومعن���ى �شعبويته 

»اأنه ينتمي اإىل ال�شعب وحده مبا له من تراث وتقاليد 

وعادات وق�ش����س وحكايات، ومما ي�شفي على هذا 

النوع من النت���اج مزيدًا من �شفة ال�شعبية اأن تداوله 

عل���ى م���ر الع�شور يت���م عن طري���ق ذاك���رة الإن�شان 

والكلمة املنطوقة اأكرث من تداوله عن طريق الكلمات 

. ولذل���ك تعد ال�ش���ري ال�شعبية »ن�شيجًا 
(56)

املكتوب���ة«

ن�شيًا من ال�شور احلكائية البالغة الدللة يف متثيلها 

للمراج���ع الذهنية واحل�شي���ة، املمكن���ة واملتخيلة يف 

.
(57)

احلياة العربية«

ول �ش���ك يف اأن انتم���اء »ال�ش���ري ال�شعبي���ة« اإىل 

مروي���ات العامة هو الذي جعلها تت�شكل يف مناأى عن 

الثقاف���ة املتعالي���ة التي كانت تعنى، اإجم���اًل، باأخبار 

اخلا�ش���ة، الأمر الذي اأف�ش���ى اإىل عدم العناية بهذه 

.
(58)

املرويات تدوينًا وو�شفًا

ويتول���د عن ثنائي���ة النخبوي/ ال�شعب���وي ثنائية 

وال�شفاهي���ة؛  الكتابي���ة  بجدلي���ة  ترتب���ط  �شغ���رى 

فاخلطاب الأدبي الر�شمي حظي بالهتمام من خالل 

عملي���ة التدوين التي جعلته يتخذ قيمة مقد�شة؛ وهو 

ما مل يكن متح�شاًل يف النم���وذج الآخر/ ال�شعبوي. 

وتاأ�شي�ش���ًا على هذا القول يوؤك���د دار�شو الفولكور »اأن 

طبيعة الطبقة ال�شعبية هي التي ت�شفي على الفولكلور 

طابعه اجلماعي، وهي التي تك�شبه خ�شائ�شه الفنية، 

وه���ذا هو �شبب انت�ش���ار الرتاث ال�شعب���ي عن طريق 

الكلمة املروية؛ وذلك ملا تت�شمنه من اأفكار قريبة من 

.
(59)

نفو�س اجلماعات ال�شعبية«

ولذل���ك ي���رى �شيلك���ه Schielke اأن الفولكلور 

حالة جديرة بالهتمام؛ فالأ�شعار واملالحم املاأثورة، 

ومتثيليات العرائ����س، والأغ���اين، والآلت املو�شيقية 

القدمية يج���ري جمعها واإع���ادة عر�شها جلمهور ل 

يذهب اإىل املوالد، ولكنه يذهب اإىل امل�شرح وقاعات 

املو�شيقى.

وين�ش���اف اإىل ذلك، اأن تلك املالح���م والأغاين 

والتمثيلي���ات يف �شياقها الأ�شلي، كم���ا يقول �شيلكه، 

ه���ي جزء من عر�س متكام���ل، قيمتها اجلمالية عن 

م�شمونها الديني، والأخالقي يف احلكايات املروية يف 

.
(60)

الطقو�س املغرو�شة فيه اأو عن حياة امل�شاركني

اإن اجلمالي���ة الت���ي ميك���ن ر�شده���ا يف الن����س 

ال�ش���ردي/ ال�شعب���وي م���ن حي���ث اقرتانه���ا باللغ���ة 

الب�شيط���ة/ الالمعق���دة واملحم���ولت الفكري���ة ذات 

ف����س البط���ويل ت�شم���ح باإنتاج  الطاب���ع امللحم���ي والنَّ
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اأن�شاقه���ا الثقافي���ة اخلا�شة؛ ولهذا »تب���دو الثقافة 

ال�شعبي���ة حمكومة بل���ون م���ن التوا�شل اللغ���وي اأو 

التعب���ريي ال���ذي ل يخل���و م���ن اإ�ش���ارات واإمياءات 

وترميزات، بع�شها عالمي وا�شح، وبع�شها �شوتي 

وحركي مرتب���ط بالوجه واجل�شد عمومًا يف حراكه 

التعب���ريي، ويف املق���ام الثاين يجد عل���م الجتماع 

الثقايف يف الل�شانة الجتماعية حقاًل جديدًا وا�شعًا 

.
(61)

للن�شو�س يف �شو�شيولوجيا العامينّة العربية«

وقد اأحدث���ت هاته اجلمالي���ات يف بنية الن�س 

ال�ش���ردي/ ال�شعب���ي يف النق���د العرب���ي املعا�ش���ر 

حت���ولت اإيجابية ج�شدتها كتابات نقدية ودرا�شات 

منهجي���ة وا�شعة ح���ول اآليات ال�ش���رد وممكناته يف 

هاته الن�شو�س.

لقد كانت الروؤي���ة املوجهة اإزاء هذه الن�شو�س 

م���ن قبل املدر�ش���ة النقدي���ة املحافظ���ة يف الثقافة 

العربية مت�شمة بالإق�شاء والإزدراء والت�شوي�س؛ وقد 

جنحت ه���ذه العقلية املتزمتة عرب جهازها املعريف 

يف خلق ت�شورات �شلبية حول الن�س ال�شعبي نقي�س 

الن����س املعتمد؛ فاملتلقي الذي يقراأ كتاب األف ليلة 

وليلة اأو يقتنيه حتل علي���ه اللعنات، وتنزع من بيته 

لع على  الربكة؛ اإ�شافة اإىل احتمالية اإ�شابته ب� »ال�شَّ

حدنّ تعبري هاته املرويات واملعتمدات«.

ف���ال غراب���ة اإذن، اأن يحاط الن����س ال�شعبوي 

ب�شورة اخلوف بو�شفه���ا اآلية نف�شية ترهيبة ت�شهم 

يف تدمري الن�س املغاير/ ال�شعبوي من قبل املتلقي 

نف�شه؛ ليظل هذا اخلطاب مغرتبًا وغري �شرعي.

وقد متك���ن الأدب ال�شعبوي م���ن فك احل�شار 

املفرو�س عليه ق�شرًا من قبل الثقافة العاملة/ العليا، 

ومن ث���م اخلروج من دائ���رة الهام�شي���ة وا�شتعادة 

كينونت���ه وحيويته نتيجة عوامل ع���دة اأبرزتها حالة 

النك�شار التي عا�شته���ا الذات العربية وحتديدًا يف 

الع�شرين اململوكي والعثماين؛ مما دفع هذه الذات 

اإىل البحث عن و�شائل التمكني وحت�شني الهوية؛ اإذ 

رَي العربية منوذج���ًا للفعل البطويل  وج���دت يف ال�شِّ

املبتغى تكراره يف زمنية النك�شار/ النهزام، وبفعل 

هاته الزمنية القامت���ة اأخذت ال�شري ال�شعبية مثل: 

�شرية الأمري عنرتة بن �شداد، و�شرية الأمري حمزة 

العرب اأو حمزة البهلوان، وال�شرية الهاللية، و�شرية 

الأم���رية ذات الهمة، و�شرية امللك الظاهر بيرب�س، 

تهيمن على الذهنية العربية وقتذاك تلقيًا ورواية. 

وت�ش���ادًا مع اإيقاع الزمن املاأ�ش���اوي تت�شكل ال�شور 

احلكائية يف ال�شري ال�شعبية بو�شفها اآلة لت�شخي�س 

البطول���ة، وفعالية تخييلية لر�ش���د النزوع احللمي 

للذاك���رة، وو�شيل���ة لك�ش���ف التوق النظ���ري للكمال 

. ونتيجة لذلك تتنامى ال�شور 
(62)

والقوة املطلقني

يف ه���ذه الن�شو����س بتنام���ي الطول املات���ع للمنت، 

وتنفعل باحل�شور ال�شاغ���ط لآلتي البيان والبديع، 

وتنعك�س يف �شفحتها �شمات ال�شخ�شيات اخلارقة، 

والف�شاءات العجيبة، والأزمنة غري املتناهية، وترفل 

يف حاله���ا وقائ���ع احل���روب املتعاقب���ة، والهجرات 

.
(63)

املتواترة، واأحالم ال�شعادة املوؤجلة

واأما عامل الرتجمة فقد اأدى وظيفة جليلة من 

خ���الل اإيجاد حال���ة تفاعلية بني الن����س ال�شعبوي 

العربي والنق���د الغربي؛ اإذ »التقت امل�شت�شرقون يف 

ري ال�شعبية العربية،  زمن مبكر اإىل اأهمية درا�شة ال�شنّ

ب���ل اإنَّ بع�شه���م نادى ب�ش���رورة درا�شته���ا يف اإطار 

د بهدف ا�شتك�شاف الإط���ار احل�شاري لالأمة  موحنّ

العربية من خالل امل���ادة الفولكلورية والق�ش�شية 

العري�ش���ة الوا�شعة التي تقدمها هذه ال�شري جمعاء 

. وبالفعل، فقد 
(64)

ع���رب ع�شور تاريخي���ة طويل���ة«

قدم امل�شت�شرق الأملاين )رودي باريت( درا�شة عن 

�شرية �شيف بن ذي يزن عام 1921، يف حني اأجنز 

)برنارد هيلر( الأ�شتاذ بجامعة بوداب�شت بحثًا عن 

�شرية عنرتة بعنوان: »مغزى �شرية عنرتة ال�شعبية 

– درا�شة يف الآداب املقارنة«، وكانت هذه الدرا�شة 
ع���ام 1931؛ ويف ع���ام 1936 ق���دم امل�شت�ش���رق 

الأمل���اين )هيلموت فاجنلني( بحثًا عن �شرية امللك 

الظاهر بيرب�س بعنوان »ال�شرية ال�شعبية عند امللك 

الظاهر بيرب�س«(65).

وين�ش���اف اإىل م���ا �شب���ق اأن اإ�شهام���ات النقد 

العربي املعا�شر يف قراءة الن�س ال�شردي ال�شعبوي 

منحت���ه �شرعية التمركز يف �شل���ب الثقافة؛ فكانت 

درا�ش���ات النق���اد له���ذا الأدب يف �ش���وء مناه���ج 

احلداثة وما بعدها انطالقة واعية واإدراكية للقيمة 

اجلمالية والن�شقية امل�شمرة يف منت هذا اخلطاب. 

وقد اأ�شبحت الثقافة العربية، يف اإطار هذا التحول 

الثق���ايف اجلدي���د، اأم���ام واق���ع اإبداع���ي لفت من 

خالل ه���ذه التجليات الإبداعي���ة للكتاب واملثقفني 
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طبًعا االختالف في تسمياتها من منطقة إلى أخرى،  

www.tech-wd.com
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 فهذه الأ�ش���كال لي�شت كلنّها، ب���ل �شنحاول اأن 

تك���ون بداية للبح���ث والتنقيب ع���ن اأ�شكال اأخرى 

مل ن�ش���ل اإليها، ويف هذا ال�شي���اق نقول اإن �شعراء 

عبي اأبدعوا ق�شائد اختلفت اأ�شكالها واأبنيتها  ال�شنّ

فمن اأبرزها:

`````â: وهوم���ا يع���رف عن���د كل ال�شع���راء  q«ÑŸG  -  1
عبي���ني، وهو�ش���كل يبن���ى عل���ى �شطري���ن  ال�شنّ

متقابل���ني وتك���ون هن���اك قافيت���ان واحدة يف 

ال�شطر الأول والثانية يف ال�شطر الثاين،طبعا 

حت���ى نهاية الق�شيدة، وه���ذا ال�شكل ال�شعري 

موج���ود يف كل اأنح���اء الوط���ن وق���د كتب فيه 

ال�شع���راء ال�شعبيون قدميا وحديث���ا ول زالوا، 

وكنموذج على ذلك نذك���ر مثال.ال�شاعر عبد 

اهلل بن كريو:

á«جيت نو�شع خاطري �شيق ع�ش

ال�شطر الأول – �شدر البيت 

زدت عليه هموم من نظر�ت ��شعاب

ال�شطر الثاين – عجز البيت 

رفيقي ماله خرب �شاحب ني��ه

قافية ال�شطر الأول

ماهود�ري بالبال ما �شاف ع�ذ�ب)1(

قافية ال�شطر الثاين

(Oô```ØŸG): وهو عبارة عن   ìÉ```æ÷G  Qƒ`````°ùµe  -  2
�ش���كل تبتدئ فيه الق�شيدة ب�شطر، ُيتبع باأربع 

اأ�شط���ر اأوثالثة، ت�شمى ري���الت، ثم ياأتي بيت 

ويكون وزنه عل���ى الالزمة التي تليه وتعاد بعد 

كل ق�شم من اأق�شام الق�شيدة. ومعنى مك�شور 

اجلناح اأْي اأننّ اأح���د جناحي الق�شيدة حذف 

م���ن البي���ت الأول ال���ذي تبتدئ ب���ه الق�شيدة 

يف 
(2)

مث���ال ذل���ك م���ا نظم���ه حلي���م طوب���ال

ق�شيدته با�شم الكرمي حني يقول:  

ب�شم �لكرمي فال نظامي طول �لزمان

و�شالة �حلبيب خ�زنة دي�و�ين

فاق�ت �خ���ز�ي��ن �لعثماين

فايق ع��ن كل مع�اين

عليك �شلى و�شلم رب �لرحماين

يامول �ل�تاج يا خ�امت لدياين

ط�لب بن عدن�اين3

�������� ن

��������� ي  -  ي

�������� ي

IÒë`````°ûàdG/3:ن�شبة لكلم���ة �ِشْحر ومعناه �شاحل 
البح���ر، اأما يف ال�شط���الح ال�شعري فيق�شد 

به حافة وجانب نهاية ال�شطر الأول من البيت 

” الغط���اء“  ”الفرا����س“، وال�شط���ر الث���اين 
وهو�ش���كل اإم���ا يك���ون يف الثالث���ي اأواملثن���ى، 

حي���ث يبداأ في���ه ال�شاعر بث���الث اأواأربع اأبيات 

تليه الالزم���ة، بعدها تاأتي الري���الت، وهكذا 

تتابع���ًا اإىل اأْن تنتهي الق�شي���دة، مع العلم اأننّ 

الت�شحرية تكون بعد �شطرين اأو�شطر: 

ب�شم �لعالم بديت ننظم

                    و�ن�شي��غ بح���ر �لنظ����ام      

    م�����ي مي��������رة 

ل���ري�������ام 

ع�در� بالنبل كيف قا�شت قلبي ب�شهم 

ل�حد�ق

من �ملعمول كيف نع�����زم

و�ن�ش�ال���������ي ف��الل��ط�������ام  

    م�����ي مي��������رة ل���ري�ام 

جرحني �شه�م�ه�ا �أم�ك�ن �دخال�ي و�ل�ش�ف�اق 

بع�شاكرها �شوت ع����ادم

    وم��ح������������اور �لغ�������ر�م

    م�����ي مي��������رة ل���ري�ام 

ل يل ق�وة �شعيف ناحل و�خلاط�ر يّف ��ش�ياق 

وحيد مغرب يا حبابي 

و�ل�ع ف�ي خلوق��ي وحي�د   
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فريد �حم�ن يا عجابي

تاي�ه ف��ي دنيت��ي ف��ري�د   

ل ليا �شنيد غ�ي�ر رب��ي

         ل لل��ع��ب�د كيف����و �شن���ي���د)4(

������ م ������ م  ������ م  ������ ق

������ م ������ م  ������ م  ������ ق

������ م ������ م  ������ م  ������ ق

�������� ي ��������  د

�������� ي  �������� د

اأوكقول ال�شاعر خل�شر بن خلوف:

يازين �لقد يا كرمي �لأج��د�دي �آه يا 

�لهادي يا كانت م�شلك �لعدمي �شيدي 

حممد �حلليم

من نوروكل نور مت�شع�ش�ع قادياآه يا �لهادي   

م�شباح �خلري و�لنع�يم �شيدي حممد �حلليم

�حلرم �حلرم يا �أحمد �شور ��ش�نادي �آه 

يا �لهادي هنيني �شاعة �ل�شق�يم �شيدي 

حممد �حلليم)5(الري�شة

����� دي ����� دي ����� م ����� م

����� دي ����� دي ����� م ����� م

وهناك �شكل اآخ���ر هوالت�شحرية بدون ريالت 

ومثال ذلك:   

مال �لد�مي غري �شارد و�غيابوطال ز�د 

غيب يالطالب

بعد ما كنت يف �هو�ه و�لع ليلي و�نهاري

�هجر ر�شمي و�ملر�كح �تنوح �عليه ر�ح 

غيب  يالطالب

ليمتى ي�شفر بالو�شول �أيدرك �عذ�ري

�أنا �ملجفي يف �غر�موو�بقيت يف ذ� �جلفى 

منكب يا �لطالب

ما �قديت عن �حر�ب جي�شوما �قدرت 

�ند�ري

����� ب

����� ي

����� ب

����� ي

º«°ù≤dGhCG Úaô``MƒH - 4:وهو�شكل �شعري �شعبي 
عرف عند اأغلب الدار�ش���ني، حيث)) ي�شطر 

فيه البيت ال�شعري اإىل �شطرين طويلني، ويرد 

اأغلب���ه على �شكل مقاطع من ثمانية اأبيات اإىل 

(6). كما ُيعرف الق�شيم 
خم�شة ع�شرة بيتا..((

بت�شميات تختل���ف باختالف الأقطار العربية، 

فف���ي م�ش���ر يع���رف بالب���دوي لأن���ه ال�ش���كل 

امل�شتعم���ل كث���ريًا عند اأهل الب���دو، وقد عرف 

عند �شعرائنا ال�شعبيني خا�شة �شكان البوادي 

يف اجلنوب اجلزائري، ويتميز بخفة احلركة، 

ووح���دة الإيقاع، كما ي�شمون���ه العروبي، ن�شبة 

اإىل الأعراب اأي �شكان البادية والريف. 

    وهو))ن���وع م���ن ال�شع���ر يبن���ى اأي�ش���ًا على 

�شكل الق�شيدة العربي���ة العمودية اإل اأننّ ال�شعراء 

يلتزمون فيه وح���دة القافية يف كل من العمودين، 

لك���ننّ الروي يف العم���ود الأول لي�س هوالروي نف�شه 

يف العم���ود الث���اين، اأي اأن وح���دة القافية والروي 

 .
(7)

يلتزمها ال�شعراء يف كل عمود على حدة..((

ويعتمد عل���ى احلرفني املختلفني يف القافيتني 

من ال�شطري���ن الأول والث���اين وهوالآخر �شكل قد 

تختلف ت�شميته م���ن منطقة اإىل اأخرى، وكنموذج 

على ذلك ما قاله بن حرزاهلل بن اجلنيدي:

��شرب يا قلبي �تو�تيك �ل�ش��رب�

 يف ذ� �لدنيا �ل�شامطة و�لدهر�لطويل)8(

 ����� را  ����� ل

ويعرف ه���ذا ال�شكل اأي�شا يف مناطق اجلنوب 

اجلزائري با�شم الق�شيم اأي مق�شمة �شطرين. 

عرية،  å``∏ãŸG:يع���د املثلث اأحد الأ�ش���كال ال�شنّ  -  5
عب���ي عند بع�س  الت���ي انت�ش���رت يف تراثنا ال�شنّ

ال�شع���راء، ولع���لنّ ال�شبب يع���ود ل�شعوبة نظمه 

و�شب���ط ميزان���ه، اإذ يحت���اج اإىل ملك���ة لغوية 

وح�ش���ن بديه���ة خلل���ق التواف���ق ب���ني الأ�شطر 

الثالثة املتتالية. 
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ويت�شاب���ه املثلث مع الربوع���ي يف اخل�شائ�س 

���زات، ويختلف عنه يف ع���دد الأ�شطر يف كل  واملمينّ

بي���ت، اإذ املثل���ث تندرج في���ه ثالث���ة اأ�شطر فقط، 

حي���ث يتحد ال�شط���ران الأول والث���اين يف القافية 

ويخالفهما ال�شطر الأخري يف القافية. 

عبي يف منطقة  وهو�شكل من اأ�شكال ال�شعر ال�شنّ

واد �ش���وف وم���ا جاوره���ا ويتميز ه���ذا ال�شكل من 

ال�شعر بدق���ة يف وزنه و�شعوب���ة يف تنا�شق اأ�شطره 

الثالثة ففيه ثالث اأ�شطر: 

�شدر، و�شط، عجز ومنها اأخذ ت�شميته املثلث. 

وتك���ون القافي���ة موح���دة يف الأ�شط���ر الثالثة ول 

تكمن ال�شعوبة يف ال�شدر ول العجز بل يف العمود 

الأو�شط والذي غالبا ما يكون خربا ملا قبله ومبتداأ 

ملا بعده وهذا يعرف باملثلث املطلوق. 

كما يوجد هذا ال�ش���كل يف بئر العاتر يف تب�شة 

وي�شمون���ه م���ردف ويوج���د اأي�شا يف ليبي���ا وتون�س 

وم�ش���ر، وُيغن���ى حملي���ا ه���ذا ال�ش���كل عل���ى وزن 

الرد�س مثل���ه مثل وزن املحدور ووزن ال�شح�شاح، 

حيث يغنيه الرج���ال وترق�س عليه البنات رق�شة 

(9)
الن���خ، يقول ال�شاع���ر عبد املجيد عن���اد ناظمًا

على هذا ال�شكل:

�أبطال �لثورة �أبطال �أ�شد�د

      رج���������������ال �أزن�������������اد

ليهم ك���ل �لك��ون �شاه��د   

حتكي �جلبال و�ل�غر�د)10(

      وح������ج�����ر �ل��������������و�د

وكل �شرب من �لوطن يعد   

ل �يهابو� قوة ول عناد        )�شدر(

 كث������������ر �أع�����������د�د                )و�شط(

  �أيهبو� كان �لظيم ��شت�د)11(   )عجز(

���������  د ��������� د     ��������� د  

���������  د ��������� د     ��������� د  

ويتوا�ش���ل بن���اء الق�شي���دة املثلث���ة عل���ى هذا 

ال�شكل والبناء حتى اآخر الق�شيدة.      

باملثل���ث  áeRÓdÉH(12):وهو�شبي���ه   å```∏`ãŸG  -  6
ولكن مع اإ�شاف���ة الالزمة التي تكون يف بداية 

الق�شي���دة وو�شط اآخرها وله���ذا ال�شكل نف�س 

خ�شائ�س املثلث.

يقول ال�شاعر عناد:

فرح عزمنا له وجم�لنا

دق طبوله حني و�شلنا  

ربي��ع وزه�����ر فرح جمعنا بدو وح�شر 

   يف عام من �ل�شتا ومطر

فرح عزمنا له وجملنا

دق طبوله حني و�شلنا

وهذا النمط من ال�شعر ال�شعبي اأبدع فيه كثري 

من �شعراء �شوف وما جاورها وبع�س مناطق تب�شة 

من الذين كتبوا فيه حمادي ال�شا�شي يف ق�شيدته 

املو�شومة بعيد الن�شر. 

á∏«``LQƒH - 7(13):وهواأحد اأ�شكال ال�شعر ال�شعبي 
ال�ش���ويف واأي�شا جنده يف اجلنوب ال�شرقي من 

الوط���ن ويتك���ون م���ن الالزمة، وع���دة اأ�شطر 

ق�شرية كل �شطر يف قافية ويعود اإىل الالزمة 

مثلما اأبدعه عناد بقوله:

كل وطن عنده ميزته و�لبا�شه

يح�افظ���و يحم����وه �إل نا�ش�����ه

لبا�ش�ن���������ا و�لأل��و�ن���������ه

          �لتقلي�دي �شوى 

لرجالنا�أن�شان�ا

كل حد منا بجيهته و�مكانه

        �يحافظ عليه يف 

قيمت��اأقيا�ش��ه

êô``YC’G â«ÑŸG - 8 (ƒ¡æe∑): وميكن اأن نتعرف 
عليه من ت�شميته فهومبن���ي على نظام اأ�شطر 

الأبيات ولكنه متقاطع ال�شطر الأول تكون اأقل 

م���ن ال�شطر الث���اين، وكمثال عل���ى ذلك يقول 

ال�شاعر الزروق ذا غفايل:

زي�������ن زين���������ك ��شب��������اين)14(

الالزمة

الالزمة

الالزمة
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 زين زينك ما كيف�وزي�ن يا زينت لع�و�رم

�ش�اع �شب������ري و�فن�����ان����ي

  حايل ح�ال �لّل�ي يف �ف��ر��شو� مت�ش��ق��م

ز�د �ل�ّش�������وق �ب�������الدن���ي

�شاريل كيف �للي جمنون مع �أحو�لو 
متخا�شم)15(

����� ي     ����� م

فنالح���ظ يف ه���ذا النم���وذج اأن اأ�شط���ر ه���ذه 

الأبي���ات ج���اءت منهوك���ة وعرج���اء اأم���ا الأ�شط���ر 

الثاني���ة )الأعجاز(فجاءت كامل���ة     وتامة يف عدد 

مقاطعها.

ƒ```HôŸGhCG´: املرب���ع اأح���د الأ�ش���كال   »`````YÉHôqdG  -  9
ال�شعري���ة، التي ُعرف���ت يف �شعرن���ا ال�شعبي يف 

قلي���ل م���ن الق�شائ���د، ل�شعوبة نظم���ه و�شبط 

ميزان���ه واإخ���راج �شورته“ف���ال ينظ���م في���ه اإل 

يف  الطوي���ل،  النف����س  ذوي  ال�شع���راء  فح���ول 

النّلغوي���ة  ال���رثوة  وذوي  التجرب���ة،  ا�شتيع���اب 

الكث���رية، وه���ذا الن���وع ي�شمي���ه الباحث حممد 

���ه مل يذكر لنا �شبب  املرزوق���ي ”املوقف“، ولكننّ

. وا�شتهر يف ال�شعر ال�شعبي 
(16)

هذه الت�شمية.. 

اجلزائري با�شم ”الربوعي“. 

ويطل���ق الرواة وال�شعراء على هذا النوع املربوع 

لأن كل مقط���ع م���ن الق�شي���دة يحتوي عل���ى اأربعة 

اأ�شط���ار ق�ش���رية يلت���زم ال�شاع���ر بقافي���ة ال�شطر 

ع من قوايف الأ�شطر الثالثة التي تتوحد  الرابع، وينونّ

يف الرباعية الواحدة مثل قول ال�شاعر عبد احلفيظ 

قفاف يف رث���اء ال�شيخ �شيدي لزهاري عزوزي �شيخ 

الزاوية الرحمانية بالأغواط. فقال:

جاءت �لعرب بكرثة

عجم������ي وي�ه��ود وك��ف��رة  

وبكات �أه���ل م�ش��ر�        

  من تون�س لطر�بل�س منكوبا

فالرباعية كما نالحظ جاءت: 

��������� ة       ��������� ة

��������� ة       ��������� يا

��������� ة       ��������� ة

��������� ة       ��������� يا

��������� ل       ��������� ل

��������� ل       ��������� با

SÉ``ªÿG/10°```«:هذا ال�ش���كل مثله مث���ل الق�شيدة 
الرباعية غري اأنه ي�شاف لها �شطر خام�س يكون 

بنف�س القافية، كقول حمبوب ا�شطمبويل:

ت��ايه مّي���ا�س

تبعتو� مالن ما �أرخ�س

�شاد يف لبطاح ما �ح�ب�س   

ر�م��ي قي��ا�س

و��شهامويف �لقلب غاي�شا   

�أع�طبني مب��و��س

يرب� وجرح وجرح يندك�س

          غاب �لنوم و�جلفن ما نع�س

ر�عي لغ�������ال�س

           و�جنومي ف�ي �حلب ناع�ش�ا

وح�شب الرواة فاإن هذا ال�شكل قليل ال�شتعمال 

ول ينظ���م عليه اإل عدد قليل من ال�شعراء، وهذا بن 

ال�شتي���وي يق���ول يف و�شف الر�شول �شل���ى اهلل عليه 

و�شلم: 

حمد ربي �حلنني      جين�ا يف وعد لم�ي�ن

�شلو� بح�ز�ب �شت�ني     وقل�يل عل���ى نبي��نا

نن�شحكم يا �حليني ما عز من و�لدينا

نن�شح�كم يا �حليني      حممد جاه جربين)17(

ودوبال�شوم و�لدين   فر�شو� خم��شة علينا

من عن��د �هلل �ليقني يلطف باملوؤمنينا)18(

������������� ن      ������������� ن

������������� ن      ������������� نا

������������� نا

Qƒ```Ø``¶ŸG - 11:  وهو�ش���كل �شعري يحاول ال�شاعر 
م���ن خ���الل نهاية ال�شط���ر الأول م���ن البيت اأن 

يعي���د العرو����س يف بداي���ة ال�شط���ر الث���اين من 

نف�س البيت وهنا ياأتي البيت على �شكل ظفرية، 

وكنموذج على ذلك ما قاله لهزيل هزيل:
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ياح�كيم �جلن هلل د�وي��ني

ر�ه طبيب �لن��س عيا من د�ي�ة  

�أم�ش�ا عني ر�ح �شد وخالين

�شد وخالين وما �ش�اب دو�ية  

     ياح�كيم �جلن هلل د�وي��ني

               عزمت عليك بكل حرف من �لآي�ة

�أح�شر يا حكيم ليا طاوعني

      ط�اوعني بح�ق ربي م��ولي���ة

نح��شر من نبقيه لبد ياتيني

    لبد ياتيني وعين�و ب��كاي��ة)19(

عبي لق�شيدة  ìÉæ``LƒH - 12: عند ارتال ال�شاعر ال�شنّ
م���ا، ي�شتعني به���ذا ال�شكل لي�شتند علي���ه، فيكون 

ذلك باإعادة نهاية البي���ت الأول يف بداية ال�شطر 

الأول للبي���ت الث���اين، وهذه الت�شمي���ة ا�شتنبطها 

ال�شاعر البدوي من لبا�شه الربنو�س فعندما يكون 

اجلوباردا يرم���ي بجناح برنو�ش���ه على اخلالف 

ليتدف���اأ –اأي يح����س بالدفء- وم���ن هنا عندما 

يكرر ال�شاع���ر هذا ال�شطر وكاأنه يتكاأ عليه لياأتي 

باأبيات اأخرى جديدة ومن اأمثلة على ذلك ما قاله 

احلاج اأحمد بن الأخ�شر بوكريكرة: 

يا رب �لوهاب ما عندك ب�و�ب

     �أبيدك لأ�شباب عارف م�ا جاين

�أبيدك �أ�شباب ما ينفع كت��اب

     من طب �لتقالب عن�ي كما ر�ين

من طب �لتقالب منو حلمي طاب

                عاجلني بع���ذ�ب ودو�ء خ�الين

عاجلني بعذ�ب و�عر يا حل�باب

     ر�ي�س لقطاب ط�ول ما ج���ان�ي

فنالحظ تكرار اإعادة لكلمات )اأبيدك، من طب 

التقالب، عاجلني(. فهي كلمات اتكاأ عليها ال�شاعر 

بداية ال�شطر الأول من البيت الذي يليه.

Ò`````°UÉÑd(20): وهوكالم خفيف يكون جامعًا   -  13
ب���ني املقام���ة يف �شجعه���ا وال�شع���ر يف �شال�شت���ه 

وهو�ش���كل �شع���ري متناث���ر الأج���زاء ول حتكمه 

قافية ول ن�شيج ر�شمي وبهذا ال�شم للمكان يقال 

فيه وهواله���ودج اأوالبا�شور، حيث ي�شم الهودج 

ث���الث ن�شاء اأواأربعة وتقوم ه���ذه الن�شوة برتديد 

هذا الكالم للتخفيف من عناء ال�شفر وم�شاقه. 

وكنم���وذج عل���ى هذا ال�ش���كل ما اأبدعت���ه فاطنة 

دربايل بنت الريغينب امعمر: 

م�شعودة بنت عي�شى

فايتا جلد�ل بوعب�شا  

      عنها نعطي لب�شة

 م������ا ن���������خ����ل��ي ف�����ي �لبي��ت ف���������ر��س

م�ش�عودة فاجديد

يدله ف�شومة �إزيد  

           كي جاء من بعيد

 �شب������ق��و� �إل�ي�����������ه �أه�����������ل �لط�����اق���ة

م�ش�عودة و�أم �خلري

نطيح عنهم من ر��س دير  

         �أحليلك وين �لدير

ج����������اوؤ  ف������ي ن�����ا�س ح������������رم��������ة)21(

نالح���ظ اأن ه���ذا ال�ش���كل ي�شب���ه الرباعي ولكن 

القافية الرابعة لي�شت موحدة.

ÜÉ`````c:  يك���ون يف اأق���ل من �شبع���ة اأبيات،  qôdG  - 14
وجاءت ت�شميته���ا من ركوب اخليل، وقد تختلف 

الت�شمية م���ن منطقة لأخرى يق���ال جاء بركاب 

عن ف���الن اأي جاء بق�شيدة اأق���ل من الق�شيدة 

كاب م���ا قاله حممد  الأوىل.وكنم���اذج ع���ن ال���رنّ

الأغواطي:

ل �إله من غري �ملوىل

ل �شريك له ول مثله   

ل �شيبة ليه يف �لفعلة 

خالف �خل�اليق قيوم   

وهناك �شاع���رة اأخرى كانت تب���دع هذا ال�شكل 

م���ن ال�شع���ر هي ح���دة بن���ت بي�شانة حي���ث تقول يف 

اإحدى ق�شائدها: 

يا منك يف �ملحكمة �شلطان غريد
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يا من ل ترى �خلاليق �شيفاتك  

يا من تاأتي كل يوم برزق جديد

  يا من ترد كل �ش�ارح)22( ملباتو

وما ميكن قوله ع���ن �شكل الركاب هواأن ال�شاعر 

عندم���ا يكت���ب ق�شيدته على ه���ذا ال�ش���كل، فهي ل 

تكتمل اإذ ل يعرف مغزاها، لأنه م�شموح لل�شاعر باأن 

يخرج ويغري مو�ش���وع الق�شيدة وحتى القافية.يقول 

حممد الأغواطي: 

�لق�ش��ام �إىل ق�شم ه�ذ� ما د�ر

جاء يف �لق�شمة �لتالية وعطاهايل

�أنت ق�شمتك يف �جلو�مع و�ل�شالة

و�أنا ق�ش��متي ف���ي �لتب��رن�ة تلق�ايل

Qƒà``ÑŸG:وه���و �ش���كل �شع���ري ينت�ش���ر يف عدة   -  15
مناط���ق من الوط���ن وتظهر ت�شميت���ه من خالل 

�شكله فهومبتور اأي حذفت منه التفعيلة الأخرية 

م���ن عج���ز البيت )ال�شط���ر الث���اين(، اأي برتت 

اإحدى تفعيالته ومن ذلك كنموذج ما ذكره اأحد 

ال�شعراء يف ق�شيدة ”با�شمك يا معبود“:

با�شمك يا معبود يا رز�ق �لنا�س

يارب �لعب�اد �ل�كرب   

�أمقدر �لّلي مكتوبة يف �ل�ر��س

وكل �شيء عنا م�شطر   

يا �شالك �لّلي مبا�شي يف حلبا�س

يا جبار �لّل�ي مك�شر   

جود علينا فكني من ذ� �لتهو��س

يتهنا ق��لبي وي�شرب)23(   

اأي جن���د هن���ا ال�شطر الث���اين جم���زوءا من كل 

بيت، وع���دد اأجزاء ال�شط���ر الثاين اأقل م���ن اأجزاء 

ال�شطر الأول.

ƒ£≤ŸGhCG±: وهو م�شكل من ال�شعر   ¢```S qó`°ùŸG  - 16
ويع���رف ببع����س مناط���ق اجلن���وب اجلزائ���ري 

ويتكون من اأربعة اأ�شطر متحدة القافية والإثنان 

الأخريان لهما نف����س قافية الطالع الذي يرتكب 

م���ن ثالث���ة اأغ�ش���ان متح���دة القافي���ة اأو�شطها 

ناق����س ويعرف اأي�ش���ا باملقط���وف وكمثال على 

ذلك قول ال�شاعرال�شا�شي حمادي: 

وفجر جديد هل علينا عام �شعيد 

توح��دنا �إيد مع �إيد

حم��ينا �لعار توحدنا وحدة حلر�ر 

وبعد �لّليل ظهر �لنهار

عربي عن�يد �ل�شعب �لّلي ربى �لثو�ر 

وعزمية فولذ ح�ديد

وهناك �ش���كٌل اآخر م���ن اأ�شكال ال�شع���ر ال�شعبي 

اجلزائري يعرف ب�شعر الفقرات.

(QÉ```Ñîà°SG):  ه���و �ش���كل   ìÉ```«°üdGh  â````«ÑdG  -  17
�شع���ري يك���ون مبت���داأً بخم�ش���ة اأبي���ات اأواأربعة، 

ثم ُيتب���ع ال�شاعر ذل���ك بالزمة تتك���رر يف كامل 

الق�شي���دة، بعده���ا ياأت���ي م���ا ُيع���رف بال�شياح 

وهومبثابة ا�شرتاحة لل�شاعر، وهكذا حتى نهاية 

الق�شيدة، وميكن الق���ول باأننّ هذا ال�شكل يتميز 

باإيقاع مو�شيقي خفيف: 

بديت ب�شم �ل����ذي ه���و�لغ��ني �ل�م�ن�����ان   

            من �وهبني لوز�ن ف�ي ذ�لق�ش�ام نبد�

ريت زي���ن ��شلبن��ي بال��ح�شن زي���ن ف�ت��ان   

           لح�ن��ي بق�ش�اه���ب و�لن����ار �ش���ه�د�

�لبيتما �نطيق لهيب �جهارو� بقيت حري�ن   

           ما قدرت �لني���ر�ن �لع��ش����ق و�ق���د�

�شادن�ي ف�ي ل�ح�شا بي�ن �لظ���ل���وع وكنان   

           �شولود م����ع��ي ف�����وق �ل��خ�د �شاه�د�

البيت

يا �لقا�شد لريام �أم�شي ز�شري عجالن

    عند بوتيتي�ن غ�شن �لب��ان م��اج��د�   

الالزمة

من �شاعة �لقاك فكري ز�د �هياج

           �تهول بحر �ل�شو�ق هاجت �مو�جو

�ل�شياح  �لعا�شق �شل�طان �مطرق �بت�اج    

و�نتيا ياق�وت زينتي�لوتاج�و
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           زين �لتاج �لتقات وبرت�شيع �خر�جو

�������� ن �������� دا

�������� ن �������� دا

�������� ن �������� دا

�������� ن �������� دا

�������� ج �������� و

�������� ج �������� و

�������� و

Yƒ``éædG```«:  م���ن النتج���اع وطل���ب املرع���ى   -  18
اخل�ش���ب، مو�شوع���ه البادي���ة واحلي���اة فيه���ا، 

وي�شمى اأي�شا بدويا، ين�شج على طريقه الق�شيدة 

العربية الق�شيدة يف و�شف ال�شحراء وحيواناتها 

والرتحال وهجر املوطن واحلبيب، تاأتي الق�شيدة 

في���ه م�شرعه مبعنى احت���اد روي اأ�شطار الأبيات 

.
(24)

الأوىل والثانية اإىل نهاية الق�شيدة

������������� ل    ������������� ل

������������� ل    ������������� ل

������������� ل    ������������� ل

ô`````£dG/19¥:  وهوعبارة ع���ن �شكل �شعري يتطرق 
فيه ال�شاعر ملو�شوع���ات الغزل والفخر ومتجيد 

البطول���ة واأ�شحابها، وهذا ال�شع���ر تاأتي كلماته 

 .
(25)

خفيفة ي�شهل حفظها وتلحينها

ي�شب���ه  ال�شع���ري  ال�ش���كل  وه���ذا    :ìƒ`````LôŸG/20
الأرجوحة، وهذا الإيقاع ال�شعري ل ينظم عليه يف 

.
(26)

مقطع واحد بل يف جمموعة من املقاطع

hOôª``dG/21±:  وهو�شكل �شعري يختار له ال�شاعر 
كلمات بع����س اأحرفها تتك���رر يف اأغلب الكلمات 

املكون���ة للبيت ال�شعري وذا اإيق���اع ل ينظم عليه 

ال�شاع���ر اإل مقطوعات ق�شرية ل تتعدى خم�شة 

ع�شرة بيتا والأ�شطر فيه تتحد رويها يف الأعجاز 

.
(27)

وال�شدور

Rƒ```¨``∏ŸG/22: هوعب���ارة ع���ن اإيق���اع �شع���ري يطرح 
ال�شاع���ر من خالل���ه لغزا يتطلب ح���ال ول يكون 

.
(28)

ذلك اإلنّ بني ال�شعراء

Rƒ`````◊G/23…: يرجع ا�شل كلمة حوزي اإىل احلوز، 
اأي م���ا حت���وز علي���ه املدين���ة اأوم���ا ه���ويف حواز 

املدينة، فالكلمة هنا دلت على اأن النوع ال�شعري 

امل�شم���ى احل���وزي هو�شعر م���دين، وا�شتهر هذا 

الن���وع يف مدين���ة تلم�ش���ان. ويتمي���ز ه���ذا النوع 

بالوزن اخلفي���ف واأغلب مو�شوعاته تتحدث عن 

العالقات العاطفية وي�شميه البع�س »الغرامي «. 

��������� ه�  ��������� ن

��������� ه�  ��������� ن

ال�شعري���ة  الأ�ش���كال  بع����س  ع���ن  حديث���ه  ويف 

ج���ويل  الك�شن���در  ي�ش���ري  اجلزائ���ري  اجلن���وب  يف 

Alexondre jolcy والذي ن�شر يف اإحدى اإعداد 
املجلة الإفريقي���ة:  »اإننّ ال�شعر البدوي الذي نق�شده 

هن���ا يختل���ف كثريا ع���ن اأ�شع���ار الع���رب يف املناطق 

 , lenemm احل�شرية، وم���ن هذه الأ�شكال الن���م

الق���ول legoul، الهجوة la hedjoua  ، القطاعة 

.
(29)

la guetaa ،...الخ«
وفيما يلي �شرح موجز لبع�س هذه الأ�ش�كال: 

legoul : وهونوٌع �شعري يرتكب من    :∫ƒ≤dG/24
ع���دد قليل من الأبيات، وهواأق���رب اإىل الإن�شاد، 

وفي���ه يتحدث ال�شاعر ع���ن كل املوا�شيع ما عدا 

الهجاء. 

قلبي قلبي باغي �لّدنيا م�شتع�في 

     وعربان ن�شاأ و�خلريف حم�دور للتقبال 

قلبي باغي �لنياق من �حلمو�لطايفة

      ع�شر�ت وخلفات يتز�قزو� على �لنبال

������������ ف  ������������ ل

ن من  :  lenemm: ه���ذا ال�ش���كل يتكونّ rº````` oædG/25
عدد قليل من الأبيات بقوايف مزدوجة، ومتداخلة 

فيما بينها. 

يا ربي يا �له يا عامل �لقدرة

         �شلك �لو�حلني يف يوم �ل�شّدة

�ألف بيني وبني م�شعودة

     هنوين يا رفقتي ما طقت عاله

حتى �ل�شحر� �ليوم ر�ها جمذوبة

�������������� ة �������������� ة

������������ ة

������������ ه�  �������������� ة

guetaa á```YÉ£``≤dG/26: وهو�شكل �شعري غنائي، 
وهو�شكل ينظم يف زمن ال�شفر، وفيه يذكر �شبب 

ال�شفر الذي جعل امل�شافر بذكر هذا ال�شكل:
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�أنا يف طي�طري يف بالدك �ش��فو�ن   

         ونط�الع للجبال غري بعينين�ا

من وح�س �لرمي جات يف قا�شي لوطان

   بني �لكيفان يف �لق�شور �لغربية 

������������ ن ������������ ة

������������ ن ������������ ة

عبي  ل ال�شنّ á```eh: لع���لنّ ت�شمية هذا ال�ش���كنّ qõ∏```ŸG  -  27
اأخذت من ت�شميم���ه الهند�شي، اإذ تعتمد اأبياته 

على نظ���ام الالزمة«واملق�شود بها ه���واأن يلتزم 

ال�شاع���ر ترتيب �شط���ر اأوبيت بع���د كل مقطوعة 

م���ن الق�شي���دة، اإث���ر كل فق���رة �شعري���ة، والتي 

تك���ون قافيتها هي نف�س قافي���ة ال�شطر الأول من 

(30)، وينق�شم امللزوم 
املطلع اأوقافي���ة بني املطلع«

اإىل مل���زوم ثنائي، وثالثي ورباع���ي ح�شب عدد 

الأبيات التي ت�شبق الالزمة.

وم���ن مناذج ه���ذا ال�شكل ال�شعري م���ا قاله اأحد 

ال�شعراء: 

وين �أه��ل �مل��ن��ور  و�جلبل و�لكاف �لأ�شف�ر

وين �أهل �ل�ق��ن�اط��ر   كلهم و�ل�ي ووِل��ي���ْة

عبد �لقادر يا بوعالم     �ش�اق �حل�ال ع�لي

     الالزمة      الالزمة

وين �رجال ي�ن�اره  ��شهاور�هم ما يف�تكرو�

وين �ل�شايع خربه   بوقربين حرير �لأول�ياء 

عبد �لقادر يا بوعالم     �ش�اق �حل��ال ع�لي

     الالزمة      الالزمة

ó```«°ü```≤dG/28: الق�شي���د �شكل من اأ�ش���كال ال�شعر 
ال�شعبي، اأطلق عليه هذا ال�شم مل�شابهته يف وزنه 

للق�شائ���د ال�شعري���ة العربي���ة العمودي���ة. ويكون 

ه���ذا النوع»خا�شعا ل���الأوزان العربي���ة املوزونة، 

اإذ �ش���در ع���ن �شع���راء ميتلك���ون زم���ام الثقافة 

ال�شعري���ة، ولكنهم ي�شدرونه ب���روح �شعبية، لغًة 

وفكًرا وتعبريا واأ�شلوبًا، ويتحكم ال�شعراء يف هذا 

النوع م���ن ال�شع���ر باملوازنة بني ع���دد احلركات 

وال�شكن���ات بني عم���ودي الق�شي���دة، ويبقى هذا 

الن���وع الأخري حمتفظا باإحدى القوانني ال�شعرية 

املعروف���ة يف ال�شعر العروبي، وه���ي وحدة قافية 

(31)،كما ل 
الق�شيد من اأول بي���ت اإىل اآخره....«

ي�ش���رتط يف الق�شيد وحدة القافي���ة يف الأ�شطر 

الأوىل من الق�شيدة، ويق�شم الدار�شون الق�شيد 

اإىل ق�شمني هما:  

 اأ -  الق�شي���د املتمثل يف الق�شيد ال�شعبي البعيد يف 

وزنه ولغته عن ال�شعر الف�شيح.

 ب -  الق�شي���د القري���ب من ال�شع���ر الف�شيح �شكاًل 

ولغًة ووزنًا.

وكنم���وذج على هذا ال�شكل ال�شعري ما قاله اأحد 

ال�شعراء: 

 ِب��ش��م �هلل ن�ب��د�أ �ل�ش�ع�ار

ن�ِب�ي�ن��ا �ش������اْرق �لأن�������و�ر  

بعثْه �هلل ب��ش�ي�ر ن��ذي��ر

و�ل�ش�الة ع�لى �ل�م���خ���ت�ار  

ط�َه خ�ات��م �لأن���ب�ي��اء

�ش�ي�����د �ل�زه����رة وْرق�ي���ة  

عبي���ة  ال�شنّ ال�شعري���ة  الأ�ش���كال  ÜhÉ``æàŸG/29:اأح���د 
املعروف���ة، وامل�شه���ورة يف اجلزائ���ر، اإْذ يتطل���ب 

مقدرة لغوية، وحتكمًا فائًقا يف الوزن، والإيقاع، 

وت�شريف���ا حمكما وجي���دا للقافية ثم الروي، ول 

يتاأت���ى اإل ل�شاع���ر غزير املعج���م اللنّغوي خ�شب 

اخليال داف���ق املعاين، اإذ تتن���اوب فيه الفقرات 

ال�شعرية بقوافيها فقرة وراء اأخرى. 

وه���ذه الت�شمية التي اأطلقه���ا حممد عيالن على 

هذا ال�شكل نتيجة عدم اإ�شارة الدار�شني له، اإذ يقول: 

»�شكل املتن���اوب هذا – ح�شب اطالعي املحدود- مل 

اأج���د اأحدا م���ن الدار�شني ق���د اأ�شار اإلي���ه واإمنا هي 

.
(32)

ت�شمية ذاتية اأطلقتها على هذا ال�شكل...«

ا قاله اأحد ال�شعراء يف املتناوب: فممنّ

ف��ال�س �ل�ش��ال�ش��ل �حلدي��د

             ع��������اله �ل���و�ح����������د 

�ل�����وح����ي��������د

�نا�س ��شغ��او� يل ن�ع��ي���د

       كانت و�حد �لعجوز عمية من �لأب�شار

بانية خيمة معبدة �ش��ق �ل���دو�ر

       �شلك كام����ن ي�شري م���ن ي��د �ل�خ�زي�ن�ة
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�لهو�م�س 

�أرفع جهه على جم��ي�ع �لأول�ياء

        ليكم �أعا�شق��ي��������ن ه��ذ� �لق����ش����ي����ة

ما ترزق غري بنت �شغ�ي��رة بكرة

        ما عندها �أهل ول �ش��ديق ول ع�شر�ء

عبية  كان���ت ه���ذه بع����س الأ�ش���كال ال�شعري���ة ال�شنّ

الت���ي اأبدع فيه���ا �شعراوؤنا، ولحظن���ا اأنها تختلف من 

ناحي���ة اللغة امل�شتعملة وكذل���ك يف طرحها للموا�شيع 

والتيمات. 

وت���در الإ�ش���ارة اإىل اأن ما ذكرناه م���ن اأ�شكال 

بنائية تبقى متنوعة ومتعددة فهي دللة قاطعة على 

مكان���ة هذا النوع الإبداعي القويل لدى ال�شعراء من 

جهة، ومن جهة اأخرى نقول اإن هذه الأ�شكال تختلف 

ت�شمياته���ا من منطقة اإىل اأخ���رى، كما اأن انت�شارها 

يختلف اأي�شا من ناحية اإىل اأخرى.
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ا[مثال الشعبية الدمشقية 
برؤى نقدية

 لق��د ُأل��ف وُكتب في األمث��ال الش��عبية العربية عمومًا 
والس��ورية خصوصًا عش��رات الكتب واملقاالت الصحفية 
التي المست واحتها السردية, ُمناقلة قولية في سرديات 
ش��عبية متوات��رة, وف��ق ورودها الش��فاهي ف��ي مبتدأه 
وس��ياق مدونات مكتوبة في متوالي��ات الزمن املتعاقب 
بلهجات محلية في مراحل توثيق الحقة. تبعًا لثقافة باحثيه 
املستندة إلى ذاكرة املكان الشعبية والتاريخية وحاضنتها 
االجتماعية. وما يتخللها من عالقات وتعامالت وسلوكيات 

وفوائد ونصائح وجتليات.

عبد �هلل �أبو ر��شد 

كاتب من �شوريا

www.thenewalphabet.com
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 وهي ُمناقالت حمكية تقليدية منطية متوارثة 

م���ا بني الأجي���ال. ركب غالبية الباحث���ني �شهوتها 

من خ���الل اأبجديات ال�ش���رد املاألوف���ة، دون تعمق 

وحتلي���ل اأو غو�س يف جواه���ر م�شامينها وخلفيات 

قوله���ا و�شروراته���ا البينية التوجيهي���ة والدعوية. 

وامل�شاحبة ل�شفات و�شم���ات وخ�شائ�س قائليها 

وخلفياته���م املهني���ة والجتماعي���ة ذات العالق���ة 

الوثيق���ة بال�شل���وك الإن�ش���اين، املو�ش���ول ب�شكل ما 

اأو باآخ���ر بالكلي���ات احلياتية والفطري���ة املمنوحة 

واملتوارثة لالإن�شان من خالل ما وهب وُمنح �شيدنا 

اآدم علي���ه ال�شالم م���ن خ�شائل و�شف���ات، وطباع 

ومفاعيل توا�شل ومعرفة وحركة وعمل، واملنعك�شة 

يف فطرت���ه وتليات خلقه. وما حتت���ل منه النف�س 

الب�شرية املتوارثة يف ن�شله من بعده، مكانة واأهمية 

قول وعم���ل و�شلوك ومعاب���ر ه���وى واإدراك وتفكر 

وا�شتخال����س ع���رب ومق���ولت وماآث���ر م�شكونة يف 

تلي���ات خلقه الظاه���رة والباطن���ة ل�شيما )علم 

الأ�شماء(.

 وجدن���ا م���ن املفي���د تن���اول الأمث���ال ال�شعبية 

ال�شورية عمومًا وال�شامية )الدم�شقية( خ�شو�شًا، 

كعين���ة اختب���ار بحث���ي نر�ش���م من خالله���ا �شورة 

موج���زة ملعرفة خ�شال وطباع و�شل���وك اأبناء بالد 

ال�ش���ام وطريقة تفكريهم ومعاي�شتهم وتعامالتهم 

وثقافته���م املو�شولة بالنف�س والطب���اع وبفطرتهم 

وبداهتهم وعاداته���م وتقاليدهم واأمناط �شلوكهم 

بعامة. وما انتهجته تلك الفطرة والبداهة ال�شعبية 

ال�شامي���ة الدم�شقي���ة واملعاي�ش���ة ليومي���ات الزمن 

ال�شوري يف �شريورة الزمن القويل املتواتر ب�شورة 

خا�ش���ة. ُمتتبع���ني يف ذل���ك اأمن���اط ال�شلوكي���ات 

امل�شهودة يف منت ن�شو�شها القولية والذي نعتقد اأنه 

ال�شواب يف ر�شد تلياتها واملُعزز مل�شداقية قولها، 

لآنها تنادم احلوا�س اخلم�شة ومفاعيل الفطرة وما 

يت�شل بها من مكنونات القلب واملُدركات احل�شينّة 

والعقلية، وما يعرتي النف�س الب�شرية من موؤتلفات 

هوى ورغبات ومعابر �شلوك وتلبية حلاجات مادية 

وقيمية نفعية وم�شوبة باملتعة والعظات، واخت�شار 

للتج���ارب ومفاعيل اخلربة احلياتي���ة واملهنية وما 

تت�شم بها العالقات الجتماعية من �شمات. 

 والأمثال ال�شعبية كما اأراها هي نفو�س ب�شرية 

حممولة باحلركة والتقلب وعدم الثبات، واملواكبة 

لل���ذات والطباع و�شلتها وموقفه���ا من ذاتها وذات 

الآخ���ر. والنف����س كم���ا اأعتق���د: )ه���ي التو�شط ما 

ب���ني القي���م الروحي���ة املت�شامي���ة العلي���ا الإلهي���ة، 

والقي���م املادي���ة الدني���ا الأر�شي���ة(. والنف����س يف 

طبيعتها التكويني���ة املخلوقة واملُخلقة يتمثل دورها 

الوج���ودي والوظيف���ي املو�شولة بالطب���اع الب�شرية 

املتغرية واملو�شوم���ة بالفطرة واملتط���ورة واملتغرية 

بالتعلم والكت�شاب واخل���ربة. ومنادمة يف جواهر 

تفاعالته���ا م���ع ذاته���ا وم���ا حولها باأعم���ال خرية 

مت�شامية روحية، واأخ���رى و�شيعة مادية يف تفاوت 

ن�شبي ما بني القيم الروحية واملادية، وتقود الثانية 

اإىل مراب���ع النف����س الأم���ارة بال�ش���وء يف كثري من 

الأحوال، ل�شلته���ا بطبيعة اجل�شد املكون من اأدمي 

الأر����س وخالطه���ا. وعلى هذا الأ�شا����س ال�شلوكي 

مُيك���ن النظر اإىل جمموع الأمثال ال�شعبية املنقولة 

واملتوارث���ة عرب الأجي���ال على اأنه���ا نتيجة طبيعية 

ل�شلوكي���ات مرهون���ة بالنف����س الب�شري���ة وما تهوى 

���ا اأحبته ورغباته  وحُتب وترغ���ب وت�شتهي. وكلنّ مننّ

وحاجات���ه ومنافع���ه وتقاطعاته ال�شلوكي���ة مع من 

مُياثلون���ه يف الهوى والرغب���ة والتفكري وامل�شاحبة 

واحلاج���ة والتدبري. وكما يقول املثل ال�شامي: اللي 

على �شكله بي�شك�شكلو( ويف مو�شع اآخر: ) الوليف 

عل���ى ولفو بيلف���ي(. ويقابله���ا يف احِلكم واملقولت 

اللغوية الف�شيحة: ) الطيور على اأ�شكالها تقع(. 

 �شاع���ني بالوق���ت نف�ش���ه مراع���اة الرتكيب���ة 

الجتماعي���ة يف تفكي���ك الن�س الق���ويل، ميدانها 

الرتبية الأ�شرية وعلوم النف�س وال�شلوك الجتماعي 

املواكبة مل�ش���رودات وخلفيات قوله���ا، و�شروراتها 

املتجلي���ة بالذاك���رة ال�شعبي���ة اجلمعي���ة احلافظة 

والالقطة واملتوارثة ما بني الأجيال. علنّنا ن�شرت�شد 

بروؤي���ا وتذكرة تاأمل وعبور ومعايرة ما. تقودنا اإىل 

الفه���م احل���اذق والتمكني املع���ريف يف تلم�س العرب 

والعظ���ات والتح�ش���ني املمكن الت���ي �شعت وت�شعى 

اإليه���ا خلفيات املقولت ال�شعبي���ة يف مكامن قولها 

وم�شوغاتها ومكانتها وخطورتها ودورها يف ت�شكيل 

الوعي ال�شعب���ي املحلي، ور�ش���د وا�شتلهام طرائق 
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ُمبتك���رة يف تعامالته املجتمعية اليومية وما ُيحيط 

بالأف���راد والنفو����س القابع���ة يف مكون���ات املجتمع 

ال�شوري عموم���ًا وال�شامي الدم�شقي خ�شو�شًا من 

اأحداث ج�ش���ام، ل�شيما يف اإط���ار الأزمة ال�شورية 

العا�شفة بالوطن وال�شعب ومفهوم الوجود والوطن 

املواطن���ة وتلي���ات الأر����س والإن�ش���ان املهددي���ن 

بالفناء منذ يومي���ات درعا 2011 وحتى املرحلة 

الزمنية احلالية.

�لأمثال �ل�شعبية مفهومها ودللتها:

  الأمثال ال�شعبية عمومًا هي ذاكرة �شعب ينتمي 

اإىل اأمة وثقافة وعادات وتقاليد وبقعة جغرافية ما 

وتراث واأحالم واآم���ال، وهي مبثابة فل�شفة جمعية 

حممول���ة بالفط���رة والبداه���ة ال�شعبي���ة واخلربة 

امل�شتفادة لالأف���راد متفردين اأو جماعات متعانقي 

اخل���ربة، واحلاذقني يف فه���م التحولت املجتمعية 

وال�شلوكي���ة والنفو����س املعاي�ش���ة يف اأمن���ة واأمان���ه 

متعينة يف �شريورة �شعب وما ينتج عن م�شاهداتهم 

وخرباتهم من مواقف ومواعظ وعرب. 

 وحال اأهل ال�شام وما حلنّ بها يف ال�شابق القدمي  

واملا�ش���ي القري���ب واملعا�ش���ر ل�شيم���ا يف الظروف 

احلياتية احلرجة، تدفعهم لتذكر مقولتهم ال�شعبية 

والعودة املحمودة يف تدد ذكرها كنوع من التفكري 

ب�ش���وت مرتف���ع وتقوده���م ذاكرته���م اإىل تلخي�س 

تلك الأحداث والوقائ���ع اليومية املالم�شة لهمومهم 

وطموحاته���م وحياتهم وعذاباته���م امل�شهودة. كنوع 

م���ن الهروب اإىل الأمام وتاز ماأ�ش���ي الواقع واآلمه 

وجم���ازره. ول تخ���رج الأمث���ال ال�شعبي���ة ال�شامي���ة 

)الدم�شقية( عن هذا ال�شياق ال�شلوكي والرتويح عن 

النف�س ومعارفها. وتد لها رواجا وتكرارًا ومكانة يف 

جميع تفاع���الت احلياة اليومية والأزمات خ�شو�شًا 

والذي نالحظه يف كثري منها، ولعل املقولت ال�شعبية 

ال�شامية التالية تلخ�س جانبًا من واقع احلال: ) اللي 

ما اإلو كبري بي�شرتلو كبري. العبد يف التفكري والرب يف 

التدبري. الدار دار اأبونا اجو الغرب يطلعونا(. مبا هي 

فيه من بداهة وتربة �شعبية معاي�شة لواقع واأحداث 

و�شل���وك اأفراد اآخرين وتعام���الت اجتماعية يومية، 

ودللة وا�شح���ة البيان لأمناط �شلوكهم وتعامالتهم 

فيما بينهم. كما نتلم�س معانيها ومراميها يف قولهم 

يف موا�ش���ع اخ���رى م�شابهة: )عدو ج���دك ما بودك 

لو عبدتو عبادة رب���ك. اأنا واأخوي على ابن عمي وانا 

واب���ن عمي عالغريب. بكرة بذوب الثلج ويبان املرج. 

املكتوب على اجلبني لزم ت�شوفوا العني(.

 واأمثاله���م متنوع���ة بتن���وع الأمزج���ة والطباع 

http://darman.niniyoo.com
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والفطرة واخلربة املُكت�شبة واحلوادث واملنا�شبات، 

متنا�شب���ة وط���رق ر�شدهم ونوادره���م واأحاديثهم 

ومتعهم ومنافعهم. ومنافذ ترجمتها قوًل متكررًا يف 

م�شرود الكلمات  لُت�شكل لهم ذاكرة �شعبية جامعة 

حل�شاد مكوناتهم الثقافي���ة ال�شعبية واملجتمعية، 

وناقل���ة اأمينة ل�شلوكهم الفردي واجلمعي باآن معًا. 

واأ�شب���ه بال�شم���ري املجتمع���ي واجلمع���ي ال�شلوكي 

والأخالق���ي والقيمي، املحددة لطبيع���ة العالقات 

الجتماعية ال�شائدة يف مدارات حلمتها الوظيفية 

وبداهته���ا الفطري���ة ال�شعبي���ة ومكوناته���ا القولية 

املُلخ�ش���ة خل���ربات واأح���كام ومواق���ف مو�شوف���ة 

وعظات ون�شائح ونكات وخ�شال حميدة وذميمة. 

ونورد بع�شها للتذك���ري والتي حتمل يف م�شامينها 

بع�شًا من اخللفيات ال�شلبية مثل قولهم:

 )الل���ي بتجوز اإمي بي�ش���ري عمي. بو�س الكلب 

من متو حتى تاخذ حاجتك منو. قولو اإيه وا�شحك 

عليه. ميت قلبه ول غلبة. األف جبان ول قولت اهلل 

يرحمو. الهريبة تلت���ني املراجل. من بعد ح�شي�شي 

عمره ما ينبت ح�شي�س(.

 وقد تكون الأمثال يف كثري منها تلبية حلاجات 

ومعاناة كما يف قولهم:

رب.  رب بيك���ون عقلو خمنّ  )يلل���ي بيجرب املجنّ

�شربت���ني علال الرا����س بتوجع. ما بع���د ال�شيق اإل 

الف���رج. يلي ما بتزينه عروق���ه، ما بتزينه خروقه. 

الرج���ال يف البيت رحم���ة ولو ج���اب فحمة. احفر 

بالفا�س ول تعتاز النا�س(.

او مقولت حممولة  بال�شخرية واملتعة او الهوى 

والع���رب والعظ���ات املن�شودة، ون�ش���رد بع�شها منها 

مثل: 

)احلي���ة قالت لل���دودة ت�شربي عل���ى هالقامة 

املمدودة. ياآخد القرد على مالو بريوح املال بي�شفى 

الق���رد على حال���و. دق القرفة ول �شب���اح ال�شلفة. 

مث���ل الق���ردة و�شاكل���ة برا�شه���ا وردة. طب اجلرة 

على متا بتطلع البن���ت لمها. بعد ما كانت خادمة 

�ش���ارت يف البيت حاكم���ة. كل فول���ه م�شو�شة الها 

كي���ال اأعور. اإيل ما بتعرف ترق����س بتقول الأر�س 

عوج���ا. يلي دليلو جردون )ج���رذ( ياما بدو يفوت 

�ش�شام���ي )املراحي�س(. ال خنف�شة �شافت ابنها ع 

احليط قالتلو تقربين متل اللولو م�شكوك باخليط. 

الكوي�ش�ة كوي�ش�ة م�ن فيق�ت منام�ا والب�شع�ة ب�شع�ة 

من طلع����ة حمام����ا. �شفناك ف���وق و�شفناك حتت 

و�شفناك بني ال�شرامي. للقرعة م�شطني وللعم�شا 

مكحلتني. متل ب�شكري احلم���ام من ايد ليد. زبال 

و�ش���اكل وردة. لبق لل�شوحة مرجوحة ولبو بري�س 

قبقاب. ي���ا فرعون م���ني فرعنك؟؟ قل���و ما لقيت 

حدا ي���ردين. متل احلرباية بالو����س مرايا وبالقفا 

�شرماية.  الربغوت قال للبق���ة ي�شرب ال�شر�شوح 

اذا اترق���ى. قالو لكتنّار الغلبة ن����س الدنيا الكن.. 

قالو الن����س التاين ملني؟؟ �شت وجاريتني على قلي 

بي�شتني. قال���و للبغل مني اب���وك ؟؟ قال احل�شان 

خ���ايل. يالل���ي القل���م باي���دو م���ا بيكت���ب حالو من 

ال�شقي���ا. ان بزقنا لفوق عل���ى �شواربنا وان بزقنا 

لتح���ت على دقنا. عا�شق���ك ل تاخديه ومطلقك ل 

ترديه(.

 نراها اأمثال ُمتخمة بب�شاطة التاأليف وال�شجع 

والتوري���ة والت�شمني وال���روؤى والتولي���ف واملنادمة 

القولي���ة تبع���ًا ل�شلوك الب�ش���ر ونفو�شه���م العاك�شة 

حلقيقة معاي�شتهم وطبائعهم وتربيتهم وحا�شنتهم 

الجتماعية والثقافية. ومو�شولة بزمانها ومكانها 

ونا�شه���ا متوارث���ة م���ن الأج���داد اإىل الأحفاد. هي 

اأمثال دائمة احل�شور والتوهج والتواتر يف اأحداث 

ومعطيات الزمن املتعاقب واملتواتر احيانًا. وتدعو 

يف كثري من الأحوال ل�شتح�شار مكنونات املجتمع 

ال�شعبي���ة الفاعل���ة واملوؤث���رة اإىل متثله���ا يف �شلوك 

اأحبتهم واأهلهم. باعتبارها موؤ�شر دليل على فائدة 

هنا و�شحوة ومتعة هناك، وردم هوة لنقي�شة ما اأو 

تعميقها من حيث يدري قائلها وناقلها اأو ل يدري.

 ومُيكن النظر اإليها عل���ى اأنها مبثابة �شندوق 

الفرجة متعدد الأغرا�س، والناقل الأمني ملا يجول 

يف النفو�س والطب���اع واخلواطر واملدارك ومناطق 

الهوى والقلوب والعقول من ترجمات ح�شينّة وفطرية 

وُمكت�شب���ة، وجامع���ة جلمي���ع ال�شم���ات واخل�شال 

وال�شفات والطباع واملكونات املجتمعية وامل�شالح 

املحم���ودة منه���ا واملذموم���ة وامل�شكون���ة يف دواخل 

الإن�ش���ان. جامعة لثنائيات التناق�س والتعار�س ما 

بني تلك ال�شم���ات واخل�شال والطباع وال�شلوكيات 
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ومق���درة اأ�شحاب القول عل���ى تدوين م�شاهداتهم 

القولية بخفة دم وروح وخربة يف نقلها وتدوينها يف 

جماز القول املت���اح، لت�شبح مقولة �شعبية متناقلة 

ما بني الأجيال.   

 والأمثال ال�شعبية ال�شامية )الدم�شقية( لي�شت 

مبع���زل عما �شب���ق واأوردنا م���ن الأمثل���ة، هي ابنة 

جمتمعه���ا تعي����س يف قلبه وم�ش���ارب و�شفه. ننظر 

اإليها من روؤية فل�شفية �شلوكية جمتمعية حتتل فيها 

النف����س- كما اأجته���د – املجال احلي���وي واملقابل 

املو�شوعي لأي���ة فكرة ومقولة وت�شم���ني وا�شتعارة 

اأو قولي���ة،  اإ�شاري���ة دللي���ة  اأو تلميح���ات  رمزي���ة 

باعتبارها املحرك الأ�شا�شي لغواية ومفاتن ال�شلوك 

الب�ش���ري و�شرورات���ه، ومفتاح ال�شن���دوق القويل 

العاك�شة لطبيعة النا�س وطرق معي�شتهم ورغباتهم 

وتعامالته���م ومنافعهم. وتكون ه���ذه النف�س- كما 

ذكرنا- ثنائية الأبعاد ال�شلوكية اإما خرية مت�شامية 

اإذا غلب عليها روحانيتها و�شموها العلوي املرتبطة 

بخالقه���ا اهلل ج���لنّ جالله. واأما ام���ارة بال�شوء اإذا 

غلب عليه���ا ماديتها وو�شاعة رغباته���ا و�شهواتها 

املحقق���ة ملتطلب���ات اجل�ش���د ونزوات���ه. وتنعك����س 

الأمثال يف ال�شلوكي���ات واملمار�شات اليومية �شدى 

مك���رور يف الأق���وال والأفع���ال. م�شمولة يف حمتوى 

وم�شامني موجزة وخمت�شرة وغري متكلفة لقائليها 

وتبع���ًا لرتجمات النف����س وخو�شها غم���ار الفطرة 

والرتاكمي���ة  املر�ش���ودة  واخل���ربات  والكت�ش���اب 

املعاي�ش���ة لأمن���اط الب�ش���ر ونفو�شه���م وطباعه���م، 

واملتوافقة مع حاجاتهم وميولهم ورغباتهم وقيمهم 

ال�شلوكي���ة والرتبوي���ة ومعتقداته���م. والت���ي تر�شم 

معامل وحدود ثقافته���ا وحميطها الجتماعي. وما 

تدون���ه ذاكرة بع�س الأف���راد النابهني من مقولت 

واأمثال �شعبية حمكية بلهجته���ا العامية واملتداولة 

والناقلة لتل���ك اخلربات. فالنف����س باعتقادي هي 

من مفاتيح ال�شلوك الإن�شاين ومن اأهم مدوناته يف 

املقولت ال�شعبية ال�شامية والدم�شقية.

 ول يخفى على اأحد، متتع ال�شامي اأو ال�شامية 

ال���دم وال���روح واللطاف���ة  )الدم�شقي���ني( بخف���ة 

والظراف���ة والدعاب���ة وح���الوة الل�ش���ان وب�شا�ش���ة 

ال���كالم واملجام���الت والق���درة  الوج���ه، وُح�ش���ن 

الفائق���ة على ك�شب ود الآخري���ن و�شداقتهم. تلك 

العاك�شة لفطرتهم املفتوح���ة على جميع تفاعالت 

احلي���اة املجتمعي���ة من تربي���ة اأُ�شري���ة وجمتمعية 

للذك���ورة والأنوثة وعلى قدم امل�ش���اواة. وامل�شهودة 

يف جمي���ع م�شالك العل���م والعمل والتج���ارة واملال 

والن�ش���ب والت���زاوج والقيم الأخالقي���ة واملجتمعية 

واملعتق���دات الدينية املت�شامية ما بني اجلميع ومن 

اأج���ل اجلميع ومبا يروح عن النف�س ب�شور �شلوكية 

�شتى. وال�شاعية لبن���اء عالقات اإن�شانية جمتمعية 

نفعية تبادلي���ة امل�شالح اأو �شواه���ا. فالدم�شقي اأو 

ال�شامي اإن �شئت القول والتو�شيف هو ابن جمتمعه 

وبيئت���ه الجتماعي���ة احلا�شن���ة، مفت���وح على حب 

احلياة والنب�ش���اط وال�شتمت���اع بجماليات املكان 

والوق���ت والإن�ش���ان  ومو�ش���ول فيه���ا بحب���ل �شري 

متواتر مع ذاته و�شهواته وملذاته وحميطه، ومتاأثر 

تاأثريًا بليغًا بنمط تربيته الأ�شرية املحددة ل�شلوكه 

واأقوال���ه واأفعاله ومنافعه وم�شاحل���ه، وم�شحوبًا 

بنكهة غنج قولية ومعرفية واألفاظ منطوقة معروفة 

املوا�شفات. منعك�شة يف اأحاديثه وحكاياته واأمثاله 

ون���وادره بخ�شو�شية قول ومنادم���ة �شلوكية لواقع 

اجتماعي حمدد ال�شمات وال�شفات، ويف كثري منها 

ُتعد اأ�شدق تعبريًا عن �شلوك ال�شامي اأو الدم�شقي 

وطباع���ه ومكوناته وعالقات���ه. واأح�شب اأن الأمثال 

ال�شعبية ال�شامية )الدم�شقية( مرهونة بتفاعالت 

النف����س الب�شرية الأمارة باخل���ري وال�شر يف تفاوت 

ن�شبي ما بني راوي وحكواتي واآخر، وق�شية خا�شة 

او عام���ة و�شواه���ا. وهي ترجم���ات عاك�شة ل�شلوك 

اأف���راد خا�شوا غمار تاربه���م اخلا�شة املو�شولة 

حتمًا بتج���ارب الآخري���ن معاي���رة وُمقاربة وتندر 

وحماكاة لواقع اجتماعي معي����س. لأفراد يتمتعون 

بخ���ربات وقيم تربوية و�شلوكية وثقافات جمتمعية 

�شعبية فطرية ومتعلمة ومو�شولة بنزعات �شخ�شية 

متباينة اأو متماثلة اأو متوالدة يف مقولتهم واأمثالهم 

يف �شقيها الإيجابي تارة وال�شلبي تارة اأخرى. 

 تتحدد �شمات وخ�شائ�س وخ�شال واأو�شاف 

الأمث���ال ال�شعبي���ة ال�شامي���ة )الدم�شقي���ة( وف���ق 

م�شادره���ا الرتبوية وال�شلوكي���ة املتناقلة يف اإطار 

البي���وت الدم�شقي���ة القدمي���ة ذات اخل�شائ����س 
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املعماري���ة املعروفة واجلامعة جلمي���ع اأفراد الأ�شر 

ال�شامي���ة يف بوتق���ة جغرافي���ة لكونه���ا احلا�شن���ة 

الجتماعي���ة الواح���دة، واملُندجم���ة يف �شياق جزر 

عائلية �شغرية �شابحة يف �شياق الأ�شرة الدم�شقية 

الكبرية العائمة، وُمغ���ردة يف اأتون عادات وتقاليد 

وقيم واخالق و�شلوكيات مت�شابهة يف م�شاحة اقوال 

وافعال متواترة ال�شمات واخل�شائ�س واخل�شال. 

 فالبي���وت ال�شامي���ة الدم�شقي���ة القدمي���ة هي 

جوام���ع الأ�ش���رار والأق���وال ومبثاب���ة النب���ع الولود 

لالأمثال ال�شعبي���ة املحكية، منه���ا تتنا�شل وتنت�شر 

اأمناطه���ا ال�شردي���ة احلبلى باملق���ولت، لت�شمل يف 

منادمتها القولية وم�شامينها اخللفية جميع فئات 

املجتم���ع بتفاوته الطبقي الجتماع���ي والعتقادي 

والثق���ايف واملهني مع احلواري والأ�شواق واحلدائق 

والتقالي���د  واملقاه���ي  واحلمام���ات  واملنتجع���ات 

والعادات ودور العلم والعبادة ال�شامية الدم�شقية. 

مكر�شة خ�شال ال�شامي الدم�شقي وطباعه وحقائق 

تعامالته اليومية.

 وتتمحور الأمثال ال�شعبية- كما اأ�شلفنا- على 

معايري قيم جمتمعي���ة وم�شالك اأخالقية حمورها 

الرئي����س منتجات النف�س وم���ا ي�شوبها من نزعات 

واأهواء ورغبات وحاجات ومنافع. جامعة لثنائيات 

الت���ي  املق�ش���ودة  للمفاهي���م  الق���ويل  التناق����س 

تق���ف وراء كل مث���ل او قول. موزعة م���ا بني اخلرينّ 

والإيجاب���ي واملناق�س ال�شلب���ي وما حتمل يف متنها 

املو�شوف���ة م���ن عظات وحك���م ون�شائ���ح وم�شالك 

دعاب���ة ومتعة قولية. عناوينه���ا موزعة ما بني نحو 

اأربع���ني قيمة �شلوكي���ة وقولية رئي�ش���ة، متوافقة اأو 

متعار�شة وحمالة الأوج���ه والتاأويل منها مفاهيم: 

)احلب والكراهية. الأمانة واخليانة. ال�شرب وقلة 

التحمل. ال�شجاعة واخل���وف. املدح والذم. الكرم 

والبخ���ل. ال���ذكاء والغب���اء. الرتبي���ة وقل���ة الأدب. 

اجلمال والقبح. النظافة والقذارة. العدل والظلم. 

احل���ق والباط���ل. ال���زواج والط���الق( و�شواها من 

مفاتيح قولية. 

 يف نظ���رة �شامل���ة م�شحي���ة جن���د اأن الأمثال 

ال�شعبي���ة ال�شامي���ة الدم�شقية متي���ل اإىل اجلوانب 

يف  ل�شيم���ا  الإن�شاني���ة  العالق���ات  يف  النفعي���ة 

التعام���الت اليومي���ة القائمة عل���ى مفاهيم الربح 

واخل�شارة وجودة الك�شب والود والتجارة. والن�شب 

والت���زاوج وقيم احل���ب واله���وى واملتع���ة والنفعية 

وتر�شي���خ مفاهي���م ال���ذات الفردي���ة اأحيان���ًا على 

ح�شاب م�شالح الذات اجلمعية. وجميعها عاك�شة 

خل�شائ�س الطب���اع وال�شنائ���ع والنفو�س املقولبة 

يف خ�شو�شية ال�شام���ي ومنادمته حلاله وحميطه 

واأحواله وطرائ���ق قوله ومقولت���ه. عنوانه املعريف 

الرئي�س املُحافظة عل���ى امل�شالح واملنافع الفردية 

م���ن خالل مراعاة م�شاحله���ا يف منافع وم�شالح 

الآخري���ن. مبعن���ى اآخ���ر متو�شع الأن���ا ال�شخ�شية 

كم�شلح���ة خال�شة يف الأن���ا اجلمعية. والتي تاأخذ 

ه���ذه ال�شلوكي���ات يف الأمث���ال خلفياته���ا القولي���ة 

ومبتغاها القويل النفعي العاك�شة قوًل وفعاًل ملقولة: 

)النف����س الأمارة بال�شوء( مم���ا ينعك�س �شلبًا على 

كثري من تلك الأمثال فتطغى ال�شلبية على ح�شاب 

املقولت ال�شعبية الإيجابية. وهذا ما نالحظه جليًا 

يف كثري منها. تعك�س حقيق���ة الواقع و�شدق القول 

واملُعاي�شة يف هدفيته���ا ووجوبها و�شرورات قولها، 

خارجة ع���ن نفو�س و�شخو�س م�شحون���ة وم�شكونة 

بطب���اع اأناني���ة ت�شتاأث���ر مب�شاحله���ا ال�شخ�شي���ة 

وح�شب. 

 ونقطف م���ن واحة الأمث���ال ال�شعبية ال�شامية 

الدم�شقية ال�شردية جمموعة من النماذج املُختارة 

لأمث���ال �شعبية متقابلة ومتناق�ش���ة ت�شمل ما �شبق 

ذك���ره م���ن م�شام���ني وخلفي���ات قولي���ة يف �شقيها 

الإيجاب���ي وال�شلبي م�شمول���ة بجميع ما �شبق ذكره 

من �شمات. 

ما كل مرة ت�شلم اجلرة. يقال يف حال اخلروج 

من الأزمات

 �شو م���ا طبخت العم�شى ج���وزا بتع�شى.  يقال 

للرجل الذي لي�س له راأي.  

من قل���ة تداب���ريه خلطت حنطته م���ع �شعريه. 

يقال يف قلة اخلربة.

طلطمي�س م���ا بيعرف اجلمعة م���ن اخلمي�س. 

يقال يف اجلاهل.

مل���ا فرقوا العقول كل واحد عجبوا عقلوا. يقال 

يف الق�شمة والن�شيب.
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ومل���ا وزعوا الأرزاق ما حدا عجبه رزقوا. يقال 

يف حالت التذمر من املعي�شة.

يللي بيالعب القط بدو يتحمل خرمي�شو. يقال 

يف كثريي الغلبة والف�شوليني.

قرع���ة وم�شطه���ا ن�س ذراع. يق���ال يف حالت 

الذم والتندر.

الفا�شى يعمل قا�شى. يقال يف كثري احلركة.

م�شاع���ر  يف  يق���ال  خ���روف.  املح���ب  ب�شل���ة 

املحبني.

ان غ���اب القط العب يا ف���ار. يقال يف املواقف 

النتهازية.

ك���ول فول وارج���اع لالأ�شول. يق���ال يف العودة 

للقيم.

م���ا منه خ���ري دخان���ه بيعم���ي. يق���ال يف نقد  

الرثثارين.

�شيت غنى ول �شيت فقر. يقال يف درء احل�شد 

واحلا�شدين.

ارع���ة )قرع���ة( مب�شط���ني وحول���ة )ح���ولء( 

مبكحلتني. يقال لل�شخرية والتندر.

الكوي�ش���ة كوي�ش���ة م���ن فيقت منام���ا والب�شعة 

ب�شع���ة من طلع���ة حمام���ا. يق���ال يف حما�شن 

الن�شاء.

يف  يق���ال  ���اح.  �شينّ مزبلت���وا  عل���ى  دي���ك  كل 

الأنانية.

ن�شة )جن�شة ( بت�شري �شت الن�شى ) الن�شاء(. 

يقال يف ذم الأخريات من الن�شاء.

الط���ول زين���ة والعق���ل تين���ة. يق���ال يف م���دح 

الأو�شاف الآدمية.

����س بيتك م���ا بتعرف م���ني بدو�ش���و وغ�شل  كننّ

وجك ) وجهك ( ما بتعرف مني ببو�شو. يقال 

يف النظافة.

يل���ي ما داق )ذاق ( املغراي���ة ماب يعرف �شو 

احلكاية. يقال للجاهل ما يدور حوله.

خط���ف الكباي���ة من را����س املاع���ون ) الوعاء 

الكبري(. يقال للمت�شرع يف الأمور.

مو )لي�س( كل مني �شف ال�شواين اآل )قال ( 

انا حلواين . يقال للمهارات.

اذا �شاحبك ع�شل ل تلح�شه كله . يقال للطمع 

بال�شيء.

يلي بيته من ازاز )زجاج( ما بي�شرب النا�س 

باحلجار. يقال ملن هو دون التهام.

عميل مني���ح )جيد ( وكب���ه )القيه( بالبحر. 

يقال للحث على فعل اخلري.

يل���ي م���ا بيح�ش���ر ولدة عنزته بتجبل���و جرو. 

يقال لالعتماد على النف�س بالعمل.

ح���ط ا�شبعك بعينك بتوجع���ك متل ما بتوجع 

غريك. يقال لعدم ايذاء النا�س.

ع�ش���رة النا�س بتتع���ب الرا�س .يق���ال يف عدم 

الختالط مع الآخرين.

يا ج���اري انت بحال���ك وانا بح���ايل. يقال يف 

البعد عن اأذى اجلار.

ا�ش���رية  )الي���د(  والئي���د  ب�ش���رية  الع���ني 

)ق�ش���رية(. يقال يف عدم املق���درة على فعل 

ما يراد.

يل���ي بينزل من ال�شم���ا بت�شتالق���اه ) تتلقاه ( 

الأر�س. يقال للتوكل على اهلل.

وعالن���دال  دي���ن  عالرج���ال  الرج���ال  خب���ز 

)الأن���ذال( �شدئ���ه )�شدقة (. يق���ال للوفاء 

بال�شيء.

�شربة املعلم بال���ف ولو �شلفها �شلف. يقال يف 

و�شف مهارة ال�شخ�س.

يل���ي دليلو)دليله( ج���ردون ) جرذ( ياما بدو 

يفوت �ش�شامي )مراحي����س(. يقال لل�شديق 

اخلطاأ

مو)لي�س ( كل ا�شابيعك متل بع�شا )بع�شها(. 

يقال للتمييز بني ال�شياء.

نئط���ة )نقط���ة ( دم ول قنط���ار حمب���ة. يقال 

للمحبة بني الأ�شرة.

يلي بياكل الع�شي مو متل يلي بيعدا)يعدها(. 

يقال ملن يتفرج على املهموم.

احلجر يلي ما بيعجب���ك بيفجك )ي�شجك (.  

يقال لتقدير قيمة الآخرين.

احلكي )الكالم( الك يا جارة ا�شمعي يا كنه. 

يقال يف املكائد والفوائد.



73
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

فوتة )دخ���ول  اجلار لعند اجل���ار اأولها مذله 

واآخرها معيار. يق���ال لالبتعاد عن م�شاحبة 

اجلريان.

اذا ب���دك )تري���د( مرت���ك )زوجت���ك( تل���ني 

)تخ�شع( عليك بحطب التني. يقال لإخ�شاع 

الزوجة.

الإي���د )اليد( يلي م���ا بتحبه���ا بو�شها وادعي 

عليه���ا بالك�شر. يقال ملن ل يقدر على �شخ�س 

ما.

زوزك )زوجك( على م���ا عاودتي وابنك على 

ما ربيتي. يقال لتقوية املراأة.

بتدء )ت�شرب( عل���ى ركبتها وبتطالع )تبني( 

كذبتها. يقال يف تاأليف املراأة للكذب.

يلي ما بيغار من جارته بتطء)تطق( مرارته. 

يقال للت�شجيع على املناف�شة.

اأعط���ي اخلباز خب���زو ل���و ارط )اأكل( ن�شو. 

يقال يف مدح اأ�شحاب املهن احلقيقني. 

يل���ي بيجي حلت الربكه ويل���ي ما بيجي خفف 

لبكية.   

حل���اء )احلق(  الكذاب ل���ورا الباب. يقال يف 

ذم الكذب.

احلل���وه حل���وه ولو فائ���ت )فاقت( م���ن النوم 

والب�شع���ة ب�شع���ه ولو تغ�شلت كل ي���وم. يقال يف 

مدح اجلميالت.

الل���ي بياخد من غري ملتو بيم���وت بعلتو. يقال 

يف احل����س عل���ى الن�ش���ب م���ن ذات ال�شفات 

وامل�شتويات.

ال�شكايف ح���ايف واحلايك عريان. يقال يف قلة 

احليلة. 

الفا�ش���ى يعم���ل قا�شى. يق���ال يف قليل العمل 

والتدبري

ب�شل���ة املح���ب خ���روف. يق���ال يف املبالغة يف 

مواقف املحبني.

�ش���ار للدبانة دكانة و�شارت ت�شكر على بكري. 

ُيقال يف مواقف احل�شد والغرية وال�شخرية

اجلاه���ل بيفعل بنف�ش���ه متل م����ا بيفعل العدو 

بعدوه.

ديك واق���ف عا لربكه ب�شحك ع���ا لنا�س وهو 

�شحك�ه. 

ال ي���ا داخل بني الب�شلة وق�شرتا ما بنوبك ال 

ريحتا.

م���ن بي���ت �شق���اع لبي���ت رق���اع لبي���ت وج���اع 

ال�شعبه.

قالولو للديك �شيح قال كل �شي بوقتوا حلوا.

قال���وا للعاط���ل �ش���ري مني���ح ق���ال بي�ش���ريل 

اإ�شمني.

طول م�ا جوزي معي بدير الفلك باأ�شبعي.

اللي اإلو را�س عند الروا�س م�ا بنام اللي�ل.

عي�شة الفهيم مع البهيم �شقم وعمى.

اإحرتنا ي�ا اأقرع منني بدنا من�شطك.

اذا احتجت للكلب قللو يا �شيدي.

اإذا ردت تف�شح �شرك �شلموا ملرة.

ع�شفور بالأيد ول ع�شرة ع�شجرة.

البيوقع من ع ال�شطوح بت�شلقاه الأر�س.

اأنا متل الفريك م�ا بحب ال�شريك.

ال�شعد ملا بيجي بك�شر الباب.

ل تقول فول لي�شري باملكيول.

من فاتو اللحم عليه باملرق.

اأم�شي مع ال�شعيد بت�شعد.

ايل عندوا طبيعه ما بيبيعا.

اللي بيتو من قزاز ما يرمي النا�س بحجارو.

اللي عقلو برا�شو بيعرف خال�شو.

ايل بغري عادتو بتقل �شعادتو.

اهلل ي�شعدو ويبعدو.

لب�شو املكن�شة بت�شري موؤن�شة. 

اهلل يخليل���ي ي���اك ي���ا ل�شاين �شل���ون ما درتك 

بتندار.

يا جاي بال عزمية يا قليل القيمة.

اأدن من طني واأدن من عجني

طلعنا من حتت الدلف لتحت املزراب.

ما ينقل اخبارك ال من دخل دارك.

تري جري الوحو�س غري رزقك ما حتو�س.
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المتخّيل االجتماعي  في 
القّصة الشعبية؛ 

النظام االجتماعي وانتظام السرد

تأطير:
يتضمن الّنص القصصي الشعبي ترهينا لبنية اجتماعية 
اشتغل على معمارها ومحتواها، وهي باألساس فضاء 
إلنتاجه وتداوله، إذ ميّثل املجتمع وحدة كلية تتوافر 
عل��ى مقومات كينون��ة الفرد في الضم��ن اجلماعي، 
 Socialization وبذلك تش��تغل إوالية التنشئة االجتماعية
في عملية إدماج توافقي للفرد املنتمي إلى جماعته)1(، 
فيحتكم اجلزء لقانون الكل في س��ياق حركة منظمة، 
وفي هذا تنتج ال��ذات الّناصة نّصها في حدود جتربة 

املجتمع الذي تنتمي إليه وتعيش فيه،

مربوك دريدي 

كاتب من اجلزائر

www.startimes.com
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 و بذل���ك ل يك���ون فع���ل التن�شي����س مب���ا هو 

Encadré ممار�ش���ة فني���ة �شوى اإنت���اج موؤط���ر

 (2)
موافق للموا�شفات الجتماعية ذات الدميومة

والت���وارث، مم���ا يجع���ل الق�شة ال�شعبي���ة »حتمل 

عالمة املجتمع ال���ذي تن�شاأ في���ه وتتعلق العنا�شر 

.
(3)

املكونة لها بالثقافة والعادات«

متث���ل التجربة الواقعي���ة الجتماعية م�شدرا 

، ولذلك قي���ل باجتماعية 
(4)

للفع���ل الفني عموم���ا

الثقافة وم�شامينها، فالذات الفردية حني اإبداعها 

تتجادل مع م���ا عا�شته وات�شلت به، ومع ما نفذت 

في���ه خربتها من ممار�شة عقلي���ة و وجدانية، وهو 

م���ا يجعل العمل الفني ي�ش���ري يف التداول وينت�شر 

عق���ال ووجدان���ا يف ف�شائ���ه اجلماع���ي، اأو ي�شيق 

وينح�ش���ر، واإىل ذل���ك يع���زى ما يطب���ع الفنون؛ 

ن  فبع�شها جماهريي وبع�شها الآخر نخبوي، وميكنّ

د مبا�شرة قرائية لننّ�س  هذا الو�شف من �شبط يقعنّ

الق�شة ال�شعبية التي نحن ب�شددها؛ اإذ هي ن�س 

يتجادل يف امل�شاح���ة الأو�شع داخل اجلماعة، على 

الأقل زمن اإنتاجه، م���ع واقع م�شرتك موحد متثل 

���ل، لأن اإبداعية  تربت���ه ن�شبة فعلي���ة لكونه املتخينّ

ة ال�شعبية عملية انبثقت يف �شيغة مبا�شرة،  الق�شنّ

مل تر�ش���ح ا�شتجاب���ة ال�ش���رد فيها لفع���ل انتخابي 

ا�شتغ���رق الطبق���ة الكثيف���ة للعق���ل يف الفكر)كما 

هي ترب���ة الرواي���ة املعا�شرة(، وكان���ت امل�شافة 

الفا�شلة بني التجربة والك���ون الق�ش�شي اأحادية 

���ل بذل���ك ن�سنّ  الت���اه وق�ش���رية المت���داد، فمثنّ

ة ال�شعبية ممكن���ا متخينّال لواقع حم�شو�س،  الق�شنّ

و اأدى منذجت���ه يف اأ�شلوب مبا�ش���ر للننّ�س تت�شابه 

فة القرتاب  ، ف�شنّ
(5)

مناذجه اإىل حدها الأق���رب

���ة ال�شعبية من عامله الواقعي،  الأدنى لن�سنّ الق�شنّ

جع���ل مرجعيت���ه الجتماعية متجلي���ة يف �شورتها 

الأو�ش���ح، حي���ث حتفل ن�شو����س مدون���ة الق�شة 

معم���اره  يف  وا�ش���ح  منط���ي  مبجتم���ع  ال�شعبي���ة 

����س املجتمع احلينّ الفعلي مقاي�شة  وم�شمونه، يقاينّ

تطابقي���ة من حيث الأمن���وذج وهند�ش���ة خارطته 

القانوني���ة، ومن جهة اأخرى، يب���دل الن�سنّ قائمة 

الأ�شم���اء لري�شخ �شفات النم���اذج الجتماعية يف 

�شيغ���ة تاأكيدية على الطبيع���ة اجلذرية ملجتمعيته 

ومرجعيتها املتعالية، وهكذا ت�شور كلمات الننّ�س 

.
(6)

الواقع املرجعي وتعك�شه

 ، ���ل املجتمع ببنيت���ه مرجعية للف���رد احلينّ ميثنّ

وه���و ف�ش���اء ملمار�ش���ة ن�ش���اط احلي���اة، كم���ا هو 

القاع���دة ال�شرطي���ة لفعله الإنتاج���ي، حيث ميتد 

هذا املجتمع يف �شكل خمطط يحينّز م�شاحة حركة 

فة  م دميومته يف اإطاره���ا، ولعل ال�شنّ الف���رد وينظنّ

املحورية واملركزية للحرك���ة الجتماعية ونظامها 

ا�س  ه���ي التوا�شل ب���كل م�شتويات���ه واأنواع���ه، فالننّ

داخ���ل جمتم���ع النتم���اء يتفاعل���ون/ يتوا�شل���ون 

عملي���ا ورمزيا، ويتم لهم ذل���ك بتوافر جمتمعهم 

عل���ى قوان���ني حتك���م تبادله���م امل���ادي واملعنوي، 

ويف ا�شتجابته���م الواعية له���ذه ال�شلطة ميار�شون 

ال  فعاليتهم يف البقاء الرمزي لهذا ال�شتمرار الفعنّ

والقاع���دي، وت���وؤدي اجلماع���ة دوره���ا ال�شروري 

اإزاء الثقاف���ة، كما توؤدي الثقاف���ة فعلها التاأطريي 

، ويف هذا حتتل 
(7)

واحلرك���ي لدميومة اجلماع���ة

اللنّغة املرتبة الأعل���ى يف �شلم التوا�شل الجتماعي 

الثقايف، وبذلك حتتل الن�شو�س الق�ش�شية مكانة 

يف ثقاف���ة املجتم���ع، وتنت�ش���ر يف حركت���ه الثقافية 

انت�شارا اإيديولوجيا ينعك�س يف بنيته فكر املجتمع، 

�شيم���ا واأن الإنتاج ال�شردي اجلمعي يخاطب هوية 

ه، وي�شدهم اإىل حكي وجودهم. املتداولني بن�شنّ

تعت���رب ن�شو����س الق�شة ال�شعبي���ة اجلزائرية 

�ش���كال نات���ا ع���ن التفاع���ل الجتماع���ي، وم���ن 

ها  خالل قراءتها، ت���ربز البنى الجتماعية يف حدنّ

القان���وين من حي���ث هي هند�ش���ة مرجعية خطط 

عل���ى مقيا�شه���ا املفكر/املب���دع ال�شعب���ي جمتم���ع 

���ه، حي���ث مثنّلت تل���ك البنى مرجعي���ة جربية  ق�شنّ

بنظامه���ا وتر�شيمته���ا، مما جعله���ا فهر�شا يرتد 

ل اأفكار الننّ�س ومقولته الدللية،  اإليه الفه���م لتاأونّ

خا�شة والق����سنّ ال�شعبي يف خطاب���ه الفني، ميثل 

ا�شتجاب���ة اإبداعي���ة لإرغام���ات املرج���ع الوقائعي  

الذي يعي�س املبدع فيه و داخله، مما يحمل الن�س  

على كونه ك�شفا اإيديولوجيا و ر�شالة هوية و�شورنة 

جل���ذره اجلمع���ي، ف���كلنّ الن�شو����س، وه���ي تعرب 
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باحلي���اة الجتماعي���ة من كونها واقع���ة اإىل كونها 

���ب املرجع وتعي���د ت�شكيله؛  متخي���ال �شرديا، تخطنّ

لتقول جذره���ا الجتماعي، وحتاول اإ�شالح خلله، 

ية  الن�شنّ  socialisation فمهم���ة اجلتمع���ة 

ه���ي اأداء وظيف���ة اإيديولوجي���ة ذات ات���اه نقدي 

اإ�شالح���ي، تعلن عن م�شروعه���ا يف احلفاظ على 

الهوي���ة، خا�شة يف بعدها الأخالق���ي املوروث عن 

ة  ن ن�س الق�شنّ اأ�ش�س اعتقادية را�شخة، وبذلك يكونّ

ال�شعبية، كما ه���و يف املدونة، بنيته املكتملة وذات 

الكفاءة يف الوجود، ويعلنها باأننّها عن�شر يف نظام 

من�شج���م اأطرت���ه الوقائع  و حقق���ه املتخينّل �شمن 

الفعل التوا�شلي. 

���ل الجتماعي من تفاعل  تنطل���ق قراءة املتخينّ

البني���ات الجتماعي���ة وخمط���ط عالقاته���ا، مبا 

ه���ي »ما�ش���دق« ملفه���وم املجتمع اجلزائ���ري، مع 

ن���ة يف ال�شرد، و هو م���ا يعني فهم  �شورته���ا املرهنّ

عالقة اخلطاب الن�شي و ا�شتغاله املحنينّ يف اللغة 

مبرجعي���ة الوقائ���ع النا�ش���ئ عنه���ا، و كذلك بيان 

و�شاط���ة الذات النا�شة يف اإجنازها حلدث الن�س 

اإنتاجا وتلقيا.

يبن���ي ن����س الق�ش���ة ال�شعبي���ة كون���ه املتخينّل 

بت�شغيل حمرك املماثلة يف مقاي�شة بنى من�شو�شة 

يف ال�ش���رد  على بنى مرجعي���ة الواقع الجتماعي، 

لي�شب���ح املعي�شي املمار����س �شورة تخت���زن الفعل 

العمل���ي يف ذاك���رة ذهني���ة، و بانتق���ال الن�س من 

مقاي�ش���ة ت�شويرية انعكا�شي���ة اإىل مقاي�شة املثال، 

ينج���ز ال�شيان���ة الإيديولوجي���ة الفاعل���ة مبنظور 

نقدي يطرح بديال حاف���زه التغينّري؛ الذي لي�س اإل 

حتقيقا للنم���وذج الجتماعي الأعلى، والذي ميثل 

الدينامية البنائية للحياة الجتماعية يف �شورتها 

ال�شافي���ة، مبا ه���ي �ش���ورة متعالية تقا����س اإليها 

الوقائع والبنى وحركة العالقات، وذلك يف م�شروع 

ي�شاهي رغبة التحقق الق�شوى للمثال الأمنوذج، 

وح���ري باملعرفة اإزاء هذا الفعل يف مرجعة الن�سنّ 

���ل الإدراك اجلذري باأن الذات  اجتماعيا، اأن يفعنّ

املفك���رة/ املبدعة ه���ي النقطة املرك���ز وامل�شاحة 

الأ�شل التي يتم من خاللها وعربها فعل تن�شي�س 

املجتمع، وانطالقا من هذا الإدراك، ي�شبح واقع 

اإنت���اج الن�شو����س الق�ش�شي���ة ه���و فع���ل حماكاة 

حتويلي���ة ت�شب املعي����س يف اإم���كان التخينّيل، وهو 

prom2000.blogspot.com
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الفع���ل الذي يجدد الواقع باإعادة اإنتاجه يف حركة 

ازدواجي���ة تت�ش���ل مب���ا ه���و كائن �شم���ن جمالها 

الوقائع���ي يف اتاه املرجع، كم���ا تندفع لالت�شال 

باملث���ال النموذجي املاأمول يف ات���اه املمكن، وهو 

فع���ل يق���ع يف �شمي���م معادل���ة الفع���ل الجتماعي 

.
(8)

والكت�شاب املحاكي واملعرفة العملية

بني���ات  عل���ى  الن�شو����س  مدون���ة  حتت���وي 

�ش���ة يف طرحه���ا الإيديولوج���ي  اجتماعي���ة من�شنّ

للم�شروع الجتماع���ي، وبذلك فهي تقول خطابها 

النق���دي داخل عملي���ة ت�شري���د الوقائعي املرجعي 

يف �ش���كل تثبي���ت للمرج���ع اجل���ذري، وكذل���ك يف 

�ش���كل حتويله �شيانيا، وهو الأم���ر الذي ي�شمح لنا 

باكت�ش���اف النم���ط القان���وين التفاعل���ي بني كون 

املجتمع وكون الننّ�س، وذل���ك عرب مقارنة متاثلية 

ب���ني جمتم���ع الننّ����س ومرجعيت���ه العملي���ة، وتتبع 

فع���ل ال���ذات الدينام���ي يف قدرته���ا عل���ى حتويل 

ا. ومن خالل خطاب الن�شو�س تدرك  واقعه���ا فنينّ

الق���راءة اإرغامات البن���ى الفعلي���ة للمجتمع، من 

حي���ث ه���ي خمطط���ات وتر�شيم���ات عملي���ة لفعل 

له���ا، والإع���الن  ال���ذات املبدع���ة يف جتمع���ة متخينّ

ع���ن تراتبات »الأن���ا« يف حركية وعيه���ا باملركزية 

النتمائية داخل الدوائ���ر القت�شائية للهوية، ويف 

هذا ينتق���ل البحث من احلدنّ الأدنى القاعدي اإىل 

احلدنّ الأق�ش���ى المتدادي، ويقراأ التجلي البنيوي 

لل�ش���رد الناجت عن الفواع���ل الإيديولوجية للتفكري 

الجتماعي. وميثل مرك���ز الهوية، يف هذا ال�شاأن، 

؛ ي�شوغ لنا يف 
(9)

حمركا ت�شينّيدوي���ا لدوائر ث���الث

ة ال�شعبية توزيعه���ا على ثالث بنيات  مق���ام الق�شنّ

اأ�شا�شي���ة للك���ون الجتماعي، مدرك���ني اأن الق�س 

ال�شعب���ي هو من املرويات الك���ربى التي ن�شاأت عن 

���م اجلماع���ي يف الإجابة ع���ن �ش���وؤال النتماء  الهنّ

وامل�ش���ري، وفيم���ا ياأت���ي حماول���ة اق���رتاب عملي 

نته الن�شو����س يف ن�شوئها ع���ن املقت�شى  مم���ا رهنّ

الجتماعي وا�شتغالها التخينّيلي عليه.

�لنو�ة، �لبنية �لأ�شا�س: �لأنا  �لأ�شرة؛   -  1
تكاد كلنّ ن�شو����س الق�سنّ ال�شعبي، تنطلق من 

اأ�شا����س ج���ذري لإع���الن حبكتها وحرك���ة منوها، 

و ه���و خ���رب اأ�ش���رة ما، وه���ي بذلك حتاك���ي، على 

وجه املطابقة، واقع���ة يف قانون البناء الجتماعي 

ة:  لل�شخ����س املوج���ود يف �شمنه���ا، فتق���ول الق�شنّ

ومهما تنوعت 
 (10)

»كان هناك اأ�شرة تتكون من...«

العبارة فهي ل تخرج عن  هذا اجلذر، مما يزكي 

ر�شوخ البنية الأ�شرية النواة يف انبثاق فعل ال�شرد 

مبا ه���و ا�شتق�شاء ملاآلت اخل���رب املنطلق، وتق�سنّ 

ا�شتفهامي يتتبع توالدات البنية النا�شئة عن مركز 

قاعدي لكينون���ة ذات اجتماعي���ة، ت�شتنفد حركة 

ممكنها يف اكت�ش���اف فعلها الإنتاج���ي، م�شتغرقة 

م���ع حبك���ة ال�ش���رد يف حتقي���ق معرف���ة تاأ�شي�شية 

للك���ون الجتماعي بتثبي���ت قانونه الأمث���ل للحياة 

الجتماعي���ة، و�شيان���ة خلله الذي ه���و علنّة كمون 

املث���ال وعدم حتقق���ه، ويكون اله���دف النتيجة هو 

م�شاكل���ة املثال وحركة تغينّريي���ة للم�شوه من قانون 

املجتم���ع واأمنوذج���ه ال�شليم، وي�ش���ع الن�سنّ لهذه 

العملية بنية تركيبية تطهريية على م�شار �شريوري 

يرت���ب الإجاب���ات اجلزئي���ة يف معم���ار احلبك���ة، 

وينتهي اإىل فكنّ الإ�ش���كال بطريق مقاي�شة جمتمع 

�ش���ردي يطابق املثال الجتماع���ي للبنى وقانونها، 

وي�شل ت�شريد التفكري الجتماعي للق�سنّ اإىل حدنّ 

ها البناء الجتماعي  نقطة م�شبعة يكتمل عند حدنّ

من حيث هو تخطيط اأمنوذجي ملا يجب اأن يكون، 

ة ال�شعبية، يف مدونة  ولذلك تبنى ن�شو����س الق�شنّ

البح���ث، جمتمعا مطه���را يف �شيغ���ة نهائية يكف 

معها الت�ش���اوؤل عن م�شري دينامي���ة البنية النواة 

يف حتولته���ا نحو دوائ���ر المتداد �شم���ن التو�شع 

الندماج���ي ب���ني الأ�ش���ر، وكذا تو�ش���ع جمموعات 

، وكيفما يبني 
(11)

الأ�ش���ر يف تعالق م�شرتك للهوية

الن�س ت�شاكله مع املخطط البنائي للمجتمع الذي 

نت���ج فيه، فهو يتمثنّل، يف حبكة �شردية، مثال اأعلى 

للحياة الجتماعية مطه���رة من اخللل وم�شتقيمة 

ها  توافقي���ا، حي���ث يداخ���ل ب���ني الدوائر م���ن حدنّ

القاعدي )الأ�شرة(، وي�شعه���ا يف فعالية اإنتاجية 

من حيث هي ف�شاء مثايل للفرد واجلماعة.

ينتخب ن�س الق�شة ال�شعبية حالة خا�شة، وهو 
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يخطط �شنن���ه ال�شردي، مبا ي�شم���ح لهذا ال�شنن، 

�شمن فعل التن�شي����س، بالإخبار عن حالة عامة 

يرتد الفهم اإليها يف ارتاع لل�شنن الجتماعي مبا 

هو واقع���ة �شمن خمطط عل���ي للممار�شة العملية 

، وي�شبح الننّ����س عندئذ فعال ترا�شليا 
(12)

للذات

بني املبدع واملتلق���ي، وكل واحد منهما ميلك اأفقه 

ال���ذي ل يخ���رج عما مي���ده اأفق الننّ����س من حيث 

عد  ���ل عالمة النتم���اء، ويف هذا تقنّ ه���و ف�شاء ي�شغنّ

الأ�ش���رة، مبا هي قانون تخطيط���ي منطي للتعالق 

الندماجي لأنا الفرد، لعملية الفهم الذي يح�شل 

م���ن مقاي�ش���ة ال�ش���نن ال�ش���ردي بال�ش���نن العمل���ي 

ل�شبكة الجتماع البني���وي لالأنا ومنوها الرتاكبي، 

خ ما يجب،  وينخرط الننّ�س يف اأفق الجتماع فري�شنّ

ل ما يقبل املمك���ن، وذلك داخل اأفق للتعايل  ويحونّ

الجتماع���ي يق���ارب املث���ال الأمنوذج���ي للحركة 

البنائية لالأنا والهوية يف خمطط النتماء.

من خالل من���اذج ن�شية ي�شتغ���ل البحث على 

ك�شف وفح�س البني���ة النواة )الأ�شرة(، وي�شتنتج 

قانونها املجرد من حيث هو خمطط مثال، ي�شمح 

باجتم���اع الأنا الفردية، ويوؤ�ش����س منوها يف دوائر 

ال�شتل���زام المتدادي ملعمارها وتراكبها، لت�شبح 

يف ات���اه الهوي���ة اجلمعية وح���دة كلي���ة، ويقارن 

البحث ذلك بال�شنن الجتماعي وجربيته القاعدية 

الفاعلة يف تاأ�شي�شات املتخينّل الن�شي.

≈eÉà«dG  Iô≤H  :¢üqædG  -  1
الأ�ش���رة الن���واة: زوج و زوج���ة، ول���دان: بنت 

وولد.

حركة النواة:  موت الزوجة: تفكك.

ن���اجت احلرك���ة: بن���اء ن���واة جدي���دة )اأ�ش���رة 

البطلة(.

áfhô¨°U á©HÉ°ùdG  :¢üqædG  -  2
الأ�شرة النواة: اأب له �شبع بنات.

حركة النواة: الأب ي�شافر، الأ�شرة تتفكك.

- �شغرونة تنجو مبفردها.

الأ�شرة النواة: �شغرونة توؤ�ش�س اأ�شرة.

اء  حرك���ة اأ�شرة �شغرون���ة: تف���كك: موتها جرنّ

�شعيها اإىل الق�شاء على ربيبها.

ماآل احلركة: ر�ش���وخ الأخوة بني ابن �شغرونة 

وربيبها )�شكل لبقاء الأ�شرة(.

á°†a ¿ôbh ÖgP ¿ôb :¢üqædG  -  3
الأ�ش���رة الن���واة: ال�شلط���ان و زوجت���ه، ولدان 

موعودان.

حرك���ة: تف���كك، اإبع���اد الولدي���ن م���ن طرف 

ال�شرتني )حب�س الأم(

ماآل احلركة: اندماج الولدين يف اأ�شرة جديدة 

)تبني(

ع���ودة اإىل النواة: التئام الأ�شرة )�شكل اأ�شلي 

تديدي(

óªfih óªMCG  :¢üqædG  -  4
الأ�شرة النواة: اأب و زوجتان، ولد لكل اأم.

حركة: تفكك، هالك الأب و زوجة )اأم(.

ماآل: انغ���الق الأ�شرة الأ�شل )اأم و ولد، اإبعاد 

ابن الزوجة الهالكة(.

حركة / نواة: البن املبعد ي�شكل اأ�شرة )زواج 

من بنت ال�شلطان(.

حركة: الأخ يلتحق باأخيه.

الأم  اإلغ���اء  املغلق���ة،  الأ�ش���رة  تف���كك  م���اآل: 

املعتدية.

¿É£∏°ùdG âLhõJ »àdG ICGôŸG :¢üqædG  -  5
الأ�شرة النواة: اأب و ابنته.

حركة: البنت تتزوج ال�شلطان، ت�شكيل نواة.

حركة: تفكك، ال�شلطان يبعد الزوجة.

ماآل: الزوجة حتافظ على النواة، �شيانة.

ي���ة، التي هي  من خ���الل هذه النم���اذج الن�شنّ

عينات للن�شو�س املماثلة لبنيتها، ن�شتنتج دميومة 

النظ���ام الجتماعي النا�شئة عن���ه، والذي له بنية 

ق���ارة ذات طابع مركزي، فالأ�شرة يف اأ�شلها، من 

خ���الل  الن�شو�س، جذر ن�شق���ي لتعالق اجتماعي 

�شفت���ه الثب���ات القانوين، م���ن حيث ه���و النظام 

البنائ���ي املتحك���م يف التعينّني الإجن���ازي للحالت 

املتحققة، وبهذا املنظور، يف �شبط ات�شال الننّ�س 

ا�شة  باملجتمع ونظامه، وتوا�شلهما عرب الذات الننّ

واملتداول���ة للننّ����س، يتجلى الفك���ر الأنرثوبولوجي 

ها  يف تن�شيق���ه للفعل الثقايف، وتعلن الذات يف ن�شنّ
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كينونته���ا ل�شانيا/�شردي���ا، يف عملها الذي يداخل 

اأبعاده���ا يف م�شاحة متخينّل الن�س، والأ�شل لذلك 

كل���ه ه���ي عملية التب���اين*؛ التي يعيه���ا العقل من 

ه املن�شو�س يف ال�شرد،  ح���ده الجتماعي اإىل ح���دنّ

وبذلك ي�شبح الننّ�س يف عالقة تداخلية مع الأبعاد 

الجتماعي���ة للمتوا�شل���ني ب���ه، فم���ن وجه���ة نظر 

الأنرثوبولوجي���ا البنيوي���ة، ميثل قان���ون الجتماع 

ل���د البنيات  الب�ش���ري نظام���ا ون�شق���ا م�شم���را يونّ

(13)عمليا، والتي توؤدي وظائفها 
العيني���ة املتحققة

د  الأ�شا�شي���ة يف تنظيم احلي���اة الجتماعية، وتزونّ

الف���رد بطاقة الندماج يف حي���اة اجلماعة، وذلك 

ع���رب تقنني احلق���وق والواجب���ات يف اإطار جمتمع 

(14)، وه���و الذي قالته الننّ�شو�س، 
من�شق متوا�شل

واأعلن���ت يف م�شتواها امل�شمر انتماءها اإليه، وكان 

فعل التن�شي�س يف الق�ش�س ت�شريدا لهذا املعي�س 

املفه���وم يف الذاك���رة الفكري���ة اجلماعية، ولذلك 

لي�ش���ت الأ�ش���رة، مبا ه���ي الدائ���رة الن���واة للبنية 

الجتماعية، �شوى نظام ون�شق قانوين ذي جذرية 

نتها خطابيا عرب  بنيوي���ة متثنّلتها الن�شو����س، ورهنّ

فعل ال�شرد.

تخ���رب ن�شو�س الق�شة ال�شعبي���ة، كما هي يف 

النم���اذج املذك���ورة، عن بني���ة را�شخ���ة لالأ�شرة، 

والت���ي هي حا�شل زواج بني رجل وامراأة ينتج عنه 

ا�شتق���رار وتوالد، وهو فعل من اأهم طقو�س العبور 

الت���ي حتقق النتقال من الو�ش���ع الأنطولوجي اإىل 

(15)، وه���و التعالق الجتماعي 
الو�ش���ع الجتماعي

ال���ذي يوؤ�ش�شه اجل���ذر الوظيفي الفاع���ل يف ن�شوء 

، وهي عملية 
(16)

نظ���ام لتبادل الفعل الجتماع���ي

قاعدية لرتاكب البنية الجتماعية.

من خالل النماذج جند:

�أ�شرة = رجل + �مر�أة = ��شتقر�ر، تو�لد.

وله���ذا اجلذر البنيوي تعينّينات غري حمدودة، 

وهو حمكوم ببنية متعالية متثنّل ال�شرعيةالعقائدية، 

ومرتب���ط بهدف الكفاءة يف حت�شي���ل علنّة قيامه، 

والتي هي ال�شتقرار والتوالد، والن�س يف توظيفه 

له���ذا اجل���ذر ير�ش���خ بنيت���ه ويوؤك���د عل���ى جربية 

له، ولذلك جنده ي�شتق�شي  مرجعه يف اإنتاج متخينّ

مثال���ه عرب املعاجل���ة ال�شيانية خللل���ه وانتظامه، 

فيعمل الننّ�س على تثبيت ما وافق القانون، واإلغاء 

وحتطيم وتفكيك ما خالفه ولنالحظ.

www.albdoo.com
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 ← جدي��دة  �أ�ش��رة  ←بن��اء  �لأ�ش��رة  تف��كك 

�لأ�ش��رة  تفكي��ك   ← �لأ�ش��رة  عل��ى  �ملحافظ��ة 

�ملخالفة لالأ�شل.

تعربنّ هذه الإوالي���ة )ميكانيزم( عن احلالت 

املمكنة لن���واة الأ�شرة من حيث هي اأ�شا�س بنائي، 

ويوات���ر الننّ�س بذلك هذه احلالت يف نظام عللي، 

وقد ي�شاعفه���ا ا�شتقاقيا ويغرينّ مراتبها يف تو�شيع 

احلبك���ة، لكن���ه اأبدا ي�ش���ل اإىل مطابق���ة تامة مع 

النموذج اجلذري وبنيته اجلربية املتعالية، وهكذا 

ي�شكل���ن الننّ�س كونه وعامله يف ت���ادل اإنتاجي مع 

العامل الجتماعي؛ بو�شف���ه حقيقة عينية متار�س 

�شلط���ة املرج���ع ال���ذي ينتج يف ع���امل الننّ����س اإما 

(17)، وي�شتغل 
ب�شيغ���ة التاأكي���د اأو ب�شيغة الإن���كار

ي���ل ال�ش���ردي يف الق�شة، على ه���ذا النحو،  التخينّ

بتمظه���رات تعددي���ة يف حرك���ة ت���وايل الرباديغم 

)الأمن���وذج( الجتماع���ي، وتدل حالت���ه املنافية 

على وحدة اأ�شله يف حالة ال�شالمة، لأن كلنّ حالت 

خلله هي تاأكيد وتر�شيخ ملثاليته.

تعال��ق  �جلماع��ة،  �لأن��ا  �لقبيل��ة،   -  2
:

�لنو�ة)18(

مثلنّت الأ�شرة ج���ذرا اجتماعيا تاأ�شي�شيا، كما 

يف ن�شو����س املدون���ة جميع���ا، وكانت بذل���ك بنية 

ي ا�شتغل الننّ�س على  اقت�شائية لقانون املجتمع الذنّ

لته، وكان���ت الأ�شرة ن���واة مرجعية  تخطي���ب حتونّ

بجذره���ا البني���وي مار����س �شلطت���ه عل���ى ال���ذات 

املتعقل���ة لكونها املعي�شي، واملتخينّلة، يف اآن، لكونها 

ة متوالية ن�شقية حلبكة  ردي، فجاء ن�سنّ الق�شنّ ال�شنّ

حققت ممكنها با�شتنفاد جميع اأ�شكاله املحتملة، 

ولك���ن بطري���ق تر�شي���خ الأ�ش���ل يف �شيغ���ة ت���ربر 

مثالية الأمنوذج املتع���ايل لبنية الجتماع الأ�شري 

الأ�شا�ش���ي، وح�شل م���ن هذا الفع���ل اجلديل حدنّ 

جمموعت���ني لتوالد النواة/الأ�ش���رة، حيث �شاكلت 

الن�شو����س تعالقات الأ�شرة القائم���ة تطابقيا مع 

ت عن جمموعة  النموذج املتع���ايل للمجتمع، فعربنّ

تها  الأ�شر امل�شتقيمة مع القانون الجتماعي، و حدنّ

يف املجموعةال�شحيح���ة؛ التي لها �شفة الدميومة 

وجدارة البقاء، ويف املقابل �شلطت الذات النا�شة 

ة تقوي�شية على الأ�شر املخالفة للمثال، وح�شل  قونّ

ين���ات الجتماعية  من ذلك تفكي���ك واإلغ���اء التعينّ

املخالف���ة، وعرب ه���ذه الهند�شة  البنيوي���ة لل�شرد 

كان تميع الأ�شر يف حزمتني متناق�شتني؛ حزمة 

موافقة للمثال؛ وحزمة منافية له، فالأوىل ترتبط 

وترتاك���ب يف حرك���ة تو�شيعي���ة، والثاني���ة كذلك، 

ي يدف���ع بالتو�شع اإىل  ولكنه البن���اء التناظري الذنّ

حدود الت�شادم.

ترتب���ط الأ�ش���ر، كما تق���ول ن�شو����س الق�شة 

ال�شعبي���ة، يف جذرها املطابق للمث���ال، فانتماوؤها 

اإىل وح���دة جذري���ة ه���و الناظ���م حلرك���ة التمدد 

والتو�شع، والننّ�شو����س يف عملية تركيبها ملجموعة 

ل قان���ون املوافقة،  الن���واة اجلذرية/ الأ�ش���رة تفعنّ

اإذ كل الأ�ش���ر الت���ي تنتم���ي اإىل املث���ال امل�شتقي���م 

طبيع���ة  ذات  فه���ي  كلي���ة،  وح���دة  اإىل  تنج���ذب 

واحدة و�شف���ة واحدة، ولذلك له���ا املنطلق نف�شه 

واله���دف نف�شه، وتناظ���ر ت�شاديا حزم���ة نقي�شة 

متثنّلها الأ�ش���ر املخالفة، وهكذا تندم���ج كلنّ اأ�شرة 

يف هند�ش���ة انتمائي���ة موح���دة اإىل جماعتها، وهو 

النتم���اء املن�ش���ئ لل�ش���راع والت�ش���ادم، كم���ا هو 

���ر، فه���ذه الدائرة  ر يف ثنائي���ة اخلري وال�شنّ جم���ذنّ

���ل ناظما  ���ة ملجموع���ة الأ�شر ت�شغنّ احلركي���ة املركبنّ

ه، يف الوقت ذاته،  يتاأ�ش����س على جذر الأ�شرة ولكننّ

يج���اوزه احتوائي���ا، وذل���ك يف �شكل بنائ���ي ينظر 

ن الأ�شري على اأننّه مف���رد، من حيث اأننّ  اإىل املك���ونّ

اجلماع���ة ه���ي ف�ش���اء كينون���ة الأ�ش���رة وم�شاحة 

حركته���ا الجتماعي���ة، لأننّ الناظ���م الجتماع���ي 

يت�شمن اقت�شائي���ا لت�شكيل اأية اأ�شرة فعال تبادليا 

���اء خ���ارج عالق���ة املح���ارم، كما يق���ول كلود  للن�شنّ

 ,claudleviestrauss  (19)
�شرتو����س  ليف���ي 

خ  ا ير�شنّ وكما ه���و يف الأنرثوبولوجيا العاملي���ة، ممنّ

الهوي���ة اجلماعية وع���اء �شرطيا حلرك���ة الت�شينّيد 

الجتماعي وبنيوية جذره الأ�شا�س، فالبنية املفرد 

تتم���دد يف منوه���ا داخ���ل اجلماع���ة املتزامن���ة يف 

منوها الدموي )جدنّ واحد(، اأو ترتاكب يف �شفتها 

اجلذرية )اخلري(.
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تبني ن�شو�س املدونة هوية جماعتها وفقا ملبداأ 

املماثل���ة واملغايرة، ولذل���ك فمن�شو�س املجتمع يف 

ة يقول اأنا اجلماعة داخل انتماء موحد،  ن�س الق�شنّ

ي يجعله عالمة  ويف الوق���ت ذاته يقول اآخرها ال���ذنّ

على وحدتها، وهو واقع قاعدي ملقولة الهوية التنّي ل 

.
(20)

تتحدد اإل باآخر

يف مطالع���ة لنماذج ن�شينّة يق���راأ البحث تو�شع 

اجلذر الأ�شا�س يف دائرة الهوية وانبنائها التعالقي، 

ولنالحظ:

óªfih óªMCG :¢üqædG
اأ�شرة: اأب و زوجتان، لكل امراأة ولد.

موت الأب واإحدى الزوجتني )تفكك(.

الأم الباقي���ة تغل���ق وح���دة اأ�شري���ة م���ع ابنه���ا 

)اأحمد(

حممد يغادر خارج الوحدة املغلقة.

بن���ت  م���ن  )يت���زوج  اأ�ش���رة  ل  ي�ش���كنّ حمم���د 

ال�شلطان(.

اأحم���د يخ���رج ع���ن الوح���دة املغلق���ة بحثا عن 

اأخيه.

اأحم���د يخلنّ����س اأخ���اه م���ن الغي���الن )الوحدة 

املناق�شة(.

يرتبط الأخوان من جديد.

الأخوان يلغيان القوة املفككة لوحدتهما )موت 

الأم الثانية(.

ΩG qóÿGh ¿É£∏°ùdG :¢üqædG

ال�شلطان وحدة اأ�شرية )حاكمة / مركزية(.

ام اأ�شرة هام�س )وحدة تابعة للمركز(. اخلدنّ

ام يرغ���ب يف النتم���اء اإىل املركز  اب���ن اخل���دنّ

)يطلب الزواج من بنت ال�شلطان(.

ا�شتحالة الرتباط )اختالف جذري داخلي(.

ل موازيا لوح���دة ال�شلطان  ام ي�ش���كنّ ابن اخل���دنّ

)اأ�شرة(.

ا  ام يرف�س م�شاه���رة ال�شلطان ردنّ اب���ن اخل���دنّ

باملثل.

óÑY ¢ü«°üfG :¢üqædG
بنات ال�شلطات يخرتن اأزواجا اأندادا )ت�شكيل 

وحدات(.

البنت ال�شغرى تتزوج من ان�شي�س عبد.

ال�شلطان وبنات���ه واأزواجه���ن )وحدة مركز( 

يحتقرون ان�شي�س عبد )وحدة هام�س(.

ان�شي�س عبد يناف�س الآخر الداخلي )الوحدة 

املركز(.

ان�شي����س عبد ينت�شر عل���ى الآخر اخلارجي 

)الغيالن(.

ان�شي�س عبد يحمي الوح���دة املركز من قوة 

الآخر املعتدي )الأعداء(.

)انق���الب  املرك���ز  يح���وز  عب���د  ان�شي����س 

الو�شع(.

را�شي لل�شنن ال�شردي، كما  يقود ال�شتنتاج الدنّ

ه���و متحقق يف الننّ�شو����س، اإىل فهم الرتا�شل بني 

ي ه���و ف�شاء العي�س  عامل الك���ون الجتماعي؛ الذنّ

واملمار�شة العملية، وبني ع���امل كون الننّ�س، الذي 

ا�شة، وبذلك  ه ال���ذات الننّ ���ل تخينّيلي تخطبنّ هو متثنّ

ينب�شط الت���داول وانت�شار الننّ�شو����س يف التوا�شل 

عالم���ة عل���ى فع���ل ثق���ايف تاأ�شي�ش���ي قائ���م عل���ى 

مقومات الهوية يف تنام���ي دوائرها وتداخلها بني 

املعي�س والفكر واللغة، وما توؤول اإليه حركة الإنتاج 

الفكري واملع���ريف يف مرافقته مبا ه���و فهم للفعل 

العمل���ي، وهكذا ي���وؤدي ال�ش���رد، يف تاأمل���ه للواقع 

الجتماعي واأنظمته واأن�شاقه، فعال رمزيا يتو�شل 

اللنّغة يف ت�شجيل معرفة، كما يفهر�س لهذه املعرفة 

بنيتها املتعالية وقانونها اجلذري، وتتجلى احلبكة 

خطابي���ا يف �ش���ورة متوالي���ة ت�شخ����س التجرب���ة 

ال�ش���ارد  موق���ع  �ش���ريورة  وتق���ول   ،
(21)

الزمني���ة

ومت���داول ال�شرد من الأنا اجلمعي���ة وانتمائها اإىل 

دائ���رة الفهم، ومعلوم، يف حم���اكاة ال�شرد للن�شق 

الجتماع���ي ونظامه، خ�شوع تربت���ه، التنّي تنقل 

العمل���ي اإىل اللنّغوي ع���رب الذهني، للحظ���ة اإنتاج 

الننّ�س ومظهرة الفكر يف �شننه؛ و التي هي حلظة 

�شلطوي���ة تنف���ذ يف الدينامية التداولي���ة لنت�شاره 

الجتماع���ي  الرتاك���م  �شم���ن  وتايل���ه  الأفق���ي 

لكينون���ة الذات، ويف هذا يخ�شع الننّ�س على مدى 

حركت���ه التداولي���ة والرتاثية اإىل تطوي���ع وحتويل 

���ه يف الوقت ذاته يعربنّ  ة، لكننّ مي����سنّ اأجزاءه املتغرينّ
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عن دميومة ج���ذره البنيوي، ور�شوخ ثوابته، �شيما 

عندما يك���ون جمتمع التداول املنف�شل عن حلظة 

ال من حيث كينونة نظامه مع جمتمع  الإنتاج مت�شنّ

الإنتاج الأ�شلي ب�شورة متاثلية.

يوؤ�ش����س هذا الفه���م لعملي���ات اإجرائية تربط 

اإنتاج���ه،  حلظ���ة  يف  القائ���ل  مبجتمع���ه  الننّ����س 

وجمتمعه املتداول له يف حلظات واأزمنة انت�شاره، 

وم���ادام جمع ن�شو����س الق�ش���ة ال�شعبي���ة، يقوم 

���ة لأفراد موجودين  عل���ى طلبها من الذاكرة احلينّ

يف جمتم���ع، فاإنه بالإم���كان الق���ول بتاأويل يرتع 

يف �شوؤاله ع���ن الأ�شل اإىل التاري���خ، واملالحظ يف 

ذلك اأننّ كل الن�شو�س مطابقة يف جذرها البنيوي 

للنظ���ام الجتماع���ي مل���ا ه���و كائن واق���ع حلاملي 

ومت���داويل الننّ�شو�س، مع وج���ود فوا�شل تداولية 

تخرب بالبتعاد عن اللحظة الأ�شل لإنتاج الننّ�س.

يف �شياق الفهم التاأويلي ملن�شو�س املجتمع يف 

الق�ش���ة ال�شعبية )املدونة(، وم���ن خالل التكرار 

البنيوي لتمثالت الن�ش���ق الناظم لت�شكيل الوحدة 

الجتماعية )الأ�شرة( وحركة تعالقها )اجلماعة/

الهوي���ة(، تخرب �شف���ات الننّ����س الداخلية )�شننة 

ال�ش���ردي(، و�شفاته ال�شياقي���ة )التاريخية( عن 

كينونت���ه و�شروطها، فجميع الننّ�شو�س متواترة يف 

تكرارها لل�شنن وقواعد احلبكة، وهي كذلك تفتقد 

ونة تنهي ما تثريه �شفاهيتها  جميع���ا اإىل ن�شخة مدنّ

ي ي�شتغل  من م�شاح���ات مفتوحة على التاأوي���ل الذنّ

باأ�شوله���ا، وم���ن اأجل ه���ذا الو�ش���ع القائم يجب 

عل���ى كلنّ درا�ش���ة يف تاريخي���ة البن���ى الجتماعية 

���ة ال�شعبي���ة اجلزائرية، اأن  املن�شو�ش���ة يف الق�شنّ

متو�شع عالمات الننّ�س يف مقاربة ت�شالح النتيجة 

الفني���ة م���ع املرج���ع التاريخي، وقد تف���ي القراءة 

الأنرثوبولوجي���ة بن�شبة مقنع���ة يف فهر�شة الننّ�س 

�شم���ن �شريورت���ه التاريخي���ة، من حلظ���ة اإنتاجه 

اإىل حلظ���ات تداول���ه، ويبقى هذا جه���د يف �شياق 

ل الننّ����س الق�ش�شي ال�شعبي  املقارن���ة مبا ل يح���ونّ

ل عل���ى تراثات  اإىل وثيق���ة تاريخي���ة، واإن كان ي���دنّ

ب�شرية تاريخية ملجتمعه.

من خالل الننّ�شو����س يتجلى جمتمع ذو �شفة 

د مرجعه  جذرية كما �شبق، وتطبعه املحلية مبا يحدنّ

الدميوغرايف ذا الن�ش���اأة الأمومية، فال�شخ�شيات 

تتح���رك يف ف�شاء ماأهول ح���دوده انت�شار الهوية، 

م���ن حيث ه���ي �شف���ة ووظيف���ة، يف م���كان مهيئ 

للعي�س، وعند احلدنّ النهائي يحدث افرتاق مزدوج 

اإىل ف�شاء جمهول هو ل حمالة موطن الآخر الذي 

ل هذا ال�شنن الننّ�شي  يكون اإما مثيال اأو وح�شيا، ويدنّ

على تناغم �شكلي يتمثنّل الف�شاء الجتماعي املنتج 

للننّ�س، ويف ه���ذا تقدم الدرا�شات الأنرثوبولوجية 

خمططها التعليلي لنمو وتو�شع النظام الجتماعي 

؛ و التي هي 
(22)

فيما ت�شطلح عليه »بالنق�شامية«

املخط���ط التجري���دي التف�شريي حلرك���ة التعالق 

والع�ش���وي،  الآيل،  النمط���ني؛  ذي  الجتماع���ي 

وبا�شتخ���دام ه���ذا املفهوم تك���ون الأ�ش���رة �شمن 

النم���ط الآيل؛ ال���ذي يربط بني جمم���وع عنا�شر 

ا النظام  الوحدة/الأ�شرة بدئيا لأنها ع�شرية، واأمنّ

الع�ش���وي فهو يربط بني اجلماعة يف ن�شق ع�شوي 

يفر�ش���ه تق�شيم العمل وتكام���ل الوظائف النا�شئة 

ع���ن النمو الدميوغ���رايف، ومن خ���الل الن�شو�س 

نالحظ حركة عنا�شر الأ�شرة     و وظائفها، ومتثل 

يف ذل���ك وظيف���ة البطول���ة عمال ع�شوي���ا ينتخب 

مهم���ة الأنا املفرد مل�شلحة اجلماعة؛ النا�شئة عن 

من���و الأ�ش���ر يف وحدة كلنّي���ة م�شكلة م���ن الأعرا�س 

، وبح�شب وثائق 
(23)

)جمموعة العائالت( قبيل���ة

التاري���خ، مل يك���ن الرتب���اط الدم���وي )هرمي���ة 

ا  ( هو ال�شكل الأوحد لرتاكب العائالت، ممنّ اجل���دنّ

يوؤكد النظام الع�شوي لالرتباط البنيوي للمجتمع 

اجلزائري، والقائم اأ�شا�شا على الندماج اجلربي 

، وه���و الواقع يف 
(24)

للف���رد يف وحدت���ه اجلماعية

ل���ه للنظ���ام الرتباطي،  م�شنن���ات ال�ش���رد و متخينّ

ة  الذي اأنت���ج يف �شوئه فع���ل التن�شي�س يف الق�شنّ

ال�شعبية، متحققات خطابي���ة غري موثقة تاريخيا 

ة...«.  حت���ت اتاه خلق واقعة فني���ة »كان ذات مرنّ

ه���ذا التحل���ل من التوثي���ق هو ممار�ش���ة خروجية 

ه يقع يف �شميم  ع���ن مرجع التاريخ املخ���ربي، لكننّ

التداخل مع الن�ش���ق الهيكلي والبنيوي لنتظامات 

املجتمع ومرجعيت���ه، وهكذا فاإن القاعدة البنيوية 
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للرتاب���ط الع�ش���وي كانت، من خ���الل الننّ�شو�س، 

حم���ركا لفعل البطول���ة من حيث ه���و اأعلى تعبري 

ع���ن وحدة الكل الجتماع���ي، فال�شخ�شية البطلة 

اأدت يف ال�ش���نن ال�ش���ردي، حمورية انتظ���ام لالأنا 

والآخر، ومثنّل مو�ش���وع الدفاع عن اجلماعة، بدء 

بالأ�شرة وانتهاء باملجتمع، مركزا توليفيا لالأدوار 

يف متو�شعه���ا، اإم���ا مع �شخ�شية البط���ل اأو �شده، 

وهو ما ي���دل عليه عن�شر ال�شخ�شي���ة يف الق�شة 

ال�شعبي���ة،  و حموريته���ا يف تن�شيق الهوية والتعبري 

ع���ن طبيعتها وحدودها، و عبور ال�شخ�س العياين 

يل���ي لالنتماء  الواقع���ي يف مر�ش���ح الإب���داع التخينّ

اإىل الواقعة الننّ�شينّة، م���ا هو اإلنّ حا�شل تن�شي�س 

املجتمع، وتخطيبه يف الواقعة املتخيلة لل�شرد.

و�إنت��اج  �جل��ديل  �لتفاع��ل  �ل�شيا�ش��ة،   -  3
�ل�شلطة:

���م وثائ���ق التاريخ املجتم���ع اجلزائري يف  تق�شنّ

�شياقه املغاربي وانفتاحه احل�شاري، اإىل م�شتويني 

م���ن الوج���ود الدميغ���رايف، وي�ش���رتك بذل���ك مع 

املجتمعات العاملية يف الهند�شة البنيوية لتوزعه يف 

ف�شاءين خمتلفني متكاملني، ويعترب هذا التفاوت 

يف م�شتوى التمايز الدميوغ���رايف امتدادا طبيعيا 

لأجي���ال من الأ�ش���الف املجتمعية �ش���واء يف دائرة 

حو�س املتو�ش���ط، اأو يف دائرة النتماء الإ�شالمي، 

وغني عن الذكر تداخل الدائرتني.

ميينّز التاري���خ والتاريخ الأنرثوبولوجي املعاينّن 

للمجتم���ع اجلزائ���ري بني منط���ني للدميوغرافيا؛ 

، ويذكر الدار�شون طبيعة 
(25)

هما البدو واحل�شر

كلنّ من���ط من حيث الهيئ���ة وال�شفات، ويجتهدون 

يف ح�ش���ر الفوارق تداخ���ال وتخارجا، وير�شدون 

وظيفي���ة التفاع���ل بينهم���ا، كم���ا يذك���ر املوؤرخون 

البني���ة الثقافية لل�ش���كان ومتايزها ب���ني ف�شاءي 

القرية واملدينة، ولي����س مو�شع ذكرها هنا اإل من 

زاوي���ة ما يقول���ه الننّ�س، ويخرب ب���ه، ولعل اإطاللة 

عل���ى التاري���خ العمراين للجزائ���ر، �شمن جمالها 

ر واقع النتظام ال�شيا�شي  ال�شمال اإفريقي، ي�ش���ونّ

والقت�شادي للمجتمع، ومدى حيوية هذا املجال يف 

، فمنذ 
(26)

تفاعله احل�شاري وتو�شعه الدميغرايف

العه���د الفينيق���ي و مرورا بالتو�ش���ع الإمرباطوري 

الروم���اين اإىل العه���د الإ�شالمي، تفاعل���ت الآثار 

الثقافي���ة املختلف���ة واندجم���ت يف حرك���ة تايلة 

ال���رتاث  اآثاره���ا وتر�شب���ت يف طبق���ات  متاه���ت 

العميقة، ولعلنّ التدليل عليها عرب فرزها ميتد اإىل 

تخ�ش�شات مت�شعب���ة، وح�شب القراءة يف هذا اأن 

تلت���زم مبدونتها؛ فمن الناحي���ة الإجرائية لقراءة 

الف�ش���اء الأنرثوبولوج���ي وتاأوي���ل دميوغرافيت���ه، 

ميك���ن ت�شليط الفهم يف ا�شتكم���ال معمار النظام 

الجتماع���ي، عل���ى ظاه���رة ال�شيا�ش���ة ونظامه���ا 

، وما  ال�شلط���وي املن�ش���ق ل�شل���وك الواجب واحل���قنّ

ين�ش���اأ عنه م���ن ممار�شة الفع���ل وردنّ الفعل، ولبد 

من تديد التذكري هنا اأن مدونة  الق�شةال�شعبية 

تق���ع خ���ارج املرويات الديني���ة )املغ���ازي( واأي�شا 

خارج املرويات ال�شوفي���ة )الأولياء(، وتفيد هذه 

امللحوظة الهامة يف حد املفهوم الفكري واملحتوى 

الفني للننّ�س.

���ة ال�شعبية ثنائية القرية  تقول ن�شو�س الق�شنّ

ي هو  واملدينة يف ن�شق م���ن التفاعل اجلديل؛ والذنّ

ح  حرك���ة تب���ادل للفعل خ�شوع���ا ومقاوم���ة، ويرجنّ

البحث اأن م�شار الذات النا�شة كان يف عمومه من 

القري���ة اإىل املدين���ة، وعالمة ذل���ك حركة وم�شار 

اأبطال الننّ�شو�س يف ترهني �شردي للواقع واملفكر 

لها،  ت، ب�شيغة متخينّ �شمنه وفيه، فالن�شو�س عربنّ

ع���ن ت�ش���اوق الواق���ع م���ع امل�ش���رود و ترا�شلهما، و 

يف ذل���ك تع���د نقط���ة التاأ�شي�س يف �شي���اق التاريخ 

اجلزائ���ري  للمجتم���ع  ال�شيا�ش���ي  الدميوغ���رايف 

حم���دودة فهم���ا اإىل غاية العهد الرتك���ي، وتنفتح 

على تراكمات تاأويلية فيما وراء ذلك، ويع�شد هذا 

الراأي ما يقوله املوؤرخون من اأننّ املغرب الإ�شالمي 

دخ���ل »مرحلة تاريخية جديدة ابت���داء من القرن 

اخلام����س ع�شر املي���الدي، وخ�شو�ش���ا بعد بداية 

ل تاأثري عميق  الع�شر العثم���اين، وكان لهذا التحونّ

 ,(27)
يف العالق���ة ب���ني املجتم���ع الريفي واملدين���ة«

���ح الباحثون اأن الزمن العثماين يف اجلزائر  ويرجنّ

كان له امل�شاحة الأو�ش���ع يف تداول وانت�شار الق�سنّ 
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���ل هذا العهد املرجع الأكيد  ، حيث مثنّ
(28)

ال�شعبي

واة  لالآث���ار الق�ش�شي���ة ال�شعبية، وفيه ع���رف الرنّ

وا�شتقامت حرفتهم، �شيما واأن بنية املدينة كانت 

ة  اأكرث و�شوحا وفعالي���ة، واإن كانت م�شادر الق�شنّ

ومو�شوعاتها تراثية يف هذا العهد، اإل اأنها مبنية، 

م���ن حيث اللحظ���ة التداولية لإنت���اج الننّ�س، وفق 

�ش���روط وظروف الإن�ش���ان اجلزائري املتفاعل مع 

ف�شائه الثقايف زمنا ومكانا.

مثنّلت القرية واملدينة تقاطبيا جدلية الف�شاء 

ة يف اأهم تفاعل  ي ناغمه ن����سنّ الق�شنّ الثق���ايف الذنّ

اأنتجه، حيث كانت القري���ة دائرة بنيوية يوجد يف 

حدوده���ا املجتمع اجل���ذري، وهو م���ا عربت عنه 

و �شاكلت���ه بنية امل���كان ال�ش���ردي يف الننّ�س، فهذا 

الف�شاء منغلق يتوافر على وحدة اجلماعة املنتمية 

اإىل هوي���ة واح���دة �شواء كانت دموي���ة اأو ن�شبية اأو 

ع�شوية، واخلروج من هذه الدائرة هو بال�شرورة 

دخول ف�شاء خمتلف عنها دفع اإليه �شبب جوهري 

ميك���ن تلخي�ش���ه يف علنّية احلي���اة، فالبطل يخرج 

لي�شمن حدود الدائرة وحمايتها، اأو يغادرها حني 

ينف�ش���ل عنها ب�شب���ب انتفاء راب���ط الهوية معها، 

واأحيان���ا يكون اخلروج من اأجل الع���ودة اإليها بعد 

اإ�شالح خلل �شببه الف�شاء الآخر، وبناء على هذا 

كث���ريا ما كان ف�شاء املدينة هو امل�شتقطب حلركة 

النا�س /الأبطال يف خروجهم من دائرة جمتمعهم 

اجل���ذري*، ويعني اخلروج من القرية اإىل املدينة 

تفاعال ديناميا لظاهرة ال�شلطة وبنيتها، وتادل 

الف�شاءين فيما تعربنّ عنه الأفعال وردودها.

من خالل الننّ�شو�س ميكن اأن ن�شف اإجرائيا 

بنية اإنتاج ال�شلطة، يف حركة التبادل الوظيفي بني 

اإديولوجي���ا املجتمع القروي )املغلق(، و اإديولوجيا 

�شلطة املدينة )املجتمع املحيط( ولنالحظ:

óªMGh  ...óªMGh  óªMG  :¢üf  -  1
خ���روج م���ن القري���ة اإىل املدين���ة: طلب حكم 

ال�شلطان.

óªfih  óªMG  :¢üf  -  2
خروج البطل من القرية اإىل املدينة: زواج من 

بنت ال�شلطان.

¬jhG qOG ’h ¬jƒcCG ¢SG qôdG πëcCG :¢üf -  3
خ���روج م���ن القري���ة اإىل املدين���ة: حت�شي���ل 

الغنى.

خ���روج م���ن حب����س الق�ش���ر: حت���رر داخ���ل 

املدينة.

IôjGódG  ¢ûÑë°üJ  Éeh  Ö∏µdG  Öë°UG  :¢üf  -  4
اإخراج من القرية اإىل املدينة: حب�س.

ر. عودة من املدينة اإىل القرية: حترنّ

≈eÉà«d  Iô≤H  :¢üf  -  5
خروج من القرية اإىل املدينة: زواج لوجنة من 

ال�شلطان.

óÑY  ¢ü«°üfG  :¢üf  -  6
خروج من القرية اإىل املدينة: زواج البطل من 

بنت ال�شلطان.

حي���ازة  املرك���ز:  اإىل  الهام����س  م���ن  خ���روج 

ال�شلطة.

.¿É£∏°ùdG âLhõJ »àdG ICGôŸG :¢üf  -  7
خ���روج من القري���ة اإىل املدين���ة: زواج البطلة 

من ال�شلطان.

اإخراج ال�شلط���ان لزوجته م���ن املدينة: اإبعاد 

عن ال�شلطة.

ع���ودة الزوج���ة اإىل املدينة: ا�شتع���ادة الزواج 

)ال�شلطة(.

.á q°†a ¿ôbh ÖgP ¿ôb :¢üf  -  8
دخول املراأة اإىل املدينة: زواج من ال�شلطان.

اإخ���راج ال�شرتني للولدين م���ن املدينة: اإبعاد 

الأم وولديها عن ال�شلطة.

عودة الولدين و)اأمهما( اإىل املدينة: ا�شتعادة 

لل�شلطة.

م���ن خالل ه���ذه العينة م���ن الننّ�شو�س ميكن 

ا�شتخال����س بني���ة التفاعل ب���ني ف�ش���اءي القرية 

واملدينة واإنتاجه لل�شلطة:

hCG’: متث���ل القرية يف الننّ�شو����س، موطن البطل، 
وه���ي ف�شاء جمتمع���ي حملي يت�ش���م بجذرية 

الأن���ا يف جماعت���ه، وهي ف�شاء مغل���ق باملعنى 

الأنرثوبولوجي.

ي  É```«fÉK: املدين���ة ف�شاء ال�شلط���ة )ال�شلطان( الذنّ
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ي�شتغ���رق ف�ش���اء القري���ة ويحكم���ه �شيا�شيا، 

ه ل  فهو مرك���ز مهيمن باملعنى القان���وين، لكننّ

يخرتق بحكمه الهوية ال�ش�شيوثقافية للجماعة 

املوجودة فيه.

يف �شمن ه���ذا املفهوم تتمث���ل دينامية البنية 

التفاعلية بني الف�شاءين يف التاهات الآتية:

1 - اخل���روج م���ن القري���ة اإىل املدين���ة كما هو 
وه���و   8  ,7  ,6  ,5  ,3  ,2  ,1 الننّ�شو����س:  يف 

خ���روج معلنّل ومربر يف ال�ش���نن ال�شردي )بنية 

الأح���داث( وله مرجعي���ة اجتماعية يف تفاعل 

القري���ة واملدين���ة )احلك���م، الن�ش���ب، طل���ب 

الرزق، طلب ال�شلطة(.

اإىل املدين���ة: كما هو  اإخ���راج م���ن القري���ة   - 2
يف: 4، وه���و منوذج ميثنّل �شلط���ة احلكم على 

اخلارجني عنه )اإنهاء ع�شيان(.

كما هو يف:  القرية:  اإىل  املدينة  اإخراج من   -  3
8 وميث���ل ه���ذا التاه اإبعاد ع���ن ال�شلطة   ,7
م���ن طرف ال�شلطان نف�ش���ه، اأو ممن يرغبون 

يف ال�شتئثار بال�شلطان و�شلطته.

8. وميثل  اإىل املدينة: كما هو يف: 7,  العودة   -  4
ا�شتعادة لل�شلطة والأحقية بالبقاء يف املركز، 

وفيه عودة داخلية من املدينة اإىل الق�شر.

القري���ة، وهو اتاه يف الأغلب  اإىل  الع���ودة   - 5
يعربنّ عن حت���رر كما يف 4، حيث مثلت املدينة 

را داخليا  حب�شا و�شلطة عقاب، وقد يكون حترنّ

)خ���روج من حب�س الق�شر اإىل املدينة كما يف 

.3
يوؤ�ش����س مق���ول الننّ�شو����س، ع���رب العالق���ات 

ي���ف( باملدينة،  املذك���ورة يف تفاع���ل القري���ة )الرنّ

ل�شتنت���اج ذي مظهري���ن؛ بنيوي؛ وت���داويل، فمن 

حي���ث البنية جاءت املدنية توظيفا مركزيا ملفهوم 

ن الن�س هذا املفهوم  ال�شلط���ة واإديولوجيتها، ورهنّ

يف �شكلن���ة دللية قامت على حتينّيز �شرط ال�شلطة 

ي���ف ف�ش���اء حميطا  وفعاليت���ه العملي���ة، وكان الرنّ

يراق���ب يف فعالي���ة ت���وازن الفعل ال�شلط���وي، ويف 

�شياق ذلك كان املجتمع القروي ينغلق وينفتح على 

ه ال�شرط  ي يحفزنّ اأفعال ال�شلطان بح�شب الدور الذنّ

الت���داويل ملفه���وم الإديولوجي���ا ون���اجت �شلطته���ا، 

وتب�ش���ط ن�شو�س مدونة الق�ش���ة ال�شعبية متخيل 

ه���ذا الإ�ش���كال يف هند�ش���ة ال�شنن ال�ش���ردي على 

مقا�س ال�شنن املفهومي ملقولة احلق والواجب، وهو 

ما مثنّل حركية احلبك���ة الق�ش�شية التنّي مو�شعت 

ال من حيث جعلت الأبطال، يف  القرية يف مركز فعنّ

ة  الغالب، هم اأبناء هذا الف�شاء، واأنتج ن�سنّ الق�شنّ

اإديولوجي���ا مقاومة، مثنّل حف���ظ املجتمع ال�شايف 

النق���ي من اخلل���ل، حافزها الأك���رب، اإذ ال�شلطان 

مدين���ي متمرك���ز يف اأعل���ى ه���رم احلكم،فلي����س 

وجوده اإل تليا للق���وة مبفهوم الق�شاء والع�شكر، 

وهو من هذه الزاوي���ة وافد ميثنّل ح�شوره متظهرا 

ا البطل  لن�ش���ب �شيا�شي يف بنية �شجرية للدولة، اأمنّ

ا�شخة يف  فه���و موجود جذري يف بنية اجلماعة الرنّ

الأر�س، والأ�شيلة يف النتماء.

عرب الفعل اجلديل لف�ش���اءي القرية واملدينة 

���ة ال�شعبية  م ن����س الق�شنّ واإنتاجي���ة ال�شلط���ة، قدنّ

له الإديولوجي ملفهوم الدولة وجهاز احلكم،  متخينّ

فرات���ب ال�شلطان بني ظامل وع���ادل؛ حيث الظامل 

ا  د علي���ه باملقاوم���ة الوجاهية اأو احليلي���ة، واأمنّ ي���رنّ

الع���ادل فه���و مالذ املظلوم���ني من اأبن���اء الف�شاء 

املحيط، ويعترب املجتمع اجلزائري، مبا هو ف�شاء 

للننّ�شو����س الق�ش�شي���ة ال�شعبية اإنتاج���ا وتداول، 

جمتمعا ذا بنية متمينّزة �شيما فيما يتنّ�شل بال�شلطة 

و اإديولوجيتها، وغنينّ عن الذكر ثابت فعل املقاومة 

يف ال�ش���ريورة التاريخي���ة له���ذا املجتم���ع، ولذلك 

فالننّ�شو����س مل تزد ع���ن كونها فعال فني���ا ثقافيا 

متخي���ال تناغميا مع الكينون���ة البنيوية والتداولية 

لن�شيج هذا املجتمع وديناميته.

يف حدود هذا اجلدل املنتج لتعالقات املجتمع 

املتقاط���ب بني القرية/القبيل���ة و املدينة/احلكم، 

اإديولوجيا، تتمو�ش���ع القرية/القبيلة  وتفاعلهم���ا 

يف ف�شاء بني���وي ثقايف موؤ�ش�س عمرانيا على جذر 

الع�شبي���ة والنتماء، ويف املقاب���ل تتمو�شع املدينة 

ف�شاء للفعل ال�شيا�شي املفتوح على حميطه ثقافيا 

واجتماعي���ا واقت�شاديا، ولعلنّ امل�ش���رتك الأ�شا�س 

والرابط���ة القوي���ة، يف التح���ام املدني���ة مبحي���ط 
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اأ� امل�شادر:

ة ال�شعبية. - منتخبات من الق�شنّ

ب � املراجع:

وال�شخ�شية  الثقافة  ال�شاعاتي،  ح�شن  �شامية  د.   -  1
النه�شة  دار  ط2  الثقايف،  الجتماع  علم  يف  بحث 

العربية، بريوت، لبنان، 1983 ينظر، �س، 224.

2 - د. اأحمد علي مر�شي، الأدب ال�شعبي وثقافة املجتمع، 
ط1، دار م�شر املحرو�شة، القاهرة، 2008، ينظر، 

�س29.

ال�شعبية،  احلكاية  اأدب  مهنا،  ح�شني  غراء  د.   -  3
لبنان  للن�شر، مكتبة  العاملية  امل�شرية  ال�شركة  ط1، 

نا�شرون، 1997، �س107.

التقليدية،  الفنون  اإثنولوجيا  احليدري،  اإبراهيم   -  4
 ,1984 �شورية،  والتوزيع،  للن�شر  احلوار  دار  ط1، 

ينظر �س، 11 وما بعدها.

نحو�شميائيات  ال�شردي،  الننّ�س  بنكراد،  �شعيد   -  5
 ,1996 الرباط،  الأمان،  دار  ط1،  لالإديولوجيا، 

ينظر، �س35.

احلميد يون�س، احلكاية ال�شعبية، دط، دار  عبد  د.   -  6
 ,1968 القاهرة،  والن�شر،  للطباعة  العربي  الكتاب 

ينظر �س05.

وال�شخ�شية،  الثقافة  ال�شاعاتي،  ح�شن  �شامية  د.   -  7
ينظر �س، 101, 102.

والثقافة  التاريخ  الأنا�شة،  علم  فولف،  كري�شتوف   -  8
املرزوقي،  اأبويعرب  الربوفي�شور  نقل:  والفل�شفة، 

2009م- اأبوظبي،  للن�شر،  املتو�شطية  الدار  ط1، 

1430ه�،  ينظر: �س245 ومابعدها.

دط،  رد،  وال�شنّ الهوية  ريكور...  بول  الورفلي،  حامت   -  9
بريوت،  والتوزيع،  والن�شر  للطباعة  التنوير  دار 

2009،  �س38 وما بعدها.

موؤلفه«�ش�شيولوجيا - 10 بورديويف  بيري   يذكر 

 اجلزائر«اأننّ الأ�شرة اجلزائرية تبنى على الرجل

 ويتم  ,Patriarcal الأب فهي بطريركية

 انت�شارها عموديا داخل زمرة الدم الذكورية

consanguinité masculine, وبذلك 

 تكون القبيلة هي حا�شل منوهذه الأ�شر اأفقيا،

-.وهي تندمج يف حتالفات حني يتهددها اآخر

oir :PierreBourdieu,Sociologie 
de l,Algerie, 6eedition, presse 
universitaires de France ; Paris, 

1980, p71,72.  

11 - حنان مالكي، اخل�شائ�س ال�ش�شيولوجية لالأ�شرة 
العلوم  جملة  واحلديثة-،  التقليدية  اجلزائرية- 

�لهو�م�س و�ملر�جع 

 ,(29)
القريةو تفاعلهما، هو املقوم الديني ودعوته

و����س؛ اإذ مل ت�شف  ي قالته الن�شنّ وهو الواقع ال���ذنّ

ين،  ال�شلط���ان احلاكم باملناق����س يف العقيدة والدنّ

فت���ه بالظلم من حيث هو فعل غري خمرج  واإن و�شنّ

ين، ولهذا التاه تاريخ يف �شريورة ال�شلطة  من الدنّ

داخ���ل املجتم���ع الإ�شالم���ي، مما يوؤك���د اأن البينة 

الإديولوجي���ة لن�شو����س املدون���ة هي ن���اجت ثقايف 

ي�شبق، على الأقل من حيث الواقع الدميوغعرايف، 

واقعة ال�شتعمار الأوربي لبالد املغرب واجلزائر، 

وبذل���ك فهو ظاه���رة ثقافية تع���ود اإىل تاأ�شي�شات 

ح�شاري���ة اجتماعية اأبعد، من حي���ث الزمن، من 

القرنيني التا�شع ع�شر والع�شرين، وبقيت م�شتمرة 

يف الدميومة التداولية يف حالة ثبات فكرا و�شكال 

يف مرحلة ال�شلطة ال�شتعمارية الفرن�شية املختلفة 

ة  م���ن حيث العقي���دة والثقاف���ة، وهو م���ا يوؤكد مرنّ

اأخرى على ال�ش���كل املكتمل للمجتمع املعتدى عليه 

)احت���الل(، ولذلك بقي الق����سنّ ال�شعبي ظاهرة 

وممار�شة ثقافية عربت عن اإديولوجيا ال�شتقالل 

واملقاومة على مدى الحتالل الفرن�شي.
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الإن�شانية، دورية دولية علمية حمكمة، جامعة حممد 

خي�شر، ب�شكرة، اجلزائر، العدد 22، جوان 2011, 

ينظر �س43 وما بعدها.

نحو�شميائيات  ال�شردي،  الننّ�س  بنكراد،  �شعيد   -  12
لالإديولوجيا، ينظر �س33, 34.

*- التباين على وزن التفاعل، واملق�شود هنا هوامل�شاركة 
والتفاعل يف البناء والرتاكب بني البنى.

مكتبة  دط،  البنية،  م�شكلة  اإبراهيم،  زكريا   -  13
م�شر، 1990، ينظر �س: 32,31.

والثقافة  التاريخ  الأنا�شة،  علم  فولف،  كري�شتوف   -  14
والفل�شفة، ينظر �س 130, 131.

املقد�س واملدن�س، تر:املحامي عبد  اإلياد،  مري�شيا   -  15
والن�شر  للطباعة  دم�شق  دار  ط1،  عبا�س،  الهادي 

والتوزيع، �شورية، 1988، �س35.

الأنا�شة، ينظر �س 132.  علم  فولف،  كري�شتوف   -  16
كذلك: د. اأحمد علي مر�شي، الأدب ال�شعبي وثقافة 

القاهرة،  املحرو�شة،  م�شر  دار  ط1،  املجتمع، 

2008، ينظر �س46.

17 - بول ريكور، من الننّ�س اإىل الفعل، اأبحاث التاأويل، 
دار  مكتبة  ط1،  بورقية،  ح�شان  برادة،  تر:حممد 

الأمان، الرباط، 2004م �� 1425ه، ينظر �س12.

هذا �شمن مفهوم التمركز حول ال�شاللة  يندرج   -  18
Ethnocentrism،  والذي هو: » امليل اإىل تفخيم 
اجلماعة الداخلية         والتقليل من �شاأن اجلماعات 

قامو�س  هولكرتان�س،  اإيكه   ،« وقيمها  الأخرى 

د.حممد  تر:  والفلكلور،  الإثنولوجيا  م�شطلحات 

املعارف،  دار  ط1،  ال�شامي،  د.ح�شن  اجلوهري، 

م�شر، 1982، �س 133.

البنيوية،  الأنرثوبولوجيا  �شرتو�س،  ليفي  كلود   -  19
دط،  ج2،  اأ�شعد،  مر:وجيه  �شالح،  تر:د.م�شطفى 

القومي،دم�شق،  والإر�شاد  الثقافة  وزارة  من�شورات 

1983، ينظر: �س123 وما بعدها.

رد،  وال�شنّ الهوية  ريكور...  بول  الورفلي،  حامت   -  20
الثقافة،  عوملة  فارنينّي،  بيري  جان   ،26 �س  ينظر: 

للن�شر،  الق�شبة  دار  دط،  الأزدي،  اجلليل  عبد  تر: 

ال�شياق  2002، ينظر: �س15. يف هذا  اجلزائر، 

ي،  عمنّ ولد  على  وخويا  »اأنا  ال�شعبي:  املثل  يقول 

متفهم  مقولة  وهي  اين«  الربنّ على  ي  عمنّ وولد  واأنا 

دوائر ذات مركز  لالأنا يف  الرتاكبي  اإواليةالرتباط 

امتدادات  تنطلق  اجلذري  املفرد  فمن  موحد، 

الهوية. 

بول ريكور، من الننّ�س اإىل الفعل، ينظر �س11.  -  21

العربي،  املغرب  حالة  والتاريخ،  الأنرتوبولوجيا   -  22
ط2,  الفلق،  اللطيف  وعبد  ال�شبتي  الأحد  عبد  تر: 

دار توبقال للن�شر، املغرب، 2007،  مقال: بن�شامل: 

التحليل النق�شامي ملجتمعات املغرب الكبري: ح�شيلة 

وتقينّيم، ينظر، �س 11, 12.

عرب  املغاربية  البلدان  يف  الجتماعية  املتغريات   -  23
 24  -  23 للتاريخ،  الدويل  امللتقى  اأعمال  الع�شور، 

ني�شان، اأفريل �شنة 2001، جامعة منتوري ق�شنطينة، 

طبع الدرا�شات التاريخية والفل�شفية وق�شم التاريخ، 

عني  الهدى،  دار  طبع   ،2001 املخرب،  من�شورات 

بنية  عمري،  الطاهر  اأ،  مقال:  اجلزائر،  مليلة، 

يف واملدينة يف اجلزائر قبل الحتالل الفرن�شي،  الرنّ

ينظر �س215.

�س215. نف�شه،  املرجع   -  24

25 - د. عدي الهواري، ال�شتعمار الفرن�شي يف اجلزائر، 
-1830 التفكيك القت�شادي والجتماعي،  �شيا�شة 

احلداثة،  دار  ط1،  اهلل،  عبد  جوزيف  تر:   ،1960
1983، ينظر: �س 97 وما بعدها.

املغرب العربي تاريخه وثقافته، ط2,  بونار،  رابح   -  26
ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع، اجلزائر، 1981.

التاريخ  يف  درا�شات  اجلنحاين،  احلبيب  د.   -  27
ط2,  الإ�شالمي،  للمغرب  والجتماعي  القت�شادي 

�س207,   ،1986 بريوت،  الإ�شالمي،  الغرب  دار 

.208

الثقايف،  تاريخ اجلزائر  �شعد اهلل،  اأبوالقا�شم  د.   - 28
ج2، دط، ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع، اجلزائر، 

1981، ينظر �س215, 216.

*فعل اخلروج هواأحد اأهم موتيفات الق�ش�س ال�شعبي، 
يف  لكننا  بروب،  وحدات  يف  اأ�شا�شية  وهووظيفة 

د املدينة  املعاجلة  ال�ش�شيوبنيوية لإنتاج ال�شلطة نحدنّ

لف�شاء  التخينّيل  بنية  يف  مقابال  اإديولوجيا  ف�شاء 

القرية.

التاريخ  يف  درا�شات  اجلنحاين،  احلبيب  د.   -  29
الإ�شالمي، ينظر:  للمغرب  القت�شادي والجتماعي 

�س210.

�لهو�م�س و�ملر�جع 
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طقوس الخصوبة في المجتمع المصري

الحناء والحرمل لطرد السحر   و«التبالج» أقدم عمليات «تسمين» 
ا[نثى في الصحراء



90
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

�أ�شرف �أيوب معو�س

كاتب من م�شر

عدي��دة ومتنوعة هي املوروثات التراثية الش��عبية 
الت��ي تتعلق مبوضوع��ات مثل الزواج واإلجن��اب في تراثنا 

الشعبي مبختلف أقطار الوطن العربي 
ويعد اإلجناب من القيم األساسية في مجتمعاتنا العربية،  
بل وتس��عى إليه املرأة ويكون هو هدفها األول في احلياة،  
فهو الذي يعزز مكانتها في األسرة وفي حياتها الزوجية وفي 
نظ��ر بعض املجتمعات الريفية إن املرأة التي ال تنجب هي 
غير جديرة _ في نظرهم _ باحلياة الزوجية فهم يقيس��ون 

مكانة املرأة بقدرتها على اإلجناب. 
وبالرغ��م من القي��م الكثيرة التي تتحلى به��ا املرأة عند 

اختيارها كزوجة مثل اجلمال والنسب واألخالق الكرمية 

طقوس الخصوبة
 في المجتمع المصري

http://content.wdl.org
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وامل���ال اإل اأن���ه عن���د زواجها وع���دم اإجنابها 

ترتاجع هذه القيم اأمام قيمة الإجناب. 

وخل���ف الأطفال بعام���ة والذك���ور خا�شة اأمر 

ذو قيمة اأ�شا�شية ك���ربى يف حياة الريفيني وكثريًا 

م���ا ن�شمعهم يقول���ون اإن الأطف���ال ) زينة احلياة 

الدني���ا( وهم ” خ���ري وبركة من عند اهلل ” لأنهم 

الي���د العاملة التي تزيد من الك�ش���ب والرزق ومن 

دخل الأ�شرة، وهم م�ش���در طماأنينة الأ�شرة على 

حف���ظ ممتلكاته���ا وتخلي���د اإ�شمه���ا وه���م كذلك 

مو�ش���وع التفاخ���ر والزهو لأنه���م �شيكونون عزوة 

و�شيزي���دون من حجم الأ�ش���رة وتفرعها بالتزاوج 

.
(1)

وامل�شاهرة والندماج يف اأ�شر اأخرى

وه���ذا املو�شوع مثلما لق���ي اهتماما كبريا من 

الباحثني فقد عربت عنه عدة اأ�شكال من مظاهر 

موروثاتنا ال�شعبية مواكبة لتنامي الهتمام بقيمة 

الإجناب ملا لها من اأهمية ق�شوى 

قيمة �لإجناب يف �لأمثال �ل�شعبية

تعد الأمث���ال ال�شعبية الت���ي اأبدعتها القريحة 

ال�شعبي���ة مبثابة حكمة املجم���وع وناجت خرباته يف 

احلي���اة بل ول ن�شتطيع درا�شة ال�شخ�شية القومية 

اإل مب�شاع���دة الأمث���ال التي ترى عل���ى األ�شنته، 

وهناك كثري من الأمثال ال�شعبية التي تربز و توؤكد 

قيمة الإجناب يف جمتمعاتنا العربية ومنها:

) اأم الغالم. . ت�شتاهل الإكرام (

) اللي مالو�س ولد. . عدمي ال�شهر وال�شند (

) الولد �شهر اأبوه (

) اأعز الولد. . ولد الولد (

) اللي خلف مامات�س (

) اللي ماحتبل�س يف ليلتها. . يا وك�شتها (

) املرا بال ولد. . بحال اخليمة بال اأوتاد (

) اهلل يعز البيت. . اللي يخرج منه بيت ( 

) امل���ره اللي مابتخلف����س. . زي ال�شجرة اللي 

مابتطرح�س دواها قلعها (

) لول الغرية.. ماحبلت الن�شوان (

) قب���ل ماحتب���ل. . ح�شرت الكم���ون. . وقبل 

ماتولد. . �شمته ماأمون (

) حبل���ى ومر�شع���ة وقدامه���ا اأربع���ة وطالعة 

اجلبل تيب دوا للحبل وتقول يا قلة الذرية(

اأم���ا اإذا �ش���اء احل���ظ ومل يكن هن���اك خلف، 

فاملحتمل ه���و الطالق اأو زواج الرجل باأخرى مما 

يعقد الأمور ويكدر �شفو حياة زوجته الأوىل. 

وم���ن العوام���ل امل�شوؤولة عن ك���رثة املواليد يف 

الأ�ش���رة الريفية موق���ف الزوج���ة ال�شعيف حتت 

التهدي���د الدائم امل�شتمر بح���ق الرجل يف الطالق 

اأو يف ال���زواج باأك���رث م���ن واح���دة، ال�شي���ئ الذي 

يجع���ل امل���راأة تهتم اهتمام���ا خا�شًا بزي���ادة عدد 

الأطف���ال تدعيم���ًا ملركزه���ا م���ع زوجه���ا وحماية 

و ه���م يوؤكدون يف معظ���م الأحيان اأن 
(2)

لأ�شرته���ا

م�شوؤولي���ة الإجن���اب م���ن عدم���ه، يقع عل���ى عاتق 

امل���راأة، وينظرون للرجل مادام هو قوي البنيان اأو 

مادام هو رجل يف حد ذاته فال ي�شوبه عيب، وهذه 

النظرة تذكي مكانة الرجل دائمًا يف جمتمعاتنا. 

 �لهتمام باخل�شوبة يف م�شر �لقدمية

اهت���م امل�شريون القدماء باخل�شوبة واحلمل 

والإجن���اب حيث كانوا يقوم���ون باختبارات عملية 

دقيق���ة لتحديد م���ا اإذا كانت امل���راأة حامال، منها 

فح�س ل���ون اجلل���د ومنظر العين���ني وغريها من 

الختبارات.

وكان م���ن اأ�شاليب حتدي���د اجلنني عن طريق 

ب���ول املراأة احلام���ل كان على يقني علم���ي باأنه ما 

دامت حتمل حياة بداخلها، فالبد لبولها اأن يكون 

حمتويا على عنا�شر خالقة )هرمون (قادرة على 

بع���ث الن�ش���اط واحلركة يف اأية خملوق���ات تت�شل 

بها. 

والفك���رة الأ�شا�شي���ة يف حتديد جن����س املولود 

قائم���ة عل���ى اأن خ�شائ����س بول ال�شي���دة احلامل 

يف ول���د يجب اأن يختلف ع���ن خ�شائ�س بول التي 

حتم���ل بنتا. ف���اإذا مت ر�س هذا الب���ول على القمح 

وال�شع���ري ، وكانت الأم حامال ، ف���ان اأحد الإثنني 

�شينم���و اأ�شرع من الآخر ، فاإذا كان الأ�شرع بالنمو 

هو القمح )وهو مذكر يف اللغة امل�شرية القدمية( 

ف���ان املولود يكون ذكرا، واإذا منا ال�شعري )وهو يف 
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اللغة موؤنث(كان اجلن���ني اأنثى. اأما اإذا مل يحدث 

 .
(3)

اأي منو لكليهما فاإن ال�شيدة ل تكون حامال

وم���ع اأن امل�شريني القدم���اء ا�شتطاعوا التنبوؤ 

باخل�شوبة عند املراأة وبجن�س اجلنني ، فيبدو اأن 

البع�س كان يحاول نوع���ا من النفوذ املبا�شر على 

نتيج���ة احلمل فمثال جنده���م يهتمون بحفظ لنب 

الأم الت���ي و�شع���ت ذك���را ، وي�شنعون ل���ه الأوعية 

اخلا�ش���ة عل���ى هيئ���ة اأم ت�ش���ع ابنه���ا يف حجرها 

)ويق���ال اأنه���ا ايزي�س (ه���ذا اللنب كان���وا يعطونه 

للم���راأة التي تريد اأن حتم���ل ، خ�شو�شا اإذا كانت 

 .
(4)

تريد اإجناب طفل ذكر

عالج �لعقم عند �مل�شريني �لقدماء 

اإن حر����س الأزواج امل�شري���ني القدم���اء على 

اإجناب الأطفال يك���ون اإزاءه حر�س م�شاعف من 

زوجاتهم عل���ى احلمل وجناحه ، واإ�شباعا لرعاية 

اأزواجهن امللحة يف الن�ش���ل من ناحية اأخرى. ويف 

املخطوط���ات امل�شرية كث���ريا ما ينم ع���ن اإحلاح 

امل�شري���ات يف توقي العقم ، ع���ن طريق اللتجاء 

اإىل اأه���ل الط���ب واىل اأهل ال�شح���ر حينا ، ثم اإىل 

في����س الآلهة و من يتو�شمن في���ه اإرادة اخلري من 

  .
(5)

املوتى حينا اآخر

كما عرث على �شحن نق�س باطنه كله وما حول 

حافته ب�شور ال�شفادع ، وكانت ال�شفدع )حقت(

م���ن اأهم رم���وز الإخ�شاب والك���رثة. ول يبعد اأنه 

كان يف ح���وزة راق اأو �شاح���ر ي�شتخ���دم يف ع���الج 

العاقر بطريقة ما. 

ومن التمائم التي يرجع لب�شها رغبة يف احلمل 

اأو جناح���ه م���ا كان ي�شكل بهيئ���ة الإلهة )تاورت ( 

ربة احلباىل وبهيئة ال�شفدعة )حقت(. 

وكان م���ن نع���وت )خن�ش���و( اأن���ه )م���ن يجعل 

الن�ش���اء مثم���رات. . ويجعل الب���ذرة تنمو يف رحم 

الأم(وو�شف اميحوتب بعد تاأليهه باأنه يهب الأولد 

مل���ن ل اأولد له ، وفى ن�س اخ���روى )..اإن حتحور 

�ش���وف تعل زوجاتك���م يحملن ذك���ورا واإناثا اإذا 

تل���ومت )حوتب دى ني�شو (ون�ش���ب اإىل احلتحورات 

.
(6)

ال�شبع اأنهن يهنب الأولد

�لرقى 

مل تك���ن الأم العادية يف الع�ش���ور القدمية يف 

م�ش���ر اأو يف غريه���ا ت���رى طفله���ا يف حاج���ة اإىل 

جمرد الوقاية من املر�س ثم عالجه ، واإمنا كانت 

ترى وجوب وقايته كذلك من احل�شد ومما يحيط 

ب���ه من الأ�شباح والأرواح ال�شريرة. وكان اأقرب ما 

تتوهم���ه امل�شرية من الأ�شباح والأرواح طائفة من 

اأرواح املوت���ى حرمها النا�س نعيم الدنيا اأو اأهملوا 

تذويدها مبقومات الآخرة فهجرت قبورها هائمة 

ناقم���ة ت�شب ج���ام غ�شبه���ا على كل م���ن تتمكن 

منه يف �ش���واد اللي���ل اأو يف و�شح النه���ار. ولوقاية 

الطفل منها �شيغت على مر الأيام كثري من الرقى 

والتعاوي���ذ تداولت بع�شها اأف���واه الن�شاء واحتفظ 

الرقاة وال�شحرة باأ�شرار بع�شها الآخر. 

واحتفظت كتب الرقى بع���دد منها ، وتتحدث 

اإحداه���ا على ل�ش���ان الأم لتقي طفله���ا �شر اأ�شباح 

الليل فتنذر امليت القادم ذكرا كان اأم اأنثى بخيبة 

الأم���ل فيما جاء ي�شعى اإليه من ت�شمم الطفل ) اأو 

كت���م اأنفا�شه(اأو )اإيذائ���ه(اأو ) انتزاعه( وتخوفه 

باأنها قد ا�شتعدت له بتميمة فيها الأذى كل الأذى 

ل���ه اإذا اأراد الطف���ل ب�شوء، حي���ث �شمنتها خليطا 

م���ن اأع�شاب تورث الهالك، وب�شل معط�س وع�شل 

م�شتح���ب لالأحي���اء م���ر للموت���ى... وتاأخ���ذ رقية 

اأخ���رى ف���ى منا�ش���دة رع ح���ني اإ�شراق���ه اأن يتوىل 

)فالن ب���ن فالنة (بحمايت���ه اإذا راأى امليتة تاأتي. 

وي�ش���رتط وا�شع هذه الرقي���ة اأن تتلى يف ال�شباح 

الباك���ر على ختم يد، اأو كما يحتمل ما�شبريو على 

خ���امت تنق�س عليه ي���د مب�شوطة، ث���م يعمل للطفل 

)باخلت���م (حجاب من �شبع عقد تعقد عقدة منها 

يف ال�شب���اح واأخرى يف امل�شاء حت���ى تكتمل العقد 

ال�شب���ع ، ولهذه الرقية �شبيهة به���ا تتلى يف امل�شاء 

وعلى ه���ذا توجه اإىل ال�شم����س الغاربة عو�شا عن 

 ..(7)
ال�شم�س امل�شرقة

 طقو�س �خل�شوبة :

ويعنى ب���ه يف جمتمع البحث تل���ك املمار�شات 

ال�شعبي���ة التي تلج���اأ اإليها املراأة الت���ي ل تنجب اأو 
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الت���ي توقفت عنه اأو التي لديه���ا م�شكالت متعلقة 

بالإجن���اب كالر�شاع���ة الطبيعي���ة بغر�س حتقيق 

اأمنيته���ا وه���و الإجن���اب وكذل���ك ح���ل امل�شكالت 

املتعلق���ة ب���ه، وهناك اأي�ش���ًا ممار�ش���ات لبد واأن 

تراعيها املراأة يف دورة حياتها ) طفلة / عرو�شة/ 

ام���راأة ( وتعترب طقو�س حماي���ة اأو طقو�س وقائية 

ق���ادرة عل���ى  تك���ون  اأن  للم���راأة  به���دف �شم���ان 

الإجناب. 

وت�شمى ه���ذه املمار�ش���ات باخلراف���ات بعيدًا 

عم���ن ميار�شه���ا اأم���ا ال���ذي ميار�شها وغالب���ًا ما 

تكون امل���راأة يف املجتمعات الريفي���ة اأو الأقل وعيًا 

وحت�شرًا فهي لديها معتقدات وم�شلمات ت�شلمتها 

م���ن الأجي���ال ال�شابقة ومن ال�شل���ف وهي مازالت 

م�شتمرة وحمققة لغايتها.

وعلي���ه ميكن تف�ش���ري اخلراف���ات ال�شائدة يف 

املجتمع احلدي���ث باأحد اأمرين اأولهم���ا : اأن تكون 

اخلراف���ات خملف���ات من املا�ش���ي البعي���د، ومن 

نتائ���ج خربات الإن�شان، يف ع�ش���ور كانت خرباته 

فيها حم���دودة، واإمكانياته يف البحث عن املعرفة 

قا�ش���رة وعاج���زة، ث���م انتقل���ت تل���ك املعتقدات 

اخلرافي���ة م���ن جي���ل اإىل جيل ع���رب الع�شور عن 

طري���ق الرتبي���ة والتعليم، حت���ى اأ�شبح���ت جزءا 

ل يتج���زاأ م���ن الرتاث الثق���ايف للمجتم���ع، والأمر 

الثاين : اأن بع�س هذه اخلرافات من �شنع العقلية 

اخلرافية التي ورثها الإن�شان عن الأجيال القدمية 

والت���ي قد يطبقها على م���ا ي�شادفه من م�شكالت 

.(8)
معا�شرة اإذا اأعوزته الطرق التي تف�شلها

 ICGô```ŸG É```¡«dEG CÉ```é∏J ≈```àdG äÉ```°SQÉªŸG √ò```g ø```eh
 .ÜÉ‚E’G ±ó¡H

اأن تذه���ب اإىل املداف���ن ) اجلبانة ( ويعربون 

ع���ن ذلك ) ت�ش���ق املدافن ( اأو ت���دور حول القبور 

اأو ب���اأن تخطو على ) اخل�شب���ة التي يحملون عليها 

املي���ت ( ع���ددا من املرات اأو تخط���و على ) الليفة 

وال�شابونة ( اللتني ا�شتخدمتا يف تغ�شيل امليت، اأو 

الدحرج���ة من فوق بع�س اجلبال والتي ين�شب لها 

نوع معني من الربك���ة اأو باملرور يف حقل باذجنان 

اأ�شود يف وقت الغروب اأو اللتجاء اإىل ال�شحر لفك 

العمل املعمول لها واملت�شبب يف عدم اإجنابها.

ويب���دو اأن ال�شبب الرئي�شي يف التجاء الإن�شان 

اإىل ممار�ش���ة ال�شلوك والعادات املت�شلة بالتفكري 

اخل���رايف، ه���و العج���ز وال�شع���ف اإزاء حاجات���ه 



94
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

الأ�شا�شية اأو م�شكالت���ه امل�شتع�شية وعدم القدرة 

على التفكري املنطق���ي ال�شليم. فاملراأة التي ت�شعر 

مث���اًل بالقلق لعدم الن�شل عمومًا اأو لعدم ) خلف( 

ال�شبي���ة بال���ذات، وتخ�شى عل���ى حياتها الزوجية 

من الت�شدع، قد تلجاأ اإىل ال�شحر لتحقيق غايتها 

وبخا�شة اإذا كانت تهل احلقائق العلمية املتعلقة 

بالتنا�شل واحلمل. . اإذ يتخيلن ويتوهمن اأن يف هذه 

.
(9)

املمار�شات اإنقاذًا لهن من اأخطار تتهددهن

واأن موق���ف امل���راأة ال�شعي���ف وم���ا تعانيه من 

�شغ���وط يف جمتم���ع ي�ش���وده الرجل بهيبت���ه وقوته 

ومن مناخ يعزز �شلطته، جعلت ال�شبيل الوحيد كي 

يتم�شك الرجل باملراأة ) زوجته ( هي اأن تنجب له 

كي تعزز مكانتها ل���دى زوجها ولدى اأ�شرة زوجها 

ول�شيم���ا حينم���ا تاأتي الزوجة من بي���ت اأبيها اإىل 

اأ�شرة الزوج حي���ث تقيم معه يف نف�س البيت حيث 

ي�شم البيت الكثري من الزوجات الأخريات لإخوة 

ال���زوج والالتي قد يك���ن اأجننب من قب���ل ويجيء 

قوله���م ) حطت عجله���ا ومدت رجله���ا ( اأي اأنها 

عندم���ا تنجب فه���ي تثبت اأقدامه���ا يف البيت، بل 

ويت���م الرتق���ب اإىل امل���راأة من ليل���ة عر�شها يف اأن 

تنجب اأم ل، ويقلق���ون جدًا اإذا تاأخر احلمل لعدة 

اأ�شهر، ويجيء قولهم ) اللي ماحتمل�س يف ليلتها.. 

يا وك�شتها (. 

ولهذا يعد العقم نازلة ترتعد املراأة من هولها، 

وحتاول بكل ال�شبل النجاة منها فتلجاأ اإىل �شروب 

م���ن املمار�ش���ات ال�شعبي���ة ت�شتجل���ب به���ا احلمل 

ويالحظ اأن ه���ذه املمار�شات من الك���رثة والتنوع 

والنت�ش���ار ب�ش���ورة كب���رية تعك�س بو�ش���وح مدى 

احلر����س ال�شعبي عل���ى توفري اخل�شوب���ة، واإزالة 

.
(10)

اأ�شباب العقم لتمكني الأنثى من اأن تنجب

ويرج���ع اأف���راد جمتمع البح���ث اأن �شبب عدم 

اإجن���اب الزوجة اأو تعطلها وتاأخرها اإىل ما ي�شمى 

بالكب�شة اأو امل�شاهرة.

حول مفهوم �لكب�شة �أو �مل�شاهرة:

والكب�شة اأو امل�شاهرة كما يراها اأفراد جمتمع 

البح���ث اأنها �شرر اأو اأذى ي�شيب املراأة عمومًا يف 

مراحل معينة من دورة حياتها ) طفلة / عرو�شة / 

اأم ( ويف اأوق���ات معينة مثل وقت ختانها اأو زفافها 

اأو اإجنابها واأي�شًا يف وقت فطامها ملولودها، وهذا 

الأذى وال�شرر من �شاأنه اأن يعطل خ�شوبتها. 

والأ�ش���رار الت���ي تنت���ج من ه���ذه الكب�ش���ة اأو 
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امل�شاهرة فاإذا كب�شت ) املراأة ( اأثناء عملية اخلتان 

له���ا وه���ي طفلة فحينم���ا تكرب وتت���زوج ل تنجب، 

واإذا كب�شت وهي عرو�س حديثًا تاأخر حملها، واإذا 

كب�ش���ت وه���ي وا�شع���ة ) اأجنبت حديث���ًا ( فهي ل 

تنجب ثانية، اأو يجف لديها لنب الر�شاعة، واأي�شًا 

اإذا كب�شت بعد فطامها لوليدها رمبا قد ينتج عن 

ذلك عدم احلمل ثانية اأو اإ�شابة وليدها، و تو�شح 

لن���ا املادة الثنوجرافي���ة اأن الكب�ش���ة اأو امل�شاهرة 

ت�شي���ب اأي�شا الذكور م���ن الأطفال اأثن���اء اإجراء 

اخلتان لهم والتي من �شاأنها اأن تعطل خ�شوبتهم 

حينم���ا يكربون. وحتدث امل�شاهرة اأو الكب�شة عند 

دخول اأح���د الأ�شخا�س على املراأة وهي يف حالت 

معينة كما ذكرن���ا )خمتَّنة عرو�س وا�شعة فطمت 

طفلها ( حديثًا، دون اأن ترى هالل ال�شهر العربي 

اجلديد. 

ل���ذا يج���ب مراعاة دخ���ول ال�شخ����س اأوًل ثم 

خ���روج املراأة ) يف حالتها ( اإلي���ه وبذلك تتجنب 

الكب�ش���ة، اأم���ا اإذا حدث���ت الكب�ش���ة اأو امل�شاهرة، 

تعر�ش���ت امل���راأة ل���الأذى اأو ال�شرر فيج���ب عليها 

اأن ت�شع���ى لفك الكب�شة وهناك ط���رق كثرية لفك 

الكب�شة وهي تتوقف على نوعيتها. 

وي���رى جمتم���ع البح���ث اأن هن���اك اأ�شخا�ش���ا 

بعينه���م م���ن �شاأنه���م اأن يحدث���وا الكب�ش���ة عن���د 

دخوله���م عل���ى امل���راأة ) يف اأوق���ات تك���ون عر�شة 

للكب�ش���ة وامل�شاه���رة ( وكذلك عن���د دخولهم على 

الأطفال الذكور) عند ختانهم( مثل:

الق���ادم من املداف���ن اأو من �ش���ارك يف واجب 

العزاء. 

القادم من ال�شوق. 

القادم ويحمل معه حلمًا نيئًا. 

القادم ويحمل معه باذجنان اأ�شود. 

القادم ويكون حالقا ذقنه حديثًا.

القادم رجل اأو �شيدة حتمل اأو ترتدي ذهبًا.

امراأة قادمة تكون عليها الدورة ال�شهرية. 

عرو����س جدي���دة اأو اأطفال خمتتن���ون مل يهل 

عليهم ال�شهر العربي اجلديد. 

ونالحظ مدى ت�شاب���ه هذه الأفكار يف الأفراد 

الذين من �شاأنهم اأن يحدثوا الكب�شة يف الكثري من 

جمتمعاتنا العربية 

وي���رى الباح���ث اأن كلمة م�شاه���رة ) كب�شة ( 

تاأتي من كلمة ال�شهر واملق�شود هنا ال�شهر العربي 

)القم���ري( وذلك لأن روؤية ه���الل ال�شهر العربي 

اجلديد كما يرى جمتمع البحث هو �شرط لتجنب 

حدوث امل�شاه���رة، اأما عدم روؤيت���ه في�شاعد ذلك 

يف حدوث امل�شاهرة، ومن كلم���ة ال�شهر اأتت كلمة 

“ وه���ي التي متن���ع اأو تقي من حدوث  ” م�شه���رة 
امل�شاهرة اأو الكب�شة. 

وهن���اك ” م�شهرة “ معمولة من جريد النخل 

وهي قطعة �شغرية من جريد النخل ويحفر عليها 

ث���الث اأو خم�س اأو �شبع عالم���ات باآلة حادة وتعلق 

للطف���ل املخت���نت اأو العرو����س اأو الأم الوا�شع���ة اأو 

الفاطم���ة لطفلها حديثًا، حتى وق���ت روؤية الهالل 

اجلديد من ال�شهر العربي فريميها �شاحبها وهو 

ر ومتطلُع للهالل ويقول.  ناُظُُ

) يا �شهر يا جديد.. خد م�شهرتي �جلريد(.

) يجعل��ك بخي��ت علين��ا.. و�شالم��ك حت��ت 

رجلينا.. ونورك جوه عنينا (. 

ويعللون بذلك اأن جريد النخل طاهر يرفرف 

وي�شبح اهلل.

وهناك م�شهرة اأخرى عبارة عن خيط �شغري 

يعق���د 3 اأو 5 اأو 7 عق���دات ويعل���ق يف يد �شاحبه 

وعن���د روؤية الهالل يرميه���ا يف وجه الهالل ويقول 

نف�س الدعاء ال�شابق اأو دعاء اآخر 

) ه��ل هالل��ك �شه��ر مب��ارك. . خ��د م�شهرتك 

وروح حلالك (

وبالرغ���م من اعتقاد جمتم���ع البحث اأن هذه 

امل�شه���رة تق���ي اأو متن���ع من ح���دوث امل�شاه���رة اأو 

الكب�شة اإل اأن البع�س يقول 

) الع���ني ح���ق. . وامل�شه���رة باط���ل (، وه���م 

يق�ش���دون اأن عم���ل امل�شه���رة ل مين���ع من حدوث 

ال�ش���رر اأو الأذى الذي رمبا ينتج من العني ) عني 

احلا�شد (

بينما العتقاد العام يف جمتمع البحث اأن روؤية 
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ه���الل ال�شهر اجلديد يجنبهن العر�شة للكب�شة اأو 

امل�شاهرة، لذا فهن يحر�شن على اأن يكون اخلتان 

اأو الفط���ام اأو الزواج قبل ال�شه���ر العربي اجلديد 

بيوم���ني عل���ى الأك���رث حت���ى تك���ون ف���رتة احتمال 

تعر�شهن للكب�شة اأو امل�شاهرة قليلة، 

ق���رى  اإح���دى  نف�ش���ه يف  الباح���ث  راأى  وق���د 

. عيادة طبيب الأطفال املزدحمة جدًا 
(11)

البحث

لإج���راء عملي���ات اخلت���ان، وعندما �ش���األ، اأجابه 

الإخباري باأنه غدا ال�شهر اجلديد وظهور الهالل 

وبالت���ايل ميك���ن تنب ح���دوث امل�شاه���رة لهوؤلء 

الأطفال.

كذلك حتر�س الأمه���ات عند فطام اأطفالهن 

اأن يت���م الفطام قب���ل نهاية ال�شه���ر العربي، وقبل 

ظهور الهالل اجلديد، حت���ى يت�شنى لالأم اأن تراه 

وبالت���ايل تتجن���ب عر�شته���ا امل�شاه���رة، وكذل���ك 

حتر�س العرو����س احلديثة على عدم خروجها من 

املنزل اأثن���اء النهار اإل عندما ت���رى هالل ال�شهر 

اجلديد. 

ويتواف���ق ه���ذا م���ع ماعر�شت���ه من���ى حام���د 

الفرنواين يف قري���ة الرباجيل مركز اإمبابة، حيث 

تذك���ر. ...وكذلك الفطام غالب���ًا ما يتم يف اأواخر 

اأيام ال�شهر العربي وتختار الأم هذا التوقيت حتى 

ل مي���ر وقت طويل حل���ني بدء �شه���ر عربي جديد 

وذل���ك العتق���اد ب���اأن حالتها من التغ���ريات التي 

ت�شي���ب الث���دي نتيجة لرتاك���م ل���نب الر�شاعة به 

توؤهلها لأن ت�شبح جماًل خ�شبًا حلدوث امل�شاهرة 

 .(12)
التي قد ينتج عنها عدم احلمل مرة ثانية 

وهذا م���ا يوؤك���د انت�ش���ار وثب���ات الظاهرة يف 

املجتمع امل�شري كله

 ”فان جنب“ وطقو�س �لعبور

قدم الع���امل الفرن�شي ” ف���ان جنب“ نظريته 

واملعروفة بطقو����س العبور لو�شع ت�شورات نظرية 

لالحتفالت امل�شاحبة للطقو�س التي توؤدى داخل 

الع���ادات يف املراح���ل املتع���ددة حلي���اة الإن�شان، 

ولق���د حاول ” فان جنب ” اأن مييز الطقو�س التي 

ت�شاحب النتقال م���ن حالة اإىل اأخرى ومن عامل 

اإىل اآخ���ر ) �شواء كان كوني���ًا اأو اجتماعيا ( اإذ اأن 

هذه الطقو����س ت�شري وفق قاعدة عام���ة اأو ترتيب 

مع���ني، ويعر�س ” فان جن���ب“ خمططًا تف�شيليًا 

لهذا النوع من الطقو�س

وق�شمها اإىل ثالثة اأنواع 

.Rites de séparataion طقو�س انف�شال -

 .  Rites de mariage طقو�س اندماج -

 .Rites d´ agrégation طقو�س انتقال -

وق���د لحظ ” ف���ان جنب “ يف حتدي���ده لهذه 

الأمناط ع���دم اقت�شار اأي منط منها على مرحلة 

معين���ة م���ن مراح���ل النتق���ال التي تت���م يف حياة 

الإن�شان، حيث ذهب اإىل اأنها قد تتداخل جميعها 

.
(13)

يف كل منط احتفايل اأو قد توجد متفرقة

 وتنطلق فكرة طق�س العبور من �شورة ب�شيطة 

وناطق���ة هي �شورة العتبة التي يتم تاوزها �شواء 

كانت ه���ذه العتبة رمزي���ة اأم اجتماعية اأم روحية 

حيث مييز ” فان جنب “ فئة معينة من الطقو�س 

الت���ي ” ترافق كل تغري يف امل���كان واحلالة واملوقع 

الجتماعي وال�شن “ اأنها طقو�س عبور 

وميكن ربط حالت املراأة ) ختان زواج ميالد 

فطام ( و)ختان الذكور( بنظرية طقو�س العبور، 

حي���ث جن���د اأوًل يف مرحل���ة اخلت���ان- واملالحظ 

يف ريفن���ا امل�ش���ري كانت ترى عملي���ات اخلتان 

لالإن���اث اأي�ش���ًا كما للذكور- تعد ه���ذه مرحلة من 

طقو�س العب���ور حيث يتم طق����س احتفايل ويعترب 

ه���ذا الطق�س مبثاب���ة مرحلة انتقال م���ن الطفولة 

اإىل املراهق���ة وال�شب���اب، واأي�ش���ًا تع���د احتفالت 

الزواج طقو�س انف�ش���ال عن حياة ما قبل الزواج 

وطقو����س اإدماج للحياة الزوجي���ة يف نف�س الوقت، 

وكذلك الإجناب ) الولدة ( وما قبلها احلمل فقد 

حتم���ل يف طياته���ا طقو�س احتف���ال ومتثل مرحلة 

انتق���ال م���ن حياته���ا ال�شابق���ة ويف نف����س الوقت 

مرحلة اندماج مع جنينها اأو وليدها، حيث انتقلت 

اإىل مرحلة جديدة حيث تكت�شب الأم و�شعًا رمزيًا 

واجتماعي���ا جدي���دًا بع���د اإجنابه���ا، اأم���ا الفطام 

فل���ه طقو����س خا�شة حي���ث يعترب الفط���ام مرحلة 
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انف�ش���ال الطفل عن الأم والعك����س والنتقال اإىل 

مرحلة جديدة يعتمد فيها على نف�شه. 

اإن انتق���ال اأو تدرج ع�شو اجلماعة من مرحلة 

اإىل مرحلة التي فوقها تتطلب تاأدية �شعائر معينة 

ورمبا تعترب ال�شعائر اأثناء احلمل كعالمة للميالد 

ال���ذي يوؤدي اإىل احلياة، و�شعائ���ر اخلتان تتطابق 

مع النتقال من ال�شبا اإىل �شن املراهقة، و�شعائر 

امل���وت النتق���ال اإىل الآخ���رة. كل ه���ذه ال�شعائ���ر 

ك�شعائ���ر انتقال، لديها الكث���ري امل�شرتك الواحدة 

م���ع الأخرى وق���د اأظهر النرثبيولوج���ي الفرن�شي 

” ف���ان جنب “ اأن���ه ميكن ب�شكل عام متييز ثالث 
خطوات اأو درج���ات، اأول ال�شعائر التمهيدية التي 

ي���رتك فيها املبت���دئ بعد الإع���داد الواجب و�شعه 

ال�شابق ويدخل عتبة الو�شع اجلديد ���ثانيا الفرتة 

الواقع���ة عل���ى عتب���ة ال�شع���ور اأو هام�شي���ة الفرتة 

على العتبة معر�شًا ملخاط���ر خا�شة وثالثًا �شعرية 

النتق���ال النهائي عند قبول���ه يف الو�شع اجلديد، 

ويتخلى عن خمتلف ال�شفات التي كان يحملها يف 

.(14)
املرحلة الهام�شية

وقد لحظ باخ A. Bach على وجه العموم اأن 

هن���اك اعتقادًا باأن القوى وال�شرور تزداد خطورة 

ب�شف���ة خا�شة يف ف���رتات النتقال م���ن حالة اإىل 

اأخرى عند امليالد والزواج واملوت. . الخ، وينطوي 

هذا املوقف على نوع م���ن اخلوف الذي ي�شت�شعره 

 .
(15)

الإن�شان البدائي من كل ماهو جديد

وترجم���ت ه���ذه الق���وى وال�ش���رور وعرفت يف 

جمتمعاتنا بالكب�شة اأو امل�شاهرة وهي التي حتدث 

كم���ا ذكرنا يف مراح���ل ) اخلتان ال���زواج الولدة 

الفط���ام ( ويوؤك���د جمتم���ع البح���ث اأن اخل�شوبة 

تتعر����س للخطر يف ه���ذه الأوقات وه���ي اإذا كب�س 

اأو دخ���ل �شخ�س م���ا على الطفل الذك���ر اأو الأنثى 

اأو دار حوله���ا اأثناء عملية ختانهما- فاإنهم ح�شب 

اعتقاده���م- حينما يكربان ويتزوجان ل ينجبان، 

واإذا كب�س اأو دخل �شخ�س ما على عرو�شة جديدة 

قبل روؤيتها للهالل فاإنها ح�شب اعتقادهم ل تنجب 

ثانية اأو اإ�شابة طفلها. 

و‘يذكر اأي�شًا عند حدوث اأزمات دورة احلياة 
كامليالد واخلتان والزواج والتي ت�شيل فيها الدماء 

يظل الف���رد عر�شة لل�شر ملدة اأربع���ني يومًا ويظل 

الفرد طوال هذه الفرتة معر�شًا لهجمات الأ�شباح 

.
(16)

التي قد ت�شبب املر�س، وفقدان اخل�شوبة

وترتبط معظم احل���الت واخلا�شة بامل�شاهرة 

والكب�ش���ة بال���دم حي���ث جن���د ) اخلت���ان والزواج 

والإجن���اب ( نرى فيها �ش���ورة الدم ال���ذي ي�شيل، 
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ويعت���رب الدم من الأ�شياء الت���ي يت�شل بها اخلطر، 

ويف املفهوم ال�شعبي �شورة الدم تذب اإليها اجلن 

اأو تك���ون عر�شة للتاأث���ريات ال�شحرية وبالتايل فاإن 

هذه احلالت ويف هذه الأوقات يقرتب اجلن وي�شبب 

الأذى اأو ب�شورة اأخرى يعر�شهم للكب�شة وامل�شاهرة 

وي�شبب لهم الأذى ويوؤثر بال�شلب على اخل�شوبة. 

جتنب �لكب�شة و�مل�شاهرة

هن���اك ع���دة اأم���ور يج���ب مراعاته���ا لتجنب 

الكب�شة وامل�شاهرة

1 - يج���ب مراع���اة عند ق���دوم اأي �شخ�س من 
مكان ما وعند دخوله اإىل الأ�شخا�س املهيئني 

) اأو املعر�ش���ني للم�شاهرة اأو الكب�شة ( فالبد 

اأن يدخل ه���و اأوًل يف اإحدى غ���رف املنزل ثم 

يخرج علي���ه الأ�شخا����س العر����س للم�شاهرة 

وبالتايل ميكن تن���ب الكب�شة والتي تاأتي من 

القادمني من اخلارج. 

عمل م�شهرة من اجلريد اأو اخليط.  -  2
وبذلك تتجنب الكب�شة اأو امل�شاهرة.

املمار�شت���ني  اإىل  بالإ�شاف���ة  ممار�ش���ة  وهن���اك 

ال�شابقت���ني يج���ب الأخذ به���ا �ش���واء ل�شمان 

تنب الكب�شة اأو لفكها اأن هي حدثت

وه���ى اأن تذه���ب العرو����س احلديث���ة اأو الأم 

الوا�شع���ة حديث���ا اأو الأطف���ال الذي���ن مت ختانهم 

حديث���ا اأو الأم وطفلها املفط���وم اإىل اجلبانة قبل 

حلول ال�شهر اجلديد واأن يخطوا على اخل�شبة التي 

يحملون عليها املوتى وكذلك )الليفة وال�شابونة( 

اللتني ا�شتخدمتا يف تغ�شيل امليت.

�لفرتة �حلرجة 

وه���ى الف���رتة التي ياأخذه���ا الف���رد لالنتقال 

م���ن مرحل���ة اإىل اأخ���رى كم���ا ذكرن���ا يف طقو�س 

العبور)الفط���ام واخلت���ان والزف���اف والإجناب( 

تك���ون فرتة خط���رة ويك���ون الف���رد فيه���ا عر�شة 

لالأ�شباح والعني احلا�شدة والعني ال�شريرة وميكن 

اأن متتد اإىل اأربعني يوما

حيث تكون م�شاعر القلق على �شالمة الوالدة 

واملول���ود خ���الل الف���رتة التي تل���ي عملي���ة الولدة 

مبا�ش���رة والت���ي متت���د مل���دة اأربعني يوم���ًا ” فرتة 

النفا�س“ تك���ون الوالدة واملول���ود عندهم عر�شة 

لل�شرر خالله���ا فالبن�شبة للوال���دة يخ�شون عليها 

 .
(17)

من الكب�شة

 É```¡JÉYGôe Ö```éj äÉ```WÉ«àMG ∑É```æg á```HƒædG ‘h
: »Ñ°üdG ¿ÉàN óæY

وهي الإج���راءات الوقائية خالل فرتة اخلتان 

وملدة اأربعني يومًا بعده���ا، وهي الحتياطات التي 

تتعل���ق بامل�شاه���رة اإذ هن���اك اعتقاد نوب���ي �شائد 

اأن الإن�ش���ان ال���ذي مير بفرتة حرج���ة مثل امليالد 

وال���زواج واملوت يتعر�س للخط���ر ملدة اأربعني يومًا 

اأو يف حلول ال�شهر العربي اجلديد. 

وخ���الل هذه الف���رتة يكون ال�شخ����س عر�شة 

للع���ني ال�شري���رة وللجن ل���ذا فهو ي�ش���ع احلجاب 

اأو التعوي���ذة الت���ي حتميه من املخاط���ر التي تهدد 

قدرت���ه على الإجناب، ويف احتفالت ختان الإناث 

التي تت�شم بالهدوء يتم حرق البخور اأثناء العملية 

، كذلك يتم 
(18)

لط���رد اجل���ن والع���ني ال�شري���رة

ا�شتخدام الأحجبة والتمائم لالأم والطفل يف حالة 

الفطام وللطفل يف حالة اخلتان،

وه���ذا يوؤكد انت�شار الظاه���رة يف النوبة اأي�شا 

وكذلك يف الكثري من جمتمعاتنا العربية.

وم���ن املحرم���ات الواج���ب مراعاته���ا به���ذا 

ال�ش���دد، اأن ) اخلال����س ( اإذا خرج من احلجرة 

الت���ي بها ال�شي���دة الوالدة، فال يدخ���ل عليها مرة 

ثانية لأي �شبب من الأ�شباب خوفًا من م�شاهرتها 

.
(19)

اأي انقطاع حملها بعد ذلك

واأي�شًا قد جرت العادة بعد اأن تزف )املحرمة( 

على مالإ من النا����س يف بيت العرو�س، اأن حتتفظ 

بها اأم العرو�س يف مكان اأمني، واأل تدخل بها على 

العرو�س ثانية قبل م�شي اأ�شبوع، فمن معتقداتهم 

اأن دم املحرم���ة اإذا دخل عل���ى العرو�س قبل �شابع 

يوم فاإنه ) ي�شاهرها ( اأي ي�شبب العقم، اأو ي�شبب 

.
(20)

النفور وال�شقاق بينها وبني زوجها

�ملوت و�خل�شوبة:
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ي�شود اعتقاد يف املجتمع الريفي عندما يدخل 

�شخ����س قادم م���ن القبور على عرو����س حديثة اأو 

امراأة اأجنبت حديثًا اأو على بنت ترى لها عملية 

اخلت���ان حت���دث الكب�ش���ة اأو امل�شاه���رة والتي من 

�شاأنها متنع احلمل اأو توقف لنب الر�شاعة. 

والقب���ور حتمل يف مفهومه���ا املوت ويتبع ذلك 

كل املمار�ش���ات التي تري بداية م���ن روؤية امليت 

وتغ�شيل���ه وتكفينه ودفنه يف القب���ور وتلقي العزاء 

وزي���ارة القب���ور فكل م���ن ق���ام به���ذه املمار�شات 

فه���و من وجهة نظ���ر املجتمع الريف���ي اأو العتقاد 

ال�شائ���د يف جمتم���ع البح���ث هن���اك اأن���ه �شخ�س 

حمظ���ور دخوله البيت الذي ب���ه العرو�س اأو املراأة 

الت���ي اأجنبت حديث���ًا اأو اأثناء عملي���ة اخلتان واإن 

كان لب���د، فيدخ���ل ه���و اأوًل ثم تخرج اإلي���ه املراأة 

املق�شودة وبذلك ل يكون قد كب�س عليها. 

وتع���د كب�شة امليت اأو كب�شة ) املدافن ( القبور 

من اأقوى الكب�شات )امل�شاهرة ( والتي يعول عليها 

العتقاد ال�شائد يف املجتمع املحلي بعدم الإجناب 

اأو العقم ورمبا تف�شري ذلك اأن املقابر مقر لالأرواح 

والت���ي من �شاأنها اأن ت���وؤذي الآخرين واخلوف من 

تعقب روح امليت اأو �شبح املوت الذي يوؤذي )وي�شبب 

عقم الن�شاء وتوقف لنب الر�شاعة.... الخ (.

ويعتقد البع�س اأن مل�س ج�شد امليت اأو القرتاب 

من���ه يجعل ال�شخ����س جن�شًا لذا فه���م يتحا�شونه 

ويحول���ون دون دخوله على امراأة اأجنبت حديثًا اأو 

عرو�ش���ة حديثة اأو اأثن���اء عملية اخلتان والذي من 

�شاأنه اأن يعطل اأمور اخل�شوبة. 

ملاذ� �لقرب ؟ 

ربطت ال�شعوب الزراعية البدائية بني طقو�س 

اخل�شب وعبادة املوتى فكانتا يف الواقع مظهرين 

لدين واح���د، وتعبريًا عن اآمال املجتمع وخماوفه، 

ومل���ا كان الأ�شالف م�شدر احلي���اة، فقد اعتربوا 

م�شتودع���ًا للقوة وللحيوية والنبع الذي تفي�س منه 

كل القوى التي متنح الن�شاط والرزق والنماء. 

لذا مل ينظ���ر اإليهم امل�شري بو�شفهم اأرواحًا 

فارق���ت عامل���ه ب���ل ق���وة مازال���ت عل���ى فاعليته���ا 

ون�شاطها، ولي�س ما ي�شادفه املرء من خري اأو �شر 

يف حياته اإل راجع���ًا اإليهم اأوًل واأخريًا مثل �شطوء 

القمح، وتنا�شل القطعان وحيوية الرجال والنجاح 
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يف ال�شيد واحلرب. 

ل���ذا اعترب امل�شريون املو�ش���ع الذي يقيم فيه 

الأ�شالف اأقد����س بقاع العامل، فمنه يفي�س اخلري 

على املجموع.

ول���ول املقربة واجلبان���ة، لكان���ت احلياة على 

الأر�س يائ�شة.

ومل يحدد الإن�شان القدمي اأ�شالفه باعتبارهم 

�شخو�ش���ًا بل نظر اإليهم بو�شفهم مفهومًا جماعيًا 

دون اأ�شماء فردية وعرفهم امل�شريون ) بالأرواح( 

ودعوهم كاوات) كا (

وكان���ت ه���ي امل�شوؤول���ة ع���ن اخل�ش���ب والقوة 

اجلن�شي���ة واحلظ احل�شن ومل يكن مقرها الأر�س 

يف منازل الأحياء بل يف مقابرهم. 

بيد اأن امل�شريني كانوا مرتبطني اأ�شد الرتباط 

مبا�شيهم اجلماعي ومتم�شكني مبثل تلك الأمناط 

البدائي���ة يف التفكري، وهم مل يعبدوا اأ�شالفهم بل 

كان���وا يودون ل���و اأن بع�شًا من قواه���م حلت فيهم 

 .
(21)

حتى ي�شتخدموها يف ق�شاء حوائجهم

فك كب�شة �مليت بهدف �لإجناب :

هن���اك ع���دة طقو����س متار�شها امل���راأة بهدف 

احلم���ل و الإجن���اب اأو به���دف ف���ك الكب�ش���ة – 

والتي تع���ول اإليها املراأة �شب���ب عطلها- اأو التقاء 

منه���ا قب���ل اأن حتدث وكذلك البن���ت بعد فطامها 

والعرو�س اجلديد 

فالبد اأن تذهب امل���راأة املكبو�شة اإىل املدافن 

ويع���ربون ع���ن ذل���ك ) ت�ش���ق املداف���ن ( فاإما اأن 

تل���ف ح���ول القب���ور اأو تخط���و على اخل�شب���ة التي 

حتمل املوتى اأو عل���ى) الليفة وال�شابونة( واللتان 

ا�شتخدمت���ا يف تغ�شي���ل املي���ت، اأو ه���ي تطلب من 

ال�شخ����س ال���ذي يق���وم بدفن املوت���ى ) احلفار ( 

باأن يفتح لها اأح���د القبور وترى جثة امليت اأو ترى 

عظام املوتى وبعدها تعود اإىل البيت مبا�شرة دون 

اأن متر على اأحد اأثناء عودتها . 

ويف اأماك���ن اأخ���رى تطل���ب امل���راأة املكبو�ش���ة 

من احلف���ار اأن يخرج له���ا عظام) اأح���د املوتى( 

وتخطو عليه 3, 5, 7 مرات، وتعطي للحفار اأجرًا 

مقاب���ل هذه املهمة، ويف منطقة اأخرى من مناطق 

البح���ث يقوم احلفار باإخراج) يد عرو�شة( ماتت 

ليل���ة زفافها وتك���ون احلنة يف كفه���ا واملنوكري يف 

اأظافره���ا وتخط���و عليه���ا امل���راأة املكبو�شة ثالث 
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م���رات اأو تاأخذه���ا اإىل بيته���ا وت�شعه���ا يف امل���اء 

وت�شتحم فوقها. 

ويف قرية اأخرى من قرى منطقة البحث تطلب 

املراأة التي ل تنجب م���ن احلفار اأن يفتح لها اأحد 

القب���ور فتطل عل���ى القرب من الداخ���ل وهي ترفع 

جلبابها اأمام القرب وي�شرتط اأن تكون تطهرت من 

الدورة ال�شهري���ة وترى هذه املمار�شة وتعود اإىل 

البيت وتلتقي مع زوجها. 

كذل���ك تلجاأ بع�س ال�شي���دات الالتي ل ينجنب 

اإىل ا�شتخدام ) ليفه اأو �شابونه ( اللتني ا�شتخدمتا 

يف تغ�شي���ل املي���ت، وهما بالتايل ق���د لم�شا ج�شم 

املي���ت يف ال�شتحم���ام وبالت���ايل تنف���ك الكب�ش���ة 

وتنج���ب، وبالت���ايل يحر�س الواقفون م���ن اأقرباء 

املي���ت والذي���ن يقومون باإع���داده باحلف���اظ على 

ه���ذه الأ�شياء، وبع�س النا�س ي�شعون هذه الأ�شياء 

يف �شن���دوق امليت مع���ه ويعلل البع����س )من اأخذ 

حاجة امليت يحب�س امليت يف قربه(، ويعلل البع�س 

الآخر باأن يرف�س اأقرباء امليت هذا الت�شرف من 

قب���ل الآخرين يف ا�شتخ���دام اأ�شياء املي���ت ) ليفه 

�شابونه( ب���اأن اأقرباء واأهل امليت يكونون يف حالة 

حزن فكيف ي�شتغل حزنه���م يف فرح الآخرين عن 

طري���ق فك الكب�ش���ة والإجناب، ل���ذا يلجاأ البع�س 

م�شتغلني حال���ة الربكة يف تهيز واإعداد امليت يف 

اأن ي�ش���رق اأح���د الواقفني ) ليف���ه �شابونه ( التي 

ا�شتخدم���ت يف تغ�شي���ل املي���ت واإعطائه���ا للمراأة 

املكبو�ش���ة، وقد حت���دث كثري من امل�ش���اكل ب�شبب 

هذه املمار�شة.

 اأو اأنها تدخل يف قرب ميت ويغلق عليها يف هذه 

املقربة اعتق���ادا اأن الرجفة تعلها حتمل، اأو هي 

تذهب اإىل ال�شلخانة وتخطي الدم، وكذلك ميكن 

اأن تخطو على دم ذبيحة منذورة، وقد تطلب امراأة 

ل تنج���ب من احلف���ار اأن يخرج له���ا طفل �شقوط 

) �شق���ط ( من اجلبان���ة وتخطو عليه ثالث مرات 

تنفك الكب�ش���ة، والعتقاد ال�شائع لهوؤلء القرويني 

اإذا خطت املراأة على طفل �شقوط فاإن روح الطفل 

�شتولد مرة ثانية يف الأم، وهذا العتقاد يف تنا�شخ 

الأرواح منت�ش���ر يف املجتم���ع الريف���ي حي���ث ياأتون 

بطف���ل �شق���وط وميلح���وه وي�شعوه يف علب���ة وتاأتي 

املراأة التي ل تنجب وتخطو عليه ثالث مرات. 

ويحدثن���ا ” جيم�س فريزر “ ع���ن نف�س منط 

التفكري ففي ) بال�شبور ( يف اإقليم الهند الو�شطى. 

فالطفل اجلهي����س اأو ذلك الذي ت���ويف قبل مرور 

الي���وم ال�شاد�س على ولدت���ه ل يحمل خارج البيت 

ليدف���ن بل يو�شع يف وع���اء طيني ) جارا ( ويدفن 

عند مدخل البيت اأو يف فنائه، ويقول البع�س اأنهم 

يفعلون ذلك لكي تلد الأم طفاًل اآخر، ويحدث هذا 

يف ح���ي ) هي�شار ( حيث يدفن���ون الأطفال املوتى 

عند عتبة البيت معتقدين بذلك اأن يف هذا ارتداد 

 .
(22)

الروح اإىل الأم

ويف جمتمع البحث يحتفظون بالطفل ال�شقط 

بعد متليح���ه يف علبة يف منازله���م لنف�س ال�شبب، 

وين�شح العجائز هوؤلء ال�شيدات الالتي ل ينجنب 

ب���اأن يخطني عل���ى خال�س طف���ل ) امل�شيمة ( كي 

ينج���نب وتت�شابه هذه املمار�شة م���ع �شعب الباتاك 

يف �شومطره اإىل دفن خال�س وليدهم حتت البيت 

لعتقاده���م اأن���ه يحت���وي على روح الطف���ل، بينما 

تق���وم قبائل اأخ���رى يف ” �شومطره “ بحفظ ذلك 

اخلال����س بحر����س عن طري���ق متليح���ه واإ�شافة 

التم���ر الهندي اإليه والتو�ش���ل اإىل الروح كي تدخل 

 .
(23)

فيه

والعتقاد باأن خال�س الطفل يحوي جزءا من 

روح ذل���ك الطفل �شائع يف اأنح���اء الأر�س جميعًا، 

وبالت���ايل ف���اإن ممار�ش���ة امل���راأة الت���ي ل تنج���ب، 

باخلطو على خال�س طفل مدلولًه باأن روح الطفل 

) املوج���ود يف اخلال����س ( �ش���وف ت���دب يف املراأة 

التي تخطيه وبالتايل �شوف تنجب ومن ذلك تعمد 

املراأة الريفية اإىل دفن خال�س الطفل حتت البيت 

اإذا اأرادت طف���اًل اأخر واإذا مل ت���رد املراأة اإجناب 

اأطف���اًل،  وتكون ق���د اكتفت مما معه���ا من اأولد، 

وتري���د اأن تعم���ل عمل خ���ري فاإنه���ا تعطي خال�س 

وليده���ا ك���ي تخط���و عليها ام���راأة ل تنج���ب، وقد 

ترف����س بالرغم م���ن اأنها ل تريد اإجن���اب اأطفال 

اآخري���ن، ويع���زى رف�س اإعط���اء اأي امراأة خال�س 

وليدها )امل�شيمة( اإىل امراأة اأخرى ل تنجب، اإىل 
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اعتق���اد �شائد يف املجتمع الريف���ي باأنه اإذا خطت 

ام���راأة ل تنجب عل���ى خال�س طف���ل فاإنها تنجب 

وامل���راأة الأخرى يح���دث لها ) عط���ل ( �شرر من 

�شاأنه اأن يوقف لنب الر�شاعة اأو اأنها ل تنجب مرة 

اأخرى. 

وتكون فائ���دة كبرية اإذا خطت امل���راأة التي ل 

تنج���ب على جثة مي���ت حديث وتف�ش���ري ذلك باأن 

روح املي���ت هائمة حول اجلثة وبالت���ايل بتخطيها 

ت���دب روح امليت يف املراأة وتنج���ب، لذلك يحر�س 

اأه���ل امليت عند تغ�شيله ب���اأن يكون اأقرب الأقربني 

واملوث���وق بهم ه���م الذي���ن يقومون به���ذه العملية 

ويحر�شون اجلثة م���ن مثل هذه املمار�شات واإن مل 

يتح تخطية اجلثة بعد موتها مبا�شرة فاإنها تخطي 

مكان اجلثة اأو اآثاره���ا وتعترب اآثار امليت لها نف�س 

الق���وة ال�شحرية التي حتققه���ا التخطية على جثة 

امليت. 

*وهناك ممار�شة اأخ���رى �شبيهة بذلك وهي 
اإذا كان هن���اك اأحد مقتول وحمل���وه على اخل�شبة 

) احل�شني���ة ( التي يحملون عليها املوتى، وحتاول 

امل���راأة التي ل تنجب اأن تخطو ه���ذه اخل�شبة التي 

حمل���ت ال�شخ����س املقت���ول، فتذه���ب اإىل م���كان 

اخل�شب���ة وتاأخذ معها رغي���ف خبز وقليال من ملح 

وترميه���م اأوًل ف���وق اخل�شب���ة اعتق���ادا منه���ا باأن 

ه���ذه اخل�شبة يح���وم حولها اجل���ن لأن ال�شخ�س 

مقتول، وهي تفعل بذلك ا�شرت�شاء لالأ�شباح اأو اأن 

ه���ذه الأ�شياء حتفظها منهم ث���م بعد ذلك تخطو 

اخل�شب���ة، وت���ري ه���ذه املمار�ش���ة دون اأن يراها 

اأحد وعلى حد قول الإخباري ) لو ح�شت النا�س اأو 

�شافوها، النا�س تقتل بع�شها (. 

وبالت���ايل تخ���اف بع����س ال�شي���دات الالتي ل 

ينج���نب من هذه املمار�ش���ة اإن كانت حتقق لديهن 

ح�ش���ب اعتقادهن رغبتهن املرج���وة يف الإجناب، 

لذا فاإنهن ي�شتع�شن عن ذلك باأن يذهنب يف نف�س 

الي���وم اإىل القرب الذي دف���ن فيه ال�شخ�س املقتول 

وي���درن حول الق���رب قبل غ���روب ال�شم�س، وترى 

اأي�شًا ه���ذه املمار�شة يف جو من الكتمان خوفًا من 

حدوث م�شاكل بني هذه ال�شيدة وعائلة املتوقي. 

* وهن���اك ممار�ش���ة اأخرى عل���ى نف�س منط 
التفك���ري يف اأن روح امليت تظل هائمة حول اجل�شد 

ف���رتة، وه���ي اأن تذهب امل���راأة الت���ي ل تنجب اإىل 

امل�شرح���ة يف امل�شت�شفيات وهو املكان الذي حتفظ 

في���ه اجلثث قب���ل دفنه���ا، وقد تكون ه���ذه اجلثث 

اأو الأج�ش���اد مقتول���ة اأو حدثت له���ا حادثة وماتت 

وتخطوها املراأة التي ل تنجب وتتم هذه املمار�شة 

يف ج���و من الكتمان وال�شري���ة، وتدفع مقابل ذلك 

اأجرًا ماديًا لل�شخ�س امل�ش���وؤول عن امل�شرحة، ويف 

بع����س الأحي���ان تاأخذ امل���راأة الت���ي ل تنجب معها 

قطعة خبز وقليال من ملح وترمي حول اجلثة التي 

يف امل�شرح���ة قليال م���ن اخلبز واملل���ح يف كل جهة 

م���ن اجلهات الأربع حفظًا لها من اجلن والأ�شباح 

والأرواح اأو ا�شرت�ش���اء له���م، وبع���د ذل���ك تخطو 

اجلث���ة اأو تدور حولها وبالت���ايل يحقق هدفها وهو 

الإجناب ح�شب اعتقادهم. 

كذل���ك تذهب امل���راأة اإىل اجلبانة وتطلب من 

احلفار اأن يفتح لها العني )القرب( وتكون )غا�شلة 

م���ن ال���دورة( اأنه���ت دورته���ا ال�شهري���ة، واأما اأن 

تنظر يف الف�شاقي براأ�شها اأو ترفع جلبابها ق�شاد 

العني. 

ويذك���ر ” ولي���م ل���ني“ اأن امل�شري���ني يداوون 

العق���م ال���ذي ي�شي���ب الن�ش���اء بطريق���ة ممي���زة 

ومثرية لال�شمئزاز حيث يذكر مكانا ي�شمى ف�شحة 

“ الواقع���ة غربي قلعة القاهرة م�شرحًا  ”الرملية 
عام���ًا لإع���دام املجرم���ني اإذا كانت تن���زل عقوبة 

الإعدام بقطع روؤو�س الأ�شخا�س املرتكبني جرائم 

كب���رية يف العا�شمة يف ه���ذه الف�شحة ويقع جنوبي 

ه���ذا امل���كان مبنى يع���رف ) مبغ�ش���ل ال�شلطان ( 

حيث يتم غ�شل جثة كل من نفذ به حكم الإعدام، 

فيجع���ل امليت عل���ى طاولة حجرية قب���ل اأن يوارى 

ال���رثى. وهناك حو�س يجري فيه املاء الذي يبقى 

بداخله فيتلطخ دمًا وتنبعث منه رائحة نتنة، واإىل 

هذا املكان تتوجه املراأة امل�شرية اإما طلبًا لل�شفاء 

من التهاب العني واإما طمعًا يف ذرية �شاحلة واإما 

لت�شهيل ولدتها اإن جاء حملها متاأخرًا، فال تنب�س 

ببنت �شف���ة ومتر حتت الطاول���ة اخل�شبية مقدمة 
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قدمها الي�شرى اأوًل ثم تعربها وتكرر هذه العملية 

�شب���ع مرات واأخريًا تغ�شل وجهه���ا باملاء امللوث يف 

احلو�س وتعطي العجوز وزوجته احلار�شني للمكان 

  .
(24)

خم�س اأو ع�شر ف�شات

ويف م���كان اآخ���ر يذك���ر، تعتقد بع����س الن�شاء 

اأنه���ن اإذا مررن ف���وق جثة رجل نف���ذت به عقوبة 

قط���ع الراأ�س �شبع مرات متتالي���ة دون اأن يتفوهن 

بكلمة واحدة ي�شبحن حامالت، وقد تتملك رغبة 

احلم���ل بع�شه���ن فيخ�شل���ن قطعة م���ن ال�شوف 

القطني يف ال���دم وي�شتخدمنه���ا بطريقة ي�شتميح 

.
(25)

“ عذر قارئة يف عدم ن�شرها لني  ”وليم 
وهناك نوع م���ن ال�شحر التعاطف���ي يت�شح يف 

بع����س املمار�ش���ات املوج���ودة يف جمتم���ع البحث 

والت���ي له���ا عالقة بكب�ش���ة املي���ت اأي�ش���ًا، وهو اأن 

يح�ش���روا بندقية يكون مت قتل اأحد بها ويخبئونها 

وينادون على املراأة التي ل تنجب ويجعلونها تدخل 

) تكب�س( على البندقية وتخطو عليها، فالبندقية 

اأو الآل���ة التي ا�شتخدمت يف قت���ل �شخ�س ما، لها 

عالقة �شحرية بال�شخ�س الذي قتل بها ال�شخ�س 

املي���ت وبالت���ايل فاإن ه���ي ) كب�ش���ت ( دخلت على 

البندقي���ة وخط���ت عليها فه���ي بالت���ايل تكون قد 

خط���ت على جث���ة املي���ت وبالتايل ف���اإن روح امليت 

�شتدخل املراأة وبعد ذلك تنجب. 

وتذكر م�س بالكم���ان اأن هناك اعتقادا �شائعا 

يف م�شر ب���اأن الطفل املي���ت اإذا اأحكم لفه بالكفن 

ل حتم���ل اأمه بعده ولذل���ك فاإن الكف���ن والأ�شرطة 

التي تربطه يفك دائما قبل الدفن مبا�شرة ويو�شع 

ال���رتاب يف حجر الطفل. وقيل يل اإن الرتاب يو�شع 

يف ه���ذا اجلزء لكي يظ���ل اجلثم���ان م�شتلقيًا على 

ظه���ره. وقالت يل املراأة التي نقلت يل هذه املعلومة 

اأن اجلثة تتل���وى عندما تبداأ يف التحلل. واإذا حدث 

ذل���ك فلن حتمل الأم بطفل اآخ���ر. واإذا مت عمل كل 

ه���ذه الحتياطات وظه���ر بعد ف���رتة اأن الأم ل اأمل 

لها يف اأن تنج���ب مرة اأخرى. فاإنها تذهب اإىل قرب 

طفلها ومعها اإح���دى �شديقاتها وتطلب من الرجل 

الذي يت���وىل فتح املقابر اأن يفت���ح لها املقربة وهنا 

تن���زل الأم الثكل���ى اإىل داخ���ل املق���ربة الت���ي يرقد 

فيها اجلثمان وتخطيه للخلف والأمام �شبع مرات، 

اعتقادا باأن روح الطفل امليت �شوف تدخل ج�شمها 

وتول���د م���ن جديد، وتعل���ق ” بالكم���ان“ على هذه 

 .
(26)

املمار�شة ويت�شح هنا الإميان بتنا�شخ الأرواح 

وهن���اك ممار�ش���ات م�شابهة عن���د البنجال. 

وه���ي قبيلة تقي���م يف �شمال الكونغ���و، ففي اإحدى 

املرات �شوهدت امراأة من تلك القبيلة حتفر حفرة 

يف طري���ق عام وا�شتمرت امل���راأة يف احلفر اإىل اأن 

اأخرجت عظام طفلها امليت التي احت�شنتها بحب 

�شديد متو�شل���ة اإليه اأن يدخ���ل ج�شدها ليولد من 

جدي���د. . ويف ه���ذه احلالة نرى طقو�ش���ًا م�شابهة 

متام���ًا ملا يح���دث يف م�ش���ر احلديث���ة وم�شحوبًا 

بنف�س العتقاد.

وهن���اك ممار�شة اأخ���رية يف جمتم���ع البحث 

ه���و اأن تخط���و امل���راأة الت���ي ل تنج���ب اأو امل���راأة 

العقيم)املومي���اوات( ويت�شح فيه���ا فكرة تخطية 

امليت لنف�س الأ�شباب التي حتدثنا عنها �شابقًا. 

وم���ن ه���ذا نخل����س اأن كل ه���ذه املمار�ش���ات 

املتعلق���ة باملوت واملي���ت والقبور له���ا مدلول واحد 

وه���و اأن روح املي���ت الت���ي تظل هائمة ح���ول امليت 

اأو يف القب���ور تدخ���ل اإىل ج�شم امل���راأة مرة اأخرى 

وبالتايل يحدث الإجناب. 

وهناك ممار�ش���ة لها عالقة باملوت والإجناب 

حيث ياأتون بخي���ط رفيع بقدر ” مقا�س املتعوقة“ 

بالط���ول م���ن �شفره���ا ل�شعره���ا ويق���در مقا����س 

”خ�شرها “ ثم يخيطونه يف ” كفن “ ميتة ويدفن 
معه���ا، فتحم���ل املتعوق���ة، ويف�ش���ر د/ حممد عبد 

ال�ش���الم، هذه املمار�شة عل���ى اأنها عملية ” ميالد 

جدي���د “ فاخليط ب� ” ط���ول املتعوقة وعر�شها “ 

هو بدي���ل لها وهو ميثلها، وح���ني يخاط يف الكفن 

ويدف���ن معها فكاأمنا دفن���ت ” املتعوقة “ واأن تلك 

الت���ي بقيت فهي ام���راأة اأخرى كاأمن���ا وجدت من 

 .
جديد بدون ” اإعاقة“(27)

كل هذه املمار�شات املتعلقة باملوت وامل�شتخدمة 

لف���ك كب�شة امليت اأو لف���ك اأي كب�ش���ة اأخرى اأنهم 

ي�شتعمل���ون اأ�شي���اء معين���ة )اخلال����س- ال�شق���ط 

وكاأنها  بامليت(  اخلا�ش���ة  الليفة  اأو  –ال�شابون���ة 
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ذات �شل���ة بال�شخ�س ”الكاب����س“ وميكن تف�شري 

ا�شتعماله���م له���ذه الأ�شي���اء باأنه���م يعتق���دون اأن 

املكبو�شة قد �شلب منها �شيء عن طريق ال�شخ�س 

الكاب�س ومن ثم فهي تعود وت�شرتده منه من خالل 

هذه الأ�شياء اخلا�شة به.

ول يوج���د تناق����س من اأن القب���ور هي م�شكن 

ل���الأرواح وه���ي م�ش���در خ���وف للنا����س واأن ه���ذه 

الأرواح ق���د ت���وؤذي الذي يقرتب منه���ا، واللتجاء 

اإىل القبور طلبًا لالإجناب. 

فكما ذكرنا اأن اأقرب ما تتوهمه امل�شرية من 

الأ�شب���اح والأرواح طائفة من اأرواح املوتى حرمها 

النا����س نعيم الدنيا اأو اأهمل���وا تذويدها مبقومات 

الآخرة فهج���رت قبورها هائمة ناقمة ت�شب جام 

غ�شبها على كل م���ن تتمكن منه يف �شواد الليل اأو 

يف و�شح النهار لذا كان هو ال�شبب يف اخلوف من 

املقابر اأما اللتجاء اإىل املقابر بهدف فك الكب�شة 

اأو به���دف احلم���ل والإجن���اب �شبب���ه اأن الإن�شان 

الق���دمي اعت���رب اأ�شالف���ه �شخو�شًا بل نظ���ر اإليهم 

بو�شفه���م مفهوم���ًا جماعي���ًا دون اأ�شم���اء فردي���ة 

وعرفهم امل�شريون ) بالأرواح ( وهم اأرواح خرية 

ودعوهم كاوات) كا (

وكان���ت ه���ي امل�شوؤول���ة ع���ن اخل�ش���ب والقوة 

اجلن�شي���ة واحلظ احل�شن ومل يكن مقرها الأر�س 

يف من���ازل الأحياء ب���ل يف مقابرهم.ل���ذا التجاأت 

اإليها املراأة بهدف احلمل والإجناب 

ورمبا يعود العتقاد بعودة الروح واإحاللها يف 

اجل�شد م���رة اأخرى اإىل امل�شريني القدماء الذين 

كان���وا يوؤمن���ون بعودة ال���روح واإحاللها يف اجل�شد 

امليت مرة اأخرى والإمي���ان باحلياة بعد املوت لذا 

كان امل�شريون القدم���اء ي�شعون اأنواعًا من الأكل 

مع املوتى حتى عندما تعود اإليه الروح يقوم وياأكل 

وي�شرب. 

وتع���د ه���ذه الطرق اخلا�ش���ة باملي���ت والقبور 

من اأقوى العتق���ادات ال�شائدة يف جمتمع البحث 

لي�ش���ت لفك كب�شة ) م�شاه���رة ( امليت فح�شب بل 

تعد من اأهم املمار�ش���ات لفك اأي كب�شة والتي لها 

عالقة بعدم الإجناب.

�لأ�شاطري:

من �شمن تعريفات الأ�شطورة اأنها حكاية اإله 

اأو بط���ل خارق ، حت���اول اأن تف�شر مبنطق الإن�شان 

الأول بخيال���ه – اأو وهم���ه – ظواه���ر احلي���اة يف 

عامل موح�س ، يثري دائما ال�شوؤال من اأجل املعرفة 

ويق���رتح اجل���واب. وه���ي يف كل اأولئ���ك تت�شم���ن 

وجدانا جماعيا تقبلها من اأجله الأجيال ب�شهولة، 

وتتمث���ل �شكلها التمثيلي بو�ش���وح ،وكذلك ترددها 

بطقو�شها و�شعائرها قبل اأن تتحول اإىل الفولكلور 

 .
(28)

باأحد اأ�شكاله املعروفة

ع���ن  الباحث���ات  اأولئ���ك  اأن  اعتق���ادي  وف���ى 

اخل�شوب���ة يف جمتم���ع البح���ث اأو يف اأي جمتم���ع 

اآخ���ر ، يلج���اأن اإىل الأ�شاط���ري بحث���ا ع���ن اإجاب���ة 

ل�شوؤالهن احلياتي وهمهن امل�شني رغبة يف احلمل 

والإجن���اب فيفت�شن عن اأوزوري����س وعن متوز)يف 

عامل املوت( كما فعل���ت ايزي�س وع�شتار، فايزي�س 

اأعادت احلي���اة اإىل اأوزوري�س وجعلت���ه قادرا على 

اأن يبع���ث فيه���ا اخل�شوب���ة وحتمل وتلد ل���ه وريثه 

وكذل���ك ع�شتار اأثناء غياب مت���وز وبحثها عنه يف 

الع���امل ال�شفلي، ي�ش���ود اجلفاف بل يك���ون العقم 

وعندما ت���ده يعودان معا اإىل عامل احلياة وتعود 

اخل�شوبة للكائنات بل لكل الأر�س.
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تق���ول الأ�شط���ورة : كان ” اأوزوري����س“ املل���ك 

ال���ذي يهيمن على م�شر وال���ذي علم النا�س فنون 

احل�شارة، وكان عهده ع�شرًا ذهبيًا وقد دمر �شت 

اأخوه ه���ذا النظام املثايل الذي �ش���اده اأوزوري�س، 

وي���روي لنا ” بولوتارك “ اأن �شت اأغرى اأوزوري�س 

يف اأح���د الأعياد اأن يرقد يف �شن���دوق حتى يتاأكد 

م���ن مطابقته حلجمه. وما اأن متكن ” �شت “ من 

اأخي���ه، حتى اأمر اأعوانه باإلقاء ال�شندوق يف النيل 

وتق���ول ن�شو����س الأه���رام اأن ” اأوزوري����س“ لقي 

حتفه يف مكان يعرف با�شم تدنب ) اأي املطروح( 

ف���� ” اأوزوري����س“ قد قتل وقذف���ت جثته يف البحر 



105
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

حيثم���ا اأدى امل�شريون الطقو�س اخلا�شة به ورمبا 

كانت رواية ” بلوتارك“ �شدى ق�شة قدمية تدعي 

اأن ”اأوزوري����س“ مل يقت���ل ب���ل غرق، وه���ي ق�شة 

موغلة يف القدم حيث وردت فيما ي�شمى بالالهوت 

املنفى ال���ذي يعد اأقدم وثيقة تتح���دث عن عبادة 

” اأوزوري�س“ يف منف���ى، وميكن مقارنته مب�شري 
مت���وز، املقابل العراقي لالإله ” اأوزوري�س “، الذي 

 .
(29)

قيل عنه اأحيانًا اأنه غرق يف النهر

وق�ش���ت ” اإيزي�س“ جدائ���ل �شعرها، وهامت 

عل���ى ال�شواطئ ت�ش���األ عن ال�شن���دوق وتتبعه اإىل 

�شواط���ئ لبن���ان، حي���ث عل���ق ال�شن���دوق بجذور 

�شج���رة اأرز �شرعان ما كربت وغط���ت ال�شندوق 

ع���ن عي���ون الناظرين وقب���ل �شفره���ا اإىل لبنان، 

عرج���ت على م�شتنقعات الدلتا، لت�شع وليدها من 

.
(30)

اأوزوري�س

ويف هذه الق�شة جند ولدة حور كما يف متون 

الأهرام : وذلك اأن ” اإيزي�س“ األقت بنف�شها على 

ج�شم ” اأوزوري�س“ امليت يف �شورة رخمه، وحملت 

.
(31)

منه باأعجوبة ومن ثم و�شعت ابنها حور

وعلى الرغم م���ن التباين القائم بني تفا�شيل 

الأ�شط���ورة فاإنها تمع عل���ى اأن ”�شت“ قد مزق 

ج�ش���د اأخيه وبع���رثه وتزع���م م�شادر اأخ���رى اأنه 

ق���ذف باأ�شالئه يف النيل وتتف���ق الروايات على اأن 

”اإيزي�س“ هي التي بحثت عن زوجها مثلما فعلت 
ع�شتار العراقية التي بحثت عن حبيبها متوز الذي 

انت���زع من اأح�شانه���ا واألقي به �شجين���ًا يف العامل 

ال�شفلي، وبداأت الزوجة الوفية مرحلة البحث عن 

اأ�ش���الء زوجها، م�شتعينة بقارب �شنعته من اأوراق 

ال���ربدي، وكلما عرثت على قطعة دفنتها، وبعد اأن 

مت دفن اجلثة كاملة نزل ” اأوزوري�س“ اإىل العامل 

ال�شفلي، وا�شتعاد �شكله الأ�شلي، و�شعد اإىل العامل 

العل���وي ولقي ابنه واطم���اأن على وفاء ابنه لذكرى 

اأبيه الذي انتقم لأبيه يف معركة مع ” �شت“. 

QÉà°ûY  /  Rƒ“  IQƒ£°SCG  -  2
ح�ش���ارة  خلفته���ا  الت���ي  الديني���ة  الآداب  يف 

باب���ل، يظه���ر ثنائي مت���وز / ع�شت���ار، كزوجني اأو 

حمب���ني، وع�شتار ه���ي الآله���ة الأم، تتج�شم فيها 

ق���وى التنا�شل يف الطبيع���ة وي�شتنتج من املرا�شيم 

املتقطع���ة والغام�شة، اعتقاد النا�س يف موت متوز 

كل �شن���ة، متنقاًل م���ن اأر�س امل�ش���رات اإىل العامل 

املظل���م حت���ت الأر����س، اإن قرينت���ه الإلهية ترحل 

كل �شن���ة اإىل البالد التي ل ع���ودة منها، بحثًا عن 

متوز، ويف اأثن���اء غيبتها تنقطع عاطفة احلب عن 

ال�شب���وب يف ال�شدور، فين�ش���ى الإن�شان واحليوان 

تك���رث جن�شه وتكون احلي���اة مه���ددة بالفناء، لأن 

العالق���ات اجلن�شي���ة مبني���ة عل���ى ح�ش���ور الإله، 

ول���ذا فاإن الإل���ه العظيم ) اإيا ( يبع���ث ر�شوًل كي 

ينقذه���ا غري اأن اآلهة اجلحي���م ت�شمح مكرهة باأن 

ت�ش���خ ع�شتار مباء احلي���اة فتعود اإىل الأر�س رمبا 

م���ع حبيبها مت���وز، وبعودتها تنتع����س الطبيعة من 

جديد، وكان النا�س يندبون اإلههم يف كل عام، مع 

مو�شيقى الناي واملزمار �شيفًا يف �شهر متوز الذي 

�شمي با�ش���م الإله وهذا يعني اأن ه���ذا الإله واحد 

 .
(32)

من اآلهة اخل�شب 

ففي هاتني الأ�شطورتني تربز قوة البعث ونفخ 

احلياة يف املوتى ذلك اأن ” اإيزي�س ” الوفية حلقت 

عل���ى هيئة طائر، واقرتبت من �شيدها املتويف، ثم 

احت�شنت���ه، واأ�شدل���ت عليه فيئًا بري�شه���ا، ون�شيمًا 

بجناحيها، فبعثت احلي���اة يف قلبه ال�شاكن. حتى 

ا�شتط���اع اأن ي�شع فيها نطفته، وم���ن النطفة كان 

.
(33)

ابنها حور

واإيزي�س الوالهة يف بحثها الدائب وراء جثمان 

زوجه���ا يف الدلت���ا حول جماري الني���ل ويف لبنان، 

ويف امل�شتنقع���ات، والأه���وال الت���ي لقتها يف رحلة 

البح���ث، تتالق���ى م���ع ع�شت���ا روت اأو اأفروديت يف 

ت�شحياته���ا ل�شتنقاذ متوز واأدوني����س، الأ�شطورة 

امل�شري���ة رم���ز البعث، فع���ودة اأوزوري����س للحياة 

تتج�شد يف قوة الإخ�شاب عنده. 

ويف اأق���دم امل�ش���ادر التاريخي���ة الت���ي عرفت 

ل���الآن، اأن اأوزوري����س واملي���اه وخا�ش���ة الفي�ش���ان 

والرتبة والنبات كانت جميعًا نف�شًا واحدة.

وهذا احت���اد يجعل من اأوزوري�س ربًا للخ�شب 

والزدهار ون�شرة الطبيعة كما هو احلال يف متوز 
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اأو اأدوني�س . 

يف الأ�شاط���ري الت���ي عر�شناه���ا لعب���ت فكرة 

امل���وت والعودة من���ه دورًا هام���ًا، فالطبيعة متوت 

وتنبعث ب�ش���كل متكرر، ومل يكن مق���دم الفي�شان 

اجلديد جم���رد تغري ف�شلي، ب���ل كان يعني نهاية 

اخلوف والفزع وميالد احلياة من جديد يف قلوب 

الب�شر، ومل يكن اأوزوري�س الفي�شان نف�شه، بل كان 

قوة احلي���اة الكامنة يف النبات���ات وطاقة التنا�شل 

يف احليوان���ات والب�ش���ر التي يرثيها مق���دم حياة 

الفي�شان. 

ويطرح اأحد ن�شو�س التوابيت تف�شريًا لذلك 

املاء“ يفي�س  عندما  اأوزوري�س  ” يظهر 
حينم���ا تن�ش���اب املي���اه عل���ى الأر����س تع���ل 

الب���ذور تنب���ت يف الرتب���ة وهو م���ا يعد بعث���ًا لروح 

   .
(34)

اأوزوري�س

) ومل���ا كان اأوزوري�س اإله���ًا من اآلهة اخل�شوبة 

مثل ديونيو�س ومتوز (

مل ت�شتطع ايزي�س اأن تعيد حمبوبها اإىل احلياة 

متامًا،  لكنها اأعادت له من احلياة ما جعله قادرًا 

عل���ى اأن ي�شاجعها لتحمل منه ول���دًا، هو حور�س، 

وكم���ا تقول الأن�شودة ” اأزال���ت الفتور عن اجل�شد 

الهامد،  واأخذت بذرته يف ج�شدها وهكذا منحته 

 .
وريثًا، اأر�شعته �شرًا يف مكان جمهول“ (35)

اأن ي�شب���ح ق���وى البعث التي تتمث���ل يف العامل 

اجلدي���د هك���ذا مل يول���د اأوزوري�س م���ن جديد يف 

�شورته القدمية، بل باعتباره قوة النماء والتنا�شل 

يف النب���ات واحلي���وان التي حتل م���ع مقدم ع�شر 

 .
(36)

جديد

) مل تكن املياه �ش���ورة اأوزوري�س الوحيدة، اإذ 

راآه امل�ش���ري يف احليوي���ة اجلن�شية ل���دى الذكور 

 .
(37)

وخ�شوبة الإناث (

وفك���رة املوت هي التي األهب���ت خيال الإن�شان، 

واأث���ارت اأفكاره، ول���ذا كان���ت دورة احلياة واملوت 

والبعث هي الفكرة املركزية.

فلم���اذا اإذًا تذه���ب اأوؤلئ���ك ال�شي���دات الالتي 

ل ينج���نب اإىل القب���ور، اإىل ع���امل املوت���ى به���دف 

اخل�شوب���ة، فهن يفعلن كما فعلت اإيزي�س وع�شتار 

من قبل، فاإيزي�س ه���ي التي جمعت اأ�شالء زوجها 

املت���ويف، ودفنت اجلثة كاملة، ) وحلقت على هيئة 

طائر واقرتبت م���ن �شيدها املتوفى، ثم احت�شنته 

واأ�شدلت علي���ه فيئًا بري�شه���ا، ون�شيمًا بجناحيها، 

فبعثت احلياة يف قلب���ه ال�شاكن، حتى ا�شتطاع اأن 

ي�شع فيها نطفته، ومن النطفة كان ابنها حور (. 

وع�شت���ار الت���ي نزلت اإىل عامل الأم���وات بحثًا 

ع���ن حبيبها متوز وهكذا تتالقى اإيزي�س يف بحثها 

عن اأوزوري�س مع ع�شتار اأو اأفروديت يف ت�شحياتها 

ل�شتع���ادة متوز واأدوني����س. فاأوزوري�س ومتوز هما 

رم���زان للبعث، فعودة اأوزوري�س للحياة تتج�شد يف 

قوة الإخ�شاب عنده.

وه���ذا يف�شر لن���ا التجاء ال�شي���دات الباحثات 

ع���ن اخل�شوب���ة والإجن���اب اإىل مف���ردات امل���وت 

فهن يبحثن ع���ن اأوزوري�س ومتوز اآلهة اخل�شوبة، 

يبحث���ن ع���ن اخل�شوب���ة يف عامل الأم���وات، وهذه 

ال�شورة م�شابه���ة متاما ملا يحدث الآن يف طقو�س 

اخل�شوب���ة، بل ت���كاد تكون ال�ش���ورة نف�شها، فهن 

يذه���نب اإىل القب���ور، ويخط���ني املي���ت، ويخط���ني 

اخل�شب���ة التي يحمل���ون عليها املي���ت وي�شتخدمن 

اأ�شي���اء امليت ويخط���ني عليها، فه���ن ميار�شن كل 

مف���ردات املوت، وكم���ا فعلت ايزي����س حلقت فوق 

زوجه���ا املتوف���ى اأو ه���ي نام���ت فوقه ك���ي تعيد له 

احلي���اة مرة اأخ���رى، فيبعث فيه���ا اخل�شوبة من 

جديد ويجعلها قادرة على احلمل والإجناب، هكذا 

يبحثن عن اوزيري����س املتوفى)امليت –املوت( كي 

يبعث فيهن اخل�شوبة، وما يوؤكد ذلك فهن مازلن 

يخط���ني املومياوات ويدرن ح���ول اأو يحت�شن اآلهة 

اخل�شوبة وما هذه املمار�ش���ات املتعلقة باملوت اإل 

بقاي���ا اأ�شاط���ري كانت ديان���ات يف ع�ش���ور �شالفة 

وعا�ش���ت قرونًا بني النا�س، وق���د تبنى العادة على 

معتقد قدمي وقد ين�شى املعتقد وتبقى العادة.
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العرس التقليدي في المغرب 
   «التبالج» أقدم عمليات «تسمين» 

ا[نثى في الصحراء

 �أحمد علوة

كاتب من املغرب

في املغرب تتعدد الع��ادات والتقاليد التي متيز كل 
منطقة على حده لتلتقي في الكثير من املشترك الذي 
يعكس امتزاجا عجائبيا بني القبائل العربية واألمازيغية 
من جهة وبني القبائل الصحراوية والعربية األمازيغية 

من جهة أخرى. 
وقد توارثت كل منطقة من املناطق  هذه العادات 
وتناقلتها مبا في ذلك طريقة املأكل وامللبس واملشرب 
وطريق��ة العيش وحافظت عل��ى تداولها  كدليل على 
هويته��ا رغم أنه��ا حتمل الكثي��ر من مالم��ح الغرابة 

والطرافة أحيانا.
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من بني املناط���ق املغربية  احلافل���ة بالعادات 

القدمية جند مدينة »�شف�شاون« بقبائلها املرتامية 

يف اأح�ش���ان جب���ال الأطل����س الكب���ري يف املنطق���ة 

ال�شمالي���ة والت���ي حاف���ظ �شكانه���ا ذوو الأ�ش���ول 

الأمازيغي���ة عل���ى العدي���د م���ن طقو����س ال�شل���ف 

وعل���ى راأ�شها طقو����س الزواج اأو حف���ل الزفاف.. 

هذا احلف���ل الذي يعد �شاأنا جماعي���ا داأبت قبائل 

ه���ذه املناط���ق عل���ى امل�شاهم���ة يف اإحيائ���ه ب�شكل 

جماعي  من خ���الل تق�شي���م الأدوار ب�شكل منظم 

ب���ني الن�شاء والرج���ال ويف تناغم عجائبي ل يخلو 

اأي�شا من نفحات ديني���ة لعتبارات عديدة اأهمها 

اأن مدين���ة »�شف�ش���اون« كان���ت وما ت���زال املنطقة 

الأك���رث اإ�شعاع���ا عل���ى امل�شت���وى الدين���ي بالنظ���ر 

مل�شاجدها ال�شهرية وزواياها العامرة  ومدار�شها 

الديني���ة العتيق���ة وموا�شمه���ا الديني���ة التي تخلد 

يف تواري���خ بعينه���ا لقرون والت���ي  �شبغت املنطقة 

و�شكانها ب�شبغة دينية امتزج فيها ما هو اأمازيغي 

مبا ه���و عربي ولينعك����س على الكث���ري من عادات 

وتقاليد وطقو�س هذه املنطقة. 

 

موكب �خلطبة  

وال���د العري����س مبعية الن�ش���اء يتقدمه���م اإمام 

امل�شجد ذاك هو موكب اخلطبة الذي يتوجه �شوب 

بيت والد العرو�س لطلب يدها وهي اخلطوة الأوىل 

التي يتم فيها بعد موافقة العرو�س ووالدها مناق�شة 

تفا�شي���ل الزف���اف بح�شور جميع موك���ب اخلطبة 

انطالقا من امله���ر الذي يكون دوما عبارة عن مال 

وحلي اىل موعد حفل الزواج ومكانه ولتاأتي بعد ذلك 

مرحلة احل�شم التي يتم فيها الدعاء للعرو�شني من 

قب���ل الإمام وقراءة �ش���ورة الفاحتة جماعيا كدليل 

على جناح مهمة موكب اخلطبة.

هدية اخلطبة توؤجل دائما ملا بعد موافقة اأهل 

العرو�س وتع���د هذه اخلطوة اإح���دى خ�شو�شيات 

منطق���ة »�شف�ش���اون« حي���ت يت���م الإع���داد للهدية 

ب�ش���كل احتف���ايل وطقو����س ل توج���د اإل يف ه���ذا 

امل���كان ابت���داء من طق����س تو�شط وال���دة العري�س 

ملوكب الهدي���ة حيث حتمل فوق راأ�شها طبقا ي�شم 

مالب�س تقليدي���ة وبع�س احللي الف�شية املتوا�شعة 

اإىل جانب اأوراق احلناء.. ت�شتقبل والدة اخلطيبة 

املوك���ب رفق���ة جمموعة م���ن قريباته���ا وين�شجم 

اجلميع يف الغناء والرق�س ثم تتوجه الن�شاء رفقة 

الهداي���ا نحو الفن���اء الذي يتو�شط بي���ت العرو�س 

لتو�ش���ع الهدايا ف���وق زربية حم���راء تتحلق حولها 

جمموع���ة اأحوا����س املحلية  الت���ي تله���ب الف�شاء 

باإيقاعاته���ا الأمازيغي���ة م�شتح�ش���رة يف غنائه���ا 

دائم���ا ويف مث���ل ه���ذه املنا�شبات مو�ش���وع الزواج 

وفرح���ة العر�س والتغني بجم���ال العرو�س واأخالق 

وعلو �شاأن العري�س.

 

�لعجني �ملخمر هدية لبيت �لعرو�س  

فرحة اخلطب���ة ت�شتمر اإىل اليوم الثاين اأي�شا 

وتبتدئ باكرا حيث يتوجه ن�شاء مبوا�شفات خا�شة 

)ن�شاء تزوجن ملرة واح���دة من رجل تنطبق عليه 

اأي�ش���ا نف�س ال�شف���ة ( يتوجهن اإىل النهر القريب 

من القبيلة لغ�شل القم���ح يف طق�س غنائي راق�س 

ليتوجب عليهن فيما بع���د طحن القمح يف الرحى 

التقليدي���ة ليح�شل���ن عل���ى الدقي���ق ه���ذا الأخري 

�شيعجن فيما بعد ببي���ت العري�س لإعداد ما يطلق 

عليه ب »تخمريت«. 

»التخمريت« هو عجني ي���دل على النماء وعن 

حتال���ف الأ�شرت���ني وقد داأب���ت القبائ���ل هنا على 

العتق���اد اأن العج���ني مبا يت�شمنه م���ن قمح وماء 

يحم���ل كل معاين احلياة والعي����س ومن ثم حافظ 

كل اأه���ل هذه املناطق على ه���ذه العادة مبن فيهم 

حتى من هاجروا اإىل امل���دن القريبة اأو البعيدة..

وهي هدية رمزي���ة ينتظرها اأه���ل العرو�س بفارغ 

ال�ش���رب حيث ت�شله���م هذه الهدية بع���د اأن تكون 

ق���د اختم���رت ببي���ت العري����س  يتو�شطه���ا خ���امت 

من الف�ش���ة ومو�شوع���ة على طبق زين���ت جنباته 

بال�ش���وف والبي�س وليتم الحتف���اظ بالطبق اإىل 

يوم العر�س. 

 

�حلناء و�حلرمل لطرد �ل�شحر 

طق�س احلناء افتتاح يوم العر�س البهيج حيث 
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يتن���اوب الن�ش���اء على و�ش���ع احلناء بي���د العرو�س 

ه���ذه الأخ���رية تتو�شطهن يف فن���اء البيت ووجهها 

مغطى مبنديل اأبي����س ت�شتقبل هدايا احلا�شرات 

بطريق���ة فيه���ا الكث���ري م���ن الإ�شارات حي���ث يتم 

متري���ر الهدايا املقدمة فوق راأ����س العرو�س ب�شكل 

دائري عدة مرات لتتكفل والدة العرو�س فيما بعد 

بن���رث حفنات من احلنة و احلرمل يف املكان طردا 

للعني وتخوفا م���ن ال�شحر ولتن�شحب العرو�س بعد 

ذل���ك  من امل���كان لتت���وارى داخل غرفته���ا اإيذانا 

بانطالق الرق�س والغناء .

بع���د اأن ي�ش���ارف احلفل عل���ى النته���اء تعود 

العرو����س اإىل الفناء الذي ي�ش���م الفرق املو�شيقية 

لتجل����س من جديد وهي تغط���ي كل ج�شدها برداء 

اأبي����س اأو اأخ�ش���ر تتحل���ق حوله���ا جمموع���ة م���ن 

الن�ش���اء الواقفات على �شكل حائ���ط حلجبها عن 

العني بال�شكل الذي حتر�س الواقفات على حجبها 

جي���دا بال���رداء حت���ى ل ت�ش���ل لها ع���ني اأحد من 

احلا�شرين.

 

عرو�س على طبق من ذهب 

حتم���ل  املزخ���رف  الذهب���ي  الطب���ق  عل���ى 

العرو����س ليل���ة عر�شها على راأ�شها ت���اج الأ�شرة اأو 

مغطى  مبنديل اأخ�شر ويزين �شدرها بحلي كثرية 

لتجل����س بع���د اأن يتم ال���دوران بها  و�ش���ط الن�شاء 

ا�شتعداد للرحيل  وه���و الرحيل الذي يتم اإما عرب 

الفر����س اأو على الطبق الذهبي ح�شب بعد اأو قرب 

امل�شاف���ة اإىل بيت العري����س مرفوقة مبوكب املكون 

م���ن اأهلها وجريانها  وجمموع���ة اأحوا�س الغنائية 

وخ���الل �شري املوكب يعرت�شه اأحد الرجال حماول 

اإعاق���ة و�شوله مما يدفع احلا�شرين اإىل تر�شيته 

ببع����س الهداي���ا حت���ى يف�ش���ح لهم املج���ال، ويعد 

الطق����س اإحي���اء للممار�شات القدمي���ة حيث كان 

قطاع الطرق يحا�شرون املواكب فيعمل املرافقون 

عل���ى حماية العرو�س، اأو يقوم���ون بتاأمني الطريق 

 م�شبق���ا من خ���الل تر�شية زعماء قط���اع الطرق.

بع���د و�ش���ول العرو����س ت�شتقبله���ا وال���دة العري�س 

بالتمر و احلليب بينما يعمل العري�س على ا�شتقبال 

املوك���ب بطريقت���ه اخلا�شة وذلك م���ن خالل نرث 

حب���ات التمر واللوز واجلوز ف���وق روؤو�س ال�شيوف 

فيم���ا يت���م اإدخ���ال العرو����س اإىل غرفته���ا بعد اأن 

تق���وم باإزالة تاج الأ�شرة حتى يتم اإعادته اإىل بيت 

والدها .

�شور �جلالبة1
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»�لتب��الج« �أق��دم عمليات »ت�شم��ني« �لأنثى يف 

�ل�شحر�ء

والبدان���ة عند اأه���ل ال�شحراء رم���ز للجمال 

ولهدوء واتزان املراأة

ال�شمن���ة يف العرف ال�شح���راوي عند القبائل 

املتاخمة لل�شاقي���ة احلمراء يف ال�شحراء املغربية 

هي  دلي���ل املظهر الجتماعي الع���ايل ودللة على 

رغد العي�س ووفرة الأكل ..ومن ثم كانت وما تزال 

مقايي�س اجلمال عند املراأة باملقيا�س ال�شحراوي 

ه���ي بدانة ج�شمه���ا التي تعك����س اأي�ش���ا ر�شانتها 

وان�شباطه���ا وه���ي موا�شفات  تته���د ن�شاء هذه 

املجتمع���ات  لتوفريه���ا ول���و تطلب الأم���ر ال�شيء 

الكثري .

امل���راأة »الر�شيق���ة« لي�شت هي امل���راأة املطلوبة 

يف ه���ذا املجتمع ال�شحراوي ال���ذي ورث مقايي�س 

الأج���داد يف اجلم���ال ، فاجلم���ال ال�شح���راوي ل 

تخطئ���ه العني )ام���راأة �شمينة مليح���ة  ت�شد عني 

ال�شم����س ( وكلما كانت اأ�شمن كلم���ا ازدادت فتنة 

وجمال وزادت مكانتها يف قلب الرجل .

وكل اأ�شع���ار واأزج���ال واأغاين اأه���ل ال�شحراء 

عن الن�شاء كانت              و لتزال  مقرونة بالبدانة 

بدانة امل���راأة التي توؤهلها للقي���ام بوظيفة الأمومة 

واخل�شوب���ة ، وطاملا �شبنّهوا الردفني بكثيب الرمل 

وبامل���وج وتغن���وا ب�شخامتها وهو ول���ع �شاحر جعل 

الن�ش���اء اأي�ش���ا مهوو�شات باحل�ش���ول على ج�شم 

بدي���ن واإن كان بطرق غري �شحية يف اأحيان كثرية 

ت�شكل خطرا حقيقيا .

�لتبالج

»التبالج« هو تقليد �شحراوي يتمثل يف عملية 

ت�شمني املراأة من خالل نظام غذائي خا�س تخ�شع 

له  الفتاة مبا�شرة بعد بلوغها وبروز اأنوثتها ق�شد 

تميله���ا وت�شمينها اأ�شا�شا للربوز يف املجتمع وهو 

تقليد ل يقت�شر على اكتناز اللحم فقط بل يتعداه 

اإىل العتناء بالب�شرة م���ن خالل تعري�شها لبخار 

جمموعة من الأع�شاب التي ت�شقل الوجه والوجنة 

والعتناء بالفم والأ�شنان  النا�شعة البيا�س

ع���دم اجللو�س طويال من �ش���روط <تبالج> 

الفت���اة ، فعدم اجللو����س الطويل يحميه���ا من اأن 

ت�شب���ح فطح���اء واجللو����س على املراف���ق )مرفق 

الذراع( ممنوع لأنه يجع���ل مرافقها �شوداء وتلك 

اأك���رب العيوب اأما ال�ش���اق فيج���ب اأن ت�شقل حتى 

ت�ش���ري يف بيا�س و�شكل قالب ال�شك���ر لأن ال�شاق  

ال�شم���ني غالبا م���ا  يك���ون موؤ�شرا ل�ش���كل اجل�شم 

وامتالئه

ول ت�شتقيم عملي���ة » التبالج« اإل خالل ف�شل 

الربيع حيث تك���ون الألبان واللح���وم متوفرة ليتم 

نح���ر بعري م���ن �شغار الإبل �شن���ا لأن حلمها يكون 

طريا ويجفف اللحم  حتت ال�شم�س »قديد« ليطهى 

على نار هادئة يف �شحم الأمعاء ولتاأكل منه الفتاة 

ق���در الإمكان وهي الف���رتة املهمة يف العملية حيث 

يتزامن الأكل مع �شرب مناطق حمددة من ج�شم 

الفت���اة ب�شوط رقيق كي تكتن���ز اللحم وت�شمى تلك 

الفتح���ات الت���ي يرتكها اأث���ر ال�ش���وط ب »لبطط«  

ويحب���ذ اأن يت���م كل ذل���ك يف البادية حي���ث تتوفر 

األبان املاع���ز بكميات كبرية وهي من املواد املهمة 

يف العملي���ة التي ي�ش���رتط يف جناحها خلود الفتاة 

اإىل الراحة وتنب كل جمهود فكري اأو بدين .

رو�ية �أخرى

البدان���ة عند الن�ش���اء يف القبائل ال�شحراوية 

اإرث في���ه الكث���ري م���ن احلكم���ة فال�شمن���ة ف�شال 

ع���ن كونه���ا مقيا�شا للجم���ال فهي رم���ز للر�شانة 

والن�شب���اط ،وعندما يتح���دث الباحث يف عادات 

وتقالي���د القبائل اجلنوبي���ة بو�شعيب الب�شري عن 

اأ�شل ذلك فهو ي�شتح�ش���ر اأن دافع ال�شمنة قدميا 

يكمن يف اأن الن�ش���اء ال�شمينات حتميهن �شمنتهن 

م���ن الختطاف���ات التي كن يتعر�ش���ن لها يف زمن 

�شراع وغ���ارات القبائل على بع�شه���م البع�س اإذ 

ي�شع���ب اختط���اف وحم���ل ام���راأة �شمينة يف حني 

ي�شهل حمل اأكرث من اإمراأة نحيفة

واملتخي���ل ال�شعبي ال�شح���راوي يقول الباحث 
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بو�شعيب الب�شري يعترب ال�شمنة نوعا من احلد من 

العني واحل�شد يف فرتات احلمل اعتبارا لأن بدانة 

اأج�ش���اد الن�ش���اء ت�شاعدهن على اإخف���اء بطونهن 

املنتفخ���ة وبالت���ايل درء لكل الأخط���ار التي تنجم 

عن اأعني احلا�شدين .

فو�ئد وفو�ئد

»را�شي���ة ����س« اإح���دى امل�شرفات عل���ى عملية 

املئات من عمليات  �شهرت على  ”التبالج“ والتي 
ت�شم���ني فتي���ات،،، �شعي���دة بعملها وتعت���رب اأن يف 

ذل���ك اأجرا كب���ريا عن���د اهلل لأن امل���راأة ال�شمينة 

�ش���رف وافتخار لعائلتها ولزوجه���ا ، فج�شد املراأة 

البدينة ح�ش���ب ”را�شي���ة“ ي�شاعدها على تنب 

الإح�شا����س بال���ربد لأن ال�شمن���ة تع���ني على توفري 

احل���رارة املنا�شبة للج�شم واحلف���اظ كذلك على 

تل���ك احلرارة تنبا لبع����س الأمرا�س التي تنجم 

ع���ن ال���ربودة كاآلم املفا�ش���ل واآلم ال�شدر وهي 

مزاي���ا تنفع حت���ى الزوج اأي�شا ....تق���ول امل�شرفة 

على عمليات ”التبالج«

الت���زان واله���دوء �شفات ي�شهد به���ا اجلميع 

يف املجتمع���ات ال�شحراوية للن�ش���اء الأكرث بدانة 

ح�ش���ب »را�شية ����س« فنمط حياته���ن يتغري حيث 

تتغري مثال طريقة جلو�شه���ن اأثناء ال�شمر وتبادل 

احلدي���ث لتاأخ���ذ �ش���كال مغاي���را مل���ا ه���و ماألوف 

ل���دى النا����س العام���ة اإذ اأن الن�ش���اء ل يجل�ش���ن 

عل���ى موؤخراتهن اعتقادا منه���ن اأن اجللو�س على 

املوؤخ���رة يح���ول دون منوها وكربه���ا فيتخذن من 

اجللو�س على جنوبهن �شبيال لكل جلو�س متخذات 

من الو�شادة م�شن���دا يف هذه الو�شعية خا�شة واأن 

الزي ال�شحراوي الف�شفا����س الوا�شع ي�شاعد كل 

و�شعي���ات جلو����س الن�شاء تختم ال�شي���دة امل�شرفة 

على عملية »التبالج«.

ما كل مرة ت�شلم �جلرة

اخلط���ورة تبقى قائمة دائم���ا يف كل بحث عن 

امل�شتحيل ، والتبالج ال���ذي كان طبيعيا مبواد من 

الطبيعة اأ�شبح اليوم مبواد كيماوية لها م�شاعفات 

خطرية ج���دا عل���ى ج�شم و�شح���ة امل���راأة خا�شة 

عندم���ا نعلم اأن عملية » التبالج » التي كانت �شاأنا 

عائليا داخليا �شارت مهن���ة احرتفتها العديد من 

الن�ش���اء و�شارت م�شاعة للجميع وقد تغريت املواد 

امل�شتعمل���ة يف الت�شمني من م���واد طبيعية و�شحية 

اإىل اأدوي���ة كيماوية اكت�شحت ال�شوق واأقبلت عليها 

الن�ش���اء ب�شكل جن���وين ما �شجع بع����س ال�شركات 

اجل�شع���ة عل���ى ا�شترياد كمي���ات كب���رية من تلك 

الأدوي���ة ال�شريع���ة املفع���ول وذات التبع���ات غ���ري 

املح�شوبة .

فالطل���ب عل���ى ه���ذه الأدوي���ة ت�شاع���ف اإىل 

م�شت���وى ي�شتدعي تدخ���ل الدولة حلماي���ة الن�شاء 

يقول اأحمد بابا ولد بيه  النا�شط يف جمعية حماية 

امل�شتهل���ك فرع مدينة العيون فامل�شتح�شرات التي 

تب���اع عالني���ة ت�ش���رف دون اإذن م���ن طبيب وهي 

جميعه���ا حتت���وي عل���ى هرم���ون » »ال�شتريوي���د » 

ال���ذي ي�شب���ب الكثري من الأمرا����س وهي اأمرا�س 

ترتب���ط بال�ش���رورة بال�شمن���ة كال�شك���ري وارتفاع 

ال�شغط الدموي و�شعوبات يف التنف�س ناهيك عن 

الوفيات التي نتجت جراء تعاطي بع�س الو�شفات 

الت���ي ت�شتق���دم م���ن دول اأوروبية وه���ي يف الأ�شل 

لتغذي���ة وت�شم���ني البهائ���م ..ويف ذلك م���ا يعك�س 

املثل املغربي العميق الذي يقول » اللي ابغا الع�شل 

ي�شرب لقري�س النحل« اأي ) من يريد الع�شل عليه 

اأن ي�شرب للدغ النحل.(

»�مللحفة«

 لبا�س ن�شاء �ل�شحر�ء 

اإذا كان���ت »الدراع���ة« كلبا����س ارتب���ط دائما 

بالرجل ال�شحراوي فان »امللحفة« الزي الن�شائي 

الغن���ي بالأل���وان ارتبط اأكرث بامل���راأة ال�شحراوية 

اإىل اأن �ش���ار عالمة ممي���زة للن�شاء يف ال�شحراء 

ليتج���اوز كونه لبا�شا اأو غط���اء )حلافا( اإىل رمز 

للهوية والنتماء للمكان والزمان .

»امللحف���ة« يف الأ�ش���ل عبارة ع���ن ثوب يختلف 
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طول���ه م���ن ام���راأة اإىل اأخ���رى ح�شب الط���ول ول 

يتج���اوز يف الغال���ب الأربعة اأمت���ار بعر�س ينق�س 

ع���ن امل���رت الواحد بقلي���ل ، وهو ث���وب يغطي كامل 

ج�شم املراأة من القدمني حتى الراأ�س بفنية عالية 

ومتقن���ة تتقنها يف الع���ادة كل الن�شاء اللواتي بلغن 

�شن الر�شد ، ولعل الفنية الأكرث بروزا يف »امللحفة« 

هو ذلك التنا�شق الزاهي ب���ني الألوان والتي تبدو 

كلوح���ة ت�شكيلي���ة اأو معار�س فني���ة متحركة و�شط 

مباين املدن اجلنوبية يف املغرب الداكنة اأ�شال

الأل���وان يف ثقاف���ة ال�شح���راء تعن���ي الكث���ري 

وت�شكل عن�شرا رئي�شي���ا يف جملة من الختيارات 

عل���ى  اأ�شا�ش���ا  ينبن���ي  جمتم���ع  يف  وال�شلوكي���ات 

املحافظ���ة عل���ى ما توارثت���ه من اأع���راف وتقاليد 

وع���ادات عن ال�شلف ، وبالقدر ال���ذي تتفاعل فيه 

الأل���وان م���ع املنا�شب���ات فاإنها اأي�ش���ا  مبثابة رمز 

للو�ش���ع الجتماع���ي والنتم���اء الطبق���ي وال�ش���ن 

والقبيلة 

فالبن���ات غري املتزوج���ات يلب�ش���ن يف الغالب 

األوان���ا معينة تك���ون فاحتة وزاهي���ة يف حني تتفنن 

ال�شي���دات املتزوجات يف األ���وان »مالحيفهن« حد 

الفتن���ة »فامل���راأة املتزوج���ة ل حرج عليه���ا » حيث 

يعم���دن اإىل اختي���ار »مالحي���ف« باأل���وان كث���رية 

م�شرق���ة ي�شرتك فيه���ا الأحمر الق���اين بالأخ�شر 

والأزرق والربتق���ايل فيم���ا ي�شب���ه مهرجان���ا م���ن 

الألوان يف �ش���كل لوحة ت�شكيلية جميلة مت�شي على 

قدميها ..اأم���ا اللون الأ�شود ال���ذي عادة ما ي�شري 

اإىل املكان���ة الرفيعة يف املجتم���ع فالن�شاء اللواتي 

يرتدين »مالحف« �ش���وداء هن يف الغالب �شيدات 

للقبيلة اأو زوجات اأو اأمهات لأ�شياد القبيلة ولذلك 

كان ول يزال �شعر امللحف���ة ال�شوداء الأغلى �شعرا 

والأف�شل ثوبا .

 

�أنوثة �ل�شحر�ء 

 زائ���ر م���دن ال�شح���راء يف اجلن���وب املغربي 

)العيون،الداخلة ، �شمارة ،الكويرة....( لبد واأن 

يث���ريه لبا�س املراأة يف ه���ذه املجتمعات التي كانت 

فيه���ا امل���راأة �شباقة لني���ل كامل حقوقه���ا مبا فيه 

احل���ق يف العم���ل وهي احلقوق الت���ي مل تعل من 

اأنوثة املراأة ال�شحراوية اأمرا ثانويا بل بقي الأمر 

اأح���د ثوابت املراأة يف جمتم���ع يحرتم ويقدر املراأة 

كثريا

فالكثري من الن�شاء يعت���ربن »امللحفة« كلبا�س 

�شور ن�شاء �ل�شحر�ء
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ه���و ميزة اأنوث���ة املراأة يف ال�شح���راء وحجتهن يف 

ذل���ك اأن امللحفة �شارت اللبا�س املف�شل لكثري من 

ن�ش���اء الداخل  )املدن املغربية الداخلية ( اللواتي 

�ش���رن بدوره���ن يقبلن عل���ى لبا����س »امللحفة« يف 

منا�شب���ات عدة و�شاهمن ب�شكل اأو باآخر يف ارتفاع 

�شعر ه���ذا اللبا�س خا�شة حني نعلم اأن القبائل يف 

ال�شحراء ل تزال تعت���رب »امللحفة« اإحدى الهدايا 

املهمة والأ�شا�شية املهداة للعرو�س يف حفل زواجها 

�شرط اأن تكون من الأثواب املمتازة ويفوق عددها 

الع�ش���ر »ملحف���ات« ولع���ل ال�شورة الأك���رث تعبريا 

والتي ت�ش���د مدى ارتباط الن�ش���اء يف ال�شحراء 

بهذا اللبا�س هو ما قالت���ه الفنانة املطربة �شعيدة 

�شرف الفنانة التي ا�شتهرت بلبا�شها ال�شحراوي 

حني ع���ربت عن ت�شبثه���ا بلبا�شها قائل���ة )عندما 

اأنزع امللحفة اأ�شعر وكاأنني اأ�شري عارية(      

  

�جلالبة �ملغربية 

لبا�س لكل �لأجيال 

الزائ���ر للمغ���رب لبد اأن يث���ريه  ذاك اللبا�س 

الف�شفا�س الوا�ش���ع والطويل الذي يغطي اجل�شم 

با�شتثن���اء الراأ����س ، ولب���د م���ن اأن يلح���ظ ت�شبث 

املغارب���ة  ن�ش���اء ورج���ال به���ذا اللبا����س التقليدي 

الأ�شيل امل�شم���ى »اجلالبة » )اجللب���اب( وبرغم 

طفرة املو�شة احلديثة املنت�شرة يف اململكة .

 » اجلالب���ة �شرتة يف ال�شي���ف وال�شتاء«، هذه 

العبارة الت���ي يرددها املغاربة تعك����س اأهمية هذا 

اللبا����س عندهم حيث ل تكاد تخلو خزانة مالب�س 

ن�شائي���ة اأو رجالي���ة يف املغ���رب م���ن » اجلالب���ة » 

اللبا�س التقليدي املحت�ش���م والف�شفا�س بالأكمام 

الطويل���ة والغط���اء املت�شل مع فتح���ة الراأ�س اأو ما 

ي�شم���ى » بالقب« وه���و مبثابة الراأ����س من اجل�شد 

وال���ذي ي�شكل اأح���د العنا�ش���ر الأ�شا�شي���ة املكونة 

للجلب���اب لأن���ه بدون »ق���ب« فان اجلالب���ة تتحول 

فق���ط لقمي�س ع���ادي ويف ذل���ك ما يعط���ي لهذا 

اللبا����س املغربي الفرادة والختالف عن اجللباب 

امل�شري اأو »العباية« اخلليجية 

فخامة ن�شائية ورجالية 

 ظاهريا وبرغم بع�س مظاهر الزينة والألوان 

الن�شائي���ة والرجالي���ة  اأن اجلالب���ة  يب���دو  فاإن���ه  

تت�شابه���ان ، لكن اأحد اأهم عنا�شر الختالف بني 

الثن���ني هو طبيعة اخلياط���ني ، فخياط »اجلالبة 

» الن�شائي���ة لب���د اأن تتوف���ر فيه امله���ارة والرباعة 

الفني���ة كم���ا ي�ش���رتط في���ه التخ�ش����س اعتب���ارا 

لطبيعة العنا�شر التي ت�شتعمل يف خياطة وف�شالة 

» اجلالبية » الن�شائية حيث يتطلب الأمر التطريز 

بع���دة خي���وط منه���ا اأحيان���ا الذهبي���ة اأو الف�شية 

اأو هم���ا معا وعل���ى اأقم�شة فاخرة باأل���وان ن�شائية 

فاحت���ة وتتالءم مع كل ف�ش���ول ال�شنة حيث تتوفر 

اأغلب  الن�ش���اء يف املغرب على اأك���رث من »جالبة« 

باأل���وان واأ�شكال خمتلف���ة تتنا�شب مع كل الف�شول 

وجميعه���ا تت�شابه يف عن�ش���ر الحت�شام الذي يعد 

اأح���د العنا�ش���ر الأ�شا�شية يف خياط���ة » اجلالبة« 

م���ع ا�شتثناءات قليلة حيث تعمد بع�س الن�شاء اإىل 

ف�شالة » جالبية » بذوقهن اخلا�س ومبا يتما�شي 

وبع�س �شيح���ات املو�شة كاملزاوج���ة بني اجلالبة 

و�شروال اجلين���ز اأو تف�شيل »اجلالبة » الق�شرية 

اإ�ش���ارة لإبداع���ات امل�شمم���ني  الأ�شف���ل يف  م���ن 

املغارب���ة والذي���ن تعامل���وا وعل���ى م���ر ال�شنني مع 

هذا اللبا�س بنوع م���ن التقدير حيث حافظوا على 

�شكل���ه وت�شمامي���ة رغم بع����س اأ�ش���كال التجديد 

الت���ي اأجنزت من داخله وليظ���ل با�شتمرار  لبا�س 

الفخامة والوقار للن�شاء والرجال على حد �شواء .

 

ماآرب كثرية

اجلالب���ة والبلغ���ة )خف تقلي���دي (واجلبدور 

) لبا����س رجايل داخلي يلب����س حتت اجلالبة( مع 

الطربو�س الأحم���ر اأي ) القبعة( ذاك هو اللبا�س 

الذي ارتبط باملغاربة يف ال�شور التي تروج للملكة 

�شياحيا وقد ارتب���ط بهم هذا اللبا�س منذ النزوح 

الأندل�شي واأ�شبح عالمة مميزة للمغربي املت�شبث 

بالأ�شال���ة والتقالي���د ول ي���زال يلقى ه���ذا ال�شكل 

م���ن اللبا����س الإقب���ال الكبري عند جمي���ع الأعمار 

وال�شرائ���ح الجتماعي���ة يف اململك���ة م���ن �شمالها 
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حتى جنوبها ويبدو ذل���ك جليا يف الأعياد الدينية 

والوطني���ة ويف �ش���الة اجلمع���ة وعن���د املنا�شبات 

خا�شة يف الأفراح حيث يف�شل العديد من الرجال 

هذا اللبا�س التقلي���دي ويتناف�س يف ذلك ال�شغار 

والكبار وال�شباب .

ومثل اجلالبة الن�شائية ل تخلو جالبة الرجال 

من تف���نن يف الت�شميم وال�شنعة حيث يتخ�ش�س 

خياطون بعينهم يف عدة اأ�شواق عريقة تقليدية يف 

خياطة اجلالبة املغربية الرجالية ومن اأ�شهر هذه 

الأ�شواق �شوق مدين���ة اأزمور ومدينة فا�س ومدينة 

مراك�س ومدينة احلاجب ...وهي اأ�شواق ا�شتهرت 

بخياط���ة » اجلالب���ة« الفاخرة الت���ي ي�شرتط فيها 

الث���وب الفاخر اأو ال�ش���وف املمتاز واحلرير والتي 

تخ���اط بتقني���ة ليعرفه���ا اإل ه���وؤلء اخلياط���ون 

املغارب���ة الذي���ن توارثوا هذه احلرفة ع���ن اأبائهم 

واأجدادهم وحي���ث ت�شتعمل الكثري م���ن التقنيات 

القدمي���ة والتي تتطلب خربة كبرية بعلم احل�شاب 

وف���ك �شفرة تداخل اخليوط والتن�شيق بني الألوان 

والتزويق���ات واملزاوج���ة ب���ني الأ�ش���كال والأمناط 

وال�شط���ور والتلوينات يف منط ح���ريف بديع ليخلو 

من اإبداع �شاحر .

�أهل �حلرفة

 واإن كان  اأه���ل ه���ذه احلرف���ة م���ن » معلميات 

ومعلمي���ة » يعتربون اأن الع�شر الذهبي للجالبة قد 

وىل فاإنهم يت�شبثون ب�شنعة وحرفة تعد مفخرة لهم 

باعتبارها اأحد مالمح ال�شخ�شية املغربية 

فال�شي���دة غيثة اخلياط���ة باأح���د القي�شاريات 

العتيقة بحي الأحبا�س بالدار البي�شاء واملتخ�ش�شة 

يف خياطة اجلالبة الن�شائية تقول اإن املراأة املغربية 

بطبيعتها اجلميل���ة حتب ال�شيء اجلمي���ل وال�شيء 

اجلمي���ل ح�ش���ب ال�شيدة غيث���ة لي���زال موجودا يف 

�ش���كل اجلالبة القدمي بفخامته واإتقانه الذي يزيد 

ه���ذه امل���راأة جم���ال ، فاجلالب���ة التقليدي���ة تتميز 

بطولها وف�شف�شتها اللذين يخفي���ان مفاتن املراأة 

مع احلر�س على اأناقتها واأنوثتها تقول ال�شيدة غيثة 

م�شيف���ة اأن ه���ذه اجلالبة عرفت بع����س التجديد 

والتطور لت�شبح مواكبة لع�شرها ولتناف�س الأزياء 

العاملي���ة وذلك لمي����س يف �شيء قيم���ة اجلالبة بل 

بالعك����س يزيده���ا اإقب���ال واإعجابا تخت���م ال�شيدة 

غيثة.

املعلم اإبراهيم ال�شطيف خياط تقليدي للجالبة 

املغربي���ة فاقت �شهرته يف ف���رتة من الفرتات املدن 

املغربية ، له اأكرث من حمل بعدد من القي�شاريات يف 

�شورة زفاف �شف�شاون
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املدن املغربية ويعمل رفقته الآن اأكرث من مائة خياط 

تعلم���وا ال�شنعة منه �شخ�شيا بالإ�شافة اإىل اأبنائه 

وبناته ، يعترب اأن اجلالبة املغربية �شرتافق الإن�شان 

املغربي اإىل نهاية العامل منتقدا امل�شوؤولني املغاربة 

الذين عج���زوا عن ترويج ه���ذا اللبا�س املغربي يف 

اخلارج حتى ي�شبح عاملي���ا ، احلاج اإبراهيم يقول 

اإن اجلالبة الرجالية تختل���ف باختالف اأ�شحابها 

ومناخ مدنهم باجلالبة يف الريف املغربي لي�شت هي 

اجلالبة يف و�شط البالد اأو يف جنوبه ففي ال�شيف 

مث���ال ي�شتح�ش���ن اأن تكون األ���وان اجلالب���ة فاحتة 

لتعك����س اأ�شعة ال�شم�س كالل���ون الأبي�س وي�شتح�شن 

ا�شتعم���ال اأثوابا من القط���ن اأو احلرير مع اعتماد 

ف�شال���ة وخياطة خفيفة ، فيم���ا ي�شتح�شن ي�شيف 

احل���اج اإبراهي���م اأن ت�شن���ع اجلالب���ة م���ن قما�س 

ال�شوف مع اعتماد األ���وان داكنة مثل اللون الأ�شود 

اأو البني ملقاومة الربد وال�شتاء مع ا�شتعمال العقاد 

من احلجم الكبري وتل���ك من الأمور التي تعلمناها 

ونعلمها بدورنا جليل جديد ع�شى اأن ليبخل بدوره 

على جيل لحق يختم املعلم اإبراهيم.

 �ل�شربيل )خف ن�شائي(

�شحر خا�س 

ق�شائد امللحون واأزجال الفنانني ال�شعبيني كلها 

تغن���ت باملراأة �شاحبة » ال�شربيل« )مولت ال�شربيل 

وال�شع���ر الطويل (حيث ارتبط هذا النعل التقليدي 

اجلمي���ل بامل���راأة الأنيقة واملحافظة عل���ى اأ�شالتها 

وتقاليده���ا يف مت���اه �شاحر يجعل م���ن هذا اخلف 

ال�شغري يف الأرجل عنوان اأنوثة �شاجة .

»ال�شربي���ل » يف الأ�شل كلم���ة اإ�شبانية تناقلتها 

الوفود املهاجرة م���ن الأندل�س اإىل ال�شمال املغربي 

لتاأخذ �شكلها اجلديد واملختلف يف النطق بالعامية 

املغربية حيث �شارت تنط���ق بت�شكني حرف ال�شني 

م���ا يعطي للكلم���ة املنتهية بالالم �شوت���ا رنانا عند 

نطقه���ا ..وهي الرن���ة اجلميلة نف�شه���ا التي تعنيها 

الكلمة عند املحبني والعا�شق���ني لالأنوثة املفرطة ، 

لة الرج���ل املغربي هو احلذاء اأو  فال�شربيل يف خمينّ

النعل الن�شائي التقليدي الذي ارتبط باملراأة الوقور 

والأنيقة باللبا�س الأ�شيل واملحافظة على تقاليدها 

وذات املكانة الجتماعية الرفيعة 

�شور �جلالبة2
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وحتك���ي ق�ش�س اأهل مدينة فا����س العريقة اأن 

اأحد املحبني وعد حمبوبته ب���اأن يفر�س لها الأر�س 

ذهبا اإن قبلت زواجه ، وهو الأمر الذي عجز عنه ملا 

حتقق املراد فاأفتت عليه هذه املراأة الفا�شية الأ�شل 

ب���اأن يخيط لها »�شربيال« مطرزا بخيوط من ذهب 

وهو ما يعني اأن قدميها �شتطاأ الذهب اأينما و�شعتها 

وهي ق�شة بليغة تناقله���ا الرواة يف اإ�شارة لرجاحة 

عقل املراأة الفا�شية �شاحبة »ال�شربيل« 

ويف الأغ���اين ال�شعبي���ة الكث���رية الت���ي تتغن���ى 

»بال�شربيل« واملراأة �شاحبة ال�شربيل العنوان الكبري 

لوحات ت�شكيلية 

 يحر����س الن�ش���اء يف املغرب على زي���ارة املدن 

املغربية العتيقة امل�شهورة بخياطة و�شناعة ال�شربيل 

»احل���ر املغربي« ومن اأ�شهر ه���ذه املدن هناك مدن 

فا�س ومراك�س وا�شفي والرباط وهي مدن ا�شتهرت 

بال�شربي���ل الع���ايل اجل���ودة م���ن ناحي���ة اجلل���ود 

والت�شميم والتزيني واملواد والألوان ، والزائر لهذه 

املدن حتديدا ولأ�شواقها العتيق���ة لبد واأن ت�شحره 

املحالت واحلوانيت العتيقة بواجهاتها التي تتزين 

ب�شتى األوان واأ�ش���كال »ال�شربيل« الن�شائي التي يتم 

عر�شه���ا يف �شكل اإك�ش�ش���ورات باألوان جميلة وبهية 

يف ما ي�شبه لوحة ت�شكيلية مفعمة بالألوان والأ�شكال 

التي تعك�س جاذبية هذا اخلف الن�شائي » ال�شربيل« 

كما تعك�س مهارة ال�شان���ع التقليدي املغربي الذي 

طور هذه ال�شناعة التقليدية ل�شنني طويلة .

واإذا كان املغن���ي الفا�ش���ي مافت���ئ يردد كلمات 

�شاع���ر يطلب من ام���راأة اأن تطاأ علي���ه »ب�شربيلها« 

وط���اأة عزي���زة ) اهلل ..اهلل يالغزال مولة ال�شربيل 

دوزي اعل���ي دوزة اتكون معزوزة ( فاإن نعومة املواد 

الت���ي ي�شن���ع منها ال�شربي���ل من جل���د ناعم وثوب 

حرير وقط���ن حر يحيل على الأناق���ة العالية والتي 

ت�شعى اإليها الن�ش���اء من خالل التوجه اإىل حمالت 

بعينها ويف مدن متعددة ا�شتهر �شناعها بالإتقان يف 

اإخراج هذا اخلف اجلميل. 

تق���ول »عائ�ش���ة« ال�شانع���ة التقليدي���ة يف �شوق 

الأحبا�س العتيق مبدينة ال���دار البي�شاء اإن الن�شاء 

يف املغ���رب يطل���نب حتدي���دا »�شربيل« م���دن فا�س 

ومراك����س علم���ا اأن �شربيل الأطل����س املغربي حيث 

القبائ���ل الأمازيغية اأف�شل واأجمل باألوانه الطبيعية 

البدي���ع  وبت�شميم���ه  الطبيع���ة  م���ن  امل�شتخرج���ة 

وبخالخيل���ه )جمع خلخال( الت���ي تعطي خلطوات 

املراأة اإيقاعا جميال وفاتنا .

املعلم���ة »عائ�ش���ة« تق���ول اإن اأ�شع���ار ال�شربي���ل 

تختل���ف م���ن ن���وع اإىل اآخر حم���ددة ال�شع���ر مابني 

ع�ش���رة دولرات اأمريك���ي اإىل 300 دولر وماب���ني 

ال�شع���ر الأول والث���اين م�شاف���ة كب���رية ف���اإذا كان 

الأول �شم���م بجلد عادي وم���واد متوفرة ورخي�شة 

فان الث���اين وغالبا ما يكون �شربي���ال فا�شيا مزينا 

بخيوط الذهب اخلال����س واملبطن باأثواب احلرير 

والقط���ن اخلال�س وال���ذي يعرف اإقب���ال كبريا يف 

مو�ش���م حفالت الزفاف حيث تقب���ل العرائ�س على 

اقتناء »�شربيل مزين بخيوط الذهب« ليتما�شى مع 

القفط���ان املغربي اللبا�س التقلي���دي املغربي الذي 

ميز دائما واأبدا املراأة املغربية.

 

�ل�شني تغزو �لأناقة �ملغربية 

 يف قي�شارية )�شوق عتيق( مدينة مكنا�س مل يبق 

من اأ�شل 120 حمال خم�ش�شا خلياطة ال�شربيل 

احلر املغربي �شوى 31 حمال وهو ما يعني بوار هذا 

النوع من ال�شناعة التقليدية التي كان يلتف حولها 

�شناع برعوا يف هذه احلرفة واأخل�شوا يف الوفاء لها 

وتعليم اأجيال عديدة اأ�شولها 

املعلم اأحمد ال�شبار اأحد هوؤلء ال�شناع الذين 

يتاأ�شف���ون حل���ال ه���ذه ال�شناعة عائ���دا بالالئمة 

يف ذل���ك للمناف�ش���ة ال�شر�شة التي اأغرق���ت اأ�شواق 

امل���دن املغربية »ب�شربيل«  باآلت ل روح فيها اأفقدته 

وق���اره وهيبته التي طامل���ا باركتها اأي���ادي ال�شناع 

وال�شانعات املغربيات 

املعلم ال�شبار يبت�شم مبرارة ويت�شاءل با�شتغراب 

» هل ال�شينيون اأي�شا ي�شنعون ال�شربيل؟؟«

 �ش���وؤال يعرف الإجابة عن���ه كل املغاربة اأو على 

الأقل كل املغربيات اللواتي جربن اأو رمبا تعودن اأن 

يلب�شن »�شربيال« طبع عليه )�شنع يف ال�شني( فما 

الذي تبقى من اأناقة املراأة املغربية اإذن ...؟   

�شور �ملقال من �لكاتب



www.sxc.hu 



الخصائص الممّيزة لuيقاعات الّشعبّية الّتونسّية

سيكولوجيــــة الرقص

المعنى والمغنى في المالوف الّتونسي : 
برول ”بدا الّربيع“ من نوبة المزموم أنموذجا
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الخصائص الممّيزة لuيقاعات 
الّشعبّية الّتونسّية

حامت �لعّمو�س

كاتب من تون�س

اإليقاع كعنصر موسيقي مستقّل بذاته
على أهّمية»املوسيقى الّشعبّية« في توصيف الواقع املعاش 
والّتعبير عن حالة املجتمع ومستوى تطّوره وثقافته وجوهر 
تفكي��ره، فإّنها تبقى، لعّدة أس��باب، من بني املجاالت األكثر 
إهماال نظرا ملجموعة من األسباب جعلت هذا املبحث العلمي 
يشكو من عّدة نقائص مثل االنغماس في االنطباعّية والّتأويالت 
غير احملايدة... ولعّل أهّمها اإلهمال وعدم الّتدوين والّتوثيق 
مبا جعلها فريسة س��هلة في يد العوملة وتغّير أمناط العيش 
االجتماعّية واالقتصادّية والّثقافّية التي شهدتها جّل مجتمعات 

العالم.

http://www.alle-palme.com/v1/ar/darbouka/
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وتون����س من ب���ني ه���ذه املجتمعات الت���ي تغرينّ 

ن�شق الثنّقاف���ة فيها ب�شكل ملف���ت لالنتباه ل �شينّما 

يف الننّ�ش���ف الثنّاين من الق���رن الع�شرين، وهو ما 

عبينّة التي  رمى بظالله على ممار�شة املو�شيقى ال�شنّ

ت ب�شفة جذرينّة �ش���واء يف طريقة اأدائها، اأو  تغ���رينّ

ى فيها... املحافل التي توؤدنّ

ف� »الإنتاج املو�شيقي هو اإنتاج �شبيه بكائن حينّ 

ر، ي���زداد خ�شبا وثراًء ويزداد  ينم���و، يتاأثنّر ويتطونّ

���ه حقيقة حينّة يطراأ عليها  با)...( اإننّ تعقيدا وت�شعنّ

���ريورة احل�شارينّة  الكث���ري من التنّغيري بفع���ل ال�شنّ

ف  ���ي اأن يندمج فيها ويتوقنّ الت���ي ل بدنّ لكلنّ عمل فننّ

(1)
لديها«

واحلدي���ث ع���ن غي���اب الهتم���ام باملو�شيق���ى 

عبينّة ل ينفي بع�س املحاولت التي ا�شتطاعت اأن  ال�شنّ

تنف�س بع�س الغبار عن اأمناط من املوروث املو�شيقي 

التنّون�ش���ي، كمحاول���ة لإع���ادة اإحيائ���ه حفاظا على 

���ن يف هذه املحاولت،   ولكننّ املتمعنّ
(2)

ت���ه، ا�شتمرارينّ

ه.  على قلنّتها، يالحظ اأننّها مل توف الإيقاع حقنّ

ن يف تاريخ البحث يف املجال املو�شيقي  فاملتمعنّ

ي  ���وا باجلان���ب امل���ادنّ ري���ن اهتمنّ يالح���ظ اأننّ املفكنّ

امللمو����س يف املو�شيق���ى وجعل���وا لكلم���ات الأغاين 

�شبة  مكانة ممينّزة مقارنة باللنّحن والإيقاع  »فبالننّ

اإىل اأفالطون وجمموعة اأخرى من الفال�شفة، فاإننّ 

�شبة اإىل  ا بالننّ املو�شيق���ى مل تكن �شوى الكلمات، اأمنّ

ن املرتبة الأخرية  الإيقاع واللنّحن فق���د كانا يحتالنّ

.
(3)

من اهتماماتهم«

ت فئة  ر البحث يف املوزيكولوجيا، اهتمنّ وبتط���ونّ

جديدة م���ن الباحثني، باجلان���ب اللنّحني اعتمادا 

عل���ى مب���داإ  اعتب���ار اأننّ »الإيقاع اتف���اق الأ�شوات 

»تن���اوب  اإلنّ  ه���و  وم���ا   .
(4)

الغن���اء« وتوقيعه���ا يف 

���ة يف الزمن م���ن جهة الكثافة  الأ�ش���وات املو�شيقينّ

مني بذلك فك���رة اأننّ املو�شيقى   مدعنّ
(2)

والمت���داد«

تقوم اأ�شا�شا على »تلحني الأ�شعار املوزونة بتقطيع 

ع كلنّ  الأ�ش���وات عل���ى ن�شب منتظم���ة معروف���ة يوقنّ

�شوت منها توقيعا عند قطعه فيكون نغمة ثمنّ توؤلنّف 

غم بع�شها اإىل بع�س عل���ى ن�شب متعارفة  تل���ك الننّ

.
(6)

فيلذنّ �شماعها لأجل ذلك التنّنا�شب«

بالباحث���ني  ���ا  فكاأمننّ

وجيز  وق���ت  حتنّى 

من  الإيقاع  يرون 

حا�شل،  حت�شيل 

���ا  تلقائينّ يح���دث 

ابت���داع  م���ع  ���ا  طبيعينّ اأو 

يتناول���وه  ف���ال  اللنّح���ن املو�شيق���ي، 

ر����س والتنّحلي���ل. متعلنّلني يف ذلك  بالدنّ

ْرهم جهلهم  ���ني مل ي�شِ ب���اأننّ »املو�شيقينّ

يدرك���وه  لأننّه���م مل  الإيق���اع  بحقيق���ة 

���ة واحلد�س وهذا  بالفكر فق���د اأدركوه باحل�شا�شينّ

.
(7)

هو املهم«

ولك���ننّ »الإيقاع، هو خطوتن���ا، وهو تعاقب اللنّيل 

���ه الننّظام  ج���وم والكواكب. اإننّ ك الننّ ه���ار وحت���رنّ والننّ

كل البدائ���ي للمو�شيقى الذي  والتنّنا�شب. وه���و ال�شنّ

ر  ا فكان هذا التنّطونّ ق�س تدريجينّ ر بف�شله فننّ الرنّ تطونّ

.فكيف ميكن اأن 
(8)

بب يف ولدة املو�شيقى الآلينّة« ال�شنّ

جنعل منه عن�شرا ثانوينّا؟ األ ي�شتحقنّ هذا العن�شر 

ة واأننّ املالحظ  ؟ خا�شنّ اهتمام الباحثني املو�شيقينينّ

���ة التنّون�شينّة، على �شبيل  عبينّ لطبيع���ة الإيقاعات ال�شنّ

ك���ر ل احل�شر، يالحظ تطونّره���ا وا�شطباغها  الذنّ

ات  ب���روح وجوه���ر كلنّ ع�ش���ر، ومواكبته���ا للمحطنّ

ة التي �شهدته���ا البالد يف حقباتها  ���ة الهامنّ الثنّقافينّ

ا  ���ة املتتالي���ة، فه���و ميثنّل خطاب���ا مو�شيقينّ التنّاريخينّ

ة  ، مبفرداته اخلا�شنّ م�شتقالنّ بذاته، ي�شتطيع اأن يعربنّ

عن خ�شائ�س حملنّية ب�شف���ة م�شتقلنّة عن اللنّحن. 

واإذا تغافلنا، نحن الباحثون، عن هذه اخل�شائ�س 

ن���ا ب�شدد امل�شاهم���ة يف اإت���الف املمينّزات التي  فاإننّ

عبينّني التنّون�شينّني عند  ينفرد بها عازف���و الإيقاع ال�شنّ

عب���ي الهام، والتي ل  �شيد ال�شنّ ممار�شته���م هذا الرنّ

رقينّة  ي�شتطيُع َمن َحِفَظ العزف على اآلة الإيقاع ال�شنّ

���ة وغريهما  ���ة والالتينينّ كينّ ���ات الرتنّ وَحِف���َظ التنّقنينّ

ق  ة اإذا مل يتلقنّ التنّكوين املعمنّ ة املرجونّ قنّ تنفيذها بالدنّ

ز على هذه اخل�شائ�س دون �شواها. واملركنّ

امنة للخ�شو�شّية �لإيقاعّية: �لعنا�شر �ل�شّ

للمو�شيق���ى  ���ة  الإيقاعينّ ���ة  اخل�شو�شينّ ���ى  تتاأتنّ
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���ة من جملة م���ن العنا�شر التي  ���ة التنّون�شينّ عبينّ ال�شنّ

ابع املمينّز لهذه  اإن اختلنّت واحدة منه���ا، انهار الطنّ

الإيقاعات.

 

:É¡æ«H  Éª«a  πeÉµqàdGh  áq«YÉ≤jE’G  ä’B’G  .1
املو�شيق���ى  يف  ���ة  عبينّ ال�شنّ ���ة  الإيقاعينّ ورة  ال���دنّ

التنّون�شينّة هي خال�ش���ة عزف جمموعة من الآلت 

الإيقاعينّة التي تخت�سنّ كلنّ واحدة بدور يف بناء ما 

 .)Polyrythmique( »ة��� ى »البولرييتمينّ ي�شمنّ

وتختل���ف هذه الآلت من من���ط مو�شيقي اإىل اآخر 

)تقليدي، �شعبي، �شويف(.

:áq«YÉ≤jE’G  ä’B’G  .1.1
:ácƒHQ qódG

تنوعت اأ�ش���كال �شنع اآلة الدربوكة ومقايي�شها 

كانت 
(9)

م���ن مدينة لأخ���رى رغم اأن ولي���ة »نابل«

وم���ا تزال رائدة يف ه���ذا املجال ملا متيزت به هذه 

اجلهة من تطور وحذق ل�شناعة الفخار.

وق���د �شم���ل الخت���الف يف ج���ذور واأحج���ام 

قر والتي ت�شمى  �ش���ة للننّ قع���ة )امل�شاحة املخ�شنّ الرنّ

كذلك ب���� ”اجللد“(. ففي امل���دن ال�شاحلية تكون 

من جل���د ”احل���وت“، ويف جهات اجلن���وب تكون 

من جل���د ”املاع���ز“ اأو اأحيان���ا ”الإب���ل“. وتكون 

ربوكة“ �شغرية احلج���م اإذا ما قارننّاها  اآل���ة ”الدنّ

���ة املنت�شرة يف م�ش���ر وتركيا،  رقينّ ربوك���ة ال�شنّ بالدنّ

وترتاوح اأحجامها بني:

الطول: من30 اإىل 38 �شم

قطر اجللد املنقور: من18 اإىل 22 �شم

قطر الفتحة اخللفية: من 10 اإىل 15�شم

���ة تطور �ش���كل الآلة  وكاأغل���ب الآلت املو�شيقينّ

وط���رق �شنعه���ا. فمن���ذ بداي���ة الق���رن الواح���د 

والع�شرين مل يعد �شن���ع الآلة يدويا، وتخلت �شيئا 

ف�شيئا عن هيكله���ا الأ�شلي، ف�شار معدنيا عو�شا 

عن الفخار، وجلده���ا الطبيعي عو�س ببال�شتيكي 

باأحجام واأن���واع خمتلفة ملا يف الطرق اليدوية من 

م�ش���اكل اختيار اجللد وتفيفه ودبغه وملا للعازف 

من عن���اء ت�شخينه بطرق خمتلف���ة للح�شول على 

العزف. عند  ”رننّة“ ممتازة 
:± qó````````````````dG

ف يف الأ�شل م���ن هي���كل خ�شبينّ  ي�شن���ع ال���دنّ

���ى م���ن جهة بجل���د حيوان  دائ���رينّ ال�ش���كل، مغطنّ

كاجلم���ل واملاع���ز. ويف اأغلب الأحيان ت�ش���دنّ اأوتار 

���ات خا�ش���ة يف العزف. لكن  م���ع اجللد لتعطي رننّ

مع التنّط���ور احلايل يف �شناعة الآلت اأ�شبح �شاأنه 

�آلة �لدربوكة
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ربوك���ة متنّخذا قيا�شات اأك���رب كما اأ�شبح  �ش���اأن الدنّ

اجللد املنق���ور بال�شتيكيا قاب���ال للتعديل مبفاتيح 

�شاغطة، اأي�ش���ا لتي�شري عملينّة العزف ملا يف ذلك 

من عناء ت�شخينه.

”ال���دف“  اآل���ة  واأ�ش���كال  اأحج���ام  اختلف���ت 

���ة ح�ش���ب طبيع���ة ال�شتعم���ال  يف الب���الد التون�شينّ

واملمار�شة املو�شيقينّة .

ف من 33 اإىل 36  وعادة ما يرتاوح قطر الدنّ

�ش���م يف ح���ني ي���رتاوح ارتفاعه م���ن 18 اإىل 28 

�شم.

:áq«YÉ≤jE’G ä’B’G ÚH  πeÉµqàdG  .2.1
���ة، باإيقاع  عبينّة التنّون�شينّ ���ز املو�شيق���ى ال�شنّ تتمينّ

«، اإذ تخت����سنّ كلنّ اآلة بدورة  ���ب اأو »بولرييتمينّ مركنّ

ورة  ف عل���ى ال���دنّ ���ة به���ا، ول نتع���رنّ ���ة خا�شنّ اإيقاعينّ

���ة الكاملة اإلنّ عن���د ال�شتماع اإليها جميعا  الإيقاعينّ

ورات  ويف نف����س الوق���ت. وبذل���ك تتمينّز هذه ال���دنّ

بجر�س خا�سنّ وممينّز ناجت ع���ن اختالف اأجرا�س 

عبينّة.  الآلت الإيقاعينّة امل�شتعملة يف املو�شيقى ال�شنّ

ربوكة  وكمث���ال على ه���ذا التنّكامل بني اآل���ة الدنّ

اين  م عل���ى �شبيل املثال اإيقاع ”الفزنّ فنّ �شنقدنّ والدنّ

تون�شي“.

ربوكة:  ورة الإيقاعينّة لآلة الدنّ -الدنّ

�آلة �لدف

 طريقة م�شك �آلة �لدف
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ف:  ورة الإيقاعينّة لآلة الدنّ -الدنّ

اين تون�شي“:  ورة الإيقاعينّة ل� ”الفزنّ -الدنّ

:¢Sƒ∏÷G  áq«©°Vh  .2
���ة اجللو����س عل���ى جمموعة من  تعتم���د و�شعينّ

���د بها م���ن كلنّ عازف  ���روط التي يج���ب التنّقينّ ال�شنّ

ي�شعى اإىل اإتق���ان العزف على اآلته. و�شنحاول من 

خالل هذا اجلدول تو�شيح �شروط ح�شن اجللو�س 

ف“. ربوكة“ والدنّ عند العزف على اآلتي ”الدنّ

و�شعينّة اجللو�س 

ربوكة لآلة الدنّ

و�شعينّة اجللو�س 

ف لآلة الدنّ

ا�شتقامة الظهر 

عند اجللو�س

ا�شتقامة الظهر 

عند اجللو�س 

ثني الرجلني 

وعقدهما اإىل اخللف

ثني الرجلني 

وعقدهما اإىل اخللف 

عند اجللو�س

ب�شط اليدين 

موازاة جللد الآلة

رفع اليدين 

موازاة مع الكتفني

رفع الراأ�س 

والنظر اإىل الأمام

رفع الراأ�س 

والنظر اإىل الأمام

ربوكة  ت�ش���رتك و�شعينّة اجللو�س بني اآلت���ي الدنّ

ج���الن  ه���ر، الرنّ ف يف ج���لنّ التنّفا�شي���ل )الظنّ وال���دنّ

���ة  اأ����س( وتختل���ف فق���ط يف م�شت���وى و�شعينّ والرنّ

اليدين.

:ádB’G  ∂°ùe  á≤jôW  .3
:ácƒHQ qódG

املو�شيق���ى  ع���ازيف  ���ة  الو�شعينّ ه���ذه  تخ����سنّ 

���ة فق���ط، حيث تك���ون الآل���ة مو�شوعة بني  عبينّ ال�شنّ

رجل���ي زاوية العازف عن���د عقدهما اإىل الوراء يف 

و�شعية اجللو�س، على اأن ي�شكل هيكل الآلة تقريبا 

45 درجة لالأر�س والقاعدة ال�شغرى ل�شكل �شبه 
���ايل ميثنّل �شدر الع���زف القاعدة  منح���رف، وبالتنّ

الكربى من هذا ال�شكل.

و�شعّية �جللو�س لآلة �لدفو�شعّية �جللو�س لآلة �لدربوكة
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:± qó````````````````dG

ن  تثبنّت الآلة حت���ت الإبط الأي�شر للعازف لُتكونّ

زاوية 30 درجة ل�ش���دره واأن ميثنّل هيكلها تقريبا 

زاوي���ة 45 درج���ة لالأر����س. وه���ذه الو�شعينّة تهمنّ 

ف. فقط عازيف اآلة الدنّ

:±õ©dG  äÉq«©°Vh  .4
�س  قعة“ )وهو امل���كان املخ�شنّ اإننّ �ش���كل ”الرنّ

م للعازف ع���ددا �شخما  ق���ر على الآل���ة( يق���دنّ للننّ

���ات التي تختلف باخت���الف الأ�شابع  م���ن الإمكانينّ

ق���ر اأي مكان���ه  امل�شتعمل���ة يف الع���زف، مو�ش���ع الننّ

قعة، يف اأق�ش���ى ي�شارها اأو  )يف اأق�ش���ى مي���ني الرنّ

يف و�شطه���ا...( ويف �ش���كل كفنّ اليد عن���د الننّقر. 

وهذه الختالفات من �شاأنها اأن تغرينّ وب�شكل لفت 

لالنتباه الأجرا�س املنبثقة عن الننّقر.

وحلذق الآل���ة والتنّمكن من اكت�شافه���ا اأ�شا�س 

ه���ام األ وهو و�شعينّة العزف ال�شلي���م. اأي اأننّه على 

كلنّ ع���ازف اأن ميتل���ك القدرة عل���ى التنّمييز، عند 

ن  ي، فيتفطنّ ا�شتماع���ه لالإيق���اع، بني نقرات امل���وؤدنّ

اإىل مو�ش���ع الننّقر على اجلل���د حتنّى يحافظ بذلك 

د بالتنّايل تركيبة  وتي ويحدنّ عل���ى نف�س جر�شه ال�شنّ

الإيق���اع م���ن دمنّ وت���ك وط���ق. وت�ش���رتك كلنّ م���ن 

قر  الننّ ف“ يف نف����س موا�شع  ربوك���ة“ و“الدنّ ”الدنّ
حه من خالل جمموعة  على اجللد، وهو ما �شنو�شنّ

�شوم البيانينّة يف الإبنّان. من الرنّ

 : “ΩO”  .1.4
رب الغلي���ظ الأ�شم )الغري  ق���ر اأو ال�شنّ ه���و الننّ

ن���ا بذلك الوقت  ن���ان( يك���ون ن�شبينّا طويال مبينّ الرنّ

ورة  الق���وينّ عن���د بداي���ة الإيق���اع اأو يف و�ش���ط الدنّ

م“ ع���ادة باليد  ���ة ذاته���ا. تع���زف ”ال���دنّ الإيقاعينّ

اليمنى ”براحة اليد“ يف اجلانب الأمين الأو�شط 

للجلد تقريبا. 

ا عن اليد الي�ش���رى فال تكتفي مب�شك الآلة  اأمنّ

مات“(10)  فقط بل باإمكانها عزف بع�س من ”الدنّ

خ���رف ل غ���ري و ذلك ب���� »راحة اليد  لدواع���ي الزنّ

الي�شرى« يف اجلانب العلوي للجلد تقريبا.

:“∑ÉJ” .2.4
نا  ن���ان مبينّ رب احل���ادنّ والرنّ ق���ر اأو ال�شنّ ه���و الننّ
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ة يف  عي���ف ن�شبينّا خا�شنّ ع���ادة الوقت اأو الزمن ال�شنّ

ة  ورة الإيقاعينّة با�شتثن���اء حالت خا�شنّ و�شط ال���دنّ

.)
(12)

اأو الغيطة
 (11)

)مثل: اإيقاع البوحلنّة

���اك« ع���ادة باإح���دى اأ�شاب���ع اليد  تع���زف »التنّ

اليمنى)الو�شطى، ال�شباب���ة، البن�شر( اأو الثنني 

معا، كذلك ال�شاأن بالن�شبة لليد الي�شرى. وحل�شر 

اإمكانيات عزف »التنّاك«، نالحظ اعتماد العازف 

على و�شعينّات م�شك الآلة وطبيعة امليزان لرت�شيح 

ته اإثر ذلك. و�شعينّة العزف وتقنينّ

رب  قر اأو ال�شنّ ن���ا اآنفا اأن »التنّاك« هي الننّ قد بينّ

���وت هو عب���ارة عن  لإ�ش���دار �ش���وت ح���اد، وال�شنّ

ابع . ة،الرتفاع،الطنّ تركيبة موا�شفاتها: القونّ

���اك« بال���ذات يختل���ف طابعه���ا ح�ش���ب  و«التنّ

مكان الع���زف وح�شب الإيقاع املعزوف لذلك فاإننّه 

باإمكانن���ا ت�شنيف »التنّاك« اإىل نوعني: عمدنا اإىل 

���اين »ط���ق« تالفيا للخلط  ل ت���اك والثنّ ت�شمي���ة الأونّ

بينهما.

���ا باأح���د اأ�شابع  ���اك« كم���ا ُذك���ر اإمنّ - تع���زف »التنّ

الي���د اليمنى اأو اأكرث وهو م���ا يجري على اليد 

الي�ش���رى. ويج���وز للع���ازف يف كل احل���الت 

اإ�شدار »تاك« و«طق« باليد اليمنى.  

ق“ فتعزف اأ�شا�شا باليد اليمنى وذلك  ا ”الطنّ - اأمنّ

باأنامل كامل اأ�شابع اليد. ولكن يجوز للعازف 

اأن ي�شتعمل هذه التقنية باليد الي�شرى، لغر�س 

خرف ل غري. الزنّ

قر عل���ى الآلة يغ���رينّ ب�شكل لفت  اإننّ م���كان الننّ

���ادر عنها. وم���ن البديهي  وت ال�شنّ لالنتب���اه ال�شنّ

اأن يغرينّ  ”ت���اك“ من �شاأن���ه  اأننّ تغي���ري ”دم“ ب���� 

، وم���ن خ�شائ����س املو�شيق���ى  يف الإيق���اع. ولك���ننّ

���اك اأي  ���ة، ف���اإننّ تغي���ري طريق���ة عزف التنّ التنّون�شينّ
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�شور �ملقال من �لكاتب

تون�س يف  املو�شيقي يف  »الإنتاج  د(،  اللنّجمي )حممنّ  -  1
تون�س،  هانات«،  والرنّ العوائق  الثنّالثة،  الألفينّة  بداية 

ل،  مباحث يف العلوم املو�شيقينّة التنّون�شينّة، العدد الأونّ

العايل  التنّعليم  وزارة  من�شورات   .2008 ماي 

والبحث العلمي والتنّكنولوجيا، �س.119.

يكي  الرتنّ د  حممنّ حماولت  املثال  �شبيل  على  نذكر   -  2
وبات التنّون�شية  و�شالح املهدي وغريهم يف تدوين الننّ

الوطنينّة  الإذاعات  �شعت  التي  وتينّة  ال�شنّ والتنّ�شاجيل 

التنّون�شي  املو�شيقي  اث  الرتنّ حلفظ  ت�شجيلها  اإىل 

ويف من الندثار. عبي وال�شنّ ال�شنّ

3 - »Pour Platon et autre philosophes, la 
musique n’était autre chose que la 
parole et le rythme, le son venant en 
dernier lieu«.

SOULAGE (Marcelle), le solfège, que 
sais-je, n°959,  presses universitaires 
de France, 1962, p.13.

لبنان،  مكتبة  املحيط،  قطر  )بطر�س(  الب�شتاين   -  4
بريوت، 1869. �س 3414

 Répartition des sons musicaux - 5
 dans le temps, des points
 de vue de l’intensité et de la

.» durée
.Le robert pour tout, p.1002

مة  د(، مقدنّ بن حممنّ حمان  الرنّ )عبد  خلدون  ابن   -  6
ابن خلدون، دار اجليل، بريوت، �س.469.

ينّات  والكمنّ اللنّفظينّة  ينّات  الكمنّ د(،  )حممنّ العينّا�شي   -  7
الع�شرينّة،  املطبعة  العربي،  عر  ال�شنّ يف  الإيقاعينّة 

تون�س، 1987، �س.40.

8 - »rythme, notre marche, l’alternance 
du jours et de la nuit, l’évolution 
des astres, des planètes, ordre et 
proportions… forme primitive de la 
musique, lequel développe peu à peu 
l’art de la danse, d’où nait à son tour 
la musique instrumentale«.

SOULAGE (Marcelle), le solfège, que 
sais-je, n°959,  presses universitaires 
de France, 1962, p.11.

الوطن القبلي  يف  ال�شاحلينّة  الوليات  اأهمنّ  اإحدى    -  9
للبالد التون�شينّة.

»دم« وهو النقر اأو ال�شرب الغليظ  مات:جمع  الدنّ  -  10
والأ�شم.

بوحلنّة:    *وزن   -   11

الغيطة:     *وزن    -   12

�لهو�م�س

ي اإىل تغيري  قع���ة قد ي���وؤدنّ مو�ش���ع نقره���ا على الرنّ

الإيق���اع. وكمثال على ذلك ن�شت�شه���د، على �شبيل 

ر ح���وزي، الذي  ك���ر ل احل�ش���ر، باإيق���اع املدونّ الذنّ

ابع  نا الوق���ت الرنّ ج���ي“ اإذا غرينّ ل اإىل ”عالنّ يتح���ونّ

)بح�شاب امل�شالة( من ”التنّاك“ اإىل ”طق“.

�آلة �لدف



128
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

سيكولوجيــــة الرقص

بالغة لغة فن الرقص
دومًا يبحث اإلنسان عن وسائل غنية ليعبر بها عن 
مشاعره جتاه واقع ما، أو حدث يواجهه، هذه الوسائل 
التي تعبر عن حالة إنسانية يتحدث بها كل إنسان بشكل 
مطلق، ودون اس��تثناء ، ومن هذه الوسائل تأتي لغة 
الرقص لتأخ��ذ ميزتها اإلنس��انية، فعندما يرقص أي 
إنس��ان ، فإن أي إنس��ان مهما كان موقع��ه، أو لغته، 
يصغي إل��ى هذه اللغة ويتفاعل معه��ا دون أن ينبس 

ببنت شفة، ودون أن يسمع لفظًا واحدًا. 

عبد �لباقي يو�ش�ف

كاتب من �شوريا

http://morguefile.com
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ثمة لغة لميكن التعبري عنها اإل بلغة الرق�س، 

ولذل���ك نرى خمتل���ف �شرائح النا����س ت�شتخدمها 

كونها الأكرث تعبريًا، والأكرث تاأثريا.

ول���دت فك���رة الفن���ون يف ال���ذات الب�شرية يف 

حماولة من الإن�شان ليقدم �شيئا يخفف عن اأخيه 

الإن�شان، ولذلك ات�شعت األوان واأ�شكال الفنون من 

كوميديا، و�شينما، ورق����س، واآداب، وغناء  �شعى 

الإن�ش���ان م���ن خاللها لي���رتك �شيئا جمدي���ا لي�س 

لزمنه فح�شب، بل ل�شائر احلقب الب�شرية  

دوم���ا ويف كل وقت ي�شعى الإن�ش���ان لكت�شاف 

و�شائ���ل التعبري عن م�شاعره نحو مواقف واأحداث 

احلياة، وهو بذلك يحاول اأن ي�شفي مل�شات جمالية 

وفنية عن تعبريه للتاأثري بتلك الوقائع والأحداث. 

الرق�س فن احتفايل اكت�شفه الإن�شان لي�شتطيع 

من خالله اأن يعرب عن م�شاعره من واقعة ما، وهو 

يحدث على الأغلب يف طقو�س تكاد تكون تلقائية، 

لأن املحتفل يري���د األ ي�شغله �شيء من اأمور الدنيا 

عن حلظات الحتفال التي يرق�س يف حمرابها. 

اإنه هن���ا ميتلئ بحال���ة كرنفالي���ة  غامرة من 

الن�شوة ميكن معها اأن يت�شامح مع اأي �شخ�س يراه 

ول���و م�شادفة حت���ى لت�ُف�شد عليه ه���ذه الطقو�س 

الحتفالية والحتفائية �شواء بالذات اأو بالآخر. 

اجل�ش���د هن���ا يع���رب عم���ا لميك���ن لأبل���غ لغة 

اأن تع���رب عن���ه، وهن���اك اأي�ش���ا اأ�ش���كال للرق����س 

النف���رادي الذي ميكن اأن يوؤدي���ه الفرد يف منزل 

مغل���ق عليه كتعبري عن تلقي خ���رب مفرح، وكذلك 

ميك���ن اأن ي���وؤدي الرق����س لدى جماع���ة مت�شوفة 

اأوغ���ري مت�شوفة اإىل طق�س عب���ادي يتقرب العبد 

من خالله اإىل ربه. 

ع���امل الرق�س هو عامل غني وممتع لأنه يعني 

جوهر الإن�شان من خالل الظاهر لأن الرق�س هو 

حال���ة ظاهرية، بي���د اأنه يعرب بق���وة عما يجول يف 

الداخل، وهنا ميك���ن اأن نلحظ باأن عامل الرق�س 

ه���و عامل �شري���ح وم�شع لي�س في���ه مو�شع للزيف، 

فاأنت ميكن اأن تلحظ على �شخ�س يرق�س رق�شا 

ب���اردا يف منا�شبة فرح، فت���درك باأن م�شاركة هذا 

ال�شخ�س هي م�شاركة غري فعلية، بل هي ظاهرية 

فح�شب، وهذا يوؤكد جمددا باأن الرق�س هو حالة 

تلقائي���ة بدرجة عالية لي�س م���ن الي�شري على املرء 

اأن يقوم مبحاولة التزوير يف حمرابها. 

  �إيقاع �لرق�س

اأحيان���ا ي�شع���ر الإن�ش���ان ب���اأن اللغ���ة املبا�شرة 

للم�شاركة بالأفراح اأو الأتراح لتكون كافية، واأنها 

تكون تقليدية.  

الإن�ش���ان اإذن كائ���ن ت���واق لكت�ش���اف اأ�شكال 

واأل���وان التعبري عن نف�شه، وق���د ا�شتطاع اأن يبدع 

يف ه���ذه الأل���وان  اأحيان���ا ب�ش���كل اأدق م���ن الكلمة 

املبا�شرة. 

وه���ي يف واق���ع الأمر لغ���ات غري لفظي���ة، فهو 

ميكن اأن يعرب ع���ن موقفه من واقعة ما من خالل 

نظ���رات عينيه، ميك���ن اأن يعرب م���ن خالل حركة 

ب�شفتيه، من خالل تقطيب يف احلاجبني، اأو حركة 

يف ق�شمات الوجه. 

 ال�شحك اأي�شا  حماولة للتعبري وامل�شاركة يف 

حدث ما دون لغة،  كما اأن البكاء له ذات الوقع.

 وق���د يعتمد الإن�شان اأحيان���ا على ال�شمت يف 

حماول���ة لإبداء رغبة، اأو رف�شها،  مثل الفتاة التي 

ت�شمت عندما ت�ُ�شاأل من ِقبل وليها اإن كانت توافق 

على زواجها من فالن فيقال يف ذلك :   )ال�شكوت 

عالمة الر�شى ( . 

كم���ا اأنه���ا ميك���ن اأن تع���رب بال�شم���ت ذات���ه 

ع���ن الرف�س فتب���دي ا�شتياء يظهر عل���ى ق�شمات 

حمياها، وقد تهز راأ�شها عالمة بالرف�س وت�شتدير 

ذاهبة اإىل حجرتها.

 وميك���ن لل�شخ����س اأن يبدي ع���دة هزات من 

راأ�ش���ه نحو الأ�شفل عالمة باملوافقة، كما ميكن اأن 

يرفع حاجبيه نحو الأعلى عالمة للرف�س 

ث���م ا�شتط���اع الإن�شان اأن ي�شن���ع اآلت ت�شدر 

اأ�شواتا تعرب عن فرحه اأو ترحه، هذه الآلت التي 

�شميت فيما بعد ب�� الآلت املو�شيقية، وهذه الآلت 

ذاته���ا ميكن لها اأن ت�ُرق�س امل���رء، وميكن لها اأن 
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تبكي���ه عندما تكون لغ���ة اجل�شد   هي امل�شتولية يف 

واقعة ما. 

كم���ا ميك���ن جلمع م���ن النا����س اأن يع���ربنّ عن 

ارتياحه لق���ول يف الأدب اأو ال�شعر اأو ال�شيا�شة من 

خ���الل الت�شفيق لل�شخ�س الذي يقف على املنرب. 

وميكن يف بع�س احلالت اأ ن تعربنّ تلويحة اليد عن 

ال�شالم، وكذلك عن الوداع. 

  �لرق�س �ل�شرقي  

للرق����س تاريخ عري���ق يف ال���رتاث العربي يف 

منطق���ة ال�شرق، فقد ا�شتخدم النا�س من خمتلف 

مواقعهم و�شرائحهم الرق�س يف منا�شبات عديدة، 

ومثل النت�ش���ارات، والأعي���اد الوطنية، وحفالت 

الأعرا����س، وم���ا ي���زال الرق����س يحق���ق ح�شورًا 

ل���دى غالبية املجتمع���ات العربي���ة والإ�شالمية يف 

منا�شبات وطنية، واجتماعية، حيث نرى الأطفال 

يرق�ش���ون احتفاًل بقدوم �شخ�شيات هامة، ونرى 

�شخ�شي���ات هامة يف البالد ت�شتخدم لغة الرق�س 

يف منا�شب���ات وطني���ة واجتماعي���ة، ون���رى فئ���ات 

ال�شب���اب حتتف���ل بالرق����س كتعبري ع���ن م�شاعر 

الن�شر والبهجة وزوال اأ�شباب الكرب. 

عندم���ا نتح���دث ع���ن ع���امل الرق����س، فاإننا 

نتحدث عن ثنائية العالق���ة بني الظاهر والباطن 

يف عامل الإن�شان . 

ا�شتخدمت املجتمعات العربية ك�شائرجمتمعات 

الع���امل ف���ن الرق����س لأغرا����س متع���ددة، فدخل 

الرق�س اإىل الغن���اء، وامل�شرح، وال�شينما، وافتتاح 

املهرجان���ات، وكذل���ك اإىل ال�شيا�ش���ة فيمك���ن اأن 

يحتف���ي ملك الدولة اأو اأمريها اأو رئي�شها ب�شيوفه 

من خالل تقدمي حلقات راق�شة من فلكلور بالده 

كب���ادرة ترحيب به���وؤلء ال�شي���وف، ولعل���ي اأذكر 

اأن الراق�ش���ة امل�شرية �شهري زك���ي رق�شت اأمام 

الرئي�س الأمريكي الأ�شبق ريت�شارد نيك�شون. 

وهنا ميكن اأن يتعرف ال�شيف على روح اإيقاع 

املجتم���ع من خ���الل ما يتلق���اه من رق����س �شرقي 

وكذلك مو�شيقى �شرقية على مائدة طعام �شرقي. 

وهذه يف جملتها تعابري عاملية موحدة ل حتتاج اإىل 

مرتج���م، فال�شيف ل يحت���اج اإىل مرتجم عندما 

ي�شتمتع باإيقاع الرق�س ال�شرقي، اأو عندما ي�شتمع 

مو�شيقى �شرقية، اأو عندما يتناول طعاما �شرقيا، 

اأو يتناول كاأ�شا من �شراب �شرقي. 

وق���د انت�شر ف���ن الرق����س ال�شرق���ي يف �شائر 

http://morguefile.com
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اأنح���اء العامل ولق���ى ا�شتح�شانا م���ن الراق�شات 

ال�شرقيات اللواتي اأبدعن يف تقدمي هذا اللون من 

فنون بالدهن، وهو رق�س يعتمد على هز ال�شدر 

واخل�شر والأرداف ُيطلق عليه بالإنكليزية ) رق�س 

البطن ( وميكن له يف م�شر اأن يجذب الكثري من 

ال�شي���اح ليذكرهم بع�ش���ر الفراعن���ة باعتقاد اأن 

الرق�س ال�شرقي يعود اإىل ذاك الع�شر. 

ورمب���ا لذل���ك ن���رى اأن القاه���رة تقي���م اأكرب 

مهرج���ان عامل���ي للرق����س ال�شرقي وه���ي فر�شة 

لتعلنّ���م ف���ن الرق�س ال�شرق���ي من ِقب���ل راق�شات 

متدربات يف خمتلف اأنح���اء  العامل وهن ي�شاركن 

يف هذا املهرجان. 

لعل ما مييز ه���ذا الرق�س اأنه يعطي انطباعا 

للجمهور الغربي باأن املراأة  ما زالت حتافظ على

 اأنوثتها. 

لكن تبقى الراق�ش���ات الأمريكيات والأملانيات 

والنيوزلنديات والفرن�شيات وغريهن ي�شعرن بقلق 

وعدم طالق���ة وهن يرق�شن الرق����س ال�شرقي يف 

القاهرة اأمام جمهور �شرقي بعد ترتيبات متوا�شلة 

على اأيدي مدربات م�شريات يقب�شن �شتني دولرا 

من الراق�شة املتدربة يف الدر�س الواحد. 

�شه���ري  الراق�ش���ة  خ���ربة  ح�ش���ب  وال�شب���ب 

زك���ي – وه���ي اأعلم باأ�ش���رار مهنته���ا – يعود اإىل 

اأن  الراق�ش���ة الغربي���ة مهما اتقنت م���ن اأ�شاليب 

الرق����س ال�شرق���ي،  فاإنها لن ت�ش���ل اإىل م�شتوى 

يعادل الراق�ش���ة امل�شرية ب�شبب افتقادها لالأذن 

املو�شيقية التي تتذوق  املو�شيقى ال�شرقية،   ولروح 

الدعابة وخفة الظل.

ِغن�ى �ألو�ن �لرق�س  

مل يكت���ف الإن�ش���ان بل���ون واحد م���ن الرق�س 

ليع���رب من خالله ع���ن حالة الفرح لدي���ه، والعامل 

مليء مبئات الرق�شات، واأذكر من هذه الرق�شات 

العاملية : 

- الفال�س، م�شدرها البلدان الواقعة على �شفاف 

الدان���وب مت���ل اأملاني���ا والنم�شا، وق���د عرفنا 

يف بالدن���ا هذا الل���ون من الرق����س يف بع�س 

الأف���الم والأغني���ات العربي���ة ومنه���ا : ليايل 

الأن�س يف فيينا. 

- وهن���اك رق�ش���ة تدع���ى  التانغ���و، انتقل���ت هذه 

الرق�شة خالل هجرات الأفارقة عرب ا�شبانيا 

خ���الل الن�ش���ف الأول م���ن الق���رن التا�ش���ع 

http://morguefile.com
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ع�شر. - ومن الرق�شات الأخرى : الت�شات�شا، 

واأ�شلها من الريف الكوبي  تعتمد على الإيقاع 

ال�شريع، ث���م رق�شة الرومبا ميك���ن اأن تظهر 

يف الأوملبي���اد، وكذل���ك رق�ش���ة ال�شامبا وهي 

تع���ود اإىل اأ�ش���ل برازيل���ي، وكذل���ك رق�ش���ة 

البا�شادوبل���ي  تعتمد على الرق�شات الغجرية 

يف جنوب ا�شبانيا. 

  كل رق�ش���ة تعرب عن اإيقاع جمتمع، بل ميكن 

اأن نرى حتى القبائل تخت�س برق�شات معينة دون 

غريها.  

ثم���ة اأ�شكال واأل���وان متعددة م���ن الرق�س يف 

�شائر البل���دان العربي���ة مثل الرق����س اخلليجي، 

والرق����س ال�ش���ويف، ورق�س ال�شم���اح، والرق�س 

الإميائي، ورق�شة ال�شيف والرت�س. 

الرق�س ملك وحق جلمي���ع جمتمعات العامل، 

ميار�ش���ه الفق���ري كما ميار�ش���ه الغن���ي، وميار�شه 

اخلادم كما ميار�شه ال�شيد. 

ف���اإذا اأتين���ا اإىل جمتمع ال�ش���ودان على �شبيل 

الإ�ش���ارة، ن���راه غنيا بفن���ون واأل���وان الرق�س من 

خمتل���ف مواقع���ه اجلغرافي���ة والجتماعية، حتى 

ذاك ال���ذي يعي�س يف عمق ال�شحراء  تراه يحتفل 

ببع����س منا�شباته من خ���الل رق�شات معينة تعربنّ 

ع���ن طبيعت���ه، ف���رى الرق�شات تن�شج���م مع وقع 

املنا�شبات. 

ثمة رق�ش���ة يف ال�شودان تدع���ى رق�شة كليبو 

وهي تخت�ش���ر على الن�شوة اللوات���ي يحتفلن حول 

النق���ارة، اأو النق���ار الذي يبدي ح���ركات بهلوانية 

م���ن خ���الل ه���ز اخل�ش���ر، اأو الهرول���ة والقف���ز، 

فياأخ���ذ الرق�س طابعا اإحتفائي���ا مب�شاركة هذين 

الني يف الحتفال.  العن�شرين الفعنّ

وهذه الرق�شة تكون عادة يف حالت الزواج اأو 

اخلطوبة، اأو اخلتان، اأو منا�شبات النجاح . 

وم���ن الرق�ش���ات الأخرى يف ال�ش���ودان رق�شة 

�شو�شنق���ا، وه���ي قريبة م���ن  رق�شة كليب���و، لكنها 

تختلف يف �شرعتها ويف احلركات واإيقاعات النقارة 

املتناف�شة، مع حركة الراق�شات ال�شريعة مع اللعب 

www.cepolina.com
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بال�شفاي���ر املر�شلة ميينا و�شم���ال على ح�شب هزة 

الراأ����س. ويهرولن يف �ش���كل دائري ح���ول النقارة. 

ويب���داأ الرق�س للن�ش���اء فقط، وه���ذا ل يعني عدم 

تدخل الرجال نهائيا، بل يتناف�شون للدخول حلظة 

بعد الأخرى لرفع الروح املعنوية     للرق�س، واإعطاء 

بع�س الهدايا للنقار اأو الراق�شة املاهرة. 

�خلامت���ة  

يج���دنّ الإن�شان نحو اكت�شاف الفنون باأجنا�شها 

املختلف���ة ليفج���ر م���ن خالله���ا طاق���ة ال�شاعرية 

الكامنة يف عمقه.  

يعج���ز الإن�شان اأن يك���ون �شاع���رًا اإلَّ اإذا كان 

فنان���ًا، ويعجز اأن يكون فنان���ًا اإلَّ اإذا كان �شاعرًا. 

يف�ش���ل يف التعبري ع���ن حجم �شفافيت���ه اإذا كانت 

حا�ش���ة ال���ذوق الفني لدي���ه متدني���ة. كل الأعمال 

العظيم���ة حتتاج اإىل عظمة روح الفن يف نوازعها، 

حت���ى تلك الأعم���ال ال�شطحي���ة فالب���د اأن حتمل 

مل�ش���ات فنية �شريعة متكنها من حتقيق ح�شور ولو 

لأيام قالئل.  

الفن هو مزيج من �شاعرية الإن�شان واأحالمه 

والإن�شان الفنان الذي يكون الفن مهنته هو خملوق 

�شحري بكل املوا�شفات، لذلك ُينظر اإليه على اأنه 

جن���م م�شيء، وب���ذات الوقت ه���و كوكب جمايل، 

لأن النج���وم هي كواكب وم�شابي���ح جمالية تزيِّن 

ال�شماء. وهذا تعبري عن لبنّ املقارنة بني م�شابيح 

الأر�س وم�شابيح ال�شم���اء، الفنان هنا يزينّن ليل 

اأرواح النا�س.  

كل اإن�شان ميكن له اأن ميار�س �شيئًا من الفنية 

يف كاره.  

- ميك���ن اأن تبني بن���اًء فنيًا،   ميكن اأن ت�شدر 

جمل���ة فنية ، ميك���ن اأن تطبع عل���ى عيني حبيبتك 

قب���الت اأك���رث �شاعري���ة وفنية، كما ميك���ن لك اأن 

ل اإىل كائن ”جلف“ فاقد لكل حالة �شاعرية  تتحونّ

ل اإىل كائن  وفنية يف ذائقتك، ميك���ن لك اأن تتحونّ

اأثقل من جب���ل يف اأم�شية ربيعية فائقة ال�شاعرية، 

ميك���ن اأن مت�ش���ي فرا�شة ترف���رف بجناحيها على 

رحيق زهرة مو�شمية ت�شيء عطرًا.  

ماهو اأكرث بهاًء يف هذه املوازنة، اأن فاقد الفن 

قًا  وقه، واأن واه���ب الفن هو اأكرث النا�س تذونّ ل يتذنّ

وانتعا�ش���ًا بن�شمات���ه. ثمة حلن ين�ش���اب يف حافلة 

م لآخرين  م لأ�شخا�س غذاًء روحي���ًا، ول يقدنّ يق���دنّ

غ���ري �شجيج، اإنه���م عجزوا عن اإعط���اء مل�شة فن 

واحدة، فعجزوا عن ا�شتقبال مل�شة من فن.  

ا�شتط���اع الإن�شان اأن يعربنّ ع���ن فنيته الروحية 

بقوة، كما ا�شتطاع اأن يعربنّ عن بروده الروحي بقوة، 

ا�شتط���اع اأن يك���ون يف منته���ى اجل���ربوت والق�شوة 

وامل���وت الإن�ش���اين فيغ���زو ويبط�س ويلح���ق املظامل 

م اأروع الأحلان،  والوي���الت باأهله. ا�شتطاع اأن يق���دنّ

اللوحات، الآداب، الأ�شكال املعمارية، الأزياء.  

يف النهاي���ة انت�ش���ر دافن�ش���ي عل���ى ن���ريون، 

انت�شر م���وزارت على كاليغ���ول. ذهبت احلروب، 

ولب���ث الفن: ذهب الزبد جفاء، ليمكث يف الأر�س 

م���ا ينفع النا�س. ر�شالة الفنون تكمن يف اأنها متيز 

ًا فا�شاًل بينهما.    بني الطيب واخلبيث، تقف ح���دنّ

هي ر�شالة احلق واجلمال واملحبة. مبقدار ما تهب 

الفن وتخل�س ل���ه، يهبك لآلئ اجلم���ال الروحي، 

اإنك مليء بالفن. كل الإبداعات الفنية التي غدْت 

لت خلودها على  عالم���ات بارزة يف اأجنا�شها، �شجنّ

قدر ما طفحْت بنزعات الفن .

للرق����س مكانة هامة يف حي���اة �شعوب الأر�س 

قاطب���ة، اإذ ل  يخل���و جمتم���ع م���ن املجتمعات من 

الرق�س. 

ُي�شتخدم الرق�س يف اأه���م املراحل النتقالية 

يف حياة النا�س مثل حف���الت اخلطوبة، والزفاف 

وكذل���ك ال���ولدة. وميك���ن ا�شتخ���دام الرق�س يف 

منا�شب���ات اأعياد املي���الد، واملنا�شب���ات الوطنية، 

واخلتان، والنجاح. 

اأك���دت بع����س الآث���ار عل���ى دلئ���ل وعالمات 

الرق�س قبل املي���الد باألف عام يف بالد الرافدين 

ووادي الني���ل حيث نق����س ال�شومريون والآ�شوريون 

وقدماء م�شر نقو�شا على جدران    معابدهم.
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الّتمهيد
ميّث��ل املال��وف نس��خة عربّي��ة إس��بانّية، من فن 
املوسيقى الّش��رقّية اإلس��المّية، حيث نشأ في بداية 
القرن الّس��ابع، أي ف��ي ظ��ّل اإلمبراطورّي��ة العربّية 
اإلس��المّية. وقد تطّور ش��يئا فش��يئا على مدار فترة 
طويلة من الّتجارب، ليصبح خالل القرن الّثالث عشر، 
منطا وقالبا موسيقّيا رئيسّيا مستقاّل عن بقّية القوالب 
املوس��يقّية األخرى، وقائما بذاته من خالل جملة من 

القواعد،هذا إضافة إلى اجلمالّية اخلاّصة به)1(.

ر�شدي �لّتومي

كاتب من تون�س

www.superbwallpapers.com

المعنى والمغنى
فـي المالــوف 

الّتــونســي 
برول ”بدا الّربيع“ من نوبة 

المزموم أنموذجا
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وق���د متنّ زرع املالوف يف اإ�شباني���ا خالل الع�شر 

الأم���وي، حيث بداأت احل�ش���ارة الإ�شالمينّة ت�شتاأنف 

تاألنّقه���ا و اإ�شعاعها من جدي���د يف ظلنّ رعاية اخللفاء 

رقية  ة خ�شعت املو�شيقى العربينّة ال�شنّ الأمويني، ومن ثمنّ

كان الأ�شليني للبالد، هذا اإ�شافة اإىل  اإىل تاأثري ال�شنّ

.
(1)

الرببر امل�شتعربني القادمني من �شمال اإفريقيا

�شخ���ة الإ�شبانينّة م���ن املالوف  وق���د و�شلت الننّ

اإىل تون�س خالل القرن اخلام�س ع�شر، على �شوء 

هجرة امل�شلمني من اإ�شبانيا. و�شرعان ما عونّ�شت 

�شخة املحلنّية للمو�شيقى العربينّة  هذه الأخ���رية، الننّ

الإ�شالمينّة املوجودة �شلفا بهذا البلد، و يرجع ذلك 

ا اإىل الفقر املتواجد عل���ى م�شتوى م�شمونها،  رمبنّ

ب���ب الأكيد لهذا التنّغيري ي���ردنّ اإىل الهيبة  لك���ننّ ال�شنّ

���ع بها الفنون الإ�شالمينّة يف اإ�شبانيا على  التي تتمتنّ

م�شت���وى العامل، وذلك على �ش���وء اإ�شعاع اأ�شلوبها 

.
(2) 

وتاألنّقه بال منازع

ويعدنّ املالوف الي���وم يف تون�س، منطا مو�شيقيا 

وبة هي  ب من ثالثة ع�ش���ر نوبة. والننّ دا يرتكنّ متف���رنّ

عبارة عن ”قالب مو�شيقي ي�شمنّ عددا من القطع 

 .
ى ح�ش���ب ت�شل�شل معني“(3) الآلي���ة والغنائينّة توؤدنّ

وبة كان  ���ا ل�ش���كنّ فيه اأن الغن���اء بطريق���ة الننّ وممنّ

عر واملو�شيق���ى، اإذ اأننّه  ر ال�شنّ ل���ه بالغ الأث���ر يف تطونّ

كان يجتم���ع يف املجل����س الواحد عدد م���ن املغننّني 

رب على  والعازف���ني، فيبداأ اأحدهم بالغناء اأو ال�شنّ

وبة اإىل من يليه وذلك يف تناوب  اآلت���ه ثمنّ تنتقل الننّ

م خاللها عددا م���ن الأبيات تعتمد  وتعاقب، يق���دنّ

تراكيبها اللنّحنية على وحدة املقام اأو على مقامات 

ع يف الإيقاع املو�شيقي وبالتنّايل يف  متقاربة، مع تنونّ

.
(4)

عرية والقافية البحور ال�شنّ

دت انطالق���ا م���ن ه���ذا امل���وروث،  وق���د تع���دنّ

ر����س  را�ش���ات واملقارب���ات الت���ي تناول���ت بالدنّ الدنّ

رها كقالب  وبة من حيث ن�شاأتها وتطونّ ���ة الننّ تاريخينّ

���ات التي  مو�شيق���ي، وذل���ك عل���ى �ش���وء الإ�شكالينّ

���ة التنّن���اول  طرحتها،�ش���واء منه���ا املتعلنّق���ة بكيفينّ

ب���وع التنّون�شي���ة، اأو بالف���رتة الت���ي متنّ  املقام���ي للطنّ

خالله���ا نظ���م وتلحني خمتلف اأجزائه���ا، اأو برفع 

نيها و�شعرائها... اللنّثام عن هوينّة ملحنّ

وم���ن ب���ني املقارب���ات الت���ي تفر����س نف�شه���ا 

بنف�شها عل���ى الباحث نظرا لندرتها، تلك املتعلنّقة 

ببيان طبيعة العالق���ة القائمة بني املعنى واملغنى. 

���ة التنّفاع���ل بني الكلم���ة واللنّحن  وحي���ث اأننّ خا�شينّ

ن اإىل اآخر، فاإننّ الهدف من وراء  تختلف م���ن ملحنّ

هذه املقالة هو اإب���راز الكيفينّة التي متنّ من خاللها 

توظيف املغنى خدمة للتنّعبري عن املعنى، وبالتنّايل 

ا�شتخراج خ�شائ�س التنّاأليف املو�شيقي الأ�شلوبينّة 

���ة  الت���ي ا�شتمل���ت عليه���ا نوب���ة املزم���وم، اأي كيفينّ

���ة الأ�شلوبينّة يف التنّعبري  توظيف العنا�شر املو�شيقينّ

عري. عن م�شمون الننّ�س ال�شنّ

ا لفهم طبيعة ه���ذه العالقة،ارتاأينا  و�شعيا مننّ

بيع« من  العتم���اد على الننّموذج الغنائي »ب���دا الرنّ

نوب���ة املزموم التنّون�شي���ة، التي تط���رح العديد من 

التنّ�شاوؤلت والإ�شكالينّات ولعلنّ من اأبرزها:

تبلور من خاللها اأ�شلوب  التي  الكيفينّة  1 -ماهي 
وبة املزم���وم من خالل  األي���ف املو�شيق���ي لننّ التنّ

بيع«؟  برول »بدا الرنّ

املغن���ى عام���ل تراب���ط وتكام���ل  ���د  -ه���ل ج�شنّ  2
م���وذج الغنائ���ي »ب���دا  م���ع املعن���ى �شم���ن الننّ

بيع«؟وكيف تتمظهر العالقة ما بني كلنّ من  الرنّ

عريني؟ وهل توجد عالقة  الننّ����س والإيقاع ال�شنّ

توافقينّة  ما بني كلنّ من اللنّحن والإيقاع؟ 

�ملنهج �لّتحليلي

لالإملام بهذا املو�ش���وع من جميع جوانبه راأينا 

ى املنهج التنّحليلي الآتي: اأن نتوخنّ

:z…ô© q°ûdG ¢üqædG π«∏–{ :’qhCG
ويعتمد هذا اجلزء من التنّحليل على:

ع���ري للمثال الغنائ���ي »بدا  ن�ش���خ الننّ����س ال�شنّ

اجع بالننّظر لنوبة املزموم. بيع«،الرنّ الرنّ

حتديد طبيعة اللنّغة اأو اللنّهجة امل�شتعملة.

”ق�شي���د“,  امل�شتعم���ل:  القال���ب  حتدي���د 

”زجل“. ”مو�شح“ اأو 
بيعة اأو  حتدي���د طبيع���ة الغر����س : الغزل،الطنّ

اخلمر الخ......



136
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

منية التي ا�شتغرقها الننّموذج  ة الزنّ حتديد املدنّ

الغنائي.

م���وذج  ع���ري للننّ حتدي���د مو�ش���وع الننّ����س ال�شنّ

الغنائي.

عري. كل اخلارجي للننّ�س ال�شنّ حتديد ال�شنّ

 Gó```H“»FÉæ¨dG  êPƒ```ªqædG  ø```◊  π```«∏–:É«fÉK
 ∂dPh Ωƒ```eõŸG áHƒf ≈```dEG ô```¶qædÉH ™```LG qôdG “™```«H qôdG

:∫ÓN øe
تدوي���ن �شامل للننّ�س املو�شيق���ي التنّابع للمثال 

اجع بالننّظر لنوب���ة املزموم، مع  الغنائ���ي، الرنّ

ترتيل���ه على اأج���زاء بح�ش���ب تق�شي���م اأجزاء 

ر الخ.... وبة اإىل اأفكار: ا�شتفتاح ثم م�شدنّ الننّ

ة  ���زات اللنّح���ن م���ن: م���دنّ حتدي���د اأه���منّ ممينّ

بع امل�شتعم���ل، والإيقاع واخلاليا  ���ة، والطنّ زمنينّ

���ة، وامل�شار اللنّحن���ي، كذلك امل�شاحة  الإيقاعينّ

وتينّة وامل�شافات امل�شتعملة. واملنطقة ال�شنّ

 á```ªFÉ≤dG  á```bÓ©dG  á```©«ÑW  ó```jó–  :  É```ãdÉK
 Gó```H“»FÉæ¨dG êPƒ```ªqædG ø```ª°V ≈```æ¨ŸGh ≈```æ©ŸG Ú```H

:ΩƒeõŸG áHƒf øe“™«H qôdG
حتلي���ل كلنّ بي���ت �شع���ري م���ع ربط���ه بلحن���ه 

املو�شيقي، وا�شتخراج مواطن التنّعبري اللنّحني 

طور. نتها مكنونات ال�شنّ التي ت�شمنّ

:äÉLÉàæà°S’G áZÉ«°U :É©HGQ
م���وذج الغنائ���ي ا�شتنتاجات  يت�شم���ن هذا الننّ

ل���ة ب���ني اجلوان���ب  ومالحظ���ات، ترب���ط ال�شنّ

عري  ابقة: اأي الننّ�س ال�شنّ الثنّالثة للتنّحاليل ال�شنّ

واجلان���ب اللنّحن���ي واجلان���ب التنّعب���ريي ب���ني 

املعنى واملغنى.

ن التنّحلي���ل يف نهايته وقبل التنّطرق  كما يت�شمنّ

���ة حتيلن���ا اإىل  اإىل اخلامتة،ا�شتنتاج���ات عامنّ

طبيع���ة العالق���ة القائم���ة بني املعن���ى واملغنى 

بي���ع“,  الرنّ ”ب���دا  الغنائ���ي  م���وذج  الننّ �شم���ن 

اجع بالننّظر اإىل نوبة املزموم. الرنّ

�لّربيع«: »بد�  برول   .1
:…ô© q°ûdG ÖfÉ÷G.1.1

ْج ِبي��ْع                َخَرْج�ُت ِنْتَف�رَّ �لرَّ -َبَد�   1

ْج       ْهُرِيْتَموَّ -�َشْك��ٌل َبِدي�ْع                  َو�لزَّ  2

َوِبي��ْع                   َوَخِلّيَها ِتْك�ِشْب  -�رهن   3

طالع

يْل َوِتْتَعاَن��ْق �اْن           مَتِ �لأَغ�ْ�شَ -َوِتْلَك   4

رجوع

�أزهى َوِتيْه َو�ْع��َش�ْق �َشْل�َو�ْن         ْنَيا  -�لدُّ  5

�لكلمات: جمهولة امل�شدر.

���ن ه���ذا  �للغ��ة �أو �للهج��ة �مل�شتعمل��ة: ت�شمنّ

���ة الف�شحى  »ال���ربول« مزج���ا ب���ني اللنّغ���ة العربينّ

واللنّهجة العامينّة ب�شبغة ح�شرينّة.

�لقالب: زجل

�لغر�س:و�شفي

�ملدة �لّزمنية: دقيقة وت�شعون ثانية.

اع���ر تداعينّات حلول  �ملو�ش��وع: ي�شف لنا ال�شنّ

بيع���ة وعلى حي���اة الفرد  بي���ع عل���ى الطنّ ف�ش���ل الرنّ

و�شلوكه.

�ل�ّشكل �خلارجي:

X------------Δ------------

X------------Δ------------

O------------Δ------------

®------------M------------

®------------M------------

�ش���م البياين  يتنّ�ش���ح لن���ا من خ���الل ه���ذا الرنّ

ع  اأننّ له���ذا الربول �ش���كال خارجينّا منتظم���ا ومتنونّ

القوايف.

: »æë∏dG  ÖfÉ÷G  .2.1
ة  ن ه���ذا ”الربول“ خم�س اأبي���ات �شعرينّ ت�شمنّ

ع حلنها على الننّحو الآتي : تنونّ

ور وكذل���ك  ال���دنّ اأي  الأوىل  ���الث  الثنّ الأبي���ات 

ل،  ة الت���ي تعقب غناء البيت الأونّ زمة املو�شيقينّ الالنّ

وذاتها التي تعقب غناء البيت الثنّاين، هذا اإ�شافة 
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جوع، كلنّها تري على  اإىل البيت اخلام����س اأي الرنّ

نف�س اللنّحن.

���ز  ال���ع )القف���ل( متينّ اب���ع اأي الطنّ البي���ت الرنّ

زمة  بلح���ن خمتلف عن حلن �شابقي���ه وكذلك الالنّ

ل منه. املو�شيقية التي تعقب غناء الغ�شن الأونّ

وبالتنّايل فاإننّ الننّ����س املو�شيقي لهذا »الربول« 

ينق�شم اإىل فكرتني اأ�شا�شينّتني.

�لأوىل: �لفكرة  حتليل   .1.2.1
متثنّلت هذه الفك���رة الأوىل يف الأبيات الثنّالثة 

زمة املو�شيقينّة التي  ور« وكذلك الالنّ الأوىل اأي »الدنّ
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ل والثنّاين، ه���ذا اإ�شافة  عقب���ت غناء البيت���ني الأونّ

جوع. اإىل البيت اخلام�س اأي الرنّ

ومتت���دنّ هذه الفك���رة من املقيا����س رقم 1 اإىل 

املقيا����س رق���م 46، وم���ن املقيا�س رق���م 56 اإىل 

املقيا����س رق���م 65،وتنق�شم بدوره���ا اإىل 6 جمل 

رئي�شينّة على الننّحو الآتي :

���ل يف غناء  �جلمل��ة �لّرئي�شّي��ة �لأوىل : تتمثنّ

ل، وهي متتدنّ م���ن املقيا�س رقم 1 اإىل  البي���ت الأونّ

املقيا�س رقم 10، وتنق�ش���م اإىل جملتني فرعينّتني 

كالآتي :

- اجلملة الفرعي���ة الأوىل يف �شكل �شوؤال، وت�شمل 

و9. و5و6  املقايي�س رقم 1و2 

ن  ئي�شة الثنّانية يف �شكل جواب وتت�شمنّ - اجلملة الرنّ

و10. و8  و7  املقايي�س رقم3 و4 

���ب م���ن  �جلمل��ة �لّرئي�شّي��ة �لّثاني��ة : وترتكنّ

ل  الالزم���ة املو�شيقينّة التي تعقب غن���اء البيت الأونّ

وهي على نف�س حلنه، ومتتدنّ من املقيا�س رقم 10 

ع بذاتها اإىل جملتني  اإىل املقيا����س رقم 19، وتتفرنّ

فرعينّتني كالآتي:

- اجلملة الفرعي���ة الأوىل يف �شكل �شوؤال، وت�شمل 

املقايي�س رقم 10و11 و14 و15 و18.

ن  - اجلملة الفرعية الثنّانية يف �شكل جواب، وتت�شمنّ

املقايي�س رقم 12 و13 و16 و17و19.

�جلمل��ة �لرئي�شي��ة �لثالث��ة : وتت�شمن غناء 

البي���ت الث���اين م���ن ه���ذا »ال���ربول«، ومتت���د من 

ع  املقيا����س رقم 19 اإىل املقيا�س رق���م 28، وتتفرنّ

بدورها اإىل جملتني فرعينّتني كالآتي :

- اجلملة الفرعي���ة الأوىل يف �شكل �شوؤال، وت�شمل 

و27. و24  و23  املقايي�س رقم 19 و20 

ن  - اجلملة الفرعية الثنّانية يف �شكل جواب، تت�شمنّ

و28. و26  و25  على املقايي�س رقم 21 و22 

زمة  �جلملة �لّرئي�شّية �لّر�بعة :تتمثنّل يف الالنّ

���ة التي تعق���ب غناء البي���ت الثنّاين، وهي  املو�شيقينّ

متت���دنّ من املقيا�س رقم 28 اإىل املقيا�س رقم 37, 

ع بدورها اإىل جملتني فرعيتنّني كالآتي : وتتفرنّ

- اجلملة الفرعي���ة الأوىل يف �شكل �شوؤال، وت�شمل 

املقايي�س رقم 28 و29 و32 و33 و36.

ن  - اجلملة الفرعية الثنّانية يف �شكل جواب،وتت�شمنّ

على املقايي�س رقم 30 و31 و34 و35 و37.

���ب من  �جلمل��ة �لّرئي�شّي��ة �خلام�ش��ة : ترتكنّ

غناء البيت الثنّالث من ه���ذا »الربول«، وهي متتدنّ 

ع  من املقيا�س رقم 37 اإىل املقيا�س رقم 46. وتتفرنّ

اإىل جملتني فرعينّتني على الننّحو الآتي :

- اجلملة الفرعية الأوىل يف �شكل �شوؤال، وت�شتمل 

على املقايي�س رقم 37 و38 و41 و42 و45.

- اجلملة الفرعية الثانية يف �شكل جواب، وتت�شمن 

املقايي�س رقم 39 و40 و43 و44 و46.

�جلمل��ة �لّرئي�شّية �ل�ّشاد�شة : تتمثنّل يف غناء 

جوع، ومتت���دنّ من املقيا�س  البيت اخلام����س اأي الرنّ

رق���م 56 اإىل املقيا�س رق���م 65، وتنق�شم بدورها 

اإىل جملتني فرعينّتني كالآتي :

اجلملة الفرعية الأوىل يف �شكل �شوؤال، وت�شمل 

املقايي�س رقم 56 و57 و60 و61و64

اجلمل���ة الفرعي���ة الثنّاني���ة يف �ش���كل ج���واب، 

ن املقايي�س رقم 58 و59 و62 و63 و65. وتت�شمنّ

�لّطبع : طبع املزموم.

�لإيقاع:اإيق���اع »ال���ربول« وهو اإيق���اع ب�شيط، 

ن عل���ى الننّحو الآتي  ب م���ن وقتني، ويدونّ وه���و يرتكنّ

وداء كوحدة  هذا اإذا ما اأخذنا بع���ني العتبار ال�شنّ

زمنينّة نرمز من خاللها للوقت:

�خلاليا �لإيقاعّية:

ا�شتملت هذه الفك���رة الأوىل على تنويع ب�شيط يف 

م�شتوى اخلاليا الإيقاعينّة ورد كالآتي:

!

�مل�شار �لّلحني:

ن امل�ش���ار اللنّحني اخلا����س بهذه الفكرة  ت�شمنّ
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�مل�شار �لّلحني:

الآت���ي  )العق���ود(  الأجنا����س  الأوىل  املو�شيقي���ة 

ذكرها :

: »∏°UCG Ωƒeõe ¢ùæL*
ة من املقيا����س رقم 1 اإىل  - نف����س اجلمل���ة املمتدنّ

املقيا����س رقم 4،وم���ن املقيا�س رق���م 11اإىل 

املقيا����س رقم 13،وم���ن املقيا�س رقم 20اإىل 

املقيا����س رقم 22،وم���ن املقيا�س رقم 29اإىل 

املقيا����س رقم31،ومن املقيا����س رقم 38 اإىل 

املقيا����س رقم 40،وم���ن املقيا�س رقم 44اإىل 

املقيا�س رقم 46،وم���ن املقيا�س رقم 57 اإىل 

املقيا����س رق���م 59،وذلك من خ���الل توظيف 

���ن ل���كلنّ من درج���ات الك���ردان، العجم،  امللحنّ

وا، واجلهاركاه. احل�شيني، الننّ

ة من املقيا����س رقم 8 اإىل  - نف����س اجلمل���ة املمتدنّ

املقيا����س رقم 10،وم���ن املقيا�س رقم 17اإىل 

املقيا����س رقم 19،وم���ن املقيا�س رقم 26اإىل 

املقيا����س رقم 28،وم���ن املقيا�س رقم 35اإىل 

املقيا����س رقم 37،وم���ن املقيا�س رقم 44اإىل 

املقيا����س رقم 46،وم���ن املقيا�س رقم 63اإىل 

املقيا����س رق���م 65.وذلك من خ���الل توظيف 

ن لكلنّ من درج���ات الكردان، احل�شيني،  امللحنّ

وا، واجلهاركاه. الننّ
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: â°SG qôdG áLQO ≈∏Y Ωƒeõe ¢ùæL*
ة م���ن املقيا�س رقم5اإىل  نف�س اجلمل���ة املمتدنّ

املقيا�س رقم 7،ومن املقيا�س رقم 14اإىل املقيا�س 

رق���م16، وم���ن املقيا����س رق���م 23اإىل املقيا����س 

رق���م25، وم���ن املقيا����س رق���م 32اإىل املقيا����س 

املقيا����س  اإىل   41 رق���م  املقيا����س  رقم34،وم���ن 

رق���م43، وم���ن املقيا����س رق���م 60 اإىل املقيا����س 

ن لكلنّ من  رقم62.وذل���ك من خالل تفعي���ل امللحنّ

���وا، احل�شيني، البو�شلك،  درج���ات اجلهاركاه، الننّ

ا�شت. وكاه، الرنّ الدنّ

وتّية : �مل�شاحة و�ملنطقة �ل�شّ

وتينّة له���ذه الفكرة الأوىل  متتدنّ امل�شاح���ة ال�شنّ

ا�شت اإىل درجة املحرينّ وبذلك تكون  م���ن درجة الرنّ

وتينّة املهياأة للع���زف والغناء معا هي  املنطق���ة ال�شنّ

منطق���ة القرارات واملنطق���ة الو�شطى اإ�شافة اإىل 

منطقة اجلوابات.

�مل�شافات �مل�شتعملة:

ة بهذه الفكرة  وردت امل�شافات اللنّحنية اخلا�شنّ

الأوىل على الننّحو الآتي:

- م�شافة الثنّنائينّة : متواجدة �شمن كلنّ املقايي�س.

- م�شافة الثنّالثينّة : وردت �شمن املقايي�س رقم 7, 

16, 25, 34 )نوا-بو�شل���ك(، )جه���اركاه-
واملقايي����س   .) –را�ش���ت  )بو�شل���ك  دوكاه(، 

رق���م 9, 18, 27, 36 )كردان–ح�شين���ي(، 

.) )عجم–حمري 

باعينّة :وردت �شمن املقيا�س رقم 2,  - م�شافة الرنّ

11, 20, 29, 38, 57 )نوا-كردان (.
- م�شاف���ة اخلما�شية :وردت �شم���ن املقيا�س رقم 

10, 19, 28, 56 )جهاركاه-كردان (.
ا بقينّة امل�شافات اللنّحنية الأخرى،فقد غابت عن  اأمنّ

م�شمون هذه الفكرة املو�شيقية الأوىل.

�لّثانية: �لفكرة  حتليل   .2.2.1
ابع اأي  متثنّلت هذه الفكرة الثنّانية يف البيت الرنّ

زم���ة املو�شيقينّة التي تعقب  الع،اإىل جانب الالنّ الطنّ

ل منه. وه���ي متتدنّ من املقيا�س  غن���اء الغ�شن الأونّ

ع بدورها  رق���م 47 اإىل املقيا����س رقم 56، وتتف���رنّ

اإىل ثالث جمل رئي�شينّة كالآتي:

���ل يف غناء  �جلمل��ة �لّرئي�شّي��ة �لأوىل : تتمثنّ

ابع، وه���ي متتدنّ من  ل م���ن البيت الرنّ الغ�ش���ن الأونّ

املقيا����س رقم 47 اإىل املقيا����س رقم 50،وتنق�شم 

بدورها اإىل جملتني فرعينّتني كالآتي :

ن  - اجلملة الفرعية الأوىل يف �شكل �شوؤال، وتت�شمنّ

املقيا�شني رقم 47 و49.

ب  - اجلملة الفرعية الثنّانية يف �شكل جواب، وترتكنّ

من املقيا�شني رقم 48 و50.

زمة  �جلملة �لّرئي�شّية �لّثانية : تتمثنّل يف الالنّ

ل من  ���ة الت���ي تعقب غن���اء الغ�ش���ن الأونّ املو�شيقينّ

ابع، وهي متتدنّ من املقيا�س رقم 51 اإىل  البيت الرنّ

املقيا����س رق���م 54،وتنق�شم بدوره���ا اإىل جملتني 

فرعينّتني كالآتي :

ن  - اجلملة الفرعية الأوىل يف �شكل �شوؤال، وتت�شمنّ

املقيا�شني رقم 51 و53.

ن  - اجلملة الفرعية الثنّانية يف �شكل جواب، وتت�شمنّ

املقيا�شني رقم 52 و54.

�جلمل��ة �لّرئي�شّي��ة �لّثالث��ة : تتمثنّل يف غناء 

اب���ع، وهي متتدنّ من  الغ�ش���ن الثنّاين من البيت الرنّ

املقيا�س رق���م 55 اإىل املقيا�س رقم 56، وتنق�شم 

بدورها اإىل جملتني فرعينّتني كالآتي :

ن  - اجلملة الفرعية الأوىل يف �شكل �شوؤال، وتت�شمنّ

املقيا�س رقم 55.

ن  - اجلملة الفرعية الثنّانية يف �شكل جواب، وتت�شمنّ

املقيا�س رقم 56.

�لّطبع: طبع املزموم.

�لإيقاع:اإيق���اع »ال���ربول« وه���و اإيق���اع ب�شيط 

ن عل���ى الننّحو  ���ب من وقت���ني، ويدونّ و�شري���ع ويرتكنّ

وداء  الآتي، ه���ذا اإذا ما اأخذنا بع���ني العتبار ال�شنّ

كوحدة زمنينّة نرمز من خاللها اإىل الوقت:

�خلالي��ا �لإيقاعية:ا�شتمل���ت ه���ذه الفك���رة 
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الثنّاني���ة عل���ى تنوي���ع ب�شي���ط يف م�شت���وى اخلاليا 

الإيقاعينّة، ورد كالآتي:

�مل�شار �لّلحني: 

بالفك���رة  اللنّحن���ي اخلا����س  امل�ش���ار  ا�شتم���ل 

املو�شيقي���ة الثنّانية على الأجنا����س )العقود( الآتي 

ذكرها :

: â°SGôdG áLQO ≈∏Y Ωƒeõe ¢ùæL*
ة من املقيا�س رقم 47 اإىل  - نف�س اجلملة املمت���دنّ

املقيا����س رقم 48، ومن املقيا�س رقم 51 اإىل 

املقيا����س رقم 52، وذلك م���ن خالل توظيف 

وكاه،  ���وا، الدنّ ���ن لدرجات اجلهاركاه، الننّ امللحنّ

ا�شت. البو�شلك، الرنّ

: »∏°UCG Ωƒeõe ¢ùæL*
ة م���ن املقيا�س رقم49اإىل  - نف�س اجلمل���ة املمتدنّ

املقيا�س رقم 50،وم���ن املقيا�س رقم 53 اإىل 

املقيا����س رقم 54، وذلك م���ن خالل توظيف 

، العجم،  ���ن لدرجات الك���ردان، املح���رينّ امللحنّ

وا، اجلهاركاه. احل�شيني، الننّ

وتّية : �مل�شاحة و�ملنطقة �ل�شّ

���ة به���ذه  ���ة اخلا�شنّ وتينّ امت���دت امل�شاح���ة ال�شنّ

ا�ش���ت« اإىل درجة  الفك���رة الثنّانية من درج���ة »الرنّ

���ة  وتينّ ن���ت املنطق���ة ال�شنّ «، وبذل���ك ت�شمنّ »املح���رينّ

ة للعزف والغناء، منطقة القرارات واملنطقة  املعدنّ

الو�شطى و�شول اإىل منطقة اجلوابات.

�مل�شافات �مل�شتعملة :

ة بهذه الفكرة  وردت امل�شافات اللنّحنية اخلا�شنّ

الثنّانية على الننّحو الآتي:

م�شافة الثنّنائينّة املتواجدة يف كلنّ املقايي�س.

باعينّة الت���ي وردت �شمن املقايي�س  م�شاف���ة الرنّ

رقم 47,51,55 )نوا-دوكاه(

دا�شينّة،  ا م�شاف���ات الثنّالثينّة،اخلما�شينّة،ال�شنّ اأمنّ

يوان، فلم تتواجد �شمن اللنّحن  باعينّة والدنّ ال�شنّ

اخلا�س بهذه الفكرة املو�شيقية.

�ل�شتنتاجات �لعاّمة:

�شهدت الفكرتان الأوىل والثنّانية ت�شابها كبريا 

ب���ع، الإيقاع، وظيفة  على م�شت���وى كلنّ من الطنّ

امل�ش���ار اللنّحن���ي لكليهم���ا، وكذل���ك امل�شاح���ة 

وتينّة،ه���ذا اإىل جانب امل�شافات  واملنطقة ال�شنّ

اللنّحنينّة امل�شتعملة.

الأوىل،  املو�شيقي���ة  الفك���رة  ن���ت  ت�شمنّ كم���ا 

ات  جمل���ة اأ�شا�شينّة واحدة وق���ع تكرارها 6 مرنّ

متتالية،وذلك خالفا للفكرة املو�شيقية الثنّانية 

نت جملتني رئي�شينّتني، واحدة منهما  التي ت�شمنّ

تني متتالينّتني. وقع تكرارها مرنّ

كم���ا ت���در الإ�ش���ارةاإىل غي���اب التنّحوي���الت 

���ة عن فح���وى امل�شاري���ن اللنّحنيني لكلتا  املقامينّ

ن على  الفكرتني، ه���ذا اإىل جانب اعتماد امللحنّ

���ة يف التنّلحني واملتمثنّلة يف  ريق���ة الكال�شيكينّ الطنّ

���ة واأ�شئلة واأجوبة،  ���ة واأخرى فرعينّ جمل رئي�شينّ

ا اإيقاعيا« ممينّزا. زا بذلك اأمنوذجا »حلنينّ مركنّ

بيع«الننّموذج»اللنّحني  ���ن ب���رول »ب���دا الرنّ ت�شمنّ

الإيقاعي« الآتي :

م���وذج ورد من املقيا�س رقم 1 اإىل  - نف�س الننّ

املقيا����س رق���م 10، وم���ن املقيا�س رق���م 10 اإىل 

املقيا����س رق���م 19، وم���ن املقيا�س رق���م 19 اإىل 

املقيا����س رق���م 28، وم���ن املقيا�س رق���م 28 اإىل 

املقيا����س رق���م 37، وم���ن املقيا�س رق���م 37 اإىل 

املقيا����س رق���م 46، وم���ن املقيا�س رق���م 56 اإىل 

املقيا�س رقم 65.
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:  ≈æ¨ŸÉH  ≈æ©ŸG  ábÓY  .3.1
و�لبي��ت  �لأوىل  �لّث��الث  �لأبي��ات   .1.3.1

�خلام�س �أي �لّرجوع:

ْج ِبي��ْع                َخَرْج�ُت ِنْتَف�رَّ �لرَّ -َبَد�   1

ْج       ْهُرِيْتَموَّ -�َشْك��ٌل َبِدي�ْع                  َو�لزَّ  2

َوِبي��ْع                   َوَخِلّيَها ِتْك�ِشْب  -�رهن   3

��شكر َوِتيْه َو�ْع��َش�ْق �َشْل�َو�ْن           ْنَيا  -�لدُّ  5

ب���ني  مزج���ا  نالح���ظ  اللنّغ���ة  م�شت���وى  *عل���ى 
واللنّهج���ة  الف�شح���ى  ���ة  العربينّ اللنّغ���ة 

���ايل عدم التنّقينّد  العامينّةب�شبغةح�شرينّة،وبالتنّ

بع����س  خ���الل  ���رف  وال�شنّ ح���و  الننّ ب�شواب���ط 

احل���الت، وذلك متا�شيا مع قالب هذا الننّ�س 

جل. عري األ وهو الزنّ ال�شنّ

عرينّة خروقات  ن���ت هذه الأبي���ات ال�شنّ *كما ت�شمنّ
متثنّلت يف :

بيع– - م���دنّ حلنينّ على م�شتوى املقاط���ع مثل )الرنّ

 / بديع–بادي���ع  ابيع/�شكل–�ش���اكل/  الرنّ

نيا(. نيا–اآدنّ �شلوان–�شالوان / الدنّ

رفي���ة مثل )بدا– با      يغ ال�شنّ - اخلروج ع���ن ال�شنّ

دا / نتف���رج- نتف���را     ج/واع�شق– واع�شا     

ق/ يتموج–يتم���وا     ج/اره���ن –اره���ان/

تك�شب–تك�شيب/ واع�شق– واع�شا    ق(.  

ب���ات الننّحوية مثل  ن���ات املركنّ - الف�ش���ل ب���ني مكونّ

)الف�شل بني »واو« العطف واملعطوف »بيع« 

وذلك من خالل كلمة »وبيع«(.

اعر تداعينّات  *على م�شتوى املعنى، ي�شف لنا ال�شنّ
بيعة وعلى حياة  بيع عل���ى الطنّ حل���ول ف�شل الرنّ

الفرد و�شلوكه، وذلك من املقيا�س رقم 1 اإىل 

املقيا����س رقم 46 ومن املقيا����س رقم 56اإىل 

املقيا�س رقم 65.

*على م�شتوى املعنى واملغنى نالحظ الآتي :
وتي«،  ن على تقنية »الرتفاع ال�شنّ اعتماد امللحنّ

عري���ة م���ن  حي���ث ا�شته���ل غن���اء الأبي���ات ال�شنّ

اجلواب، وحتديدا من درجة الكردان. تعبريا 

من���ه ع���ن معن���ى الإعالن ع���ن حل���ول ف�شل 

بيع، ذلك اأننّ الإعالن ي�شرتط مبداأ التنّبليغ  الرنّ

ماته.  وت اأحد مقونّ الذي يبقى رفع ال�شنّ

ن على تقنية »التنّكرار« من خالل  اعتماد امللحنّ

توظيف���ه لنف�س امل�شار اللنّحني اخلا�س بالبيت 

���اين، وذل���ك بغر����س  ل �شم���ن البي���ت الثنّ الأونّ

اء قدوم  حتدي���د التنّداعي���ات املتاأتية من ج���رنّ

بيعة. يف على الطنّ ف�شل ال�شنّ

���ن عل���ى نف����س تقنية  موا�شل���ة اعتم���اد امللحنّ

»التنّك���رار« ال���ذي كان ق���د انتهجه���ا �شابق���ا، 

وذلك من خالل توظيفه لنف�س امل�شار اللنّحني 

ل �شمن البيت���ني الثنّالث  اخلا����سنّ بالبي���ت الأونّ

ة اإىل  اعر هذه املرنّ ق ال�شنّ واخلام�س، حيث تطرنّ
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يف ل على  و�شف تداعينّات حلول ف�ش���ل ال�شنّ

بيعة فق���ط مثل ورد يف البي���ت الثنّاين، بل  الطنّ

اأي�شا على �شلوك الفرد ومنط حياته.

ن ع���ن تراب���ط واكتمال  ���ايل ع���رب امللحنّ وبالتنّ

ك بنف�س  عرينّة، ب���اأن مت�شنّ معاين ه���ذه الأبيات ال�شنّ

ل. امل�شار اللنّحني للبيت الأونّ

يف  ل���ة  متمثنّ ���ة  عربينّ ترنيم���ات  اإ�شاف���ة 

»ويال���الل  مث���ل  ���ة  لفظينّ اآهات، وترنيم���ات 

يالاللن«.

(™dÉ q£dG) ™HG qôdG  â«ÑdG  .2.3.1
يْل َوِتْتَعان�َ�ْق ���اْن          مَتِ �لأَْغ�شَ َوِتْلَك   -  4

ن  *عل���ى م�شتوى اللنّغة نالح���ظ التزام امللحنّ
بقواع���د اللنّغ���ة العربينّة الف�شحى، غ���رياأننّ هذا ل 

ي�شتثني وجود خروق متثنّلت يف:

رفية مثل )وتلك–  يغ ال�شنّ - اخلروج عن ال�شنّ

وت  لك/ وتتعانق– وتتعنا    ق(.  

على م�شتوى �ملعنى : 

���ات حلول ف�شل  اعر و�شفه لتداعينّ - يوا�ش���ل ال�شنّ

بيع���ة من خ���الل تعبري  ي���ف عل���ى الطنّ ال�شنّ

نه ت�شبيه حركة متايل اأغ�شان  جمازي �شمنّ

الأ�شجار بالعناق، وذل���ك من املقيا�س رقم 

47 اإىل املقيا�س رقم56.
���ن هذا البي���ت تكامال عل���ى م�شتوى  - كم���ا ت�شمنّ

ل منه  املعنى، متثنّل يف اإع���راب الغ�شن الأونّ

يف �ش���كل مبتداأ، واإعراب الغ�شن الثنّاين يف 

�شكل خرب.

على م�شتوى �ملعنى و�ملغنى نالحظ �لآتي :

ن على تقنية » التنّكرار«، من خالل  - اعتم���اد امللحنّ

ل من هذا  توظيف���ه لنف�س حلن الغ�شن الأونّ

���اين منه.وذلك  البي���ت، �شم���ن الغ�شن الثنّ

للتنّكام���ل املوج���ود ب���ني كليهما عل���ى �شعيد 

ل اأي  املعنى، واملتمثنّل يف اإعراب الغ�شن الأونّ

»وتلك الأغ�ش���ان« يف �شكل مبتداأ، واإعراب 

الغ�شن الثنّاين »متيل وتتعانق« يف �شكل خرب 

ب بالعطف. مركنّ

- كم���ا نالح���ظ ا�شتم���ال ه���ذا  البي���ت على حلن 

نته  مغاي���ر ع���ن حل���ن نظ���ريه ال���ذي ت�شمنّ

���الث الأوىل اإىل جان���ب بي���ت  الأبي���ات الثنّ

غم من ا�شتمال كليهما  جوع، وذلك بالرنّ الرنّ

ا عك����س نق�شا على  عل���ى نف�س املعاين، ممنّ

م�شتوى املغنى م�شايرة للمعنى.

��شتنتاجات عامة لعالقة �ملعنى باملغنى :

من خالل حتليلنا لهذا الننّموذج الغنائي نورد 

ال�شتنتاجات الآتية :

- ا�شتماله على م���زج بني اللنّغة العربينّة الف�شحى 

واللنّهجة العامينّة ب�شبغة ح�شرينّة، متثنّل من 

وابط  ���د بال�شنّ خالل قال���ب زجلي غري متقينّ

م�شت���وى  عل���ى  رفية،ه���ذا  وال�شنّ ���ة  الننّحوينّ

ا على م�شتوى القالب فهو قالب  الكلمات، اأمنّ

ح. املو�شنّ

- كما ا�شتمل هذا »الربول« على حلنني خمتلفني، 

ل من خالل الأبيات الثنّالثة الأوىل  متثنّل الأونّ

���ل الثنّاين  ور( والبي���ت اخلام�س، ومتثنّ )ال���دنّ

الع، وذلك  اب���ع اأي الطنّ م���ن خالل البيت الرنّ

غ���م من اأننّ املعنى واح���د ما بني اأبيات  بالرنّ

الع. ور والطنّ الدنّ

ق يف التنّعبري عن  ���ن مل يوفنّ ���ايل فاإننّ امللحنّ  وبالتنّ

املعن���ى م�شايرة باملغنى نظ���را للخلل املوجود على 

م�شت���وى املغن���ى واملتمثنّل يف معن���ى واحد وحلنني 

خمتلفني.

�ل�شتنتاجات �لعاّمة

 …ô© q°ûdG  ¢üqædG  iƒà°ùe  ≈∏Y.1
 á∏µ«¡dGh  …ô© q°ûdG  ÖdÉ≤dG   iƒà°ùe  ≈∏Y.1.1

»LQÉÿG πµ q°ûdGh

م���وذج الغنائي يف �شكل زجل،  *ورد ه���ذا الننّ
���ن مزجا بني اللنّغ���ة العربية الف�شحى  حيث ت�شمنّ

ي���ة ب�شبغ���ة ح�شرية.ه���ذا عل���ى  واللنّهج���ة العامنّ

ا عل���ى م�شت���وى القالب فهو  م�شت���وى الكلم���ات اأمنّ

ح«. قالب »املو�شنّ
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*على م�شتوى هيكلة ه���ذا الننّموذج الغنائي 
نالحظ:

���ح اأق���رع«، حي���ث غ���اب  - وروده يف �ش���كل »مو�شنّ

ح،  ل م���ن ه���ذا املو�شنّ »املطل���ع« اأي القف���ل الأونّ

وبالتنّايل ابتداأ مبا�شرة »بالأبيات«. 

- ا�شتم���ل اجل���زء اخلا����سنّ بالأبيات عل���ى ثالثة 

ن  الع« ال���ذي ت�شمنّ اأبي���ات �شعري���ة، تالها«الطنّ

جوع« الذي ورد هو الآخر  بيت���ا �شعريا، ثمنّ »الرنّ

يف �شكل بيت �شعري واحد.

*عل���ى م�شت���وى ال�شكل اخلارج���ي، ورد هذا 
د  الننّموذج الغنائي يف �شكل خارجي منتظم ومتعدنّ

القوايف.

á¨q∏dG  ™e  »WÉ©qàdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  .2.1
���ة �شم���ن ه���ذا  اللنّهج���ة العامينّ *�شيط���رت 
م���وذج الغنائي، من خالل خ���روق على م�شتوى  الننّ

اخل�شو�شيات اللنّغوية متثلت يف :

ويلة والق�شرية. - مدنّ حلني للمقاطع الطنّ

رفية. يغ ال�شنّ - اخلروج عن ال�شنّ

- الف�شل بني مكونات املركبات الننّحوية.

¢VGôZC’G iƒà°ùe  ≈∏Y  .3.1
انح�شرت الأغرا����س ال�شعرية لهذا الننّموذج 

بيعة. الغنائي على م�شتوى الطنّ

 ÊÉ©ŸG  iƒà°ùe  ≈∏Y.4.1
كم���ا انح�شر املعنى الإجم���ايل لهذا الننّموذج 

بيعة،  الغنائي يف معنى الغزل املتمثنّل يف الطنّ

 …ô© q°ûdG  ∞«dCÉàdG  QOÉ°üe  iƒà°ùe  ≈∏Y.5.1
م���وذج الغنائي جمه���ول التاأليف  ورد ه���ذا الننّ

منية. وقد يرجع  وامل�شدر، اإىل جانب الف���رتة الزنّ

فوي،حيث يكون  ذل���ك اإىل اأننّه ح�شيلة التواتر ال�شنّ

ع���ري اأكرث منه  الرتكي���ز على حمت���وى الننّ�س ال�شنّ

اعر، اإذ ه���و ثمرة تعاق���ب اأجيال  عل���ى هوي���ة ال�شنّ

دت من خالل التواتر والتالحق على  عدي���دة ت�شنّ

اكرة اجلماعية لكل جيل منها. مدار الذنّ

عيد  �لّلحني �ل�شّ 2.على 
ن هذا الننّموذج الغنائي : ت�شمنّ

ئي�شية. تكرار ورد على م�شتوى اجلمل الرنّ

عل���ى جملت���ني  رئي�شي���ة  كل جمل���ة  ا�شتم���ال 

فرعيت���ني، الأوىل يف �شكل �ش���وؤال والثانية يف 

�شكل جواب.

م���وذج الغنائ���ي على منوذج  ا�شتم���ال هذا الننّ

»حلن���ي واإيقاعي« خا�س ب���ه، متثل من خالل 

اجلمل الفرعية والأ�شئلة والأجوبة.

التنويع يف م�شتوى اخلاليا الإيقاعية.

تراوح���ت املنطق���ة ال�شوتي���ة املع���دة للغن���اء 

الق���رارات  ب���ني كل م���ن منطق���ة  والع���زف، 

منطق���ة  اإىل  الو�شطى،و�ش���ول  واملنطق���ة 

اجلوابات.

م���وذج الغنائي تنويع���ا ن�شبينّا  ���ن هذا الننّ ت�شمنّ

على م�شت���وى م�شافاته اللنّحنية، التي ا�شتملت 

باعية،  على م�شاف���ات الثنائية، الثالثي���ة والرنّ

حي���ث تكمن اأهمينّة م�شافتي الثنّنائية والثنّالثية 

يف تثبي���ت امل�شار اللنّحن���ي، اإىل جانب بدايات 

اجلمل الفرعية ونهاياتها. 

م���وذج الغنائي  اأمك���ن لن���ا من خالل ه���ذا الننّ

طب���ع  ���زات  وممينّ خ�شائ����س  اأه���م  حتدي���د 

املزموم، وهي كالآتي :

كوز التنّامعلى درجة«اجلهاركاه«، لكونها متثنّل  - الرنّ

درجة ارتكاز طبع املزموم.

- اإب���راز درج���ة »الك���ردان« بو�شفه���ا متثل درجة 

ارتكاز اجلن�س الث���اين من طبع املزموم، هذا 

�شبة  از« بالننّ اإىل جانب كونها متثنّل درجة »الغمنّ

لطبع املزموم.

���ل درج���ة  - اإب���راز درج���ة »احل�شين���ي« الت���ي متثنّ

�شبة لطبع املزموم. »الو�شطى«بالننّ

- اإب���راز درج���ة »الرا�ش���ت« الت���ي متث���ل درج���ة 

ارت���كاز جن�س مزم���وم حتت املق���ر(اأي حتت 

ر  اجلهاركاه(، وذلك على خلفينّة الننّزول املتكرنّ

رجة. اإىل هذه الدنّ
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3.على �شعيد عالقة �ملعنى باملغنى :
 êPƒªqædG Gò```¡d »```eÉ≤ŸG »```WÉ©qàdG iƒ```à°ùe ≈```∏Y

: Éæd qÚÑJ »FÉæ¨dG
- ا�شتماله عل���ى تنويع ن�شبي على م�شتوى م�شاراته 

�شبي يف  اللنّحنية،وذل���ك من خالل التنّنوي���ع الننّ

اأ�شاليب التنّناول املقامي لطبع املزموم.

- غي���اب التنّنويع على م�شتوى القف���الت املو�شيقية 

���ة بهذا الننّموذج الغنائي، حيث اقت�شر  اخلا�شنّ

الأمر على قفل���ة كال�شيكية، متثنّلت يف حتا�شي 

درجتي العجم واحل�شيني.

 »FÉæ¨dG êPƒªqædG ø``` qª°†J Úë∏ qàdG iƒà°ùe ≈```∏Y
: »∏j Ée

ن  - ا�شتمال���ه عل���ى م�شارين حلنيني :حي���ث ت�شمنّ

امل�شار الأول الأبي���ات الثالثة الأوىل اإىل جانب 

ن امل�شار  جوع(،بينما ت�شمنّ البيت اخلام�س )الرنّ

اللنّحني الثاين »الطالع«.

ن يف التعبري عن معاين هذا الننّموذج  ���ق امللحنّ - توفنّ

الغنائي،من خالل توظيف���ه لتقنيتي »التنّكرار« 

وتي« �شمن املغنى. و«الرتفاع ال�شنّ

- ا�شتمال الأبيات ال�شعرية واللنّوازم املو�شيقية على 

نف�س امل�شارات اللنّحنية.

- اإ�شافة ترنيمات عربية متمثنّلة يف ”اآه يالاللن“, 

و“اآه يا لاللللللن يالن يا يالالن“.

�خلامتة

م���وذج الغنائي  تب���نينّ لنا من خ���الل حتليلنا للننّ

التنّلحني قدمياكان يعتمد على  اأننّ  بي���ع“،  الرنّ ”بدا 

�شياغ���ة جمل رئي�شية واأخ���رى فرعية، ترتكز على 

وؤال  د من خ���الل تقني���ة ال�شنّ مب���داإ احل���وار املتج�شنّ

ى يف التنّلحني زيادة  واجلواب. وهذا الأ�شلوب املتوخنّ

جل،والتي تقوم  ���ح والزنّ على خا�شيات تلحني املو�شنّ

عل���ى ت�شم���ني م�شاري���ن حلني���ني الأونّل من خالل 

الع“، قد اأثنّرا على  الأبي���ات والثنّاين من خالل ”الطنّ

العالقة  التي تربط ب���ني املعنى واملغنى، ومل تعل 

ا يف طريقة تعاطيه م���ع اللنّحن. غري اأننّ  ���ن حرًّ امللحنّ

ذلك ل مينعنا م���ن القول بوجود عالقة ربطت بني 

املعنى واملغنى حتى ولو كانت ن�شبينّة، وهذه العالقة 

ة عل���ى �شعيد الهي���كل العام، حيث  موج���ودة خا�شنّ

كل  ���ح وال�شنّ يوج���د تطابق بني الهي���كل العام للمو�شنّ

العام للنّحن.

ل���ة  عوب���ات الت���ي واجهتن���ا واملتمثنّ كم���ا اأننّ ال�شنّ

اخلي،  عري بالإيقاع الدنّ اأ�شا�شا يف عالقة الننّ�س ال�شنّ

ا اأو كلنّي���ا، اإ�شافة اإىل  وعدم احرتام املع���اين جزئينّ

عدم احرتام خ�شو�شينّات اللنّغة اأو اللنّهجة امل�شتعملة 

على م�شتوى كلنّ كلمة، هذا اإىل جانب عدم احرتام 

عيف، كلنّها عك�شت يف  دي���د وال�شنّ مواطن الننّرب ال�شنّ

حدنّ ذاتها منظومة جمالية كاملة.

عوبات مع الإبقاء  كما اأننّ تواج���د مثل هذه ال�شنّ

يف نف����س الوقت عل���ى التطاب���ق الكلنّي م���ع الهيكل 

جل، يحيلنا اإىل ا�شتنتاج  ���ح اأو الزنّ اخلارجي للمو�شنّ

���ه لدين���ا اإط���ار ل يج���ب اأن نخ���رج منه،  ه اأننّ م���ردنّ

نني  ���ايل تواجد تراث مو�شيقينّ يف اأذهان امللحنّ وبالتنّ

ل يخرجون من���ه، ومثال ذلك وج���ود بحور �شعرينّة 

وبة مثل  عديدة يف ق�شم اإيقاعي واحد من اأق�شام الننّ

بيع“.  برول ”بدا الرنّ

�شور �ملقال من �لكاتب

1 - SNOUSSI (Manoubi(، » Les Nubats ou 
programmes de concert «،Initiation a 
la Musique Tunisienne, 

Volume1,Musique classique, Tunis, 

Centre des Musiques Arabes et 
Méditerranéennes Ennajma

Ezzahra, 2003, p.22. 

2 - op.cit, p.23.    

3 - Ibid, p.22.

املو�شيقي  اث  الرتنّ قوالب  »من  )حممود(،  قطاط   -  4
الثنّقافينّة،  وبة«، جملنّة احلياة  الننّ الإ�شالمي  العربي- 

على  واملحافظة  الثنّقافة  وزارة  63،تون�س،  العدد 

اث، 1992، �س. 25. الرتنّ

نف�شه. امل�شدر  )حممود(،  قطاط   -  5

�لهو�م�س و�ملر�جع
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السجاد المغربي
 تقاليد الصنعة أمام تحديات 

الزمن- العولمة

1. أسئلة وفرضية الدرس
يعكس تاريخ السجاد املغربي مسارا حافال من التقاليد الفنية 
واألبع��اد االجتماعية التي جعلت من��ه أكثر من صنعة في حياة 
املغارب��ة إلى حني ظهور التقنيات احلديث��ة وانقالب مفهوم 
الصناعة من إنتاج يدوي ومهارات بشرية إلى إنتاج آلي وبرمجة 
حاسوب.. ومن مثة إلى تراكم وتدبير جتاري. في االنتقال عبر 
هذا املسار حافظ الس��جاد املغربي )املعروف محليا بامسه 
العربي اآلخر »الزربية«( على غناه الفني الذي نسجته األنامل – 
أنامل املرأة بخاصة- وتعبيرية لغته: أشكاال وموضوعات مواد 

وعناصر ُمستعملة وأساليَب تهيئة وبناء للنماذج.

يو�شف ناوري

كاتب من املغرب

arabic.alibaba.com 
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فكي���ف ت�شنى لل�شجاد املغرب���ي املحافظة على 

ا�شتمراريت���ه؟ بل كيف ب���داأ تاريَخُه حنباًل ب�شيطا 

ي�شتعمله النا�س لدواع���ي ال�شرورة اإىل اأن ا�شتقل 

�شج���ادا نفعيا اأول ث���م فنيا بلغة واأ�ش���كال متنوعة 

���اَذة؟ وكي���ف ميك���ن مل�ش���اره الراه���ن )�شنعة  اأخنّ

وح�ش���ورا( اأن يك���ون مهيئ���ا ملواجهة ُن���ذر العوملة 

وم�شاعفاتها والتفاعل احليوي مع حتدياتها؟

�ل�شجاد �ملغربي و�شوؤ�ل �لعوملة

ينطل���ق البحث من جمموعة م���ن املالحظات 

التي تهم تاريخ ال�شجاد املغربي من جهة:

- تن���وع العنا�ش���ر والأ�شكال الت���ي تعك�س املظاهر 

واملتخي���ل  ال�شنع���ة  اأ�شالي���ب  يف  احليوي���ة 

املجتمعي الذي اأفاد م���ن بيئته الطبيعية ومن 

موروثه الثقايف 

- تاآلف التعبريات الفنية عرب املناطق والأذواق – 

وانتقالها عرب تاريخ يج�شد بامللمو�س التعاي�س 

والن�شجام بني زربية ح�شرية واأخرى بربرية 

)اأمازيغية(.

- ا�شتثمار ال�شجاد املغرب���ي احل�شري – املديني 

- للقي���م الدينية ولل���روؤى الفني���ة العربية يف 

ا�شتغالل الف�ش���اء وتهيئة الأ�ش���كال مبا يوؤكد 

ال�شج���اد  وحمافظ���ة  التوحي���دي،  املنظ���ور 

الربب���ري عل���ى العالق���ة بالأر����س وعنا�ش���ر 

الطبيعة من نبات وحيوانات و�شمو�س

- قدرته على ال�شتمرارية والتو�شل عرب الأجيال– 

الق���رون يف كنف احلاجة وال�شتعمال اأول؛ ثم 

يف �ش���وء القدرة على التعب���ري الفني والإبداع 

املجتمعي.

- ا�شتمراري���ة التقالي���د وحمافظ���ة ال�شنعة على 

روح الثقافة ال�شعبية العابرة للقرون ولالأمكنة 

)اجلغرافية والثقافية( يف جهات املغرب.

 – �شعبي��ة  ثقاف��ة  باعتباره��ا  �لزربي��ة   -  1
مادية 

جمم���وع املالحظات ت�شاعد عل���ى بناء معرفة 

اأوىل بال�شجاد املغربي من خالل: 

)عنا�شر ومو�شوعات( �شنعته   -  1

فنية( وروؤى  )تقاليد  ثقافته   -  2
امل���راأة ورمزية  )اإبداع  املجتمع���ي  امت���داده   -  3

م�شاركتها(

الإنتاج واأ�شاليب  اأنواع   -  4
وه���ي مداخل اإجرائي���ة يف ه���ذه الدرا�شة قد 

ِ كي���ف ا�شتطاعت الزربية املغربية  ت�شاعُد يف َتَبنينّ

اأن ت�ش���د بامللمو����س انتماءه���ا لل���رتاث ال�شعبي 

– امل���ادي يف املغ���رب اأوًل، وكيف متثل���ت اأنواُعها 
وفنونها تقاليَد عريقة بربرية ثم عربية – اأندل�شية 

يف حياكة ون�شج ال�شوف واأنواع احلنبل )�شجاد( 

ثانيًا، وكي���ف انتقلت )الزربي���ة( يف �شْنعتها منذ 

الق���رن ال�شاد����س ع�شر فالقرن الثام���ن ع�شر اإىل 

تلم�س تقاليد �شرقي���ة اأخرى ا�شتقتها مع املوؤثرات 

العثمانية يف بل���دان املغرب العربي وو�شلتها بتلك 

التقاليد ومبا يحتاجه النا�س يف حيواتهم من ن�شج 

ويف معا�شه���م من �شنائع توفر لهم ما به يتدثرون 

ويلب�شون، وما به يزين���ون م�شاجدهم ويتفاخرون 

بامتالكه يف بيوتاتهم.. 

يف ه���ذا تتلخ�س فر�شي���ة الدرا�شة يف اعتبار 

اإنت���اج ال�شجاد املغربي وعنا�ش���ر وتقنيات �شنعته 

زربية بربرية
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ه���و اأحد مظاه���ر الإنتاج املادي للثقاف���ة ال�شعبية 

وي�شكل عن�ش���را �شميما يف ا�شتمرارها.. ملا تقوم 

عليه هذه ال�شنعة من عمل جماعي، وما اكت�شبته 

عرب تاريخها من تقاليد وطرق ا�شتغال. تلك التي 

حافظت على هويتها وجعلتها: متفاعلة مع الزمن 

م�شتجيب���ة لختبارات���ه؛ ويف امل���كان ال���ذي يهيئها 

ل�شتقب���ال �شوؤال العوملة مبا هو اإيقاع جديد ونذير 

بامل�شتجدات يفيد.  

�ل�شعبي��ة  �لثقاف��ة  يف  �لزربي��ة  ظاه��رة   .2
�ملغربية

ó«∏≤àdGh IQhô°†dG
)تقاليد �شنع���ة الزربية اأمام حتديات الزمن 

- العومل���ة( هذا ه���و العنوان ال���ذي اخرتناه لهذه 

الورق���ة. يحم���ل للم�شاءلة جمموعة م���ن املداخل 

الإجرائي���ة الت���ي ميك���ن اأن جنعلها اإط���ارا عمليا 

لتن���اول ظاهرة م���ن الثقافة ال�شعبي���ة – املادية، 

لها امتداداتها التاريخية والثقافية �شحيح؛ ولكن 

اأي�شا اأبعادها املجتمعية والقت�شادية التي تعلها 

يف �شل���ب الروؤية اإىل الزم���ن ويف اأتون البحث عن 

موقع ي�شمح بال�شتمرارية واحلياة �شمن تاذبات 

العوملة وا�شطراع م�شاحلها. فالثقافة ال�شعبية ل 

تنح�ش���ر يف القول واحلكاية، بل متتد اإىل »كل ما 

يظهر للعيان.. فال���رتاث عبارة عن فعل اأكرث منه 

ق���ول، وهو بوجه خا�س يك���ون معا�شا قبل اأن ُيفكر 

فيه. اإن���ه عامل م���ن عوامل التما�ش���ك الإن�شاين« 

الإثنولوجي���ا  قامو����س  هولتكران����س،  اإيك���ه   -(

والفلكل���ور( يظهر يف اأ�شاليب احلي���اة املادية ويف 

ال�شلوك واملنتج���ات املتداول���ة والقابلة لأن تخزن 

جي���ال بعد جيل. مرتبط���ا بالطبيع���ة والبيئة التي 

حتيط بالإن�شان. فالأخري ي�شتوحي من بيئته ومن 

الظ���روف الطبيعية عنا�شر وط���رق ت�شاعده على 

العي�س؛ بتالوؤم بني ال�شروط والإمكانات تارة؛ ويف 

�ش���راع بني التطلع���ات وبني العوائق ت���ارة اأخرى. 

بهذا ن�شج التاريخ م�شاره دائما، وعلى هديه بحث 

الإن�ش���ان �ُشبَل البقاء وال�شتجاب���ة للحاجيات اإىل 

ربي���ة املغربية  ح���د الآن. ولن نع���دَم يف �شنعة الزنّ

التحديات والتطلعات نف�شها: �شواء باعتبار حاجة 

الإن�شان اإىل ما يحميه من برد وق�شوة الطبيعة من 

ُفر����سٍ واأغطية م�شدرها احلياكة والن�شج، اأو اإىل 

ما ي�شكُن اإليه من زينة وجمال يف حالتنا.

ورغ���م اأن مو�ش���وع الزربي���ة املغربي���ة ما زال 

بكرا يف درا�شات الثقافة ال�شعبية اإذ مل تتناوله اإل 

مقالت قليلة وبع�س الدرا�شات النادرة والتي ُكتبْت 

يف جمملها بغري العربية.. وردت �شمن اهتمامات 

وكتاب���ات املرحل���ة ال�شتعمارية الت���ي كانت ت�شعى 

اإىل تكوين قاع���دة معلومات عن جمموع الأن�شطة 

القت�شادي���ة واملجتمعية والثقافية بهدف الوقوف 

عل���ى ما يتمتع ب���ه البلد من اإمكاني���ات واإخ�شاعه 

ل�شيا�شة فرن�شية ناجعة، فاإننا نقف فيها )وهي يف 

جمملها كتابات اأنرتوبولوجية( على متيِز الزربية 

املغربي���ة يف اختالفه���ا ع���ن ال�شج���اد ال�شرقي – 

العثم���اين، كم���ا يف مظهره���ا اجلم���ايل الفطري 

عندم���ا يتعلق الأم���ر بالنم���وذج الربب���ري. لعلها 

نظرة ا�شت�شراقية ل تخفى من هذه الكتابات.

املغربي���ة  الزربي���ة  ارتبط���ت  لق���د  �شحي���ح. 

با�شتمراري���ة املجتم���ع التقليدي �ش���واء يف املدينة 

حنبل �أمازيغي
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اأو يف البادي���ة دون خ���الف.. مل���ا ي�شتتب���ع  ذل���ك 

م���ن ا�شتمراري���ة للتقاليد ووفاء للقي���م اجلماعية 

–القبلي���ة ويف مقدمته���ا العم���ل امل�شرتك وتكامل 
الوظائ���ف التي يحتاجه���ا الن�شيج وبن���اء الزربية 

ذاتها.. ورغم ما يبدو عليه الأمر من كون املا�شي 

م���ا زال حا�ش���را م�شتمرا يف حي���اة النا�س وطرق 

اإنتاجهم؛ فاإن التحول املجتمعي والتحديث املت�شارع 

لبنيات���ه ولو�شائل العي�س فر�س عل���ى ال�شناعات 

التقليدي���ة وعل���ى كل مظاه���ر الثقاف���ة ال�شعبي���ة 

املادية )القابلة للتبادل والتداول النفعي( �شرورة 

اإعادة ترتيب الأولوي���ات والعالقات. باخل�شو�س 

عة  يف ظل انفت���اح الأ�شواق وو�شول الب�شائع املُ�شننّ

ال�شبيه���ة والعنا�شر التي تدخ���ل يف ن�شجها.. ويف 

ه���ذه احلالة اأ�شبحت الزربي���ة التقليدية – ا�شما 

و�شنع���ًة مه���ددًة يف ح�شوره���ا وا�شتمراريته���ا يف 

الأ�ش���واق بال�شج���اد املُ�شنع بغري الط���رق اليدوية 

اأوًل، ث���م يف قدرتها على املحافظة على عنا�شرها 

واملواد الطبيعية التي تعتمدها– اأي  دون اأن تلجاأ 

اإىل املواد الكيماوية وامل�شنعة التي ُتغرق الأ�شواق 

وُتعر�س منتوج���ات بديلة للتقليدي – واإن مل تكن 

بنف�س اجلودة.

≈dhCG äGÒ°ùØJ
يف ه���ذا التاه ت�شعى الدرا�ش���ة املقرتحة اإىل 

تق���دمي جمم���وع التف�شريات الت���ي تعر����س لتاريخ 

و�شنعة ال�شجاد املغربي والتي نراها ل تخرج عن:

1. تف�شري تاريخ��ي يرى يف تاريخ الزربية؛ وانتقالها 
م���ن احلنب���ل اإىل ال�شج���اد الفن���ي تط���ورا يف 

القي���م القت�شادي���ة – املجتمعي���ة، وانتقالها 

التدريجي اإىل قيم ثقافية وفنية.

2. تف�شري وظيفي، ويف�شر الهتمام ب�شنعة ال�شجاد 
املتطلب���ات احلياتي���ة يف  �ش���وء  باملغ���رب يف 

التزود مبا يفي �شرورات اتقاء برد الطبيعة– 

ث���م الحتف���ال بالأمكن���ة املقد�ش���ة )امل�شاجد 

والق�شور( ومرافق ال�شيافة يف البيوتات.

 3. تف�ش��ري جم��ايل يعترب ال�شجاد ن�شا فنيا تن�شجه 

الأنامل بعنا�شر وتقنيات لتنظم منها ت�شكيال 

هو مبثاب���ة اللوح���ة املج�شدة لنم���ط واأ�شلوب 

خم�شو����س. ل���ه هويته واختالف���ه بني جهات 

املغرب. ح�شريا وبربريا.

4. تف�ش��ري �أ�شط��وري اأي�ش���ا، انطل���ق ه���ذا التف�ش���ري 
بحكاي���ة اللقالق ال���ذي نقل قطع���ة �شجاد من 

بالد بعيدة واتخذها ب�شاطا لع�شه، وا�شتمر يف 

الأمثال والو�شايا اإىل يوم النا�س هذا. يتناقلونه 

حكاي���ات �شعبية تدع���م ُح���بنّ ال�شنعة ومتجد 

ال�شرب والعمل اجلماعي بني الفتيات واملقبلني 

على تعلم فنونها.. بهذا التف�شري نبداأ درا�شتنا.

á©æ°ü∏d áØ∏àfl OÉ©HCG
ل ميكن ق���راءة هذه التف�ش���ريات اإل يف �شوء 

الأبع���اد التي امتلكتها �شنع���ة الزرابي. فلها اأبعاد 

خمتلفة ن���روم الوقوف عندها مم���ا يجليه النظر 

اإىل طبيع���ة العنا�ش���ر والأ�شكال الت���ي حت�شر يف 

الزربية بالعموم:

�لبع��د �لبيئي، فقد نتج ال�شجاد املغربي عن ت�شافر 

جمموعة م���ن العنا�شر الب�شري���ة والطبيعية. 

يف مقدمتها املواد الأولية من �شوف و�شباغة 

طبيعي���ة من اأ�شل نباتي يت���م تهيئتها مبقادير 

معلومة..

زربية رباطية
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�لبعد �لثقايف، ويحي���ل بالأ�شا�س على جمموع القيم 

الفني���ة واجلمالية الت���ي تعك�شه���ا الزربية يف 

املغ���رب باخت���الف املناط���ق واجله���ات التي 

برعت يف حياكتها ون�شجها. فلكل جهة اأ�شلوب 

ولغ���ة خا�ش���ان بها. يظه���ر من خ���الل املواد 

امل�شتعملة العنا�شر املوظفة. 

العم���ل  ال�شل���ة مبتطلب���ات  ذو  �لبع��د �لجتماع��ي 

وم�شاركة امل���راأة يف اأن�شطة الإنتاج املعا�شي اأو 

التجاري مع ما لذلك من م�شاعفات جمتمعية 

ونف�شي���ة عل���ى الف���رد كم���ا عل���ى العالق���ات 

اجلماعية ل تخفى.

�لبع��د �لدين��ي م���ن جه���ة اللغ���ة الفني���ة امل�شتعملة 

لر�شوم���ات واأ�شكال م�شتمدة م���ن الطبيعة اأو 

حماكي���ة خللق���ة الب�ش���ر اأو لكائن���ات حيوانية 

)بع�شه���ا طبيع���ي كالغزال���ة.. وبع�شه���ا اآخر 

وح����س غرائب���ي( عندما يتعلق الأم���ر بزربية 

بربري���ة ذات اأ�شول رمزية عريقة، اأو باأ�شكال 

تريدية تعتمد على ابتداع املربعات واملثلثات 

وعل���ى ط���رق التدوي���ر والتثم���ني والتالع���ب 

بالأن�ش���اف منه���ا عندم���ا يتعل���ق بالزربي���ة 

احل�شرية ذات املنظور الواحد.

 �لبع��د �جلم��ايل الذي َيُعد الزربي���ة ن�شيَج ن�س من 

ال�ش���وف والأ�شكال. له عنا�ش���ره ولعبة دواله 

التي ترتكب �شمن منظور جمايل )ح�شابي اأو 

طبيع���ي( وتالعب األوان وان�شجامها. هو وثيق 

ال�شلة بالبعد الديني ملا ارتبط به ال�شجاد من 

وظائ���ف دينية يف تهيئة امل�شاج���د وامل�شليات 

والحتف���ال بزينته���ا؛ وما متيزت ب���ه الثقافة 

ال�شعبية عموما من اإظهار معتقداتها وتدوين 

تعبريات تقدي�شها فيما تلب�شه وت�شخره.

ن�شًا - )ن�شيٌج وفن( باعتبارها  �لزربية   .3
á∏«°UC’G á«HQõdG äÉeƒ≤e

للزربي���ة الأ�شيلة خ�شائ����س معلومة حتافظ 

عليها مهما كان نوعها؛ ح�شرية اأو بربرية. وميكن 

تق�شيم هذه اخل�شائ�س بح�شب �شنفي الزربية: 

1. زربي��ة �حلنب��ل املن�شوج���ة بغ���ري عق���د. ت�شتعمل 
كاأغطي���ة واأفر�شة وهي  م�شنوع���ة من اأثواب 

�شلبة اأقل �شمكا واأخف من الزرابي، زخرفتها 

من�شوج���ة بدون وبرة. ومن املالحظ  اأن بع�س 

احلناب���ل امل�شنوع���ة يف مدينة �ش���ال ت�شم يف 

ن�شجه���ا �شريط���ني اإىل ثالثة م���ن العقد التي 

ي�ش���اوي ع�شري���ن �شنتيمرتا مم���ا يوؤهلها لأن 

تطب���ع باخل���امت الر�شم���ي للمنت���وج الأ�شل���ي 

)راجع ال�شورة(.

2. �لزر�ب��ي �ملن�شوج��ة بالُعق��د: كل زربي���ة تتكون من 
ثالثة عنا�شر اأ�شا�س:

اأ. خي���وط ال�شدوة املمدودة ب���ني امل�شداتني اللتني 

ت�شكالن دعامة الزربية 

ب. خيوط الُطْعَمة التي يتم متريرها باليد عندما 

تفتح »الروح« باإنزال الق�شبة اإىل حد »النرية« 

مما ي�شمح بت�شابكها مع خيوط ال�شدوة مبجرد 

ما تعود الق�شبة اإىل مكانها الأ�شلي، وخيوط 

الطعمة تذهب من حا�شية اإىل اأخرى يف اتاه 

العر�س، بعد ذلك يتم �شغطها بوا�شطة م�شط 

حديدي. فاإذا كانت اخليوط رقيقة وم�شغوطة 

ب�شكل جيد فاإن خلفية الزربية تكون منتظمة، 

واإل فاإنه���ا �شتكون �شميك���ة، خ�شنة ومنتفخًة. 

قدمي���ا كان ع���دد خي���وط الطعم���ة الت���ي يتم 

عقد
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متريره���ا بني �شفني من العق���د يبلغ اثنني اأو 

ثالثة اإىل خم�شة اأو �شتة ح�شب جودة الزربية 

)ناعم���ة اأو عادي���ة( وحجم اخلي���وط. اأما يف 

املقايي����س احلالي���ة – احلديث���ة! ف���اإن خيوط 

الطعم���ة ل يتعدى واح���دا اأو اثنني )يف زرابي 

الرب���اط والأطل����س املتو�ش���ط( اأو ثالث���ة اإىل 

اأربع���ة )عندم���ا يتعل���ق الأمر بزراب���ي ذوات 

فتائ���ل طويل���ة(. بع���د تكوين �ش���ف واحد من 

العق���د يتلوه �شف من خي���وط الطعمة. بذلك 

يت�ش���كل �شريط متفاوت العر�س، ح�شب حجم 

اخليوط، وه���ذا ما يحدد متانة الن�شج وجودة 

الزربية.

ج. العقد: هي فتائ���ل من ال�شوف مو�شوعة جنبا 

اإىل جن���ب يف ات���اه اأفق���ي، وكل �شن���ف من 

العقد يكون متبوعا ب�شف من خيوط  الطعمة 

مكون���ة من خي���ط اأو اثن���ني اأو ثالث���ة اأو حتى 

اأربعة خي���وط ح�شب نوع الزربي���ة. وكل عقدة 

تع���د ج���زءا من ر�ش���م الزربي���ة اإذا م���ا كانت 

حتت���وي عليه. والفتائل تك���ون رخوة وهي التي 

متيز الزربية الت���ي تتوقف جودتها على جودة 

خيوط ال�شدوة والطعم���ة ثم التكتل، اأما طول 

الفتائل فيرتاوح ما بني 1 �شنتيميرت و�شنتيمرت 

ون�شف يف الزرابي اجليدة ال�شنع.

و ميكن ت�شنيف الزرابي املغربية اإىل �شنفني 

رئي�شيني: 

ájô°†◊G »HGQõdG- 

الزراب���ي احل�شري���ة التي تتميز ع���ن الزرابي 

القروي���ة بت�شكيالته���ا الزخرفي���ة الت���ي تك���ون يف 

غال���ب الأحيان على �شكل زخارف وردية م�شتوحاة 

من زراب���ي اآ�شيا ال�شغ���رى. ه���ذه الزرابي ناعمة 

وكثيف���ة اخلمائ���ل، ول ت�شتحم���ل اإجن���ازا ناق�شا. 

تتمرك���ز �شناعتها بالرب���اط – و�شال وُت�شتعمل يف 

ه���ذه الزربي���ة العق���دة ال�شرقية )امل�شم���اة عقدة: 

جيوردي�س( عل���ى خيطني من ال�ش���دوة. كل عقدة 

متث���ل جزءا من ر�شومه���ا. وكل خانة جزٌء حمدود 

مبحيط ي�شتدعي تغيريا يف اللون. وتوؤطر الأ�شرطة 

املف�شولة فيما بينها بحوا�شي اأر�شية مركزية ذات 

خلفية حمراء )اأحمر قاٍن اأو اأحمر قمزي( مملوءة 

اإما مبر�شعات اأو زخارف ن�شف دائرية اأو خما�شية 

واإم���ا »قبة« يف الو�شط حمدودة من الزوايا الأربعة 

باأقوا�س مثلثة ال�شكل، متفاوتة الدرجات. 

ومنه���ا زرابي الدار البي�شاء املعروفة تاريخيا 

مبنطق���ة مديونة، فتتميز باأر�شي���ة وا�شعة متلوؤها 

�شومع���ات كبرية غالبا ما تتكون من ثمانية زوايا. 

كم���ا اأن هذه الزراب���ي تتميز بزخرفته���ا املتعددة 

الألوان – والبارزة عند كل ن�شيج على حدة. ومن 

الأل���وان احلا�شرة بقوة يف زربي���ة مديونة الأحمر 

والأزرق والأ�شف���ر والربتقايل والأ�ش���ود والأبي�س 

والأخ�شر.

.ájôHÈdG »HGQõdG -

اأث���ارت الزربي���ة املغربي���ة الأوىل– الرببري���ة 

النتب���اه اإليها بخا�ش���ة يف الطريقة الت���ي ُن�ِشجت 

به���ا متح���ررة م���ن قي���د النتظ���ام يف اأطرافه���ا 

)حوا�شيها(، وتن���وع وع�شوائية انت�ش���ار العنا�شر 

والأ�ش���كال يف ن�شيجه���ا مب���ا يفيد انع���دام املركز 

واتباعها حلري���ة الن�شج على غري منوال.. والقول 

اإنه���ا ل ت�شبه اأخريات؛ واإنه���ا ت�شيد حلركة اليد 

يف َحْب���ك ال�ش���دوة وَتقيي���ِد الُعق���د.. يجع���ل منها 

َعًة على خ�شو�شية �شنعة  متميزة يف �شنعتها وُموِقنّ
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متث���ل هويته���ا وانتماءها اإىل بلد املغ���رب، وهو ما 

ي�شاعدها على ال�شتمرارية منذ تلك البذرة التي 

كان���ت تهياأت يف الق���رن ال�شاد�س ع�شر حيث يعود 

الباحثون اإىل اأول ظهور للزربية املغربية. 

تتميز الزرابي الرببرية على وجه اخل�شو�س 

بوج���ود ر�شوم هند�شية على �شكل معينات خمتلفة 

الأهمي���ة، ويف حالت جنُد ر�شوما لكائنات ب�شرية 

اأو حيوانية )مرمو�شة، اأولد بو�شبع �شي�شاوة(. 

- فيما يخ�س زر�ب��ي �لأطل�س �ملتو�شط �ل�شرقي: 

اْي����ن – بن���ي احل���ام –اآي يو�شي –  )بن���ي ُورنّ

�شكوكو( فه���ي تن�شُج يف الغال���ب من اأ�شواف 

بي�ش���اء متزج بها كمي���ات قليلة من الأ�شواف 

ال�شم���راء اأو ال�شوداء مع بع����س اللم�شات من 

الأ�شواف ال�شفراء والربتقالية اأو احلمراء. 

- �أم��ا زر�ب��ي �لأطل���س �ملتو�ش��ط �لغرب��ي )بن���ي 

اْمكيليد – بني مطري – زيان - زمور( فيغلب 

عليها اللون الأحمر ثم الأ�شفر )ال�شل�شايل( 

والبني والأ�شفر )بني اْمكيليد(.

زرابي الأطل����س الكبري التي تعرف ع���ادة بزرابي 

اكالوة هي متعددة الألوان )الأزرق والأخ�شر 

والربتقايل الكثيف والأ�شود والأبي�س(.

- زر�ب��ي ح��وز مر�ك���س )�شي�ش���اوة، اأولد بو�شبع، 

بالد اأحم���ر، اآيت اإميور( يهيم���ن عليها اللون 

الأحمر حل���د اأنه ي�شكل اأحيانا امليزة الوحيدة 

للزربية، وهي على العموم منقطة بالزخارف 

املختلف���ة التنظي���م واملتع���ددة الأل���وان، حيث 

تنع���رف فيه���ا على اأ�ش���كال هند�شي���ة عجيبة 

لكائنات ب�شرية اأو حيونات غريبة.

- زر�بي �ملغرب �ل�شرقي )بني بويحيى - توريرت(: 

وهي تتميز بغلبة اللون الأزرق الغامق والأخ�شر 

الزيتوين املمزوج بالأحمر القرمزي، وتزيدها 

جمال الُعقُد الربتقالية اأو ال�شفراء والبي�شاء، 

والر�ش���وم تكون على �ش���كل �شبكة كبرية مكونة 

من ُمَعينّنات حماطة باإطار ب�شيط.

حتليل ن�شيج وبناء منوذج

ت�شع���ى الدرا�ش���ة ف�شال عن ذل���ك اإىل حتليل 

من���وذج للزربي���ة املغربي���ة م���ن خ���الل العنا�ش���ر 

والن�شي���ج والأبع���اد اجلمالي���ة.. حتلي���ال ثقافي���ا. 

ذل���ك اأن القيمة الفنية للزربي���ة املغربية تعود اإىل 

جمموع���ة من العنا�شر واملعاي���ري التي تت�شكل بها 

كنوعي���ة ال�ش���وف وطريقة حياكت���ه، فكلما كانت 

دقيق���ة كلما كان���ت قينّمًة جي���دة، واأي�ش���ا ت�شكيلة 

الر�شوم يف انتظمها وان�شجام عنا�شرها، وتنا�شق 

الأل���وان ذات الإيح���اء والتعبري. لذل���ك فاإن ن�شج 

الزربي���ة املعي���ار – النم���وذج يتطلب وقت���ا اأطول 

ومه���ارة اأوفر و�ش���ربا اأكرث. وبال�ش���رورة مقابال 

ماليا يف القيمة اأف�شل.

ي�شيء التحلي���ل املقرتح العنا�ش���ر التي متيز 

الزربي���ة الرباطي���ة )الت���ي نتخذه���ا منوذج���ا يف 

الدرا�شة للزربية احل�شرية( ملا تت�شكل به من: 

اإط���ار يحي���ط باأر�شي���ة الزربي���ة ليح�ش���ر   - 1
الأ�شكال وينظم توزيع الألوان

البيوتات  2 - الأر�شي���ة وتتحك���م فيها م�شاح���ة 
والغرف والتقنيات امل�شتعملة. غري اأن تاأثيثها 

باأقوا����س  اأو  بر�شوم���ات وخط���وط متنا�شق���ة 

وجنيمات..

امللونة  الأ�شرطة   -  3
من  الزربية  اأر�شية  يغلق  الذي  وهو  القو�س   -  4

جانبيها وله نوعان:

القبة املعكو�شة
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القبة املفروقة

5( امله���راز ويكون على طرف القو�س مللء الفراغ 
جهة الزاوية

الأركان  )6
الدروج  )7

8( املر�شع���ة وه���ي جمم���وع العنا�ش���ر التي متالأ 
الأر�شي���ة من قباب ومعين���ات واأ�شكال طبيعية 

متثل الليمونة اأو �شناعية مثل مظلة ال�شلطان. 

9( التخطيطة
10( الألوان توازن اخلطوط وتنا�شق الألوان من 
اأهم ما ي�شم الزربي���ة الرباطية. اللون الأحمر 

– القاين حا�شر بقوة يف منوذجها.
كما يق���ف التحليل عل���ى ما تتميز ب���ه الزربية 

الرببرية يف اعتمادها الأول على ال�شوف و�شنعته 

املحلية دون تدخ���ل بالعنا�شر امل�شنع���ة. فالن�شاء 

يح�شرَن���ه  غ�شال وغزل و�شباغ���ة.. قبل اأن يتحول 

اإىل عملي���ة الن�شج بالطرق التقليدي���ة، بخا�شة يف 

جب���ال الأطل�س و�شه���ول احلوز واملناط���ق ال�شرقية 

م���ن املغ���رب. كما تتمي���ز ه���ذه الزربي���ة الرببرية 

بطريق���ة ا�شتعم���ال الأل���وان وتوزيع الر�ش���وم ذات 

الأ�شكال الهند�شية املو�شوعة يف �شكل �شال�شل من 

املعين���ات باأحجام متفاوت���ة وخمتلفة، رمبا يح�شر 

فيها )اأحيانا( �شمط اأو زخرف بر�شومات �شغرية 

م�شتوح���اة من البيئ���ة الطبيعية )اأ�شج���ار؛ �شم�س، 

غزال، اإن�شان( اأو متخيلة )وحو�س( )ال�شورة(.    

4 - �شغف من �أجل �ل�شجاد

ُمْنَتِف�ش���ًا يف قلِب احلا�شر امل�شط���رِب بتنازِع 

امل�شال���ح –والبحث عن فر�س الرب���ح وال�شتقرار 

يبح���ث تراث ال�شجاد املغربي و�شنعته على اأ�شباب 

ا�شتمراريت���ه وقدرته على الإنت���اج – ومل ل التوهج 

ال���ذي كان عرف���ه يف ثمانينات الق���رن املا�شي. اإن 

اأهمي���ة الفن ال���ذي يعك�شه ه���ذا ال�شج���اد يتجاوز 

حدود ال�شنعة ليم�َس اجلانب الإن�شاين – من جهة 

ارتب���اِط الإن�شان مُبتطلب���ات حياتية؛ ولك���ن اأي�شا 

بتقدير وجداين يقول اأحا�شي�س اجلمال ومتطلباته 

الفنية تر�شم الزربية جانبا منها. يف هذا قد يحفظ 

ال�شغ���ف ا�شتمراري���ة غري م�شمونة ب���دون ت�شحية 

ورق���ي يف الذوق وال�شلوك. واحل���ال اأن الأمر يتعلق 

�ى. كلما �شادت  بذوق يرتبى و�شروط اقت�شادية ُتَنمنّ

جمتمعيا كلما تهياأت الأ�شب���اب التي نبحثها لرواج 

فن ال�شجاد الزربية تاريًا – بني املغاربة اأنف�شهم 

اأوًل، وب���ني الذين نقت�شم واإياهم اأفقا وقيما ثقافية 

يف التب���ادل الرم���زي وحمبة اجلمال. م���ن العرب 

وامل�شلم���ني؛ ومن ال�شياح الذين قد يجدون اختالفا 

فيم���ا نعر�شه عليهم من من���اذج ثقافتنا ال�شعبية. 

اإنه���ا نافذة نفتح بها ات�ش���ال بذاتنا اأول، وهو ما ل 

يكتمل بغري الت�شال بالآخر اأي�شا.. وها هنا ي�شبح 

الت�ش���ال عر�ش���ا لتاريخ م���ن بح���ث الإن�شان عن 

ال�شكن وال�شتقرار واحتفال ب�شنعة تقول لغة فنية 

وجمال نافذا هو مبثابة اجلواب على �شوؤال العوملة. 

اأي التوقي���ع ال�شخ�ش���ي الذي تعلن���ُه كل يد حتوك 

ن�شج���ًا، اأو تر�شم عن�شرا على ب�ش���اط ال�شوف – 

ذاك الذي ن�شميه �شجادًا. زربية.

والفلكلور،   الإثنولوجيا  قامو�س  هولتكران�س،  اإيكه   -

الهيئة   ،2 ط.  ال�شامي،  وح�شن  اجلوهري  حممد 

ال�شياحة  وزارة  القاهرة،  الثقافة،  لق�شور  العامة 

وال�شناعة التقليدية، الزربية املغربية )كتاب �شور 

الكوين  بني  الثقافة  ح�شن،  اإيا�س  الرباط.  فنية( 

واخل�شو�شي، دار الفرقد، دم�شق.

- جملة الثقافة ال�شعبية، املنامة،  البحرين.

Francis Ramirez et Cristian Rolot, • 
Tapis et tissages du Maroc; ACR 
Edition;Paris; 1995 

Tradition, Que sais –je? P.U.F, • 
Paris,1978.

�ملر�جع
�شور �ملقال من �لكاتب
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الصناعات التقليدية وفنون 
العمران: الرقة أنموذجا

مفيد فهد نبزو 

كاتب من �شوريا

 الرقة ف��ي اللغة هي كل أرض إلى جانب واد، ينبس��ط 
عليها املاء أيام املد، ثم ينحس��ر عنه��ا، فتكون مكرمة 
للنبات،وب��ه مسيت املدين��ة، وهي بفتح ال��راء والقاف 

املشددتني.
تقع مدينة الرقة وس��ط سهل خصيب بني نهر الفرات 
والبليخ في بقعة تاريخية م��أى بآثار احلضارات القدمية 
والكالس��يكية والعربية واإلسالمية، وكانت من أهم مدن 
اجلزي��رة الفراتي��ة، وحاضرة ديار مض��ر، وأحرزت منذ 
القدمي أهمية دانت بها حلس��ن موقعه��ا اجلغرافي على 

النهر العظيم في نقطة متوسطة منه،
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 ومو�شع تقاطع الط���رق التجارية املتجهة من 

ال�شرق اإىل الغرب ومن ال�شمال اإىل اجلنوب جعل 

منها حمطة تارية هام���ة بني اجلزيرة الفراتية 

وال�شام والعراق واأرمينية واآ�شيا ال�شغرى وحو�س 

البحر املتو�شط. 

ت��ل �ملريبط: ك�شفت اأعم���ال التنقيب الأثري 

ع���ن العديد م���ن امل�شتوطن���ات الب�شري���ة الأوىل، 

وياأتي يف طليعتها تل املريبط على ال�شفة الي�شرى 

م���ن نه���ر الف���رات مقابل بل���دة م�شكن���ة القدمية 

)بال����س(، وقد عرث فيها على بيت نطويف – ن�شبة 

اإىل وادي النط���وف يف فل�شط���ني - حوايل 8300 

ق. م متيز با�شتدارته وانخفا�س م�شتواه عن �شطح 

الأر�س املج���اورة بعمق 50 �شم ث���م اأحيطت هذه 

احلف���رة ب�شياج ارتفاعه ح���وايل 70 �شم م�شنوع 

م���ن اأعمدة احل���ور الفراتي، وق���د غطيت الأر�س 

بطبق���ة طيني���ة ب�شماك���ة 10 �شم، وق���د تاورت 

بي���وت ه���ذا املوقع ب�شكل ع�شوائ���ي اإل اأنها مل تكن 

متال�شقة حي���ث كان هناك مم���رات فيما بينها، 

وكان املوق���د ) الكان���ون ( يتو�شط املن���زل، وهذه 

ع���ادة مازال���ت متبع���ة يف بيوت ريفنا حت���ى اليوم 

لأن املوق���د ي�شتخدم لأهداف متعددة منها الطبخ 

والإن���ارة والتدفئة، اأم���ا الأدوات املختلفة يف هذه 

املنازل فه���ي اأدوات �شوانية ذات اأ�شكال هند�شية 

متنوع���ة منها ما يخ�س العم���ل الزراعي كاملنجل 

واملك�ش���ط واملنكا����س  واملخ���رز واملثق���ب وامل�شن، 

وم���ن ال�شخور ال�شوانية املج���اورة �شنعوا اأدوات  

ال�شيد واحل�شاد وال�شكاكني وال�شفرات واملناجل 

وروؤو�س الرماح والفوؤو�س. 

اأم���ا بالن�شب���ة للم�شكن فقد تزاوج���ت املنازل 

بني من���زل �شتوي والآخر �شيف���ي ح�شب  مقت�شى 

احل���ال م���ن تواف���ر امل���واد الغذائي���ة واحليواني���ة 

اأو النباتي���ة، وحت���ى وق���ت  قري���ب كان الفالحون 

يقومون باغ���رتاب مو�شمي خلف قطع���ان املا�شية 

اإىل البادي���ة  يف ف�شلي ال�شت���اء والربيع ثم العودة 

اإىل املنازل الطينية يف ف�شلي ال�شيف  واخلريف 

بالقرب من املياه. 

ومن املي���زات الأخرى مل�شاك���ن العهد النطويف 

الق���دمي اأن املن���زل �شغ���ري احلجم  تفر����س اأر�شه 

بح�شرية م���ن احلجارة ال�شغ���رية اأو احل�شى ثم 

تبلط بقطع من احلج���ارة  امل�شطحة ثم تدعم بعد 

ذلك بطبقة من املالط الطيني الذي يلون اأحيانا.

وكانت قوافل احلمريت�شق الطرق عرب الوهاد 

وال�شه���ول ناقل���ة الزج���اج ال���ربكاين  م���ن ب���الد 

الأنا�ش���ول اإىل موق���ع املريب���ط، وتنوعت وتعددت 

اأدوات املطب���خ وحت�ش���ن  طعام الإن�ش���ان مما زاد 

يف ن�شاط���ه الفكري وجهده الع�شل���ي، و�شار يهتم 

بزينته  فا�شتخدم قواقع ال�شدف، وارتقت نظراته 

اجلمالية والفنية، و�ش���ار يهتم  باحلياة الأخرى، 

ومم���ا يدل عل���ى ذل���ك ط���رق الدف���ن والطقو�س 

املرافقة، وانتقل  م���ن عادة الدفن يف اأر�س الدار 

اإىل مقاب���ر خ���ارج نط���اق ال�شكن، وكذل���ك اللقى  

التي رافقت املعي�شة يف حيات���ه اإىل الدار الآخرة، 

وعرفنا من مق���دار مهارته  يف احلياكة من وجود 

الدبابي����س لتثبي���ت الثياب على اجل�ش���م، وهناك 

الأ�شباغ،  ويف نهاية املرحلة بداأ الإن�شان ي�شتخدم 

الفخار يف اأدوات طعامه و�شرابه،  و�شارت جدران 

م�شكن���ه عالية، فمزيجها الطيني غ���دا موؤلفًا من 

الغ�شار واجل�س  وحطام العظام بدلً  من التنب.

موق��ع �أب��ي هريرة: يقع ه���ذا املوقع على بعد 

40 ك���م اإىل اجلنوب من ت���ل املريبط على اجلهة 
اليمنى  للفرات، وقد ظل هذا املوقع اآلف ال�شنني 

جم���ال ً حيويا ً ل�شكان هذه  املنطقة، واكت�شف فيه 

قرية قدمي���ة تعود اإىل الألف التا�شعة قبل امليالد،  

واإن بي���وت ه���ذه القري���ة عب���ارة ع���ن حج���ريات 

�شغ���رية، ويتو�ش���ط املن���زل موق���د ن���ار، وهن���اك 

م�شاط���ب منخف�ش���ة للجلو����س، وكان���ت الأر�س 

مفرو�شة باملالط الأ�شود،  واأحيانًا مدهونة باللون 

الأحم���ر، وكانت البي���وت متجاورة تف�ش���ل باأزقة 

اأدوات النا����س املعا�شي���ة، واإن  �شيق���ة  لب�شاط���ة 

كان �ش���كل العمارة ي�شبه اإىل ح���د كبري  املنزل يف 

وادي الفرات يف الوق���ت املعا�شر، وكانت النوافذ 

ك���وى �شغ���رية  للتهوية، واملحافظ���ة على احلرارة 

وال���ربودة والرطوب���ة معا ً، وكان���ت الغرف  تطلى 

باحلوار الأبي�س رمبا كل عام. 



158
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

  

ت��ل �أ�ش��ود: يق���ع هذا الت���ل على جم���رى نهر 

البلي���خ الأعلى، وقد بداأت احلي���اة فيه يف  الفرتة 

التي ب���داأت فيها يف موقع اأبي هري���رة، وقد كانت 

ال�شوي���ات الدني���ا  خالية من الفخ���ار، واجلدران 

املكت�شف���ة م�شتقيمة ذات زوايا قائمة، وهي  مبنية 

م���ن اللنب املجف���ف بال�شم�س، واأل���وان هذا الطني 

خمتلف���ة ب���ني اللون  الرم���ادي والأحم���ر، وكذلك 

اأبعاد اللنب خمتلفة، وقد ا�شتخدم اجل�س يف طلي  

اجلدران، والأر�شية مفرو�شة باحل�شى، واأ�شلوب 

العم���ارة ل يختل���ف عن اأ�شل���وب  العمارة يف وادي 

الفرات، وقد عرثت البعثات الأثرية يف هذا املوقع 

ويف  اأماكن اأخرى م���ن البليخ ووادي الفرات على 

اآث���ار املنجل احلج���ري والرحى واجل���رن  وحجر 

اجلر�س واملثقب والن�شل املزدوج احلد. 

  مدين��ة توتول  ت��ل �لبيعة: ورد ذكر مدينة 

توتول القدمية يف الرقم الطينية التي اكت�شفت يف 

تل حريري )  ماري القدمية ( بالقرب من مدينة 

البوكم���ال، ولقد تكرر هذا ال�ش���م يف تلك  الرقم 

الطينية، فت���ارة يرتبط بنهر البليخ، وتارة يرتبط 

بنه���ر الف���رات مم���ا  ح���ري العلم���اء، 

وبالت���ايل ا�شتع�ش���ى عليه���م حتدي���د 

  1974 موقعه���ا بال�شب���ط، ويف ع���ام 

اهتدى العامل البلجيك���ي جورج رو�شان 

اإىل حتدي���د موق���ع مدين���ة توت���ول عند 

ملتقى  نهر الفرات برافده نهر البليخ. 

  �لن�شاط �حلريف:كانت مدينة توتول 

ت���دار ذاتيا ً ح�ش���ب الت�شكيالت احلرفية، 

وقد ق�شمت اإىل  اأحي���اء ح�شب الأ�شر ذات 

الأن�شط���ة احلرفية، ومن احل���رف ال�شائعة 

حرفة النجارة،  والدباغة، وغ�شيل ال�شوف، 

وتربية املا�شي���ة، واخلياطة، وكتاب���ة العقود،  

والفالح���ة والرعي، و�شيا�شة اخليل، واخلدمة 

يف البيوت، وال�شقاية والطحن،  وعملت الن�شوة 

يف ج���ر ال�شف���ن، وجلب املياه، وغ���زل ال�شوف 

وال�شعر والكتان. 

  فن��ون �لعم��ارة �لعربي��ة �لإ�شالمية:ميت���از 

ط���راز العمائ���ر العربي���ة الإ�شالمي���ة يف الع�ش���ر 

العبا�ش���ي الأول، �ش���واء يف  الرق���ة، اأو يف غريه���ا 

با�شتخ���دام م���واد الآج���ر امل�شوي، وغ���ري امل�شوي 

والزج���اج،  واخل�ش���ب  واجل����س   )) ))الل���نب  

واخل���زف، وبتف�شيل الأكت���اف اأو الدعامات على  

الأعمدة يف حمل البوائك. 

وجن���د في���ه اأي�شا ً نزع���ة، ترم���ي اإىل التحرر 

والإب���داع يف فر����س اأر����س القاع���ات  والب���دء يف 

ا�شتعم���ال الأ�ش���كال املنمق���ة، كعن�ش���ر زخ���ريف، 

واأخذ الفن العرب���ي يف  مدينة الرقة اأيام الر�شيد 

وخلفائه مييل اإىل النعومة والر�شاقة، وهذا وا�شح  

يف الزخارف اجل�شية التي تزين جدران املباين، 

و�ش���ار الفن���ان مييل فيها اإىل  م���لء الفراغات يف 

اجل���دران والقاع���ات بعنا�ش���ر زخرفي���ة لطيف���ة 

متناظ���رة متنوع���ة  وعنا�ش���ر اأخ���رى ملونة على 

اجلدران بزخارف نباتية وهند�شية. 

وميك���ن اأن ن�شيف اإىل ذل���ك عن�شر التنميق 

يف الزخرف���ة اجل�شية من خالل الأطر  اجل�شية 

الت���ي تزين واجه���ات الأبواب والأروق���ة واملداخل 

والدهاليز، وعل���ى  اجلدران يف الغرف، والفن يف 
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مدين���ة الر�شيد بالرقة من اأنقى الفنون  املعروفة، 

وه���و يعتم���د متام���اً  عل���ى التالع���ب باخلط���وط 

والأ�ش���كال والألوان،  وهذا م���ا ن�شاهده يف مدينة 

الرق���ة عل���ى اخل�شو����س، وانطالق���ا ً  م���ن ه���ذا 

فق���د خرج اإلينا اأروع نت���اج يف الفن الإ�شالمي هو   

)الأراب�ش���ك( اأي التوري���ق، ويخطئ م���ن يقول اإن 

ولدة ذل���ك كانت يف �شام���راء ، فالرقة اأقدم من 

�شامراء. 

وتظ���ل ناحية هامة لف���ن العم���ارة والبناء يف 

الرق���ة، ه���ي التفاع���ل مع م���ا �شهدته  بغ���داد من 

موؤث���رات، وبالت���ايل نقله اإىل ب���الد ال�شام وم�شر 

واملغرب. 

�ل�شناعات �لقدمية يف �لرقة:   برعت الرقة 

ب�شناع���ة ال�شاب���ون لكرثة م���ا فيها م���ن اأ�شجار 

الزيت���ون، وق���د ك���رثت  فيه���ا معا�ش���ر الزيت يف 

الع�شر العبا�شي وما قبله، وكانت ت�شرب النقود، 

فق���د  ع���رث يف اأثن���اء احلفري���ات الت���ي قامت بها 

مديرية الآثار يف ق�شر من الق�شور  بالرقة خارج 

ال�ش���ور على نقود برونزية �شربت يف الرافقة �شنة 

210 للهجرة بع�شر  املاأمون. 

وي�شتدل من كرثة الأواين اخلزفية والزجاجية 

املختلفة والأ�شكال وال�شحون  والأباريق والأكواب 

والدنان والكوؤو����س واجلرار وامل�شابيح وال�شوابك 

وخالفه���ا  اأن الرق���ة كانت اأي���ام العبا�شيني وحتى 

يف الع�شري���ن الأتابك���ي والأيوبي مرك���زا ً  ملعامل 

خزفية وزجاجية، وكانت �شناعة الفخار واخلزف 

والزج���اج منت�ش���رة ورائجة ، مما جع���ل �شناعها 

يتناف�ش���ون باإتقانه���ا والتفنن بر�شومه���ا وكتاباتها 

واألوانها  واأ�شكالها. 

والأواين الزجاجي���ة واخلزفي���ة الت���ي وجدت 

يف حفري���ات الرق���ة ذات زخ���ارف نباتي���ة  خطية 

مزين���ة  نحا�شي���ة  اأباري���ق  ووج���دت  وهند�شي���ة 

بكلمات. 

وكان يف الرق���ة �شناع���ات كث���رية كالن�شي���ج، 

و�شن���ع اأ�شرج���ة اخليل واأجلمتها و�شن���ع  ال�شالح 

لتلب���ي حاج���ة اجليو����س الت���ي كانت تن���زل الرقة 

وتتمون فيها. 

وم���ن اأ�ش���وار الرق���ة واأبراجها ال���ربج الكبري 

ال���ذي كان يف مدخ���ل الرق���ة م���ن عن���د  اجل�شر، 

وكان ي�شم���ى ) القلة ( وهو م���ن اللنب ويدخل فيه 

�شناعة خبز �ل�شاج   



160
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

عوامي���د خ�ش���ب وقاعدته  من احلج���ر، وقد اأزيل 

ع���ام 1955، وكذل���ك مدينة الر�شاف���ة فقد كان 

يحي���ط به���ا  اأ�شوار منيع���ة وجميلة تع���د ماأثرة يف 

فهم هند�شة التح�شني الع�شكري، وتعد من  اأكرث 

مب���اين املدينة حفظا ً واإثارة لالإعجاب والده�شة، 

وللر�شافة اأربعة  اأبواب رئي�شية تقع على منت�شف 

ج���دران ال�ش���ور واإىل جانبيه���ا حيث جن���د اأربعة  

اأبواب ثانوية، وعد الباب ال�شمايل من اأجمل تلك 

الأب���واب ملا يتمتع ب���ه من  هند�ش���ة دفاعية رائعة 

وزخ���ارف تزييني���ة بديعة واأعمدة تث���ري الإعجاب 

بروعتها  وزخارفها وتيجانها. 

ال�شراي���ا  بن���اء  اختي���ار  �لرق��ة: مت  متح��ف 

القدمية، وهو بناء جميل يحمل ال�شفة التاريخية،  

ويق���ع يف و�ش���ط مدينة الرق���ة، حي���ث مت ترميمه 

ليكون  متحف تاريخ الرقة واآثارها، وهو موؤلف من 

طابقني، وعند مدخله جند لوحة  ف�شيف�شاء جميلة 

تع���ود اإىل الق���رن اخلام�س املي���الدي، وزين البهو 

الكب���ري يف  الطابق الأر�شي بلوح���ات فوتوغرافية 

لأه���م املواقع الآثارية يف �شورية، كما  خ�ش�س يف 

هذا الطابق جناح لالآث���ار القدمية، ولآثار العهود 

الكال�شيكية  ) الرومانية والبيزنطية (، مع جناح 

الفن احلديث لأعمال فنانني ت�شكيليني  من القطر 

العربي ال�ش���وري، اأما الطاب���ق الأول فقد اخت�س 

بق�شمني:-

- الأول:  خ�ش����س بالكامل لآث���ار العهود العربية 

والإ�شالمية حيث يطغى عليه  مقتنيات خزف 

الرق���ة ال�شه���ري والأط���ر اجل�شي���ة اجلميل���ة 

الت���ي كانت تزي���ن اأبواب  القاع���ات واملداخل 

يف الع�ش���ر العبا�شي وهي فري���دة من نوعها، 

بالإ�شافة اإىل  اجلرار والتيجان والنقود. 

  - اأم���ا الق�شم الث���اين:  فيتعلق بالتقاليد ال�شعبية 

يف الرق���ة، وعر�ش���ت فيه خيمة  فيه���ا الأثاث 

والأدوات اخلا�شة باحلياة البدوية مع متثالني 

ل�شخ�شني من الرقة ، وطريقة �شناعة اخلبز 

والغزل والن�شيج وحاجات اخليول، مع عر�س 

لبع����س  الأزي���اء التقليدي���ة واحلل���ي الذهبية 

والف�شية. 

  �لرق��ة و�لر�فق��ة: بن���ى اخلليف���ة العبا�ش���ي اأبو 

جعف���ر املن�ش���ور مدين���ة الرافقة عل���ى هيئة 

مدين���ة  بغ���داد، وعلى م�شاف���ة ثالثمائة ذراع 

باب بغد�د �لأثري
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غربي مدين���ة الرقة، وما لبث���ت املدينتان  اأن 

ات�ش���ل بناوؤهما بالق�شور وامل���زارع والأ�شواق 

خالل ال�شنوات املتعاقبة،  ورمبا اأطلق عليهما 

معًا  )ا�شم الرقتني(  وقد قال البحرتي:

ويف كبدي نار ��شتياق كاأنها

          �إذ� �أ�شرمت للبعد نار حريق

لذكرى زمان بان منا بنظرة

          وعي�س م�شى بالرقتني رقيق 

ومع مرور الأيام خربت الرقة، و�شارت مدينة 

الرافقة نف�شها يطلق عليها ا�شم  ))  الرقة(( يف 

معظم الأحيان. 

ومل يك���ن ل���رتاث الرق���ة ال�شعري م���ا ي�شتحق 

الذك���ر يف مطلع القرن ال�شاب���ع الهجري،  و�شدق 

ياق���وت احلموي عندما قال ع���ن عي�شى الرافقي، 

وه���و م���ن �شع���راء ه���ذه احلقب���ة  )) اأح���د اأدباء 

ع�شرن���ا، اأخمل من ذكره خم���ول قطره ((، علمًا 

ب���اأن للرق���ة ما�شي���ا  ً حاف���ال ً  يف ميادي���ن علمية 

كث���رية:  كالفلك والفقه واحلديث، والنحو واللغة، 

والق�ش���اء  والرتجمة، وهذه امليادي���ن امتدت بها 

الع�شور اأكرث من ميدان ال�شعر، حتى  و�شلت اإىل 

الق���رن الهجري الثام���ن، واأ�شبح���ت الرقة تذكر 

م���ع املراكز الك���ربى  للعل���م واملعرف���ة والزدهار 

الفكري، مثل قرطبة، وطليطلة، وبغداد، ودم�شق، 

والقاه���رة، والكوفة، والب�شرة، وغريها من املدن 

التي اأ�شهمت يف النه�شة  العلمية يف البالد العربية 

والإ�شالمي���ة، وم���ع ذلك، ف���اإن ال���رتاث ال�شعري  

ال���ذي عرفت���ه مدينة الرقة يف ما�ش���ي عهودها ل 

يجحد اأثره، ول ينك���ر ف�شله،  وهو تاج اآخر يزين 

مفرقها، اأو عقد ثم���ني يحلي جيدها، على الرغم 

من �شي���اع  ق�شم كبري من هذا ال���رتاث، والباقي 

من���ه كاف للدللة على ذلك املا�شي الزاهر  الذي 

ي���زداد تاألقا ً كلما ك�شف النقاب عن كتب من�شية، 

ودواوين من ال�شعر  خافية. 

الرقة درة الفرات:  تاأليف نخبة من الباحثني – مراجعة 

الأ�شتاذ  تقدمي   – زك��ار  �شهيل  الدكتور   الأ�شتاذ 

حممد جنيب ال�شيد اأحمد. 

الباحثون:    ال��ك��ت��اب:    ه���ذا  اإع����داد  يف  امل�شهمون    -  

الدكتور عبد ال�شالم العجيلي  الدكتور عبد الهادي 

م�شطفى  الأ���ش��ت��اذ  ب��رو   توفيق  الدكتور  ن�شري  

قا�شم  الأ�شتاذ  الأ�شتاذ حممود فاخوري   احل�شون  

الأ�شتاذ  احل��م��د   احلميد  عبد  ا؟لأ���ش��ت��اذ  ط��وي��ر  

الدكتور عبد  التحرير:   اإ�شراف  الد�شوقي   �شبحي 

اللغوي:   الأ�شتاذ حممود  التدقيق  الهادي ن�شري  

فاخوري  الدكتور عبد اجلليل العلي  الأ�شتاذ اأحمد 

الطباعة  على  والإ�شراف  والتدقيق  املراجعة  ديبة  

والإخ�����راج   الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور �شهيل زك���ار  ر�شم 

الغالف:  الفنان مازن عليوي. 

– حممد عيد  العبا�س  والتن�شيق:  م�شطفى  الإدارة   -  

�شحادة – �شليمان حمزة –  تقدمي الأ�شتاذ حممد 

للهجرة   –  1412 – الرقة  اأحمد  ال�شيد  جنيب 

– م.   1992
حركة  –  ع�شو  – حماة  – �شوريا  نبزو  فهد  *مفيد 
�شعراء العامل يف ت�شيلي  ع�شو دارة ال�شعر املغربي  

ال�شارقة  هاتف  الثقافية يف  �شبكة �شدانا  م�شت�شار 

له دواوي��ن مطبوعة:     0999429277 ج��وال:  

ناي بال حنني – كرم الغزل – م�شوار احلال. 

 - ديوان الكرتوين بعنوان:  ديوان ال�شاعر مفيد نبزو يف 

املو�شوعة الكربى  لل�شعراء العرب. 

القد�س  بعنوان:   القاهرة  يف  الطبع  قيد  دي��وان  له   -  

�شبارة الروح. 

- الكتاب هدية من  الباحثني لل�شاعر مفيد فهد نبزو 

�مل�شادر و�ملر�جع
�شور �ملقال من �لكاتب



162
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

« مفهوم البركة في 
الثقافة الشعبية المغربية 

عند إدوارد فسترمارك»

�إدري�س كمون 

كاتب من املغرب

إن من أبرز مهام البح��ث اإلثنوغرافي هو البحث عن 
املفاهيم املكونة لأنس��اق الثقافية ودراسة كيفية تشكل 
العالقات بينها وبني الس��ياقات الت��ي جتري فيها وعبرها 
التجربة السوس��يوثقافية احلية لأمم والشعوب. ذلك أن 
هذه املفاهيم هي مبثابة األس��س التي تستند إليها رؤية 
هذه الش��عوب إلى الكون ومن مثة تفس��يرهم للحقيقة. 
كما أنها تنظم احلياة االجتماعية وتس��طر األعراف وتنتج 
التقاليد والعادات، وتنس��ج الش��بكات األخالقية العالقات 
بني األفراد واملجتمع، فتحدد الفعل االجتماعي املقبول 

وغير املقبول، ومتيز السلوك احلسن من غيره. 

www.sxc.hu 
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ولع���ل درا�شة املفاهي���م الإثنوغرافي���ة لثقافة 

معين���ة تعترب م���ن اأق�شر الط���رق لت�شليط ال�شوء 

الجتماعي���ة  واحلواف���ز  اخل�شو�شي���ات  عل���ى 

والنف�شية لل�شعوب، ناهيك عن قدرتها على ك�شف 

خطاط���ات الت�شال ب���ني احلا�شر الثق���ايف لهذه 

ال�شعوب و ما�شيها ومتكن من اإنتاج فر�شيات عن 

خطوط الت�شال الثقايف بني الإثنيات وال�شعوب. 

 وتت�شل الربكة كمفهوم اجتماعي ب�شكل وثيق 

بالعادات والتقاليد والعتقاد من جهة، ومبفاهيم 

اأخ���رى معروف���ة يف العلوم الجتماعي���ة ك�جاذبية 

الإقن���اع  عل���ى  الق���درة اخلارق���ة  اأو  ال�شخ�شي���ة 

وك���ذا   ،»Honor« وال�ش���رف   ،»Charisma«

التميز الجتماعي »Prestige« من جهة اأخرى. 

هذه املفاهي���م تنظم بنيات الرتق���اء الجتماعي 

والنج���اح واعت���الء املن���ازل املرموق���ة والعرتاف 

باملهارات اأو �شحب هذا العرتاف، وكذلك �شورة 

الفرد عند الآخرين. من ثمة كانت درا�شة الربكة 

م�شروعة وجديرة باأن يبذل فيها جمهود.

يف هذا الدرا�شة، �شيكون غر�شنا الرئي�س هو 

تتب���ع التجلي���ات الثقافية ملفه���وم »الربكة« كواحد 

م���ن اأبرز املفاهيم، نظرا لقوته النافذة يف ت�شكيل 

العتقاد يف املغ���رب بكافة اأنواعه. ولن تكون هذه 

الدرا�شة مبا�ش���رة، لكن عرب منظ���ور اأجنبي، اأي 

من خالل بحث اإثنوغ���رايف اأنكلو�شاك�شوين يتمثل 

يف كتاب الباحث الأنرثوبولوجي الفنالندي اإدوارد 

 ,(1)
ف�شرتم���ارك، »الطق�س والعتق���اد يف املغرب«

حي���ث �شنحاول متحي�س ما جاء ب���ه بحث اإدوارد 

ف�شرتمارك فيما يتعلق مبكانة الربكة يف العتقاد 

ال�شعبي املغربي، مراعني يف ذلك الإطار النظري 

الذي ا�شتغ���ل يف حدوده، مع عر����س ا�شتنتاجاتنا 

واأقوال النقاد. كما �شنعتمد على املعايري املنهجية 

للكتاب���ة الإثنوغرافية الواردة يف كتاب »كيف نقراأ 

الإثنوغرافي���ا« ل�شاحبيه بالوما ج���ي اإي بال�شكو 

و ه���ون ووردل، ول���دى منظري���ن اأنرثوبولوجي���ني 

اآخرين.

مفهوم �لربكة: تعريف  يف   -  1
لفظ���ة  الأ�شا�ش���ي  العرب���ي  املعج���م  يع���رف 

”الربك���ة“ ب�“اخل���ري والنماء والأم���ن وال�شالم. 
ويقال ب���ارك اهلل فيك، اأي اأحفك باليمن؛ وتربك 

بال�ش���يء اأي التم����س بركت���ه، وتب���ارك اأي تقد�س، 

وا�شت���ربك  بال�ش���يء اأي تفاءل به خ���ريا والتم�س 

. ويف ل�ش���ان الع���رب تعن���ي الربك���ة 
نعم���اءه“(2)

”الزيادة والنماء. وبارك اهلل ال�شيء وبارك فيه 
. وقال الفراء يف 

وعلي���ه اأي و�شع فيه الربك���ة“(3)

تف�ش���ري الآي���ة ” رحم���ة اهلل وبركات���ه عليكم“ اإن 

ال���ربكات هي ال�شعادة. ويف حدي���ث ال�شالة على 

النب���ي �شلى اهلل علي���ه و�شلم، تعن���ي ”بارك على 

حممد“ اأثب���ت له واأدم ما اأعطي���ت من الت�شريف 

والكرام���ة. واأ�ش���ل املعن���ى من ب���رك البع���ري اإذا 

اأن���اخ يف مو�شعه فلزمه. وع���ن ابن عبا�س، فلفظة 

”الربكة“ تفيد الكرثة يف كل خري. وتعني عبارة 
وتنزه  وتقد�س  وتعاظم  تعاىل  ”تب���ارك اهلل“ اأي 
وتطهر. كما تق�شد عبارة تب���ارك بال�شيء تفاءل 

به. واملبارك ما ياأتي من قبله اخلري الكثري.

 ويق���ول الأ�شت���اذ ف���وزي ال�شقل���ي يف كتاب���ه 

”اأولياء واأ�شرحة فا�س“ اإن الربكة ح�شب قامو�س 
الع���ادات لأحم���د اأم���ني تعن���ي �ش���ر اهلل والر�شول 

والأولياء يف الأ�شي���اء. وهي بذلك ميزة لدنية من 

عند اهلل، يلهمها ما �شاء من خملوقاته اأكانت نعما 

) املاء واملاأكولت وباقي الأرزاق( اأو ب�شرا )الر�شل 

وباق���ي الأولي���اء( والأماك���ن )البق���اع املقد�شة(، 

والأزمن���ة والأيام وال�شهور )كليلة القدر، والأ�شهر 

.
(4)

احلرم، وبع�س �شاعات واأطراف النهار(

نفه���م اأن الربك���ة ح�شب ه���ذا الو�ش���ف دفق 

روحي اإله���ي قادر على التجل���ي يف العامل املخلوق 

وملئه بالنعم وبالقدا�شة كما اأن الربكة التي جعلت 

يف النب���ي حممد )����س(، كان اأي�شا مبقدورها اأن 

تنتق���ل لن�شله ال�شريف. من هن���ا ميكننا القول اإن 

الربكة مفهوم ي�شتم���د روحه من القدا�شة النابعة 

م���ن الدي���ن، وبالت���ايل فم�شدرها اإله���ي. كما اأن 

تاري���خ املغرب الثق���ايف ال�شعبي حاف���ل مبوؤ�ش�شات 

وممار�ش���ات �شيا�شي���ة واجتماعي���ة وعقدي���ة مثل 
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الزواي���ا وا�شتج���داء الأولياء توف���ر مناخا خ�شبا 

لتجذر مفهوم الربك���ة يف الن�شق الثقايف املغربي، 

وم���ن ثمة يف التفاعالت الجتماعية والقت�شادية 

وال�شيا�شي���ة. ذلك اأن الربكة ل تخرتق جل اأن�شاق 

العتق���اد واأن���واع املمار�ش���ات ال�شعبي���ة فح�شب، 

ب���ل توؤثر اأي�ش���ا يف التجارة واخلدم���ات والدرا�شة 

واكت�ش���اب املهارات احلرفية منه���ا والفنية. وهذا 

يجعلها تتخلل اأغلب اأنواع ال�شلوك واملعامالت بني 

الأفراد واجلماعات.

   

: لف�شرتمارك  �لنظري  -�لإطار   2
     يق���ول يوه���اين اإيهانو����س  اإن م���ن مب���ادئ 

ف�شرتم���ارك النظرية اأن درا�ش���ة تاريخ احل�شارة 

الإن�شاني���ة يجب اأن تتخذ املنهج ذاته الذي اتخذه 

تاريخ الطبيعة الع�شوية. واأن علم املجتمع رهني باأن 

يح���ذو حذو التاريخ الطبيعي للح�شارة الإن�شانية، 

ويت�شب���ث بالإثنوغرافي���ا والتف�ش���ري النف�شي عند 

.
(5)

مقارنته للعادات واملمار�شات والعتقادات

 لق���د وجد ف�شرتمارك �شن���دا نظريا كبريا يف 

النظري���ة التجريبي���ة الرتابطي���ة ورائديها دايفد 

النف�شي���ة  التطوري���ة  يف  و  �شمي���ث،  واآدم  هي���وم 

امل�شتلهم���ة من ت�شارلز داروين، وهربرت �شبان�شر 

وادوارد بورنيت تايلر. لكن التطور لديه ل يطراأ اإل 

يف اإطار �شباق���ات تطورية كربى، واأن هذا الأخري 

ل يقت�شر عل���ى التكيف فح�شب، بل ي�شم اأحكاما 

اأخالقية خمتلفة واختيارات فردية وجمال وا�شعا 

من الأفعال الجتماعية والرمزية. 

 لقد لعبت التحولت الفكرية الكربى يف اأوروبا 

دورا اأ�شا�شي���ا يف تاأثي���ث املن���اخ الفل�شفي والعلمي 

ال���ذي ن�شاأ في���ه ف�شرتم���ارك. فقد تراج���ع الفكر 

الدين���ي وتقل�ش���ت الهيمن���ة  الروحي���ة للكني�شة، 

وت�شكل���ت نظ���رة جدي���دة للك���ون بفنلن���دا، كم���ا 

�شاعدت حما�ش���رات الفيل�ش���وف ال�شويدي كارل 

ف���ون برغن ح���ول الدين عل���ى اأن ت�شب���ح امل�شاألة 

.
(6)

الدينية مو�شوعا عموميا

 وكان ف�شرتم���ارك م���ن اأوائ���ل الباحث���ني يف 

فنلن���دا الذين �شعوا اإىل ر�ش���م معامل نظرة كونية 

جدي���دة تعتم���د عل���ى اأ�شا����س و�شع���ي.  ث���م ن�شاأ 

اهتمام���ه باأ�ش���ول الأنظمة الأخالقي���ة وتطورها، 

والتي كان���ت يف اعتقاده تنبع م���ن املجتمع نف�شه. 

كم���ا اعتق���د اأن الظ���روف الجتماعي���ة والثقافية 

حت�شم يف اخت���الف املبادئ الأخالقية. وكان اأهم 

موؤلفات���ه »اأ�ش���ل وتطور املب���ادئ الأخالقية« �شببا 

وراء اإج���راء درا�شات���ه امليداني���ة باملغرب، بهدف 

جم���ع معطيات ح���ول تكون املب���ادئ الأخالقية يف 

املجتمعات البدائية.

يف م���ا يخ�س املنه���ج ي�ش���رح ف�شرتمارك يف 

املغ���رب«  يف  والعتق���اد  كتابه»الطق����س  مقدم���ة 

اأن هدف���ه يف تل���ك الدرا�شة هو تق���دمي بحث حول 

الدي���ن وال�شحر لدى عامة �ش���كان املغرب دون اأن 

يتطرق للمبادئ العامة لالإ�شالم و�شرائعه اأو تلك 

اخلا�ش���ة باملذه���ب املالك���ي، اإل يف ح���الت قليلة 

جدا. كم���ا ي�شرح اأنه مل يقت�ش���ر يف هذا البحث 

عل���ى احلقائ���ق الظاهرة كم���ا هي، بل ح���اول اأن 

يك�ش���ف عن الأف���كار الكامنة وراء ه���ذه احلقائق 

لكون���ه مقتنعا ب���اأن الروايات ما ه���ي اإل تاأويالت 

للطق�س اأو العادات التي انبثقت منها. 

من جهة اأخ���رى، ي�شيف الكات���ب يف املقدمة 

نف�شه���ا اأن واجب الباح���ث الإثنوغرايف ل يقت�شر 

على املالحظة والو�شف، بل يتعدى ذلك اإىل اأمور 

اأخ���رى. واأن���ه يف حال التبا����س معن���ى الطق�س اأو 

فقدان���ه، فيجدر به ا�شتعم���ال ثقافته العامة حول 

تفكري ال�شعب املدرو����س واأحا�شي�س اأفراده لإعادة 

ت�شييد املعنى. غري اأن هذا الأخري يجب اأن يتحرى 

ال�ش���واب ويعمل ق�شارى جه���ده األ يخلط تاأويله 

 .
(8)

باحلقائق امل�شتمدة من ميدان البحث

 ومبا اأن الطق�س اأو العادة ميكن اأن تن�شاأ عر�شا 

من داخ���ل جماعة م���ا، اأو ي�شتورد م���ن خارجها، 

ينبغ���ي ع���دم الكتف���اء بك�ش���ف املعن���ى  الداخلي 

للطق����س بل يجب اأي�ش���ا بحث اأ�شله ال���ذي انبثق 

عنه. ه���ذا العمل الذي تعرت�ش���ه �شعوبات كبرية 

لأن بح���ث الأ�ش���ل النف�ش���ي ملادة ثقافي���ة يقت�شي 

الط���الع عل���ى الظ���روف التاريخية الت���ي واكبت 

حتول هذه املادة الثقافي���ة اإىل اأخرى، وا�شتنباط 
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الت�شابه الثقايف بني تلك الأمم وال�شعوب، مبا يدل 

 .
(9)

على الأ�شول الثقافية امل�شرتكة لها

 اعتم���ادا عل���ى ما ذك���ر، تكون مع���امل املنهج 

التطوري التاريخ���ي وال�شتنباطي قد ات�شحت يف 

ت�شري���ح ف�شرتمارك نف�شه. وبالت���ايل فاأي تقييم 

واأية مقاربة نقدية لهذا العمل يجب اأن تاأخذ بعني 

العتبار هذه املنطلقات النظرية واملنهجية. وبناء 

على ما �شلف، يجدر بنا اإلقاء نظرة فاح�شة على 

منت هذه املقال���ة اخلا�س مبفهوم الربكة، وتقدمي 

ال�شتنتاج���ات العام���ة وكذا املالحظ���ات النقدية 

التي ميكن اإبداوؤها يف هذا ال�شاأن.

�ل�شعب��ي  �ملغرب��ي  �لعتق��اد  يف  �لربك��ة   -  3
عند ف�شرتمارك:

 لق���د خ�ش�س اإدوارد ف�شرتم���ارك يف اجلزء 

الأول م���ن الكتاب املذكور حي���زا ل ي�شتهان به من 

الكت���اب ملفهوم الربكة كركن م���ن اأركان العتقاد 

ل���دى املغاربة،  فاأخ�شها بحجم 226 �شفحة من 

اأ�شل 608 �شفحة، ق�شمها اإىل ثالثة اأق�شام هي: 

انت�ش���ار الربكة، واأثره���ا وتلياتها، ث���م قابليتها 

للتاأثر.

 فح�ش���ب ف�شرتم���ارك فالعتق���اد ال�شائ���د يف 

املغرب حول الربكة ه���و اأن الر�شول حممد)�س( 

كان ميتلك ن�شيبا من الربكة مل ميتلكها غريه اأحد 

 (10)
م���ن قبله، وانتقلت هذه الربك���ة اإىل ال�شرفاء

م���ن ن�شل ابنته فاطمة، خا�شة منهم الذكور، غري 

اأن���ه مل ميتلك منها القدر املوج���ب لدرجة الولية 

اإل القلي���ل. كما اأن الربكة تق���ل عند اأبناء من اأب 

من اأ�شل »�شريف« واأم من ذلك الأ�شل. ومن دون 

هوؤلء ال�شرفاء، اأو »ال�شرفة« وهم كل من ا�شتطاع 

اأن يثب���ت ن�شبه اإىل النب���ي حممد)�س( باأي �شكل 

من الأ�ش���كال، متتلك الربكة اأي�شا من قبل اأولئك 

الذي���ن ينتمون اإىل عائ���الت »املرابطني« وينحدر 

اأ�شل هذه العائالت م���ن ن�شل �شخ�س على درجة 

معينة م���ن القدا�شة والولية، لك���ن لي�س من ن�شل 

»�شريف«. وي�شتمد »ملرابطني« الربكة عرب الوراثة. 

والتعري���ف املغربي ل»ملرابطني« ه���و اأنهم »خدام 

ال�شرفة«. ويعتق���د املغاربة اأي�ش���ا اأن املرء ي�شبح 

»مرابط« بعد اأن يتلقى الربكة من » �شريف« ويل، 

اأو بال�شدف���ة من ويل كان يخدم���ه. وهذه الربكة 

قابلة للتوارث داخل ن�شل »املرابط«.

ويف نف�س ال�شياق، هناك من بني �شكان اجلبال 

يف �شم���ال املغ���رب م���ن ميتلكون الربك���ة ويدعون 

 ويعرفون باأنه���م ن�شل من �شخ�س 
(11)

»ملعمري���ن«

اأ�شب���ح وليا �شاحلا بعد اأن مل���ئ بالربكة من لدن 

اآخري���ن. ويكت�شب املرء الربك���ة عن طريق »امللء« 

اإذا كان خادم���ا ل���ويل �شالح، وذل���ك بطرق �شتى 

اإحداه���ا اأن يب�شق الويل ال�شال���ح يف فم خادمه 

فتمر عندئذ الربكة لت�شتقر يف اخلادم. واأي�شا اأن 

يتناول الويل ال�شالح، يف اآخر ع�شرته مع خادمه، 

طعاما وياأمره باأكل ما تبقى، وعند انتهاء اخلادم 

اأو »خل���دمي« يقول له الويل: » نتا يل ديتي خلبزة«، 

اأي» لقد حزت بركتي«.

ومن بني اأ�شكال انتقال الربكة من �شخ�س اإىل 

؛ 
(12)

اآخر لدى ف�شرتمارك ما يدعو اإىل ال�شتغراب

حي���ث تنتقل الربكة عن طري���ق اجلماع بني الويل 

ال�شال���ح وام���راأة. واإن كانت هذه امل���راأة متزوجة 

فلن يعترب ذلك حرج���ا لأهلها وخا�شة لبعلها، بل 

مبعث فخر وتفاوؤل، كما اأن ذلك قد يكون مو�شوع 

تهاين اجلريان.  كما يعتق���د املغاربة ح�شب بحث 

ف�شرتم���ارك اأن طالب القراآن ل ميكنه اأن يحفظه 

بي�ش���ر اإذا مل ميار����س عليه ال�شي���خ اجلن�س. ومن 

املفي���د اأي�ش���ا ملتعلم حلرفة م���ا اأن ميار����س عليه 

معلم���ه اجلن�س، فذلك يجعل���ه قادرا على امتالك 

اأ�شرار املهنة. 

ويف بع�س الأحيان، قد تنتقل الربكة �شد رغبة 

. و ميثل ف�شرتمارك لذلك بحقيقة اأن 
(13)

حائزها

بركة �شلطان ما تنتقل اإىل �شلطان جديد بوا�شطة 

ال�شلط���ان نف�شه الذي عادة ما يعني خلفه بنف�شه، 

ه���ذا اخللف الذي عادة ما يكون اأحد اأولده. غري 

اأن هذه الربكة قد تنتقل اإىل راغب اآخر يف احلكم 

يطمع حليازته���ا يف حياة ال�شلط���ان، مثلما حدث 

لبوحمارة الذي حاز برك���ة ال�شلطان فمررها اإىل 
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اأخ غ���ري �شقيق لهذا الأخري،  مولي احممد، الذي 

كان اآن���ذاك �شجينا فامتلكه���ا ل�شنني. وكمثل اآخر 

ي�شيف ف�شرتم���ارك اأن �شرف���اء وزان ل يتورعون 

م���ن �شرق���ة بركة زائريه���م من ال�شرف���اء، اإذا ما 

ح���دث اأن ترك هوؤلء يف متن���اول م�شت�شيفيهم ما 

يتبق���ى من طعامهم، حتى ول���و كان عظما. لذلك 

يتحرز بع�س ال�شرفاء من م�شافحة �شرفاء وزان، 

كما يتفادى بع�س اأهايل فا�س الذين يحجون  اإىل 

�شريح مولي عبد ال�ش���الم بن م�شي�س لدى قبيلة 

بني عرو�س، الرجوع ع���رب وزان، ويختارون لذات 

ال�شبب طريق���ا اأطول خماف���ة اأن ي�شلبهم �شرفاء 

وزان الربكة الت���ي ا�شتجلبوها لأنف�شهم بزيارتهم 

ال�شري���ح املذكور. وللغر����س نف�شه اأي�ش���ا، يداأب 

�شرفاء وزان األ يقدم���وا ل�شيوفهم اخلبز اإل وقد 

اأكلوا منه وقطع���وه اأجزاء متع���ددة تفاديا ل�شياع 

الربكة منهم.

 وب�شكل عام، يخ�شى جميع ال�شرفاء اأن ت�شرق 

، وهذا ما يجعله���م يكرهون اأن تقبل 
(14)

بركته���م

اأيديهم، وتخ�شى طائفة منهم اأن ي�شرب املاء الذي 

يغ�شلون فيه اأيديهم بع���د الطعام. ومرد ذلك اإىل 

العتقاد ال�شائد اأنه م���ن يطعم النا�س وي�شقيهم، 

ويقدم لهم املاء لغ�شل اأيديهم يحوز بركتهم. وقد 

ي�شب���ح ال�شخ����س برتاكم الربكة لدي���ه وليا على 

الرغ���م من اأن بركة من اأطعمهم ل ترقى بهم اإىل 

م�ش���اف الأولي���اء. ي�شاف اإىل كل ه���ذا اأن بع�س 

النا�س ي�شتجلبون الربكة لأنف�شهم اإما بال�شرقة اأو 

بطرق �شحرية، وحتى من  اجلمادات. 

وبالإ�شافة اإىل انتقال الربكة من �شخ�س عرب 

الوراث���ة والهدي���ة وال�شرقة والغ�ش���ب، واجلماع، 

ميك���ن اكت�ش���اب الربكة بط���رق اأخ���رى كاجلهاد 

. ذل���ك اأن اجله���اد يف 
(15)

�ش���د غ���ري امل�شلم���ني

�شبيل اهلل يحت���ل يف الثقافة املغربية مكانة هامة، 

ويعت���رب »ملجاهدي���ن« فئ���ة خا�ش���ة م���ن الأولياء، 

تقد����س قبوره���م يف �شت���ى اأنحاء الب���الد، ل�شيما 

عل���ى الأ�شرط���ة  ال�شاحلية حي���ث كان  يتعني  منع 

الثغ���ور م���ن الهجوم���ات الإ�شباني���ة والربتغالية. 

وق���د اأ�شفى ذل���ك الربكة والقدا�ش���ة على املدافع 

والقذائف املدفعية ف�شار يتم�شح بها الزوار تربكا 

بقدا�شتها. ومن موجب���ات اكت�شاب الربكة اأي�شا، 

الورع ال�شديد وك���رثة تالوة القراآن وق�شاء الوقت 

يف ال�ش���الة وال�شتم���رار يف ال�شي���ام، واإطع���ام 

»الطلبة« اأي حفظة القراآن، و اإيتاء الزكاة للفقراء 

http://ainnews.net
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وت���رك املحرمات. ولعل من اأي�ش���ر الطرق لإحراز 

الربكة كذلك الخت���الء يف جبل مبارك من طينة 

»جب���ل خل�ش���ر« يف دكالة، اأو ال�شك���ن لدى �شريح 

ويل �شالح معروف. 

وق���ال ف�شرتم���ارك يف معر����س حديث���ه ع���ن 

عالقة الربكة بالأ�شخا�س واملنا�شبات، اإن الربكة 

يف الثقافة املغربية ترتبط مبراحل حياة الإن�شان، 

فيعت���رب ال�شبي وال�شيخ امل�شتع���ل راأ�شه �شيبا ذوي 

بركة،  ويت�شف بها اأي�شا الوالدان وعابرو ال�شبيل 

وتالم���ذة املدر�شة القراآنية. كم���ا ت�شكل الطقو�س 

م�ش���درا للربك���ة. فاخلت���ان ي�شف���ي الربكة على 

الطفل، ويبارك الزواج يف حديثي العهد به. 

 فله���ا اأهميته���ا وميزته���ا 
(18)

اأم���ا الأمكن���ة  

اخلا�شة يف نظ���ام القدا�شة والتقدي�س يف الثقافة 

ال�شعبي���ة املغربي���ة. وتاأتي يف اأول لئح���ة الأماكن 

املقد�ش���ة اأ�شرحة الأولياء �ش���واء اأكانوا معروفني 

اأم غ���ري معروف���ني. لأن املكان ي�شتم���د الربكة من 

جثم���ان الويل، كما ت�شتمده���ا النباتات والأ�شجار 

املحيط���ة بق���ربه. بعد ذل���ك ياأتي »الكرك���ور« وهو 

ركام م���ن الأحجار جماور ل�شري���ح ما، ن�شاأ بفعل 

الأحج���ار التي يرمي به���ا عاب���ري ال�شبيل عندما 

ميرون ب�شريح ويل �شالح دون اأن يقوموا ب�شكليات 

زيارت���ه. لكن اأحيانا يك���ون »الكركور« عالمة على 

م���كان م���واراة ويل، اأو خلوت���ه اأو اإقامته، اإىل غري 

ذل���ك. ويقدم ف�شرتم���ارك مثال عل���ى »الكركور« 

بذلك املوجود مبركز حف���رة تدعى »حفرة مولي 

اإدري�س«، التي تكونت لأن النا�س ذات زمان متادوا 

يف جل���ب الرتاب من املكان ال���ذي اأقام فيه مولي 

اإدري����س الأب لأج���ل بركت���ه، حتى اأ�شح���ى املكان 

عبارة عن حف���رة. ويف اأماكن خمتلفة من املغرب 

ي�شمى املكان الذي اعتقد اأن وليا �شاحلا معينا قد 

اأق���ام فيه ب »ملقام«. وغالبا م���ا يكون مكان كهذا 

حماط���ا بالأحجار لتتبني حدوده. كم���ا ل ت�شتثنى 

من ه���ذه الأمكنة الكهوف وعي���ون املاء، واجلبال 

وال�شخ���ور ال�شخمة. وم���ن بني الأمكن���ة كذلك، 

يحظ���ى البحر يف الثقافة املغربي���ة بقدر وافر من 

التبجي���ل، وبالتايل ل ميارى يف بركته اأحد. لذلك 

يعول عليه كثريا يف ال�شت�شفاء واحلماية واكت�شاب 

ال���رزق، واإنه���اء العقم واإبط���ال مفع���ول ال�شحر. 

كم���ا ي�شتجدى البحر يف طل���ب الأزواج، فتقدم له 

القرابني كاخلبز والتي�س الأ�شود والنقود الف�شية. 

وكما للم���كان بركته، فللزمان اأي�شا ن�شيبه منها. 

ذل���ك اأن بع�س ال�شهور والأي���ام واملنا�شبات تعترب 

ذات برك���ة ومن الأج���در التعامل معه���ا كما يليق 

ويجب. 

 ويركز ف�شرتمارك عل���ى اُلب�شاق ك�شائل ذي 

بركة عن���د املغاربة. فال�شرف���اء ي�شيبون املر�شى 

بب�شاقهم ال�شري���ف فيربوؤون. كما يب�شق التاجر 

عل���ى النقود التي يكت�شبها م���ن تارته خمافة اأن 

ي�شرتجعها منه اأحد بطرق �شحرية. ويب�شق بع�س 

النا����س اإذا �شم���وا رائح���ة كريهة، كم���ا يب�شقون 

عن���د �شماعهم ل���كالم يفيد ال�شر و�ش���وء الطالع. 

اأم���ا امل�شافر فيب�شق عل���ى �شبعة اأحجار وي�شع يف 

كل ركن م���ن اأركان البيت واحدة، ويف كال جانبي 

املدخل واحدة، وفوق الباب واحدة، ليحمي بذلك 

متاعه واأزواجه من ال�ش���راق. كما ي�شتربك بع�س 

النا�س بب�شاق بع�س احليوانات.

املغربي���ة  ال�شعبي���ة  الثقاف���ة  تبخ����س  مل 

ن�شيبه���ا  ف�شرتم���ارك  ح�ش���ب   
(19)

احليوان���ات

يف الربك���ة. فتكت�ش���ب القط���ط واحلم���ري بركتها 

مل�شاحبته���ا لالأولي���اء ال�شاحل���ني اأو ا�شتقرارها 

باأ�شرحتهم. اأما القطط فتنال حظها من الهدايا 

املقدمة عن���د الزيارة. واأما احلمري فمنها ما نفق 

وبن���ي علي���ه ف�شار ين���ال من التبجيل م���ا ل يناله 

الب�ش���ر. وتبج���ل اأي�ش���ا الغنم واجلم���ال والكالب 

ال�شلوقية. كم���ا اأن هناك بع�س الأ�شماك املقد�شة 

التي حتظى لربكتها باحرتام خا�س فال ت�شطاد، 

بل اإن هناك من  يخرجها من املاء ليقبلها ويرجعها 

اإىل امل���اء ثانية، وهناك م���ن يناولها من الك�شك�س 

قب���ل اأن يتناوله هو. ولعل اأجدر حيوان با�شتحقاق 

الربكة والقدا�شة هو احل�شان. فهو ي�شفي الربكة 

على �شاحب���ه و اأهله، فربكته تع���دل بركة اأربعني 

حام���ل ق���راآن يف امل�شج���د، كم���ا تنف���ر ال�شياطني 

والأرواح ال�شريرة من حوله، ذلك اأن هذه الأخرية 
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تط���ري حينما ي�شهل. هذا ال�شهي���ل الذي يعني » 

اخلري يل و ملولي«. كما ي�شلي احل�شان ملوله من 

طلوع الفجر اإىل غروب ال�شم�س. وميكن اأن تقا�س 

القيمة العتبارية للفر�س يف امل�شتوى الرمزي على 

قيم���ة املدافع والبنادق نظ���را لجتماعها يف حقل 

دليل واح���د، يدخل يف �شياق اجلهاد الذي يقرتن 

باحلماية والدفاع عن الأمة وعن املقد�س.

 حت�شر احل�شرات يف العتبار اأي�شا، فالثقافة 

املغربي���ة مل تق�ش���ر يف حقها واألق���ت الربكة على 

 ال���ذي يجب معاملته 
(20)

بع����س اأنواعها، كالنحل

بلطف والإعرا�س عن قتله. وقد يت�شاوى القمل يف 

درجة الربك���ة مع النحل، اإىل درج���ة اأن للمغاربة 

مث���ال يق���ول »يل ما في���ه م���ل ما�شي م�شل���م«. اأما 

الطيور ذات الربك���ة فهي احلمام ، بال�شافة اإىل 

اخلطاطيف التي تتمت���ع بقدر كبري من الربكة يف 

العتقاد ال�شعبي املغربي وت�شمى »بال�شريفة«.

بالربكة اأي�شا 
 (21)

 وحتظ���ى احلبوب واخل�شر

وعلى راأ�شها الذرة. اأم���ا التمر والزيتون والفواكه 

اجلاف���ة فلها قيم���ة قد�شي���ة ل ت�شاه���ى، كما هو 

احلال بالن�شبة للنب والع�شل والزبدة، وقد يفوقهما 

زيت الزيت���ون برك���ة. وبالإ�شاف���ة اإىل املنتوجات 

الفالحي���ة املذكورة، يعر����س ف�شرتم���ارك لأنواع 

عدة من احل�شائ�س التي ي�شفها املغاربة باملباركة 

نظرا لفائدتها يف ت�شكني الأمل وفعاليتها الدوائية 

والتجميلية وحتى ال�شحرية يف بع�س الأحيان.

ت�شف���ي الثقاف���ة ال�شعبي���ة املغربي���ة القدا�شة 

الت���ي  كال�شم����س   
(22)

الكواك���ب عل���ى  والربك���ة 

يتفاعل معها النا����س لنورها وفعاليتها التطهريية 

والعالجي���ة، فيلتم����س منه���ا الأطف���ال اأن تاأخ���ذ 

اأ�شنانه���م املقتلع���ة القبيح���ة ومتنحه���م اأ�شنان���ا 

جميلة. كم���ا تلتم�س منها الن�ش���اء امل�شاعدة اأثناء 

غيب���ة اأزواجهن وذلك ح�شب طقو�س معينة. وهذا 

م���ا يرجعه ف�شرتمارك اإىل ع���ادات قدمية لعبادة 

ال�شم����س. وللقم���ر الأهمي���ة نف�شه���ا يف الثقاف���ة 

ال�شعبي���ة املغربية حيث يتو�ش���ل اإليه لدفع ال�شرور 

وطلب اخلريات ل�شيما عند روؤيته يف اأول منازله. 

وبالإ�شاف���ة لال�شترباك بالقم���ر، يعتقد يف قدرته 

العالجي���ة ح�ش���ب طقو����س معينة كما يع���ول على 

م�شاعدت���ه عل���ى تدب���ري طقو�س �شحري���ة واإجناح 

فعاليته���ا. كم���ا ي�ش���ري ف�شرتم���ارك اإىل اعتق���اد 

املغاربة يف برك���ة التنور والنار عل���ى اخل�شو�س، 

فهم���ا ي�شاألن اهلل الطعام واإن ح���دث اأن انطفاأت 

ل يبق���ى م���ا يكفي من الطع���ام يف البيت، وتغادره 

الربك���ة. ويرج���ع ف�شرتم���ارك اأن ه���ذا العتق���اد 

موروث عن ثقافات افريقية وعربية. 

 يف الثقافة 
(23)

ل تخلو بع�س الأ�شماء والأرقام

ال�شعبي���ة املغربية من الربك���ة ح�شب ف�شرتمارك. 

فا�ش���م حمم���د وكل الأ�شماء امل�شتق���ة منه ت�شفي 

عل���ى �شاحبه���ا �شفة الربكة فيك���ون مباركا حيث 

كان، ول ي�شقى به اأه���ل بيته ورفقاوؤه. اأما الأرقام 

الوتري���ة فلديها ف�ش���ل كبري على �شائ���ر الأرقام. 

كما ي�شتعمل رقما ثالث���ة و �شبعة كثريا يف جداول 

ال�شح���رة حيث يعتق���د يف قوته���ا ال�شحرية. وعلى 

الرغم من م�شادفة هذه املالحظات حول الأرقام 

لبع�س اأحاديث النبي حممد)�س(، فف�شرتمارك 

يرج���ع ذل���ك اإىل اعتق���ادات يف عالق���ات الأرقام 

الفردي���ة بح�ش���ن الطال���ع لعهود اأق���دم بكثري من 

الإ�شالم.

يف ال�شط���ر املخ�ش����س يف تلي���ات الربك���ة 

واآثاره���ا يتح���دث ف�شرتمارك عن اخل���وارق التي 

ينجزه���ا الأولياء بفعل حيازته���م لق�شط مهم من 

 متكنهم من النتقال اإىل اأبعد الأماكن 
(24)

الربكة

ونقل اأنا�س اآخري���ن بني الأمكنة. كما متكنهم من 

ال�شتخفاء والتجلي وال�شتحالة ومعرفة ما يجري 

يف اأماكن بعي���دة، واأي�شا اإنزال النقمة على من ل 

يطيع���ون اأمرهم.  وبخ�شو����س الأولياء فيتميزون 

بك���ون بركته���م ل تنقط���ع مبوتهم، ب���ل تت�شاعف 

كراماته���م وه���ذا م���ا يحف���ظ حرمته���م ب�ش���كل 

م�شتمر.

 اإن للربك���ة اأهمي���ة جلي���ة يف حي���اة املغارب���ة 

العام���ة واملهني���ة عل���ى اخل�شو�س، حي���ث ترتبط 

كل جمعي���ة حرفية بويل معني، في���زور منت�شبوها 

 . هكذا، فويل  حملة القراآن 
(25)

�شريحه بانتظام

اأو ”الطلب���ة“ ه���و �شي���دي اأحم���د بنا�ش���ر، وويل 
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القنا�ش���ة هو علي بنا�شر، اأما ويل البهلوانيني هو 

�شي���دي احماد اأو مو�ش���ى، ال���خ. وبتلقائية ي�شبح 

�شي���خ �شخ�س م���ا، هو نف�ش���ه �شيخ اأطفال���ه. كما 

تك���ون عالقة ال�شي���خ وخدم���ه اأك���رث حميمية من 

عالقته بن�شله. لكن الربكة على الرغم من ف�شلها 

ومُينها ميكن اأن تتحول ح�شب ف�شرتمارك اإىل �شر 

ونقم���ة  اأي ما ي�شمى يف الثقاف���ة ال�شعبية املغربية 

Ü”البا�س“ اإذا مل حت���رتم بع�س القواعد وتطبق 

�شكلياتها كاملة وباحلرف.

يختم ف�شرتمارك درا�شته حول مفهوم الربكة 

يف العتق���اد ال�شعبي لدى املغارب���ة باحلديث عن 

ح�شا�شي���ة �شفة الربكة وم�شبب���ات زوالها. ويذكر 

اأ�شب���اب متع���ددة توج���ب فقدان الربك���ة من لدن 

الأولياء والأطعمة واجلمادات والأمكنة. ونقت�شر 

. واأول ما يذكر 
(26)

هنا على ذكر ما يتعلق بال�شلطان

يف هذا املو�ش���وع اأن ال�شلطان ل يج���ب اأن ي�شافر 

بح���را لئال يفقد بركت���ه، و بالت���ايل �شلطانه. كما 

اأن���ه يجب اأن ي�شتظل باملظلة ال�شريفة كعادته، لأن 

اأ�شعة ال�شم�س ت�ش���ر بالربكة. ويرجع ف�شرتمارك 

عادة ا�شتظالل امللوك باملظلة ال�شريفة اإىل امللوك 

الأ�شوري���ني، فتبناه���ا بعده���م املل���وك الإيرانيون 

ث���م خلفاء بغ���داد. بعدها م���رت هذه الع���ادة اإىل 

�شريف مكة ثم اإىل �شلطان املغرب. وبال�شكل ف�شه 

يذك���ر ف�شرتم���ارك اأن النار اأي�ش���ا تفقد بركة كل 

الأغرا�س املت�شفة بها.

ي�شتخل����س ف�شرتم���ارك من درا�شت���ه هذه اأن 

ح�شا�شية الربكة ك�شفة قد�شية اإىل بع�س م�شببات 

زوالها عالمة على انطوائها على عن�شر ملوث، ل 

يوؤث���ر على الغري فح�شب بل حت���ى على حامل هذه 

ال�شف���ة. وي�شبه ذلك باعتقادات حتمل يف طياتها 

مظاهر متناق�شة. فعل���ى �شبيل املثال ل احل�شر، 

ينفع اليه���ودي املو�شوف باخلب���ث نبتات اخل�شر 

اإذا م���ا لم�شها بوا�شطة ع�ش���ى اأو داعب اأوراقها 

.
(27)

باأ�شابعه، فتنمو و تزدهر

�لتقييم :      -  4
 من خالل قراءة متاأنية  للن�س الذي خ�ش�شه 

ف�شرتمارك للحديث عن الربكة ن�شتنتج اأنه تعامل 

م���ع هذا املفهوم من خالل ثنائية ال�شحر والدين، 

لذل���ك كان ا�شت�شهاده بدجامي���ز فرايزر �شاحب 

 The »Golden« الذهب���ي:  الغ�ش���ن  كت���اب 

Bough  اأ�شا�شيا اأثناء تقدميه لعمله الإثنوغرايف 

www.sxc.hu 
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حول املغ���رب. فق���د كان مفهوم الربك���ة بالن�شبة 

اإلي���ه عام���ال للتفريق بني املقد����س والدنيوي، واأن 

اعتقاد املغاربة ب���اأن الأماكن والأزمنة والأغرا�س 

بكل اأنواعه���ا تتميز يف ذاتها بني مت�شمنة  للربكة 

وفاق���دة لها، ب�شكل ي�شبه بكثري ما يقوله هو نف�شه 

ع���ن ال�شع���وب البدائية يف ميالنيزي���ا التي ت�شمي 

تلك اخل�شي�شة املميزة ب���ني املقد�س والعادي ب 

»مان���ا«، وي�شمى »كالو« يف فيج���ي، و«نديامانيرتا« 

.(28)
يف مدغ�شقر، الخ

 ويف نف�س ال�شي���اق ميكن تق�شيم الأ�شياء التي 

يعتقد املغاربة ح�شب ف�شرتمارك احتواءها للربكة 

اإىل مواد غذائية، كاحلبوب و اللنب وغري ذلك. اأو 

منتجة للغذاء كبع�س احليوانات كالأكبا�س والبقر 

والنح���ل ... بال�شاف���ة اإىل حيوان���ات ذات منافع 

اأخ���رى كالنق���ل واحلرث مث���ل احلم���ار والفر�س. 

اأو م���واد ذات قيم���ة عالجية كالتواب���ل والنباتات 

والأزه���ار مث���ل ”�شندك���ورة“. كم���ا اأن املغارب���ة 

يعتق���دون بوج���ود الربك���ة يف جميع الأ�شي���اء التي 

تتحق���ق بوا�شطتها الغاي���ات ال�شحرية. اأ�شف اإىل 

ذلك اأن العتقاد يف برك���ة الأولياء وكل ما يت�شل 

بهم ميكن تف�شريه بقدرته���م على احلماية وجلب 

املنافع.

 اإن ه���ذا التحلي���ل يعت���رب اأي�شا نقط���ة تقاطع 

ب���ني العتقاد املغرب���ي ح�شب ف�شرتم���ارك، وبنية 

العتق���اد ل���دى �شع���وب بدائي���ة اأخ���رى، واأي�ش���ا 

بني فك���رة اإ�شفاء الربك���ة على الأ�شي���اء ومفهوم 

الطوطمية عن���د ال�شعوب املو�شوفة بالبدائية عرب 

الع���امل. فقد ذكر ثورون���نت و�شكالنيك يف كتابهما 

 The امل�ش���رتك: الكتاب���ات الأوىل ملالينوف�شك���ي

 ,(29)First Writings of Malinowski
العتق���ادات  اأن  الطوطمي���ة  تعري���ف  �شي���اق  يف 

مبحيط���ه  الإن�ش���ان  عالق���ة  تعك����س  الطوطمي���ة 

الطبيعي من حيوانات ونباتات وجمادات، وموقف 

الإن�ش���ان م���ن ه���ذا املحي���ط املتمث���ل يف اإ�شف���اء 

القدا�ش���ة على اأ�شياء من حميط���ه الطبيعي يتعلق 

ب�شفة مبا�شرة بالطبيع���ة ال�شيكولوجية لالإن�شان 

وتفاعله���ا م���ع الظ���روف اخلارجية. وه���ذا يرجع 

بن���ا اإىل ن�ش���اأة ال�شحر والأف���كار الدينية، ذلك اأن 

�شلوكي���ات الإن�شان املتعلق���ة بالعب���ادة والتقدي�س 

تتعل���ق كلها بالفهم الدين���ي والأ�شطوري ال�شحري 

للواقع املعي�س، املت�شل ب�شكل رئي�شي بالحتياجات 

احليوية ال�شرورية لوجوده ومطاحمه، وخماوفه.

لقد كان الإن�شان يوؤمن حاجاته من اأكل و�شرب 

وعالق���ة جن�شي���ة وحماي���ة مبا�شرة م���ن حميطه 

الطبيعي، اعتمادا عل���ى تكنولوجيا بدائية جدا ل 

ت�شمن له الرتي���اح والطماأنينة اإل بن�شبة �شئيلة، 

م���ا يجعله دائم التوج�س لأنه غري قادر على تدبري 

ال�شيط���رة النظرية والعملية عل���ى الواقع لوحده، 

وهذا م���ا يجعل���ه ي�شتنجد بالقوى الت���ي يعتقد يف 

جربوته���ا. وميكن اإعادة �شياغ���ة هذا الكالم من 

الناحية ال�شيكولوجية بالق���ول اإن الأفكار الدينية 

تن�شاأ حينما يق���وم الإن�شان بفعل ما اأو يفكر حتت 

(30). ه���ذه العواطف 
تاأث���ري عوامل عاطفي���ة قوية

تدف���ع ل���دى الإن�ش���ان البدائ���ي اجلاه���ل بقوانني 

الطبيع���ة وال�شاعي اإىل فهم ظواهرها اإىل اعتناق 

اأف���كار خرافي���ة م���ن قبي���ل العتقاد، عل���ى �شبيل 

املثال، اأن القوة الكامنة يف املواد التي يتغذى منها، 

اأي م���ا ن�شمي���ه باخلا�شيات الكيميائي���ة املوجودة 

(31)، تنتق���ل اإىل ج�شم الإن�شان ب�شكل 
يف الطع���ام 

�شح���ري، واأن هذه القوة نف�شها تتميز بخ�شائ�س 

�شحرية اأو دينية.

 وعلى الرغم من اعرتاف اجلميع باملجهودات 

الكب���رية الت���ي ق���ام به���ا ف�شرتم���ارك يف اأبحاثه 

”امليداني���ة“ باملغرب، والكم املهم من املعطيات 
املف�شل���ة التي ا�شتخل�شها م���ن خمربيه املغاربة، 

فق���د وجهت ل���ه انتق���ادات كثرية ومتنوع���ة، نورد 

بع�شها كالتايل :

- �أول، اأن���ه كان ي�شتعر����س املعطي���ات على �شكل 

متون باأ�شل���وب حمايد وغري جذاب، ما يجعل 

�شخ�شية الكاتب تفقد ح�شورها. 



171
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

- ثانيا، عيب على ف�شرتمارك اأنه ل ي�شع التقاليد 

والطقو�س التي ا�شتطاع جمعها داخل �شياقها 

الجتماع���ي، اأو يح���اول تقدمي حتلي���ل ل�شيغ 

   .
(33)

ال�شلوك، اأو يربط بني عادات خمتلفة

- ثالث��ا، انتق���د ف�شرتمارك لإهمال���ه التغيريات 

الجتماعي���ة والتاريخي���ة للظواه���ر التي داأب 

 .
(34)

على �شردها

ر�بع��ا، اأوخ���ذ ف�شرتم���ارك م���ن قب���ل دايفد 

 باأن الإفادات الإثنوغرافية 
(35)

مونتجومري هارت

التي اأعدها حول قبيلة بني ورياغر ل يقف اأي دليل 

عل���ى اأنها جمعت من البحث امليداين مبا�شرة، بل 

عن طريق ا�شتج���واب املخربي���ن الريفيني الذين 

وف���دوا عل���ى مدين���ة طنجة اإم���ا بحثا ع���ن العمل 

اأو خوف���ا م���ن اأن يق���ام عليهم احلد الع���ريف للثاأر 

لقرتافهم اإحدى اجلرائم التي ت�شتوجب احلدود. 

وي�شيف هارت اأنه �شبه متيقن باأن ف�شرتمارك مل 

ي�شبق اأن وطاأت قدم���اه الريف، بل حتى الأطل�س، 

واأن ف�شرتم���ارك ي���كاد ل ي�ش���ف ظ���روف جمعه 

للمعطيات وقيامه بالأبحاث امليدانية.

اإن م���ا يقوله هارت يف حق ف�شرتمارك جلدير 

بالهتم���ام، ذلك اأن هناك بع�س املالحظات التي 

ا�شتخل�شناها عرب مراجعة بع�س الأمثال املغربية 

التي �شاقها ف�شرتمارك يف معر�س تقدميه لبع�س 

التاأويالت اخلجول���ة، التي ت�شمنتها درا�شته حول 

الربك���ة، والت���ي تبعث هي الأخرى عل���ى ال�شك يف 

نوعي���ة البحث امليداين الذي ق���ام به الباحث بني 

ظهراين املغاربة. فف���ي ال�شفحة 46 من كتاب“ 

الطق�س و العتقاد باملغ���رب“، يقدم ف�شرتمارك 

مث���ال مغربيا يفيد تقدي�س املغارب���ة لل�شيب، يقول 

اأو النب���ي“، و يرتجمه اإىل  وق���رو اهلل  ” ال�شي���ب 
 Š-Šib respect God «  : ب  الجنليزي���ة 

and the Prophet « مب���ا يفيد » ال�شيب يوقر 
اهلل والنب���ي«. نالح���ظ هنا انزياح���ا وا�شحا عن 

املعن���ى ينم عن عدم اإتق���ان الباحث للغة خمربيه 

وال�شعب مو�شوع درا�شته.

اإن  ف�شرتم���ارك  يق���ول   117 ال�شفح���ة  ويف 

قبيلة »لجنرا« ي�شمون قو�س قزح ب: »حزام دلل 

فاطمة الزوهرا«. ويرتج���م ذلك بالجنليزية ب: 

the beautiful lady Fatima’s beltS
وهو ما يفيد »حزام ال�شيدة اجلميلة فاطمة«. هنا 

اأي�ش���ا يت�شح توا�ش���ع ثقافة ف�شرتم���ارك املغربية 

مبا ل يدعو اإىل ال�شك. ففاطمة الزهراء ل تخفى 

عل���ى املغاربة غري املتعلمني، فم���ا بالك مبخربين 

متعلمني، وباح���ث اثنوغرايف يفرت����س فيه اإتقان 

لغة الثقافة املدرو�ش���ة. وهنا نت�شاءل كيف لباحث 

م���ن طينة ف�شرتم���ارك األ تك�شب���ه تربته احلية 

بني ظهراين املغاربة ثقافة الأ�شماء حتى ل يدرك 

اأن »فاطم���ة الزوهرا« املق�ش���ودة هنا هي فاطمة 

الزه���راء كرمية النب���ي حممد، ر�ش���ول الإ�شالم، 

م���ن خديجة بن���ت خويلد ؟  وهل خف���ي ذلك على 

خمربيه؟ 

 ويف ال�شفحة 246، م���ن الكتاب نف�شه يقول 

ف�شرتماك اإن »حلياينة« اإذا اأنتج لهم كم مهم من 

الل���نب يطعمون النا�س ومعه���م حامل قراآن طعاما 

يدعى ملحجيبي���ات« وهو الك�شك�س بالزبدة، وذلك 

يف منا�شب���ة تدع���ى »عر�س الل���نب«. وبع���د انتهاء 

املاأدب���ة يدعو احلا�شرون لأ�شح���اب البيت بدعاء 

ن�ش���ه« اهلل يقوي اأوماتو«. ه���ذه العبارة يرتجمها 

 May God strengthen»ب ف�شرتم���ارك 

the mother of it«  اأي م���ا يفيد قوى اهلل اأم 
ال�شيء، وبذلك يكون ف�شرتمارك قد جانب املعنى 

هنا كذلك، لأن العبارة املغربية يق�شد بها الدعاء 

لالأمة الإ�شالمية بالقوة ولي�س لأي ل�شيء اآخر.

خال�شة :  -  5
الربك���ة  مفه���وم  اأن  يت�ش���ح  العم���وم،  عل���ى 

رك���ن رئي����س يف الثقاف���ة ال�شعبي���ة املغربي���ة، كما 

ي�ش���كل حم���ور نظ���رة املغارب���ة اإىل الكون.بالتايل 

لب���د اأن يك���ون له �ش���اأن كبري يف ن�شي���ج العالقات 

الجتماعي���ة ب���ني الأفراد وحتديد نظ���رة بع�شهم 
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�مل�شادر و�ملر�جع

اإىل بع����س. كم���ا يع���د اأ�شا�شا لأبرز املب���ادئ التي 

حت���دد الفع���ل الجتماع���ي. كم���ا  ن���رى اأن عم���ل 

ف�شرتم���ارك املخ�ش�س للربكة، عل���ى الرغم من 

جمي���ع النتقادات، فريد من نوعه �شواء من حيث 

الكم اأم من حيث درج���ة التف�شيل التي تقدم بها 

املعلومات. ومع اأن البحث الإثنوغرايف مل يكن قد 

ا�شت���د عوده يف اأوائ���ل القرن الع�شري���ن، حني بداأ 

ف�شرتم���ارك مغامرت���ه الإثنوغرافي���ة يف املغرب، 

كان���ت تربته رائدة ا�شتط���اع من خاللها ت�شليط 

ال�شوء على اأغل���ب املعتقدات والعادات والطقو�س 

ال�شائ���دة يف الثقاف���ة املغربي���ة حم���اول اأن يبحث 

اأ�شوله���ا. كما متكن من جمع كم مهم من الأمثال 

واحلك���م والتعاب���ري واملع���اين والأق���وال املاأث���ورة 

امل�شتعملة يف املغرب، ميكن اعتبارها قاعدة مهمة 

يعتم���د عليها يف اإجناز كل بح���ث �شو�شيولوجي اأو 

اإثنوغ���رايف حول املغرب، اأو حت���ى ا�شتنباط اأفكار 

عام���ة عن اأن���واع ال�شلوك التي يتمي���ز بها املغاربة 

وطرق تفكريهم وبنية عقلهم. وكما يقول الباحث 

املغرب���ي عب���د الغني مندي���ب ، فعل���ى الرغم من 

ا�شتغراق ف�شرتمارك يف الهتمام باأ�شول العادات 

والطقو�س املغربية وع���دم اهتمامه بالتاأويل، فقد 

ظل وفي���ا لنهجه العلمي ال�ش���ارم الذي ميزه عن 

 .
(35)

املواقف الكولونيالية اأو ال�شت�شراقية
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طواش اللؤلؤ وا[نغام

الفنان أحمد الفردان

 لق���د بداأ م�ش���وار ع�شق الفن���ان الراحل للفن 

من���ذ الطفول���ة ، وغن���ى ه���ذا الع�ش���ق وتفتح���ت 

براعم���ه، حت���ى �شارهم���ه اليومي ال�شت���زادة يف 

معرفة تفا�شي���ل فنون الغناء ال�شعب���ي واملو�شيقى 

والغن���اء باأنواعه املختلف���ة ، حتى غدت �شخ�شيته 

الفني���ة القيادي���ة حمبوب���ة م���ن جمي���ع الفنانني ، 

الذين عا�شروا م�شريته الفنية الرائدة  .

وب���داأت تتنا�ش���ل م�شاريع���ه واأحالم���ه الفنية 

املو�شيقية وكانت باكورة تلك امل�شاريع والأحالم 

اإن�شاء فرق���ة مو�شيقى اأ�شرة ه���واة الفن عام 

1956واإ�شهامه يف تاأ�شي�س فرقة الأنوار املو�شيقية 
عام 1964 م���ع رفيق دربه الفنان الراحل عي�شى 

جا�ش���م ، وقيادته لأول فرقة غنائي���ة �شعبية متثل 

البحرين يف اأول م�شاركة يف مهرجان)الدمنارك( 

للفن���ون ال�شعبية ع���ام  1972 وتوال���ت اإ�شهاماته 

الفني���ة والقيادي���ة يف اإب���راز ا�ش���م البحري���ن يف 

املحاف���ل واملهرجانات العربي���ة والدولية ، وتكللت 

ن�شاطاته الفني���ة املو�شيقية وات�شالته بامل�شوؤولني 

في يوم األحد املوافق 1ماي��و 2014 انتقل الى 
رحمة اهلل تعالى في دولة قطرالشقيقة الفنان الكبير 
أحمد إبراهيم الفردان أحد رموز ورواد املوسيقى 
وفنون الغناء الش��عبي في البحرين واخلليج العربي 
بعد رحلة طويلة من العطاء املخلص لفن املوسيقى 
والغن��اء في البحري��ن من خالل تأسيس��ه وقيادته 
للف��رق املوس��يقية والعناي��ة واالهتم��ام مبوروث 
الغناء الش��عبي من خالل دعمه ومساندته للفنانني 

الشعبيني في كافة مناطق البحرين .

�إبر�هيم ر��شد �لدو�شري

كاتب من  البحرين
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عن الإعالم يف اإن�شاء جمعية البحرين للمو�شيقى 

والفن���ون ال�شعبي���ة عام 1975 حي���ث كان الفنان 

اأحمد الفردان اأحد املوؤ�ش�شني لهذه اجلمعية . 

كم���ا �شاه���م الفن���ان الراحل اأحم���د الفردان 

باأحلان���ه املمي���زة امل�شتوح���اة م���ن ت���راث الغن���اء 

ال�شعبي البحريني للعديد من املطربني البحرينني 

واملطربات العرب ، ف�شال عن رايادته يف ت�شجيل 

العدي���د م���ن املقطوع���ات املو�شيقية م���ن اأحلانه، 

والتي �شجل عددا منها يف تركيا كما كان من رواد 

الع���زف عل���ى اآلة القان���ون ، وكانت ل���ه اإ�شهامات 

مهم���ة يف ت�شجيل وتوثيق اأغاين امل���وروث ال�شعبي 

البحرين���ي يف اإذاع���ة وتلفزي���ون البحري���ن من���ذ 

ال�شتينيات .

كم���ا كان الفن���ان الراح���ل رائ���دا يف ت�شميم 

الهداي���ا التذكارية امل�شتوحاة من تراث البحرين، 

ف�ش���ال ع���ن خربت���ه يف فن���ون �شياغ���ة الذه���ب 

وت�شميم عقود اللوؤل���وؤ وهي مهنة ورثها عن والده 

واأج���داده، ومل ينقط���ع عن ممار�شته���ا حتى وهو 

ميار����س ن�شاط���ه الفني املو�شيقي ، وق���د برع فيها 

كما برع يف املو�شيقى.

وللتع���رف ع���ن قرب عل���ى �شخ�شي���ة الراحل 

العزيز الفنان الكبرياأحمد الفردان ، �شوف نتامل 

�شريته الجتماعية والفنية ، التي اكتنزت بالآمال 

والأحالم والإ�شرارعلى امل�شي يف طريق النهو�س 

بف���ن املو�شيقى والغناء يف البحري���ن ، ويف ما يلي 

حمط���ات م�شيئ���ة م���ن ال�ش���رية العط���رة لفناننا 

العزيز.

�مليالد و�لن�شاأة :

ول���د الفن���ان اأحم���د اإبراهي���م  الف���ردان عام 

1940 يف اإم���ارة دب���ي، بدولة الإم���ارات العربية 
املتح���دة، الإم���ارة تقع على �شاط���ئ البحر وكانت 

تتكون من جمموعة من املنازل وم�شجد �شغري، بها  

حي عرف با�ش���م حي البحارنة لكرثة البحرينيني 

القاطنني فيه.

ن�شاأ اأحمد يف هذا احلي ومل يكن يف ذلك الوقت 

ثمة مدر�شة نظامية، فتكفلت عمته خديجة بتعليمه 

ما تي�شر من القراآن الكرمي قبل اأن ينتقل اإىل غرفة 

�شغرية اأمت فيها حفظ القراآن الكرمي على يد رجل 

بحريني يدعى ال�شيد حممد الأ�شتاذ من قرية بالد 

�أر�شيف �لثقافة �ل�شعبية
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القدمي، فلم���ا اأمت احلفظ وانتهى من مرا�شم حفل 

خت���م القراآن، وج���د نف�شه بني ي���دي معلم خليجي 

نًا  اآخر، تعلم منه القراءة والكتابة وكان ال�شف مكونّ

م���ن ثالث���ة اأ�شخا�س فقط ه���و واأختني م���ن عائلة 

الزي���اين، وكان���وا يلتق���ون �شباح كل يوم مل���دة اأربع 

�شاعات تقريبا، بعدها جاء اأ�شتاذ عراقي اإىل دبي 

يدع���ى الأ�شتاذ علي العامر، واأ�ش�س مدر�شة خا�شة 

مكونة م���ن ف�شل درا�ش���ي واحد به اأربع���ون طالبًا 

وكان اأحمد من بينهم.

يف هذه الفرتة غادر والده منفردًا اإىل البحرين 

فظ���ل ه���و والعائلة يف ذل���ك احلني، ج���اء الأ�شتاذ 

العراق���ي ومع���ه املنه���ج والكتب، وتعلم من���ه اأحمد 

مه���ارات الكتابة والقراءة لك���ن الأ�شتاذ مل ي�شتمر 

كث���ريًا بعد اأن ن�شط يف الت�ش���دي لأن�شطة البهائية 

هن���اك. فخاف بع����س اأولياء الأمور عل���ى اأولدهم 

واأر�شل وال���ده و�شاية مع اأح���د اأ�شدقائه باإخراجه 

من املدر�شة فا�شتجاب اأحمد لقرار اأبيه.

انقطع عن املدر�شة اأ�شبوعني فزاد به احلنني 

اإىل الدرا�ش���ة وتعلق بها اأكرث، فع���اد اإىل املدر�شة 

م���ن جدي���د وكان���ت النتيج���ة اأن املدر����س اتهم���ه 

بالتج�ش����س علي���ه ونق���ل اأخب���اره اإىل مناوئيه ومل 

يكن يعرف اأحمد ما معنى كلمة التج�ش�س اآنذاك، 

حيث مل يتج���اوز عمره ال�شبع �شنوات، لكنه عرف 

بعد ذل���ك اأنها تهمة خطرة، فانقط���ع مرة اأخرى 

عن املدر�شة و�ش���ار مالذه ال�شاطئ وتاأمل ال�شفن 

الرا�شية واإيقاع الأمواج  واأزقة احلي والبيت.

بيت ي�شج بالغناء:-

كان يف بي���ت ج���ده بدبي من���ذ الثالثينات من 

الق���رن الع�شرين اأربع خادمات مملوكات من اأيام 

جده، الأوىل اأفريقي���ة �شواحلية، والثانية بلو�شية، 

م�شاب���ة  )جا�شك���ي(  تدع���ى  اإيراني���ة  والثالث���ة 

بال�شرع ورابع���ة عربية �شواحلية ت�شمى )فامدو( 

تعرف ب� )نان���ا( وهي )الأم( باللغ���ة ال�شواحلية، 

من )جا�شكي ( تعل���م اأحمد بع�س مهارات الغناء 

وا�شتخدام الطبل ومن )نانا( تعلم الغناء اخلليجي 

الذي حتفظ الكثري من���ه مل�شاحبتها بع�س الفرق 

ال�شعبي���ة الغنائية قبل التحاقه���ا ببيت جده، واإىل 

جان���ب اخلادمات كان يوج���د يف بيت اجلد خادم 

ي�شمى )�شنقور �شع���دان( ينتمي لفرقة )قدموا( 

ال�شعبي���ة يف دبي تعلم منه اأحمد اأي�شا بع�س فنون 

املو�شيقى ال�شعبية.

كما حفظ اأحمد العديد من الأغاين التي كان 

ي���رتمن به���ا اخلدم يف بي���ت جده قبل حل���ول �شهر 

رم�ش���ان، حيث يتم دق احلب وطحنه فحفظ تلك 

املظاهر الغنائي���ة امل�شاحبة لتلك املنا�شبة ف�شال 

عن مظاهر الغناء ال�شعبي يف املنا�شبات املختلفة 

وم���ن بينها ختان الأطفال الذك���ور، وكان ذلك يف 

عام 1947م تقريبًا.

يف �أح�شان �لوطن:-

بع���د انته���اء احل���رب العاملي���ة الثاني���ة بثالث 

�شن���وات اأي يف ع���ام 1948م و�شل احم���د الفردان 

اإىل البحري���ن برفقة والدته واأخيه ويف بيت اأبيه يف 

ح���ي )املخارقة( باملنام���ة مل ي�شعر بتغري كبري بني 

هذا احلي وحي البحارنة يف اإمارة دبي، وكان عمره 

يف ذل���ك الوق���ت مل يتج���اوز الثمان �شن���وات. فعاد 

للدرا�شة من جدي���د يف املدر�شة ال�شرقية باملنامة، 

وكانت م���دة الدرا�شة بها ثالث �شنوات، وكان اأكرث 

املدر�شني م�شريني، وكذل���ك املنهج الدرا�شي كان 

م�شريًا اأي�شًا وقد بداأ درا�شته يف تلك املدر�شة من 

الف�شل الرابع ولكنه مل ي�شتمتع بالدرا�شة بها، ومن 

املدر�شة ال�شرقية اأخ���ذه والده اإىل مدر�شة الأ�شتاذ 

عبد الر�شول التاجر اخلا�شة باملنامة.

ب���داأ اأحمد عن���د عبدالر�ش���ول التاج���ر بتعلم 

مف���ردات اللغ���ة الإجنليزي���ة والريا�شي���ات، واإىل 

جان���ب هات���ني املادت���ني تعل���م الطباع���ة بالعربية 

والجنليزي���ة عل���ى الآل���ة الكاتبة، وع���رف اأحمد 

الفردان يف مدر�شة عبد الر�شول التاجر باأن العلم 

مرتبط مبتطلبات احلياة.

بني وهج �للوؤلوؤ وكلية �لطب:-

بع���د تخرج اأحم���د الفردان م���ن مدر�شة عبد 

الر�ش���ول التاج���ر، اأعلن���ت �شركة نف���ط البحرين 
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)بابك���و( عن حاجتها اإىل موظفني، فتوقف اأحمد 

عنده���ا ع���ن مرافقة وال���ده اإىل الكوي���ت للتجارة 

الت���ي كانت تتخلل فرتات م���ن درا�شته يف مدر�شة 

التاجر، كان وال���ده احلاج اإبراهيم طوا�شًا عاماًل 

وه���و م�شطلح يعني اآنذاك دكت���ور اللوؤلوؤ، يرى يف 

اللوؤل���وؤة ما ل يراه الآخ���رون، وقد ورث هذه املهنة 

عن والده، ح�شن بن عل���ي الفردان، فعلمها والده 

ل���ه فع�شقها حينها اأدرك ما ب���ني اللوؤلوؤ واملو�شيقى 

من تواأم���ة وان�شجام وعمق وبري���ق واألوان �شفيفة 

تبهر الأرواح.

ويف �شرك���ة )بابك���و( ت���درب يف بع����س مرافق 

ال�شرك���ة واق�شامه���ا نظري���ًا وعملي���ًا، كان���ت فرتة 

الدرا�ش���ة �شنت���ني وكذل���ك العم���ل يف ال�شركة، ومل 

ي�شتم���ر يف العم���ل اأك���رث من اأرب���ع �شن���وات، اأخرب 

اأب���اه عن رغبت���ه يف درا�شة الط���ب واأن ما لديه من 

معلومات يف اللغة الإجنليزية والريا�شيات توؤهالنه 

لذل���ك فوافق وال���ده، و�شافر اأحم���د اإىل بغداد من 

اأجل درا�شة الطب، و�شل اإليها عام 1957 تقريبًا، 

واجت���از امتح���ان قبول جامعة بغ���داد، ومت ت�شجيل 

ا�شمه على اأن يعود مطلع العام الدرا�شي.

عاد اإىل البحرين، وتلقى در�شني خ�شو�شيني 

يف مادت���ي الريا�شيات ومب���ادئ الطب، وقبل بدء 

الع���ام الدرا�شي فاجاأه وال���ده برغبته اأن يبقى يف 

البحرين وطلب منه اأن يكون امل�شئول عن حمالته 

التجارية يف اللوؤلوؤ والذه���ب يف �شوق الطواوي�س ، 

ومن���ذ تلك اللحظة ظل اأحمد الفردان بني الذهب 

واللوؤلوؤ واملو�شيقى حتى وفاته رحمه اهلل .

كرنفال فنون �لغناء �ل�شعبي يف حي �لتلغر�ف:-

كان���ت املو�شيق���ى ال�شعبي���ة الت���ي �شمعها من 

خادمات بيت اأبيه يرتدد �شداها يف نف�شه وذاكرته 

حتف���زه ل�شماع املزيد والبحث عن م�شادر ومنابع 

اأخ���رى لهذه الفن���ون، واهت���دى اإىل املكان يف حي 

التلغ���راف باملنام���ة، فف���ي امل�شاح���ة املمت���دة بني 

م�شجد البلو�س وق�شر الق�شيبية تنت�شر جمموعة 

من بي���وت بني���ت م���ن �شع���ف النخي���ل وجذوعها 

)بر�شتجات( حيث كانت تل���ك البيوت ت�شكل حيًا 

م�شتق���اًل ولأن اآل���ة التلغ���راف الأوىل يف البحرين 

و�شع���ت يف هذا احلي اأطلق علي���ه ا�شم هذه الآلة 

وكان���ت الف���رق ال�شعبي���ة القاطن���ة يف ذلك احلي 

ت���وؤدي فنونها ال�شعبية ع�شر ي���وم اجلمعة من كل 

اأ�شبوع يف و�شط هذا احلي.

كان حي التلغراف مت�شعب الأزقة، وذا ممرات 

ملتوية �شيقة، فلكي تتمكن من الو�شول اإىل بيت ما 

عليك اأن تدخل يف بيوت كثرية، كانت )الرب�شتجات( 

متال�شقة ومتداخلة والكثري منها لها مدخل واحد 

فق���ط فلك���ي ت�شل بي���ت الفرق���ة ال�شعبي���ة الفنية 

الُعمانية مثال، علي���ك اأن تدخل بيت اليمانيني، ثم 

ال�شاحليني، ثم بيت فرق �شعبية فنية اأخرى، وهكذا، 

وكان اأ�شحاب الفرق ل مينعون اأحد من التنقل عرب 

)بر�شتجاته���م( لي�ش���ل اإىل )بر�شتج( معني فلكل 

فرقة )بر�شتجها(، ويتم التفريق بني الفرقة وبيت 

الف���رد باإطالق ا�شم )كونده( على بيت الفرد وهي 

كلمة �شواحلية تعني )مكان �شخ�س معني( واإطالق 

ا�شم )مكيد( على مكان لأ�شخا�س كثريين، ي�شكلون 

الفرقة ال�شعبية الفنية.

ذ�كرة م�شتعلة بالفنون:-

كان اأحم���د الف���ردان يف بداي���ة اخلم�شين���ات 

ي�ش���ل حل���ي التلغ���راف عل���ى دراجت���ه الهوائية، 

وكان وال���ده يعرف ذل���ك، يودع دراجت���ه �شاحب 

املقه���ى القريب من احل���ي اأو يف بيت �شديق له يف 

احلي، هن���ا كان ي�شتم���ع لفنون مو�شيقي���ة �شعبية 

عديدة، وي�شتمتع بها، فالباك�شتانيون لهم فرقتهم 

ال�شعبية، واليمانيون والُعمانيون والبلو�س والعبيد 

والإماراتيون الذي يطلق على فنهم )الدان( ،الذي 

يوؤديه خليط من الرج���ال والن�شاء، حي التلغراف 

مكان ملمار�شة اأن�شطة خمتلفة ت�شاحبها املو�شيقى 

ال�شعبية وكثريا ما وقف اأحمد ماأخوذا ببع�س هذه 

املمار�ش���ات الفنية ففي )مكيد( م���ا تعزف فرقة 

�شعبية مو�شيق���ى )الطنب���وره( لت�شاحب طقو�س 

)ال���زار( اأو ما ُيعرف )بدق الزار( لإخراج اجلن 

من �شخ�س م���ا!! وي�شمى رئي�س الفرقة )بابا( اإن 

كان ذكرا و )ماما( اإن كانت اأنثى.
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يف ه���ذا احل���ي األ���وان عدي���دة م���ن مو�شيقى 

ال�شع���وب، ُتعر����س جمان���ًا، ابتهاجا بعطل���ة اآخر 

الأ�شبوع يوم اجلمع���ة، ويزيد من بهجتها عرو�س 

فنون البحر واأغاين الغو�س وال�شيد.

وجد اأحمد الفردان يف هذا احلي �شالته فراح 

يروي ظم���اأه من تلك الفن���ون ال�شعبي���ة الأ�شيلة، 

ف�ش���ال باأن���ه وج���د النا�س هن���اك عل���ى طبيعتهم 

وعفويته���م فواظب عل���ى ح�شور ذل���ك املهرجان 

الأ�شبوع���ي حت���ى ق�شى عل���ى ذلك احل���ي حريق 

هائ���ل مل يبق منه �شعفة واح���دة، ولقد تكررت يف 

حي التلغ���راف عدد من احلرائق يف ال�شابق، لكن 

احلري���ق الأخ���ري كان الف�ش���ل الأخ���ري املاأ�شاوي 

لذل���ك احلي اجلمي���ل العام���ر بالفن���ون ال�شعبية 

، والغري���ب اأن احلري���ق الأخري كان ي���وم اجلمعة 

ع�شرًا اأي�شًا.

بعد حري���ق حي التلغ���راف واختف���اء مظاهر 

الفن���ون ال�شعبي���ة يف ذل���ك املكان تفرق���ت الفرق 

الغنائي���ة ال�شعبي���ة الت���ي كانت تقطنه ب���ني اأحياء 

املنام���ة واملحرق وغريها م���ن الأماكن، بداأ اأحمد 

الف���ردان ينفت���ح عل���ى الأماك���ن اخلا�ش���ة للفرق 

ال�شعبي���ة التي عرفت با�شم )الدور( جمع دار ويف 

هذه الدور تعرف لأول مرة على )اأم زايد( رئي�شة 

اأحدى الف���رق الغنائية ال�شعبي���ة بالرفاع ال�شرقي 

�شاهده���ا توظف الغناء لطقو����س )الزار( وحتمل 

امل���اء من عني احلنينية عل���ى احلمري، وتطبخ ملن 

اأراد، وتقود فرقتها يف الليل لإحياء حفالت الزواج 

، وقد ي�شتدعي الن�شاط املو�شيقى ال�شعبي اأن تتمثل 

يف هيئ���ة رجل عرب لب�س اأزيائ���ه ويقودها �شخ�س 

خلفها بع�شاته وهو ما يعرف �شعبيا بالفري�شة يف 

هذه املمار�شة تتحول املراأة اإىل فر�س.

كان���ت اأك���رث دور الغن���اء ال�شعب���ي موزعة بني 

املحرق والرفاع ومتار�س ن�شاطاتها �شرًا خوفًا من 

عق���اب امل�شت�شار بلجريف ال���ذي اأ�شدر اأمرا مبنع 

تاأ�شي����س )الدور( ومزاولة كاف���ة اأنواع الن�شاطات 

فيه���ا، فاأك���رب دار يف الرفاع ال�شرق���ي كانت تقام 

اآن���ذاك يف ما ي�شبه ال�شرداب حتت الأر�س حتى ل 

ينفذ ال�شوت اإىل ال�شارع.

نادي �لت�شامن �ل�شوء �لأول:-

كان اأحم���د الفردان يجيد ال�ش���رب على اآلت 

الإيقاع، كانت طريقت���ه يف النقر على الإيقاع مثار 

اإعج���اب اأقران���ه واملحيط���ني ب���ه، ف�ش���ار �شارب 

الإيق���اع الرئي�ش���ي يف اأول فرق���ة مو�شيقية، بنادي 

الت�شامن يف منت�ش���ف اخلم�شينات، وكان مقرها 

يف ح���ي الفا�ش���ل باملنام���ة، وق���د �ش���ارك يف نف�س 

الف���رتة م���ع عدد م���ن الُع���زاف م���ن اأ�شدقائه يف 

ت�شجي���ل العديد م���ن ال�شطوان���ات يف حمل �شامل 

را�شد ال�ش���وري الذي كان يقع بالق���رب من �شوق 

اللح���م القدمي باملنامة، والذي انتقل بعد ذلك اإىل 

ف(، وقد �ش���ارك معه يف الت�شجيل  ���وق امل�شقنّ )ال�شنّ

من الُعزاف �شالح مبارك وجمعان زيد، واآدم عبد 

الوه���اب وكمال �شلمان كم���ال وعلي �شخري وكانت 

ت�شاركهم يف الت�شجي���ل جمموعة من الُعزاف على 

اآلة الكمان، من فرقة �شرطة الأمن العام املو�شيقية. 

وقد �شاحب يف ت�شجيل اأغنيات لعدد من املطربني 

من بينهم الفنانة الإماراتية )موزة �شعيد( وغريها 

من املطربني البحرينيني واخلليجيني.

�أ�شرة هو�ة �لفن �ل�شوء �لثاين:-

يف عام 1956 انتقل اأحمد الفردان من نادي 

الت�شام���ن هو وجمموع���ة من الُع���زاف اإىل فرقة 

اأ�ش���رة هواة الف���ن املو�شيقي���ة، وق���د كان اأع�شاء 

الفرق���ة يجتمع���ون يف بيت يو�ش���ف اأحمد ح�شني، 

وق���د كان من بني اأع�ش���اء الفرقة حم���د الدوخي 

ويو�ش���ف م�شائ���ي وعلي �شغ���ري وعي�ش���ى جا�شم ، 

واأحم���د يا�شني، ويو�شف هادي، ويو�شف مرزوقي، 

وغريهم.

كان���ت الفرق���ة املو�شيقي���ة تابعة لأ�ش���رة هواة 

الف���ن التي كان���ت حتت�شن فن���ون امل�ش���رح والفن 

الت�شكيلي، واملو�شيقى، وكان من بني اأع�شاء اأ�شرة 

هواة الفن، الفنان كرمي العري�س، وعزيز زباري، 

وعلي املطاوع���ة، وجا�شم حام���د، وجا�شم خلف، 

و�شال���ح ح�شن، وعزي���ز اأريان، و�شلم���ان الدلل، 

والتح���ق بالأ�شرة بعد ذلك �شلطان �شامل، وحممد 

عواد، وكمال �شلمان كمال.
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وكانت اأ�شرة هواة الفن تنظم حفالت متنوعة 

الفق���رات، ت�شتم���ل عل���ى التمثي���ل، واملو�شيق���ى، 

والغن���اء، واإقامة معار�س الفنون الت�شكيلية، وكان 

اأحم���د الفردان، ي�شاهم يف خمتلف الفنون، فكان 

يعزف الإيقاع يف الفرق���ة املو�شيقية، ويقوم باأداء 

الأدوار التمثيلي���ة، ويف معار����س الأ�ش���رة، يق���وم 

بعر����س ما لديه م���ن طوابع، وكان متمي���زا اأي�شًا 

ب�شخ�شيت���ه القيادية، وذكائه الجتماعي وثقافته 

الفنية، وميله للتنظيم والإدارة، وتوقه اإىل اإحداث 

تطوي���ر يف اأداء الفرق���ة املو�شيقي���ة التابعة لأ�شرة 

هواة الفن.

�لف��ن  ه��و�ة  �أ�ش��رة  لفرق��ة  رئي���س  �أول 

�ملو�شيقية:-

ويف اأول انتخاب���ات اختيار رئي����س للفرقة، مت 

تر�شي���ح عزيز اأريان، ولكن عزي���ز اأريان عاد بعد 

ثالثة اأي���ام م���ن انتخابه، واأبل���غ اأع�ش���اء الفرقة 

باأن���ه يعتذر ع���ن ال�شتمرار يف من�شب���ه، وير�شح 

اأحمد الفردان لهذا املن�شب، لأنه هو الأحق بهذا 

املن�ش���ب مل���ا يتمتع به م���ن قدرات فني���ة واإدارية، 

فواف���ق اأحمد الف���ردان على ه���ذه الثقة يف حتمل 

م�شئولي���ة قي���ادة الفرق���ة املو�شيقي���ة، وب���داأ ي�شع 

ت�شورات���ه الفني���ة لتطوير الفرقة موق���ع التنفيذ، 

بع���د اأن طرحها عل���ى الأع�شاء، وب���داأ ذلك اأثناء 

ال�شتع���داد مل�شاركة فرقة اأ�شرة هواة الفن يف اأول 

حفل فن���ي مبنا�شب���ة اأول معر����س زراعي تاري 

يقام يف حديقة الأندل�س باملنامة عام 1957م.

ولحظ اأن الفرقة تنق�شها اآلة القانون، واآلت 

اأخرى، فق���رر اأن يبحث عن اآل���ة القانون ليتدرب 

على العزف عليه���ا، وي�شارك بها يف ذلك احلفل، 

فب���داأت رحلة البحث عن تلك الآلة، فوجدها لدى 

فن���ان �شع���ودي يقطن ح���ي )الزراري���ع( باملنامة 

يدعى )حمزة اأبو عري�شة( ا�شرتاها منه بخم�شني 

روبية ، واتفق مع الرجل على اأن يعلمه العزف على 

اآلة القانون تلك حتى متكن منها.

و�شار اأحم���د الفردان بذل���ك اأول عازف لآلة 

القان���ون بفرق���ة اأ�ش���رة ه���واة الف���ن املو�شيقي���ة، 

حيث قام بالعزف عليه���ا يف الكثري من احلفالت 

�أر�شيف �لثقافة �ل�شعبية
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اخلا�شة والعامة، وكذلك يف ت�شجيل ال�شطوانات 

ويف الإذاع���ة مب�شاحب���ة العدي���د م���ن املطرب���ني 

واملطرب���ات، ثم بداأ يلح���ن الأغاين مع رفيق دربه 

امللحن الراحل عي�شى جا�ش���م، تلك الأحلان التي 

عرفت با�شم اأحلان عي�ش���ى وفردان، وكذلك قام 

اأحم���د الف���ردان بتلح���ني العديد م���ن املقطوعات 

املو�شيقية.

تطوي��ر وتفعي��ل دور فرق��ة مو�شيق��ى �أ�ش��رة 

هو�ة �لفن:-

ومن اإ�شهامات الفنان اأحمد الفردان الإدارية 

والتنظيمي���ة حينم���ا كان رئي�شا لفرق���ة اأ�شر هواة 

الف���ن املو�شيقي���ة، اأن جع���ل لأفراد الفرق���ة لبا�شًا 

خا�ش���ًا، كما قام بجل���ب اآلت مو�شيقية واإيقاعات 

للفرق���ة، م���ن اأوروب���ا وب���ريوت، حيث جل���ب اآلت 

)الت�شيل���و( م���ن )ت�شيكو�شلوفاكي���ا( )واأوتار من 

فين���ا( و )كنرتبا����س( واإيق���اع )التونق���ا( م���ن 

ب���ريوت، وكم���ا طلب م���ن وزارة الرتبي���ة والتعليم 

ال�شتعان���ة باأحد املدر�شني ملادة الرتبية املو�شيقية 

لتعلي���م اأع�شاء الفرق���ة الفن���ون املو�شيقية، وكان 

ذلك املدر�س يدعى اإبراهيم زيدان.

واأ�شبحت الفرق���ة متاألقة مبا اأحدثه الفردان 

من نقلة نوعية يف اجلانب التنظيمي والفني الذي 

ات�ش���ح جلي���ًا يف اأداء الفرقة مما ح���دا باجلهات 

املعني���ة، م���ن تكليف الفرق���ة باإحي���اء الحتفالت 

الر�شمي���ة التي كانت تق���ام مبنا�شبة عيد اجللو�س 

الأهل���ي  والن���ادي  العروب���ة  ن���ادي  عل���ى م�ش���رح 

باملنامة. 

وكان اأ�شه���ر تل���ك الحتف���الت، احلفل الذي 

نظ���م مبنا�شبة ت���ويل املغفور له ب���اإذن اهلل الأمري 

الراح���ل �شمو ال�شيخ عي�شى ب���ن �شلمان اآل خليفة 

مقالي���د احلكم يف البالد يف عام 1961م. ف�شال 

ع���ن م�شاركة الفرق���ة يف الأعرا����س والت�شجيالت 

الإذاعي���ة، والحتفالت التي اأقامته���ا اأ�شرة هواة 

الف���ن يف العديد م���ن الأندية الأهلي���ة يف خمتلف 

مناطق البحرين.

وم���ن �شمن احلف���الت الهام���ة الت���ي اأحيتها 

الفرق���ة مبنا�شبة عيد اجللو����س احلفل الذي نظم 

�أر�شيف �لثقافة �ل�شعبية
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عل���ى م�شرح �شينما احلم���راء يف بداية ال�شتينات، 

وكان من بني املطربني امل�شاركني يف احلفل املطرب 

الكويت���ي عو�س الدوخي، حيث �شاحبتة الفرقة يف 

اأغنية )�شوت ال�شه���ارى( واأغاين اأخرى كما غنى 

يف احلفل عدد من مطربي الفرقة من بينهم اأحمد 

يا�شني، وحممد علي عبد اهلل، وحمد الدوخي، ويف 

اأحدى الحتفالت الر�شمية اخلا�شة بعيد اجللو�س 

قام���ت اجله���ة املعنية بدع���وة عدد م���ن املطربني 

الع���رب للم�شارك���ة يف الحتف���ال، وكان م���ن ب���ني 

املطرب���ني الذين ح�ش���روا اإىل البحرين للم�شاركة 

يف ه���ذا الحتفال املطرب امل�شري )حمرم فوؤاد( 

واملطرب���ة العراقية )عفيفة ا�شكن���در( ومت تكليف 

فرق���ة اأ�شرة هواة الف���ن املو�شيق���ي برئا�شة اأحمد 

الف���ردان  مل�شاحب���ة املطرب���ني بالع���زف يف ذلك 

الحتف���ال وكذل���ك يف ت�شجي���ل عدد م���ن اأغانيهم 

يف اإذاع���ة البحري���ن حت���ت اإ�شراف مدي���ر اإذاعة 

البحرين، الراحل الأ�شتاذ / اإبراهيم كانو، وقد قام 

بت�شجيل الأغاين لالإذاعة الأ�شتاذ / عبد الرحمن 

عبد اهلل، كما �شارك عدد من عزاف فرقة الأ�شرة 

مع الف���رق املو�شيقية العربي���ة مب�شاحبة عدد من 

املطرب���ني واملطرب���ات ، الذين �شارك���وا بالغناء يف 

الحتفالت اخلا�شة باملعار�س الزراعية التجارية 

يف ال�شتين���ات، وم���ن تلك الف���رق الفرق���ة املا�شية 

امل�شري���ة، ومن املطربني املطرب���ة �شمرية توفيق، 

و�شريفة فا�شل وماهر العطار

وكانت تلك احلفالت تقام يف حديقة الأندل�س 

باملنام���ة، وقد كان���ت �شركة اجلوه���رة ل�شاحبها 

املرح���وم عب���د اهلل الزياين ، تكل���ف بتنظيم تلك 

الحتف���الت الفنية ويكلف الفن���ان اأحمد الفردان 

بالإ�شراف الفني عليها، وكما كانت للفنان جا�شم 

العمران، والفنان يو�شف قا�شم م�شاركاتهم بعزف 

املقطوعات املو�شيقية يف حفالت الفرقة.

�أدت �إىل �شم��ور فرق��ة مو�شيق��ى  �هت��ز�ز�ت 

�أ�شرة هو�ة �لفن:-

كان���ت فرق���ة اأ�ش���رة ه���واة الف���ن يف بداي���ة 

ن�شاطه���ا لي����س لها مورد مايل �ش���وى ال�شرتاكات 

التي يدفعها الق���ادرون من اأع�شاء الأ�شرة وكانت 

بقيم���ة خم�شني روبية ولكن بعد احلفل الأول الذي 

نظمت���ه الفرقة مبنا�شبة تويل �شمو الأمري الراحل 

مقاليد احلكم يف البالد اأمر �شموه طيب اهلل ثراه 

بدع���م اأ�شرة هواة الفن مببل���غ �شنوي من الديوان 

الأمريي، وقدره ع�شرة اآلف روبية.

ولك���ن كانت تع���اين الأ�شرة م���ن م�شكلة عدم 

ال�شتق���رار يف مقر ثابت حيث اأنها مل تكن متتلك 

مق���رًا خا�ش���ًا له���ا، لذل���ك تنقل���ت يف العديد من 

البي���وت امل�شتاأجرة يف حي الفا�ش���ل وبالقرب من 

�شينم���ا اأوال، واآخره���ا بيت يف ح���ي احلطب وكل 

تلك البيوت كانت يف املنامة.

يف ع���ام 1963م حدث���ت بع����س امل�ش���اكل يف 

اأ�ش���رة ه���واة الف���ن، ب���ني بع����س اأع�ش���اء جمل�س 

الإدارة، وبع����س الفنان���ني من الفرق���ة املو�شيقية 

التابع���ة لالأ�ش���رة ومب���ا اأن اأحم���د الف���ردان كان 

رئي����س الفرق���ة، فكان ل بد من���ه اأن يعالج املوقف 

فح���اول اأن يطرح حلوًل منا�شب���ة لحتواء الأزمة، 

ولكنه مل يفلح يف ذلك ب�شبب ما واجهه من ت�شدد 

وت�شلب من قبل بع����س الأع�شاء يف جمل�س اإدارة 

الأ�ش���رة نتج عنه ان�شحاب عدد من عازيف الفرقة 

املو�شيقي���ة، والتحاقهم بنادي الولع���ة، الذي كان 

يق���ع بالقرب م���ن مدر�ش���ة الق�شيبي���ة البتدائية 

للبن���ني باملنامة وقام���وا بت�شكيل فرق���ة مو�شيقية 

خا�شة بالن���ادي ومن اأولئك الع���زاف، كرمي عبد 

اهلل، �شال���ح مب���ارك، نا�شر وليد، جمع���ان زيد، 

كما ق���دم الفردان وعي�شى جا�شم ا�شتقالتهما من 

اأ�شرة ه���واة الفن ومل ياأخذ الفنان اأحمد الفردان 

معه م���ن الفرقة �شوى اآلة القان���ون التي ا�شرتاها 

من ح�شابه اخلا�س، اأما الآلت املو�شيقية الأخرى 

والت���ي ا�شرتى اأغلبها للفرق���ة من ح�شابه اخلا�س 

اأي�شًا فاأبقاها يف الفرقة تربعا منه لالأ�شرة.

�ملو�شيقي��ة  �لأن��و�ر  فرق��ة  تاأ�شي���س  بد�ي��ة 

�ل�شوء �لثالث:-

مل ي�شت�شلم الفنان اأحمد الفردان ملا اآلت اإليه 

تداعيات الأزمة، الت���ي انق�شم على اإثرها اأع�شاء 
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فرق���ة اأ�شرة هواة الفن املو�شيقي���ة، وبداأ يفكر هو 

ورفي���ق درب���ه الفن���ان الراح���ل عي�ش���ى جا�شم يف 

م�شروع تاأ�شي����س فرقة مو�شيقية جديدة، حتت�شن 

املواهب املو�شيقية والغنائية الواعدة.

فب���داأت تتبل���ور فك���رة تكوي���ن فرق���ة الأن���وار 

املو�شيقية فاختار اأحم���د الفردان اأن تبداأ انطالقة 

فرقة الأنوار املو�شيقية من نادي اللوؤلوؤ باملنامة، وبعد 

ترحيب جمل�س اإدارة ن���ادي اللوؤلوؤ مب�شروع الفرقة 

قام اأحمد الفردان وعي�شى جا�شم بالت�شال بعدد 

من الفنانني ال�شباب لاللتح���اق بالفرقة وكان من 

بني اأولئك الفنانني املوؤ�ش�شني حممد جمال، عزيز 

ال�شروقي، خمي����س ال�شروقي، ب���در ال�شيد، خليفة 

جا�شم، جنم عبد اهلل، �شبت وثاين �شامل.

واأقي���م اأول حفل لفرقة الأنوار يف �شطح فندق 

ال�شاح���ل الذي كان يقع بالقرب من بلدية املنامة، 

برعاية نادي اللوؤلوؤ، وكان ذلك يف عام 1964م، 

بعده���ا انتقلت فرقة الأنوار اإىل اأول مقر لها وكان 

يف منطقة راأ����س الرمان، ثم انتقلوا بعد ذلك اإىل 

بي���ت العوج���ان، يف فريق العو�شي���ة ، وكان ال�شيخ 

عبد الرحمن ب���ن را�شد اخلليفة الرئي�س الفخري 

لفرق���ة الأن���وار وكان ال�شي���خ عي�ش���ى ب���ن را�ش���د 

اخلليفة يزور الفرقة يف مقرها يف فريق العو�شية 

والتح���ق بعد ذل���ك بالفرقة العديد م���ن الفنانني 

الذين انتقلوا من نادي الولعة.

وب���رز يف فرق���ة الأن���وار العديد م���ن املواهب 

الغنائي���ة ال�شاب���ة منهم الفن���ان اأحمد اجلمريي، 

وحمم���د  ال���ذوادي  ورحم���ة  حبي���ب  واإبراهي���م 

ال���ذوادي، وعبد الرحمن القع���ود ويو�شف م�شائي 

وحممد ح�شن وحممد املحرقي، ومن العزاف برز 

حممد نا�شر وجا�شم نا�شر، حممد �شاهني، وعبد 

العزيز العبا�شي، وغريهم من الفنانني كما قامت 

فرقة الأنوار باإحياء العديد من حفالت الأعرا�س 

وم�شاحب���ة العدي���د م���ن املطرب���ني البحريني���ني 

واخلليجي���ني يف ت�شجيل الأ�شطوان���ات ويف اإذاعة 

البحري���ن، وكان للفرق���ة د�شت���ور ينظ���م �شئونها 

الإداري���ة وجل���ان خمتلف���ة وكان���ت فرق���ة الأنوار 

كذل���ك تنظ���م حفلها اخلا����س ال�شن���وي مبنا�شبة 

عي���د اجللو�س يف الرابع من دي�شمرب من كل عام، 

تليها بعد ذلك حفل���ة فرقة اأ�شر هواة الفن لنف�س 

املنا�شب���ة يف ال�شاد����س ع�ش���ر من دي�شم���رب، وقد 

�شاهم عدد من مذيع���ات اإذاعة البحرين بالقيام 

مبهمة الكورال يف العديد من حفالت وت�شجيالت 

فرق���ة الأن���وار ومن بني تلك املذيع���ات بدرية عبد 

اللطي���ف، بروين زينل، فاطمة �شويطر، ولقد كان 

التناف����س وا�شحا ب���ني فرقة الأن���وار وفرقة اأ�شرة 

ه���واة الفن، وكان من اأبرز فناين فرقة الأ�شرة يف 

تلك الفرتة علي �شخ���ري، و�شالح مبارك، ونا�شر 

وليد، وفوؤاد ال�شيخ، وحممد علي عبد اهلل.

ومن روؤ�شاء فرقة الأنوار اأحمد الفردان، را�شد 

املع���اودة، الفنان داود �شلم���ان حتى عام 1972, 

وكان اأحمد الفردان قد اعتذر عن رئا�شة الفرقة، 

وف�ش���ل اأن يكون عازفا لآل���ة القانون، بجوار رفيق 

درب���ه عازف الكمان امللحن الفنان الراحل عي�شى 

جا�شم حيث ا�شتهرت اأحلانهما والتي كانت حتمل 

ا�ش���م اأحلان عي�ش���ى وف���ردان، وكان قائد الفرقة 

الفنان حممد جمال.

وبخ�شو�س اأجور احلفالت والت�شجيالت التي 

تقوم بها فرقة الأنوار فكان قيمة اأجر حفل الزواج 

م���ا بني 30-50 دينارًا، واأما اأج���ر ت�شجيل اأغنية 

يف اإذاع���ة البحرين فكان الأجر 150 دينار، ومن 

اإ�شهامات الفنان اأحمد الف���ردان يف فرقة الأنوار 

ح���ني كان يراأ�شها ه���و تعاونه مع الفن���ان الراحل 

الأ�شت���اذ جا�شم العمران لال�شتفادة من الأ�شاتذة 

املو�شيقيني الذين جلبهم لتاأ�شي�س معهده املو�شيقي 

لإعطاء درو�س يف املو�شيقى لأع�شاء الفرقة ومت له 

ذلك حيث ا�شتفادت الفرقة من الأ�شاتذة مي�شيل 

عو�س م���ن �شوريا ومم���دوح ال���وراق وجناتي من 

م�شر كما �ش���ارك الأ�شات���ذة بالعزف يف حفالت 

الفرق���ة اأي�ش���ا التي كان���ت تقام يف ن���ادي الن�شور 

بقيادة الفنان ممدوح الوراقي.

واأم���ا م���ا يتعل���ق بن�ش���اط اأ�ش���رة ه���واة الفن 

املو�شيقي فاأخذ هذا الن�شاط يتقل�س حتى اختفى 

نهائي���ًا وظل ن�ش���اط الأ�ش���رة حم�ش���ورا يف الفن 

الت�شكيلي وامل�شرح فقط.
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من �إجناز�ت فرقة �لأنو�ر �ملو�شيقية:-

كان م�ش���روع فرق���ة الأن���وار ال���ذي اأ�شه���م يف 

تاأ�شي�شه���ا الفن���ان اأحم���د الف���ردان، ورفيق دربه 

الفنان الراحل عي�شى جا�شم يتطور وينمو ويحمل 

يف ثناياه طموحات واأحالم���ا كبرية وذلك بف�شل 

تع���اون الفنانني واإ�شرارهم على تطوير مهاراتهم 

الفنية من خ���الل التدريبات امل�شتمرة والحتكاك 

مع الفنانني العرب وخمتلف الفرق املو�شيقية التي 

كانت تزور البحرين يف خمتلف املنا�شبات.

وكان للفن���ان اأحمد الفردان ال���دور البارز يف 

ت�شجي���ع الفنانني ال�شباب عل���ى اللتحاق بالفرقة 

ومبادرت���ه يف ح���ل كاف���ة امل�ش���كالت الطارئ���ة يف 

م�ش���رية فرقة الأنوار وبرغ���م م�شاغله والتزاماته 

يف عمله التج���اري اإل اأنه ا�شتطاع مبهارة الإداري 

املحن���ك م���ن اأن يوفق ب���ني عمله اخلا����س وعمله 

التطوعي الفني والإداري يف فرقة الأنوار.

وم���ن اأب���رز املواق���ف الفني���ة والإداري���ة التي 

واجهها الفن���ان اأحمد الف���ردان، يف فرقة الأنوار 

ه���و دعوة الفرقة للم�شارك���ة يف اإحياء الحتفالت 

اخلا�ش���ة مبنا�شب���ة تن�شي���ب ال�شلط���ان قابو����س 

مقالي���د احلكم ب�شلطنة عمان، وكان ذلك يف عام 

1972م وكان يفرت����س اأن ي�شاف���ر م���ن الفرق���ة 
جمموعة من الفنان���ني للم�شاركة يف الحتفالت، 

ولكن ح�شلت ظروف حالت من عدم متكنهم من 

ال�شفر اإىل �شلطنة عمان.

وكان���ت الأي���ام مت�شي وموع���د احلفل يقرتب 

فق���رر الفنان اأحمد الف���ردان اأن يتحمل امل�شئولية 

ح���ني راأى اأن���ه م���ن الواج���ب متثيل فرق���ة الأنوار 

بامل�شارك���ة يف هذا احلف���ل اله���ام، فيحقق بذلك 

هدف���ني هام���ني وهم���ا التعري���ف بفرق���ة الأن���وار 

املو�شيقي���ة البحريني���ة خارج البحري���ن واحتكاك 

فناين الفرقة بالفنانني امل�شاركني يف احلفل وقام 

بت�شكي���ل الفرقة من عدد م���ن العازفني واملغنيني 

م���ن اأع�شاء فرق���ة الأنوار من بينه���م حممد علي 

عبد اهلل، واأحمد يا�شني، وجنم عبد اهلل، وحممد 

ال���ذوادي، وبدر ال�شي���د وغريهم وفع���اًل �شافرت 

الفرقة برئا�شة الفنان اأحمد الفردان، وكانت لها 

م�شاركات مميزة يف الحتفالت اخلا�شة مبنا�شبة 

ت���ويل ال�شلطان قابو�س مقالي���د احلكم يف �شلطنة 

عم���ان حيث كانت الفرقة املو�شيقية الوحيدة التي 

�شاحب���ت املطرب���ني واملطربات الع���رب املدعوين 

لحياء احلفالت يف تلك املنا�شبة .

توقف ن�شاط فرقة �لأنو�ر �ملو�شيقية:-

يف عام 1972م حدث انق�شام يف فرقة الأنوار 

املو�شيقية، حني ان�ش���ق جمموعة من الفنانني عن 

الفرق���ة وكون���وا فرقة اأخ���رى حتت ا�ش���م )فرقة 

البحرين املو�شيقية( بقيادة الفنان حممد جمال، 

وكان مقرها يف نادي البحرين باملحرق، وكان من 

بني اأع�شائه���ا عي�شى جا�شم، ث���اين �شامل، اأحمد 

اجلم���ربي، نا�شر عب���د اللطيف، حمم���د نا�شر، 

ح���اول اأحمد الفردان اأن يعيد توحيد فرقة الأنوار 

م���ن جديد، ولكنه وجد ان�شغ���ال املن�شقني بتكوين 

فرقته���م اجلدي���دة، اأما ما تبقى م���ن الفنانني يف 

فرق���ة الأنوار فاأخذوا يتناق�ش���ون، ويتفرقون اإىل 

اأن توقف���ت اأن�شط���ة الفرقة نهائي���ا وبالتايل ابتعد 

اأحمد الف���ردان ع���ن ممار�شة ن�شاط���ه املو�شيقي 

يف اأي فرق���ة م���ع احتفاظه بعالقات���ه احلميمة مع 

كافة الفنانني الذين يكنون له التقدير والحرتام، 

مل���ا قام به م���ن جهود خمل�ش���ة وريادية يف خدمة 

املو�شيقى والأغنية البحرينية وال�شعبية.

توثيق فنون �لغناء �ل�شعبي:-

بعد توق���ف ن�شاط فرق���ة الأنوار ع���اد الفنان 

اأحمد الفردان ملوا�شلة تعاونه مع اإذاعة البحرين 

للم�شاهم���ة يف ت�شجي���ل وتوثي���ق ت���راث البحري���ن 

الغنائي والذي ب���داأه منذ عام 1962م حيث كان 

يقوم بالتن�شيق مع الأ�شتاذ عبد الرحمن عبد اهلل 

مدي���ر اإذاعة البحرين ال�شابق وكانت مهمة اأحمد 

الف���ردان الت�شال بروؤ�شاء الدور والفرق ال�شعبية 

الرجالي���ة والن�شائية والتن�شيق معهم لزيارتهم يف 

اأماكنهم اأو دعوتهم لالإذاعة لت�شجيل فنون الغناء 

ال�شعبي

وكان للفن���ان اأحم���د الف���ردان دوره البارز يف 
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توثيق العدي���د من األوان الفن���ون الغنائية الرتاثية 

البحريني���ة الأ�شيل���ة، وقد كان على اإمل���ام واإطالع 

ومعرفة بتلك الفن���ون وبذلك كان حمبوبا من قبل 

كافة الفنانني ال�شعبيني، ف�شال عن تعاونه مع اإدارة 

الإع���الم يف ذل���ك الوقت وذلك م���ن خالل تكليفه 

ملرافقة الوف���ود والبعثات الفنية الأجنبية والعربية 

واخلليجية التي كان���ت تزور البالد، لالإطالع على 

تراث البحرين الغنائي، ومن �شمن الذين رافقهم 

الباحث الدمنركي ”بول ول�شن“ الذي قام بت�شجيل 

العدي���د من املوروثات الغنائي���ة ال�شعبية يف اأواخر 

اخلم�شينات من القرن الع�شرين.

تكوي��ن جمعية �لبحري��ن للمو�شيقى و�لفنون 

�ل�شعبية و�أهم �إجناز�تها:-

يف ع���ام  1975م قام ق�ش���م امل�شرح والفنون 

باإدارة ال�شئون الجتماعية، وكان برئا�شة الدكتور 

حمم���د اخلزاع���ي، بدع���وة كافة الفنان���ني، وكان 

من بينه���م الفنان اأحمد الفردان حل�شور اجتماع 

لط���رح فك���رة م�ش���روع تاأ�شي�س جمعي���ة البحرين 

للمو�شيقى والفنون ال�شعبية، لت�شم كافة الفنانني 

املو�شيقيني والفرق املو�شيقية وال�شعبية ودور الغناء 

ال�شعبي وامللحنني وكت���اب الأغنية وكافة املهتمني 

باملو�شيق���ى والغناء يف البحرين واختيار جمموعة 

م���ن الفنانني لإدارة �شئون اجلمعية ملدة عام ويتم 

خالله���ا �شياغة نظ���ام للجمعي���ة ويف نهاية العام 

تنظ���م اجلمعي���ة مهرجانًا فنيًا منوع���ًا يف حديقة 

ال�شلماني���ة باملنامة يت�شمن حف���اًل غنائيًا ي�شارك 

فيه كاف���ة الفنان���ني واملو�شيقيني والف���رق والدور 

ال�شعبي���ة، عل���ى اأن يك���ون ريع املهرج���ان واحلفل 

ل�شالح �شندوق اجلمعية.

وفعال، مت تنفي���ذ الربنامج ح�شب التوجيهات 

الر�شمية من اإدارة ال�شئون الجتماعية، ومت اختيار 

اأول جمل����س اإدارة للجمعية وهم كالتايل: الأ�شتاذ 

را�شد املع���اودة، الفن���ان اأحمد الف���ردان، الفنان 

حمم���د جم���ال، الأ�شتاذ ح�ش���ن كم���ال، والدكتور 

را�ش���د جنم، الفنان عي�شى جا�ش���م، ال�شاعر علي 

عبد اهلل خليفة، والفنان اأحمد اجلمربي.

للمو�شيق���ى  البحري���ن  جمعي���ة  قام���ت  وق���د 

والفن���ون ال�شعبي���ة بدور فعال يف خدم���ة الفنانني 

املو�شيقي���ني وال�شعبي���ني  وذلك م���ن خالل تنظيم 

احلف���الت العام���ة يف منا�شبات الأعي���اد الوطنية 

والديني���ة، وتنظي���م حف���الت الرتوي���ح ال�شياحي 

ال�شيفية يف احلدائق واملنتزهات وزيارة الفنانني 

ال�شعبيني يف مقاراتهم، وتوف���ري احتياجاتهم من 

النواق����س ومرافقة الباحث���ني وال�ُشياح والأجانب 

لل���دور ال�شعبية ومقرات الف���رق ال�شعبية للتعريف 

والإطالع على تراث الأغنية البحرينية.

كم���ا قام���ت اجلمعي���ة بالتن�شي���ق م���ع اإذاع���ة 

وتلفزيون البحرين لت�شجيل املوروث ال�شعبي الغنائي 

وتوثيق���ه، كما قامت اجلمعي���ة بالتن�شيق مع وزارة 

الإعالم بتنظيم اأول مهرج���ان لالأغنية اخلليجية 

يف البحرين، ف�شال عن قي���ام اجلمعية بامل�شاركة 

يف املهرجانات الفنية العربي���ة والدولية وم�شاندة 

الطلبة الذين يدر�شون يف املعاهد املو�شيقية خارج 

البحرين، ولق���د كان للفنان اأحم���د الفردان دوره 

البارز يف خمتلف ن�شاطات اجلمعية منذ تاأ�شي�شها 

حتى توقفها يف منت�شف الت�شعينات.

�إ�شهامات و�إجناز�ت �لفنان �أحمد �لفرد�ن:-

�شاهم الفنان اأحمد الفردان يف عام 1971   -  1
يف م�شارك���ة البحرين لأول م���رة يف مهرجان 

امل�شت���وى  عل���ى  ال�شعبي���ة  الغنائي���ة  للفن���ون 

الدويل، وكان ذلك يف )الدمنارك( وبجهوده 

بالباح���ث  م���ن خ���الل عالقت���ه  ال�شخ�شي���ة 

الدمنرك���ي ”بول ول�شن“ ال���ذي دعاه لتقدمي 

فن���ون الغناء البحرين���ي ال�شعبي يف املهرجان 

العامل���ي للفنون ال�شعبية ال���ذي نظم يف مدينة 

اأحمد  فاغتنم  �شت���ربول“ بالدمنارك،  ”فول 
الف���ردان هذه الفر�ش���ة لتعريف العامل بفنون 

البحري���ن الغنائية ال�شعبي���ة يف ذلك احلدث 

الفن���ي اله���ام، فق���ام باختي���ار جمموعة من 

الفنان���ني البحرينيني م���ن ذوي الإملام برتاث 

البحري���ن الغنائ���ي وه���م : املط���رب الراح���ل 

عل���ي خال���د، الفنان �شال���ح مب���ارك، الفنان 
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عبد اهلل خريي، الفن���ان جمعان زيد، بقيادة 

الفنان اأحمد الفردان، وقام الفنانون بتقدمي 

العرو����س الفني���ة الغنائية ال�شعبي���ة املختلفة 

التي ا�شتملت على الأ�شوات البحرينية وفنون 

الليوه واجلربة وغريها من الفنون، وقد نالت 

الفرقة التقدير والإعج���اب من قبل اجلمهور 

واملهتمني بفنون الغناء ال�شعبي.

2 - امل�شارك���ة يف املهرجان الأول للفنون ال�شعبية 
يف بغداد.

مهرجان فرن�شا للفنون ال�شعبية  -امل�شاركة يف   3
اإ�ش���دار  في���ه  وال���ذي مت  1987م  ع���ام  يف 

الأ�شطوان���ة املائ���ة اخلا�ش���ة بفن���ون الغن���اء 

ال�شعبي البحريني.

امل�شارك���ة يف مهرج���ان الن���ور ي�شط���ع م���ن   -  4
ال�شرق باأملانيا للفنون ال�شعبية.

5 -امل�شارك���ة يف مهرجان قرطاج بتون�س للفنون 
ال�شعبية.

ال�شياحي  الرتويح  امل�شارك���ة يف مهرجانات   -  6
بدولة الكويت.

الإم���ارات  دول���ة  احتف���الت  يف  -امل�شارك���ة   7
العربي���ة املتحدة مبنا�شبة العيد الوطني، على 

مدار اأربع �شنوات، ومن �شمنها م�شاركة فرقة 

الأن���وار يف اإح���دى تلك احلف���الت، و�شاحبت 

الفرق���ة العديد م���ن املطربني وم���ن �شمنهم 

املطرب حممد عبد املطلب.

8 - مت تر�شيح���ه يف ع�شوي���ة املجم���ع املو�شيقي 
العربي يف اأواخر ال�شبعينات.

9 - �شاهم من خالل جمعية البحرين للمو�شيقى 
والفنون ال�شعبية يف تنظيم احلفالت اخلا�شة، 

اخلا�ش���ة  واحلف���الت  ال�شياح���ي  بالرتوي���ح 

بالأعياد الوطنية والدينية واحلفالت اخلا�شة 

با�شتقبال احلكام اأثناء زيارتهم للبالد.

10 - امل�شاهم���ة يف م�شاع���دة الفنان���ني للتفرغ 
للعمل الفني.

امل�شاهم���ة يف ح�ش���ول عدد م���ن الفنانني   - 11
ال�شعبي���ني املتميزين على مكافاآت �شهرية من 

وزارة الإعالم.

12 - امل�شاهم���ة يف ح�ش���ول جمعي���ة البحري���ن 
للمو�شيقى والفن���ون ال�شعبية على وثيقة ملكية 

قطعة اأر�س خا�شة لبناء مقر خا�س للجمعية.

الغناء  13 - امل�شاهمة يف ح�شول عدد من دور 
ال�شعب���ي على وثائ���ق ملكية خا�ش���ة ملقراتهم 

الفنية.

ق�شم  عل���ى  الع���ام  الإ�ش���راف  �شاه���م يف   -  14
احلف���الت املو�شيقي���ة يف املعار����س الزراعية 

التجارية التي نظمت منذ اأواخر اخلم�شينات 

حت���ى نهاي���ة ال�شتين���ات يف حديق���ة الأندل�س 

باملنام���ة وكانت ل���ه م�شاركة خا�ش���ة يف نف�س 

املعار�س مبا ميلكه من طوابع بريدية.

الإعالمية  اللجان  العديد من  �ش���ارك يف   -  15
للمو�شيق���ى  البحري���ن  ع���ن جمعي���ة  ممث���ال 

والفنون ال�شعبية واللج���ان املتعلقة بالهتمام 

باملوروث ال�شعبي البحريني.

امل�شارك���ة يف مهرج���ان وموؤمت���ر احل���وار   -  16
العربي الأملاين عام 1983م.

17 - املن���دوب املعتم���د لدى اإذاعة دولة قطر يف 
البحرين عام 1968م.

18 - امل�شارك���ة يف معر����س اللوؤلوؤ الذي اأقيم يف 
معهد العامل العرب���ي يف باري�س خالل �شهري 

فرباير ومار�س من العام 1999م.

19 - �شاه���م بتزوي���د طلبة جامع���ات البحرين 
واخلليج مبعلوم���ات حول فنون الغناء ال�شعبي 

وتراث الغو�س واللوؤلوؤ والذهب.

ت���راث البحرين  20 - �شاه���م مبعلومات���ه حول 
ال�شعبي يف الكتب التالية:-

كتاب كنوز البحرين )حول ما يتعلق باحللي 

ولبا�س املراأة يف البحرين واخلليج(.

كتاب موؤ�ش�شة نقد البحرين )حول العمالت 

القدمية يف البحرين(.

كت���اب وزارة الإع���الم )البحري���ن تاري���خ 

وح�شارة(.

كتاب حول تاريخ عائلة الفردان.

املو�شيق���ى يف  ول�ش���ن )ح���ول  ب���ول  كت���اب 

البحرين(.
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املو�شيق���ى  )ح���ول  مط���ر  بول����س  كت���اب 

العربية(.

م���ن الربامج الإذاعية  العديد  �شاه���م يف   - 21
والتلفزي���ون واخلليجي���ة العربي���ة والأوروبي���ة 

البحري���ن  يف  ال�شعب���ي  بال���رتاث  املتعلق���ة 

واخلليج.

22 - اأع���د وقدم برنامج )فن ومروا�س( لقناة 
دولة قط���ر التلفزيونية، على م���دار 22 حلقة 

يف عام���ي 2007-2008م وثق خالله األوانا 

عديدة من فنون الغناء يف اخلليج.

23 - عر����س ما لديه من قطع تراثية قدمية من 
�شوق ) الطواوي�س ( يف املتحف القدمي باملحكمة 

القدمية ومتحف البحرين الوطني وبعد جناح 

املعر����س اأر�شلت القط���ع اىل باري����س بفرن�شا 

وظلت معرو�شة هناك مدة �شتة اأ�شهر.

اأ�شبح متحفه اخلا�س الذي يقع يف منزله   -  24
بقري���ة �شار م���زارًا لل�شياح م���ن خمتلف دول 

الع���امل، كم���ا مت ت�شوير العدي���د من الربامج 

والأفالم لقناة البحرين التلفزيونية والقنوات 

اخلليجي���ة والعربية يف متحف���ه اخلا�س وتلك 

الربام���ج والأف���الم تتعل���ق بال���رتاث ال�شعبي 

البحرين���ي ف�شال عن ت�شجيل وت�شوير الفرق 

ال�شعبية.

25 - ع�شو يف غرفة تارة و�شناعة البحرين، 
وع�ش���و يف جلنة اللوؤل���وؤه بالغرف���ة وكان نائبا 

لرئي�س اللجنة يف دورة �شابقة .

حلن للعديد من �ملطربني �لبحرينيني و�لعرب 

نذكر منهم ما يلي:-

1 - املط���رب البحرين���ي اأحم���د اجلمربي حلن 
ل���ه الأغ���اين التالي���ة:- تب���ي الزم���ان، اأ�شمر 

ولقاين، يوم �شال���وا احلبايب، هو بيل ياملال، 

اأول ما نبداأ نقول.

2 - املط���رب حمم���د الذوادي: حلن له الأغاين 
التالي���ة: يالل���ي تلوم���وين، م���رو عل���ى الب���ال 

ع�شرية )قب���ل اأن يغنيها املطرب حممد علي 

عبد اهلل(.

الأغنية  ل���ه  يا�ش���ني: حلن  اأحم���د  3 - املط���رب 
التالية: يا ليل دانه.

ل���ه اأكرث من  4 - املط���رب ح�ش���ني ال�شيد: حلن 
ع�ش���رة اأحلان نذكر منه���ا: ويلي على خلي، يا 

ليل دان، يل �شاحب، يوم �شالوا احلبايب.

5 - املط���رب حمم���د عل���ي عب���د اهلل: حل���ن له 
جمموعة اأغاين منها: اإ�س قال الفتى.

6 - املط���رب اإبراهي���م حبيب: حلن له اأغنية )يا 
بنت املعيدي(.

7 - املطربة هيام يون�س: حلن لها اأغنية )�شائلي 
عن هواهم(.

8 - املط���رب يعق���وب ب���و مطيع: حلن ل���ه اأغنية 
)خنت املودة(.

9 - املط���رب جنم عب���د اهلل: حلن له اأغنية )يا 
زين افعل جميل(.

ب���در حل���ن ل���ه اأغني���ة  عي�ش���ى  املط���رب   -  10
وطنية.

له  اأحمد حلن  الكويتي م�شطفى  11 - املطرب 
اأغنية )تبيني لي�س اأن�شاك(.

له  اأحمد حلن  يحي���ى  الكويت���ي  املط���رب   -  12
اأغنية )زاد �شوقي واحلنني(.

13 - املطرب���ة غيت���ا املغربية حلن لها الأغاين 
التالي���ة: ل تري���ا، �شاحل اجل�ش���رة، يا زين يا 

زي���ن، �شائلي ع���ن هواهم، اللي���ل ي�شري، من 

بعد ها الغيبة.

روي���دا عدن���ان حلن له���ا خم�س  املطرب���ة   -  14
اأغنيات ومن تلك الأغاين: هيلي ياملايل ، على 

يا دان.

املحرقي حلن  البحريني حممد  املط���رب   - 15
له اأغنية )على يا دان(.

له  �شالح احلريبي حلن  الكويتي  املطرب   -  16
اأغنية )�شائلي عن هواهم(.

17 - املط���رب البحريني حممد ح�شن حلن له 
اأغنية )ل ل يابنية(  و )اأغنية وطنية(.

كم���ا �شاح���ب بالعزف عل���ى اآلة الإيق���اع واآلة 

القانون املطربني واملطربات وهم كالتايل:-

عب���د اجلب���ار الدراج���ي، عو����س الدوخ���ي، 
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موزة �شعيد، عفيفة ا�شكن���در، انطونيت ا�شكندر، 

يو�ش���ف حم���ادة، نظمي���ة اإبراهيم، حم���رم فوؤاد، 

ماه���ر العطار، اأحم���د الزبيدي، عل���ي ال�شقاف ، 

عادل ماأمون، اأبو بك���ر �شامل بالفقيه، حممد عبد 

املطلب، �شمرية توفيق.

كم���ا ق���ام بتلح���ني العدي���د م���ن املقطوع���ات 

املو�شيقي���ة والت���ي ق���ام بت�شجيله���ا يف البحري���ن 

والكويت وم�شر وتركيا(.

املقطوع���ات: مو�شيق���ى جيه���ان،  تل���ك  م���ن 

مو�شيق���ى دانة، مو�شيقى حياة، مو�شيقى م�شموم، 

مو�شيق���ى دملون، مو�شيقى الزف���ة، مو�شيقى دلل، 

ا�شطنب���ول  لي���ايل  ع���ذاري، مو�شيق���ى  مو�شيق���ة 

وغريها

ولق���د ا�شتط���اع الفنان اأحمد الف���ردان خالل 

م�شريت���ه الفني���ة اأن يوائ���م ب���ني عمل���ه وهوايت���ه 

وجناحه يف اجلانبني التجاري والفني .

�أو�شمة و�شهاد�ت �لتقدير

1 - و�ش���ام الكفاءة م���ن الدرجة الأوىل مقدمة 
من جاللة امللك حمد بن عي�شى بن �شلمان اآل 

خليفة بتاريخ 2002/1/16م.

2 - جائ���زة الدول���ة للعم���ل الوطن���ي مقدمة من 
�شمو ال�شيخ خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 

الوزراء املوقر بتاريخ 2003/4/26م.

3 - �شه���ادة تقديرية م���ن غرفة تارة و�شناعة 
البحرين مبنا�شب���ة امل�شاهمة يف اأن�شطة جلنة 

الذهب واملجوه���رات خالل ال���دورة احلادية 

والع�شرين بتاريخ 1998/6/7م.

4 - �شه���ادة تقديري���ة من اأندي���ة طلبة البحرين 
باخل���ارج مبنا�شب���ة اختت���ام فعالي���ات جلن���ة 

الن�شاط ال�شيفي.

البحري���ن  جمعي���ة  م���ن  تقديري���ة  �شه���ادة   -  5
بتاري���خ  ال�شعبي���ة  والفن���ون  للمو�شيق���ى 

1992/3/18م.
6 - �شه���ادة تقديرية من قطاع الثقافة والفنون 

بوزارة الإعالم.

العرب���ي  املجم���ع  م���ن  تقديري���ة  �شه���ادة   -  7

للمو�شيق���ى مبنا�شبة انعق���اد الجتماع ال�شابع 

ع�ش���ر للمجل����س التنفي���ذي للمجم���ع العرب���ي 

للمو�شيقى بتاريخ 2003/4/9م.

8 - �شه���ادة تقديرية م���ن الأمانة العامة ملجل�س 
التعاون يف �شنة 2001م.

9 - تك���رمي من �شعادة وزير العمل لرواد التجار 
من البحرين بتاريخ 2003/1/18م.

10 - �شه���ادة تقديري���ة من جمعي���ة تاريخ واآثار 
البحرين يف 1996/12/26م.

11 - �شهادة تقديرية من قطاع الثقافة والفنون 
ب���وزارة الإع���الم مبنا�شب���ة اختت���ام فعاليات 

مهرجان ال�شوت بتاريخ 2000/4/7.

اليوبي���ل  مبنا�شب���ة  التقديري���ة  ال�شه���ادة   -  12
الذهبي على اكت�شاف ح�شارة دملون من اإدارة 

الآثار والرتاث بتاريخ 2005/4/27م.

13 - �شهادة تكرميية من وزارة الإعالم والثقافة 
بدول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة مبنا�شبة 

اختي���اره واحدًا من الفنان���ني املخ�شرمني يف 

ال���دورة الأوىل ملهرج���ان الأغني���ة اخلليجي���ة 

بتاريخ 2001/3/29.

البحرين  م���ن مهرجان  �شه���ادة تكرميية   - 14
ال���دويل للمو�شيقى ل���دوره املتميز يف احلركة 

بتاري���خ  البحري���ن  يف  والغنائي���ة  املو�شيقي���ة 

2003/10/9م.
تكرميي���ة من ن���ادي الب�شيتني يف  �شه���ادة   -  15

�شنة 2000م.

ال�شعودي  املعه���د  م���ن  تقديري���ة  �شه���ادة   - 16
اختت���ام  مبنا�شب���ة  للمكفوف���ني،  البحرين���ي 

بتاري���خ  له���ا  الأول  اخل���ريي  املهرج���ان 

1997/5/29م.
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دراسات في التراث الشعبي
من سلطنة ُعمان

�أحالم �أبو زيد

كاتبة من  م�شر

استعرضنا في األعداد املاضية عشرات الدراسات 
املنش��ورة في الوطن العربي، بالش��ام واملغرب العربي 
وحوض النيل ومنطقة اخلليج، وفي منطقة اخلليج العربي 
عرضنا لدراسات ُنشرت بالبحرين واإلمارات والكويت.. 
وال زال��ت بع��ض دول اخلليج لم نعرض له��ا مثل قطر، 
واململكة العربية الس��عودية، وس��لطنة ُعمان،باستثناء 
بعض الدراس��ات الت��ي عرضناها في س��ياق موضوعي، 
وليس جغرافي��ا. واألمر في النهاية مرتبط مبا اس��تطعنا 
العثور عليه من دراسات بجهودنا الشخصية، أو ما يصلنا 
للمجلة بالبريد سواء البريد التقليدي أو األلكتروني. وال 
زلنا جندد الدعوة للزمالء في احلقل الفولكلوري بإمدادنا 
قدر املستطاع مبا يتوفر لديهم من دراسات حديثة في 
أي من مجاالت التراث الش��عبي العربي لنحتفل بها على 

صفحات الثقافة الشعبية.
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ونعر����س يف ه���ذا الع���دد لبع�س م���ا ا�شتطعنا 

الو�ش���ول اإلي���ه م���ن درا�ش���ات من�ش���ورة تعك�س لنا 

ال���رتاث ال�شعبي يف �شلطنة ُعمان. وقبل اأن نعر�س 

لهذه الدرا�شات نود بداية الإ�شارة ال�شريعة لبع�س 

الدرا�ش���ات املهمة التي ُن�ش���رت يف العقود ال�شابقة 

حول الرتاث ال�شعبي الُعماين، مما توفر لدينا من 

بيان���ات ببليوجرافية. ومنها- عل���ى �شبيل املثال ل 

احل�شر- كتاب الأزياء الرجالية يف دولة الإمارات 

و�شلطن���ة ُعمان لنا�ش���ر ح�شني العب���ودي ال�شادر 

عن مركز ال���رتاث ال�شعبي ل���دول اخلليج العربية 

ُعم���ان  مو�شيق���ى  ومعج���م  بالدوح���ة )1987(. 

التقليدي���ة ليو�شف �شوقي م���ن اإ�شدار مركز ُعمان 

للمو�شيق���ي التقليدية بوزارة الإع���الم )1989(. 

ومعجم اأ�شماء العرب ملحمد بن الزبري الذي �شدر 

ع���ن جامعة ال�شلط���ان قابو����س )1991(. وكتاب 

اأ�ش���كال معا�شرة للفن���ون ال�شعبية م���ن اإ�شدارات 

 .)1991( والثقاف���ة  القوم���ي  ال���رتاث  وزارة 

وكتاب العادات الُعماني���ة ل�شعود بن �شامل العن�شي 

م���ن اإ�ش���دارات وزارة ال���رتاث القوم���ي والثقافة 

(1991(. وكت���اب �شاحل���ة عب���د اهلل عي�ش���ان، 

وطيفور �شيد احمد البيل���ى، وتغريد بنت تركى اآل 

�شعيد حول الأبعاد الرتبوية والجتماعية والنف�شية 

ف���ى الأمثال الُعمانية، وه���ي درا�شة �شدرت �شمن 

الندوة العلمية للرتاث الُعمانى املنعقدة فى جامعة 

ال�شلطان قابو����س )1995(. واملو�شوعة الُعمانية 

يف تاري���خ ُعم���ان من غاب���ر الأزمان حت���ى قابو�س 

ال�شلطان ملحمد عبد املح�ش���ن )2004(. وهناك 

ع�ش���رات الدرا�شات املهمة الت���ي علمنا ب�شدورها 

خالل العقد الأخري، غري اأننا مل نتمكن من العثور 

على ن�شخة منها. 

ويف هذا الع���دد نعر�س لبع�س الدرا�شات التي 

وقعت حتت اأيدينا، والتي حتوي تنوعًا ثقافيًا �شواء 

من الناحي���ة املو�شوعية اأو اجلغرافية بال�شلطنة.. 

لنكت�ش���ف جهودًا متت يف جمال امل�ش���رح ال�شعبي، 

والتعريف بالرتاث الالمادي، ثم نبحر يف الأمثال 

ال�شعبية بال�شلطنة، وفنون ال�شعر ال�شعبي العريقة 

بها، ثم نعرج على عامل ال�شناعات الف�شية، وحتى 

اإذا م���ا ا�شرتحنا قلياًل نبداأ جول���ة يف الك�شف عن 

التاريخ والرتاث ال�شعبي ببع�س املناطق بال�شلطنة 

ك�شور و�شحار و�شمائ���ل واإبراء. غري اأن املالحظ 

يف معظ���م هذه الدرا�شات اأنها �ش���ادرة عن وزارة 

ال���رتاث والثقاف���ة بال�شلطن���ة، والتي تق���وم بجهد 

ملحوظ يف ن�شر الرتاث ال�شعبي الُعماين وتوثيقه.

 

م�شرح �لعر�ئ�س

�ش���در ع���ام 2014 عن بي���ت الغ�ش���ام للن�شر 

والرتجمة - موؤ�ش�ش���ة التكوين للخدمات التعليمية 

والتطوي���ر- مب�شق���ط الطبع���ة الأوىل م���ن كت���اب 

»درا�ش���ات يف توظيف م�ش���رح العرائ�س يف امل�شرح 

املدر�ش���ي ب�شلطن���ة ُعم���ان يف الفرتة م���ن 1980 

حت���ى 2010 ملوؤلف���ه عل���ي ب���ن �شال���ح ب���ن عل���ي 

العل���وي. والكتاب يق���ع يف 300 �شفحة من القطع 

ال�شغ���ري. ب���داأه املوؤل���ف مبقدم���ة اأو�ش���ح فيها اأن 

م�شرح العرائ�س هو و�شيط من و�شائط نقل الثقافة 

والأدب اإىل الأطف���ال.. ويعد من امل�شارح املنا�شبة 

جدًا لالأطفال يف �شنواتهم املبكرة، مو�شحًا ال�شلة 

احلميمة بني الدمية والطف���ل يف هذه املرحلة، ثم 

يتناول بع����س الق�شايا حول املح���اكاة بني امل�شرح 

والطفل، وما اأ�شماه املرحلة التحطيمية بني الطفل 

وامل�ش���رح، والده�ش���ة بني الطفل وم�ش���رح الطفل. 

منتهي���ًا لتعريف اإجرائ���ي لهذا النوع م���ن امل�شرح 

باأن���ه ُيق���دم لالأطف���ال م���ن �ش���ن )6-5( �شنوات 

با�شتخ���دام العرائ�س التي ُتلب����س يف اليد كالقفاز، 

وم���ن اأ�شه���ر �شخ�شياتها )القراق���وز( وم�شرحها 

م���ن اأب�شط اأنواع امل�ش���ارح، وُي�شتخدم هذا امل�شرح 

يف عملية التوجيه لإ�شباع اجلانب املعريف والثقايف 

لالأطفال ف�شاًل عن اجلانب الرتفيهي وذلك لبناء 

ال�شخ�شي���ة املتكاملة وال�شوية. كم���ا تناول العلوي 

مفهوم امل�ش���رح التعليم���ي م�ش���ريًا اإىل اأن الهدف 

من امل�شرح العرائ�ش���ي التعليمي هو حتقيق ن�شاط 

تربوي حقيقي ع���ن طريق التعلم والعمل الإيجابي 

واخلربة املبا�شرة.

ثم تب���داأ ف�شول الكتاب الت���ي ي�شتهلها املوؤلف 

بف�ش���ل حول ”تقنيات الن����س والعر�س يف م�شرح 
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الطف���ل“ من خالل ع���دة حماور بداأه���ا مبناق�شة 

تعري���ف م�ش���رح الطف���ل وخ�شائ�ش���ه وتاريخ���ه، 

وخ�شائ����س امل�شرحية التي يجب اأن تكون ب�شيطة 

ووا�شحة وم�شوقة، وتعتمد على املح�شو�شات 

واحلركة اأكرث من الكالم، ف�شاًل 

عن ا�شتخدام العرائ�س والر�شوم 

املتحرك���ة. اأما املح���ور الثاين يف 

هذه التقني���ات فمرتبطة بعنا�شر 

البن���اء الدرامي للن����س يف م�شرح 

املوؤل���ف  حدده���ا  والت���ي  الطف���ل، 

يف ب�شاط���ة اللغ���ة، واحل���وار ال���ذي 

يرتك���ز عل���ى احلرك���ة والتعبري عن 

احلكاي���ة  اأم���ا  ال�شخ�شي���ات. 

فه���ي اإحدى التقني���ات الن�شية 

التي يجب اأن تك���ون خفيفة ومرحة 

مت�شمنة بع����س الأعاجي���ب واخلوارق. 

ويبقى احلدي���ث يف هذا الإطار عن ”ال�شخ�شية“ 

يف م�ش���رح الطفل والتي يج���ب اأن حتتوي على قدر 

كبري من احليوية والتف���رد والو�شوح، واأن تقت�شر 

امل�شرحي���ة على ع���دد قليل م���ن ال�شخ�شيات قدر 

الإم���كان، واأن تقدم ال�شخ�شيات اخل�شال النبيلة 

كال�شجاعة وال�شدق. وينتهي هذا الف�شل باحلديث 

عن ”احلبكة“، واحلبك���ة يف م�شرح الطفل متقنة 

ال�شنع، ب�شيطة دون تب�شي���ط اأو �شذاجة، فللطفل 

ذكاوؤه وح�ش���ه املرهف، ونزعت���ه لالأحداث املثرية 

منذ بداية العر�س. ويف النهاية لبد اأن تتغلب قوى 

اخلري على قوى ال�شر نتيجة ل�شراع مقنع.

اأم���ا املح���ور الثال���ث يف تقني���ات الن����س فقد 

حدده���ا املوؤلف يف ”الأ�شالي���ب امل�شرحية“، والتي 

ناق�س فيه���ا اأهمية ال�شيكودرام���ا التي تعتمد على 

التلقائي���ة الدرامي���ة، وال�شو�شيودراما التي ترتبط 

بتمثي���ل جمموعة م���ن الأدوار امل�شرحي���ة التي لها 

عالق���ة بالو�شعي���ات الجتماعية، والت���ي قد تدفع 

الطف���ل لالندم���اج يف املجتم���ع، ثم انتق���ل لعر�س 

اأ�ش���كال متع���ددة من الدرام���ا كدرام���ا التن�شيط، 

والدراما التعليمي���ة، والدرام���ا الإبداعية، ودراما 

التقلي���د، والدرام���ا الإيهامية. واملح���ور الرابع من 

تقنيات الن�س والعر�س يف م�شرح الطفل تناول فيه 

املوؤلف ال�شمات الفني���ة لعر�س م�شرح الطفل، من 

املخ���رج، واملمثل، واملتمم���ات الفنية. خالل دور 

ويف الف�ش���ل الث���اين من 

الكتاب تناول العلوي بنية 

الن����س املدر�ش���ي واآلي���ة 

تنفيذه، ناق�س فيه حماور 

جدي���دة بداأه���ا بامل�ش���رح 

املدر�ش���ي واأهميته الرتبوية 

والرتويحي���ة  والثقافي���ة 

وال�شح���ة النف�شية والعقلية، 

ثم ر�شد يف املحور الثاين دور 

امل�ش���رح املدر�ش���ي يف الرتبية 

والتعليم، م�ش���ريًا اإىل اأن اأهم 

اأ�شكال امل�شرحية الرتبوية هي 

والرتاجيكوميديا،  الكوميديا، 

واملا�ش���اة وامل�شرحية الغنائي���ة. ملخ�شًا خلطوات 

اإع���داد امل�شرحية املدر�شي���ة. وا�شرت�شل املوؤلف يف 

عر����س العديد م���ن املحاور املتعلق���ة  ببنية الن�س 

املدر�ش���ي كجمه���ور امل�ش���رح املدر�ش���ي، وم�شرحة 

املناه���ج، وخ�شائ����س امل�ش���رح املدر�ش���ي، واأه���م 

الأركان الت���ي ي�شتن���د اإليه���ا الن�ش���اط امل�شرح���ي 

املدر�ش���ي. ثم انتقل لف�ش���ل جديد بعنوان ”تفعيل 

م�ش���رح العرائ�س يف امل�ش���رح املدر�شي“ تناول فيه 

تعريف م�شرح الدم���ى والعرائ�س، وتطور ووظائف 

و�ش���روط م�ش���رح العرائ����س، كم���ا تن���اول تقنيات 

العر����س يف م�ش���رح العرائ����س من حي���ث التمثيل، 

واملاكي���اج،  والإ�ش���اءة،  واملالب����س،  والديك���ور، 

وال�ش���وت واملوؤث���رات املو�شيقي���ة. خمتتم���ًا ه���ذا 

الف�شل با�شتعرا�س لأنواع العرائ�س، وهي عرائ�س 

الع�شا، والعرائ�س القفازية، وعرائ�س خيال الظل، 

وعرائ�س املاريونيت.

ث���م �ش���رع املوؤل���ف يف ف�ش���ل م�شتق���ل ملناق�شة 

م�ش���رح العرائ����س يف �شلطن���ة ُعمان، ب���داأه بتناول 

العرائ����س  ث���م  اخللي���ج،  يف  املدر�ش���ي  امل�ش���رح 

امل�شتخدمة يف �شلطنة ُعمان وهي عرائ�س الع�شا، 

والعرائ�س القفازية، وعرائ�س خيال الظل. ويعتمد 



195
�لعدد 28  - �شتاء 2015 

امل�ش���رح الُعماين على اخلربات الب�شيطة للمعلمني 

واملعلمات لإجن���از هذا النوع م���ن امل�شرح. وي�شري 

العل���وي اإىل اأن م�شرح العرائ����س  يف �شلطنة ُعمان 

يعد اإحدى ركائز التعليم الأ�شا�شي 

بال�شلطنة. كما ا�شتعر�س 

التجرب���ة امل�شرحي���ة التي 

كانت موجودة قبل ع�شر 

النه�شة يف �شلطنة ُعمان، 

املدر�شي  امل�ش���رح  واأ�شكال 

بال�شلطنة، والواجبات التي 

يج���ب مراعاتها قب���ل البداأ 

يف تنفيذ العرو�س امل�شرحية 

با�شتخ���دام  املدر�شي���ة 

العرائ����س،  م�ش���رح 

والأن�شطة الرتبوية والتوعية 

الطالبي���ة، ومفه���وم الن�ش���اط، 

واأهمي���ة الأن�شط���ة الرتبوي���ة وعالقاته���ا 

الأن�شط���ة  عالق���ة  ث���م  التح�شيل���ي،  بامل�شت���وى 

الرتبوية باملناهج الدرا�شي���ة وامل�شرح املدر�شي يف 

�شلطنة ُعم���ان، م�شريًا اإىل اأن عق���دي ال�شبعينات 

والثمانينات من الف���رتات التي تا�ش�س فيها ن�شاط 

امل�شرح املدر�شي ال���ذي تطور يف فرتة الت�شعينات. 

ويختتم املوؤل���ف كتابه بعر�س لنماذج تطبيقية من 

امل�شرح املدر�شي بتقنيات عرائ�شية، وهي م�شرحية 

” لعل���ه خ���ري“ من اإع���داد نورة الفرعي���ة مدر�شة 
النوابع للتعليم الأ�شا�شي، وم�شرحية ” تيمورلنك“ 

م���ن اإع���داد معلم���ات احللق���ة الأوىل م���ن التعليم 

الأ�شا�ش���ي، وم�شرحية ”احلط���اب وال�شجرة“ من 

اإعداد عاي���دة ال�شلطوين معلمة الن�شاط امل�شرحي 

مبدر�شة م�شاعل املعلم.

فن �لعازي

املرتبط���ة  املب�شط���ة  الإ�ش���دارات  اإط���ار  يف 

بالتعريف بالرتاث الالمادي اأ�شدرت وزارة الرتاث 

والثقافة ب�شلطنة ُعمان عام 2012 كتيب بعنوان 

»من مفردات الرتاث الثقايف الُعماين غري املادي..

الع���ازي فن الفخ���ر وال�شعر« من اإع���داد جمعة بن 

خمي�س ال�شيدي، وترجمة مو�شي الرجيبي، و�شيماء 

بن���ت �شعيد احلب�شي���ة، وعلي���اء بنت عل���ي العلي. 

والكتي���ب يحوي 16 �شفح���ة باللغة العربية، 

يع���رف  بالإجنليزي���ة،  ومثلهم���ا 

فيه املوؤلف ف���ن العازي يف اللغة، 

والعازي كنمط مو�شيقي، م�شريًا 

اإىل اأن الع���ازي هو منط مو�شيقي 

من اأمناط الفخ���ر واملدح والعزوة 

بالوطن واملجتم���ع، والعزوة كذلك 

بالأه���ل وذوي القرب���ى، وهو كذلك 

فن ال�شعر، فال�شعر اأ�شا�شه وعموده، 

فب�شع���ر العازي يفخر الُعماين بوطنه 

وباأهل���ه  بنف�ش���ه  ويعت���ز  ومبجتمع���ه 

وبقبيلت���ه. والع���ازي ه���و اأي�ش���ًا اأح���د 

الُعمانية،  التقليدي���ة  اأمناط املو�شيقى 

ينت�شر اأداوؤه يف معظ���م وليات ُعمان، 

ويعت���ربه الكث���ري من املمار�ش���ني النوع 

الرابع من اأنواع »فن الرزحة« )الهمبل، الق�شايف، 

ال���الل( نظ���رًا لرتباط���ه الوثي���ق به���ذا النم���ط 

امل�شهور، حيث اأن العازي يوؤدى كلما اأديت الرزحة: 

فه���و يوؤدى بع���د رزحة الهمبل/الهيب���ة اأو بعد اأداء 

دور م���ن رزحة الق�ش���ايف، اأو بعد انته���اء الرم�شة 

قبل مغادرة امل���كان، ح�شب مكان اإقامته والعادات 

املتبع���ة فيه. كم���ا يرتبط اأي�شًا بف���ن العيالة الذي 

ميار�س يف ولي���ات حمافظات: الباطنة والظاهرة 

والربميي. فعادة ما يوؤدى العازي قبل اأداء العيالة 

)قبل و�ش���ول املجموعة اإىل مكان الأداء مبا�شرة( 

اأو بعده )قبل مغادرتهم املكان(. وي�شرت�شل املوؤلف 

يف التعريف بفن العازي ليعر�س لنا طريقة الأداء 

يف ه���ذا الف���ن م���ع بع����س النم���اذج ال�شعرية بني 

العازي واملجموعة. ث���م ي�شتعر�س ق�شائد العازي 

التي تاأتي يف خم�شة اأن���واع من ال�شياقات ال�شعرية 

املعروفة يف ال�شعر ال�شعبي عامة والُعماين خا�شة، 

وه���ي: املطلق���ة، والعددي���ة، والألفي���ة، واملربوعة، 

واملو�شول���ة. م�شريًا اإىل اأنه م���ن املمكن اأن تتمع 

الأن���واع الثالثة الأخرية يف �شي���اق ق�شيدة واحدة 

تكون: األفي���ة، مربوعة، ومو�شول���ة. اأما الأغرا�س 
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الت���ي يت�شمنه���ا ال�شع���ر يف العازي فه���ي متعددة 

ومتنوعة، مث���ل: املدح والفخر، ال���ورع وتقوى اهلل 

�شبحان���ه وتع���اىل، الوع���ظ والن�ش���ح والإر�ش���اد، 

احلكم واملثل احل�شنة، الو�شف، وقد يكون 

يف الغ���زل اأي�ش���ًا. وينتهي الكتيب 

بامل�ش���ادر العلمي���ة الت���ي اعتمد 

عليها املوؤل���ف. والكتاب على هذا 

النح���و يع���د م���ن النم���اذج التي 

ت�ش���رح عنا�شر الرتاث ال�شعبي يف 

اأ�شلوب مب�شط وخمت�شر.

�لفنون �لعريقة ب�شلطنة ُعمان 

الأول  اجل���زء  �ش���در 

»اإي�ش���اح  كت���اب  م���ن 

العريق���ة«  للفن���ون  الطريق���ة 

لل�شاع���ر خمي����س ب���ن جمع���ة املويت���ي؛ 

وياأت���ي اإ�شدار ه���ذا الكتاب �شمن م�ش���روع وزارة 

ال���رتاث والثقافة لدع���م الُكت���اب الُعمانيني ون�شر 

اإبداعاته���م يف �شل�شل���ة اإ�ش���دارات متتابع���ة، كما 

ياأت���ي اأي�ش���ًا �شم���ن احتف���اء ال�شلطن���ة مب�شق���ط 

عا�شمة الثقافة العربية لع���ام 2006. وهذا هو 

اجلزء الأول الذي يقع يف 120�شفحة من القطع 

املتو�شط، واملوؤلف قد وعد باإ�شدار اجلزء الثاين، 

غ���ري اأن���ه مل يقع حت���ت اأيدينا عند اإع���داد امللف. 

ورغم اأن الكتاب بدون فهر�س اإل اأنه يحوي مقدمة 

خمت�شرة وافية مب�شروع املوؤلف، ولأنه �شاعر فقد 

ا�شته���ل بتعري���ف ال�شعر كون���ه م���راآة لالأحا�شي�س 

الرقيق���ة وامل�شاع���ر ال�شفيف���ة، واأداة  للتخاط���ب 

العمي���ق  بني الب�ش���ر الذين ت�شتهويه���م الكلمات، 

حي���ث اأن ال�شع���ر ال�شعب���ي كان ولي���زال ذا اأث���ر 

عمي���ق يف الثقافة الُعمانية بحكم انت�شاره الوا�شع، 

ويعتربه املوؤلف هو املوؤ�ش�س للفن الغنائي ال�شعبي، 

ولي���زال ه���و الراف���د الأول لالأغني���ة اأو ق���ل الفن 

ب�ش���كل عام لقربه م���ن الأذن يف الو�شط الُعماين، 

اإيل جان���ب الن�شيابية التي ت�شف���ي الطرب املوؤثر 

يف الأداء، وقد راأى خمي�س بن جمعه اأن من واجبه 

كواحد من ال�شع���راء ال�شعبيني توثيق هذه الفنون 

ال�شعبي���ة لتبقى �شاه���دًا عريقًا ومرجع���ًا و�شجاًل 

للمتحم����س له���ا، واحلاين عليه���ا، والباحث فيها. 

ًل  �شتهال ا لهذا امل�شروع مل يكتف املوؤلف بالكتابة و

عن فن���ون خمتلفة وهي: 

وف���ن  الدر�شع���ي،  ف���ن 

الريح���اين، وفن اجلمل، 

وف���ن  الب�ش���ري،  وف���ن 

اب���و كلم���ه، وف���ن الع���ازي 

وف���ن  اأمناط���ه،  مبختل���ف 

الرزح���ة، ولكنه اهتم اأي�شًا 

بالكتاب���ة عن الفن وما حوله 

بتوثي���ق بع����س امل�شطلح���ات 

املتعلق���ة ب���ه، وبي���ان دللتها، 

رمزيتها...اإل���خ.  وتف�ش���ري 

والكتاب عل���ي �شغر حجمه اإل 

اأنه يح���وي �شرح���ًا وافيًا لهذه 

الفنون ومناذج لها. 

ويب���داأ املوؤل���ف كتابه بالتعري���ف بالرزحة وهو 

الف���ن ال�شه���ري قاطب���ُة بني الفن���ون الُعماني���ة، اإذ 

يعرب ع���ن جدي���ة ال�شخ�شي���ة الُعماني���ة ورزانتها 

وهيبته���ا وب�شالته���ا برت�شي���خ الوقائ���ع والأحداث 

الت���ي متر باملجتمع الُعم���اين، وتتميز الرزحة بفن 

املب���ارزة بال�شي���ف، اإيل جان���ب كونه���ا مطارح���ة 

�شعري���ة ارتالية، ويذكر املوؤلف الأمناط املختلفة 

للرزحة منها: رزحة الق�شافية، رزحة الالل العود 

)الرزحة الكبرية(، واملنا�شبات التي ُي�شاهد فيها 

فن الرزحة مث���ل الحتفال بن�شر حتققه القبيلة، 

اأو ال�شتع���داد ل�شفر البح���ارة، اأو ا�شتعدادًا لغزوة 

تقوم بها القبيلة...اإلخ. وي�شتطرد اإىل و�شف فرقة 

فن الرزحة، وتكوين اأع�شائها، ووظيفة كل ع�شو، 

والأدوات امل�شتخدم���ة مثل ال�شي���وف مع الرتو�س، 

والطب���ول مع املناقي���ح اأو امل�ش���ارب، والربغام اأو 

الربغوم..اإلخ. 

وي�ش���ري املوؤل���ف اإىل اأن البع����س م���ن �شع���راء 

فن���ون  يف  الكتاب���ة  ميار�ش���ون  ال�شعب���ي  ال�شع���ر 

والب�ش���ري،  واجلم���ل  والريح���اين،  الدر�شع���ي، 

ويحفظ���ون قواعده���ا واأراجيزها ع���ن ظهر قلب، 
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ويقومون ب�شياغة الألغاز والأ�شئلة يف امل�شاجالت 

واملرا�ش���الت، ليخترب بع�شهم البع����س كي تتعدد 

غاياته���ا اخلا�شة التي تبلغ بع����س الأحيان مرتبة 

ذات اأهمية بالغة، وهو ما يجعل هذه الفنون ناقاًل 

للكث���ري من ال�شوؤون ال�شرية ب�شورة مطل�شمة، فال 

ي�شتطيع ال�شاعر جماراة اأقرانه اإن مل يحفظ هذه 

القواع���د. ومن ثم ي�شتعر�س املوؤل���ف هذه الفنون 

التي يبداأها بفن الدر�شعي والأرجوزة الدر�شعية، 

ث���م ينتق���ل اإيل �ش���رح ف���ن الريح���اين، ليذكر لنا 

ق�شي���دة لل�شاعر ها�شل بن عام���ر الناعبي يتكلم 

فيها ع���ن قاعدة ف���ن الريحاين بالتف�شي���ل تبداأ 

بهذه الأبيات:

�لألف رجلن �شاجع �شرغام من بطل

   ليثن غ�شنفر ما يهاب �جلحافلي

و�لبا ب�شل و�لرنج�س يطلع ملب�شل

    غايل وينبه ب���ه ف��وؤ�د �لذ�هلي

و�لتا متر و�لتمر من جرد �لنخل

فر�س ومطرحي خنيزي ومب�شلي  

 وتنتهي بالبيت التايل:

و�شلو� علي من ك�شر ��شنام �جلهل

   مبهن���د�ت���ن ورم���اح �ل������ذو�بلي

وي�ش���رح املوؤل���ف بالتف�شي���ل م���ا ي�شتنتج من 

الق�شي���دة، وكيف يعتمد ه���ذا الفن على الكلمات 

���ل يعتمد علي  ولي����س احلروف...بينم���ا فن اجلمنّ

ربط الأرق���ام باحلروف الأبجدي���ة ح�شب تركيبة 

متف���ق عليها من���ذ القدم، ويعتمد عل���ي هذا الفن 

الفلكي���ون اعتمادًا لباأ�س ب���ه، وال�شعراء يدرجونه 

يف ق�شائدهم ال�شعرية من اأجل اأن يخترب بع�شهم 

البع�س، ويوجد هناك توزيع معني مو�شح بجدول 

اأبجدي- اأبجد هوز حط���ي كلمن �شعف�س قر�شت 

ثخذ �شظغ ، ودللة رقم كل حرف- حمفوظ لدى 

�شعراء ه���ذا الفن...اإل���خ. ثم ينتق���ل ل�شتعرا�س 

فن الب�ش���ري الذي يعتمد على الأ�شماء الواردة يف 

الق�شيدة وكيف اأن ال�شعراء ميكن اأن يدرجو اأكرث 

م���ن ف���ن يف ق�شيدة واح���دة وذلك كم���ا يف املثال 

ال�شعري التايل:

يكون فحذر يل ما معه علم وخرب

               غنم �آل بدر �شارن فاأر�شن جمدبة

وعن �شتًة مرو� فب�شتانن خ�شر

               وكل و�حدن يعرف مر�ده ومطلبه

وهك���ذا ي�شرح خمي�س بن جمعه خ�شائ�س كل 

فن وكيف يوؤديه ال�شعراء مرورًا بالنايحة اخلالدية، 

ونايح���ة مط���وع، والنايح���ة الب�شري���ة اأو الغبا�شي، 

نهاية بالعازي، والعازي الع���ددي، والعازي املطلق 

ويذكر ق�شيدة من تاأليفه مطلعها:

�شبحان من �أوهب ُعمان

نورن جتل��ي �فك��ل مك��ان   

وعلي يدينه �حلق بان

و��شح وك��ل ح���دن ي�ر�ه    

والكت���اب على ه���ذا النحو يع���د توثيق���ًا مهمًا 

لبع�س من فنونن���ا ال�شعرية الُعمانية التي ت�شتهوي 

املتخ�ش�شني وغري املتخ�ش�شني.

حكم و�أمثال �لُعمانيني

�شدرت الطبعة الثالثة لكتاب يف الأدب ال�شعبي 

الُعماين حمل عنوان »الُعمانيون حكمهم واأمثالهم 

ال�شعبي���ة« عن وزارة الرتاث والثقافة عام 2002. 

والكت���اب يقع يف 86 �شفحة م���ن القطع ال�شغري، 

قام بجمع مادته امل�شت�ش���رق لفتانت كولونيل م ي. 

اأ �س. ج���ي ، الذي بداأ موؤلف���ه مبقدمة ي�شرح فيها 

�شرورة درا�شة الأمث���ال واحلكم ال�شعبية لدار�شي 

اللغة العربية، باعتباره���ا م�شدرًا غنيًا لكثري من 

اللهجات والعب���ارات اللغوية الغريب���ة، وكيف اإنها 

تع���رب عن اأفكار ال�شع���وب واأحا�شي�شها، خا�شة اإذا  

كان ه���ذا ال�شع���ب يعي����س يف املراح���ل الأوىل م���ن 

ح�شارته...اإل���خ. وكيف تكون تلك احلكم والأمثال 

ناف���ذة اأو �ش���ورة اأق���وى واأعمق تعب���ريًا عن �شلوك 

وع���ادات واأمن���اط التفك���ري ل���دى اأي اأم���ة، ولك���ن 

مامييز ه���ذا العمل الذي مل يكم���ل املائة �شفحة، 

ويجعلن���ا نر�شحه للعر�س، ه���و املقدمة التي كتبها 
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املوؤلف مبنتهي املو�شوعي���ة واحليادية العلمية عن 

اللغ���ة العربي���ة حيث يق���ول: واأن اأروع م���ا يف اللغة 

العربي���ة هو ذلك التما�ش���ك والتجان�س الذي تقوم 

علي���ه �شياغ���ة الأف���كار اأو التعب���ري عنه���ا، 

بالرغم مما تنطوي عليه من �شدة 

التعقي���د. وهذه الغراب���ة، م�شافًا 

اإليها �شم���ات وخ�شائ�س ال�شعب 

العربي ك�شعب حاد املالحظة اإيل 

درجة ق�شوى، ق���د ت�شافرت كلها 

لتخلق اأدبًا �شعبيًا مميزًا من الأمثال 

واحلكم لي�شارعه اأدب اآخر يف اأية 

لغ���ة اأخري م���ن لغات الع���امل، ومن 

ثم فه���و اأدب جدي���ر بالدرا�شة 

والتحليل. وه���ذا يجعلنا بدورنا 

لنّ���ه عل���ي ه���ذه  كع���رب نحيي���ه وجُنْ

الدرا�شة التي ت�شتحق التقدير والإمعان 

فيها من �شخ�س يدر�س ثقافة غري ثقافته بكل هذا 

الهتم���ام وال�شغ���ف العلمي املحم���ود. وفيما نحن 

يف هذة الن�شوة، ياأخذن���ا الكولونيل اإيل اإيكولوجيا 

املكان حيث موقع الع���امل العربي، وظروف احلياة 

الت���ي يعي�شها كل جزء منه، مما مل يف�س اإيل تنوع 

اللهج���ات الإقليمية فح�شب ب���ل واإيل تنوع الأمثال 

ال�شعبي���ة وفقًا ل���كل بيئة، بحيث اأ�شب���ح لكل جزء 

م���ن الوطن العرب���ي اأمثاله ال�شعبي���ة اخلا�شة به. 

اأما �شلطنة ُعمان فهي تنفرد بخ�شائ�س جغرافية 

وطبيعية، �شاهمت يف فر�س عزلة على �شعب ُعمان 

قرون���ًا طويلة...حيث يق���ول: اإذا األقينا نظرة علي 

التخوم الرملية وال�شحراوية التي حتيط ب�شلطنة 

ُعمان م���ن �شمالها وغربها وعدم وجود موا�شالت 

بري���ة ب���ني اأجزائه���ا املختلف���ة، فاإنن���ا لن�شتغرب 

الطريق���ة الت���ي ا�شتطاع بها الُعماني���ون الحتفاظ 

بطريقته���م يف الأداء والتعب���ري ع���ن اأفكارهم من 

خالل في�س من الأمثال واحلكم ال�شعبية، ا�شتنتج 

املوؤل���ف م���ن خاللها الت�شاب���ه الوثيق ب���ني الأمثال 

الُعمانية يف جمال تطبيقها وبني ال�شعوب الأخري، 

وكذل���ك ال�ش���دق الب�شيط الذي يرب���ط بني جميع 

الآداب ال�شعبي���ة، م���ن خالل ترب���ة احلقاب هو 

واح���د، مهما اختلف اأمن���اط التعبري عنها من اأمة 

اإيل اأخ���ري.. ويف م���نت الكت���اب مل ينته���ج املوؤلف 

حمدد للتعام���ل مع الأمث���ال واحلكم منه���ج 

الت���ي قام بجمعه���ا، فهو 

يذك���ر من���اذج متع���ددة 

ال�شعبي���ة  الأمث���ال  م���ن 

يتبع���ه ب�شرح معن���ى املثل 

ثم م�ش���رب املث���ل كما يف 

ه���ذا املثل )اإن ج���ار عليك 

الزمان ُجور علي الأر�س( و 

رب حلث الإن�شان  هو مثل �شُ

دون  ال�شدائ���د  حتم���ل  عل���ى 

ال�شت�ش���الم له���ا، املعن���ى اأنه 

اإذا جار علي���ك الزمان فواجه 

اجلور بالعمل الدوؤوب. واأحيانًا 

ومعن���اه  املث���ل  يذك���ر  اأخ���رى 

فقط..واأخ���رى ي�شرد املثل وامل���رادف له اأو املتغري 

عنه يف بلد اآخر كما يف املثل التايل )اإن كان املتكلم 

جمنون يك���ون امل�شتمع عاقل(، ويعني هذا املثل اأن 

الإن�شان يجب اأن يتذرع باحلذر قبل اأن يحكم علي 

ما ي�شم���ع من الكالم، وهذا املث���ل بن�شه �شائع يف 

م�شر..واأحيان���ًا اأخرى يذكر املوؤل���ف املثل ويتبعه 

مبا ي�شبه���ه يف بلد اآخر مثل) وم���ا تطيح ال�شقيفة 

اإل عل���ي راأ�س ال�شعيفة( ويقابل���ه املثل الإجنليزي 

الذي يق���ول )امل�شائ���ب لتاأتي ف���رادة(. واأحيانًا 

اأخ���ري يذكر املثل ومعناه وم�ش���رب املثل اأو حكاية 

املثل ...اإلخ. غري اأنه جمع ووثق ما يقرب من 300 

مث���ل يف هذا الكت���اب ال�شغري ال���ذي يحتاج قطعًا 

اإىل التو�شع فيه وا�شتكمال مادته من قبل الباحثني 

الوطنيني بال�شلطنة.

�ل�شناعات �لف�شية يف ُعمان 

ول زلن���ا مع اإ�ش���دارات وزارة الرتاث والثقافة 

مب�شقط ب�شلطنة ُعمان، والتي اأ�شدرت عام 2003 

كت���اب  روث هويل »ال�شناعات الف�شية يف ُعمان«، 

والكتاب يق���ع يف 72 �شفحة من احلجم ال�شغري، 

وت�شتهل املوؤلفة كتابها بالإ�شارة اإىل اأنه من الع�شري 
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ج���دًا حتديد اأ�شم���اء الأواين واحللي الف�شية التي 

ت�شتهر ُعمان ب�شناعته���ا، ويرجع ال�شبب يف ذلك 

اإىل كرثته���ا، واإىل اأن اأ�شماء ه���ذه احللي والأواين 

تختلف من منطقة ُعمانية اإىل منطقة اأخرى. 

فالت�شمية التي يطلقها اأهل م�شقط 

عل���ى حلي���ة اأو اآني���ة ما ق���د يوجد 

لها ت�شمية اأخ���رى يف نزوى  مثاًل، 

وهكذا دوالي���ك. ثم تعر�س املوؤلفة 

لتاري���خ �شناع���ة الذه���ب والف�شة، 

وعملي���ة ت�شغي���ل الذه���ب والف�ش���ة 

يف ُعم���ان، م�ش���رية اإىل اأن �شناع���ة 

احلل���ي والأواين الف�شي���ة تنت�شر يف 

العديد من اأقاليم ُعمان ومدنها. 

وم���ن اأهم ه���ذه املراك���ز: بهال، 

وعربي، ومطرح، والر�شتاق، و�شور، 

وم�شقط، و�شاللة، وكان���ت كل مدينة اأو 

منطقة من هذه املناطق حتتفظ لنف�شها بطرازها 

املميز اخلا�س. ويف الوقت احلايل جند اأن معظم 

احلل���ي والأواين الف�شي���ة الت���ي ت�شن���ع يف ُعمان، 

اإمنا يتم ت�شكيلها داخل قوالب من الف�شة ترد اإىل 

ُعمان من ال�شني. وبالنظر اإىل ما تت�شم به احللي 

من مظاه���ر الذوق واجلم���ال، واإىل ا�شتعمالها يف 

التعاوي���ذ، وما ي�شوره ه���ذا ال�شتخدام من اأهمية 

اجتماعية لأ�شحابه، فاإن احللي حتتل و�شعًا فريدًا 

ب���ني الفنون اجلميل���ة وذلك من جه���ة كونها عملة 

قابلة للتداول دائمًا.

ويف اإط���ار حديثها عن تكني���ك �شناعة احللي 

الف�شية يف �شلطنة ُعم���ان ت�شري هويل اإىل مراحل 

عم���ل احللي���ات الف�شية، حيث يتم اإع���داد الف�شة 

اخلام يف قوالب، اأما عملية النق�س والزخرفة فتتم 

بالرت�شي���ع، وباحلف���ر والنق�س، وه���ذا من واجهة 

احللي���ة ومن حيث يت���م ت�شري�شه���ا. ومتر عملية 

النق����س والزخرفة بع���دة مراحل بداي���ة من ح�شو 

احللي���ة بنوع من الق���ار ال�شائل والرمل���ي النقي اأو 

الرماد، ث���م تر�شيع احللية اأو نق�شه���ا، مما يوؤدي 

اإىل اإظه���ار اخلط���وط الب���ارزة لعملي���ة الزخرفة. 

ث���م مرحلة توي���ف خلفية احللية بع���د اأن ي�شبح 

املعدن املطروق �شدي���د ال�شالبة. يتبع ذلك نق�س 

احللية ب�شكب مادة ال�شخ���ام، اأو الزينت اأو ال�شلفا 

 ، ثم تلميع احللية ب�شكل يربز رونقها. عليه���ا

ث���م ت�شتعر����س املوؤلف���ة 

امل�شتخدم���ة  الأدوات 

كالأزمي���ل،  يف احلرف���ة 

والكما�ش���ة  وال�شن���دان، 

واملن�ش���ار  املفرطح���ة، 

وتخ�ش����س  الدقي���ق. 

للتعريف  ج���زءًا  الدرا�ش���ة 

”ري���ال ماري���ا تري���زا“  ب���� 

امل�شنوع م���ن الف�شة، والذي 

ظ���ل مت���داوًل يف ُعم���ان حتى 

وق���ت قري���ب، ورغ���م اأن هذا 

الري���ال مل يعد مت���داوًل الآن، 

اإل اأن���ه لي���زال ُيتخذ كقاعدة 

واأ�شا����س لت�شعري قيمة الف�شة ون�شبته���ا. اأما اأنواع 

الأدوات الف�شية امل�شتعملة يف ُعمان فت�شري املوؤلفة 

اإىل اأنها كث���رية ومتعددة، وتتميز بزخارف كثيفة، 

وبخا�ش���ة تلك التي ُت�شنع م���ن الف�شة اخلال�شة. 

وتذكر عل���ى �شبيل املثال ل احل�شر، اأنواع البنادق 

التي تتحل���ى بالنقو�س الف�شية يف اأعقابها، اأو على 

موا�شريه���ا، وحمافظ البارود اخل�شبية امل�شنوعة 

عل���ى �ش���كل ق���رون احليوان���ات، وتتحل���ى بنقو�س 

وم�شغولت ف�شية على اأطرافها. ومن الأدوات اأي�شًا 

علب حفظ النقود، والبيب���ات، وخاللت الأ�شنان، 

واأدوات واإب���ر التطريز، ونتاف���ات ال�شوك. ومعظم 

رجال املنطقة الداخلية بُعمان يتمنطقون باأحزمة 

تت���دىل منها بع����س الأدوات امل�شنوعة من الف�شة 

كاملالق���ط، والنتاف���ات الت���ي ت�شتخ���دم يف انتزاع 

الأ�ش���واك التي تنغر����س يف اأقدامهم. وي�شتعمل يف 

ُعمان اأنواع كثرية م���ن ال�شال�شل والعقود، اأبرزها 

واأهمها تلك العق���ود التي حتمل التمائم واحلروز، 

وه���ي حلي���ة ف�شي���ة مربع���ة ال�ش���كل اأو �شدا�شية، 

ويتو�شطها عادة حجر. ويعتقد الُعمانيون، مثل هذه 

القطع تقي الإن�شان من احل�شد، اأو العني ال�شريرة. 

و تلب�س حول العن���ق، ويف بع�س الأحيان يف مقدمة 
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الراأ�س. وت�شرت�شل الدرا�شة يف عر�س اأنواع متعددة 

من الق���الدات والأدوات الف�شية ومقارنتها اأحيانًا 

بنظائرها يف الدول العربية.

ث���م ت�شتعر����س الدرا�ش���ة �شناع���ة اخلناج���ر 

والن�ش���ال وال�شي���وف، فاأول ما يلف���ت نظر الزائر 

لُعم���ان ه���و اخلناج���ر الت���ي يرتديه���ا الُعمانيون، 

يف  خا�ش���ة  ب�ش���ورة  اخلناج���ر  ه���ذه  وُت�شتعم���ل 

املنا�شب���ات الر�شمية، وتلب�س ف���وق الد�شدا�شة، ول 

ُي�شتعم���ل اجلاك���ت معها. واخلنج���ر الُعماين اأكرث 

وجاهة يف ت�شميمه مقارنة بغ���ريه يف دول اأخرى، 

حيث اأن طرف الن�شل اأقل انحناءة منه يف خناجر 

املناط���ق الأخ���رى م���ن �شب���ه اجلزي���رة العربي���ة. 

واأح�ش���ن اأنواع اخلناج���ر الُعمانية ه���و ذلك النوع 

الذي يحمل على جراب���ه �شبع حلقات من الف�شة، 

اثنت���ان منها ت�شتعمل لتثبيته باحل���زام، واخلم�شة 

الأخرى للتو�شيه والزينة.

ث���م تنتق���ل املوؤلف���ة للحدي���ث ع���ن الأ�ش���ورة 

واخلالخل الف�شي���ة والتي ت�ش���ري اإىل اأن غالبيتها 

مطعمة بالأحجار الكرمي���ة والف�شو�س حتى ُيتاح 

للرج���ال اأن يتبين���وا الن�ش���اء به���ا. كم���ا اأن الرنني 

والإيق���اع اللذي���ن يحدثهم���ا لب����س اخلالخل عند 

الن�ش���اء، يك���ون لهما وق���ع مو�شيق���ي وتاأثري ح�شي 

جميل. وللخالخل الُعمانية اأطراف معقوفة، بينما 

ل ينطب���ق هذا على الأ�ش���اور. ومن اأنواع اخلالخل 

كث���رية ال�شتعم���ال يف ُعمان ما يع���رف ب� ”الويل“ 

وهو دقيق، ويثبت مب�شمار يف الو�شط، وتوجد هذه 

احللي���ة يف اإي���ران كذلك، ورمبا يع���ود تاريخه اإىل 

القرن الثامن ع�شر قبل امليالد. اأما ال�شوار في�شمى 

يف ُعم���ان ”بنج���ري“، ويرت���دي اأه���ايل م�شق���ط 

ومطرح نوعًا حمفورًا من الأ�شاور قطره نحو ثالثة 

اأرباع البو�شة، ويكون مر�شع���ًا بالف�شو�س غالبًا، 

وُي�شتعم���ل وُي�شن���ع يف م�شق���ط ومط���رح و�شاح���ل 

الباطنة. 

اأم���ا ال�شال�ش���ل والعق���ود الف�شية فه���ي كثرية 

ومتنوع���ة اأي�ش���ًا، واأكرثه���ا تل���ك الت���ي يحيط بها 

اأ�ش���الك ف�شية مت�شابك���ة وهي الأك���رث ا�شتعماًل. 

ويتم �شنع هذا النوع بثني العقد من املعادن ن�شف 

ثنية، ثم و�شلها بع�شه���ا ببع�س. وت�شتعمل لتثبيت 

رداء الراأ����س اأو الطرحة. وتتكون عادة من �شريط 

مكون من خم�س �شال�شل، ُيلب�س حتت الذقن ويثبت 

من كال اجلانبني ب�شوكة. اأما الأقراط فاإن اأكرثها 

انت�شارًا بني �شكان املنطقة ال�شمالية من ُعمان هو 

النوع املدور وي�شمى ”ال�شغاب“. ويكون اأحد اأجزاء 

هذه احللية اأمل�شًا، بينما الأجزاء الأخرى م�شلعة. 

ومن املاأل���وف اأن تلب�س الفتيات عددًا من الأقراط 

يف اآن واح���د م���ن خالل ثقوب مرتا�ش���ة يف الأذن، 

غري اأن البع�س يرتديها يف مقدمة الرا�س.

ثم تنتقل الكاتبة للحديث عن اخلوامت الُعمانية 

حيث يلب�س اأهل ُعم���ان اخلوامت يف كل اأ�شابع اليد 

واأ�شاب���ع القدم على ال�شواء، وتك���ون خوامت القدم 

رقيق���ة ومنقو�ش���ة بب�شاط���ة، اإل اأن هن���اك خوامت 

متنوعة وكثرية، ومنقو�شة وفقًا لالأ�شبع الذي تلب�س 

في���ه، وهي عادة تتكون من خامت���ني، واحد منهما 

ل���كل كف، وخامت لكل ا�شب���ع وكل اإبهام. ورغم اأنه 

لتوجد عادة تقدمي دب���ل اأو خوامت زواج يف ُعمان، 

اإل اأن���ه يتم تقدمي م���ا ليقل عن ع�شرة خوامت عند 

عق���د الزواج. ولعل ا�شتعمال اخلوامت يف ُعمان يتم 

غالب���ًا يف املنا�شب���ات الجتماعي���ة ويف احلف���الت 

الر�شمي���ة. اأما خوامت ال�شح���ر والتعاويذ، فقد كان 

ا�شتعماله���ا �شائع���ًا ع���رب خمتلف الع�ش���ور، ولعل 

لهذه اخلوامت عالقة بخامت النبي �شليمان. وينتهي 

الكتاب بف�شل حول ف�شيات املنطقة اجلنوبية من 

ُعمان، حي���ث تختلف اجلواهر واحللي التي ُت�شنع 

يف ظف���ار- املنطقة اجلنوبية م���ن ُعمان- تختلف 

ع���ن احللي يف املناط���ق الأخرى من الب���الد �شواء 

م���ن حي���ث الت�شمي���م اأو ال�ش���كل، وه���ي اأقرب يف 

اأ�شكاله���ا من احلل���ي التي ت�شن���ع يف اليمن. ففي 

املنطق���ة اجلنوبية يدخل اخلرز امللون ب�شكل وا�شع 

يف احلل���ي، واأكرث الألوان رواج���ًا اخلرز القرمزي 

والأخ�ش���ر اأو املرج���اين، وتوجد اأن���واع من اخلرز 

البال�شتيك. كما تتميز املنطقة اجلنوبية بطرازين 

م���ن الأ�ش���اور الأول ي�شم���ى ”مل���وت“ وُي�شنع من 

اخل���رز الف�شي ال�شمي���ك املربع. والآخ���ر ي�شمونه 

يف ظفار ”املحدبة“ وهو الإ�شم اجلبايل لالإ�شورة 
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ال�شميكة امل�شنعة على �شكل حرف D الإجنليزي. 

وتف���رد الكاتب���ة للعدي���د م���ن النماذج م���ن احللي 

الف�شية للن�شاء قبل وبعد الزواج م�شرية لوظيفتها 

وتنوعها الثقايف يف املنطقة.

 

�لتاريخ �ملروي ل�شور

ويف ع���ام 2012 �ش���در ع���ن 

وزارة ال���رتاث والثقاف���ة بال�شلطن���ة 

امل���روي  البح���ري  »التاري���خ  كت���اب 

لولي���ة �شور« جمع واإع���داد حمود بن 

حمد بن جوي���د الغيالين، وحممد بن 

حمد العرميي، وفري���ق من اجلامعني 

امليدانيني هم: خالد بن �شالح بن 

�شامل العرميي، وعبد اهلل بن �شامل 

بن حمد ال�شناين، ومرمي بنت حمود 

بن حمد بن جويد الغيالنية. والكتاب يقع 

يف 140�شفحة من القط���ع املتو�شط. وُيعد وثيقة 

علمي���ة للرتاث ال�شعبي املرتب���ط بالبحر يف مدينة 

�شور، واعتمد املوؤلفان منهج حمدد وفق األية اجلمع 

امليداين للمعلومة من م�شادرها. ولأجل ذلك، قام 

الباحثون باجلمع املبا�شر من خالل اللقاءات التي 

متت مع �شخ�شيات عا�شت الفرتة الزمنية للتاريخ 

البحري امل���روي ملدينة �ش���ور الُعمانية، وا�شتمرت 

عملية اجلمع امليداين للمرحلة الأوىل نحو �شهرين 

مت خالله���ا ت�شجي���ل معظ���م املقاب���الت باأجه���زة 

الت�شجيل، ومن ثم تال ذلك تفريغ ال�شرطة وتدوين 

الأح���داث وربطها م���ع بع�شها البع����س، بعد ذلك 

متت الزي���ارة الثاني���ة لعدد ممن مت���ت مقابلتهم 

ل�شتي�شاح العديد من اجلزئيات.

وي�شتهل الكتاب بتعريف املوقع اجلغرايف والبعد 

التاريخ���ي ملدينة �شور التي تقع يف الركن ال�شرقي 

م���ن �شلطن���ة ُعمان ومن ث���م فهي تط���ل على بحر 

ُعم���ان. وتبداأ اأوىل ف�ش���ول الكتاب بعر�س للرتاث 

ال�شعب���ي حول �شناع���ة ال�شفن من حي���ث العوامل 

املتعلق���ة بتعل���م احلرف���ة، وال�شفات الت���ي ينبغي 

اأن يت�ش���ف بها م���ن يريد اللتح���اق بتلك احلرفة 

كالنتباه والطاع���ة العمياء للو�شتاد وتقبل املعاملة 

ال�شارمة. كم���ا ير�شد اجلوانب املالي���ة والإدارية 

املرتبط���ة باحلرف���ة، كاآلي���ة التفاق عل���ى �شناعة 

ال�شفين���ة، واملعام���الت املالي���ة املتعلق���ة، وطاق���م 

لنق���رتب  ال�شناع���ة، 

م���ن بع����س الع���ادات 

اخلا�ش���ة  والطقو����س 

بحرفة �شناعة ال�شفن، 

والت���ي م���ن بينه���ا قيام 

�شاحب ال�شفينة بتقدمي 

ال�شفينة  لطاق���م  ذبيحة 

بعد م���د الهرياب، وتعترب 

وكذا  للو�شت���اد،  ك�شياف���ة 

تقدمي احللوى الُعمانية عند 

تركي���ب جارية ال�شنجريري 

مع �شرب األواح الدرميت.

 ثم تط���رق املوؤلف���ان اإىل 

عر�س اأج���زاء ال�شفين���ة والأدوات، لنجدن���ا اأمام 

ع�ش���رات الأج���زاء والأدوات و�ش���رح مف�ش���ل لكل 

منها، بداية من ”اله���رياب“ وهو قاعدة ال�شفينة 

ومرورًا بالأل���واح واأ�شالع ال�شفينة وانتهاء باأجزاء 

وحب���ال الدكل. ث���م الأخ�ش���اب امل�شتخدمة، وعدة 

البح���ار، واأن���واع احلب���ال والأ�شرع���ة. ث���م عر�س 

لنماذج من اأن���واع ال�شف���ن امل�شتخدمة يف املالحة 

البحرية والتي ل تزال ت�شتخدم كال�شنبوك )املد(، 

والغنجة، والبغلة، والبدن، واجلالبوت، والعوي�شية، 

والب���وم، وال�شوع���ي، ولن���ج ال�شيد، واله���وري. ثم 

ير�ش���د الكتاب ع���ددًا م���ن امل�شطلح���ات املحلية 

امل�شتخدم���ة يف ال�شناع���ة. وع���دة من���اذج لبع�س 

�شناع ال�شفن )اأ�شم���اء 74 �شانع(  امل�شهورين يف 

تاريخ ولية �شور.

وقد خ�ش�س املوؤلفان ف�شاًل م�شتقاًل بعد ذلك 

للتعري���ف باملالح���ة البحرية وتتكون م���ن املالحة 

ال�شاحلي���ة وهي التي ت���ري على ط���ول ال�شواحل 

وعلى بعد ل يتجاوز 20 مياًل، ثم املالحة املفتوحة، 

وت���ري يف جمي���ع البح���ار واملحيطات، وه���ي اإما 

مالحة دولية اأو مالحة اأهلية. اأما طرق املالحة فقد 

تكون بدائية اأو فلكية اأو تقديرية، ويق�شد بالأخرية 
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ا�شتعمال ات���اه الرياح والتي���ارات ملعرفة التاه 

وهي اأقرب للبدائية. وي�شتط���رد املوؤلفان يف ر�شد 

وتعريف الأدوات التي ا�شتخدمها نواخذة �شور يف 

اأ�شفاره���م املختلف���ة، ف�شاًل ع���ن التعريف بطاقم 

ال�شفين���ة من نواخ���ذة وبحارة وو�شاتي���د ووليدات 

وغريه���م. واآلي���ة تاأهي���ل النوخذة واأه���م الأعمال 

التي يق���وم بها. ث���م انتقال للحديث ع���ن البحارة 

واآلي���ة اختيارهم واأهم اأعماله���م كاختيار البحارة 

واأجوره���م، ومراجعة املج���اري والقيا�س بالتعاون 

مع ال�شكوين. كما تناول اأهم املواين التجارية التي 

كانت ت�شل اإليها �شف���ن اأهل �شور، واأهم الب�شائع 

امل�شدرة واملجلوبة من تلك املوانئ، ومدد الرحالت 

املختلفة. ثم تطرق املوؤلفان اإىل عدد من الق�شايا 

املتعلق���ة باملالحة البحرية كاأنواع الإ�شابات، واآلية 

التعامل م���ع وفيات البحر، ومفهوم �شنة البحر اأي 

القانون الذي يحكم العالقة بني اأطراف عدة، ففي 

عرف املالحني والبحارة هن���اك ما ي�شتندون اإليه 

من قوانني �شابطة للعالقات الإن�شانية والقانونية 

والإن�شانية، ونظرًا لتعدد الأطراف اخلا�شعة لهذا 

القان���ون اأو ما يعرف با�شم �شن���ة البحر، كان لبد 

من و�شع امل���واد القانونية لتحكم عالقة كل طرف 

باآخر. ث���م ي�شتعر�شا الوثائ���ق املرتبطة باملالحة، 

واأ�شه���ر ال�شربات، وعمليات القر�شنة، والو�شاطة 

التجاري���ة، والنقل ال�شاحلي. واختتما هذا الف�شل 

ع���ن املالح���ة البحري���ة بذك���ر من���اذج  لع���دد من 

النواخذة الذين مت التو�شل اإليهم )479 (.

اأم���ا الفن���ون املرتبطة باملالح���ة البحرية فقد 

كان���ت م���ن ب���ني الف�شول املهم���ة يف ه���ذا الكتاب 

وهي فنون متعددة بتعدد املراحل املرتبطة بعملية 

املالحة، ابتداء من �شناعة ال�شفينة، وانتهاء بر�شو 

ال�شفين���ة يف خ���ور احلجر اأو خ���ور اجلراما قادمة 

من رحل���ة طويلة جابت خاللها ع���ددًا من املوانئ 

املختلف���ة. وق���د حر����س املوؤلف���ان اأن ي�شتقيا اأكرب 

ق���در من هذه ال�شالت )الأغ���اين(، ور�شد الأ�شل 

الأفريقي لبع�شه���ا، واحل�شول على �شالت مل يتم 

تدوينه���ا من قبل، وت�شجيل عددا من هذه ال�شالت 

من اأفواه الرواة مغناة بلحنها الأ�شلي القدمي، وهي 

حمفوظة يف الت�شجيالت امل�شاحبة للكتاب. ومنها 

�شالت مرتبطة ب�شنع ال�شفينة وتهيزها للبحر، 

كال�ش���الت امل�شاحب���ة للقلف���اط ومعظمها �شالت 

اأفريقية، واأخرى م�شاحبة لعملية تكوين ال�شفينة، 

وثالثة مرتبطة بعرامة ال�شفينة اأي تنظيفها. والنوع 

الثاين �شالت مرتبطة بال�شتعداد لل�شفر، والثالث 

مرتبطة برفع الأ�شرعة، ومنها:

يا خوتي يا رباعه

يا خوتي يا رباعه   

حن كلنا ندور

وغايب على �شاعه   

 اأما الف�شل قب���ل الأخري من هذا الكتاب فقد 

خ�ش�ش���ه املوؤلفان لر�شد مناذج لبع�س احلكايات 

والق�ش����س واملواق���ف التي ارتبط���ت بذاكرة رواة 

الكت���اب، وه���ي ق�ش����س لي�شت م���ن ن���وع الإبداع 

ال�شعبي املع���روف، لكنها رواي���ات �شفهية الغر�س 

منه���ا اأن يتعل���م اجليل الق���ادم م���دى الت�شحيات 

واملعان���اة التي بذلها اآباوؤه���م واأجدادهم يف �شبيل 

ه���ذا الوطن، وم���ن اأجل البحث ع���ن لقمة العي�س 

الكرمي���ة، وهذه الق�ش�س حتمل يف طياتها �شمات 

التحدي والإرادة التي ات�ش���م بها املالح ال�شوري، 

ول���ول ذل���ك مل���ا كان لذل���ك الأ�شط���ول البح���ري 

الكبري ذلك ال���دور الرائد، وتل���ك ال�شهرة املدوية 

ب���ني املوانئ املختلف���ة. ومن ه���ذه الق�ش�س رواية 

النوخ���ذه مبارك ب���ن جمعة العرمي���ي الذي يقول: 

”طلعنا من طيوي باتاه م�شقط، وفجاأة تعر�شنا 
لعا�شفة مفاجاأة، و�شربنا ريح وموج، حتى و�شلنا 

لبندر اخلريان، وا�شطررنا للمكوث يومني كاملني 

حت���ى ه���داأت العا�شفة، ث���م توجهن���ا اإىل م�شقط 

حي���ث وجدنا )اللنجات( را�شيات يف امليناء“. اأما 

الف�ش���ل الأخري من الكتاب فقد خ�ش�شه املوؤلفان 

ملعجم لعر�س جانب من اأهم امل�شطلحات التي مت 

ا�شتخدامها يف جمال املالح���ة البحرية، و�شناعة 

ال�شفن، وهي م�شطلحات يع���ود بع�شها اإىل لغات 

وثقافات اأخرى، ولكنه���ا مع مرور الوقت اأ�شبحت 

جزءًا من قامو�س اللهجة ال�شورية.
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در��شات حول �ملدن �لُعمانية

ا�شتطعن���ا خالل رحل���ة البحث ع���ن درا�شات 

الرتاث ال�شعبي ب�شلطنة ُعمان الوقوف على �شل�شلة 

مهمة من اإ�شدارات وزارة الرتاث والثقافة 

ممثلة يف املنتدى الأدبي، تر�شد لنا 

تاريخ وتراث بع�س املدن الُعمانية. 

وقد �شدر ع���ن هذه ال�شل�شلة حتى 

ع���ددًا  ع�ش���ر  �شت���ة   2012 ع���ام 

ل�شت���ة ع�ش���ر مدينة ترتب���ط بعبارة 

»عرب التاري���خ« وهي م���دن: ال�شيب 

عرب التاري���خ- �شور ع���رب التاريخ- 

�شح���ار- ظف���ار- ن���زوي- ع���ربي- 

الر�شت���اق-  بهل���ى-  م�شن���دم- 

اإبراء- �شنك- �شمائل- قريات- 

املظيب���ي- الربميي- �شنا�س. واهتم 

املنت���دى الأدبي ب���وزارة الثقافة بت�شدير 

ه���ذه املجموعة مبقدمة موحدة على النحو التايل: 

.. كان من البديهي اأن حتتل املدن الإ�شالمية عرب 

التاري���خ م���كان ال�ش���دارة يف درا�ش���ات الدار�شني 

وبح���وث الباحثني، اإل اأنه من املوؤ�شف اأننا مل جند 

من بينهم من اأوىل عناي���ة خا�شة بحوا�شر ُعمان 

ومدنه���ا، ب���ل اإن تاري���خ ُعم���ان وب�شكل ع���ام قوبل 

ب�ش���يء م���ن ع���دم الهتم���ام والإن�ش���اف من قبل 

العديد من املوؤرخني واجلغرافيني، مما يلقي على 

كافة املوؤ�ش�شات العلمية والثقافية بال�شلطنة مهمة 

اإن�شاني���ة وذلك باإعادة النظ���ر يف �شياغة تاريخنا 

النا�شع ب�شكل عام، وتاريخ مدن ُعمان وحوا�شرها 

ذات الثواب���ت احل�شري���ة والفكري���ة والإن�شاني���ة، 

والت���ي كان لتاألقه���ا الثق���ايف وتاأثريه���ا ال�شيا�شي 

والجتماعي والقت�شادي ح�شوره الفاعل واملتميز 

واملوؤثر على ال�شاحتني املحلية والعاملية منذ ع�شور 

ما قبل التاريخ.

واعت���زازًا بهذا الدور الرائ���د الذي ا�شطلعت 

به حوا�شرن���ا، وتقديرًا للمهم���ة الوطنية والعلمية 

امللقاة عل���ى عاتق الأجيال احلا�ش���رة وامل�شتقبلة، 

والثقاف���ة ممثل���ة  ال���رتاث  وزارة  فق���د حر�ش���ت 

يف املنت���دى الأدب���ي على من���ح تلك امل���دن العناية 

والرعاية والهتمام. وذل���ك عرب الندوات العلمية 

والثقافي���ة التي ي�ش���ارك فيها نخبة م���ن املوؤرخني 

والباحثني املتخ�ش�ش���ني للعمل على 

ومكانتها  اأهميتها  اإبراز 

واجلغرافية،  التاريخية 

م���ن  ت�شتحق���ه  ومب���ا 

درا�ش���ات ج���ادة عميق���ة 

ومو�شوعي���ة ترثي املكتبة 

والعربي���ة،  الُعماني���ة 

الأمان���ة  ب���كل  وتنق���ل 

والدقة الب�شم���ات املتميزة 

والإ�شعاع���ات امل�شيئ���ة لهذه 

املدن عرب التاريخ.

ه���ذه  اأهمب���ة  وتاأت���ي 

تت�شم���ن  كونه���ا  ال�شل�شل���ة 

الأبعاد التاريخية واجلغرافية 

والأثرية غلى جانب البعد الفولكلوري لكل مدينة. 

واخرتنا من ه���ذه ال�شل�شلة ثالثة كتب لثالث مدن 

ُعمانية كنموذج للعر�س وهي: �شحار عرب التاريخ- 

اإبراء عرب التاريخ- �شمائل عرب التاريخ.

�شحار عرب �لتاريخ

�ش���درت الطبع���ة الثاني���ة ع���ام 2012 لكتاب 

»�شح���ار ع���رب التاريخ« وال���ذي يحمل رق���م 2 من 

�شل�شل���ة املنتدى الأدبي التي اأ�شرنا اإليها. ويت�شمن 

ه���ذا الإ�ش���دار جمموع���ة م���ن املحا�ش���رات التي 

األقيت �شمن ندوة �شحار عرب التاريخ التي اأقامها 

املنت���دى الأدبي يف ولية �شحار يف الفرتة من4-6 

يوني���و1997 توثيقًا للمعلومة ومرجع���ًا للدار�شني 

والباحث���ني واإف���ادة لكل راغ���ب ومري���د للمعرفة. 

ويعر����س الكت���اب بداي���ة لدرا�شة بعن���وان »�شحار 

بني التاريخ والأثار« ملعاوي���ة اإبراهيم، و«�شحار يف 

كتابات اجلغرافي���ني واملوؤرخني« ل�شعيد بن حممد 

الغي���الين، ثم درا�ش���ة علي بن حم�ش���ن اآل حفيظ 

بعن���وان »�شحار يف مواجهة الأح���داث«. اأما �شعيد 

ب���ن �شليم���ان الع�شائ���ي فقد كت���ب ح���ول »�شحار 

ودوره���ا الثقايف«، فيما كتب عبد الغفار بن حممد 

�شري���ف ال�شيزاوي ح���ول »اخل�شائ����س ال�شوتية 
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للهج���ة �شحار«. اأما خليفة ب���ن عبداهلل احلميدي 

فقد كتب عن »املوروث ال�شعبي وتاأثريه الجتماعي 

والقت�ش���ادي« والتي �شجل يف درا�شت���ه بع�شًا من 

الع���ادات الُعماني���ة كع���ادة العل���وم، وع���ادات 

ال�شياف���ة، ورك����س اخلي���ل اأم���ام 

احل�شن، والع���زوة »العيود« اأمام 

ث���م ر�ش���د  احل�ش���ن، واملنوب���ة. 

بع�س احلكايات ال�شعبية الُعمانية 

منها حكايات التالحم والت�شامن 

�شح���ار  ع���ن  تاريخي���ًا  املنقول���ة 

الك���رام )مب���ادئ واأعراف  واأهلها 

اجتماعية( مثل حكاي���ة »اإ�شحاق«، 

ورواي���ة ت�شري اإىل ازده���ار الزراعة 

يف �شح���ار. ث���م انتق���ل الكاتب 

للحديث عن الألغ���از والأحاجي 

ال�شعبي���ة، والت���ي ت�شم���ى بالتخاتري 

والتغاب���ي والأعاجي���ز يف ُعم���ان، والت���ي 

تعرب عن واقع ح�شاري و�شلوك اأدبي وفكري عميق 

وعري���ق. وقد عر�س لبع����س الألغاز تاركًا احلل يف 

نهاي���ة الدرا�شة، ومنه���ا: وجهك عزيز يف ال�شم ما 

هات؟. ثم عر�س لبع�س الأمثال ال�شعبية ب�شحار 

منه���ا: ل ت���زرع النارجي���ل يف �شح���ار.. ول ت���زرع 

الفر����س يف ظف���ار- كما خاطب لي���ل- كل ذبيحة 

تعلق بكراعها )اأي كل �شخ�س م�شوؤول عما يفعله(. 

ثم يف�شل الكاتب يف بحث املوروث ال�شعبي وتاأثريه 

الجتماعي والقت�شادي اليومي، م�شريًا لتاأثريه يف 

الطب وال�شيا�شة والقت�شاد.. وم�شريًا ب�شكل �شريع 

لبع�س الألع���اب والفن���ون املرتبطة ب�شح���ار. اأما 

الدرا�شة قبل الأخرية يف هذا الكتاب فكانت ملحمد 

ال�شحات قرق�س بعنوان »�شحار وتراثها البحري«، 

وال���ذي ا�شتعر����س في���ه �شبك���ة املوان���ئ والط���رق 

املرتبطة ب�شحار.، ونظ���م الإبحار والت�شال بني 

�شحار واملوانئ التجاري���ة. واختتم الكتاب  مبقال 

حممد ب���ن عبداهلل العبي���داين ح���ول التفاقات- 

القواعد بني احلكومة والدلأل.

�إبر�ء عرب �لتاريخ

ه���ذا الكتاب يحمل رقم 9 من �شل�شلة املنتدي 

الأدب���ى وال���ذي �شدر ع���ام 2007، وه���و ح�شاد 

الن���دوة التي  اأقامها املنتدى الأدبي يف ولية اإبراء 

يف دي�شمرب 2003. وولية اإبراء هي حلقة الو�شل 

املنطقة ال�شرقية وحمافظة م�شقط، بني وليات 

كم���ا كانت وا�شطة العقد 

املواق���ع  م���ن  للعدي���د 

املنطق���ة.  يف  ال�شياحي���ة 

ع���دة  الكت���اب  واحت���وى 

بدرا�شة  ب���داأت  درا�ش���ات 

اجلغ���رايف  املوق���ع  ح���ول 

ب���ن  ل�ش���امل  اإب���راء  لولي���ة 

ث���م  احلرتو�ش���ي،  مب���ارك 

»اإب���راء ومكانته���ا التاريخية« 

ليعق���وب ب���ن �شعيد ب���ن يحي 

ال���ربواين، ث���م درا�ش���ة ح���ول 

»املع���امل الأثري���ة والتاريخي���ة 

يف اإب���راء« ليعق���وب ب���ن �شامل 

البو�شعي���دي. تال ذلك درا�شة يعق���وب بن يو�شف 

بن �شعيد احلارثي ح���ول احلياة الفكرية والعلمية 

يف اإب���راء. ثم درا�شة  مال���ك بن �شلطان بن مالك 

احلارث���ي ح���ول احلي���اة القت�شادي���ة يف اإب���راء. 

و�شوف نتوقف قلياًل حول درا�شة  �شعيد بن حممد 

ب���ن �شعيد الها�شمي املعنون���ة »املوروث ال�شعبي يف 

ولي���ة اإب���راء ) الفولكل���ور(«، والت���ي يعر�س فيها 

الكاتب الأه���داف املتوخاه من هذا البحث، والتي 

خل�شها يف التايل:

ج���رد الع���ادات والتقالي���د والفن���ون ال�شعبية 

للولية

تبويب هذا ال���رتاث ال�شعبي وف���ق امل�شنفات 

العلمية

اجلدوى القت�شادي���ة والجتماعية والثقافية 

ل�شتثمار الرتاث ال�شعبي

الأدب ال�شعب���ي ال���ذي متيزت ب���ه الولية عن 

�شائر الوليات.

وعل���ى ه���ذا النحو ا�شتعر����س الكات���ب اأ�شكال 

الأدب ال�شعبي باملنطقة كالهمب���ل والرزحة وال�شح 

�ش���ح، والقطافي���ة، والعازي���ن والط���ارق، والون���ه، 

واحلادي، وامليدان، والزار.. ومقارنتها بعدة اأماكن 
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اأخرى. ثم اأ�شار الكاتب لبع�س املعتقدات املرتبطة 

بالكائن���ات اخلرافي���ة، والع���الج ال�شعب���ي، وزيارة 

الأولي���اء. ثم تن���اول بع�س الألع���اب ال�شعبية كلعبة 

»اللكد«، ولعبة »اأم ال�شت« وغريهما. اأما املهن 

واحل���رف ال�شعبي���ة بالولي���ة فقد 

ا�شتعر�س املوؤلف احلرف اخلو�شية 

واحلرف  باملنطق���ة،  )ال�شعفي���ة( 

ث���م احل���رف  الغزلي���ة والن�شي���ج، 

اجللدية ك�شناعة النعال، وال�شعن، 

والطب���ول.. اخلناج���ر،  واأحزم���ة 

اإل���خ. ثم احلرف الف�شي���ة والذهبية 

كاحللي الن�شائية ومكمالتها والأواين 

الف�شي���ة. ثم احل���رف اخل�شبية  

واحل���رف  والوي���ج.  كاملناج���ري 

كاملج���ز،  والنحا�شي���ة  احلديدي���ة 

واملخال���نب واملنا�ش���ري، واملراج���ل، ودلل 

القهوة..اإلخ. واأخريُا ال�شناعات اخلفيفية كاحلناء 

والبخور. ثم يختم الدرا�شة با�شتعرا�س اأهم الأزياء 

والزينة الُعمانية لكل من الرجال والن�شاء. واختتم 

الكتاب بدرا�شة ل�شامل بن مبارك بن علي احلجري، 

و�شعيد بن حممد بن �شعيد الها�شمي بعنوان »اإبراء 

يف ع�شر النه�شة«.

�شمائل عرب �لتاريخ

اأما ه���ذا الكتاب فيحمل رق���م11 من �شل�شلة 

املنت���دى الأدبي، وقد �شدر ع���ام 2008 كح�شاد 

للندوة التي اأقامها املنتدى الأدبي يف ولية �شمائل 

يف دي�شم���رب 2005. ومنطقة �شمائ���ل تعد اإحدى 

وليات املنطقة الداخلية الهامة. وقد اتبع الكتاب 

املنه���ج نف�شه فب���داأ بدرا�شة ح���ول جغرافية ولية 

�شمائ���ل لعلي بن �شعيد البلو�ش���ي، ثم درا�شة حول 

مكانة �شمائل الفكرية والأدبية ملحمود بن مبارك 

ال�شليم���ي، تلته���ا درا�شة ح���ول �شمائ���ل ومكانتها 

الثقافية والجتماعية يف التاريخ القدمي واملعا�شر 

ملب���ارك بن �شي���ف الها�شم���ي، ثم املع���امل الأثرية 

لولية �شمائ���ل لعلي بن را�شد املديلوي. و�شنتوقف 

عن���د درا�شة �شليمان بن �شيف بن �شعيد الها�شمي 

ح���ول الع���ادات والتقالي���د يف ولية �شمائ���ل والتي 

بداأها بال�شيافة م�شريًا اإىل اأن هناك عادة �شائدة 

ة  حمي���د ب���ني اأه���ايل �شمائل ب���اأن ال�شيف ل و

ينفرد ب�شيافته �شخ�شا 

م���ا، واإمنا يك���ون حتت 

اإ�ش���راف كاف���ة الأهايل 

للقري���ة اأو املحل���ة. وتعد 

»ال�شبل���ة« حمط ال�شيافة 

وتك���ون  للبل���دة،  العام���ة 

الأوق���ات  كل  يف  مفتوح���ة 

ويتواج���د فيها اأه���ل القرية 

ب�شورة م�شتمرة.. كما يلتقي 

بها اأه���ل العلم واملعرفة، كما 

تع���د حمط���ة تب���ادل الثقافة 

ا�شرتاح���ة  كونه���ا  والعل���وم 

للعابرين. وي�شتعر�س الكاتب 

العديد من طقو����س ال�شيافة كدق القهوة وتقدمي 

الطع���ام وب�شا�ش���ة ال�شتقبال وغريه���ا. ثم ينتقل 

لر�شد الع���ادات اخلا�شة بالأعي���اد واإعداد وجبة 

العي���د امل�شه���ورة وه���ي »العر�شي���ة« الت���ي تعد من 

اللحوم املحلي���ة، ثم طقو�س و�شع احلناء والتهنئة 

بقدوم العي���د، واخلروج اجلماع���ي لالأهايل. اأما 

الع���ادات املرتبطة بالأ�ش���واق التقليدية يف �شمائل 

فالبل���دة حتت���وي ثالث���ة اأو اأرب���ع اأ�ش���واق ي�ش���ف 

املوؤل���ف هيئتها واأماكن البيع وال�شراء وغريها. ثم 

ي�شتعر�س الكاتب العادات املرتبطة بيوم احل�شاد 

يف �شمائ���ل حي���ث �شج���ل التع���اون اجلماع���ي بني 

اأه���ل البلدة وخا�شة يف ي���وم »اجلداد« وهو مو�شم 

قط���ع ع���ذوق النخيل..اأما جني التم���ور اليومي اأو 

م���ا ي�شم���ى »اخلرافة« فت���ربز عادة تق���دمي دعوة 

امل���ارة لتناول بع�س حبات الرط���ب مقابل الدعاء 

وال�شكر.. كما ا�شتعر�س الكاتب بع�س ال�شناعات 

احلرفي���ة كاملن�شوج���ات ومنتج���ات النخيل، وكذا 

�شناع���ات احلل���ي والور�س املرتبطة به���ا. وينتهي 

الكت���اب بف�ش���ل حت���ت عن���وان »ولي���ة �شمائل يف 

ع�شر النه�شة« خللفان بن �شلطان البكري.

�شور �ملقال من �لكاتبة
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ا�بداع  والمرأة:
ا[مانة العلمية في دراسة 

المأثور الشعبي

ح�شن �ل�شامي

كاتب عربي مقيم يف اأمريكا

أطلق األس��تاذ مصطفى جاد في مجلة الثقافة 
الشعبية نداًء بعنوان: »مأسآة نعيشها في حقل الثقافة 
الش��عبّية.«)1( يق��ول ج��اد: »تعالوا نتأم��ل ما يحدث، 
على مدى عش��رات السنوات الس��ابقة حيث مت جمع 
ك��م هائل من املواد املأثوري��ة. وإذا نظرنا للمراجع 
العلمية في العديد من الدراسات املنشورة... فنادرًا 
م��ا جند مرجعا يش��ير إلى أن هذه امل��ادة مصدرها 
أرش��يف كذا برقم كذا، أو أنها مأخوذة من الش��ريط 
رق��م كذا مبركز ك��ذا.«)2(  وفي تص��وره،  فإن هناك  
مشكلة كبرى »أشبه بالفيروس الذى انتشر بيننا ينخر 
ف��ي عظام  التقدم في هذا املجال« ممثلة في حجب 
امل��ادة عن جمهور الباحثني واتهام من يس��تخدمها  
بالس��رقة. ويختتم جاد نداءه  بالس��ؤال: »متى نتعلم 

ثقافة اإلتاحة ؟؟«
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واملُن���ادي عل���ى حق. ولك���ن اإىل جان���ب املادة 

امليداني���ة الغائب ال���ذى يدع���و اإىل اإتاحت���ه، فاإن 

هن���اك اأي�شًا جان���ب الأمان���ة واملو�شوعية العلمية 

ال���ذى يج���ب اأن ُتراَع���ى قواع���ده. فثقاف���ة اإتاحة 

اأ�شماء الباحثني واملراجع جزء من الأمانة العلمية 

الت���ي ل تقوم لدرا�ش���ة مو�شوعية قائم���ة بدونها. 

ويقابل ثقافة الإتاحة هذه �شرب اآخر من الثقافة 

 »àdG (counterculture/اأو الثقافة امل�شادة(

حتجرعلى الفك���ر املختلف وت�شتبي���ح واأد اجلديد 

م���ن املعرفة وحت�شر تناولها على ثلة من التابعني 

ملركز �ُشلطوي )والذين غالبا ما ي�شكلون جمموعة 

منتفع���ني ولي����س مدر�ش���ة ِعلمي���ة(، ع���الوة على 

ن  اإه���دار حقوق القائل بهذا اجلدي���د. وبهذا يتكونّ

م���ا ُيعرف  ”بالدائ���رة ال�شر�َشة“، التي َينعُم فيها 

بة،  �ُشوُء الفهم وق�شور املع���ارف بالدميومة املُخرنّ

اإذ تدع���م فيه���ا الأخطاء بع�شه���ا البع�س، ويوؤدي 

العداُء للجديد وحاملي���ه اإىل اإ�شدال �شتار اجلهل 

على وج���وده وعليهم. وبعد ف���رتة، تطفو ِك�َشٌر من 

تلك الأفكار اجلديدة املووؤدة، ولكنها تكون مبتورة 

عن اأ�شولها، ُمفَرغة من معانيها. 

واملث���ال لذلك ال�ش���رب الثق���ايف الثاين كتاب 

ظهر موؤخرا، بعنوان » املراأة واحلدوتة: درا�شة يف 

الإب���داع احلكائي للمراأة امل�شري���ة. جمع ودرا�شة  

خال���د اأبواللي���ل، مدر����س الأدب ال�شعب���ي بكلي���ة 

الآداب جامع���ة القاهرة. تق���دمي الأ�شتاذ الدكتور 

اأحم���د علي مر�شي، اأ�شتاذ الأدب ال�شعبي بجامعة 

ان: اأولهما  القاه���رة« )القاه���رة، 2008). والكتاب ِ�شقنّ

»نظرى« يقدم املوؤلف فيه م�شاألة ارتباط احلدوتة 

باملراأة )اإىل جانب اأمور نظرية اأخرى(؛ و ثانيهما 

تميعة حواديت من حمافظة الفيوم ي�شتمل على 

64 ن�ش���ا ومعلوم���ات ع���ن ظروف جمعه���م، وهو 
جمهود حممود  للموؤلف.

د كات���ب هذه  وفيم���ا يتعل���ق بال�ش���ق الأول، َي���ونّ

ال�شط���ور اأن ي�ش���ري اإىل اأن معظ���م م���ا تو�شل اإليه 

اأبواللي���ل م���ن نتائج �شب���ق اأن قام ح�ش���ن ال�شامي 

بتقدميه على نحٍو اأكرث �شمول وِدقة يف العديد من 

اأبحاث���ه املن�شورة اإبتداَء من عام 1966، وخا�شة 

كتاب���ه بعن���وان: حكايات حتكيه��ا �مل��ر�أة �لعربّية 

و�لأمن��اط �ل�شلوكي��ة �لت��ى ت�شوره��ا )ب الإجنليزية، 

1999). ومما يدعو اإىل الأ�شف، اأنه لي�س يف كتاب 

الدكت���ور اأبوالليل اأو تق���دمي الدكتور اأحمد مر�شي 

ل���ه اأي ذكر لتل���ك الأبحاث اأو املراج���ع. واإذا كان 

ت كتابت���ه وَن�ِشره  املوؤل���ف على غ���ري دراية مب���ا مَتنّ

ع���ن ُل���بنّ مو�شوع بحثه وم���ا واكبه م���ن معتقدات 

وممار�ش���ات اإجتماعي���ة واأ�شلوبيه خ���الل ما يربو 

على ثالثني عاما، فاإن ه���ذه املقولة بعدم الدراية 

.
(3)

ل تنطبق على اأ�شتاذه وكاتب املقدمة لكتابه

ون�شري هنا اإىل بع�س ما قدمته اأبحاث ال�شامي 

وكتاباته )يف مراجع عربية، واإجنليزية، واأملانية، 

وفرن�شي���ة( يف جمال الربط ب���ني احلدوتة واملراأة 

و ق�شاياها:

���د كت���اب حكاي���ات م�ش���ر  - يف ع���ام 1980 اأكنّ

ال�شعبية اأن »�حلو�دي��ت �أو�حلكايات ترتبط 

على نحو طبيعي بالن�شوة ويطلق عليها عادة 

(xlviii .عبارة <�أمور ن�شائية>«. )ال�شامي، �س

- وف���ى عام 1988 اأ�ش���ارت درا�شة اأخرى اإىل ما 

يرتت���ب من اأخطاء عند غيبة املعرفة باإرتباط 

احلدوت���ة باملراأة.  ففي مطلع القرن الع�شرين 

ظه���رت »نظرية« موؤث���رة �شاغه���ا الفلكلوري 

ال�شويدي كارل ف. فون �شيدوف... »اإدعت اأن 

الأحدوثة )�حلدوت��ة، �أو �حلكاية �خلر�فية 

كما ي�شميه��ا بع�شهم(« ل وجود لها عند بع�س 

ال�شع���وب، وم���ن �شمنه���م الع���رب وجماعات 

وكذل���ك  اأخ���رى،  �شامي���ة  بلغ���ات  متحدث���ة 

امل�شري���ون القدماء. وذهبت هذه »النظرية«، 

الت���ي مت ا�شتخدامها لرتوي���ج الدعاء ب�شيادة 

���د، اأن تل���ك  العن�ش���ر الآري واأن���ه �شع���ب  َ�شينّ

ال�شعوب واجلماعات الأخرى تفتقر بطبيعتها 

اإىل املواه���ب الفني���ة املُبدع���ة الالزمة خللق 

»الأحدوثة« اخليالية.

 ولقد كانت هذه النظرة اخلاطئة نتيجة حتمينّة 

للق�شور ال�شديد يف املعلومات الأولية )الن�شو�س 

امليداني���ة( الت���ي بني���ت عليها؛ وذل���ك اإىل جانب 

اإفتقار الفهار�س املبكرة اإىل املواد العربية. وبهذا 
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تك���ون العينة التي ا�شتخدمها فون �شيدوف ناق�شة 

وغري ممثلة. وعند �لعرب– ب�شكل عام– ُتعد مثل 

تلك �حلكايات �خليالية من تخ�ش�شات �ملر�أة. وملا 

كان اجلامع���ون يف الغال���ب رج���اًل اأوربيني فاإنه مل 

يكن لهم �شبيل اإىل اجلمع من الن�شوة. ومما يدعو 

للده�ش���ة اأن التجميعات امليدانية التي اإحتوت قدًرا 

ل باأ�س به من مثل تلك احلكايات اخليالية مل حتَظ 

بالهتمام املطلوب. )ال�شامي، 1988، �س. 79)

- وف���ى عام 1999  اأ�شار كات���ب هذه ال�شطور اإىل 

اأن تعيني هذا ال���دور الأجتماعي، األ وهو ق�ّس 

�خلر�فات �أو �حلكايات �خليالّية، و ق�شره على 

فئ��ة حم��ّددة من �ل�ش��كان )�لن�ش��اء( يف �لعامل 

�لعربي ميكن �لنظر �إليه على �أنه حالة ُ مبّكرة 

م��ن �لتوج��ه �لدميغ��ر�يف  يف در��ش��ة �ل�ش��ّكان 

ل دار����س للثقاف���ات  و�لثقاف��ة. ورمب���ا كان اأونّ

ال�شعبينّة العربية وجمتمعاتها املحلية الذى اأفاد 

بوجود هذه الظاه���رة هو ابو عثمان عمرو اإبن 

بحر اجلاحظ )ت. 868 اأو 9 م.(. واجلاحظ 

مفك���ر فذ، عق���الين املنحى ...؛ وم���ن املمكن 

م حكاية  ل مفكرعربى ق���دنّ الق���ول باأن���ه كان اأونّ

�شعبي���ة يف ثوبه���ا /اأ�شلوبها ال�شعب���ي التقليدي 

مبا يف ذلك احلوار الق�ش�شي. 

اأم���ا فيم���ا يتعلق بق�شاي���ا املراأة، فاأن���ه ميكننا 

���ة ال�شلبينّة  الق���ول ِبَخاِل�ش���ه م���ن النظ���رة النمطينّ

ال�شائ���دة تاه املراأة، عالوة عل���ى ندائة بحقها يف 

�لأعتز�ز بالذ�ت كاإمر�أة،  فاإنتهى اإىل التاأكيد على 

اأن »�ملر�أة كاملة �لدين و�لِعر�س و�لقلب، ) األإ اأذا 

ها  كان هن���اك من الهواج����س اأو ال�شهوة م���ا ُيحفزنّ

اإىل اخلطيئة مثلها يف ذلك مثل الرجل(«. واإعالن 

اجلاح���ظ ه���ذا ميثل ت�ش���ادا ح���ادا للمعتَق���د باأن 

»الن�شاء ناق�شات عقل ودين«، الذي ُيعزى للر�شول 

اأن  الإعتب���ار  يف  اأخذن���ا  واإذا  ل.ع.م.(.   ����س.   (

القراآن ل يُخ�سنّ حواء وحدها باللوم على اخلطيئة 

الأوىل بل ينحو باللوم اكرث على اآدم )3:2(،  نرى 

اأن ذلك احُلكم على املراأة كان مق�شورا على فرتة 

زماني���ة حم���دودة اأو حالة اإجتماعي���ة خا�شة حتت 

ظروف معين���ة. وتتال�شى ال�شفة بتغ���رينّ الظروف 

املُجتمِعية وتقدمها؛ وذلك هو ما قال به اجلاحظ.  

اإل اأن���ه من خالل تف�شري الذكور لل�شرائع والأحكام 

الديني���ة، اأ�شح���ى احلديث النب���وي  يوؤخ���ذ وكاأنة 

َا اأن الن�شاء ق���د خلقن بهذه  ِرِ ت�شري���ع �شماوى ُمق���رنّ

احلال���ة من النق�س العقل���ي والديني ويبقني عليها 

اإىل الأبد. )ال�شامى 1999، �س. 11)

هذا قليل مما قدمه ال�شامي حول هذا املو�شوع 

على م���دى ن�شف قرن من الزم���ان، اآمال اأن تلقى 

اًء من  تلك الأفكار اإهتماما علميا ونقدا )تقييمَا( بننّ

�شني العرب. اإل اأن ذلك التقييم املن�شود،  املتخ�شنّ

لالأ�ش���ف، مل يح���دث. وعادة م���ا تب���دء الدرا�شات 

الالحقة، عمدَا اأو عن غ���ري ق�شد، بدون اإ�شتفادة 

مما �شبقها اأو اإعالم جمهورالباحثني به.

ويح���وى كت���اب اأبو اللي���ل على بع����س الظواهر 

الأ�شا�شي���ة الت���ي مل تعالج عل���ى نحو �شلي���م، اأو مل 

يتط���رق املوؤل���ف اأ�شا�ش���ا اإىل عالجه���ا. وُيذكر من 

ذلك ما يلى على �شبيل املثال:

)اأ( مبقارن���ة الن�شو����س الت���ي اإحتواه���ا الكت���اب 

بنظائره���ا يف تميع���ات �شابق���ة م���ن م�ش���ر 

)وغريه���ا من الدول العربينّة(، بتطبيق مفهوم 

”الط���راز الق�ش�شي“, )ال�شام���ى، 2004)  يت�شح 
م���دى اَلتفتنّت ال�شدي���د لغالبيته���ا ودللته على 

ناته���ا: بني���ة،  تغلغ���ل عوام���ل الن�شي���ان يف مكونّ

ومو�شوعا، واأداًء. وهذه الظواهر لي�شت �شمات 

���ة على اإب���داع اأو حتديث، ولكنه���ا اأعرا�س  دالنّ

تده���وٍر واأيلول���ٍة اإىل الإنقرا����س. وامل�شاألة هنا 

لي�شت م�شاأل���ة حرمان املراأة امل�شرية/العربية 

م���ن الق���درات الإبداعية، فلق���د مت الأعرتاف 

لها بهذه الق���درات تاريخيا )و اإن اإعُتربت من 

املثال���ب(، ولكن امل�شاألة تتعل���ق بتحديد ماهينّة 

الإبداع ومقوماتة. 

)ب( اإن اإغف���ال الدرا�شات الت���ي �شبقت كتاَبه قد 

ف  اأدت اإىل حرمان جمهور الباحثني من التعرنّ

عل���ى اأ�شم���اء ومراج���ع واآراء تناق����س ق�شاي���ا 

ونظري���ات مرتبطة بالثقاف���ة ال�شعبينّة العربية 

وم�شتقبلها. وكما ُيقال: اإن ال�شل�شلة احلديدية 

ل تك���ون اأقوى من اأ�شد حلقاتها �شعفَا. وبرغم 
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التغريال�شري���ع يف الوقت الراهن، فاإن الثقافة 

القاع���دة  ه���ى  التقليدي���ة لزال���ت  ال�شعبي���ة 

العري�ش���ة التي تق���وم عليها الثقاف���ة ال�شائعة 

وكذلك ثقافة جمتمع ال�شفوة.

ع���ي بنيام���ني ناتانياهو،  ويف زمنن���ا ه���ذا، يدنّ

رئي����س ال���وزراء الأ�شرائيلي، اأن هن���اك يف العامل 

الي���وم ث���الث ح�ش���ارات قدمي���ة فق���ط تت�ش���ف 

بالإ�شتمراري���ة، األ وه���ي: الإ�شرائيلية، والهندية، 

وال�شينية؛ ويذهب الفلكلوري ال�شهري األن َدنَد�س، 

بدون اأدلة، اإىل اأن حكاية »الأخوين: باتو واآنوبي�س« 

ُتها وبرديته���ا الهريوغليفية  )الت���ي ترج���ع ِم�شرينّ

اإىل 1200 عام���ا قبل مولد ال�شيد امل�شيح( لي�شت 

م�شرية-فرعوني���ة ب���ل م�شتع���ارة م���ن ال�ش���رق؛ 

�ش���ني  وينظرالفلكلوري���ون الغربي���ون اإىل املتخ�شنّ

الع���رب على اأنهم جم���رد م�شادر للم���ادة اخلام 

رون. فاأمام  )ن�شو�س ميدانية( واأننّهم ُه���م املُنظنّ

ه���ات ينبغ���ى علين���ا اأن  ه���ذه الإدع���اءات والتوجنّ

نتمعن بِدَراي���ة و�شفافية واأمان���ة يف طبيعة تراثنا 

ال�شعبي وم�شادره، وماهية واأهداف الدار�شني له 

واإتاهاتهم النف�شية والِعرقينّة-القومينّة.

وعلين���ا اأن نب���داأ البح���ث م���ن حي���ث اإنته���ى 

ا  با. اأمنّ الآخ���رون: قبوًل اأو رف�شًا اأو ت�شحيحًا ُم�شبنّ

تاه���ل الآخرين ونتائ���ج اأبحاثه���م اأو َوءِدها فال 

يعود علين���ا اإل باخل�شارة وب�شرورة الب���داأ، اأبداً، 

من نقطة ال�شفر اأو من مرحلة النظرة املنقو�شة، 

كما هواحلال يف كتاب املراأة واحلدوتة.

27  ال�شن���ة ال�شابع���ة خري���ف 2014,  الع���دد   .  1
1.  9  - �س.�س. 8 

2. ي���ود كاتب ه���ذه ال�شطور الإ�شارة اإىل ما قدمه 
هو من منوذج يف هذا املجال.  فاملعلومات املتاحة عن كل 

فقرة  يتم تقد ميها  ل الباحث على النحوالتاىل: 

)اأ(.  املنطقة-الدول���ة- الأر�شيف - رقم ال�شريط/

اد، »الوج���ه«، رق���م الفق���رة-: مالحظات  الفق���رة: الع���دنّ

���ات - تعلي���ق  زيئينّ طرازينّة=رق���م الط���راز ، موتيفات/ُجُ

عل���ى الن�س ككل- )معلوم���ات دميوغرافينّة عن امل�شدر: 

اجلن�س، العمر، الديانة، احلالة الأ�شرية، اإلخ(.

غ واملرتجم: اأ�شماوؤهم مثبوتة  )ب(.  اجلامع واملُف���رنّنّ

فى »امل�شادر/الببليوجرافينّة« وُتعامل املجموعة امليدانية 

عل���ى اأنها من�شورة/)ُمتاحة(-غ���ري مطبوعة، حتت اإ�شم 

اجلامع.

 �أمثلة بالأحرف �لتينية:

  (Bibliographic Sample, The Gulf):  

AGSFC=Arab Gulf States Folklore 
Center]: Doha 85-4 C4310/43-01/. Fayyâd 
(al-), Mr. ¿Alî (col., Bâzlûf: Tapes, 
C4310/43-01/). Transcription by 
¿Abd-al-¿Azîz al-Mutâw¿ah, and Mu-
hammad A. al-Sa¿dî.

(Bibliographic Sample, Egypt): 

CFMC=Folklore Center, Ministry of 

Culture] CFMC: Aswan 7012-B. Hasan, 
Miss Su)âd R. (col.). Instant tr. from 
Nubian to Ar. by A. Bâshâ, F.M. Makki, 
and ?] )Abd-Allâh.

اإه���داء العدي���د م���ن كت���ب ال�شامي  3 - ولق���د متنّ 
ومقالت���ه لأ�شاتذة علم الفلكلور والقائمني على �شوؤونه يف 

وزارة الثقاف���ة  واجلامع���ات. ما متنّ اإه���داء ن�شخ من ُكتب 

ال�شامى كلها ِلِ مكتبة األإ�شكندرينّة منذ �شنوات.
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utilitaire, ensuite artistique, doté 
de tout un langage expressif, au 
coloris chatoyant ? Comment 
doit-il, à présent, se préparer à 
affronter les multiples menaces 
de la mondialisation et à 
défendre sa survie face aux défis 
que lui réserve la mondialité des 
échanges ?

La zarbia marocaine a toujours 
été liée à la continuité de la société 
traditionnelle, aussi bien à la ville 
qu’à la campagne, continuité qui 
est celle des traditions et de la 
fidélité aux valeurs sociales et/
ou tribales, et en premier lieu 
au travail collectif, avec cette 
complémentarité des fonctions 
qu’exigent le travail de tissage 
et le parachèvement de cette 
œuvre qu’est la zarbia. Or, même 
s’il peut sembler que le passé 
perdure dans la vie actuelle des 
gens et dans leurs modes de 
production, la mutation sociale 
et la modernisation accélérée 
des structures sociales et des 
moyens d’existence supposent 
aujourd’hui que soient repensées 
les priorités et les structures 
relationnelles pour tout ce qui 
concerne les formes de culture 

populaire matérielle soumises à la 
loi de l’échange, et de l’échange 
mercantile, en particulier. Cela 
est d’autant plus nécessaire 
qu’il faut désormais faire face 
à l’ouverture des marchés et à 
l’afflux de produits manufacturés 
similaires ainsi que de bien 
des éléments entrant dans la 
composition de ces produits. 

On comprend que la zarbia 
traditionnelle soit, en tant 
qu’artisanat et en tant qu’entité 
répondant à cette appellation, 
menacée sur le marché dans 
son existence même et dans 
sa pérennité, d’abord par le 
tapis produit par des moyens 
autres que manuels, ensuite 
dans sa capacité à conserver 
ses éléments constitutifs et les 
matières naturelles qui entrent 
dans sa composition et à se 
passer des produits chimiques 
qui inondent le marché et 
proposent des alternatives aux 
matériaux traditionnels, quand 
bien même ils n’auraient pas la 
même qualité.

Youssef Naouri

Maroc
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LE TAPIS MAROCAIN :

LES TRADITIONS ARTISANALES FACE 

AUX DEFIS 

DE LA MONDIALISATION

Le tapis marocain témoigne 
d’une longue histoire riche 
de traditions artistiques et de 
coutumes sociales qui en ont 
fait plus qu’un simple produit 
artisanal dans la vie des 
Marocains. Cela a duré jusqu’à 
l’apparition des technologies 
modernes qui a fait que le travail 
manuel, qui était à la base de la 
fabrication et impliquait diverses 
compétences humaines, 
est devenu production 
mécanique et système de 
logiciels, puis accumulation 
et gestion commerciale de la 
marchandise. 

Dans ce contexte de transition 
historique, le tapis marocain 

(plus connu localement sous 
son autre nom arabe de zarbia) 
a su conserver sa splendeur 
artistique, de carpette tissée 
à la pointe des doigts – doigts 
de femme, s’entend, la plupart 
du temps –, ainsi que son 
écriture si expressive : forme(s) 
et thématique(s) ; matériaux, 
éléments divers entrant dans la 
composition du produit ; modes 
de préparation de la matière ; 
géométrie des modèles. 

Comment le tapis marocain 
a-t-il réussi à assurer sa 
pérennité ? Comment de 
simple natte jetée à même le 
sol pour un usage rudimentaire 
est-il devenu un objet d’abord 
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le monde ces arts islamiques 
de l’Espagne, en raison du 
rayonnement que leur conféraient 
l’élégance et la vigueur de leur 
écriture musicale. 

Le malouf est aujourd’hui 
considéré en Tunisie comme 
un genre musical à part. Il est 
composé de treize noubas, 
la nouba étant une « forme 
musicale fixe (qalîb) jouée 
par plusieurs instruments de 
musique selon un ordre précis ». 
Il ne fait aucun doute que le 
chant exécuté sur le mode de la 
nouba a grandement influencé  
la poésie et la musique car il 
était de tradition de réunir, au 
cours d’une séance, plusieurs 
chanteurs et instrumentistes 
dont l’un ouvre la séance en 
chantant ou en jouant de tel ou 
tel instrument, la nouba passant 
ensuite au suivant, et ainsi 
de suite, en une succession 
d’alternances et de répétitions 
au cours de laquelle un 
nombre important de vers sont 
déclinés dont la composition 
rythmique se fonde sur le 
même maqam (strophe) ou sur 

des maqam proches les uns 

des autres, avec une certaine 

variété du rythme musical, ce 

qui implique une variété des 

mètres et des rimes. 

Cet héritage a inspiré un 

nombre important d’études 

et d’approches portant sur 

l’historicité de la nouba, qu’il 

s’agisse de sa naissance ou de 

son développement, en tant que 

catégorie musicale. Ces études 

ont également tenté de répondre 

aux questions que pose ce genre 

musical, notamment celles 

relatives au mode d’exécution 

des airs (toubou’a) tunisiens 

sur la base des maqam, ou à 

la période au cours de laquelle 

ces airs ont été composés et 

mis en musique, ou encore à 

l’identité des compositeurs et 

des paroliers…

Rushdie Toumi

Tunisie
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SENS ET MELODIE 

DANS LE MALOUF 

TUNISIEN : 

L’EXEMPLE DE L’AIR 

« VINT LE PRINTEMPS »

Le malouf est une version 
hispano-arabe de l’art musical de 
l’orient musulman. Il a vu le jour au 
VIIe siècle dans l’empire arabo-
islamique, évoluant ensuite, 
peu à peu, au gré d’une longue 
période d’expérimentations, 
pour devenir  au cours du XIIIe 
siècle une forme, une catégorie 
musicale centrale, indépendante 
de toutes les autres catégories, 
et retrouver tout son éclat et 
tout son rayonnement grâce 
à la protection des Califes 
omeyyades. A partir de là, la 
musique arabe orientale va 
subir l’influence des populations 
autochtones de la péninsule 

ibérique, outre celle des 
berbères arabisés qui affluaient 
depuis l’Afrique du Nord. 

La version hispanique du 
malouf est arrivée en Tunisie 
au cours du XVe siècle dans 
les bagages des musulmans 
émigrant d’Espagne. Cette 
version va très vite remplacer 
la version locale de la musique 
arabo-islamique qui existait 
depuis longtemps dans ce 
pays. Une telle évolution pourrait 
s’expliquer par la pauvreté des 
contenus véhiculés par cette 
dernière, mais il est certain que 
le facteur  déterminant fut le 
prestige dont jouissaient dans 
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la spécificité locale de chaque 
société et de chaque culture. 
La présente étude vise, 
précisément, à déterminer les 
principales caractéristiques 
qui reflètent dans les rythmes 
tunisiens l’essence de la culture 
populaire de ce pays.

L’auteur commence 
par mettre en évidence les 
instruments utilisés avant de 
souligner leur complémentarité 
dans la structuration des 
modulations rythmiques 
tunisiennes, lesquelles sont 
considérées comme partie de 
la culture polyphonique. Cette 
approche théorique est ensuite 
mise à l’épreuve à travers l’étude 

de la scansion du « fezzani » 

tunisien dont la perception 

complète exige que la darbouka 

et le deff (variantes tunisiennes 

du tambourin) soient entendus 

de façon synchrone. 

L’auteur s’est enfin 

interrogé sur la position 

assise de l’interprète qui influe 

grandement sur la manipulation 

de l’instrument, cette position 

étant spécifique aux rythmes 

populaires à l’exclusion des 

autres (surtout lorsqu’il s’agit de 

la darbouka).  

Hatem El Amous

Tunisie
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LES CARACTERES DISTINCTIFS 

DES RYTHMES POPULAIRES

TUNISIENS

Les musiques populaires 
ont un ensemble de caractères 
propres qui interagissent  pour 
insuffler à ces musiques l’âme 
et la quintessence de la culture 
de la société qui les a produites. 
Les chercheurs ont mis à profit 
les avancées méthodologiques 
de la recherche, notamment 
dans le domaine de la 
musicologie avec l’émergence 
de l’ethnomusicologie, pour 
faire connaître  ce genre de 
musique et parer au risque de le 
voir disparaître.

Les chercheurs se sont en 
effet longtemps penchés sur 
les paroles de ces mélodies, 

perçues comme l’expression 
matérielle d’une société et du 
devenir de sa culture, avant 
qu’un groupe de musiciens 
ne commence à s’intéresser 
à l’accompagnement musical 
à ses différents niveaux. Les 
chansons populaires ont 
ainsi été étudiées et leur ligne 
mélodique examinée de près, 
mais le rythme n’a longtemps 
représenté dans ces recherches 
qu’un élément complémentaire, 
analysé en tant qu’intervalle 
temporel structurant la mélodie.

Or les rythmes populaires 
représentent en eux-mêmes un 
discours autonome exprimant 
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de Saguia al Hamra, dans la 
Sahara marocain, veut que 
l’embonpoint chez la femme 
témoigne de son appartenance 
à un milieu social élevé où 
l’on vit dans le bien-être et 
l’abondance.  Le critère de 
beauté chez la femme était 
et demeure, chez le peuple 
sahraoui, l’opulence des 
formes qui attestent dans le 
même temps de cette sagesse 
et de cet esprit d’ordre que 
les femmes dans ces sociétés 
s’attellent à développer au prix 
des plus grands sacrifices.

La femme aux formes 
élancées n’est pas de celles que 
privilégie la société sahraouie 
qui a hérité de ses aïeux d’autres 
critères de beauté. En effet, est 

beau dans la perspective 
sahraouie ce que l’œil 
ne peut manquer (une 
femme bien en chair est 
une beauté qui voile l’œil 
du jour), plus la femme 
est grosse plus ravit elle 
par sa beauté et plus 
grande est sa place dans 
le cœur des hommes.

Toutes les poésies, 
tous les zajels, toutes 

les chansons que les peuples 
du Sahara ont consacrées 
à la femme mettent toujours 
en avant cet embonpoint qui 
habilite la femme à la fertilité et 
à la maternité. Les flancs de la 
femme sont souvent comparés 
aux dunes de sable ou aux 
vagues de la mer, et les poètes 
ne se lassent de chanter le 
gigantisme de la femme. C’est 
là une passion et une magie 
qui ont fait que les femmes 
sont véritablement obsédées 
par le développement de leurs 
formes au point de mettre, fort 
souvent, leur santé en danger.  

Ahmed Aloua

Maroc
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entièrement voilée pour 
qu’aucun des présents ne 
puisse l’atteindre du regard. 

Lors de la nuit de noce, la 
mariée est transportée sur 
un disque orné de multiples 
dorures ; sa tête est ceinte 
de la couronne de la famille 
ou recouverte d’un voile vert ; 
elle porte sur la poitrine de 
nombreux bijoux. Elle s’assoit 
après avoir été conviée à 
effectuer plusieurs tours 
parmi les femmes en prévision 
de son prochain départ, lequel 
va se faire soit à dos de cheval 
soit sur le grand disque doré, 
selon la distance qui la sépare 
de la maison du marié. Un 
cortège formé de sa famille, de 
ses voisins et d’un groupe de 
musiciens va l’accompagner. 
Un homme se dresse alors 
sur leur chemin pour tenter 
d’arrêter le cortège, mais ils 
vont s’efforcer de le calmer en 
lui offrant divers présents afin 
qu’il les laisse passer. Ce rite est 
considéré comme un clin d’œil à 
de vieilles situations remontant 
au temps où les brigands 
prenaient d’assaut les cortèges 

et où les accompagnateurs 
se dressaient pour protéger 
la mariée, à moins qu’ils ne 
parent au danger en satisfaisant 
d’avance aux exigences des 
chefs de bande. La mariée 
est accueillie à son arrivée par 
la mère du marié qui lui offre 
le lait et les dattes. Quant au 
marié il se charge d’accueillir 
à sa façon le cortège en jetant 
de pleines poignées de dattes, 
d’amandes, de noix par-dessus 
la tête des convives. Pendant ce 
temps, la mariée est introduite 
dans sa chambre où elle ôte la 
couronne de la famille qui sera 
ramenée chez son père.

La tradition sahraouie chez 
les tribus vivant aux confins 
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Le rite du henné est le rite 
d’ouverture des joyeuses 
festivités de la noce. Les 
femmes se succèdent pour 
mettre le henné dans la main 
de la mariée, laquelle est 
assise au milieu des invitées, 
dans le patio de la maison, le 
visage recouvert d’un blanc 
tissu, et reçoit les cadeaux 
que lui offrent ces femmes 
selon une gestuelle complexe. 
Les cadeaux sont, à plusieurs 
reprises, promenés par-dessus 
la tête de la mariée, selon un 
mouvement circulaire. La mère 
de la mariée se charge ensuite 
de disperser des poignées de 
henné et de harmel sur l’espace 

environnant pour chasser le 
mauvais œil et neutraliser les 
tentatives d’envoûtement. La 
mariée se retire ensuite dans sa 
chambre pour se dérober aux 
regards, donnant le signal du 
début du chant et de la danse.

Lorsque la fête est sur le 
point de s’achever la mariée 
revient dans le patio où les 
troupes musicales l’auront 
précédée. Elle s’assoit de 
nouveau, le corps entièrement 
recouvert d’une mante blanche 
ou verte ; un groupe de femmes 
debout font cercle autour d’elle, 
formant une sorte de mur 
pour la protéger du mauvais 
œil et veillant à ce qu’elle soit 

NOCES TRADITIONNELLES :
LE HENNE ET LE HARMEL POUR 

CHASSER L’ENVOUTEMENT

LE TEBLEJ, UNE PRATIQUE 

SAHARIENNE, LA PLUS ANCIENNE 

DE TOUTES, POUR FAIRE GROSSIR 

LA FUTURE MARIEE



 Numéro28- Hiver2015

40

ou de prendre une ou plusieurs 
autres épouses, droit qui fait 
que la femme n’a de cesse de 
donner des enfants à son époux 
pour renforcer sa position dans 
le foyer et protéger sa famille. Le 
plus souvent, le milieu rural insiste 
sur le fait que la procréation est 
de la seule responsabilité de 
la femme, car l’homme avec 
sa puissante musculature ou 
tout simplement parce qu’il est 
homme ne saurait faillir. Une telle 
vision ne fait, bien entendu, que 
raviver le machisme constitutif 
de nos sociétés.

Objet et objectifs de l’étude :
L’étude vise à mettre 

en évidence la valeur de la 
procréation dans la société 
égyptienne, à travers l’enquête 
menée dans certains villages 
du district de Souhaj, en Haute-
Egypte ;

elle s’attelle à mettre en 
lumière certaines pratiques 
populaires auxquelles se livrent 
les femmes dans la région 
étudiée en vue de procréer et 
d’enfanter ;

l’étude tente ensuite d’élargir 

l’enquête à des pratiques 
similaires en matière de fertilité 
que l’on peut observer dans les 
différentes sociétés arabes ;

elle vise aussi à préciser 
les règles définitoires en 
ce qui concerne certaines 
notions répandues dans la 
société étudiée, telles que la 
kabsa (idée de compression) 
ou la mouchahara (idée de 
publicité) ;

nombreux sont les rites de la 
fertilité, mais l’auteur se limite, 
ici, aux pratiques de la fertilité 
liées à la mort ;

 l’étude tente de faire le lien 
entre les rites de la fertilité – en 
rapport avec la mort – et les 
mythes anciens.

Ashraf Ayoub Muawadh

Égypte
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enfants sont en effet appelés à 

constituer cette force de travail 

qui va accroître les revenus 

de la famille et rassurer le clan 

quant à la préservation de ses 

possessions et à l’immortalité 

de son nom. Les hommes font 

enchère de fierté et d’orgueil 

autour de leurs enfants car 

ceux-ci seront leur consolation 

autant qu’ils contribueront à 

l’expansion et à la ramification de 

la famille à travers les mariages 

et la multiplication des liens avec 

les autres familles.

Cette question qui a 

suscité l’intérêt de nombreux 

chercheurs a nourri des œuvres 

de notre patrimoine populaire, en 

proportion de la place centrale 

qu’occupe la procréation dans 

nos sociétés.

L’un des facteurs qui 

expliquent la forte natalité qui 

prévaut dans les familles rurales 

est la faible position de la femme 

dans le foyer, du fait de cette 

épée de Damoclès suspendue 

sur sa tête que représente le 

droit de l’homme de la répudier 
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LES RITES DE LA FERTILITE DANS 
LA SOCIETE
EGYPTIENNE

Nombreuses et variées sont, 
dans le patrimoine populaire 
de nos pays arabes, les 
manifestations qui renvoient à 
des sujets aussi importants que 
le mariage ou la fécondité.

La procréation est en effet 
considérée comme l’une 
des valeurs essentielles de 
nos sociétés arabes. Elle est 
même un objectif primordial 
dans la vie d’une femme. C’est 
par l’enfantement que celle-
ci consolide sa place au sein 
de la famille et dans sa vie 
conjugale. Dans certains milieux 
ruraux, la femme qui n’a pas 
enfanté n’est pas digne de vivre 

maritalement. 
En un mot, la femme n’est 

reconnue qu’à raison de sa 
capacité à donner la vie.

Quelles que soient les qualités 
– beauté, lignée, haute moralité, 
richesse… – de la femme qui a 
été choisie pour épouse, tout 
s’efface devant cette valeur 
suprême qu’est la procréation. 

Donner au mari des héritiers, 
et surtout des héritiers mâles, est 
un impératif fondamental dans 
la vie des ruraux. Bien souvent 
on les entend proclamer que 
les enfants sont « l’ornement 
de la vie terrestre », qu’ils sont 
une « bénédiction divine ». Les 
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modèles sociaux dans une 
conception propre à mettre en 
valeur le caractère radical de sa 
socialité et de ses référentiels 
transcendants. C’est ainsi que 
les mots du texte reflètent et 
traduisent la réalité à laquelle ce 
texte se réfère.

La société représente dans 
sa structure une référence 
pour l’individu réel. Elle est 
l’espace à l’intérieur duquel cet 
individu exerce ses activités au 
quotidien, autant qu’elle est  
la condition nécessaire à tout 
travail productif. La société 
s’étend sous la forme d’un 
graphique qui délimite l’espace 
de fonctionnement de l’individu 
et organise sa pérennité à 
l’intérieur de cette aire. 

L’élément axial de 
l’organisation et de l’évolution 
d’une société donnée est la 
communication, à tous les 
niveaux et sous toutes les formes. 
A l’intérieur de la société à laquelle 
ils appartiennent, les gens 
interagissent et communiquent 
de façon matérielle et 
symbolique. Ils le font grâce 
aux lois dont leur société s’est 

dotée et qui commandent leurs 
échanges matériels et moraux. 
Volontairement soumis à cette 
autorité, ils participent activement 
à la pérennité symbolique qui 
est à la base du fonctionnement 
continu du groupe. Celui-ci 
joue le rôle nécessaire qui est 
le sien vis-à-vis de la culture, 
de même que la culture exerce 
son action d’encadrement et 
de dynamisation au service 
de la pérennité du groupe. 
La langue occupe la place la 
plus haute dans l’échelle de 
la communication culturelle 
sociale, et c’est pourquoi les 
contes occupent une telle place 
dans la culture sociale ; ils se 
répandent à l’intérieur de sa 
dynamique culturelle avec une 
force proprement idéologique 
et reflètent dans leur structure 
la pensée du groupe, d’autant 
plus que la production narrative 
collective s’adresse à l’identité 
de ses récepteurs et les captive 
en leur contant leur propre 
histoire.

Mabrouk Dridi

Algérie
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(c’est aussi pour cette raison 
que l’on parle de sociologie de 
la culture et de ses contenus). 
Dans l’acte de création, le moi 
individuel se met en situation 
de dialoguer avec son vécu, 
ses relations et les pratiques 
rationnelles et existentielles qu’il 
a expérimentées. C’est cela 
qui permet à l’œuvre d’art de 
circuler et de se répandre, au 
plan intellectuel et émotionnel, 
dans son espace collectif, ou, 
au contraire, de voir son aire 
de diffusion se restreindre et se 
rétracter, de sorte que l’on a fini 
par classer les arts comme arts 
de masse, pour certains, et arts 
destinés à l’élite, pour d’autres. 

Cette distinction permet à 
l’auteur de définir les préalables 
qui fondent sa lecture du texte 
du conte populaire. Ce type 
de récit est en effet un texte lié 
de façon dialogique, du moins 
au moment de sa production, 
à la masse la plus large du 
groupe, c’est-à-dire à une 
réalité commune, unifiée, dont 
la perception représente une 
part effective de son univers 
imaginaire. La créativité du conte 

populaire est un processus 
amorcé d’une façon directe où la 
narration n’est pas une réponse 
à une décision élitiste mobilisant 
les facultés les plus puissantes 
de l’esprit (comme c’est le cas 
dans le roman contemporain). 
Ici, la distance entre l’expérience 
et l’univers du conte est brève 
et unilinéaire, de sorte que 
le texte du conte populaire 
représente une possibilité 
imaginaire relevant d’une réalité 
sensible. Son inscription dans 
un style direct à l’intérieur d’une 
stéréotypie textuelle tend à la 
similitude avec le modèle le plus 
proche. La grande proximité 
du texte du conte populaire 
avec son monde réel fait que 
son référentiel social apparaît 
de la façon la plus éclatante. 
Les textes que l’on trouve 
dans les recueils renvoient 
avec insistance à une société 
stéréotypée, à l’architecture et 
au contenu clairement définis. 
La société vivante est reproduite 
en parfaite adéquation avec 
sa cartographie juridique. D’un 
autre côté, le texte modifie 
l’onomastique pour ancrer les 
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Le texte du conte populaire 
est la reconstitution d’une 
structure sociale, tant au niveau 
de son architecture que de son 
contenu. Cette structure est à 
la base l’espace même de la 
production et de la circulation de 
ce texte, la société étant un tout 
cohérent recelant les éléments 
constitutifs de l’individu en tant 
qu’il est partie d’une entité 
collective. La socialisation 
fonctionne, en premier 
lieu, comme un processus 
d’intégration consensuelle de 
l’individu au groupe qui est le 
sien, de sorte que la partie obéit 
à la loi du tout, dans le cadre 
d’un processus structuré. Le 
moi énonciateur produit, dès 

lors, son texte sans sortir des 
limites de l’expérience de la 
société à laquelle il appartient 
et où il vit. Ainsi, l’énonciation, y 
compris lorsqu’elle est pratique 
artistique, n’est au fond qu’une 
production encadrée de 
façon conforme aux normes 
sociales pérennes, c’est-à-dire 
transmises d’une génération à 
l’autre. C’est pour cette raison 
que « le conte populaire porte 
la « marque » de la société 
où il a vu le jour et que ses 
composantes sont liées à la 
culture et aux coutumes de 
cette société. »

Le vécu réel de la société 
est en général  le point de 
départ de l’acte artistique  

L’IMAGINAIRE 
COLLECTIF 

DANS LE CONTE 
POPUALIRE :

ORGANISATION 
SOCIALE ET 
STRUCTURE 
NARRATIVE
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autre formulation : « Autour du 
proche le proche s’enroule » – 
ce qui donne, en arabe littéral : 
« Les oiseaux tombent sur 
leurs semblables ». (Qui se 
ressemble s’assemble).

Il convient, en même 
temps, de prendre en 
considération, dans tout travail 
de déconstruction du texte 
oral, la structure sociale, dont 
les domaines sont : l’éducation 
au sein de la famille, la 
psychologie, l’analyse des 
comportements sociaux. Ces 
domaines sont inséparables, 
dans certains proverbes, de 
l’arrière-plan de leur discours 
narratif, des contraintes qui y 
apparaissent et qui sont liées à 
la mémoire collective, laquelle 
recueille, conserve et transmet 
cet héritage, de génération en 
génération. Nous explorons 
cette mémoire en espérant 
y trouver une vision, une 
rémanence, quelque point 
de passage ou d’évaluation 
qui nous conduise à une 
compréhension aiguë et à une 

approche cognitive qui puissent 
nous permettre de dégager 
les leçons et les moralités qui 
constituent l’arrière-discours 
des proverbes populaires. 
Ceux-ci jouent, en effet, de par 
leur forme et leur tonalité, un 
rôle dans la formation d’une 
prise de conscience populaire 
locale. L’effort de recherche 
devrait également nous 
permettre de mieux saisir les 
nouvelles formes de relations 
sociales qui se développent 
aujourd’hui au sein des 
différentes composantes de la 
société syrienne, en général, 
et de la société damascène, 
en particulier, et qui sont 
profondément affectées par 
la crise qui, menaçant à tout 
moment d’emporter la Syrie, 
peuple et nation, pose avec 
acuité la question de la terre 
et de l’homme en danger 
d’anéantissement depuis les 
premiers événements de Deraa 
(2011) et jusqu’à ce jour.  

Abdallah Abu Rached

Syrie
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transformation par l’acquisition 
des savoirs et des expériences, 
et influencées de façon 
essentielle par les réactions de 
l’âme confrontée à elle-même 
et à l’univers par des actions qui 
sont, dans certains cas, nobles 
et spirituelles, et, dans d’autres 
cas, plus terre à terre. L’âme est 
en butte à la relative inégalité 
entre les valeurs matérielles 
et les valeurs spirituelles, les 
premières poussant dans bien 
des situations à obéir aux 
mauvais instincts car elles sont 
liées au corps, lequel est fait 
de terre et de boue. On peut, 
partant de cette perception 

comportementale, considérer 
l’ensemble des proverbes 
populaires transmis d’une 
génération à l’autre comme 
l’aboutissement naturel de 
comportements tributaires de 
la psychologie des hommes, 
de leurs préférences, de leurs 
intérêts, de leurs aspirations, de 
leurs désirs, soit d’un ensemble 
de pulsions que chacun va 
croiser avec les comportements 
et pulsions similaires de ceux 
qui sont mus par les mêmes 
besoins ou calculs. Le proverbe 
damascène dit : « Tu es tout 
sucre tout miel avec qui te 
ressembles » ;  ou, dans une 
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propres  aux habitants du 
Cham (le nom désigne, ici, la 
population de Damas et de 
sa région), et de connaître leur 
façon de penser, de coexister, 
leurs relations, leur culture qui 
est liée à leur psychologie, 
à leurs habitudes, à l’innéité 
et à la spontanéité de leurs 
réactions, à leurs traditions et 
aux formes de comportement 
qui les caractérisent en général. 
Ces multiples manifestations 
de la socialité spécifique à la 
sphère damascène ont ensuite 
été projetées sur le mouvement 
de la parole en sa récurrence 
multiséculaire. A cet effet, 
l’auteur a relevé les différents 
types de comportement, tels 
qu’en témoignent les proverbes, 
en partant du principe que 
cette démarche est la plus 
crédible pour bien comprendre 
ces comportements. Les cinq 
sens sont en effet conviés dans 
le discours du proverbe, autant 
que les gestes spontanés et les 
secrets de l’âme, les perceptions 
physiques et intellectuelles qui y 

sont liées, le jeu des passions, 
des désirs, des réponses aux 
besoins matériels, utilitaires 
ou symboliques, des pulsions 
nées du plaisir ou de l’élan 
spirituel, de la quintessence 
des expériences de la vie 
quotidienne ou professionnelle, 
de tous les signes à travers 
lesquels s’exprime la vie 
sociale. 

L’auteur perçoit les proverbes 
populaires comme des êtres 
humains mus par l’action, 
le changement, l’instabilité, 
la satisfaction du moi et des 
coutumes, la perception de soi 
et des autres. Il a la conviction 
que l’âme occupe une position 
médiane entre les valeurs 
spirituelles transcendantes qui 
aspirent au divin et les valeurs 
matérielles et terrestres qui se 
situent plus bas. L’âme dans 
sa nature créée et créatrice se 
représente son rôle existentiel 
et fonctionnel à travers son 
rapport aux données humaines 
changeantes, marquées 
par l’innéité, l’évolution et la 
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lieu, sur la mémoire populaire et 
historique, sur le contexte social 
et sur les relations, transactions, 
comportements, intérêts, 
préceptes et manifestations 
diverses qui en étaient le tissu. 

La plupart des chercheurs 
ont abordé ces manifestations 
verbales transmises, de 
génération en génération, de 
façon orale, traditionnelle et 
répétitive, en se fondant sur les 
abc de la narratologie courante, 
sans approfondir, analyser ou 
interroger l’essentiel de leur 
contenu. Ils ne se sont arrêtés 
ni sur le processus menant 
à leur actualisation, ni sur 
les contraintes structurelles, 
axiologiques ou spirituelles 
qui y transparaissent, ni, 
encore moins, sur la nature, 
la spécificité, l’arrière-plan 
professionnel et social de 
ceux qui les ont formulés – 
arrière-plan étroitement lié aux 
comportements humains et, de 
façon ou d’autre, rattaché au 
grand tout de la vie quotidienne 
où se déploient les capacités, 

les vertus, les caractères, les 
comportements innés que les 
êtres humains se sont transmis 
les uns aux autres depuis 
l’apparition de l’homme sur 
cette terre. Tout cet héritage de 
paroles, d’actions, d’attitudes, 
de passions plus ou moins 
éphémères, de perceptions, 
d’interrogations, toute cette 
synthèse de leçons apprises, 
de manifestations où vie 
intérieure et expérience vécue 
interagissent, à commencer 
par la nomination des choses, 
se trouve en effet synthétisé 
dans les proverbes.

L’auteur a estimé nécessaire 
d’aborder les proverbes 
populaires syriens, en général, 
et plus particulièrement les 
proverbes damascènes, 
comme autant d’échantillons 
à partir desquels  il pouvait 
effectuer des tests lui 
permettant, au cours de sa 
recherche, de dessiner des 
schémas susceptibles de 
mettre en relief les attributs, 
spécificités, comportements 
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Des dizaines d’ouvrages, 
d’études et d’articles de 
presse ont été consacrés aux 
proverbes populaires arabes, 
en général, et aux proverbes 
syriens, en particulier. Ces écrits 
ont exploré le champ narratif 
et les modes de transmission 
orale des proverbes dans des 
récits populaires récurrents. Ils 

l’ont d’abord fait sur la base 
des occurrences orales puis à 
partir des recueils écrits qui ont 
été élaborés à des époques 
successives et archivés 
par étapes, à une époque 
ultérieure, dans le respect des 
parlers locaux et au gré de la 
culture de différents chercheurs 
qui s’appuyaient, pour chaque 

APPROCHES CRITIQUES DES 

PROVERBES POPULAIRES DAMASCENES
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mais cette troisième définition 
exige une contre-définition :

4 – « Popular » désigne ce qui 
est imposé par les médias aux 
gens, au nom de la logique 
commerciale.
Les technologies modernes 

ont instauré une mutation 
radicale de la position du 
récepteur vis-à-vis de la dualité 
élitiste/populaire. La réception 
ne se limitant plus à la condition 
– conjoncturelle et historique – 
que ce qui est élitiste est sacré, 
l’intérêt s’est porté sur la culture 
du quotidien, du marginal, du 
familier. Ainsi la culture populaire 
est devenue une culture pour 
les masses. Elle est présente 
dans les graffitis qui sont sur les 
murs, les livres sur CD, le cinéma 
populaire, la musique populaire 
(ou pop par opposition à la 
musique classique), les espaces 
ouverts (par opposition aux salles 
d’exposition), le sport – c’est la 
culture au quotidien s’adressant 
à l’immense majorité des gens. 

Même si elles constituent un 
domaine de recherches séparé 
des deux processus social et 
politique, les études culturelles ne 

sont pas de simples études du fait 
culturel ; leur objectif central est 
la compréhension de la culture 
dans la totalité de ses formes 
composites et complexes, et 
l’analyse des contextes culturels 
et politiques dans le cadre de ce 
qui est manifeste par soi-même.

C’est pour cette raison que les 
études culturelles s’intéressent à 
la lecture des « catégories » dans 
les différents discours : culture 
populaire, culture des jeunes, 
culture rock, culture de masse, 
culture postmoderne, culture 
postcoloniale, culture de la 
mondialisation, culture de langue 
anglaise, culture noire, ainsi que 
les autres formes culturelles dans 
toute leur multiplicité. On peut 
considérer, à partir de là, que 
les écrits de Richard Hoggart, 
de Raymond Williams, d’A.B. 
Thomson, de Stuart Hull – qui 
se rattachent, tous, au Centre 
d’études culturelles modernes – 
constituent les textes fondateurs 
des études culturelles (cultural 
studies). 

Youssef Mahmoud

Jordanie
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LA LITTERATURE POPULAIRE ET 

LES MUTATIONS CULTURELLES :

UNE APPROCHE THEORIQUE

La culture populaire constitue 
désormais une nouvelle 
avancée et un champ d’études 
fécond dans le domaine des 
études culturelles et de la 
pensée postmoderne. 

La culture populaire a 
contribué en tant que culture 
de masse à l’élimination de 
cette centralité de l’élitisme 
(la littérature pour les élites) 
qui a fort longtemps eu une 
place hégémonique dans 
les institutions universitaires 
occidentales. Le récepteur se 
trouve désormais placé devant 
un nouvel espace culturel où le 
marginal/populaire occupe une 
position de plus en plus axiale 

et se réapproprie son identité à 
travers son interaction avec les 
technologies de l’époque.

Le terme « populaire » 
(anglais : « popular/pop ») 
a trois emplois clairement 
définis :
1 – « Popular » signifie ce qui 

est apprécié et bénéficie 
de l’adhésion d’un grand 
nombre de personnes ;

2 – « Popular » met l’accent sur 
l’opposition entre « culture 
supérieure » et « culture 
populaire » ;

3 – « Popular » renvoie à la 
culture produite par les gens 
pour communiquer les uns 
avec les autres ; 
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de la culture populaire, de 
sorte que nous avons une 
définition structurale, une autre 
sémiologique, une troisième 
marxiste, une quatrième 
féministe, une cinquième 
postmoderne, une sixième 
dialogique, etc.

Il n’est pas inutile de souligner 
– de  façon à rappeler quelques 
données théoriques primordiales 
– deux choses de la plus haute 
importance :
1 – La réflexion sur la question de 

la culture populaire est à la fois 
une pratique et un parti-pris 
culturels ; cette réflexion est 
en soi une des composantes 
du processus d’observation 
et de méditation sur la culture 
dans une société donnée ; elle 
est aussi un des contenus de 
cette culture en même temps 
qu’un enjeu étroitement lié à 
la question de l’identité. 
2 – On ne peut penser la 
culture populaire en occultant 
la « charge culturelle » dont 
l’analyste est porteur ; de 
même que l’on ne peut penser 
la raison que par la raison, on 
ne peut penser la culture que 
par la culture : la culture est 
ainsi dans le même temps 

étude et objet d’étude.
3 – Il y des divergences sur 

la perception de la culture 
populaire selon la civilisation 
à laquelle on se réfère : « la 
littérature francophone décrit 
tantôt la culture populaire 
comme une culture ouvrière, 
tantôt comme une culture 
de masse ou une culture 
bédouine, tantôt comme 
une culture tout simplement 
fondée sur les traditions 
populaires ; dans le domaine 
anglophone, la culture 
populaire est un phénomène 
nouveau, c’est la culture de 
la ville ou celle des banlieues, 
elle est née dans le contexte 
de ce mouvement social et 
culturel impétueux qui s’est 
développé en synergie avec le 
processus d’américanisation 
et les évolutions et crises qui 
ont marqué la période de 
l’entre-deux guerres. Mais, 
dans beaucoup de cas, le 
concept de culture populaire 
est employé de façon plus 
large en puisant dans ces 
deux référentiels. »

Saïd Araq

Maroc
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On ne peut penser la 
problématique de la culture, en 
général, et de la culture populaire, 
en particulier, sans poser un 
certain nombre de questions 
où les données culturelles se 
trouvent enchevêtrées aux 
données historiques, politiques, 
discursives. La culture est 
en effet, par définition, un 
phénomène complexe intégrant 
toutes ces données. « La culture 
étant un fait multiple où divers 
domaines se trouvent regroupés, 
elle ne peut être étudiée qu’à 
travers une approche tout aussi 
multiple. »

Dans le champ des sciences 
humaines de nombreux 
domaines d’études résistent à 
l’analyse univoque et posent un 
grand nombre de problèmes 

de définition, de méthode, de 
terminologie. La culture populaire 
constitue sans doute l’un de ces 
domaines car le « concept même 
de culture populaire couvre un 
champ très large qui recoupe 
celui de la culture de masse. » 
Plusieurs types d’approches 
ont été tentés pour analyser ce 
concept, évaluer la place de la 
culture populaire, étudier ses 
rapports avec la culture de masse. 
Citons, entre autres : l’approche 
sociologique, l’approche 
historique, linguistique, 
psychologique, sans parler des 
études littéraires. Chacune des 
théories développées à partir de 
l’interaction de ces approches 
a produit – sur la base des 
prémisses théoriques qui sont 
les siens – sa propre définition 

LA CULTURE POPULAIRE : 

RYTHME, FONCTION, DISCOURS
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C’est pour conserver cet art 
face aux mutations qui sont 
survenues que chacun de ces 
Etats s’est doté d’associations 
spécialisées dans la production 
et la préservation de cet art. Ces 
associations sont soutenues par 
de hautes instances officielles qui 
leur apportent toutes les facilités 
et les associent aux diverses 
célébrations nationales. En plus 
de ces structures, des jeunes 
de chaque tribu ainsi que des 
groupes d’amateurs ont créé 
chacun sa propre troupe avec 
son style nouveau, soit pour 
satisfaire leur passion pour cet 
art, soit pour en faire une source 
de revenu, eu égard à la demande 
accrue des populations du Golfe 
qui les recrutent pour animer 
leurs cérémonies. Le problème 
est que cette nouvelle génération 
d’exécutants de la ‘ardha ne se 
sent plus tenue de respecter les 
règles ancestrales de cet art et 
commence à s’écarter de plus en 
plus de celles de ces règles que 
ces nouveaux venus considèrent 
comme accessoires. Des textes 
poétiques de création récente 
sont introduits qui n’ont pas 
forcément la force et la qualité 
des textes anciens, lesquels sont 
considérés comme « épuisés », 

incapables de répondre à la 
demande des commanditaires. 
Comme la danse de la ‘ardha 
exigeait, au départ, la mobilisation 
de quatre-vingts à cent danseurs, 
un nombre devenu difficile à réunir, 
compte-tenu du foisonnement 
des troupes, chacune de celles-
ci a réduit le nombre des artistes, 
compensant ce déficit par un 
surcroît d’ardeur et d’implication. 
Mais les connaisseurs de cet art 
ont rejeté cette évolution qui a 
affecté un art d’une si grande 
noblesse et n’ont pas manqué 
d’élever leurs protestations. 

Qui va, maintenant, se dresser 
pour stopper ces mutations 
et toutes les autres évolutions 
auxquelles les arts populaires sont 
confrontés ? Qui aura le pouvoir 
d’imposer à une troupe naissante 
d’exécuter tel ou tel art selon des 
normes précises, dans le respect 
de règles artistiques avérées ? 
Qui pourra le faire, alors que ces 
nouveaux exécutants pourraient 
être d’un réel apport et créer des 
œuvres inédites… afin d’en vivre 
et de durer ?

Ali Abdallah Khalifa

Président de la rédaction
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l’exhibition), si typique du milieu 
bédouin de la Presqu’île arabique, 
qui était exécuté par les membres, 
les plus âgés autant que les plus 
jeunes, de la tribu. Ces hommes 
dansaient en brandissant leurs 
épées et leurs fusils au rythme des 
tambours, des tambourins, des 
twaissats (timbales) métalliques, 
en un mouvement guerrier 
destiné, en ces temps lointains, à 
battre le rappel et à mobiliser les 
hommes pour affronter l’ennemi. 
Des poèmes étaient alors chantés 
qui scandaient la danse pour 
rassembler les combattants et 
accroître leur ardeur guerrière:
J’entendis la voix du crieur   
et le sommeil a déserté  
du plus beau des rêves je me 
réveillai

Cet art est né et s’est épanoui  
au centre de la Presqu’île 
arabique, il a migré au gré du 
mouvement des tribus vers la 
côte. Avec la naissance des 
Etats du Golfe et leur accession à 
l’indépendance, il s’est perpétué 
en gardant sa signification, sa 
vraie nature, ses instruments de 
percussion, ses épées, ses fusils 
et ses chants anciens, transmis 
d’une génération à l’autre. Et s’il 
a pris une telle importance c’est 

en fait parce qu’il a toujours été lié 
au courage et à l’exhibition de la 
force mais aussi parce qu’il est un 
art arabe, pur et authentique, un 
art qui n’a subi aucune influence 
ni été affecté par des facteurs 
étrangers, comme ce fut le cas 
pour le reste des arts populaires 
de la région du Golfe dont les 
formes et les rythmes ont été 
remodelés par l’interaction avec 
les arts de l’Afrique, de l’Inde ou 
de la Perse. Le texte poétique de 
la ‘ardha a préservé le lien spirituel 
qui le rattache, tant par le verbe 
que par la prosodie, à la poésie 
nabatéenne qui renvoie au milieu 
bédouin. Et c’est pour cette 
raison que les Etats du Golfe l’ont 
considéré comme leur art national 
authentique et l’irrécusable 
témoignage de leur arabité dans 
sa forme la plus pure. Ils l’ont 
entouré d’une considération 
particulière et en ont fait l’ornement 
de leurs manifestations nationales 
et de leurs grandes cérémonies 
officielles. Ainsi peut-on voir les 
monarques et leurs hôtes, les rois 
et les princes des autres Etats du 
Golfe ainsi que les représentants 
les plus éminents de la société 
locale, accomplir avec fierté cette 
danse de l’épée, côte à côte avec 
les autres danseurs.
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Face aux exigences de la vie 
quotidienne qui touchent de nos 
jours à toutes les manifestations 
de la culture populaire, et en 
particulier aux arts du chant, nul n’a 
aujourd’hui les moyens de stopper 
les évolutions qui ont affecté ces arts, 
dans toutes leurs manifestations. 
La première de ces évolutions est 
la disparition du grand virtuose qui 
s’est profondément imprégné des 
modes d’exécution du chant. Il 
faut en effet savoir que c’est par un 
profond apprentissage des règles 
fondamentales de cet art que cet 
artiste a pu imposer son chant dans 
l’environnement où celui-ci s’origine. 
On peut imaginer les conséquences 
d’une telle disparition, surtout quand 
on sait que cet art a été arraché à 
son milieu pour être produit dans 
un contexte qui n’est pas le sien et 
pour une fonction autre que celle à 
laquelle il était à l’origine destiné.

L’exemple le plus significatif est 
à cet égard celui du chant marin 
qui est étroitement lié à la vie des 
pêcheurs de perles. Cet art est en 
effet inséparable du travail de ces 
pêcheurs lorsqu’ils chantent, à bord 
de leur bateau, en accompagnement 
à an-naham, le chantre de la mer, 
qui entonne de sa voix mélodieuse 
les couplets et les brèves strophes. 
Mais, lorsque la vieille tradition de la 

plongée à la recherche des perles a 
fini par ne plus être qu’un souvenir, 
an-naham a trouvé refuge pour 
exécuter son art dans la « maison 
populaire » qui fut, en son temps, 
un lieu où les marins se réunissaient 
pour les longues veillées qui 
suivaient la saison de la pêche. Mais 
ces refuges ont eux-mêmes perdu 
de leur importance ; la plupart ont, 
du reste, fermé et les chantres de la 
mer ont disparu, l’un après l’autre, 
génération après génération. Mais 
leurs petits-enfants ont pris la relève, 
formant une nouvelle génération 
d’amateurs passionnés qui essaient 
d’imiter leurs prédécesseurs, mais 
dans un contexte tout autre et avec 
un savoir qui ne peut se comparer à 
celui de leurs ancêtres.

Il existe, en revanche, d’autres arts 
populaires qui sont, eux aussi, liés à 
la vie quotidienne des gens mais dont 
la fonction s’est perpétuée jusqu’à 
nos jours. Beaucoup s’obstinent à 
les maintenir comme l’expression 
de valeurs profondément ancrées 
chez une large partie de la société, 
comme la virilité, la fierté, la dignité 
humaine. Car ces arts sont liés à 
des racines tribales ; ils étaient les 
symboles d’un élan patriotique où 
se manifestaient l’orgueil et la force 
virile du groupe. On citera à cet 
égard l’art de la ‘ardha (littéralement : 
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needs into an art form that 
produces masterpieces? How 
has carpet-making survived 
globalization?

Al Zarbiyya is associated 
with the perseverance of 
traditional society in both the 
city and Bedouin areas. In 
order to preserve traditions and 
allegiance to tribal social values, 
people must collaborate and 
integrate the roles and tasks 
involved in Al Zarbiyya. Social 
change, the development of 
society’s structure and changing 
lifestyles make it necessary 

to reconsider the priorities 

and relationships between 

the traditional industries and 

all aspects of material folk 

culture, especially in light of 

open markets and the influx of 

similar machine-made goods 

and weaving materials. The 

traditional craft of Al Zarbiyya is 

threatened by machine-made 

substitutes, (although they are 

of inferior quality), and by the 

lack of traditional materials.

Yusuf Nawri

Morocco
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Research into 
Moroccan carpets 
and manufacturing 
traditions and their 
survival in the age of 
globalization

The history of the Moroccan 
carpet reflects rich artistic 
traditions and social 
dimensions that mean it was 
once more than a craft for 
Moroccans. The emergence of 
modern techniques changed 
the carpet from a handmade 
product to one that was 
produced by machines and 
computer programs, then to a 
mass commercial product. 

The Moroccan carpet, 
(known locally as ‘Al Zarbiyya’), 
has preserved its rich artistic 
aspects. When women wove 
these carpets by hand, they 
came in a variety of shapes and 

depicted 
m a n y 
s u b j e c t s . 
So, how has 
the Moroccan 
carpet managed 
to survive? How did it evolve 
from a simple product that 
people used to meet their daily 



 Issue28 - Winter2015

17

cycles have had a remarkable 
effect on the development of 
poetry and music. Singers and 
musicians gather and take 
turns performing. Each singer 
introduces a number of verses 
based on how they harmonise 
with the melodic modes with 
a variety of musical rhythm, 

poetic meters and rhyme.

Studies of the history of 

Ma’luf cycles disagree as to 

Ma’luf’s traditions, beginnings, 

original components and the 

origins of its composers and 

poets.
Rushdie Toumi

Tunisia
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Meanings 
and songs 
in Tunisia’s 
Ma’luf 
tradition

An Arab-Spanish genre of 
Oriental and Islamic music, 
Ma’luf emerged at the 
beginning of the 7th century 
under the Arab Islamic empire. 
It developed over a long period 
of time and evolved into a key 
musical model with a set of rules 
and special aesthetic aspects 
during the 13th century.

The traditional Ma’luf was 
introduced to Spain during the 
Umayyad period, when Islamic 
civilisation was revived under 
the Umayyad Caliphs. The Arab 
oriental music was influenced 
by the original inhabitants of the 
new country and by the Berber, 

who came from North Africa.
The Spanish version of the 

Ma’luf reached Tunisia during 
the 15th century after Muslims 
migrated from Spain. Soon 
the Spanish version replaced 
the local Arab-Islamic version, 
perhaps due to the poor content 
of the local version. This change 
was a result of the worldwide 
prestige that Spanish Islamic 
arts enjoyed at the time. 

Today, Tunisia’s Ma’luf is 
considered a musical genre 
that comprises thirteen cycles, 
(a number of instruments and 
songs are played and performed 
in a specific sequence). These 
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only complete when the drum 
and the tambourine are played 
simultaneously.  

I then wrote about the way 
the drummer positions his body, 
because this has a significant 
influence on his handling of the 
drum. It is a posture unique to 
the cadences of folk songs. 

I concluded this article with 
a discussion of drum playing. 

The sound produced depends 
on the shape of the drum, the 
fingers the drummer uses, and 
the position of the drummer’s 
palm. I discussed 3 playing 
positions – Dam, Tak and Taq – 
as these are the most common 
in Tunisian folk cadences.

Hatem Al Ammus

Tunisia
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Characteristics of the 
cadences of Tunisian 
folk music

Folk music’s characteristics 
reflect the soul, essence and 
culture of the society from which 
the music emerged. Since 
the development of research 
methods in musicology and 
the birth of ethnomusicology, 
researchers have attempted to 
shed light on folk music in an 
effort to preserve it.

For a long time, researchers 
have shown great interest in 
traditional lyrics, and considered 
them a form of expression that 
reflects the reality and continuity 
of a particular society. Recently, 
a group of musicians focused 
on folk song’s melodies and 
musical notes. 

However, folk song’s 
cadences represent an 
independent discourse that 
expresses the characteristics 
particular to a society or 
culture. The aim of this article 
is to identify the most important 
characteristics of Tunisian 
cadences within the framework 
of Tunisia’s folk culture.

With this in mind, I began 
by identifying the instruments 
used, focusing on how they 
work together to create Tunisian 
melodic polyrhythmic cycles. I 
made it an applied rather than 
purely theoretical study by 
investigating the melodic cycle 
of Tunisia’s ‘Fazzani’, which is 

14



 Issue28 - Winter2015

Depending on the distance 
between the bride and groom’s 
homes, the bride may travel to 
the groom’s home on horseback 
or be carried on the gold tray. 
She is accompanied by her 
family, neighbours and a band 
of singers, and it is traditional for 
a man to try to block her path 
until he is given some of the 
gifts. This is a re-enactment of 
ancient rituals, when escorts had 
to protect the bride and ensure 
her safe passage by bribing the 
leaders of bands of thieves.

When the bride arrives at the 
groom’s house, the groom’s father 
receives her with dates and milk, 
while the groom throws dates, 
almonds and other nuts over the 
heads of the guests. The bride is 
then taken to her room, where 
she removes the family crown so 
it can be returned to her father’s 
house.

To the tribes who live near 
Al Saqiyah Al Hamra in the 
Moroccan desert, plumpness is 
a sign of high social standing and 
abundance. In the desert, plump 
women are considered beautiful, 

because their size signifies 

that they are well-behaved and 

disciplined, qualities that do not 

seem to interest the women of 

today.

Slender women are considered 

undesirable by desert people, 

who have inherited their 

ancestors’ standard of beauty. A 

desert beauty is easy to spot; the 

ideal is a fleshy beautiful woman 

‘who fills up the eye of the sun’. 

A plump woman is considered 

attractive and is more likely to 

win a man’s respect and love. In 

their verses and songs, desert 

poets associate womanly beauty 

with fleshiness, believing it to 

be an indicator of fertility. Poets 

compare women’s bottoms to 

sand dunes and waves; they 

praise voluptuousness. As a 

result, women are obsessed with 

being plump, and they sometimes 

even resort to unhealthy ways of 

gaining weight.

  

Ahmed Ulwa

Morocco
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The women of the 
desert’s use of tiblaj 
and of henna and 
Peganum harmala to 
ward off spells 

Wedding preparations start 
with henna ceremonies. The 
bride sits in the courtyard of her 
home in the middle of a circle of 
women who take turns applying 
Henna to her hands. The bride’s 
face is covered with a white veil, 
and guests present her with gifts 
in a process that conveys signs. 
The gifts are passed over the 
bride’s head several times in a 
circular motion, then the bride’s 
mother throws handfuls of henna 
and Peganum harmala into the 
air to avert the evil eye and ward 
off any spells. After the bride 
goes to her room, the singing 

and dancing commence. 
Just before the end of the 

party, the bride returns to the 
courtyard, where a band awaits 
her. Wearing a white or green 
gown, she sits and women 
stand around her to hide her 
from the view of the guests. 

On the night of the wedding, 
the bride sits on a decorated 
gold tray; she wears the family 
crown, which is covered in a 
green cloth, and her chest is 
covered in jewellery. She dances 
around with the crown on her 
head before sitting down in the 
middle of a circle of women. 



 Issue28 - Winter2015

11

The context of social 
folktales is based on the 
individual’s position within the 
social system. Folktales reflect 
the collective components – 
the culture, traditions and arts 
– of the society from which they 
emerge.

A nation’s literary tradition 
is composed of the collective 
intellectual and emotional 
experience that results from the 
interactions among individuals 
and the individuals’ interactions 
with society. The more social in 
nature the art production, the 
more widely it is shared, so we 
find that elite literature is not as 
widely shared.

The narration in folktales 
questions the social structure, 
so folktales are more akin to 

collective literature than modern 
fiction. The supernatural 
elements in folktales are 
restricted by conventional 
beliefs, but supernatural 
elements in modern fiction are 
the product of an individual’s 
imagination, which allows more 
opportunity to invent stories. 

Folktales are influenced by the 
actions and reactions among 
collective and individual cultures. 
Society shapes culture, which 
shapes society. Language is a 
cultural component of utmost 
impact, so – as a manifestation 
of language – folktales play a 
significant role in shaping the 
social intellect.

Mabruk Duraydi

Algeria

Social fiction 

in folktales: 
The relationship 
between social 

system and 
narration
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Multiple books and articles 
have been authored about 
Arabic folk proverbs, particularly 
Syrian folk proverbs. Folk 
proverbs are narrated verbally 
and passed down from 
generation to generation.

These proverbs traditionally 
pass down without due analysis 
of their purposes, content or 
occasions.

By using Syrian folk proverbs 
– particularly those from 
Damascus – as a research 
sample, we gain some insight 
into the Levantine people’s 
behaviour, traditions, norms, 
way of thinking and culture. We 
can identify their thinking by 
examining the content of these 
proverbs.

Like us, folk proverbs are 

characterised by change and 

instability. Like us, they have 

existential and functional 

roles. Therefore, inherited 

folk proverbs can be viewed 

as a natural outcome of our 

behaviour, as in the classic 

proverb, ‘Birds of a feather 

flock together’.

In this paper, we seek to 

consider the social fabric and 

structure when analysing verbal 

content in order to familiarise 

ourselves with its narrative 

method and background, 

beginning with the daily reports 

from Daraa in 2011.

 

Abdullah Abu Rashid

Syria

Folk 
proverbs in 
Damascus:
 A critical 

view 
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of receiving information is 
no longer limited by the 
circumstances and historical 
conditions that used to govern 
people’s exposure to elite and 
sacred concepts. Attention 
has shifted to daily, marginal 
and popular culture, and folk 
culture has become the culture 
of the masses. It includes 
graffiti, books, mainstream 
cinema and folk music, and it is 
openly available, not limited to 
art galleries and stadiums; it is 
street culture for most people. 

In postmodern criticism, 
cultural studies represent 
semiological signs about 
thought, culture and life.

Although they are 
independent of social and 
political contexts, cultural 
studies are not merely 
theoretical. The central aim is 
to understand culture in all its 
complicated forms within the 

social and political contexts.

Therefore, cultural studies 

involve an interest in rhetoric, 

folk culture, youth culture, 

rock culture, mass culture, 

post modern culture, post-

colonialist culture, globalization, 

Black culture and all other 

cultural practices. The writings 

and work of Richard Hoggart, 

Raymond Williams, E.P. 

Thompson and Stuart Hall, 

which are associated with 

modern cultural studies, are 

considered founding texts for 

cultural studies. 

Yusuf Mahmoud

Jordanie

9
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Research on folk 
literature 

and cultural changes: 
A theoretical approach

Folk culture plays a significant 
role in cultural and postmodern 
studies.

As a part of mass culture, folk 
culture has contributed to the 
weakening of the dominance of 
elite literature, which has long 
prevailed in Western academic 
institutions. The audience finds 
themselves in a new cultural 
space where the once marginal 
is becoming popular because of 
the technologies of our time.

For Raymond Williams, there 
are three types of ‘populism’:
1 - Positive populism denotes 

that which is accepted by a 
large number of people.

2 - Populism represents the 
contrast between High 
Culture and Popular Culture.

3 - Populism describes the 
manmade culture that people 
share among themselves; 
this meaning calls for another 
definition of populism, 
which is that to which the 
media exposes people for 
commercial purposes.
Modern technology has 

made a significant difference 
to the audience; the process 
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the post modern.
  Important issues:

Folk culture involves two 1. 
layers of culture – the 
standard, celebrated 
level of culture and the 
culture of the layman in 
a particular society – and 
the issue of identity.
Folk culture cannot be 2. 
analysed without taking 
into consideration the 
researcher’s cultural 
background. Just as 
man cannot think about 
the mind without using 
the mind, he can only 
observe culture through 
a lens shaped by his own 
culture. Culture is both the 
process and the subject 
of study. 
The understanding of 3. 
folk culture is based 
on approved models; 
Francophone literature 
sometimes defines folk 
culture as the culture of 
the workingman, mass 
culture, the culture of 

nomads, or simply a 
culture based on folk 
traditions. On the other 
hand, the Anglophonic 
references view folk culture 
as a modern phenomenon 
– urban or suburban 
culture – because it stems 
from social movements 
and is associated with 
America’s shift to mass 
manufacturing and 
the developments and 
changes that occurred 
after World Wars I and II. 
However, in many cases, 
the concept of folk culture 
is broadened to include 
both definitions.

Said Araq      

Morocco

7

tareekelnajeh.blogspot.com
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Folk culture: System, 
function and discourse

Culture in general, and folk 
culture in particular, cannot be 
studied without taking complex 
interrelated questions into 
consideration. The cultural is 
influenced by the historical and 
political, because culture is 
collective by nature. Because 
culture is collective and multi-
dimensional, I used a combined 
approach in this study.

In the humanities, there are 
several subjects that cannot 
be analysed easily because 
they pose problems in terms 
of definition, approach and 

terminology. Folk culture is 
one such subject, because 
the concept of folk culture 
is very broad, and it is wider 
than mass culture. A number 
of knowledge-based fields – 
including sociology, history, 
phonetics, psychoanalysis and 
literary studies – have included 
the analysis and evaluation 
of folk culture and studied its 
connection to mass culture. 
Each of these fields has its 
own definition of folk culture, 
including the constructural, 
semiotic, feminist, Marxist, and 

6
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Editorial

No one can stand in the face of 
the changes and conditions that 
overwhelm folk culture, especially the 
performing arts. We miss, in our days, 
the great performers who used to sing 
professionally and full heartedly.

One example of the arts that have 
been displaced is the pearl diver 
singing. With the end of the pearl diving 
industry, the pearl diver singers resorted 
to evening gatherings to reiterate the 
songs they used to sing onboard. 
Singers of our days spare no efforts 
to revive the traditions of pearl diver 
songs, trying hopelessly to bring back 
the same glory of those past days.

Other folk arts that are related to 
various functions of our life have survived 
the challenges of changes; many of 
such arts reflect the great values of the 
tribe, and convey aspects of solidarity 
among the tribe’s members. A good 
example is the renowned Ardha dance 
of the Bedouin culture in Arabia. Ardha 
is performed by both the young and the 
old generations; all dance with swords 
and guns, accompanied with traditional 
musical instruments. Harbiya is another 
kind of Ardha, performed to rally the 
tribe’s members for the battle. Harbiya 
includes motivating verse, such as the 
following lines of poetry:

“Hearing the call of the war crier,
While sleeping deep,
I rushed to respond to the call,
Then, I will never sleep”
The origin of those performing arts 

is Central Arabia, yet they travelled with 
the migrating tribes to the coasts. With 
the independence of the Gulf countries, 

these arts kept the traditions, the same 
verse, the musical instruments and 
all other things that had been used 
to accompany the dancing, such as 
swords, guns, etc. Ardha has gained 
prominent position within folk arts 
because it has always been related to 
strength and bravery.

Ardha has remained a genuine 
Arabian art that has not been influenced 
by the interference of the African, Indian 
and Persian cultures. It has preserved 
the traditions of the Nabati (vernacular) 
poetry. For this, and for other reasons, 
the Gulf countries have considered this 
art as their national art that represents 
their original Arab creativity. Kings, 
princes and leaders perform Ardha 
with their guest counterparts in national 
occasions and celebrations.

Associations, leagues and other 
entities were founded to preserve Ardha 
art. Such associations and entities in 
all Gulf countries have received the 
full support of their governments. 
Individuals of each tribe in the Gulf 
have also formed their own troupes 
to perform Ardha, responding to the 
increasing demand for this art. However 
the young generations do not observe 
the heritage of the national arts, and 
they do not mind imposing various 
modifications in music and poetry.

Who would help in preserving folk 
arts? Who can guide the new emerging 
troupes, and lead them to be creative 
without compromising traditions?

                             Ali Abdulla Khalifa
           Editor In Chief

Renovation or Destruction 
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