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

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

المادة املنشورة يف املجلة تعرب عن رأي كتابها ،وال تعرب بالضرورة عن رأي املجلة.

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

أسعار املجلة يف مختلف الدول:

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

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

ُ ُّ
َ
َ
ثقافة الزجاج واحلجر

ً
جي ــل اخللي ــج الع ــريب ،م ــن موالي ــد األربعيني ـ�ات واخلمس ــيني�ات م ــن الق ــرن الم ــايض ،الذي ــن عايش ــوا ش ــيئ�ا م ــن
ً
ُ ّ
مرئي ـ�ات م ــا تبق ــى م ــن معطي ــات ذل ــك الزم ــان بثقافت ــه وأخالق ــه ،وق ــدر لبعضه ــم أن ُيس ــافر ويع ــود ل ــرى لي ــا م ــن
ُ
عل ـ ٍـو منخف ــض ،عن ــد ق ــرب هب ــوط الطائ ــرة ش ــعل آب ــار النف ــط وه ــي حت ــرق الغ ــاز فيتف ــاءل بمس ــتقبل باه ــر له ــذا
الس ــاحل الش ــريق العزي ــز م ــن الوط ــن الع ــريب ،ث ــم يعاي ــش ه ــذا اجلي ــل معطي ــات ومرئيــ�ات زماننــ�ا الم ــادي ه ــذا،
ال ش ــك ختاجله ــم -أمث ــايل -غرب ــة روحي ــة وعاطفي ــة ،وبال ــذات ح ــن ينتش ــر م ــن حوله ــم تراك ــم ش ــواهق األبنيــ�ة
ّ
والزجـــاج واحلجـــر وبـــارد ّ
ّ
الرخـــام والمـــع الطـــوب والبـــاط ،تقـــود إليـــه شـــوارع
املشـــيدة مـــن خليـــط األســـمنت
ّ
ّ
األس ــفلت ُ
المـ ــضاءة بالني ــون ولوام ــع اإلعالن ــات وأش ــجار البالس ــتك وإش ــارات امل ــرور العدي ــدة املعلق ــة احلاش ــدة
ّ
الدف ــع ّ
الرباع ــي والس ــيارات الفاره ــة بأص ــوات انزالق ــات العج ــات املتس ــارعة عل ــى الط ــرق.
م ــن حوله ــا مركب ــات
ه ــذا إن قبلن ــاه م ــن جان ــب كإح ــدى ضرائ ــب العص ــر ،فف ــي اجلان ــب اآلخ ــر تتكال ــب عل ــى أجيالن ــا احلاض ــرة آالت
ّ
ّ
ّ
الرتوي ــج الش ــكالين بتقني�اته ــا العاملي ــة املتط ـ ّـورة لب ــث اخل ــواء ال ـ ّـر ويح والتس ــطيح املمنه ــج جلوه ــر ثق ــايف يس ــتزنف
م ــن ال ـ ّـر وح معدنه ــا اإلنس ــاين ،وم ــن القل ــب نبضات ــه البش ـ ّ
ـرية ذات املع ــاين العظيم ــة.
ّ
إن ّ
اإلنســـاني�ة العفويـــة الـــي احتفـــت بهـــا ثقافـــات الشـــعوب علـــى مـــر األزمـــان ،وظلـــت
الرجـــوع اىل القيـــم
ـاني�ة ّ
ه ــي ال ـ ّـر وح اإلنس ـ ّ
احلي ــة املتوات ــرة م ــن جي ــل اىل جي ــل ،به ــدف التوثي ــق واحلف ــظ ،ليس ــت كم ــا يعتق ــد بع ــض
ّ
ّ
ّ
ّ
ماضوي ــة ،هدفه ــا تمجي ــد الزم ــن اجلمي ــل ،وإنم ــا ه ــي بوع ــي وإرادة أصيل ــة ته ــدف
عاطفي ــة
املكابري ــن بأنه ــا حرك ــة
لتأكي ــد قيم ــة منت ــج إنس ــاين عف ــوي نبي ـ�ل ش ـ ّـكل أس ــاس ُه ّ
وي ــة الش ــعوب يف جان ــب ،ويف جان ــب آخ ــر ،ه ــو دون ش ــك،
ّ
ّ
ّ
الروحي ــة ال ــي س ــتالزم تعاق ــب األجي ــال م ــع ازدي ــاد
الوطنيــ�ة ولع ــدوى الغرب ــة
الهوي ــة
مع ــادل موضوع ــي لفق ــد
ّ
ّ
التعقي ــد يف التقنيــ�ات ال ــي تق ــود البش ــر كل ي ــوم بش ــراهة إىل الفردي ــة واالنع ــزال والتوح ــد وأم ــراض العص ــر .
ً
إن إدراك اجلي ــل ألس ــاس ثقاف ــة ب ــاده الوطنيـ ـ�ة والوع ــي بمكوناته ــا ،س ــيكون حتصينـ ـ�ا له ــذه الثقاف ــة م ــن أن
ُ
ُ
ت ــرق أو أن تف ـ ّـرغ م ــن ّلبه ــا األصي ــل لتك ــون مج ــرد أداة م ــن أدوات اإلله ــاء وتب�دي ــد الوق ــت ،إلع ــاء وتمجي ــد ثقاف ــة
األس ــمنت والزج ــاج واحلج ــر وجعله ــا وحي ــدة ه ــي اله ــدف ،وأن يك ــون الدخ ــول إىل اجلوه ــر يف كل مع ــاين حياتنـ ـ�ا
ّ
املعاص ــرة م ــن أب ــواب االس ــتثمارات المادي ــة وإلباس ــها وحده ــا لب ــوس التحض ــر والتق ــدم ،يف م ــوازاة تس ــطيح عق ــول
األجيـــال والرتويـــج للخـــواء الفكـــري يف الفنـــون واآلداب واألخـــاق بمظاهـــر إعالميـــة واحتفاليـــة كاذبـــة وإعالنيـــ�ة
ُ
جاذب ــة ومؤث ــرة تق ــي املفكري ــن واملبدع ــن ومنت ــي الثقاف ــة .وال ب ــد م ــن التص ــدي بوع ــي ومس ــؤولية ملث ــل ه ــذه
ً
التوجه ــات ال ــي ال ش ــك تك ــون نتيجته ــا كارث ــة ،نصح ــو عليه ــا يوم ــا آس ــفني  ..م ــن بع ــد ف ــوات األوان.

مفتتــح

ُ
إن ثقاف ــة الزج ــاج واحلج ــر تغ ــزو العال ــم ،وه ــي إح ــدى مظاه ــر العص ــر ،وربم ــا تس ــب دلي ــل تط ــور وتق ــدم
الشـــعوب .والســـؤال:هل هـــذه ضريبـــ�ة التمديـــن ونتـــ�اج طبيعـــي حلضـــارة جديـــدة كاســـحة تغـــزو كل يشء يف
العال ــم؟! أم أن هن ــاك م ــن خيط ــط ويق ــود وي ـ ّ
ـروج بوس ــائل ذكي ــة لتس ــطيح عق ــول البش ــر واس ــتزناف املدخ ــرات
الثقافيـــة لألجيـــال؟!!
إن مملكـــة البحريـــن ويف يـــد منهـــا ميثـــ�اق العمـــل الوطـــي ،ويف األخـــرى املشـــروع اإلصـــايح للمقـــام الســـايم
حلضــرة صاحــب اجلاللــة امللــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه ،وهــي ختطــو بقيــادة ورؤيــة تنفيذيــة
جدي ــدة يضطل ــع به ــا صاح ــب الس ــمو امللك ــي األم ــر س ــلمان ب ــن حم ــد آل خليف ــة ويل العه ــد رئي ــس ال ــوزراء حفظ ــه
ً
هللا ورع ــاه ،مس ــتن�دا اىل العدي ــد م ــن جت ــارب القي ــادة احلكيم ــة لصاح ــب الس ــمو امللك ــي الع ــم الراح ــل طي ــب هللا
ً
ثــراه ،حلـ ّ
ـري بــأن تكــون مــن ضمــن أولويــات هــذه الرؤيــة اجلديــدة مــا كان غائب ـ�ا يف البحريــن علــى مــدى الســنوات
الماضي ــة ،وه ــو التخطي ــط لوض ــع اس ــراتيجية وطنيــ�ة للثقاف ــة تتبن�اه ــا الدول ــة عل ــى أعل ــى مس ــتوى ،وأن ُيش ــكل
ّ
املرحلي ــة لتنفي ــذ رؤى
مجل ــس وط ــي حقيق ــي للثقاف ــة ،أعض ــاؤه م ــن أه ــل الفك ــر والف ــن وال ــرأي ،يض ــع اخلط ــط
ه ــذه االس ــراتيجية ،ويراق ــب ميداني ـ ً�ا خط ــوات تنفيذه ــا ،جتنب ـ ً�ا لغلب ــة ْ
وهيمن ــة امل ــزاج الف ــردي يف تسيــــــ ــر األم ــور
الثقافي ــة للب ــاد وال ــي ب ــدأت من ــذ منتص ــف ثمانينيــ�ات الق ــرن الم ــايض وح ــى الي ــوم .وال ُيمك ــن ألي منص ــف أن
ُينكــر مــا تــم حتقيقــه يف املجــاالت الثقافيــة بعامــة ،إال أنن ـ�ا نعــي هنــا وبالتحديــد مــا خيــص أصــول ومكونــات ثقافــة
ً
ش ــعب البحري ــن العري ــق ،ومس ــتقبلها ،وكرام ــة مبدعيه ــا ،ومس ــتقبل أجياله ــا الفك ــري والف ــي واألديب ،خصوص ــا
وبأنه ــا نتــ�اج ام ــزاج وانصه ــار وتفاع ــل ثقاف ــات العدي ــد م ــن البيئــ�ات واألطي ــاف واألجن ــاس ،جعل ــت منه ــا ش ــعلة
ّ
معرفي ــة يش ــار إليه ــا كمؤث ــر مه ــم يف بنــ�اء مس ــتقبل إنس ــاين مش ـ ّـرف.
ّ
والبحريــن حتتفــل بعيدهــا الوطــي املجيــد لهــذا العــام  ،2020ندعــو هللا بــأن يفتــح أبــواب التنويــر أمــام الوطــن
ّ
الش ــهم املق ــدام ،وأن يوف ــق ويل عه ــده ورئي ــس مجل ــس ال ــوزراء ،وأن ُيـ ـ ّ
ـهيء م ــن
العزيــز الغ ــايل ،وأن حيف ــظ مليك ــه
حول ــه البطان ــة النظيف ــة ّ
الصاحل ــة خلدم ــة ش ــعب كري ــم يس ــتحق كل خ ــر .وهللا ويل التوفــيــ ــق.
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قواعد بي�انات الثقافة الشعبي�ة «فرض عني»
تض ــم الثقاف ــة الش ــعبي�ة عناص ــر كث ــرة ،يف القل ــب منه ــا ،م ــا أصب ــح مت ــداوال اآلن يف االس ــتخدام ويف الوثائ ــق
الدولي ــة م ــن مصطل ــح جدي ــد ه ــو «ال ــراث الثق ــايف غ ــر الم ــادي» (اتفاقي ــة «اليونس ــكو» اخلاص ــة بص ــون ال ــراث
الثق ــايف غ ــر الم ــادي  2003 -م) .و حقيق ــة األم ــر أن ه ــذا ال ــراث يمث ــل اجلان ــب ال ـ ّ
ـي م ــن ال ــراث الثق ــايف عام ــة،
كم ــا يمث ــل ذاك ــرة الش ــعوب باإلضاف ــة إىل م ــا يش ــكله م ــن ق ــوة ثقافي ــة مؤث ــرة ،و دافع ــا معنوي ــا ضروري ــا ،ومص ــدرا
روحي ــا ال ينض ــب وال يتوق ــف عط ــاؤه عل ــى م ــدار التاري ــخ اإلنس ــاين .وعل ــى ذل ــك ف ــإن ص ــون ه ــذا ال ــراث ه ــو خ ــر
وس ــيلة للحف ــاظ عل ــى ه ــذا اجلان ــب ال ـ ّ
ـري م ــن ثقاف ــة الف ــرد واجلماع ــة عل ــى الس ــواء .وم ــن نافل ــة الق ــول أن نش ــر
إىل أن ه ــذا يتطل ــب من ــا -اجتماعي ــا وثقافي ــا -العم ــل اجل ــاد م ــن أج ــل احلف ــاظ عل ــى أن ُيكس ــب اإلنس ــان م ــا حيق ــق
ب ــه وج ــوده ،ويؤك ــد هويتــ�ه ،وبمع ــى آخ ــر ،احلف ــاظ عل ــى بقائ ــه ،واس ــتمرار ثقافت ــه.
ه ــذا م ــن ناحي ــة ،وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ،فإن ــه يمك ــن لعناص ــر ه ــذا ال ــراث أن تك ــون أساس ــا لنهض ــة اجتماعي ــة
ثقافي ــة ،تس ــهم يف التنمي ــة االقتصادي ــة للجماع ــة واملجتم ــع إذا ت ــم توظيفه ــا توظيف ــا علمي ــا س ــليما ال يش ــوهها ،وال
ي ــيء اس ــتخدامها ،وال ينتق ــص م ــن قيمته ــا ،وقيم ــة مبدعيه ــا وحامليه ــا وناقليه ــا.
وقـــد اكتشـــفت شـــعوب أنـــه يمكنهـــا االســـتفادة مـــن املعـــارف واحلـــرف واألغـــاين واملوســـيقى واحلكايـــات
واالحتفاالت الشـــعبي�ة وغريها من أشـــكال هذا الـــراث الثقايف غري المـــادي /عناصر الثقافة الشـــعبي�ة اليت تمتلكها
يف حتقيـــق تنمية اقتصادية مســـتدامة ألصحابها من مبدعـــن وحاملني وناقلني .ولعله ال يغيب عـــن الذهن أن كثريا
مـــن األعمال الفنيـــ�ة املحرتمة اليت القت انتشـــارا ورواجا وبقـــاء على صعيد الثقافة اإلنســـاني�ة كلهـــا ،لها أصولها يف
ّ
األغاين واملوســـيقى ّ
والســـر الشـــعبي�ة واملالحم والرقصـــات اليت أداها مغنـــون وحكاؤون وراقصـــون مجهولون.
واحلقيق ــة ال ــي ينبغ ــي التأكي ــد عليه ــا أن قضاي ــا حف ــظ عناص ــر الثقاف ــة الش ــعبي�ة الوطنيــ�ة وصونه ــا ،وتعزيــز
م ــا تع ــر عن ــه م ــن تن ــوع ُي ــري الثقاف ــة اإلنس ــاني�ة عام ــة ،وكذل ــك ملكيته ــا الفكري ــة ،ق ــد أصبح ــت وطنيــ�ا وعاملي ــا
أم ـ ً
ـورا هام ــة و حيوي ــة لغالبيــ�ة ال ــدول النامي ــة وش ــعوبها باعتب�اره ــا المال ــك األصي ــل له ــا .وعل ــى ذل ــك فه ــي -أي
الشـــعوب والـــدول -صاحبـــة احلـــق يف التصـــرف فيهـــا بمـــا حيفـــظ لهـــا حقوقهـــا ،ويمنـــع عنهـــا االســـتغالل غـــر
املش ــروع ،وأعم ــال القرصن ــة ال ــي تتع ــرض له ــا بش ــكل مزتاي ــد ،خاص ــة يف اآلون ــة األخ ــرة نظ ــرا للتق ــدم الهائ ــل يف
الوس ــائل األلكرتونيـ ـ�ة املعاص ــرة وش ــبكات التواص ــل االجتماع ــي وغريه ــا.
لق ــد طالب ــت ال ــدول النامي ــة  -وم ــا ت ــزال تطال ــب  -بض ــرورة توف ــر احلماي ــة لعناصرثقافته ــا الش ــعبي�ة فيم ــا
يمثل ــه تراثه ــا الثق ــايف غ ــر الم ــادي م ــن خ ــال اجلم ــع والوص ــف والتوثي ــق والص ــون به ــدف احلف ــاظ عل ــى هويته ــا
الثقافي ــة ،ومن ــع اس ــتغالل ه ــذه العناص ــر دون مقاب ــل وه ــو م ــادارت حول ــه املناقش ــات يف االجتماع ــات واملؤتم ــرات
خـــال مايزيـــد علـــى نصـــف قـــرن يف إطـــار منظمـــات األمـــم املتحـــدة (منظمـــة األمـــم املتحـــدة للرتبيـــ�ة والثقافـــة
والعل ــم  /اليونس ــكو ،واملنظم ــة العاملي ــة للملكي ــة الفكري ــة  /الوايب ــو).

تصدير

واحلقيق ــة ال ــي ينبغ ــي أن تك ــون واضح ــة تمام ــا ،أن مس ــؤولية ص ــون عناص ــر الثقاف ــة الش ــعبي�ة العربيــ�ة ال ــي
يمثله ــا ال ــراث الثق ــايف غ ــر الم ــادي وحمايتــ�ه لم ــا يع ــر عن ــه م ــن هوي ــة ،ولم ــا ل ــه م ــن قيم ــة ثقافي ــة ،وتاريخي ــة،
واجتماعيـــة ،واقتصاديـــة يتطلـــب تضافـــر اجلهـــود علـــى الصعيـــد القـــوىم عـــن طريـــق العمـــل املشـــرك الختـــاذ
اج ــراءات عملي ــة  -علمي ــة وقانونيـ ـ�ة  -تؤك ــد أن ه ــذا ال ــراث يمث ــل جانبـ ـ�ا كب ــرا ،غاي ــة يف األهمي ــة م ــن ثقافتنـ ـ�ا
الش ــعبي�ة ال ــي تش ــكل يف جوهره ــا هويتنـ ـ�ا املس ــتمرة ع ــر التاري ــخ .وأن ه ــذا يقت ــي بالض ــرورة :
أوال :العم ــل عل ــى زي ــادة الوع ــي بقيم ــة عناص ــر ه ــذه الثقاف ــة الش ــعبي�ة عل ــى الصعي ــد اإلنس ــاين عام ــة،وعل ــى الصعي ــد الوط ــي اجتماعي ــا واقتصادي ــا خاص ــة ،ب ــكل الوس ــائل املتاح ــة س ــواء ع ــر مناه ــج التعلي ــم،
ووســـائل االتصـــال املرئيـــ�ة واملســـموعة واملكتوبـــة ،واملؤتمـــرات والنـــدوات ،وورش العمـــل وغريهـــا .وهنـــا
ينبغ ــي االع ــراف ب ــأن ه ــذه املجل ــة تق ــوم بس ــد ف ــراغ هائ ــل يف ه ــذا املج ــال وتنه ــض عل ــى حن ــو عل ــي ب ــدور
هـــام ملحـــوظ يف تعميـــق الوعـــي بالثقافـــة الشـــعبي�ة وأهميـــة احلفـــاظ عليهـــا واحرتامهـــا ودراســـتها ،إىل
جان ــب ش ــقيقات له ــا يف املج ــال ذات ــه.
ثانيــ�ا :أن يت ــم -يف كل بل ــد ع ـ ّـريب -إنش ــاء قاع ــدة بي�ان ــات علمي ــة وطنيــ�ة تس ــجل عناص ــر الثقاف ــة الش ــعبي�ة
فيم ــا يمثل ــه ال ــراث الثق ــايف غ ــر الم ــادي ل ــكل بل ــد ع ــن طري ــق جم ــع ه ــذه العناص ــر ،ووصفه ــا وصف ــا علمي ــا
دقيق ــا ،وتوثيقه ــا وتصنيفه ــا ،تمهي ــدا إلنش ــاء قاع ــدة بي�ان ــات عربي ـ�ة تض ــم عناص ــر ه ــذا ال ــراث و تعتم ــد -
ُ
أو تب ــى  -عل ــى ه ــذه القواع ــد الوطني ـ�ة اخلاص ــة ب ــكل بل ــد.

ولعلـــه ينبغـــي أن يكـــون واضحـــا أننـــ�ا عندمـــا ندعـــو إىل جمـــع عناصـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة العربيـــ�ة ،وصونهـــا،
وحمايتهـــا بإنشـــاء قواعـــد بي�انـــات تضمهـــا إنمـــا نصـــدر يف احلقيقـــة عـــن واقـــع ثقـــايف اجتماعـــي يتســـم بالتنـــوع
ـري ،و تؤك ــده ّ
ال ـ ّ
هوي ــة عربي ـ�ة مش ــركة ماضي ــا وحاض ــرا ،وهوم ــا جي ــب تأكي ــده وتعميق ــه واحل ــرص عل ــى اس ــتمراره
وإثرائ ــه .ه ــذا باإلضاف ــة إىل إتاحته ــا بش ــكل منظ ــم موث ــوق ب ــه حيق ــق االس ــتفادة منه ــا وتنميته ــا عل ــى حن ــو عل ـ ّ
ـي
م ــدروس بم ــا ين�اس ــب احلاج ــات اإلنس ــاني�ة يف احلاض ــر وال ــي تس ــتجد يف املس ــتقبل ،دون إه ــدار حل ــق الف ــرد املب ــدع
أو اجلماع ــة ال ــي حافظ ــت عل ــى ه ــذه العناص ــر م ــن آداب وفن ــون ومع ــارف وتقالي ــد وتن�اقلته ــا ع ــر أجي ــال.
وال ــذى ال ش ــك في ــه ،وال ينبغ ــي أن يغي ــب ع ــن الذه ــن ،أن اله ــدف م ــن إنش ــاء قواع ــد البي�ان ــات ال ــي تتضم ــن
عناص ــر الثقاف ــة الش ــعبي�ة به ــدف صونه ــا وحمايته ــا مم ــا أش ــرنا إلي ــه ال يقتص ــر فق ــط عل ــى مايمك ــن احلص ــول
علي ــه م ــن مناف ــع مادي ــة أو عوائ ــد اقتصادي ــة؛ ذل ــك أن احلف ــاظ عل ــى ال ــراء والتن ــوع ال ــذي يم ــز الثقاف ــة الش ــعبي�ة
العربيــ�ة ويؤك ــد هويته ــا ويصونه ــا أه ــم كث ــرا م ــن الرتك ــز عل ــى املناف ــع والعوائ ــد اإلقتصادي ــة رغ ــم أهميته ــا ال ــي
ال نتنك ــر له ــا وال نقل ــل م ــن ش ــأنها.
لق ــد اس ــتقر األم ــر علمي ــا وعاملي ــا عل ــى أن قواع ــد البي�ان ــات اخلاص ــة بعناص ــر الثقاف ــة الش ــعبي�ة ه ــي األس ــلوب
العل ــي املعاص ــر ال ــذى يت ــم ع ــن طريق ــه التع ــرف عل ــى ه ــذه العناص ــر املجموع ــة جمع ــا ميدانيــ�ا موثق ــا وم ــن ث ــم
حمايته ــا ،كم ــا أنه ــا ه ــي الوس ــيلة اإلجيابيــ�ة املعتم ــدة حلف ــظ ه ــذه العناص ــر وتنظي ــم اجله ــود املبذول ــة لالس ــتفادة
بهـــا يف الدراســـات العلميـــة ويف دمجهـــا يف مجـــاالت االســـتثمار االقتصـــادى املتعـــددة لتحقيـــق تنميـــة مســـتدامة
للمجتم ــع أف ــرادا وجماع ــات .ه ــذا إىل جان ــب أنه ــا الوس ــيلة الوحي ــدة املوث ــوق به ــا  -فيم ــا ن ــرى  -للحف ــاظ عل ــى
إب ــداع ثق ــايف وف ـ ّ
ـي يوش ــك أن يضي ــع أو خيتف ــي م ــع م ــا ل ــه م ــن قيم ــة وطنيــ�ا وإنس ــاني�ا.

أ  .د .أحمد علي مريس
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الغالف األمامي

البگال (البقال):
بائع اخلضار

عدسة :ناهي علي

الب ــگال (البق ــال) ه ــو بائ ــع اخلض ــار املتج ــول ،وم ــن أه ــم اخلض ــار ال ــي
كان يبيعه ــا ه ــي اخلض ــار الورقي ــة ،كالب ــگل (البق ــل) ،أي الك ــراث ،والروي ــد،
أي الفج ــل ،وغريه ــا .وتتمث ــل ه ــذه األن ــواع م ــن اخلض ــار يف الن ــداء ال ــذي ين ـ�ادي
ب ــه البق ــال وه ــو يــروج لبضاعت ــه ،م ــن ه ــذا الن ــداء ،عل ــى س ــبي�ل املث ــال« ،روي ــد
وب ــگل  ...ب ــگل وروي ــد» .ه ــذا ،وخت ــزل الذاك ــرة الش ــعبي�ة العدي ــد م ــن الص ــور
الـــي تتضمـــن كل مراحـــل زراعـــة وإعـــداد وبيـــع هـــذه األنـــواع مـــن اخلضـــار،
بالطبـــع ال يمكننـــ�ا أن نتنـــ�اول كل تلـــك الصـــور ومـــا ترتبـــط بـــه مـــن معـــارف
وكناي ــات وأمث ــال ،ولكنن ـ�ا س ــنحاول ع ــرض بع ــض م ــن ذل ــك امل ــوروث الش ــعيب
ال ــذي ارتب ــط به ــذه املهن ــة وه ــذه األن ــواع م ــن اخلض ــار.
الص ــورة األوىل تبــ�دأ من ــذ الصب ــاح الباك ــر حي ــث يبــ�دأ الف ــاح حبص ــد ه ــذه
األن ــواع م ــن اخلض ــار وم ــن ث ــم غس ــلها ،وبع ــد ذل ــك ،يف ــرش الف ــاح ل ــه مكان ــا
يف الظــل ويضــع أمامــه كومــة مــن خــوص ســعف النخيــل ويبـ�دأ بعدهــا بعمليــة
«التگشــيم» (التقشــيم) ،أو عمليــة «تگشــيم اخلــوص» ،وهــي عمليــة فلــق
َ
اخل ــوص إىل ش ــراحئ طولي ــة .وگش ــم (أي قش ــم) اخلوص ــة أي فلقه ــا ،وتس ــى
ش ــراحئ اخل ــوص ال ــي ت ــم فلقه ــا باس ــم إگش ــم (أي قش ــم) وجمعه ــا إگش ــوم
(أي قش ــوم) .وه ــذه الش ــراحئ م ــن اخل ــوص يس ــتخدمها الف ــاح يف عملي ــة رب ــط
اخلض ــار وجعله ــا يف ص ــرر (أي ِح ــزم) .وبع ــد إع ــداد الص ــرر تصب ــح اخلض ــار
جاهــزة للبيــع ،فأمــا أن يســوقها الفــاح بنفســه أو يبيعهــا للبقــال .يقــوم البقــال
بوض ــع ص ــرر اخلض ــار يف مراح ــل (جم ــع مرحل ــة) وه ــي أوعي ــة مصنوع ــة م ــن
اخلـــوص ،وتوضـــع هـــذه املراحـــل علـــى ظهـــر احلمـــار ،وبعدهـــا يبـــ�دأ البقـــال
مش ــواره بالطوف ــان ح ــول البي ــوت.
ً
وعملي ــة بي ــع اخلض ــار قديم ــا له ــا ص ــورة ال ب ــد م ــن التوق ــف عنده ــا ،فل ــم
ً
تك ــن اخلض ــار تبــ�اع فق ــط مقاب ــل مبل ــغ مع ــن ،وإنم ــا تبــ�اع باملقايض ــة أيض ــا.
ً
حي ــث كان ــت الن ــاس قديم ــا جتم ــع الطع ــام ،أي ن ــوى التم ــر ،م ــع بقاي ــا اخل ــز
وال ــرز وفض ــات أطعم ــة أخ ــرى ،فل ــم يك ــن يــرىم ش ــيئ�ا م ــن بقاي ــا الطع ــام إال
العظ ــام ،وبعده ــا تقاي ــض ه ــذه الفض ــات م ــع البق ــال.
ً
ً
يس ــتخدم البق ــال مزيان ــا خاص ــا للمقايض ــة يتك ــون م ــن كفت ــن وكل كف ــة
عب ــارة ع ــن گف ــة (قف ــة) ،وه ــي وع ــاء م ــن اخل ــوص .وهن ــاك طريق ــة خاص ــة
حلســاب املقايضــة ،فأحيانــا يقــوم البقــال بتقســيم مــا يعطــى لــه مــن فضــات
إىل قســمني متســاويني يف الــوزن ،وحيتفــظ بنصــف ويقايــض بالنصــف اآلخــر،
فيضعــه يف قفــة مــن قفــاف املــزان ويضــع يف األخــرى نفــس الــوزن مــن اخلضــار،
ً
أي ل ــكل ف ــرد يعط ــي خض ــارا بمق ــدار وزن نص ــف الفض ــات ال ــي يقاي ــض به ــا،
هـــذا ،وتتب�ايـــن نســـبة املقايضـــة بالفضـــات حبســـب ســـعر اخلضـــار .وهـــذه
الفض ــات ال ــي جيمعه ــا البق ــال تس ــتخدم كعل ــف للماش ــية.
هـــذه بعـــض الصـــور املخزتلـــة يف الذاكـــرة الشـــعبي�ة ،والزالـــت الذاكـــرة
الش ــعبي�ة حتتف ــظ بالكث ــر م ــن امل ــوروث ال ــذي ارتب ــط بالبق ــال والبق ــل والروي ــد
وغريه ــا م ــن اخلض ــار.

أ .حسني محمد حسني
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الغالف الخلفي

«كونشريوس»
من الديين إىل
الشعيب

الغرب،
علـــى غالفنا اخللفـــي لهذا العـــدد ،صورة لســـيدتني من أقـــايص
َّ
ُ
حيـــث (املكســـيك)؛ تلـــك البالد الـــي امتـــازت ،وما تـــزالً ،
بغىن ثقـــايف تول ًد
ُ
ُ
شـــكال
منـــذ وطـــئ اإلنســـان جغرافيتها قبـــل ما يقـــارب الـ  15ألف ســـنة ،م ً
الثقافـــات األوىل الـــي ســـبقت قيام «حضـــارة المايـــا» العريقـــة ،وصوال إىل
فيها« ،حضـــارة اآلزتك» اآلفلة على يد اإلســـبان،
آخر احلضارات الشـــامخة
ُ
بيـــ�د أن هـــذا األفول لـــم يوقف أناس هـــذا البلـــد اخلصب عن إنتـــ�اج ثقافات
انصهـــرت مع ثقافـــة الغزاة ،وثقافـــة الوافدين اجلـــدد الذي جلبهم اإلســـبان
معهـــم كعبيـــ�د ،ما جعـــل ُ (املكســـيك) ومختلف بـــاد األمريكيتـــن ،ختتص
ً
بغىن ثقـــايف ،انعكس على أناســـها يف مختلـــف جوانب حياتهم؛ مـــن عاداتهم،
إىل طقوســـهم ،وأزيائهـــم ،وطعامهـــم ...وغريها مـــن التجليات الـــي تمظهر
انصهـــار الثقافـــات وتداخلها على مـــر التاريخ.
يف صورة الغالف ،امللتقطـــة بمهرجان تقليدي أقيم يف (والية خاليســـكو)،
تقف الســـيدتان مســـتعرضتان مالبســـهما اآلزتكية التقليدية ،املمزية بربيقها
جانـــب الريش الذي يكســـو اجلانـــب اخللفي لطـــوق الرأس،
وزخرفتهـــا ،إىل ً
ُ
وحتمل يمناهما أداة إلصدار أصوات اخلشخشـــة أثنـــ�اء أداء الرقصة التقليدية
ّ
املســـماة «كونشـــروس» ()Concheros؛ وهـــي مـــن الرقصـــات التقليدية

املتأصلـــة ،اليت تعود جبذورهـــا إىل «اآلزتك» ،اليت ازدهرت يف وادي املكســـيك،
ْ
وأفلـــت مطلع القـــرن الـ  ،16بعـــد الغزو اإلســـباين ،إال أن عناصـــر طرأت على
هـــذه الرقصة الـــي طعمت ببعض الفنـــون الوافدة مـــع الغزاة.
فقبل آالف الســـنني ،ابتكـــرت قبائل ً الـ
«تشيتشـــيميكا» ()Chichimeca
ً
رقصة الـ «كونشـــروس» لتكـــون رقصة طقســـية تمارس من قبل الشـــعوب
استمر أداء
األصلية ،ضمن طقوس شـــعائرية الســـتدعاء أرواح األســـاف ،وقد ُ
منتصف القـــرن الــــ  ،20حيث أخذت
هذه الرقصـــة ضمن ٍ
طقس ديـــي ،حىت ً
هـــذه الرقصة أهمية ثقافية بوصفها شـــكال من أشـــكال الرقص الشـــعيب.
ُ
�داخـــل احلركات اإليقاعيـــة اليت يزامنها اجلســـد مع
يف هـــذه الرقصـــات ،تت

Image by:

official photograph during the International
Folk and Dance festival Ohrid Waves
2019 which was in July 2019.

لتجربة روحية خيوضهـــا الراقصون.
املوســـيقى واألصوات املختلفة ،للوصـــول
ٍ
ُ
جتربـــة تمتد للجانب
ولهـــذه احلركات وظائـــف ُمتعددة ،تعطي صاحـــب األداء
ٍ
ٌ
هـــذه احلركات اجلســـدية املتن�اغمةُ ،له
البيولـــويج ،وهو ُبعد َيفـــرض بأن أداء
ً
ٌ
ٌ
مباشـــر على وظائـــف الدماغ ،مفســـرا االندماج الكامـــل للراقص واحلالة
تأثري
اليت يعلـــو إليها.
ً
ُ
فأيـــا كانت أشـــكال الرقص ،ديني�ة أو شـــعبي�ة أو تســـلوية ،فإنها تشـــرك
يف بعـــض اخلطـــوط العريضـــة ،كاألداء املتن�اســـق ،وحتريـــك أعضاء اجلســـد
ُ
وأداءه يف جماعـــات ،وكل ذلـــك يـــؤدي النعكاســـات علـــى
بشـــكل متن�اغـــم،
ٍ
احلالـــة الفســـلجية للجســـد البشـــري ،إذ أن لإليقـــاع املتكرر بني املوســـيقى
وحركـــة اجلســـد ارتب�اطـــات تأثريية علـــى الدماغ ،وهـــذا ما يشـــر إليه عالم
األعصـــاب (أنـــدرو يب نيوبريج) ،وعالـــم النفس (يوجني داكويلـــي) يف حبثهما
عن املنشـــأ العصيب للديـــن ،إذ يعتقـــدان بأن «جـــذور الطقوس ًالشـــعائرية
لـــكل املجتمعـــات البشـــرية ،من أشـــدها بدائيـــ�ة إىل أكرثهـــا رفعة ،هـــي نت�اج
احلاجـــة العصبيـــ�ة البيولوجيـــة املتأصلـــة يف جميـــع الكائن�ات احلية ،لكســـر
ُ
يكســـر حدود
حـــدود الـــذات وجتاوزهـــا» ،وهذا مـــا يقوم بـــه الرقـــص ،الذي
الذات ويتجاوزهـــا حنو االتصال باملطلـــق ،أو بالكيانـــات امليت�افزييقية ،كأرواح
األســـاف ،أو اآللهـــة ..أو غريها!

أ .سيد أحمد رضا
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الفضاء السكين والثقافة:
حنو أنرتوبولوجيا للمزنل

حينما وجـــه األنرتوبولوجيـــون أنظارهم حنو الطريقة اليت يشـــغل
بها النـــاس مســـاكنهم ،وأماكن الصيـــد والعمل ،الحظـــوا على الفور
بـــأن الفضاء ليـــس حامال محايـــدا .فبعـــض األماكن تكـــون خاصة
باالحتفاالت املقدســـة ،وأخرى تكون ممنوعة على الرجال أو النســـاء،
وثمة أماكـــن جيب اجتن�ابها ألنها مســـكونة باألرواح الشـــريرة.

1

وقـــد كان االهتمام األول للباحثـــن ،فيما يتعلق بشـــغل الفضاء،
يتعلـــق بمورفولوجيـــا املدن والقـــرى .ففـــي حدائق الكـــواري وصف
مالينوفســـكي كيـــف أن لـــدى الرتوبرانديـــن تكـــون القريـــة مبني�ة
حول موضوع مركـــزي مخصص للمراســـيم ،والرقص واملمارســـات
اجلماعيـــة .واملســـاكن العائلية مرتب�ة حســـب مكانـــة كل عائلة .ويف
كتابـــه األنرتوبولوجيـــا البنيويـــة حاول ليفي -ســـروس بنـــ�اء نظرية
رمزيـــة يف شـــغل األماكن ،تكـــون انعكاســـا لبني�ة اجتماعيـــة وذهني�ة
معقولـــة جدا.1

آفـــــاق

ففي العديد من املجتمعـــات التقليدية يتم بن�اء القرى
حســـب قواعد محددة لشـــغل الفضاء ،حبيـــث أن بعض
املنـــازل تكون مخصصـــة للرجال ،وأخرى للنســـاء ،بعض
املواضـــع تكون محصـــورة على املراســـيم وبعضهـــا اآلخر
على القـــادة أو الشـــامان ،الفضـــاءات اخلاصـــة والعامة
املخصصـــة للبعـــض أو املحظـــورة علـــى البعـــض اآلخر،
تعـــد مؤشـــرات رمزيـــة قويـــة جـــدا ،حبيث مـــن خيرتقها
يرتكـــب محرما حقيقيـــا .فبنيـــ�ة القريـــة البورورية تقوم
علـــى مركز موحد يت�ألـــف من دار للرجال ومـــزل العازبني
ومقـــر اجتماع الرجـــال املزتوجني الذي حيظر على النســـاء
دخوله حظرا تاما .كما يشـــمل املركز أيضا ســـاحة الرقص
املتاخمـــة لدار الرجـــال .إن تلك البني�ة تقـــوم على العالقة
بـــن املركز واألطـــراف اليت تتجلـــى يف تضاديـــن  :التضاد
بني الذكـــر (املركز) واألنـــى (األطـــراف) ،والتضاد اآلخر
بني املقدس والدنيوي ،ذلك أن املركز يســـتخدم كمســـرح
للحيـــاة االحتفاليـــة ،يف حـــن يتـــم ختصيـــص األطراف
للنشـــاطات املزنليـــة الـــي تزاولهـــا النســـاء باعتب�ارهـــن
مســـتبعدات بطبيعتهـــن عن أســـرار الديانة.2
الفض ــاء االجتماع ــي أت ــوين  atoniمب ــي ح ــول مح ــاور
رئيس ــية عدي ــدة وال ــي ت ــرز كتمظه ــرات ،ضم ــن أبع ــاد
مختلفـــة ،لتقابـــل أســـايس بـــن اخلـــارج والداخـــل .هـــذا
املح ــور يق ــع أوال ب ــن الش ــرفة حي ــث ي ــأكل الرج ــال وقي ــام
جماعـــات العـــزاب ،وعمـــق املـــزل ،حيـــث تـــأكل النســـاء
والفتيـــ�ات وينمـــن .لـــدى التتـــوم الشـــماليني ،هنـــاك
تقاب ــل ب ــن الب ــاب األم ــايم ،املخص ــص للرج ــال ويعت ــر
كع ــن للم ــزل ،والب ــاب اخللف ــي ،يعت ــر كمهب ــل للم ــزل
ويســـتعمل مـــن قبـــل النســـاء .داخـــل املـــزل أتـــوين هـــذا
التقابــل يظهــر بــن اجلانــب األيمــن (الذكــري) واجلانــب
األيســـر (األنثـــوي) يـــرى مـــن الداخـــل مقابـــا للبـــاب
األم ــايم ،عل ــى اليم ــن توج ــد املس ــطحة الكب ــرة حي ــث
ختــزن احلبــوب النيئ ـ�ة ،والــي تســتخدم ككــريس للرجــال،
علـــى اليســـار يوجـــد املطبـــخ وكذلـــك املســـاطح حيـــث
يعـــرض الطعـــام املطبـــوخ ،وحيـــث تلـــد النســـاء ،هـــذا
التطاب ــق ب ــن التقاب ــل ن ــئ /مطب ــوخ ،والتقاب ــل اخل ــارج
 /الداخ ــل يفس ــر بتص ــور املطب ــخ عل ــى أن ــه ن ــار داخلي ــة
تقاب ــل الش ــمس باعتب�اره ــا ن ــارا خارجي ــة.3

وهكذا فداخل املنازل ذاتها جند تقسيما رمزيا للمكان.
إن الســـلطة واملركز واملقدس ،إذن ،تت�دخل يف الفضاء.
وهذا الطابع اخلـــاص بالفضاء ليس خاصـــا باملجتمعات
التقليديـــة فقـــط ،بـــل إننـــ�ا جنـــده أيضـــا يف املجتمعـــات
احلديثـــ�ة حتت صـــور شـــى .مثال ذلـــك املكتـــب الكبري
للمديـــر ،وفصـــل املراحيـــض العموميـــة بـــن الرجـــال
والنســـاء ،وفضـــاء الكنائـــس املقـــدس وغريه.4
وهكذا فإن املفهوم الثقايف واالستخدام االجتماعي
ملصطلح املكان ،كان محور االهتمام األنرتوبولويج من خالل
مجاالت عديدة من البحث بدءا من املورفولوجيا االجتماعية
ومرورا باإليكولوجيا الثقافية وانتهاء بدراسات الشعائر،
والرمزية ،والفلسفة الساللية ،وامليدان األحدث نسبي�ا هو
أنرتوبولوجيا الفراغ .وقد أماطت الدراسات األنرتوبولوجية
للمكان اللثام عن عدد من املوضوعات االجتماعية املختلفة،
منها األسلوب الذي يعكس به استخدام املكان وتوزيعه
مالمح البن�اء االجتماعي ،واألسلوب الذي يعكس من خالله
املفاهيم والتصورات الفلسفية والكوزمولوجية (املتصلة
بتفسري ِنشأة الكون) ومضامينها اإليكولوجية (البيئي�ة)،
وأخريا أسلوب التحكم يف املكان عمدا أو عن غري عمد.5
أعمـــال األنرثوبولوجيـــن تبـــن كيـــف أن اســـتعمال
الفضـــاء خيتلـــف باختـــاف الثقافـــات .فئـــات التقابـــل
طاهـــر /اجلنس ،خـــاص /عـــام ،مهذب /غـــر مهذب،
ذكر/أنـــى ،مفاهيـــم التجمـــع ،والرتبيـــ�ة أو العائلـــة ،اليت
تســـتدعي غالبـــا فيمـــا خيـــص الصعوبـــات املتعلقـــة
باملســـاكنة يف املجموعة احلضرية الواحدة ،تفهم بطريقة
مختلفـــة حســـب الثقافـــات األصلية.
واألنرثوبولوجيـــا حتـــاول وصـــف وفهـــم االنت�اجـــات،
واملمارس ــات والتص ــورات اخلاص ــة بالفض ــاء اإلنس ــاين
يف اختالفاتهـــا.6

تعريف أنرتوبولوجيا الفضاء:
قبـــل تعريـــف أنرتوبولوجيـــا الفضـــاء لنتســـاءل أوال
مـــع لويـــس مـــورو  Louis Moreauإن كانـــت هـــذه
األنرتوبولوجي ــا ممكن ــة .إن ــه -فيم ــا يــرى م ــورو -بالنظ ــر
الفضاء السكني والثقافة :نحو أنتروبولوجيا للمنزل
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إنـــه مـــن خـــال تلـــك األعمـــال يمكـــن القـــول إن
«أنرتوبولوجيـــا الفضـــاء تهتـــم بطـــرق الســـكن وبالطـــرق
الـــي تنظـــم بهـــا املجتمعـــات الفضـــاء».8
علــم كهــذا للفضــاء اإلنســاين صــار ممكنــا وضروريــا،
يهتـــم بالفضـــاء الســـكين املمـــارس واملحلـــوم بـــه،
واملرس ــوم ،واملتمث ــل واملنط ــوق ،واملتقاس ــم لي ــس فق ــط
علـــى اســـتعماالت الفضـــاء ،وليـــس فقـــط علـــم إنتـــ�اج
الفض ــاء الس ــكين م ــن قب ــل فاعل ــن مختلف ــن ومختل ــف
الهيئــ�ات املهنيــ�ة ،ولك ــن أيض ــا نظري ــة لألش ــياء املكانيــ�ة
ذاتهـــا ،وطـــرق تنظيمهـــا يف الزمـــن.
وتذهب أليس هاتزويولـــون Alice Hutzopoulon
إىل أن أنرتوبولوجيـــا الفضـــاء تهتـــم بعالقـــات اإلنســـان
بالفضـــاء والزمن.9

مفهوم الفضاء السكين أو املسكن:
2

إىل األعم ــال ال ــي أجنزه ــا علم ــاء اجتم ــاع وأنرتوبولوجي ــون
وجغرافي ــون ،أمث ــال بالون ــديي (فض ــاء امل ــدن اإلفريقي ــة)،
علم ــاء اجتم ــاع مدرس ــة ش ــيكاغو (س ــاهموا يف تأس ــيس
أنرتوبولوجي ــا الفض ــاء الس ــكين) ،روب ــر هيرت ــز Robert
 Hertzوأعمالـــه حـــول الذاكـــرة اجلمعيـــة ،قـــام عـــاوة
علـــى ذلـــك بتحليـــات دقيقـــة للفضـــاءات اإلنســـاني�ة،
مث ــا م ــكان احل ــج ،إن ــه بالنظ ــر إىل ذل ــك يمك ــن احلدي ــث
ع ــن أنرتوبولوجي ــا الفض ــاء فيم ــا يذه ــب لوي ــس م ــورو.
ويضيــف هــذا األخــر أنــه يف ميــدان الفضــاء ليــس هنــاك
تميـــز بـــن علـــم االجتمـــاع واألنرتوبولوجيـــا ،ويدخـــل
معهم ــا عل ــم اجتماع ــي آخ ــر ه ــو اجلغرافي ــا اإلنس ــاني�ة،
فهـــذه األخـــرة منـــذ عشـــريات عديـــدة أنتجـــت حـــول
الفض ــاء املعي ــش والفض ــاء الس ــكين أعم ــاال يك ــون أحيان ــا
مـــن الصعـــب القـــول عنهـــا إن كانـــت أنرتوبولوجيـــة أو
سوس ــيولوجية أو جغرافي ــة .ه ــذا جيعلن ــا نؤك ــد أن ــه م ــن
الضــروري أن تنفتــح أنرتوبولوجيــا الفضــاء علــى مختلــف
العل ــوم االجتماعي ــة وه ــذا م ــا يمنحه ــا خصوصيته ــا.7

ســـنتعامل مـــع كلمـــات :مـــكان ،وفضـــاء ،ومجـــال
علـــى أنهـــا مرتادفـــة ،وهـــذه الكلمـــات جيعلهـــا خليـــل
أحم ــد خلي ــل تقاب ــل كلم ــة  Espaceالفرنس ــية وSpace
ُّ
اإلجنلزييــة ،ويعــرف املــكان بالقــول« :املــكان مــن التمكــن،
ال م ــن الك ــون ( كاملق ــال م ــن الق ــول) ،ه ــو ح ــاوي ال ــيء
ّ
ـتقر .ويم ــز ب ــن امل ــكان واملكان ــة .فامل ــكان يف احل ـ ّ
ـي
املس ـ
10
(كاملـــزل) واملكانـــة يف املعنـــوي (كاملزنلـــة)»  .و«املـــكان
هــو املوضــع ،وجمعــه أمكنــة ،وهــو املحــل ( )Lieuاملحــدد
الـــذي يشـــغله اجلســـم .تقـــول مكانـــا فســـيحا ،ومـــكان
ضيق ــا»  .11وهك ــذا فامل ــكان حييلن ــا إىل يشء ح ــي يش ــغله
اجلس ــم ،وبه ــذا املع ــى ف ــإن امل ــكان تتع ــدد أنواع ــه وص ــوره
تبع ــا ألبع ــاده وحس ــب ش ــاغله وم ــا جي ــرى داخل ــه ،وله ــذا
فاملس ــكن أو امل ــزل يمث ــل أح ــد أن ــواع امل ــكان.
بالرج ــوع إىل اجل ــذر اللغ ــوي للكلم ــة (س .ك .ن) جن ــد
املشـــتقات الفعليـــة واالســـمية منـــه حتيـــل علـــى أربعـــة
مع ــان رئيس ــة:
1 .املزنل بمعناه المادي املباشـــر :فالســـكن واملســـكن:
املـــزل والبيت.

آفـــــاق

2 .فعـــل الســـكن أي اإلقامـــة باملـــكان َّ
املعد للســـكىن:
فســـكن باملـــكان يســـكن ُســـكىن وســـكونا :أقام.
ْ
3 .اإلنســـان الذي يســـكن :فالســـكن أهل الدار ،اســـم
جلمع ســـاكن كشـــارب ْ
وشرب.
4 .الهـــدوء والســـكين�ة :ســـكن اليشء يســـكن ســـكونا
إذا ذهبـــت حركتـــه ...والســـكن :كل مـــا ســـكنت
إليـــه واطمأننـــت به مـــن أهل وغـــره ،وربمـــا قالت
العرب الســـكن لما يســـكن إليه ،ومنه قولـــه تعاىل:
﴿جعل لكم الليل سكنا﴾(ســـورة الـــروم :اآلية .)21
ّ
و«اســـتكنوتمســـكنواســـتكان،أيخضـــعوذل».12
ويبـــ�دو أن كل هـــذه املعـــاين ترتكـــز حول معـــى القرار
والثبـــ�ات ،يف مقابـــل احلركـــة واالضطراب .فاملســـكن أو
املـــزل هذا الوســـط المـــادي احلـــايم واملحـــي يف الوقت
نفســـه حيقـــق الســـكين�ة والهنـــاءة والراحـــة واالطمئن�ان
ولذلك ســـي مســـكنا.

املقاربات املختلفة للمزنل
ً
اوال :الدراسات األوىل حول املزنل:
فحـــص البيئـــ�ة املبنيـــ�ة جيـــد أصلـــه يف النظريـــات
األوىل للحتميـــة البيئيـــ�ة ،ويف التقاليـــد االتنوغرافيـــة.
احلتميـــة البيئيـــ�ة هـــي وجهـــة نظـــر تشـــدد علـــى األثـــر
املباشـــر للبيئـــ�ة الفزييائيـــ�ة علـــى املـــزل ،متجاهلـــة
أو مبخســـة عوامـــل أخـــرى (الســـياق التاريـــي،
خصوصيـــات ثقافيـــة ،التنظيـــم االجتماعـــي إلـــخ) .يف
املقابـــل الوظيفيـــة يف الهندســـة املعماريـــة تركـــز علـــى
الشـــكل املبـــي تبعـــا لالســـتعمال الـــذي خصـــص لـــه.
هاتـــان املقاربتـــ�ان مهمـــا تعارضتـــا فقـــد قدمتـــا حتليـــا
تطوري ــا للمس ــكن .األوىل تش ــدد عل ــى تط ــور التقنيــ�ات،
والثاني ـ�ة عل ــى تكي ــف املس ــكن م ــع احلاج ــات .التع ــارض
النظ ــري ب ــن الطبيعي ــن والوظيفي ــن حت ــدد النقاش ــات
ح ــول الهندس ــة املعماري ــة إىل غاي ــة بداي ــة الس ــبعين�ات،
فـــرة انطبعـــت باألعمـــال املجـــددة لرامـــوس رايوبـــورت
ح ــول العالق ــة ب ــن امل ــزل والثقاف ــة .ولذل ــك يمك ــن أن
حنـــدد املقاربـــات املختلفـــة للمـــزل يف:

املقاربـــة الطبيعيـــة أو اجلغرافية الـــي تمنح األهميةلالعتب�ارات البيئيـــ�ة والتكنولوجية من أجل تفســـر
التغريات يف أشـــكال املزنل.
املقاربـــات اإلتنوغرافيـــة الـــي تربـــط األشـــكالاملبنيــ�ة بالتنظي ــم االجتماع ــي وتش ــدد عل ــى الوج ــه
الوظيفـــي للمـــزل.
النظريـــة الثقافيـــة املتعـــددة العوامـــل لرامـــوسرابوبـــورت اليت هـــي نقد للنظريات احلتميـــة البيئي�ة
واملقاربات الوظيفيـــة للمزنل .هـــذه املقاربة هي أهم
مقاربة ألنهـــا تتجـــاوز املقاربـــات األحادية.
ً
ثاني�ا :أموس رابوبورت Amos Rapoport
والنظرية الثقافية املتعددة األسباب للمزنل:
إذا كانـــت الفكـــرة املعـــر عنها مـــن قبل مـــوس حول
األهمية الســـببي�ة املزدوجـــة (البيئيـــ�ة واالجتماعية) قد
فتحت الطريق لســـبل جديـــد من البحث املعمـــاري ،فإن
أموس رابوبـــورت هو الذي أســـهم يف تأسيســـها النظري.
كتابـــه املعروف جـــدا ،املزنل الشـــكل والثقافـــة ()1969
هو كتـــاب مقتضب ،ولكنـــه مقارن ،يرفـــض فيه صاحبه
التفســـرات احلتميـــة املبســـطة لصالح مقاربـــة ثقافية
متعددة األســـباب وتاريخية.
أمـــوس رابوبـــورت رغـــم أنـــه مهنـــدس يف تكوينـــ�ه
فإنـــه توجـــه حنـــو األنرتوبولوجيـــا الرمزية وحنـــو نظريات
الهريمينوطيقـــا مـــن أجـــل حتليل املـــزل باعتب�اره مؤشـــرا
علـــى املركـــز االجتماعـــي لألفـــراد داخـــل األنرتوبولوجيا
الرمزيـــة ،هذا الكاتب شـــدد دائما على واقـــع أنه ال يبحث
عن إثبـــ�ات عمل القـــوى السوســـيو-ثقافية خصوصا يف
اخرتاع املـــزل ،ولكن باألحرى عن أســـبقيتها .بعبارة أخرى
إنـــه جيهد مـــن أجـــل فكـــرة أن هنـــاك دائما قـــوى عديدة
مشـــركة تت�دخل يف تشـــكيل املـــزل ،بعضها هـــي عوامل
أوليـــة (الثقافة) وبعضهـــا اآلخر عوامل معدلـــة أو ثانوية
(املنـــاخ مثال).
ويف كتابـــه الثاين من أجـــل أنرتوبولوجيا للمـــزل رد فيه
االعتب�ار للمنهـــج األنرتوبولـــويج آخذا يف االعتبـــ�ار البيئ�ة
العامـــة ومبينـــ�ا تعقيـــد العالقـــات الـــي تربط اإلنســـان
باملـــكان .فهـــو محاولـــة لتقديم مخطـــط دراســـة للتنوع
الفضاء السكني والثقافة :نحو أنتروبولوجيا للمنزل
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الهائـــل يف أنماط وأشـــكال املنازل والقوى الـــي تؤثر فيها.
فهـــو حيـــاول أن يضع نوعـــا مـــن النظـــام يف هـــذا امليدان
املعقد ويســـاعد يف الفهم األحســـن لألســـباب الرئيســـة
املحددة للمســـكن.

مـــأوى ،بـــل إن لـــه أوجهـــا رمزيـــة وكوســـمولوجية .هذه
النظرية تذهـــب إىل حد اعتب�ار املزنل معبـــدا ،وتنفي كونه
مـــأوى أو إقامـــة .ولكنها – فيما يـــرى رابوبـــورت -نظرية
مبســـطة ألنها تهمل احلاجـــات الضرورية.

ينطلـــق رابوبورت أوال مـــن نقده للنظريـــات املختلفة
الـــي حاولـــت تفســـر شـــكل املـــزل  .13هـــذه النظريات
اعتمـــدت علـــى عوامل مختلفـــة بعضها أدخلـــت األوجه
المادية كاملنـــاخ واحلاجـــة إىل المأوى ،واملـــواد والتقني�ات
واملوقـــع ،وبعضها أدخل األوجـــه االجتماعية ،االقتصادية
والعســـكرية والديني�ة .لكن اعتماد تلـــك النظريات على
عوامـــل أحاديـــة تكون قد قدمت تفســـرات مبســـطة يف
حني أن شـــكل املزنل ظاهـــرة معقدة.

وينتهـــي رابوبـــورت إىل التأكيـــد أن العوامـــل البيئي�ة
واالقتصاديـــة مـــا هـــي إال عوامـــل ثانويـــة أمـــا العوامل
األساســـية الـــي حتـــدد شـــكل املـــزل فهـــي العوامـــل
السوســـيو -ثقافية ،يقول رابوبورت« :إن املزنل مؤسسة
َ
مبت�دعة ضمن سلســـلة كاملة من االهتمامـــات املعقدة،
وليس مجـــرد بن�اء .فكما أن بن�اء مزنل يعـــد ظاهرة ثقافية،
فإن شـــكله وتهيئتـــ�ه يت�أثـــران بالضرورة باملحيـــط الثقايف
الـــذي ينتميان إليـــه» .15

فاملنـــاخ واحلاجـــة إىل المـــأوى ليـــس عامال كافيـــا إذا
عرفنـــا أن هناك منازل مختلفة الشـــكل بنيـــت يف منطقة
مناخيـــة واحـــدة ،ومهما كانـــت أهمية عامـــل احلاجة إىل
المـــأوى فإنهـــا ال جيب أن تؤخـــذ يف االعتب�ار لذاتهـــا؛ فبن�اء
مزنل ليـــس فعال طبيعيـــا وعامليا باعتبـــ�ار أن هناك قبائل
يف مناطق كشـــرق آســـيا وأمريكا اجلنوبي�ة وأسرتاليا ليس
لها منـــازل .إذن هناك عوامل أخرى تتحكم يف شـــكل املزنل
كاملعتقـــدات الدينيـــ�ة واملوقع االجتماعـــي وغري ذلك.

مســـتلهمة مـــن أعمـــال رابوبـــورت ،ســـوزان كنـــت
 Susan kentافرتضـــت أن األفـــراد ليســـوا أبـــدا دىم
لبيئتهـــم الفزييائيـــ�ة .إنهـــم ،علـــى العكـــس ،يمتلكـــون
مصـــادر ثقافيـــة ورمزيـــة تمكنهم مـــن التحكـــم يف املزنل
من أجـــل إشـــباع حاجاتهـــم االجتماعيـــة .من غـــر إبعاد
أهمية العناصر الفزييائي�ة ،ســـوزان كنـــت اعتربت البيئ�ة
الفزييائيـــ�ة للمزنل كأداة بســـيطة تتوســـط العالقات بني
األثـــاث وبيئت�ه .بإجناز هذه الوســـاطة ،تعتقـــد الكاتب�ة أن
«كل البـــايق ثقـــايف»  .16املزنل لدى كنت ال يوجد مســـتقال
عـــن اإلرادة اإلنســـاني�ة .إنـــه منتـــوج للفكر البشـــري .إن
املزنل يصبح عملية خلق وفهم ألشـــكال البنـــ�اء واالنتماء.

كذلـــك املـــواد والبنـــ�اء والتقنيـــ�ة ليســـت عوامـــل
ِّ
محـــددة بـــل هـــي عوامـــل معدلـــة ألنهـــا ال تتحكـــم فيمـــا
يبـــى وال يف شـــكله ،فقـــد تســـتخدم مـــواد واحـــدة ولكـــن
أشـــكال املنـــازل ختتلـــف.
واملوقع بـــدوره ين�درج ضمن هـــذه العوامل املعدلة ألن
أشـــكاال من املنازل عـــر التاريخ قد بنيـــت يف موقع واحد.
أما بالنســـبة للعوامل االقتصادية الـــي تن�درج ضمن
ِّ
العوامل االجتماعية ،فإنها ليســـت عوامـــل محددة .يقول
رابوبـــورت «باعتب�ار أن املزنل تعبري عـــن تصور للعالم ،فإن
النظام االقتصـــادي ليس له أثر محدد لشـــكل املزنل» .14
وفيما يتعلـــق بالدين فقد ذهب البعـــض إىل القول يف
مقابـــل احلتمية الفزييائيـــ�ة حبتمية ضـــد طبيعية ،تهمل
العوامـــل الطبيعيـــة تماما وتعزو شـــكل املـــزل إىل الدين.
ويعد مريســـيا إلياد مـــن أنصار هـــذه النظريـــة ،فقد أكد
على اخلاصية املقدســـة للمزنل ،فهذا األخـــر ليس مجرد

ســـوزان كنـــت الحظـــت يف األخـــر أن املـــزل يتنـــوع
يف أهميتـــ�ه حســـب اخلصائـــص السوســـيو-ديمغرافية
وأســـاليب احليـــاة ،والوضعيـــة الـــي ترجـــع إىل ميادين
أخـــرى ،نتيجـــة تذكـــر مـــرة أخـــرى بأعمـــال رابوبورت.
أكرث مـــن كنت ،من عـــرف كرائد لألحباث الســـيمائي�ة
واألنرتوبولوجيـــا الرمزيـــة هـــو اجلامعـــي أومبرتـــو إكـــو
 .Umberto Ecoدائما متموضعا ضمن توجه رابوبورت،
هـــذا الكاتب طور نظريـــة كاملة من الســـيميائي�ة املطبقة
علـــى الظواهـــر امليدانيـــ�ة .يف كتابـــه A theorie of
 )1976( semioticsإكـــو عـــرف الهندســـة املعماريـــة
كنســـق مـــن األشـــياء املنتجة والفضـــاءات على أســـاس
أنظمة مـــن االتفاقيات (قوانـــن) .هذا الوجـــه االتصايل
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يهيمـــن حســـب إكـــو علـــى الوجـــه الوظيفـــي والنفعي
للهندســـة املعماريـــة ويســـبقه مـــن وجهة النظـــر هذه،
اســـتنتج أن الوظائـــف الدالـــة للمزنل ليســـت بالضرورة
مراجع .إنها ليســـت بالضرورة وظائف يمكـــن أن تنجز أو
أنها قد أجنـــزت .إنه يفـــرض وجود يف بعـــض املجتمعات
وحدات ســـكني�ة لم تســـتعمل أبدا ،لكـــن دورها يف تواصل
املركـــز االجتماعـــي للمالـــك مهـــم ،ضمن هذا املســـلك،
الوظائـــف الدالـــة للمزنل هـــي قبـــل كل يشء ثقافية ،قبل
أن تكـــون أفعاال ملموســـة .بعبارة أخرى املزنل هو أســـاس
دال ،باملعىن السوسوري (دو سوســـر) للكلمة ،الذي يدل
على معىن (مدلـــول) .17

من أجل دراسة املزنل أنرتوبولوجيا:
ذكرنـــا ســـابقا أن اإلتنولوجيـــن واألنرتوبولوجيـــن
أدركـــوا دائمـــا االرتبـــ�اط بني املـــكان واملجتمـــع والثقافة،
واملـــزل يمثل أحد جوانـــب املكان ولذلك فقـــد أولوا هؤالء
عنايتهم به مـــن جوانب متعددة .حيدد لنا مارســـيل موس
اجلوانب الـــي ينبغـــي أن يتن�اولها اإلتنولويج يف دراســـته
للمســـكن كما يلي :18
نـــوع املـــواد الداخلـــة يف بن�اء املســـكن وهـــذا يقود إىلدراســـة شـــكله ( دائرة ،مربع ،مســـتطيل )...ونمطه
(كهف ،خيمـــة ،املســـكن ذو اجلدران والســـقف ).

الناحيـــة الوظيفيـــة واملورفولوجيـــة ويشـــمل هـــذادراســـة األثاث واســـتعماالته ،واملعتقـــدات املرتبطة
بـــه ،وطقـــوس البنـــ�اء ،واملطبـــخ ،وعالقـــة املـــزل
باحلديقـــة واحلقـــل ،العنايـــة باملـــزل وتزيينـــ�ه،
وطريقـــة بن�ائـــه فرديـــا أو جماعيـــا...
الغايـــة من املســـكن :أي دراســـة املســـكن من حيثاالســـتخدام اخلاص والعـــام ،ذلك أن هنـــاك منازل
خاصـــة بالرجال ومنـــازل للنســـاء احلائضات...
دراســـة التجمعـــات الســـكني�ة :ذلـــك أن الدراســـة
اإلتنولوجية للمـــزل ال تكتمل يف نظر موس بدون دراســـة
القريـــة أو املدينـــ�ة يف حـــال وجودهما ،ألن املـــزل ال وجود
له لذاتـــه إال يف البلدان الـــي تكون فيها املســـاكن متفرقة
ولكن هـــذه احلالة نـــادرة .19
هكـــذا إذن تتعدد الوجـــوه اليت ينبغـــي أن يتن�اول منها
املزنل أنترنوبولوجيا ألنه ظاهرة معقدة تت�داخل وتتشـــابك
يف إنت�اجها عوامل عديدة ،يقول برومبريغر« :إن املســـكن،
الذي هو تقني�ة اســـتهالك ال ختضـــع للضغوطات المادية
والوظيفية بقدر خضوعها لتقني�ات التصنيع أو الكســـب،
يظهـــر يف الواقـــع كحصيلـــة عوامـــل عديـــدة (أرضيـــة،
مناخية ،تاريخيـــة ،اقتصادية ،اجتماعيـــة ،رمزية ،إلخ).
ينظمها كل مجتمع ويرتبها حســـب شـــكليات خاصة به.
إن دراســـة إتنولوجيـــة للبيت تهدف إىل إلقـــاء الضوء على
هذه اللعبـــة املعقدة للمعايـــر واملتطلبـــات واحلدود اليت
الفضاء السكني والثقافة :نحو أنتروبولوجيا للمنزل
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تت�داخـــل يف إنت�اج واحتـــال احلزي َّ
املعمـــر»  .20ولذلك يرى
برومبريغر ضرورة أخـــذ األمور التاليـــة يف االعتب�ار:
1 .اإلجابـــات االصطفائيـــ�ة الـــي تـــرد بها الهندســـات
املحليـــة علـــى مســـاوئ املحيـــط املجـــاور ( قســـوة
الطقس ،احلشـــرات ،إلخ :).فبن�اء املساكن ال خيضع
العتبـــ�ارات عملية فقط ،بل هنـــاك ضغوطات املناخ
الـــي حتدد مواقـــع اإلقامـــة ،ووجهة املباين وشـــكلها،
واختيـــ�ار املـــواد .كذلـــك ينبغـــي األخـــذ يف االعتبـــ�ار
التمايـــز االجتماعـــي (االســـتعمال املتب�اهـــي ملـــواد
حديثـــ�ة قلما تكون متكيفة مع الظـــروف املحيطة ،يف
املجتمعـــاتاالنتقاليـــة)،وكذلـــكاألســـبابالرمزية.
2 .الوسائل التقني�ة املســـتخدمة باألخص حلل املشاكل
األساســـية ملتانة البنـــ�اء وهذه احللول تربز مســـتوى
التطور التقين.
3 .متانـــة املســـكن وتوابعه يف نظـــام اإلنتـــ�اج :االهتمام
بعالقـــة املســـكن بعملية اإلنتـــ�اج اليت تأخذ أشـــكاال
عديدة كرتبيـــ�ة احليوانات الداجنـــة ،وحفظ وحتويل
الغـــال ،والتصنيـــع وغري ذلك.
4 .رمزيـــة التنظيـــم االجتماعي عـــر هيئ�ة وشـــكليات
إشـــغال األبني�ة :يمثل توزيع البيـــوت ضمن منطقة
ســـكني�ة الرتجمـــة املكانيـــ�ة للعالقـــات االجتماعيـــة
الســـائدة :عالقات القرابة ،والعالقـــات بني الفئات
والطوائـــف أو الطبقات (وضعية إقامـــة اجلماعات
املســـيطرة الـــي غالبـــا ما تكـــون مركزيـــة ومرتفعة،
الوضعيـــة الهامشـــية واملتدنيـــ�ة ألحيـــاء الســـكان
اخلاضعة)؛ التمايز بني اجلنســـن وطبقات الســـن
الـــي يرمز إليهـــا يف مجتمعـــات عديدة وجـــود بيوت
جماعيـــة مخصصة حصرا للرجال أو الشـــباب (بيت
الرجـــال الكبري لـــدى الكاناك).
ارتب�اط شكل وحدة الســـكن وتنظيمها الداخلي ببني�ة
اجلماعـــة البيتيـــ�ة اليت تقطنهـــا :فالغـــرف أو الطوابق قد
تتوزع حســـب األجيال (يف حالة العائلـــة األصلية مثال)،
قاعة كبرية مشـــركة جتمـــع كل أفراد عائلة غري منقســـمة
لتن�اول الطعام ،حجر مختلفة املوقع واملســـاحة ،حســـب
عدد زوجات زعيـــم العائلة.

والبيـــت لكونه يرمـــز إىل وحـــدة االنتمـــاء االجتماعي
يعد املكان الـــذي تتوضح فيه آليات املصاهرة والنســـب،
وذلك مـــن خالل اختيـــ�ار املســـكن ،ومن خـــال القواعد
واإلســـراتيجيات اليت تتحكم بتن�اقلها ،واملسكن وتوابعه
من حيـــث املســـاحة واملظهر اخلـــاريج يشـــر إىل الوضع
االجتماعـــي -االقتصادي ملـــن يقيم فيه.
5 .طرائـــق تصور وســـكن احلـــز املـــزيل الـــي تعرب عن
قيـــم مجتمع :يقوم الفضاء الســـكين علـــى مجموعة
مـــن التقابـــات :خـــاص /عـــام ،داخـــل /خـــارج،
مغلـــق /مفتـــوح ،وهذه الفئـــات تعاجلهـــا كل ثقافة
علـــى طريقتها .فقـــد يغلب تصـــور خلـــوي للبيت،
إذ جتـــري غالبيـــ�ة األعمـــال يف أماكن مشـــركة ،وقد
يغلـــب تصـــور وحـــدوي ،إذ تتخصـــص كل عائلـــة
بمجالها اخلاص املتكامل ،وتـــارة حتفظ اخلصوصية
الشـــخصية بعيدا عن األنظار داخل جـــدران خارجية
حاجبة مثلما هـــو يف العالم اإلســـايم ،أو يتم التعبري
عـــن هـــذه اخلصوصية بطـــرق أخـــرى .ويمكـــن أن
يقســـم الســـكن إىل غرف مختصة بوضـــوح أو ،على
العكـــس ،أن تؤلـــف وحدة متعـــددة الوجـــوه .وهذه
الطـــرق يف إدارة املكان تشـــكل جزءا من نظـــرة مثالية
للراحة تدغم ،يف نســـب متغرية حســـب املجتمعات،
البحـــث عـــن الظـــل أو النـــور ،االنتعـــاش أو الدفء،
القـــرب أو البعد بـــن األفـــراد ،وعن أثـــاث محدد أو
مقتصـــر على احلـــد األدىن.
6 .الروابـــط الرمزيـــة الـــي تنســـجها املجتمعـــات بني
العمـــارة ومجمـــل معتقداتهـــا وتصوراتهـــا :تتجلـــى
هـــذه الروابـــط من خـــال املمارســـات الطقوســـية
ّ
الـــي تدشـــن البنـــ�اء (القربـــان ،تقديس احلـــدود)،
ِّ
وتؤمن حمايت�ه (وضع طالســـم علـــى النوافذ إلبعاد
التأثـــرات املؤذيـــة) .وإعطاء قيم متن�اقضة ألقســـام
البيت العليا والسفلى ،الشـــرقية والغربي�ة ،األمامية
واخللفية مثال ذلك مســـكن القبائلـــي باجلزائر كما
بـــن بورديو.
7 .القواع ــد اجلمالي ــة ال ــي تتحك ــم بالش ــكل الهن ــديس
العـــام :حتديـــد املســـاحات املبنيـــ�ة ،توزيـــع متطابـــق
أو غـــر متطابـــق للنوافـــذ ،تقديـــر املـــواد اخلـــام أو

آفـــــاق

م ــا َّ
يلب ــس ب ــه البنـ ـ�اء ،العم ــل عل ــى تآل ــف األل ــوان،
الزخرف ــة ،ال ــخ ،.إذ إن الصي ــغ املذك ــورة تمن ــح البي ــت
تن�اس ــقا فنيـ ـ�ا فري ــدا .21
وهكـــذا فـــإن الدراســـة األنرتوبولوجية للمـــزل جتمع
اجلوانـــب المادية والشـــكلية والرمزيـــة واجلمالية ،وكل
ذلـــك يف ضـــوء الثقافة.

الفضاء السكين /املسكن /املزنل /الدار:

الدالالت والتمثالت:

املســـكن كواقعـــة إنســـاني�ة لـــم يســـرع انتبـــ�اه
املالحظــن االجتماعيــن واألنرتوبولوجيــن فقــط ،بــل إنــه
ش ــكل أيض ــا أح ــد االهتمام ــات اخلاص ــة للس ــيكولوجيني
والفالس ــفة ،ولذل ــك فإن ــه يش ــكل نقط ــة تقاط ــع للعدي ــد
ّ
مــن الفــروع املعرفيــة وهــذا إن دل علــى يشء ،فعلــى تعــدد
ال ــدالالت والوظائ ــف واألبع ــاد ال ــي تك ـ ِّـون حقيق ــة ه ــذا
الفضــاء اإلنســاين الــذي بــدأ كهفــا حــى صــار اليــوم ممثــا
يف الفيــا الفاخــرة املجهــزة بأحــدث التكنولوجيــا واملتمتعــة
بفضـــاءات تابعـــة (احلديقـــة ،املســـبح ،امللعـــب)...
م ــن أج ــل تلبيــ�ة حاج ــات اإلنس ــان املتن�امي ــة م ــع تط ــور
احلض ــارة وتعق ــد الثقاف ــة.
وكون املســـكن محل اهتمام كل تلك الفـــروع املعرفية
يمكننـــ�ا مـــن اإلحاطـــة حبقيقتـــه ،هـــذا يعين أنن�ا ســـوف
لن نغلـــق بـــاب التحليـــل علـــى أي مقاربة مـــن املقاربات
العديدة ،بـــل بالعكـــس إنن�ا نـــرى فيها نوعا مـــن التكامل
الـــذي حتتـــاج إليـــه األنرتوبولوجيا ربمـــا أكرث مـــن غريها،
ولهذا فإننـــ�ا نؤكد دائما علـــى التعاون بـــن األنرتوبولوجيا
والفـــروع املعرفيـــة األخرى.
فمـــاذا يمثـــل املســـكن أو املـــزل يف املتخيل اإلنســـاين
ســـؤال نراه شـــامال بما يكفـــي لإلحاطة بـــكل التصورات
والتمثـــات والرموز الـــي يتضمنها يف وعـــي ومتخيل كل
فـــرد .إن هناك عـــدة دالالت للمـــزل تتمثل يف:
-املزنل حتقيق للوجود؛-املزنل هو فضاء احلرية واالستقاللية؛

املزنل هو فضاء اخلصوصية واحلميمية؛املزنل فضاء الراحة واالستقرار؛املزنل واحلضور االجتماعي.ً
اوال .الدار حتقيق للوجود:
امتـــاك مـــزل هو رغبـــة كل إنســـان ولكـــن كل واحد
يعرب عن هذه الرغبة اســـتن�ادا إىل الثقافـــة اليت ينتيم إليها
ولذلـــك فإن كل املمارســـات اليت تتعلق بالفضاء الســـكين
مســـألة ترجع إىل الثقافة واجلزائري يعـــر بصيغ متعددة
عـــن تلـــك الرغبـــة ،صيغ تـــؤول كلهـــا إىل اقـــران الوجود
بالدار أو املســـكن اخلـــاص ،بل إن الوجود كلـــه ربما اخزتل
يف تملـــك هذا الفضـــاء ،واملثل الشـــعيب اجلزائـــري يقول:
«ال دار ال دوار» وهـــو تعبـــر دقيق عن االغـــراب النفيس
واالجتماعـــي بامتي�از ،فمن لـــم تكن له دار تأويـــه وال دوار
أي أهـــل وجماعـــة حتتضنه فهـــو يف الواقع فاقـــد ملقومات
الوجـــود ،فالســـكن «هو نقطـــة ارتكاز وعالمـــة مرجعية
تثبـــت وجـــوده ،وترســـم لـــه حـــدوده داخل فضـــاء كوين
ّ
َّ
ملغز ،لهـــذا ُعد الســـكن بمثابة امتـــداد لصاحبه».22
إن املزنل أو الدار بالنســـبة لإلنســـان مـــن خالل الكثري
من الصيـــغ التعبريية كتلـــك اليت ذكرناها ،يمثل أســـاس
الوجـــود ،فالذات ال تتمتـــع بكامل وجودها كإنســـان إال يف
ظـــل امتالك مســـكن خـــاص ،إنـــه «ذلك الفضـــاء الذي
مـــن خاللـــه ،وأكـــر مـــن أي يشء آخـــر ،يمكـــن أن تصبح
ذاتـــا»  23لهـــا وجودهـــا وحضورهـــا ،ولذلـــك يكـــون من
املشـــروع التصـــرف يف الكوجيتـــو الديـــكاريت فنســـتب�دل
التفكـــر بالســـكن ونقـــول« :أنا أســـكن مـــزال خاصا إذن
أنـــا موجود» وليســـت هـــذه ميت�افزييقا ،وإنما هـــو الواقع
الذي يؤكـــد االرتب�اط بـــن الوجود وبني املســـكن ،فبدون
دار ال هنـــاء وال اعتبـــ�ار جماعـــي وال هوية.
ً
ثاني�ا .املزنل فضاء احلرية واالستقاللية:
املـــزل أو الـــدار هـــو فضـــاء احلريـــة واالســـتقاللية
بامتي ـ�از ،فه ــذا الفض ــاء املح ــي قانون ــا واحل ــايم لصاحب ــه
وأهلـــه مـــن كل أشـــكال االخـــراق والتطفـــل يســـمح
بممارس ــات خاص ــة يمنعه ــا اخل ــارج أو ال يتقبله ــا ،ولذل ــك
ً
تـــأيت عبـــارة «تصـــرف كأنـــك يف بيتـــك أو دارك» تعبـــرا
ع ــن ه ــذه احلري ــة ال ــي يوفره ــا الفض ــاء الس ــكين ،طبع ــا
الفضاء السكني والثقافة :نحو أنتروبولوجيا للمنزل
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ال يمك ــن احلدي ــث ع ــن حري ــة مطلق ــة؛ ذل ــك أن ــه بق ــدر
م ــا يس ــمح ه ــذا الفض ــاء بأفع ــال وس ــلوكيات ،يف ــرض
قواعـــد ومعايـــر وتقاليـــد ال جيـــوز خرقهـــا.
واحلري ــة واالس ــتقاللية يف املس ــكن اخل ــاص تتجل ــى
يف املمارســـات الســـكني�ة اليوميـــة املتعلقـــة بتلبيـــ�ة
احلاج ــات الضروري ــة االبيولوجي ــة وغريه ــا ،وفيم ــا يتعل ــق
باالحتفاليـــة ،بـــل وحـــى التغيـــرات أو التعديـــات الـــي
يمك ــن إدخاله ــا عل ــى امل ــزل أو بأح ــد أقس ــامه ،ولع ــل ه ــذا
ّ
م ــا يع ــر عن ــه املث ــل الش ــعيب «البنــ�اي يب ــي وم ــول ال ــدار
ّ
يعـــرف ِويـــن حيـــل بـــاب داره» (البنـــ�اء يبـــي وصاحـــب
الـــدار يعـــرف أيـــن يضـــع بـــاب داره).
ً
ثالثا .املزنل فضاء الهناء واالستقرار:
الراحة واالســـتقرار النفـــي من الغايات األساســـية
للمســـكن ،إنها إحـــدى التمثـــات اجلوهريـــة يف املتخيل
الشـــعيب العريب إىل درجة أن املـــرأة أو الفتـــاة املقدمة على
الـــزواج ربمـــا لم تشـــرط علـــى شـــريك حياتهـــا أكرث من
توفـــر «الهنـــا» وال يهم بعد ذلـــك النـــوايح االقتصادية.
ولـــو رجعنـــا إىل الداللة اللغويـــة لكلمة مســـكن فإنن�ا
جند هـــذه اخلاصية أســـاس املفهـــوم .فالســـكن يف اللغة
العربيـــ�ة هو من الســـكون الذي هو ضد احلركة« .ســـكن
اليشء يســـكن ســـكونا إذا ذهبت حركته ،وأسكنه وسكنه

غـــره تســـكين�ا .وكل مـــا هـــدأ فقد ســـكن كالريـــح واحلر
والربد وحنـــو ذلك».24
والســـكن أيضا اإلقامة .ســـكن باملكان يســـكن سكىن
وســـكونا :أقام ،والسكن أيضا ســـكن الرجل يف الدار ،يقال
واملسكن:
لك فيها ســـكن أي ســـكىن ،والسكن واملســـكن
ِ
املزنل والبيت.25
والســـكن كل ما ســـكنت إليه واطمأننت بـــه من أهل
وغريه ،والســـكن أيضـــا :املرأة ألنها يســـكن إليها.26
معـــان متعـــددة لكلمة مســـكن فهي
هكـــذا حنـــن إزاء
ٍ
تعـــي الهـــدوء والســـكون واإلقامـــة واملـــزل والبيت هذا
الفضـــاء المادي وهي تعـــي أيضا الســـكين�ة والطمأنين�ة،
ولـــو حاولنـــا البحث عـــن اخليـــط الرابط بـــن كل املعاين
املذكـــورة فإننـــ�ا جنـــده يف معـــى القـــرار والثبـــ�ات نقيض
احلركـــة واالضطراب والذي يؤدي إىل الهدوء والســـكين�ة.
ِّ
وحىت الســـكني سميت ســـكين�ا ألنها تســـكن الذبيحة أي
تســـكنها باملـــوت وكل يشء مات فقد ســـكن.27
وعـــاوة على هـــذه الداللـــة أو الوظيفة الـــي حيققها
املســـكن فإن اللغة العربي�ة حســـب املعاين اليت أوردها ابن
منظور لكلمة ســـكن يب�دو أنها تنطوي علـــى كل الوظائف
األخرى ،هكذا فـــإن املزنل والبيت هو املـــكان احلايم ماديا
من األخطار الطبيعية والبشـــرية.

آفـــــاق

َّ ْ
الســـك ُن أهـــل الـــدار 28فإنه ال معىن للســـكن
وإذا كان
بغري أهله فالبيت غري املســـكون يمثل اخلالء أما املســـكن
فهـــو الفضـــاء العامـــر املمتلئ ،فضاء األســـرة .واملـــرأة بما
هي ســـكن يعين أن هناك صلة وثيقة بني املرأة واملســـكن
الـــذي هـــو فضاؤهـــا بامتيـــ�از يف مقابـــل اخلـــارج كفضاء
للرجـــل .والعيـــال أهـــل البيـــت يعـــي أن املســـكن حيقق
ُّ ْ
وظيفـــة اإلجناب
والســـكن القـــوت 29ويف املســـكن جيري
َّ َ
ُ
30
تلبيـــ�ة دافع األكل .والســـكن أيضا النار والنار تشـــر إىل
املوقـــد كجزء أســـايس من الفضـــاء الداخلي للمـــزل يقوم
بوظيفـــة التدفئة وطهي الطعـــام وحوله جتتمـــع العائلة.
وهكذا جتتمـــع يف معاين كلمة ســـكن األوجـــه املتعددة
حلقيقـــة املســـكن :المادية (املـــكان احلاوي) والبشـــرية
(األهـــل ،املـــرأة) واملعنويـــة (الطمأنينـــ�ة ،الســـكون)
والوظيفيـــة (القـــوت ،المـــال ،العيال).
وخاصيـــة الطمأنين�ة والهنـــاءة اليت يمنحها املســـكن
كانـــت موضوعـــا للتأمـــل الفلســـفي ،لقـــد قدم باشـــار
مقاربـــة فينومينولوجيـــة جتـــاوز بها أطروحـــة الوجوديني
القائمـــة علـــى أن اإلنســـان قذف بـــه يف العالـــم .فالبيت
ً
بالنســـبة له «هـــو ركننـــ�ا يف العالم .إنـــه كما قيل مـــرارا،
كوننـــ�ا األول ،كون حقيقـــي بكل ما للكلمة مـــن معىن».31
والفضاء الســـكين ألنه فضاء األلفة واخلصوصية فإنه
ْ ْ َ
يرمـــز له بالعش ،يقول املثل الشـــعيب اجلزائري« :فعشـــنا
ْ ْ َ
وينشـــنا» (يف عشـــنا ويطردنا) .وبدال من أن يقول أحدهم
أبـــي مزنال أو مســـكنا أو دارا يقول «أبـــي العش» .والعش
هو أحد التســـميات املرادفة للمســـكن يف اللغة الفرنســـية
رغـــم أن لكل اســـم أو لفظ شـــحنت�ه الدالليـــة والعاطفية.
هكـــذا فإن العش بما هـــو ناعم وحميـــي ودائف ومريح رغم
ضيقـــه ،فإنه يســـتدعي مشـــاعر احلب واحليـــاة العائلية
املقصورة علـــى األعضاء األكـــر قربا .32وســـرا على خطى
باشـــار عرب التحليـــل الفينومينولويج للمـــزل الذي يمثل
عشـــا وقوقعة أيضا ،فإن «العش يعرب عـــن خاصية الراحة
والهـــدوء األساســـيني لإلقامـــة .ليس الراحة مـــن التعب،
ولكـــن التن�اغم مـــع الوجـــود ،مع الـــذات نفســـها ،وليس
الهـــدوء من الضجيـــج ورعب العالـــم ،ولكنه هـــدوء يت�أىت
من الوعي بهذا الوجـــود ،ذلك أن العش رغـــم أنه هش كما
هو معـــروف فإنه يثـــر فين�ا احللـــم باألمان».33

يقول بوزو-ماسابيو« :املزنل يب�دو أوال ،ويظل ،كعش...
يف بدايـة احليـاة ،مزنل املولد يفرض نفسـه عبر وحدته ،مثل
العـش فـوق الشـجرة ،معلـق بين السـماء واألرض ...إنـه
مـكان احلميميـة العائلية وربمـا ال يشء آخـر».34
ولكـــن مـــع ذلـــك يبقـــى العـــش دون ســـقف ،عكـــس
امل ــزل ،فه ــو مفت ــوح م ــن جه ــة الس ــماء ،ولذل ــك فه ــو ال
يمن ــع املعت ــدي.
واملســـكن مـــأوى ذو طبيعـــة روحيـــة واجتماعية كما
بـــن بـــوزو -مســـابوو  - J. Pezeu-Massabuauفهو
فضـــاء مغلـــق يمكـــن العائلة مـــن االنـــزواء علـــى ذاتها،
ويتمتـــع باملنعة مـــن أجل حمايتهـــا من العالـــم اخلاريج،
ولذلك فإن املزنل يف كل البلـــدان يمثل الرمز املزدوج للعش
والقلعـــة ،فبالنظـــر إليه مـــن الداخـــل يمثل املزنل عشـــا
يبينـــ�ه اإلنســـان الذي يلتصق بـــه كما تلتصق الســـلحفاة
بقوقعتهـــا .إنه عش وقوقعـــة يف آن واحـــد ،دائف وحمييم،
ولكنـــه غري هـــش مثل العـــش ،مغلـــق وصلـــب أكرث من
شـــاغله ولكنه ليس باردا مثـــل القوقعـــة و«إذا كان -كما
قـــال باشـــار -الكائـــن يب�دأ مـــع الهنـــاءة ،فـــإن املزنل هو
المـــأوى املطلق ،ضـــروري لراحتن�ا اليت تمكنن�ا من نســـيان
وإبعـــاد عدواني�ة اخلـــارج ،وأن نكـــون ذواتن�ا».35
فاملســـكن ســـواء كان «صلبـــا مـــن احلجـــارة ،أو من
الطوب ،أو اخلشـــب ،أو كان كوخا ،أو خيمة أو نقالة ،فقد
حمانا منـــذ فجر وجودنـــا من احلـــرارة والـــرد ،ومن املطر
والريـــاح ،املـــزل كان هو الداخـــل املقابل للعالم الفســـيح
واملعادي» .36
ً
رابعا .املزنل واحلضور االجتماعي:
تكلمنـــا عن الـــدالالت الوجوديـــة والنفســـية للمزنل
ولكـــن هناك داللـــة أخـــرى ال تقل أهميـــة عنها ،بـــل ربما
كانت الداللـــة األهم كما ســـرى ،ويتعلق األمـــر بالداللة
االجتماعيـــة ،فاملـــزل أو الـــدار يتضمن قيمـــة اجتماعية
ومضمونـــا اجتماعيـــا تتحـــدد بواســـطته قيمـــة الفـــرد
ومكانتـــ�ه ضمـــن اجلماعـــة الـــي ينتـــي إليهـــا ،بـــل وبه
تتشـــكل هويت�ه .هـــذه الداللة يراهـــا دو رادكوفســـكي –
 Georges- Hubert de Radkowskiأســـاس وظيفة
الســـكن أو املســـكن وبالتـــايل كل حقيقته.
الفضاء السكني والثقافة :نحو أنتروبولوجيا للمنزل
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ففـــي محاولة منـــه لتحديد معىن كلمة ســـكن ينطلق
مـــن اإلشـــارة إىل أن هـــذا املفهوم يعـــد مفهوما أساســـيا
للعديـــد مـــن العلـــوم اإلنســـاني�ة كاإلتنولوجيـــا وعلـــم
االجتمـــاع واجلغرافيـــا والتاريـــخ ...ولكنـــه أيضـــا أحـــد
املفاهيـــم األكـــر عصيـــا علـــى التحديـــد والتعريف.
وإذا كان بعضهـــم قـــد ّ
عرفـــه بأنـــه ملجأ والـــذي يعين

احلمايـــة ،فإن هـــذا التعريف ال يكفي ألن هناك مســـاكن
ال تـــؤدي وظيفة احلماية إال بشـــكل نســـي جـــدا هذا من
جهة ،ومـــن جهة أخرى قد توجد مالئج ال ِّ
تكون مســـاكن،
فاحلماية من الشـــمس قد توفرها شـــجرة وافـــرة األوراق.
وإذا كان املـــزل أو املســـكن ليـــس مـــن أجـــل االحتماء
فهـــو أيضـــا ليس مـــن أجـــل النـــوم ،وال األكل ،وال الراحة،
وال اإلجنـــاب ،وال حىت مـــن أجـــل االجتماع بأفراد األســـرة
واألصدقـــاء ،فـــإذا «كنا قـــد اعتدنا أن جنمع حتـــت الفعل
ســـكن مجموع كل تلك األفعـــال واالنفعـــاالت ،فإن ذلك
37
ال يعـــي أن هـــذا التأليـــف يعرب عـــن طبيعة األشـــياء»
فالوقائـــع اإلتنولوجيـــة تثبـــت يف رأي دو رادوفســـكي أن
تلك األفعـــال ال جتري بالضـــرورة داخل املســـكن ،إنها قد
تتم مســـتقلة عنـــه (مطبـــخ مســـتقل ،دار االجتماعات،
بيـــت الطعام ،كـــوخ اإلجناب لـــدى البولينزييـــن) .وحىت
يف املجتمـــع احلديث فإنه يمكن تنـــ�اول الطعام يف املطعم،
والنوم بالـــزل ،واإلجناب يتم يف العيـــادة ،واالجتماع يكون
يف املقهـــى ،ويمكن للراحـــة أن تكـــون يف أي مكان.

لكــن ما هي حقيقة المســكن ،إذا لم تكن أي من تلك
الوظائــف وظيفته الحقيقية؟
املســـكن يف رأيـــه يشـــتق مـــن الفعـــل ســـكن ،وهـــذا
الفعـــل يمكن أن ينطبـــق على اجلماعة (شـــعب ،إثني�ة)،
أو على فـــرد أو مجموعـــة أفراد وهـــذا من خـــال عبارات
مثل :الفرنســـيون يســـكنون فرنســـا ،فالن يســـكن املزنل
الواقع بالشـــارع الفـــاين .ويف كلتا احلالتـــن يعين الفعل
(ســـكن) اإلشـــارة إىل أيـــن يســـكن املوضـــوع أي حتديـــد
موضعـــه وحتديد املوضـــع أو املوضعة تعـــي إقامة عالقة
بـــن موضـــوع وموضع مـــا ،قـــد تكـــون مؤقتـــة أو دائمة
شـــرعية أو غـــر شـــرعية ،ممكنـــة أو ضروريـــة .وبذلـــك
يشـــكل املوضـــع مضمون تلـــك العالقة ،واملـــكان ال يكون

لذاتـــه ،ذلك أن املـــكان الذي لـــن يكون مكانا لـــيء ،يعد
مفهوما متن�اقضـــا ،وبما أن املكان ينتج عـــن تلك العالقة،
فإن حقيقته وظيفيـــة خالصة «إنه يمثـــل حقل احلضور
بالنســـبة للموضوع وهذا احلضـــور يف موضع معني هو ما
جيعـــل املوضعـــة ممكنة».38
وظيفة املوضع إذن هي أن يعطـــي احلضور للموضوع
ويضمنه وبما أن الســـكن هو املوضعـــة فإنه يكون موضع
احلضـــور ،حضـــور املوضـــوع باعتبـــ�اره عضـــوا أو ممثال
ً
إلثني�ة معين�ة ،أو باعتبـــ�اره فردا.
ولكـــن ما الفـــرق بـــن احلضور بالنســـبة للســـكن –
البـــاد واحلضور اخلاص بالســـكن -اإلقامة؟ بالنســـبة
للبـــاد فإنها تمثل احلضـــور احليوي للجماعـــة اإلثني�ة أو
الشـــعب إنها مـــكان للعيش بفضـــل اســـتغالل مواردها
الطبيعيـــة ،ولذلك فـــإن وجود الشـــعب مرهـــون بالبالد
ومواردها ،وهـــذا ما جيعل احلضـــور وجوديا .أما الســـكن
فإنـــه حييل دائما إىل الفضـــاء االجتماعي الـــذي ينتيم إليه
وليـــس إىل الفضـــاء الفزييـــايئ الـــذي يقوم عليـــه ذلك أن
اإلقامة أو املســـكن له دائما ارتب�اط باملجتمـــع ،فمهما كان
منعزال البـــد مثال أن يكـــون هناك طريق يربـــط بين�ه وبني
املجتمع .ولهذا فإن املســـكن يعطي احلضـــور االجتماعي.
إن الســـكن أو اإلقامـــة تعـــي العالقـــة بني اإلنســـان
وأقرانـــه بني الفرد واملجتمـــع الذي ينتيم إليـــه وعلى هذه
العالقـــة تتوقف الهويـــة االجتماعية لإلنســـان ،فاإلقامة
تمثـــل وترتجم الـــدور الذي يلعبـــه الفرد بصفته شـــخصا
أو شـــخصية ضمن الـــكل االجتماعـــي الذي ينتـــي إليه،
بمعـــى ضمن هـــذه اجلماعـــة الداخلية اليت هي األســـرة.
من ذلـــك موضع رب العائلـــة ،موضع الزوجـــة واألطفال
والضيـــوف… هـــذا مـــن جهـــة ،ومـــن جهة أخـــرى ضمن
اجلماعـــة اخلارجيـــة اليت حتيـــط بـــاألوىل كالقرية مثال.
وكذلـــك فإنه يف املقابل يغدو أولئك الذين ال يســـكنون
يف أي مكان أي املشـــردون بدون هوية اجتماعية.39
هكـــذا ينتهي دو رادوفســـكي إىل حتديد معىن للســـكن
متجـــاوزا بذلك مختلـــف التحديـــدات الـــي أعطيت له،
وذلـــك مـــن خـــال الوقـــوف عنـــد وظيفتـــه احلقيقيـــة
املتمثلة يف منح احلضور للموضـــوع واحلضور االجتماعي

آفـــــاق

5

هـــو الوظيفـــة اجلوهرية للســـكن ،الـــذي على أساســـه
تتحدد هويـــة الفرد.
ً
خامسا .الفضاء السكين واخلصوصية:
اخلصوصيـــة مـــن األبعاد األساســـية املكونـــة ملفهوم
املســـكن ،وقد كانـــت محل اهتمـــام فروع معرفيـــة كثرية،
وموضوعـــا ملقاربات عـــدة ،وهي أحد املفاهيم اإلنســـاني�ة
أو العاملية.
ومفهـــوم اخلصوصية عرف تطـــورا رافـــق التطورات
اليت عرفتهـــا املجتمعـــات الغربي�ة.
ولكن هناك تطـــورا يف فكرة اخلصوصية يف املجتمعات
الغربيـــ�ة احلديثـــ�ة مـــن ذلـــك االنفتـــاح الـــذي حدث يف
املســـكن يف مجتمعات الضوايح املدين�ة األمريكية ،حيث
يكـــون الباب دائما منفتحـــا يف وجه كل قـــادم من اجلريان.
ومن جهتها تتبعت «بريال ســـرفايت غـــارزون» Perla
 serfaty- garazonالتشـــكل االجتماعـــي للخصوصية
يف املجتمعـــات األوربي�ة .فمنذ منتصف العصر الوســـيط
حىت نهايـــة القرن  17كانـــت احلياة اخلاصـــة واحلميمية
مختلطة باحليـــاة اجلماعية وعدم الفصل هـــذا كان يقوم
على تصور معني للعالـــم ولكن أحداثا ســـتؤدي إىل العزل
بني اخلاص والعـــام وصوال إىل األفـــكار املتعلقة باملزنل يف
الفرتة املعاصرة.
ولكـــن فهـــم فكـــرة اخلصوصيـــة الـــي يقـــوم عليها
املســـكن اليـــوم يقتـــي إلقـــاء نظـــرة تاريخية عـــن هذه

الفكـــرة اليت تبـــ�دو اليـــوم عامليـــة وإنســـاني�ة وبمقتضاها
نكـــون أســـيادا ومالكني ملســـاكنن�ا ،بـــل أكرث مـــن ذلك إن
الفـــرد يف املجتمع املعاصـــر يعترب أن هـــذا التملك ضروري
لتشـــكيل هويت�ه وحتقيـــق ذاته .هـــذه النظـــرة التاريخية
بإمكانهـــا أن تكشـــف عـــن العقليـــات الـــي كانـــت وراء
األحـــداث اليت قـــادت إىل الفصل بني اخلـــاص والعام كما
حيـــددان اليوم.
فاخلـــاص اليـــوم يعـــي االنفصـــال عـــن اجلماعـــة
واالبتعـــاد عـــن العالـــم العـــام ،والعزلـــة وإعـــادة التمركـــز
علــى الــذات أو حتديــد دائــرة مــن احلميميــة وإىل التقســيم
املش ــرك لألح ــداث اجلمعي ــة ولك ــن اخلصوصي ــة حتي ــل
إىل الـــذات الـــي تتـــوارى عـــن األنظـــار العامـــة مـــن أجـــل
إجن ــاز أنش ــطة أو عي ــش جت ــارب له ــا مع ــى بالنس ــبة له ــا
بشـــكل خـــاص أو بالنســـبة ملجموعـــة صغـــرة مألوفـــة
وغالبـــا عائليـــة.40
َّ
وعمومـــا فـــإن القـــرن  19شـــكل العصـــر الذهـــي
للخصوصيـــة .ومرياثـــه املتمثـــل يف التميزي اجلـــذري بني
الوســـط العائلي ،واملحيـــط العام وكذلـــك تنظيم الوجود
الـــذي يتضمنـــه ،ســـيعمم على مجمـــوع الســـكان خالل
القرن العشـــرين ،وســـيكون مفهوم املزنل وطرق تســـكنه
اليشء الذي تتقاســـمه أكرث مجتمعـــات الغرب الصناعي.
ويف بدايـــة القـــرن  21ســـوف لن يكـــون التميزي بـــن العام
واخلـــاص محل نقـــاش ،ولكـــن كل ميدان منهمـــا طرأت
ً
ً
عليـــه تغـــرات عديدة ســـتمنحهما تعقيـــدا كبريا.
الفضاء السكني والثقافة :نحو أنتروبولوجيا للمنزل
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ً
فالقيـــم املعاصـــرة تمنـــح الفرديـــة امتيـــ�ازا أبعد مما
كان يمكـــن أن يتوقعه أو يأملـــه قرن األنـــوار أو القرن .19
فالفرديـــة حترك اليـــوم املجـــال العمويم ،حبيـــث أدخلته
من جديـــد يف فضاء النقـــاش االجتماعي كرهـــان للتملك
والتعبـــر اجلمعـــي .وإعـــادة غـــزو الشـــارع هـــو الرتجمة
الواضحـــة عـــن مـــد الفردية هـــذا يف املجـــال العـــام .لقد
صـــار الفضـــاء العام مـــن أجل التعبـــر عن حقـــوق الفرد
واألقليات واملهمشـــن.
واخلـــاص اليـــوم ال يقل عـــن العام مـــن حيث بعض
االحنرافـــات الـــي طـــرأت عليـــه ومـــن حيـــث املطالبـــة
بالفرديـــة .فالغرفة الفردية ،املشـــغولة غالبـــا منذ األيام
األوىل للحيـــاة ،هـــي منذ اآلن عنصرا أساســـيا للمســـكن
املتوســـط أما بالنســـبة لســـن املراهقة فإن هـــذه الغرفة
اكتســـبت نوعـــا مـــن احلصانـــة مقارنـــة بب�ايق املســـكن،
فهـــي محرتمة من لـــدن الوالديـــن .41ويبقى املـــزل اليوم
فضـــاء النحن ،فضاء األســـرة ولكنه فضـــاء كل اخلالفات
واملواجهـــات املكانيـــ�ة الـــي يمكـــن أن تثريهـــا األولويـــة
املعطـــاة للفـــرد على حســـاب اجلماعـــة ،من ذلـــك مثال
اخلالفـــات بـــن اإلخـــوة علـــى مـــكان مشـــرك داخـــل
املســـكن ،ومحاولـــة احلصـــول علـــى مكان خـــاص داخل
املـــزل بالنســـبة ألعضائـــه (طاولـــة ،مكتب ،غرفـــة)...
وهـــذا يعـــر عـــن ختصيـــص األنـــا ولكـــن مـــع ختصيص
األنـــا تدخل الـــذات فجـــأة ،وتتقـــدم على الفـــرد من أجل
اســـتحضار اخلصوصية واســـتدعاء مفهوم الشخص.42
إن مفهـــوم اخلصوصيـــة قـــد تبلـــور مـــن خـــال
تطـــورات وتغـــرات شـــهدتها املجتمعـــات األوربيـــ�ة أو
الغربيــ�ة ،مس ــت األس ــرة والف ــرد وامل ــزل ش ــكال ووظيف ــة
وانته ــت الي ــوم إىل التأكي ــد عل ــى الش ــخص ح ــى داخ ــل
الفضـــاء اخلـــاص الـــذي هـــو املـــزل.
وإذا كان ــت اخلصوصي ــة الي ــوم يف مجتمعاتن ـ�ا العربي ـ�ة
اإلســـامية مـــن املفاهيـــم األساســـية الـــي يقـــوم عليهـــا
مفهــوم املــزل ،فإنــي ال أملــك معطيــات تاريخيــة بشــأنها
يف ه ــذه املجتمع ــات قديم ــا .وه ــذا موض ــوع يبق ــى م ــروكا
ألنرتوبولوجيــا تاريخيــة مأمولــة ،غــر أنــي أزعــم أن مفهــوم
اخلصوصي ــة -بغ ــض النظ ــر ع ــن االختالف ــات الثقافي ــة
بـــن املجتمعـــات اإلســـامية (مثـــا النافـــذة حســـب

مالحظ ــي ملن ــازل باململك ــة الس ــعودية (مك ــة واملدينـ ـ�ة)
أق ــل انفتاح ــا عل ــى الش ــارع مقارن ــة بنواف ــذ مس ــاكنن�ا يف
اجلزائ ــر) -تش ــكل م ــع م ــيء اإلس ــام .وباالعتم ــاد عل ــى
الق ــرآن الكري ــم واحلدي ــث النب ــوي يمك ــن أن نكش ــف ع ــن
عناص ــر أساس ــية ملفه ــوم اخلصوصي ــة م ــن خ ــال ذل ــك
التحدي ــد الدقي ــق للعالق ــات ب ــن األه ــل ،امل ــزل والغرب ــاء،
وللحقـــوق والواجبـــات الـــي تنظـــم الفضـــاء الداخلـــي
ملســـكن املســـلم .لقـــد ورد يف ســـورة النـــور« :يـــا أيهـــا
الذيــن آمنــوا ال تدخلــوا بيوتــا غــر بيوتكــم حــى تستأنســوا
ّ
ّ
ّ
وتس ــلموا عل ــى أهله ــا ،ذلك ــم خ ــر لك ــم لعلك ــم تذك ــرون.
فــإن لــم جتــدوا فيهــا أحــدا فــا تدخلوهــا حــى يــؤذن لكــم،
وإن قي ــل لك ــم ارجع ــوا فارجع ــوا ه ــو أزك ــى لك ــم ،وهللا بم ــا
تعمل ــون علي ــمْ ،لي ـ َ
ـس عليك ــم جن ــاح أن تدخل ــوا بيوت ــا غ ــر
ّ
مســـكونة فيهـــا متـــاع لكـــم ،وهللا يعلـــم مـــا تبـــ�دون ومـــا
تكتمـــون».43
ويذهب املفســـرون إىل أن االســـتئن�اس هنـــا مقصود
بـــه االســـتئ�ذان واالســـتئن�اس يف اللغة هو طلـــب األنس
بالـــيء ،فهـــو إذن مؤنس.
وبعد االســـتئ�ذان يكون الســـام « والســـام مسنون
بعـــد االســـتئ�ذان علـــى ظاهر اآليـــة ،وألنـــه حتيـــة للقاء
واللقـــاء بعد اإلذن أو الســـام قبل اإلذن علـــى ما تضمنت�ه
الســـنة ،وإن كان قريب�ا فإن لم يكن َم ْح َرما لزم االســـتئ�ذان
عليـــه كاألجانب ،وإن كانـــوا محارم فإن كان ســـاكنا معهم
يف املـــزل لزمـــه إنذارهم بدخولـــه بوطئ أو حننحـــة ،أو هم
كاألجانب» .44
واالســـتئ�ذان ال يكـــون يف البيـــوت غـــر املســـكونة
كالفنادق أو حوانيـــت التجار أو منازل األســـفار ومناخات
الرحـــال ،أو اخلرابـــات العاطلـــة ،أو اخلـــاء والبـــول ألنه
متـــاع لهـــم ،أو املنافـــع كلها.
وهكـــذا فاإلســـام حيـــي الفضـــاء املـــزيل أو باألحرى
أهلـــه مـــن الدخول عليهـــم دون إذنهـــم من قبـــل الغرباء،
وعـــدم االلـــزام بواجب االســـتئن�اس والســـام يعد خرقا
للخصوصيـــة أو حرمـــة املـــزل .ومـــن املهـــم أن نالحـــظ
أن اإلســـام يمنـــح كامـــل احلرية ألهـــل البيـــت يف قبول
الغريـــب ،فاملـــزل إذن هو فضاء حلق التمتـــع باحلرية ،بل

آفـــــاق

وقد أجاز اإلســـام القيام بمـــا يدفع كل أشـــكال االخرتاق
لهـــذا الفضاء والتعـــدي عليه .ليس بولوجـــه دون إذن من
صاحبـــه بل ملجـــرد االطـــاع على مـــا بداخله.

وقـــال« :وددت لو أن هللا تعـــاىل –بفضله نهـــى أن يدخل
علين�ا يف هذه الســـاعات إال بإذنن�ا فانطلق إىل الرســـولﷺ
فوجد هـــذه اآليات قـــد نزلت ّ
فخر ســـاجدا».46

ولكن اإلســـام ،عالوة علـــى حماية املـــزل من «غزو
اخلـــارج» كمـــا قالـــت بـــرال ســـرفايت غـــارزون ،ينفذ إىل
داخله ويفرض واجبات من شـــأنها أن حتصر اخلصوصية
أكـــر ضمن هـــذا الداخل ،وهـــي واجبات زمنيـــ�ة ومكاني�ة
يف وقـــت واحـــد ،يقـــول القـــرآن «:يـــا أيهـــا الذيـــن آمنوا
ليســـتأذنكم الذيـــن ملكـــت أيمانكـــم والذين لـــم يبلغوا
احللـــم منكم ثـــاث مرات ،مـــن قبل صـــاة الفجر وحني
تضعـــون ثي�ابكم مـــن الظهرية ومـــن بعد صالة العشـــاء،
ثالث عـــورات لكم ليس عليكم وال عليهـــم جناح بعدهن،
طوافـــون عليكـــم بعضكم علـــى بعض كذلـــك يبني هللا
لكـــم اآليـــات وهللا عليم حكيـــم ،وإذا بلـــغ األطفال منكم
احللـــم فليســـتأذنوا كما اســـتأذن الذين مـــن قبلهم».45

وهكذا فـــإن خصوصية الفضاء الســـكين يف اإلســـام
مرتبطة بمفهـــوم العورة ولذلك فإن البيـــوت اخلالية اليت
ال تكون فيها العـــورة قابلة لالنكشـــاف ال تتمتع باحلماية
مـــن االخرتاق واليت ترتجم يف االســـتئ�ذان بالدخول .ولذلك
فإنـــه ال يمكـــن أن نســـتبعد دور اإلســـام يف املمارســـات
املتعلقـــة باخلصوصيـــة يف البيـــت العـــريب بشـــكل عـــام
والبيـــت اجلزائري بشـــكل خاص.
ً
سادسا .الفضاء املزنيل وشبكة العالقات االجتماعية:

فاالســـتئ�ذان هنـــا ليـــس واجبـــا علـــى الغربـــاء وإنما
هـــو لبعـــض أهل املـــزل وهـــم اخلـــدم أو العبيـــ�د واإلماء
واألطفـــال الصغار غـــر البالغني .ويذهب عـــز الدين بن
عبـــد الســـام يف تفســـره إىل القول إن النســـاء يســـتأذن
يف األوقـــات الثـــاث خاصة ويســـتأذن الرجـــال يف جميع
األوقـــات ،أما العبي�د واإلماء فيســـتأذن العبـــد دون األمة
على ســـيده يف هذه األوقـــات ،أو األمة وحدهـــا ،ألن العبد
يلزمـــه االســـتئ�ذان يف كل وقـــت ،أو العبد واألمـــة جميعا.
والصغار األحـــرار الذين ال يصفون ما يـــرون يلزمهم أيضا
االســـتئ�ذان يف تلـــك األوقـــات خللـــوة الرجل فيهـــا بأهله
وربما ظهـــر منه فيهـــا ما يكـــره أن ُيرى من جســـده .وأول
تلـــك األوقـــات قبل صالة الفجـــر أي يف الليـــل وقت النوم
واخللود إىل الراحـــة ،الثاين وقت الظهر حـــن خلع الثي�اب
للقيلولـــة ،والثالـــث وقـــت إرادة النـــوم واالســـتعداد له،
ُّ
فهذه األوقات خيتل فيها تســـر املســـلم وتكـــون العورات
فيها بادية والتكشـــف فيها غالبا ،لهذا ينبغي أن يســـتأذن
العبي�د واخلـــدم والصبي�ان يف الدخول علـــى األهل .ويورد
صاحب التفســـر املذكور ســـبب نزول هذه اآليـــة وهو أن
الرسول صلى هللا عليه وســـلم بعث إىل عمر وقت القائلة
غالمـــا مـــن األنصـــار ،فدخـــل بغـــر إذن فاســـتيقظ عمر
بســـرعة فانكشـــف منه يشء فرآه الغالم فحزن عمر لذلك

الفضاء املزنيل له ارتب�اط وثيـــق باآلخرين أي باملجتمع،
وحـــى يف احلالة الـــي يظهر فيها بعيدا عنـــه ،عندما يكون
معـــزوال ،فإنـــه يكـــون متصال بـــه بطريقـــة مـــا ،مثال عرب
الطريق الـــذي يصل بين�ه وبـــن القرية أو املدينـــ�ة ،ولكن
الصورة الـــي تعرب أكرث عن هـــذا االرتبـــ�اط هي«اجلورة»
إنها عالقة اجلـــوار ،يقول بزو مســـايوو «:كل مزنل ين�درج
ضمن جـــورة معينـــ�ة» .47وعالقة اجلوار هـــذه هي الوجه
اآلخر للفضاء الســـكين بما تمثله من تفاعـــل وتواصل مع
اآلخر .ففي الوقـــت الذي يزنوي املزنل علـــى ذاته محافظا
علـــى حميميتـــ�ه وهـــذا وجهـــه األول ،فإنه حبكـــم القرب
املـــكاين ،ينفتـــح علـــى املجتمع ،فيحـــدث عندئـــذ انفتاح
وتواصـــل بني فضـــاءات خاصة.
وال شـــك أن مفهـــوم اجلـــورة يف الثقافـــة العربيـــ�ة
مفه ــوم ل ــه أهميتــ�ه يف ش ــبكة العالق ــات االجتماعي ــة ،إذا
علمن ــا أن اإلس ــام ق ــد أك ــد عل ــى حس ــن اجل ــوار ،وخص ــه
بأهمي ــة فري ــدة ،وق ــد أكدن ــا س ــابقا أن ــه م ــن الصع ــب أن
نض ــع ح ــدودا فاصل ــة ب ــن الثق ــايف والدي ــي يف مجتمعن ــا،
لك ــن م ــن امله ــم أن حن ــاول تبي ــن واق ــع ه ــذه العالق ــة ب ــن
الس ــلوك واملمارس ــات اجلواري ــة والتوجي ــه الدي ــي .م ــن
أجـــل ذلـــك ينبغـــي أن نشـــر إىل البعـــد اإلنســـاين ملفهـــوم
اجلـــورة يف اإلســـام.
إن اجل ــوار يف اإلس ــام يق ــوم عل ــى أس ــاس املس ــافة،
فاجل ــار األق ــرب اجتماعي ــا ه ــو األق ــرب مكان ــا .فاملس ــافة
الماديـــة وحدهـــا دون النظـــر إىل املســـافات األخـــرى ،إذا
الفضاء السكني والثقافة :نحو أنتروبولوجيا للمنزل

27

28

الثقافـة الشعبية

العدد 52

6

جـــاز لنـــا هـــذا التعبـــر ،هـــي مبـــدأ اجلـــورة ،فالغريـــب
الـــذي ال يمـــت إىل القرابـــة الدمويـــة بصلـــة أي البعيـــد
مـــن حيـــث النســـب ،واملختلـــف دينيـــ�ا أيضـــا ،كالهمـــا
ين�درج ــان ضم ــن فض ــاء اجل ــورة اإلس ــامية .وإذ نؤك ــد
هنـــا علـــى البعـــد اإلنســـاين التواصلـــي لعالقـــة اجلـــوار
يف اإلســـام فلكـــي نربهـــن علـــى أن هـــذا الديـــن معطـــى
أســـايس ال يمكـــن إبعـــاده أو التقليـــل مـــن شـــأنه حينمـــا
يتعلـــق األمـــر بتحليـــل ظواهـــر اجتماعيـــة يف مجتمـــع أو
مجتمع ــات إس ــامية .إننــ�ا به ــذا خنال ــف م ــا ذه ــب إلي ــه
بوغـــايل بصـــدد تفســـره لعاطفـــة اجلـــورة يف املجتمـــع
املغـــريب .فقـــد أعطاهـــا تفســـرا ســـيكولوجيا ،نافيـــا
أن تكـــون مجـــرد طاعـــة بســـيطة لألوامـــر الدينيـــ�ة.
ففتـــح الفضـــاء املـــزيل للجـــار تقـــف وراءه رغبـــة أو إرادة
الش ــعورية يف الثنــ�اء عل ــى اجل ــورة احلس ــنة ال ــي حي ــاول
النـــاس تقديمهـــا حتـــت غطـــاء إســـايم .هـــذه الرغبـــة
مزدوجـــة فمـــن جهـــة ،يـــراد التخفيـــف مـــن حصانـــة
الفضــاء اخلــاص بفتحــه لآلخــر ،وهــذا يمكــن مــن دخــول
فضـــاء هـــذا اآلخـــر مـــن أجـــل التعـــرف عليـــه ،إذ اجلـــار
ال ــذي ال نعرف ــه أو ال ــذي يتجن ــب كل التق ــاء أو احت ــكاك
يشء مقل ــق .وم ــن جه ــة أخ ــرى وتبع ــا لذل ــك ف ــإن اجل ــار
ال ــذي كان مقلق ــا يت ــلاىش م ــن أج ــل فس ــخ امل ــكان مل ــن
ه ــو مح ــل ثق ــة .ومحاول ــة إلق ــاء الض ــوء الس ــيكولويج-
فيمـــا يـــرى بوغـــايل -علـــى تصـــور اجلـــورة لـــدى املغـــريب
األيم ه ــو رغب ــة يف إعط ــاء محت ــوى إض ــايف له ــذا املفه ــوم.

فاإلس ــام كم ــا ه ــو مع ــروف أم ــر دائم ــا معتنقي ــه باح ــرام
اجلـــران ومســـاعدتهم .بـــل وجعـــل اإليمـــان مقرونـــا
باإلحس ــان إىل اجل ــار وق ــد ورد يف ذل ــك أحادي ــث كث ــرة.48
ولكـــن التعاليـــم الدينيـــ�ة وحدهـــا يبـــ�دو أنهـــا عاجـــزة
ع ــن فت ــح املج ــال لس ــلوكيات أو تص ــورات دائم ــة .إنه ــا
تتطل ــب باس ــتمرار الرج ــوع إىل وقائ ــع س ــيكولوجية تك ــون
س ــندا له ــا .وإدخ ــال العام ــل الس ــيكولويج ه ــو محاول ــة
لتفســـر ظاهـــرة معقـــدة تتعلـــق بســـلوك املغـــريب األيم
جتـــاه اجلـــران ،الـــذي ال يفســـره عامـــل واحد(الديـــن)،
وإنمـــا هنـــاك عوامـــل تاريخيـــة وســـيكولوجية ودينيـــ�ة.
فاإلنس ــان يف نظ ــر بوغ ــايل متع ــدد األبع ــاد وال يمك ــن أن
نك ـ ّـون معرف ــة حبقيقت ــه إال انطالق ــا م ــن مقارب ــات ع ــدة
يف وقـــت واحـــد .ولهـــذا فـــإن مـــا يفـــرض علـــى املغـــريب
فتـــح فضـــاء مزنلـــه إىل اجلـــار يشء ســـيكولويج أساســـا.
ولتوضي ــح ه ــذا التداخ ــل يف العوام ــل يذه ــب بوغ ــايل إىل
أن التط ــور التاري ــي ال ــذي كان أساس ــا متعلق ــا بال ــزواج
الداخل ــي خل ــق يف املغ ــرب مفهوم ــا لفض ــاء م ــزيل ش ــبه
مغلـــق ،يرفـــض كل انفتـــاح علـــى اخلـــارج .ويف وقـــت
ّ
الح ــق خ ــف ذل ــك االنغ ــاق بتب ــي اجل ــار غ ــر املرغ ــوب
في ــه كقري ــب أو صدي ــق .وهك ــذا انته ــى الفض ــاء امل ــزيل
املــزوي علــى ذاتــه مــن داخلــه إىل طلــب احلــوار واالنفتــاح
عل ــى اجل ــران .وه ــذه العملي ــة تفس ــر بآلي ــة س ــيكولوجية
بس ــيطة ليس ــت ش ــيئ�ا آخ ــر يف حقيق ــة األم ــر س ــوى إرادة
إنســـاني�ة خالصـــة يف التحـــاور واالنفتـــاح علـــى اآلخـــر.

آفـــــاق

وتل ــك االس ــتجابة املزدوج ــة ت ــؤول يف نهاي ــة التحلي ــل إىل
اس ــتجابة واح ــدة ،إنه ــا اس ــتجابة خفي ــة ض ــد فض ــاء م ــن
دون أفــق .اســتجابة الشــعورية تقريب ـ�ا لرهــاب االنغــاق،
تدعـــو اجلـــار إىل اخلـــاص وإىل توســـع يف املـــكان.
وبم ــا أن التق ــارب ب ــن اجل ــران يرج ــع يف أساس ــه إىل
العامــل الســيكولويج ،فــإن الديــن اإلســايم لــم يــأت إال
لتدعي ــم تل ــك العملي ــة باعتبــ�ار أن اإلس ــام ل ــم يت�دخ ــل
يف التنظي ــم امل ــكاين للم ــزل املغ ــريب التقلي ــدي .فالتنظي ــم
للفض ــاء امل ــزيل ،ال ــذي ترج ــع أصول ــه إىل م ــا قب ــل أس ــلمة
املغـــرب ،كان عليـــه وحـــده أن يســـتدعي الســـلوكيات
نفســـها واالســـتجابات ذاتهـــا بـــن اجلـــران الـــي دعـــا
إليه ــا اإلس ــام.49
ولكـــن هـــذا التأكيـــد علـــى الـــدور الثانـــوي لإلســـام
يف عالقـــة اجلـــوار يف املجتمـــع املغـــريب وإعطـــاء األوليـــة
لعوامـــل ســـيكولوجية ال يســـتطيع أن يفســـر لنـــا تلـــك
الـــرودة الـــي تعيشـــها عالقـــة اجلـــوار بـــن النـــاس
يف الوســـط احلضـــري وغـــر احلضـــري .فـــإذا كانـــت
العوامـــل الســـيكولوجية ترجـــع إىل الطبيعـــة اإلنســـاني�ة
الثابتـــ�ة ،فلمـــاذا تعجـــز عـــن توثيـــق عالقـــات اجلـــوار
اليـــوم يف املجتمـــع اجلزائـــري املســـلم ؟ إن التقليـــل مـــن
دور اإلس ــام يف املجتمع ــات املغاربيـ ـ�ة م ــا ه ــو يف الواق ــع
ســـوى ترديـــد لنظريـــات إتنولوجيـــة ملستشـــرقني
غربي ــن ،حت ــاول أن تقتل ــع ه ــذه املجتمع ــات م ــن جذوره ــا
احلقيقي ــة وتغرس ــها يف ترب ــة ثقاف ــة املتوس ــط .وبوغ ــايل
هنـــا يف الواقـــع يتحـــدث علـــى لســـان جريمـــان تيلـــون.
إننـــ�ا نعتقـــد أن اإلســـام لعـــب ويلعـــب دورا كبـــرا
يف تفســـر مفهـــوم اجلـــورة ،ألنـــه يضـــع أمـــام املســـلم
مســـؤولية كبـــرة جتـــاه اجلـــار ،ولذلـــك كلمـــا ضعفـــت
هـــذه املســـؤولية بـــوازع مـــن الديـــن ،تضعـــف عالقـــة
اجل ــوار .وعالق ــة اجل ــوار يف املجتم ــع التقلي ــدي ل ــم تك ــن
دائم ــا مثالي ــة ،فاملث ــل الش ــعيب ال ــذي ه ــو م ــرآة صادق ــة
له ــذا النم ــط املجتمع ــي بإمكان ــه أن يص ــور لن ــا الواق ــع:
«الل ــي ات ــكل عل ــى ج ــارو ب ــات ب ــا عش ــا» « ،الل ــي ع ــول
عل ــى ج ــارو ب ــات عش ــاه عل ــى ملناص ــب» .فه ــذا تصويــر
ص ــادق حل ــال اجل ــورة قديم ــا والي ــوم أيض ــا .وألج ــل أن
ت ــرىق العالق ــة ب ــن اجل ــران إىل م ــا ينبغ ــي أن تك ــون علي ــه

وف ــق املعي ــار اإلس ــايم فق ــد ج ــاء التوجي ــه م ــن املب ــدع
الش ــعيب بصي ــغ مختلف ــة ولك ــن معناه ــا واح ــد:
« اجلـــار قبـــل الـــدار» أي أن شـــراء الـــدار أو كراءهاينبغـــي معرفـــة اجلار.
«الشاري يشري اجلار قبل ما يشري الدار»«جارك الغريب خري من خوك البعيد»«-جارك القريب خري من واليك البعيد»

َْ
الما (الماء)
«ال تبين حىت تشـــوف اجلار ،وال تســـيححىت تلقى الما»
«-لو كان ما جاري ما يب�ان عاري»

وهـــذه األمثـــال اجلزائريـــة ال ختتلـــف يف معناهـــا عن
أمثـــال تونســـية يف اجلورة:
َ
ْ َ
«انشد ع اجلار وما نتشدش ع الدار»«اجلار وىص عليه النيب»«اجلار قبل الدار»«الدار َب ْم َيه واجلار بألف»«الدار بميه والشارع بألف»«يعطينـــ�ا جار بال عيـــون ،وفار بال ســـنون (أي جار اليتجسس وال خيون»
«النيب وىص على سابع جار»«صباح اخلري ياجاري انت يف دارك وانا يف داري»فهذه األمثال كلها تشـــرك يف التأكيـــد على قيمة اجلار
فاجلار احلســـن هو الذي ال يتجســـس وال خيـــون ،وهو من
حيفظ شـــرف جاره ال من يفضحه ويفيش أســـراره ،وحيرتم
خصوصيتـــ�ه .فاجلـــورة إذن هي واجـــب اجتماعي وأخاليق
وديـــي ألن النيب أوىص باجلار حـــى كاد يورثه.
ولكـــن هـــل هـــذه األمثـــال ال زالـــت تقـــوم بدورهـــا
التوجيهـــي والتربـــوي يف األوســـاط الشـــعبي�ة؟ هـــذا هو
الســـؤال الـــذي ينبغـــي البحـــث عـــن اإلجابـــة عليه
الفضاء السكني والثقافة :نحو أنتروبولوجيا للمنزل
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د.راشد جنم – البحرين

ثقافة الرتاث يف
دول اخلليج العريب

بني استدعاءات الذاكرة
وضرورات املعاصرة

يف ظـــل التحـــوالت االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة الـــي
ً
تواجههـــا شـــعوب دول اخلليـــج العـــريب ،خصوصـــا بعـــد اكتشـــاف
النفــط يف املنطقــة ومــا صاحبــه مــن تغيــرات هائلــة يف بني ـ�ة املجتمــع
الماديـــة والبشـــرية ،فـــإن الوضـــع بالنســـبة لثقافـــة تـــراث هـــذه
املنطق ــة ب ــات أم ــام مف ــرق ط ــرق صعب ــة ومفصلي ــة ،ربم ــا ل ــو اس ــتمر
عل ــى ه ــذه الوت ــرة م ــن التداعي ــات الس ــلبي�ة ق ــد ي ــؤدي اىل انس ــاخ
تدريـــي عـــن الهويـــة الثقافيـــة الوطنيـــ�ة الـــي تعـــز بهـــا شـــعوب
ه ــذه املنطق ــة وتتم ــز به ــا ،ألن فقدانه ــا س ــوف يوص ــل بالض ــرورة اىل
التشــبه بالثقافــات الوافــدة الــي ســتؤدي اىل خلــق وضــع غــر متــوازن
يف االنتم ــاء ومعرف ــة ال ــذات ،وه ــذا ربم ــا ي ــؤدي باملحصل ــة النهائي ـ�ة اىل
خل ــل مع ــريف عل ــى مس ــتوى الهوي ــة الوطنيــ�ة.
1

فوضـــع ثقافـــة الـــراث يف دولنـــا اخلليجية أمـــام محـــك واختب�ار
صعـــب يتطلـــب مـــن اجلميـــع االعتمـــاد علـــى األســـس املعرفيـــة

أدب شعبي

واملوضوعيـــة لألمـــور بمعـــزل عـــن العواطـــف الـــي قد
ً
تدفعنـــا اىل قـــرارات ربمـــا تضـــر بهـــذه الثقافة بـــدال من
ترســـيخ بنيتهـــا داخـــل املجتمعـــات ،والفصل بـــن ما هو
تقليـــدي محلـــي ،وبـــن ما هـــو وافد وطـــارئ علـــى هذه
املجتمعات ،كـــي تنجلى الصـــورة احلقيقية لألمـــور أمام
اجليـــل املعاصـــر واألجيـــال القادمة.

الرتاث والثقافة:
ال ــراث يف مجم ــل معن ــاه ه ــو كل م ــا أف ــرزه الم ــايض
مــن إفــرازات ،ضــارة ونافعــة ،وال يــزال لهــا أثرهــا الفعــال
يف مســـلكنا ومعتقداتنـــ�ا وأســـلوب معيشـــتن�ا ونظرتنـــ�ا
ّ
إىل احلي ــاة ،وه ــو بمع ــى آخ ــر مجم ــوع م ــا خلفت ــه ق ــراحئ
األقدمـــن وصفـــوة األســـاف مـــن فكـــر وعلـــم وفـــن
ونم ــط عي ــش وفن ــون حض ــارة مم ــا يمك ــن جليله ــا احل ــايل
اإلف ــادة من ــه ،واالس ــتعانة ب ــه عل ــى ح ــل م ــا يواج ــه م ــن
مشـــكالت وحتديـــات.
أمـــا الثقافـــة فهـــي «عنصـــر كثـــر التعـــدد ،شـــديد
االختالف ،غزيـــر التنوع ،على أساســـه تتمايز املجتمعات
ً
ً ّ
وختتلف اجلماعات تمايـــزا واختالفا مكنا علماء اإلناســـة
من اســـتنب�اط الوســـائل النظرية اليت أتاحت لهم دراســـة
اخلصائص االثني�ة اليت ّ
تمي البشـــر يف صنوف اجتماعهم
وطرائق معاشـــهم ،حيث يتســـع لنـــا أن ّ
نتبـــن اىل أي حد
ً
ً
يمكن للثقايف أن يكون ثريا يف تعـــدده ،عبقريا يف تنوعه».1
ً
والثقافـــة أيضا هي انعكاس للمســـتوى احلضاري ألي أمة
أو بلد؛ وهـــي نت�اج فهم اإلنســـان لرتاثه ،ودينـــ�ه ،وتفاعله
االجتماعـــي والمـــادي يف كل مرحلـــة من مراحـــل تاريخه
علـــى صعيـــد الفرد وصعيـــد املجموعـــة .ويتضمـــن هذا
ً
النـــاجت عناصـــر وأبعـــادا روحيـــة وفكريـــة وأدوات تقني�ة،
ويشـــمل القيـــم والتقاليـــد وأعـــراف التصـــرف وأنماط
ً
احلياة والفنـــون ،واألدب وأشـــكاال متنوعة مـــن اإلبداع.
وحيـــث أنه ال وجـــود لثقافة معزولـــة يف مجتمعها عن
ثقافـــات املجتمعات األخـــرى ،فبات مـــن الطبيعي حبكم
عناصـــر كثرية وظـــروف شـــديدة التأثري أن جتعـــل الثقافة
املجتمعيـــة بكل خصوصيتهـــا عرضة للتأثـــر والتأثري.

ّ
التغي االجتماعي يف دول اخلليج العريب:
بشـــكل عام يعتـــر ّ
التغي ســـمة مـــن ســـمات احلياة
وظاهـــرة طبيعيـــة وعمليـــة مســـتمرة ودائمـــة حتدث يف
جميع املجتمعات اإلنســـاني�ة يف كل زمـــان ومكان وعلى مر
األزمنة التاريخيـــة املختلفة .فمنذ أن ظهر اإلنســـان على
ســـطح األرض جنـــد أنـــه محـــاط بالعديد مـــن املتغريات
وحىت وقتنـــ�ا احلاضر ســـواء (بيئي�ة ،اجتماعيـــة ،ثقافية،
ّ
فالتغي ال بـــد من حدوثه
سياســـية ،اقتصادية ،دينيـــ�ة).
ّ
يف أي مجتمـــع ســـواء كان هـــذا التغي ظهر بصـــورة بطيئ�ة
تدريجية أو فجائي�ة ســـريعة.
ّ
التغـــر االجتماعـــي مـــن املوضوعـــات
كمـــا يعتـــر
ّ
والظواهـــر الهامة الـــي ركز علماء االجتماع على دراســـتها
ً
وتفســـرها ومعرفـــة العوامـــل الـــي تـــؤدي إليـــه ،نظـــرا
ّ
للتغـــرات الـــي حتـــدث يف كل مجتمـــع مـــن املجتمعات،
فاســـتحوذت على اهتمامهم واختلفـــت آراؤهم وتعددت
ّ
التغـــر بيشء
اجتاهاتهـــم .وقبـــل تنـــ�اول موضـــوع هـــذا
من التفصيـــل ،البد مـــن عرض بعـــض مـــن التعريفات
الـــي تن�اولـــت املفهـــوم وأصلـــه ودالالته لتســـهيل ذلك
وتوضيحه ،وتفســـره كظاهرة واكبـــت مجمل التحوالت
االجتماعيـــة والثقافيـــة يف دول اخلليـــج العريب.
إن أصـــل الكلمـــة هـــو ّ
تغـــر ،أي أصبـــح علـــى غري ما
ّ
والتغـــر هو االنتقـــال من حـــال اىل حال أخرى
كان عليـــه.
ً
انتقـــاال يؤثر علـــى العملية اليت تقـــوم بها البنيـــ�ة موضع
ً
ّ
التغـــر ،أو يؤثر على العمليـــة والبني�ة معا .ومـــن هنا فإنه
ينبغـــي التأكيد علـــى حقيقة أن ّ
التغي هـــو حصيلة تفاعل
األشـــياء ،ذلك التفاعل الذي يتســـم بالتعقيد الشـــديد،
ولهـــذا اختلفـــت اآلراء يف شـــأن تفســـره .فالبعـــض يرى
ّ
التغـــر حالـــة روتينيـــ�ة يف املجتمع االنســـاين .فالقديم
أن
ً
ال يمنـــع اجلديـــد مـــن الـــروز فضـــا عـــن تداخلهمـــا،
ً
ً
والبعض اآلخر يعتـــر ّ
التغي فعال طارئـــا يعتمد يف حدوثه
ً
وصريورته على توافـــر احلدث والغرض معـــا .وعلى وجه
ّ
والتغي هي تفرقة نســـبي�ة،
العموم فالتفرقة بـــن الثب�ات
إذ ال يمكـــن وضع املجتمعـــات على خط واحـــد ،بمعىن أن
تكـــون املجتمعـــات املعزولـــة يف طرف ،واملتغـــرة يف طرف
ً
آخـــر .وبهذا املعـــى ال يوجد مجتمع مســـتقر تمامـــا ،إذ ال
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يوجد هناك اســـتقرار تـــام لألنماط الثقافيـــة واملجتمعية
بشـــكل عام ،وباملثل ليس هناك مجتمع كامـــل الدين�امية
ّ
والتغـــر حيث تتغري فيـــه كل االنماط من جيـــل اىل آخر.2
ّ
التغـــر االجتماعـــي جند
وبنظـــرة ســـريعة اىل مفهـــوم
ّ
أن (اجلـــوالين )2001 ،أشـــارت اىل أن كلمـــة التغـــر يف اللغـــة
التحـــول والتب ّ�دل ّ
ّ
فتغي األشـــياء
العربيـــ�ة تدل على معىن

هو حتولهـــا وتب�دلهـــا ،كما أنها تعـــي األشـــياء واختالفها.
ً
ويشـــر مصطلـــح  Changeيف اللغـــة االجنلزييـــة أيضـــا
إىل معـــى االختـــاف يف أي يشء يمكن مالحظتـــه يف فرتة
ويفســـر مفهـــوم ّ
ّ
التغي من وجهـــة النظر
زمنيـــ�ة معين�ة.
ً
الفلســـفية بأنـــه إرادة معين�ة تعين بدورها فعال ســـواء كان
ً
ً
جســـيما فهو ّ
هـــذا الفعل ضئيلا أو
تغي .3كمـــا يذهب اىل
نفـــس االجتـــاه يف املعـــى (كتبخانـــة )2008 ،اىل أن املقصود
ّ
التغـــر هـــو االختالف ما بـــن احلالـــة اجلديدة
بمفهـــوم
ّ
واحلالـــة القديمـــة ،أو اختـــاف الـــيء عمـــا كان عليـــه
خـــال فرتة مـــن الزمن .وحينمـــا تضاف كلمـــة اجتماعي،
ّ
التغـــر االجتماعي
اليت تعـــي ما يتعلـــق باملجتمع فيصبح
يشـــر إىل ّ
ّ
التغي الذي حيـــدث داخل املجتمـــع أو التحول أو
ّ
التبـــ�دل الذي يطـــرأ على جوانـــب املجتمـــع ،وبمعىن آخر
ّ
التحـــول الذي يطرأ علـــى البن�اء االجتماعـــي ووظائفه
هو
4
خالل فـــرة مـــن الزمن .
ّ
التغـــر االجتماعي
ويمكن القـــول إن أهم محرك لهذا

الكبـــر يف دول اخلليـــج العـــريب هـــو اكتشـــاف النفـــط يف
ً
ً
ســـنوات متقاربـــة يف املنطقة ،ممـــا أحدث تأثـــرا واضحا
يف نمـــط احلياة ،وطـــرق العمـــل والنمو االقتصـــادي ،وما
صاحبـــه مـــن تغيـــرات جذريـــة يف احليـــاة االجتماعيـــة
والســـلوك العام.
جدول يوضح تواريخ اكتشاف النفط يف دول اخلليج العريب:
اسم البلد

تاريخ اكتشاف النفط

مملكة البحرين

1932

اململكة العربي�ة السعودية

1938

دولة الكويت

1946

دولة قطر

1949

دولة االمارات العربي�ة املتحدة

1962

سلطنة عمان

1967

ولـــو تأملنا تاريخ اكتشـــاف النفـــط يف دول اخلليج العريب
حســـب اجلدول الســـابق لوجدنا أن أقدم الـــدول اليت تم
اكتشـــاف النفط فيها هـــي مملكة البحرين عـــام ،1932
وأحدث هـــذه الدول هي ســـلطنة عمان عـــام  ،1967ويف
ً
نفس الوقت هما أقـــل الدول انت�اجا للنفـــط مقارنة ببقية
دول اخلليج العـــريب األخرى (الســـعودية ،الكويت ،قطر،
واالمـــارات) ،وهـــذا التفـــاوت يف اإلنت�اج النفطي ســـاهم
ّ
التغـــرات االجتماعية اليت
بشـــكل غري مقصود يف حجـــم
حدثـــت يف املنطقة.

ّ
التغريات االجتماعية يف دول اخلليج العريب:
أنواع
ّ
التغـــر االجتماعـــي اللـــذان يمكن
هنـــاك نوعان مـــن
قراءتهما من خـــال التحوالت االجتماعيـــة اليت مرت على
دول اخلليـــج العـــريب بعد حقبة اكتشـــاف النفـــط وهما:
ّ 1 .
التغي املفـــائج :وهي الطفرات الـــي حدثت يف بعض

مجتمعـــات اخلليـــج العـــريب بشـــكل مفـــائج ودون
مقدمات ســـابقة ،مثال ذلك ما حـــدث يف مجتمعات
الكويت واإلمـــارات وقطر نتيجة ارتفـــاع دخل الفرد
املفائج ،والتحوالت الســـريعة واملتالحقة اليت ّ
غيت
مالمح املجتمـــع ،وما صاحب ذلك مـــن تغيري عمراين
وحضري واكبـــه ّ
تغي اجتماعـــي وثقايف.
ً
التغـــر التدريـــي :وهـــو ّ
ّ
تغي حـــدث أيضا بســـبب
2 .
النفط ولكن بشـــكل تدرييج وتطـــوري تماىش اىل حد
كبري مع أســـلوب احلياة الســـائد يف مجتمـــع اخلليج
العريب ،وتن�اغم بشـــكل أو بآخر مـــع طبيعة األحداث
والنمو التدرييج للتحوالت .ويعـــزى ذلك اىل أن دخل
الفرد ّ
حتســـن بشـــكل ملحوظ ولكـــن دون ارتفاعات
هائلـــة أوجدت طفـــرات اجتماعيـــة وخلقت حتوالت
مفاجئـــة ،مثال ذلـــك مجتمعـــي عمـــان والبحرين.
ّ
فالتغـــر يف هذيـــن املجتمعـــن حـــدث بأقـــل هرولة
ً
وأبطـــأ تأثريا بفعـــل النفط.

أدب شعبي

فضاءات التغيري االجتماعي يف دول اخلليج العريب:
إن الـــراث الشـــعيب يف منطقـــة اخلليـــج العـــريب كما
ّ
يتمـــز بعراقتـــه وأصالته
يذكـــر األســـتاذ صالح غريـــب
خاصـــة قبل فرتة ظهـــور النفط حيث تقـــوم تلك األصالة
والعراقـــة على بن�اء راســـخ مـــن التعاليم الدينيـــ�ة والقيم
اإلنســـاني�ة الســـامية والتقاليد الراســـخة وقـــد ظل هذا
ً
ً
ّ
الرتاث حيا بني الناس يشـــكل جزءا مـــن حياتهم الثقافية
واالجتماعيـــة .وبظهور النفـــط يف املنطقة اتســـع محيط
االنفتـــاح علـــى العالم مـــن كل اجلهـــات وبكل الوســـائل
وقـــد أحدث هذا االنفتـــاح والطفـــرة االقتصادية تغيريات
واســـعة يف مجتمعـــات وبلـــدان املنطقة شـــملت مختلف
أوجـــه احلياة من اقتصاديـــة واجتماعيـــة وثقافية وغريها
ً
وقد كان الـــراث واحدا مـــن تلك الوجوه الـــي زحف إليها
التمـــز يف املجتمع اخلليـــي ّ
ّ
تعرض
هـــذا التأثـــر .5هـــذا
بعـــد اكتشـــاف النفـــط اىل العديد مـــن فضـــاءات التأثري
اليت ســـاهمت يف ضعف ثقافـــة الرتاث والـــي من املمكن
إجمالهـــا يف خمســـة فضاءات أساســـية هي:
أوال :الفضاء البييئ :
وهـــو ما أحدثتـــ�ه مكونـــات البيئ�ة الطبيعـــة من مناخ
وموقع جغـــرايف ومـــوارد طبيعية ،مـــن تأثري علـــى احلياة
االجتماعيـــة ،حيـــث ّ
تكونـــت كثافـــة ســـكاني�ة يف مناطق
دون أخـــرى ســـاهمت يف التأثري علـــى نمط االنتـــ�اج وعلى
التنظيـــم االجتماعي لهذه التكوينـــ�ات فخلقت تنويعات
ثقافيـــة وتراثي�ة ،كانت بعضها ســـريعة التأثـــر حنو التغيري
يف حـــن صمـــد البعـــض اآلخر علـــى مضض من قســـوة
الوقـــت .فكما هـــو معـــروف أن مجتمـــع اخلليـــج العريب
بشـــكل عام مجتمـــع قبلـــي يعتمد علـــى أنمـــاط اإلنت�اج
التقليديـــة مثـــل الزراعـــة ،الرعـــي والغوص علـــى اللؤلؤ
وصيد األســـماك قبل اكتشـــاف النفـــط ،أما بعـــده فقد
صاحب ذلك ّ
تغـــرات كثـــرة على مختلف املســـتويات.
ً
ثاني�ا :الفضاء الديموغرايف :
وهـــي التحوالت الســـكاني�ة اليت طرأت علـــى املنطقة
بفعـــل النمو احلضـــري الـــذي فرضته ضـــرورات التنمية
بكافـــة أشـــكالها فخلقـــت املـــدن اجلديـــدة وتب�اعـــدت
املســـافات بينهـــا ،وزادت الكثافـــة الســـكاني�ة يف بعـــض

املناطـــق واختلـــت الرتكيبـــ�ة الســـكاني�ة بفعـــل العمالـــة
ً
الوافـــدة والهجـــرة اىل دول املنطقة حبثا عـــن العمل ،وهذا
كان لـــه أثر كبري علـــى ثقافة الرتاث يف معظـــم دول اخلليج
ً
العـــريب وإن تفاوتـــت النســـب فيما بينهـــا ،مما ّ
أثر ســـلبا
علـــى الهوية الوطنيـــ�ة لـــدول املنطقة .فقـــد أدى دخول
أعداد كبـــر مـــن الوافدين إىل ظهـــور بعـــض الفئات من
العاطلني عن العمـــل يف املجتمعات اخلليجيـــة .وباملقابل
أدت الهجـــرة إىل التنوع يف الرتكيب�ة الســـكاني�ة لهذه الدول
مـــن حيـــث وجـــود جنســـيات وســـاالت مختلفـــة ذات
ّ
ثقافات متب�اينـــ�ة ،وأثر ذلك على عدم التجانس الســـكاين
والثقـــايف ،مما أدى اىل خلـــق مناخ مشـــوب بالتوتر والقلق
وعدم االنســـجام يف العالقات بني الســـكان بسبب تب�اين
األصـــول العرقيـــة ،حـــى أصبـــح اخلليجيـــون يف بالدهم
أقليـــة كما يف الكويت وقطـــر واإلمارات العربيـــ�ة املتحدة.
ً
ثالثا :الفضاء التقين:
وهـــو مـــا أحدثتـــ�ه التقنيـــ�ات والوســـائل احلديثـــ�ة
واملتطـــورة مـــن تأثـــرات هائلة ســـاهمت وبشـــكل فاعل
يف نمو املـــدن احلديث�ة بكل تســـهيالتها وجمالها وســـرعة
انتشـــارها ،وما أوجدته من نظرة اىل الـــراث العمراين على
أنه يمثـــل حقبة زمني�ة مـــن الصعوبة مضاهاتهـــا بالواقع
العمـــراين اجلديد.
ً
رابعا :الفضاء السيايس:
أوجـــد اكتشـــاف النفـــط يف املنطقة طبقـــة جديدة يف
املجتمـــع اخللييج وهي الطبقة الوســـطى مـــن املتعلمني
وأصحـــاب املناصـــب ورجـــال األعمـــال وغريهـــم ممـــن
ّ
مكنتهـــم الصناعـــة النفطيـــة مـــن التطلع اىل املشـــاركة
يف إدارة شـــؤون الدولـــة مـــن خـــال العمـــل يف الـــوزارات
ّ
احلكوميـــة والقطـــاع اخلـــاص ،وكان لقربهم مـــن صناع
القـــرار تأثري قـــوي ومباشـــر يف إحـــداث أو مقاومـــة ّ
التغي
االجتماعـــي ،فهي الطبقة اليت ترســـم السياســـات وتضع
خطط التنميـــة واإلصـــاح يف هـــذه الدول.
ً
خامسا :الفضاء العاليم
تتســـم احلقبـــة الراهنـــة بتحديـــات كثـــرة ومزتايدة
تقرتن بتحديـــات تقني�ة واســـتحقاقات املعاصـــرة ،حيث
ً
ّ
التحـــول الثقـــايف العالـــي يف مجموعـــه أنماطا
يفـــرض
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جديدة للثقافة تتســـم بأنهـــا حتمية لالتصـــال والتفاعل
مـــع ثقافة العوملـــة جبميع مزاياهـــا واســـتالباتها ،على كل
الصعـــد النظرية منهـــا والعملية القائمة علـــى مبدأ دمج
ّ
ســـيغي
األصالـــة مع الطابـــع املعاصر خللق نموذج جديد
مـــن مالمح المـــايض مع تراكـــم احلقـــب الزمني�ة.

ثقافة الرتاث وآثار النفط:
هنـــاك العديد مـــن اإلشـــكاليات اليت وضعهـــا النفط
أمـــام ثقافة الـــراث وكذلـــك الثقافة بشـــكل عـــام .كانت
مجتمعـــات اخلليـــج العريب قبـــل النفط يف مجملهـــا  -وإن
اختلفت يف بعض التفاصيل  -مجتمعات بســـيطة تعتمد
على الزراعة والرعي وصيد الســـمك وصيـــد اللؤلؤ وبعض
املهن األخـــرى كالصناعـــات احلرفية وغريها مـــن املهن.
أما على املســـتوى االجتماعي فكانـــت مجتمعات دول
ً
اخلليـــج العـــريب محافظة ومرتابطـــة حتمل قيما إنســـاني�ة
عاليـــة مســـتمدة مـــن الدين اإلســـايم احلنيـــف الذي
ً
يهيمـــن على احليـــاة العامة ،فقد أســـهم الرتاث إســـهاما
ً
واضحا يف تشـــكيل الواقـــع االجتماعي والســـيايس لدول
ّ
املكـــون الرئيـــس للثقافة،
املنطقة ،بـــل يمكـــن اعتبـــ�اره
الســـيما الثقافة الشـــعبي�ة ،بتجلياتهـــا املختلفة.
ومـــن خالل هذا الفهـــم الواعي يمكـــن أن نعترب الرتاث
هو أســـاس الهوية ومفتاح الشـــخصية اجلمعيـــة ،كونه
يمثـــل اإلرث والتاريخ ويرمـــز للجذور واألصالـــة ،ولذلك
تتمســـك بـــه املجتمعات يف شـــى مراحل تطورهـــا ،وتدق
على أبوابه وتســـتلهم قيمـــه ومعاني�ه يف جميـــع األوقات،
الســـيما يف األوقـــات احلرجـــة وعنـــد مواجهـــة األزمـــات
والتحديـــات .وعلـــى الرغم مـــن ارتب�اط الـــراث بالمايض
ً
وبالتاريـــخ لغـــة ومضمونـــا ،إال أنـــه ينبغـــي أال نقف عند
تعاملنـــا معـــه عنـــد المـــايض دون احلاضر واملســـتقبل،
ّ
فنحبـــس أنفســـنا ومجتمعاتن�ا يف أزمـــان غابـــرة ولت ،أو
نظل واقفني مشـــدوهني عنـــد مراحل ختطتهـــا األجيال،
ّ
والتغـــر من خصائـــص الرتاث.
فالثبـــ�ات
إن تن�ايم نمط االســـتهالك لدى املجتمعات اخلليجية
املتأثرة بكل ما تنتجـــه أدوات االنت�اج يف العالم ،وما يتطلبه

2

ذلك مـــن تداعيات نفســـية جماعية تعطي لالســـتهالك
التفاخـــري األوليـــة يف نمـــط عيشـــها ،فتأخـــذ يف االبتعاد
الواعـــي والالواعي عـــن كل مـــا يربطها حباضرهـــا الثقايف
وماضيهـــا الرتايث ،وبـــكل ما يربطهـــا بثقافتهـــا ،باعتب�ارها
ثقافة عفـــا عليها الزمن وأصبحت مـــن مخلفات المايض
ّ
وأســـرة التقاليـــد ،ســـاعية يف تمثل ثقافـــة طارئة حملتها
املحطـــات اليت تمـــأ الفضـــاء ،حاملـــة معها كل مـــا يبهر
ً
ّ
ويشـــكل أنماطا حديثـــ�ة للحياة بكل متطلباتهـــا ،وكيفية
التعاطي مع اآلخرين يف العالقـــات االجتماعية والتواصل
حســـب معايري احليـــاة احلديث�ة.
ً
يف هذا الســـياق واســـتكماال للفكرة يؤكـــد أ.د .عاطف
عطية أســـتاذ علم االجتمـــاع يف اجلامعـــة اللبن�اني�ة أن كل
هـــذا حيـــدث يف الوقت الـــذي ال تزال ثقافتـــه املخصوصة
تســـتمر يف مســـرتها ببطئها املعهود ،وبأحمالهـــا الثقيلة.
فيحـــس بأن مـــن الهام التخلـــي عن كل ما يعوق مســـرته
ّ
املتجـــددة ،املصنوعة مـــن اآلخرين ،ولو كلفـــه ذلك ،ليس
التخلـــي عـــن ثقافتـــه وهويتـــ�ه املرتبطة بها ،فحســـب،
بل باإلضافـــة اىل ذلك ،االحســـاس باخلجل مـــن االنتماء
اىل هـــذه الثقافـــة ،اليت حيـــس أنهـــا تضعه علـــى احلافة
املواجهـــة لـــرج مكني مـــن ثقافـــة حديث�ة تفصـــل بينهما
هوة ســـحيقة ال حيدهـــا قرار.6

أدب شعبي

فاملتتبـــع للتحـــوالت االجتماعيـــة واالقتصاديـــة اليت
حدثـــت يف املجتمعـــات اخلليجيـــة بفعل النفـــط وكيف
أثر علـــى ثقافـــة الرتاث يقـــف عنـــد مجمل مـــن النقاط
ً
نســـتعرض بعضا منها على ســـبي�ل املثـــال ال احلصر .من
هـــذه النقاط مـــا يلي:
1 .تأثـــره الواضـــح علـــى حرفـــة الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ
والـــي كانـــت حرفـــة الكثيريـــن مـــن أبنـــ�اء دول
اخللي ــج الع ــريب وعص ــب اقتصاده ــم لعق ــود طويل ــة
مـــن الســـنني ،وكيـــف ّ
حتـــول هـــذا االقتصـــاد مـــن
اقتصـــاد الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ اىل اقتصـــاد النفـــط،
ومـــا صاحـــب هـــذا االكتشـــاف اجلديـــد مـــن توفـــر
فـــرص عمـــل هائلـــة ذات أجـــور دائمـــة ومزتايـــدة
وظـــروف عمـــل مرحيـــة ،انعدمـــت معهـــا املخاطـــر
ً
الـــي كانـــت تصاحـــب رحـــات الغـــوص حبثـــا عـــن
اللؤل ــؤ ،فاس ــتهوت البح ــارة ه ــذه الصناع ــة اجلدي ــدة
ً
وانصرفـــوا تدريجيـــا عـــن ركـــوب مخاطـــر البحـــر
فانته ــت ه ــذه املهن ــة ،وب ــدأت معه ــا رحل ــة االندث ــار
ّ
للكثـــر مـــن فنـــون رحـــات الغـــوص والـــي تمثـــل
ال ــراث الش ــعيب اخللي ــي وأصب ــح مج ــرد ذكري ــات
تق ــف خجل ــى أم ــام طوف ــان التغي ــر وتكاث ــر الغي ــاب
األب ــدي للرج ــال الذي ــن حافظ ــوا عل ــى اس ــتمرار ه ــذه
احلرفـــة وفنونهـــا ،وابتعـــاد اجليـــل احلاضـــر عنهـــا
ألن ــه ل ــم يعش ــها ،وأصبح ــت تس ــتحضر يف األف ــام
واملسلســـات التلفزيونيـــ�ة ومهرجانـــات الـــراث
ً
كمحـــاكاة لزمـــن لـــم يعـــد موجـــودا.
 2 .تأثـــره علـــى حرفـــة الزراعـــة وهـــي احلرفـــة الثاني�ة
الـــي كانت ســـائدة يف ذلـــك الوقت اىل جانـــب حرفة
الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ ،فقد هجـــر الكثري مـــن عمال
الزراعـــة مهنهـــم الزراعية واجتهـــوا ملزاولـــة العمل يف
مرافـــق النفـــط وأعمالهـــا املســـاندة ،أو يف الوظائف
ً
احلكوميـــة نظـــرا لظـــروف العمـــل األكـــر ســـهولة
واألجـــور املناســـبة واخلدمـــات املصاحبـــة لهـــا مثل
ّ
فتحولت
الســـكن واخلدمات الصحية والرتفيهيـــة،
الكثـــر من هذه املـــزارع يف بعـــض دول اخلليج العريب
اىل مشـــاريع ســـكني�ة ،فخســـرنا الزراعـــة وخســـرنا
فنونهـــا وفنـــون القرية املصاحبـــة لها.

 3 .تأثـــره على احلـــرف والصناعـــات التقليدية املحلية
يف أغلـــب دول اخلليـــج العريب مثل صناعة الســـفن،
الفخار ،النســـيج ،وبعض الصناعات األخرى .كذلك
احلـــرف التقليدية مثـــل البنـــ�اء ،احلـــدادة ،النجارة،
ً
وغريهـــا من احلـــرف اليت تدهـــورت تدريجيـــا حيث
ً
تركهـــا أصحابها اىل وظائف جديـــدة ،وما بقي صامدا
من هـــؤالء إال الزنر القليل الذين لـــم تغرهم الوظائف
اجلديـــدة واســـتمروا يف عشـــقهم ملهنهـــم وحرفهـــم
التقليديـــة يف محاولـــة منهـــم للصمـــود أمـــام إغراق
األســـواق املحلية بالصناعـــات األجنبي�ة املســـتوردة
اليت جتذب املســـتهلك وتغريه بفعل السعر املناسب
والتنوع ووســـائل االعالنـــات املختلفة.
ً
4 .تأثريه على األســـرة اخلليجية نظرا لغياب رب األسرة
لشـــهور بســـبب الغـــوص علـــى اللؤلؤ أمـــر يضطر
املرأة للقيـــام بأعمال إنت�اجية تســـاعد على اســـتمرار
احليـــاة مثـــل اخلياطة ونقـــل املياه وطحـــن احلبوب
ورعايـــة الماشـــية وغريهـــا مـــن املهن اليت تســـهم يف
الوفـــاء بمتطلبـــات األســـرة يف غيـــاب رب األســـرة،
وذلك بســـبب األوضاع االقتصادية الصعبة آنذاك،
ً
خصوصـــا وأن البيت الواحد كان يشـــمل عدة أجيال
األب واألبنـــ�اء واألحفاد (وهو ما نطلق عليه مســـى
األســـرة املمتـــدة) .ولكن بعـــد ظهور النفـــط ّ
تغريت
طبيعـــة اإلنت�اج فأصبح لـــرب األســـرة وظيفة دائمة
ّ
فتغـــر بن�اء األســـرة وأصبح
ودخل شـــهري مســـتقر،
يطلـــق عليهـــا األســـرة النوويـــة (الـــزوج والزوجـــة
واألبنـــ�اء) ،إذ اجتهـــت معظم دول اخلليـــج العريب اىل
إســـتخدام الريع النفطـــي لرعاية املســـنني والعجزة
واألرامـــل واملطلقـــات وهـــي الوظيفـــة الـــي كانـــت
تقوم بها األســـر املمتدة يف الســـابق ،بعد أن استقلت
األســـر النووية اآلن بمســـكن منفرد يف إطار ســـيادة
االجتاهات احلضرية .وهذا بال شـــك ساهم يف تب�اعد
أفراد األســـرة الواحدة وتعدد ثقافاتهـــم واالبتعاد عن
منبـــع التواصل الدائـــم لثقافة الرتاث واســـتمراريت�ه
وهي األســـرة املمتدة.
5 .تأث ــره عل ــى الفن ــون واحلكاي ــات الش ــعبي�ة وامل ــوروث
ً
الش ــعيب حي ــث ب ــدأت تت ــلاىش تدريجي ــا م ــع اجلي ــل
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احلاض ــر الكث ــر م ــن قي ــم ال ــراث وفنون ــه وحكايات ــه
ّ
وأمثالـــه وغريهـــا مـــن املـــوروث الـــذي كان يشـــكل
هويـــة االنســـان اخلليـــي ،وذلـــك بفعـــل الهرولـــة
املتس ــارعة اىل اس ــترياد قي ــم وفن ــون وحكاي ــات واف ــدة
حبجـــة مجـــاراة العصـــر ومواكبـــة التطـــور واللحـــاق
بركـــب املدنيـــ�ة ..فأنتجـــت لنـــا هـــذه الهرولـــة -
بمس ــاهمة واس ــعة م ــن وس ــائل االع ــام يف الرتوي ــج
ً
ملثــل ذلــك  -جيــا مقطــوع اجلــذور عــن ثقافــة تراثــه
ال ــي يعتربه ــا مص ــدر تأخ ــره احلض ــاري.

االستدعاء واملعاصرة وما بينهما شائك:
ً
إن الـــراث يمثـــل فضاء مفتوحـــا للصراع بـــن القوى
الراغبـــة يف التغيـــر باســـم احلداثـــة ومواكبـــة التطـــور
والرتويج له ،وبـــن القوى املمانعة للتغيري باســـم احلفاظ
على املـــوروث والدفاع عنـــه .واملواءمة بينهمـــا تعين مدى
قدرة أســـاليب احليـــاة يف املجتمع اخللييج على اســـتمرار
ّ
التغـــر .بمعىن آخـــر يمكـــن القول إن
أهـــم مالمحها عـــر
إنتقـــال العناصـــر الثقافية الشـــعبي�ة عرب األجيـــال أو من
ً
خالل التواصل االنســـاين ال يعـــي بالضرورة استنســـاخا
ً
ً
ً
كامـــا وحرفيـــا لـــكل مالمحهـــا ،وال يعـــي أيضـــا فناءها
ً
واســـتب�دالها كليا بعناصر أخرى جديدة .فالبشر يواجهون
احلياة بما لديهـــم من موروثات ثقافيـــة ،وبهذه املوروثات
ّ
ومعها ّ
ويتغريون.
يغـــرون حياتهـــم
هناك دون شـــك مـــررات كثـــرة تدفـــع دول اخلليج
العريب للتنقيب عن تراثها والكشـــف عن كنـــوز إبداعاته،
وإعـــادة إضاءة فضـــاءات تاريخها الـــي حجبتها غيوم بعد
املســـافات الزمني�ة بـــن احلاضر والمـــايض ،باإلضافة إىل
التحوالت الكثرية اليت شـــغلت شـــعوب هـــذه املنطقة يف
مجال التنمية واملعاصرة بعد اكتشـــاف النفـــط .ويف رأين�ا
املتواضـــع فـــإن هناك جملـــة مـــن االلتفاتـــات اليت جيب
اســـتدعاؤها ،ويمكن إجمالهـــا يف التايل:
جتســـيد الهويـــة الوطنيـــ�ة االنتمائيـــ�ة اىل الوطـــنوالتاريخ واجلماعة االنســـاني�ة نفســـها ،وتعزيز روح
املواطنة واحلفـــاظ عليها يف وجه التيـــ�ارات الثقافية

املعاصـــرة الـــي تتهـــدد ثقافـــات الشـــعوب النامية
بابتلاعهـــا أو تشـــويهها أو التعتيم عليهـــا ،أو إفقادها
العناصـــر احلية فيها ،وبالتايل برمجة هذه الشـــعوب
على أنهـــا مجرد أعـــداد بشـــرية ّ
مجردة مـــن العطاء
واإلبـــداع والتفكري وإبـــداء الرأي بهـــدف فرض ثقافة
التقليـــد والتلقي واالســـتهالك عليها.
االعـــزاز باالنتمـــاء القـــويم والعـــريب ،فالتاريـــخوالــراث همــا اللــذان يمنحــان أيــة جماعــة إنســاني�ة
عراقتهـــا وأصالتهـــا وعمـــق جتربتهـــا وغناهـــا،
وبالتـــايل اتســـاع مســـاحتها الزمانيـــ�ة واملكانيـــ�ة.
وه ــذا امل ــرر حب ــد ذات ــه م ــن األهمي ــة بم ــكان حي ــث
ً
ً
يشـــكل عامـــا رئيســـا يف خلـــق الشـــعور الوطـــي
ال ــذي يدف ــع اىل التمس ــك بالوط ــن واحلف ــاظ علي ــه
والتضحيـــة مـــن أجلـــه.
اس ــتثمار ال ــراث حب ــد ذات ــه ث ــروة اقتصادي ــة يمك ــناســـتغاللها يف مجـــاالت وفعاليـــات معاصـــرة مثـــل
الهندســـة املعماريـــة والبنـــ�اء واألثـــاث واللبـــاس
والســـياحة واألدوات واإلبداعـــات الفنيـــ�ة األخـــرى،
ّ
إضافـــة اىل كونـــه يشـــكل العنصـــر األســـاس لكثـــر
مـــن املهرجانـــات الســـياحية والفنيـــ�ة .ولعـــل هـــذا
املن ــى ه ــو م ــا أك ــد علي ــه الس ــيد س ــعيد ب ــن س ــلطان
البوس ــعيدي مدي ــر ع ــام مس ــاعد ل ــآداب والفن ــون
ب ــوزارة ال ــراث والثقاف ــة يف س ــلطنة عم ــان يف الورق ــة
العلميـــة الـــي ألقاهـــا حبلقـــة العمـــل حـــول أهميـــة
ال ــراث الثق ــايف غ ــر الم ــادي ودوره يف التنمي ــة حي ــث
ق ــال« :إن ــه يمك ــن للس ــلطنة اس ــتثمار العدي ــد م ــن
ً
ً
العناص ــر الثقافي ــة اس ــتثمارا اقتصادي ــا ع ــر ابت ــكار
هويــة ثقافيــة ممـ ّـزة للســلطنة تســتطيع مــن خاللهــا
الرتويـــج الســـتقطاب العديـــد مـــن االســـتثمارات يف
مختلـــف املجـــاالت الســـياحية الـــي ختـــدم قطـــاع
الس ــياحة الثقافي ــة وج ــذب أك ــر ع ــدد م ــن الس ــياح،
كذل ــك يمك ــن اس ــتثمار وتنمي ــة العدي ــد م ــن احل ــرف
ّ
واملهـــن التقليديـــة كأنشـــطة اقتصاديـــة منظمـــة
ذات عائ ــد م ــادي كب ــر ،باإلضاف ــة إىل تنظي ــم عم ــل
املمارس ــن يف مج ــاالت الفن ــون الش ــعبي�ة ودعمه ــم
مجـــز».7
جلعـــل هـــذه الفنـــون ذات عائـــد مـــادي
ٍ

أدب شعبي

إن الرتاث بمـــا حيمله من فكر وقيم وعـــادات وتقاليديعتـــر عامـــل ربـــط زمـــي بـــن المـــايض واحلاضر
واملســـتقبل حيث يتصـــف الرتاث بأنـــه تارييخ زماين
تراكـــي ،وبالتايل فهـــو يربط بني المـــايض واحلاضر،
وممتـــد اىل احلاضـــر .ويعتـــر عامـــل وصـــل وربـــط
احلاضـــر باملســـتقبل ،أو بعبـــارة أخـــرى أن التقاليـــد
والعـــادات واأللفـــاظ واألفـــكار اليت كانت ســـائدة يف
المـــايض ما زالت تعيـــش يف احلاضـــر أو ترقد خلفه،
كمـــا أن لهـــا تأثرياتهـــا علـــى املســـتقبل ،ويف الوقت
نفســـه فإن االســـتمرارية بهذا املعىن ال تعـــي التكرار
بقدر مـــا تعـــي الرتاكم.8
ً
إن الـــراث ليس مجـــرد مخلفات مادية أيـــا كانت ،أوأســـاليب حياة أو تقاليـــد أو قوالب فنيـــ�ة أو مالبس.
إنـــه أعمـــق مـــن ذلـــك بكثـــر ،فهـــو روح اجلماعـــة
اإلنســـاني�ة والطاقـــة ّ
املحركة ،والدافـــع اىل االنطالق
ّ
والتطـــور واحلفاظ على الهوية واالنتماء والتمســـك
بالوطن .وإن االهتمام به يتعـــدى كونه مادة ترفيهية
ســـياحية لدعـــم االقتصـــاد الســـيايح مـــن خـــال
مهرجانات موســـمية وســـنوية تقـــام هنـــا أو هناك،
لذلك جيب أن يتحول من ســـلعة قابلة لالســـتهالك
اىل ثقافـــة قائمة على االســـتدامة.
إن الرتكـــز على العناصـــر املحلية اإلقليميـــة يف ثقافةالـــراث يمكـــن أن حتمـــل معهـــا مخاطـــر التقوقـــع
اإلقليـــي ،ويفرتض أنن�ا نســـعى من خـــال الرتاث أن
ّ ً
ً
ً
مفرقـــا .إن إحياء الرتاث
نضيف عامـــا آخر موحـــدا ال
واحلفاظ عليـــه ومأسســـته «إجياد مؤسســـات له»
حباجة اىل دراســـات وختطيـــط وإعداد طواقـــم إدارية
وفنيـــ�ة ،وأهـــم مـــن ذلـــك ختصيـــص مزيانيـــ�ات له،
ً
وإال أصبـــح كل مجهود يبـــ�ذل يف هذا الصـــدد حرثا يف
البحـــر .وهذا مـــا ذهـــب اليـــه الدكتور أحمـــد مريس
مـــن جمهورية مصـــر العربي�ة خالل ورقـــة العمل اليت
قدمهـــا حول الـــراث الثقـــايف غـــر المـــادي والتنمية
املحلية املســـتدامة على أن االهتمـــام بالثقافة ينبغي
أال يقتصـــر علـــى مـــا ينتجـــه الفنانـــون واملبدعـــون
واألفـــراد املجيـــدون من إبداعـــات رائعـــة ،وإنما جيب
االهتمام بكل مـــا يتعلق بالـــراث والثقافة من معارف

وعـــادات ومهارات وســـن تقليدية وغريهـــا .كما دعا
إىل املســـارعة يف حفـــظ وصـــون وتنمية هـــذا الرتاث،
ً
ً
مشـــرا إىل أنـــه دائمـــا مـــا تث�ار مســـألة كيـــف يمكن
تســـليع الرتاث الثقـــايف؟ حيث يـــرى الدكتـــور أحمد
مريس أن املســـألة ليســـت يف التســـليع وإنمـــا هنالك
ً
عناصر يف هذا الـــراث يمكن أن تكون مصـــدرا لتأكيد
مجموعة من القيم وأنماط الســـلوك وأشـــكال احلياة
اليت ربما ال يعرفها األجيـــال املعاصرة نتيجة انقطاعها
عن دراســـة هـــذا الـــراث بأشـــكاله املختلفة ،ســـواء
كانت على شـــكل أغان شـــعبي�ة أو حكايات أو أمثال أو
ألغاز أو ســـن أو معارف تقليدية اســـتخدمها اإلنسان
يف شـــى جوانب احليـــاة وكانت تســـهل أمـــور حياته
الطبيعيـــة ،األمـــر الذي يمكـــن أن تصبـــح باملحافظة
عليهـــا وبعقل رشـــيد وفكر متفتح أن تقـــدم يف عصرنا
احلايل بشـــكل جميـــل دون أن تفقـــد جوهرها األصيل
ّ
وتســـاهم يف تنمية الدخـــل وتوفر الكثري مـــن احللول
للمشـــكالت اليوميـــة ،فعلى ســـبي�ل املثـــال حنن نرى
بـــأن اآلبـــاء واألمهات لـــم يعـــودوا يـــروون القصص
واحلكايات الشـــعبي�ة لألطفال وإنما اعتمدوا على ما
تنتجه شركات الكرتون(الرســـوم املتحركة) من أفالم
متن�اســـن ما تنتجه هذه الشـــركات من مواضيع وهل
تتن�اســـب مع عاداتنـــ�ا وهويتن�ا وقيمنا اإلســـامية أم
ال ،ولـــو أمعنا النظـــر إىل تراثن�ا لوجدنـــا نماذج مختلفة
ورائعة كقصص الســـندباد وعالء الديـــن وغريها من
القصص الـــي حتمـــل يف طياتهـــا الطيـــب واألخالق
احلســـنة واالحـــرام والقيم والعـــادات النبيلـــة .لهذا
حنـــن ندعو إىل االســـتفادة مـــن تراثن�ا العـــريب األصيل
وإخراجه بما يتن�اســـب مـــع ظروفنـــا الراهنة.9
ً
البد من تدريـــس التاريخ مصحوبا بالـــراث وثقافته،ً
فالتاريخ يكـــون وعـــاء مفرغا دونـــه ،ذلـــك أن الرتاث
ً
ً
ً
ً
يمنح التاريـــخ حيوية وطعمـــا ولونا ومذاقا وشـــكال.
ً
فالرتاث يشـــكل جزءا مـــن احلياة اليوميـــة ويتقاطع
ّ
مع مســـاراتها ويغذيها بطاقة االستمرارية والتواصل.
كمـــا أنـــه ليـــس بالضـــرورة الوقـــوف عنـــد أشـــكاله
ً
ّ
وحرفية تقليدهـــا ،فهناك دائمـــا إمكاني�ات
القديمـــة
للتطويـــر واحلـــذف واالضافة والتطعيـــم والتلوين.
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اخلالصة:
ممـــا ســـبق ذكـــره يمكننـــ�ا اخلـــروج بمجموعـــة مـــن
ً
موضوعا حلـــوارات ّ
معمقة يف
االســـتنت�اجات اليت قد تكون
هذا االجتاه ،ولدراســـات مستقبلية يمكن أن تيضء جوانب
مهمـــة يف كيفيـــة املواءمة بـــن األصالة املتمثلـــة يف الرتاث
وثقافته ،وبـــن املعاصرة واملتمثلة يف الســـباق املحموم حنو
التغيـــر .ويمكن تلخيـــص ذلك يف النقـــاط التالية:
1 .قـــد يبـــ�دو للوهلـــة األوىل ،وبفعـــل الغمـــوض وعدم
التجديـــد الـــذي رافـــق توظيـــف هذيـــن اللفظـــن
األصالـــة واملعاصـــرة منذ عقـــود مضـــت أنهما على
ً
طـــريف نقيض ،بمعىن أن شـــيئ�ا ال يســـتطيع أن يكون
ً
ً
أصيال ومعاصـــرا يف الوقت نفســـه ،وعليـــه أن خيتار
ً
ً
بني أن يكـــون أصيـــا أو أن يكـــون معاصـــرا ،وهو ما
يوضحـــه الدكتور محمـــد عابد اجلابـــري بقوله« :إن
ً
هذا التن�اقض الذي ســـاد هـــو الذي جعـــل فريقا منا
يرى األصالـــة يف النموذج املوروث الرتاث االســـايم
ويف العـــودة إليه وإليـــه وحده ،وهذا مـــا يمنعه بالتايل
مـــن أن خيطـــر لـــه أن األصالـــة احلقيقـــة هـــي تلك
الـــي جيـــب أن حنققها يف تعاملنـــا مع الفكـــر العاليم
ً
ً
املعاصـــر ،وهـــو أيضـــا الـــذي جعـــل فريقا آخـــر يرى
املعاصـــرة يف النمـــوذج الوافـــد الفكـــر األورويب وحده
بالرغـــم مـــن أن املعاصـــرة احلقيقيـــة هي تلـــك اليت
ً
جيب أن حنققهـــا يف تعاملنـــا مع تراثنـــ�ا أوال.10
2 .التأكيد على أن األصالة واملعاصرة كمفهومني ليســـا
على طريف نقيـــض ،فلكل منهما نبـــع معريف مختلف
وهـــدف مختلف ،فهمـــا متكامالن يف البـــى الثقافية
وال وجـــود ألحدهما مـــن دون اآلخر ،وهمـــا كما يقول
الدكتور علـــي عبدالصادق بـــأن األصالة تفرتض:
-التعبري عن الرتاث بشكل واقعي.

احلفـــاظ علـــى ركائز مشـــركة يف الـــراث مـــع ّتغي
العناصر الهامشـــية منه ومع تكييف هـــذه العناصر
مع املتغـــرات املجتمعيـــة والعاملية.

الصمـــود اىل النهايـــة لريـــاح حتـــاول أن تعصـــفبثوابـــت الـــراث.

عـــدم اخلروج عـــن اخلصائـــص اجلوهريـــة والبذوراحلقيقيـــة الـــي ينبثق منهـــا الطابـــع املمـــز الثابت
للـــراث ،تلك اخلصائص اجلوهريـــة تمثل يف الوقت
ذاته نقـــاط انطـــاق ألية حركـــة جتديدية.
أما املعاصرة فتفرتض:
الوعـــي بظـــروف الواقع ،والقـــدرة علـــى التكيف معاملتغـــرات األساســـية احلادثـــة يف العالـــم مـــن دون
التضحيـــة بالقواســـم املشـــركة للمجتمع.
احلداثـــة بمعـــى التجديد يف الوســـائل واألســـاليبوليـــس يف املبـــادئ والقيم.
تطويـــر العـــادات والتقاليـــد املجتمعية بما ين�اســـبروح العصـــر ولكـــن دون اخلـــروج عنها.
التفتح وعدم االنغالق واإلبداع.ً
وأخـــرا فاملعاصرة حبد ذاتها ختضـــع اىل ّ
تغي اجتماعي
ً
دائم وســـريع .فالبيئ�ة املحيطة بالفـــرد كثريا ما تتغري
ّ
ً
جذريا خـــال فرتة حياته ،ويصبـــح تعلم األمس أقل
ً
اســـتعماال من حياة الغد.11
ً
ً
3 .هـــذا ال يعين أن تكـــون حياتن�ا نمطـــا تراثيـــ�ا ،ذلك أنه
من املســـتحيل إرجاع عقارب الزمن اىل الـــوراء ،وإنما
ثمـــة إمكاني�ة معقولة حليـــاة معاصرة ّ
ملونـــة بالرتاث.
4 .إن ثقافـــة الـــراث لـــن تنمـــو وتســـتمر يف غفلـــة عن
أصحابهـــا الشـــرعيني ،أو يف ظـــل عـــدم االكـــراث
واالهتمام بها ،أو االنشـــغال عنهـــا يف حيثي�ات احلياة
املعاصرة واســـتحقاقاتها ،فالنتيجة ســـتكون كارثي�ة
علـــى األجيـــال القادمة.

ولكن يبقى الســؤال الكبير:

ً
«هـــل يمتلـــك تراثن�ا القـــدرة علـــى الصمـــود طويال
أمام تيـــ�ارات التغيـــر وطوفان التحـــوالت الهائلة؟؟ وهل
تســـتطيع ثقافة هذا الرتاث أن تســـتوطن وجدان شعوبن�ا
ً
طويال أمام محـــاوالت إحـــال ثقافة العوملة واســـتب�احة
وطن الوجـــدان اجلمعي؟؟!!
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أ.سماء عيىس ُ -عمان

أثر املعتقد الديين

يف الرتاث الشعيب احلكايئ ُ
العماين

تت�أســـس احلكايا الشـــعبي�ة -حالها حال أي منتـــج إبداعي آخر-
علـــى املخيلـــة ،وهـــي األخـــرى جتد لهـــا مجـــاال خصبـــا يف املعتقدات
الدينيـــ�ة واألخالقيـــة املرتاكمـــة يف ذاكرة شـــعب ،عرب حقـــب زمني�ة
طويلـــة فتنهل منهـــا ،خاصة عندما حياول االنســـان تفســـر أحداث
مفاجئة وغامضة كااالوبئ�ةوكااملوت؛ أو تفســـر التشكيالت اجلبلية
يف غرابـــة تكوينها؛ أو على معتقدات ديني�ة ســـيما تلك اليت تشـــكلت
مـــع بدايات وعي اإلنســـان ومحاولة فهمه ،لظاهرة وجـــوده يف الكون.

1

يف املجتمـــع البحـــري القديـــم بعمـــان ،والـــذي يعـــود اســـتيطان
اإلنســـان بـــه اىل  3400عـــام قبـــل امليـــاد ،آمـــن العمانيـــون اذ ذاك
وه ــم يعيش ــون مخاط ــر وأه ــوال البح ــار ،حت ــول االنس ــان بع ــد موت ــه
اىل س ــلحفاة .ج ــاء ذل ــك التفس ــر اث ــر اكتش ــاف مداف ــن رأس احلم ــراء
البحريـــة بمســـقط ،وهـــو اكتشـــاف أثـــري أجنزتـــه البعثـــة األثريـــة
اإليطالي ــة يف ثمانينــ�ات الق ــرن الم ــايض ،حي ــث ظه ــر وض ــع الهي ــكل

أدب شعبي

العظ ــي لإلنس ــان املي ــت عل ــى هيئ ـ�ة س ــلحفاة .ويضي ــف
مؤلفـــا موســـوعة يف ظـــال األســـاف /مرتكـــزات
احلضـــارة القديمـــة بعمان'العالمـــان االثريـــان الراحـــان
س ــر ج كلوزي ــو وموريس ــو ت ــوزي« :أن الس ــاحف ال ت ــزال
عل ــى درج ــة م ــن األهمي ــة يف أس ــاطري بع ــض مجتمع ــات
الصيادي ــن عل ــى الس ــواحل الهندي ــة املطل ــة عل ــى املحي ــط
اله ــادي .س ــكان تل ــك اجله ــات يعتربونه ــا أس ــافا للبح ــارة
ويف بعـــض احلـــاالت يعتربونهـــا حبـــارة قدمـــاء .ويذكـــر
الكتـــاب اإلغريـــق أن آكلـــي الســـمك الذيـــن اســـتوطنوا
علــى ســواحل العــرب يعتــرون أنفســهم بــأن لهــم أســافا
م ــن األس ــماك ،ويمكنن ـ�ا الق ــول أن الس ــاحف ق ــد لعب ــت
هـــذا الـــدور يف األلـــف الرابـــع قبـــل امليـــاد  .يتضـــح مـــن
مخلفـــات األســـماك ومـــن اجتاهـــات املدافـــن يف املقـــرة،
أن النت ــوء اجلبل ــي يف رأس احلم ــراء ق ــد اس ــتوطن لنص ــف
ع ــام خ ــال اخلري ــف والش ــتاء م ــن كل ع ــام».
أث ــر االعتق ــادات الديني ـ�ة القديم ــة يمت ــد ح ــى عص ــور
الديانـــات الســـماوية االوىل بعمـــان وخاصـــة الديانـــة
اليهوديــة ،ففــي واليــة إزكــي أقــدم املســتوطنات الزراعيــة
بداخلي ــة عم ــان يق ــع كه ــف جرن ــان ،وجرن ــان ه ــو االس ــم
القديـــم الزكـــي ،حـــى اآلن لـــم يســـتطع أحـــد التقـــدم
ألعماقـــه البعيـــدة ،يســـري االعتقـــاد الشـــعيب؛ بـــأن يف
ه ــذا الكه ــف خيت ــئ العج ــل الذه ــي؛ ال ــذي عب ــده اليه ــود
قديمــا ،قبــل إيمانهــم النهــايئ بــاهلل ســبحانه وتعــاىل تلبي ـ�ة
لدعــوة نبي ـ�ه مــوىس عليــه الســام .بالطبــع يشــرك ذلــك
االعتق ــاد م ــع كث ــر م ــن احلكاي ــا الش ــعبي�ة ال ــي ال خت ــرج
عـــن تأريـــخ قديـــم للذاكـــرة اليهوديـــة يف عمـــان ،أهمهـــا
زيـــارة نـــي هللا ســـليمان بـــن داؤود اىل بلـــدة ســـلوت،
وه ــو يف طريق ــه للق ــاء امللك ــة بلقي ــس .قدم ــت دراس ــات
مختلفــة حــول هــذه احلكايــة نظــرا لمــا تمثلــه مــن أهميــة
ترافقهم ــا م ــع بداي ــات تأس ــيس املجتم ــع الزراع ــي بعم ــان،
أهمهــا دراســة املــؤرخ الربيطــاين جــون ولكنســون ،ودراســة
الباح ــث ُ
العم ــاين الش ــيخ خمي ــس الع ــدوي ،الدراس ــتان
اللتـــان ذهبتـــ�ا إىل تأويـــات مختلفـــة لـــدى كل منهمـــا.
كذل ــك م ــا كش ــفته البعث ــات االثري ــة يف أط ــال مدينـ ـ�ة
ســـمهرم التاريخيـــة؛ مـــن معابـــد وتماثيـــ�ل ألهـــل القمـــر
س ــن؛ اإلل ــه الس ــايم ال ــذي عب ــده أبنــ�اء جن ــوب اجلزيــرة

العربيـــ�ة قديمـــا ،قبـــل إيمانهـــم بالديانـــات الســـماوية
املتعاقبـــة ،وعبـــادة ابنـــ�ة اإللـــه ســـن إنانـــا ،الـــي مـــا زال
يــردد صــدى عبادتهــا يف أغــاين الرعــاة جببــال ظفــار .الحقــا
ســـنعود إىل حتليـــل تفصيلـــي حـــول احلكايـــا ذات املنشـــأ
ّ
الديـــي اليهـــودي ،ودراســـة االراء املختلفـــة يف تفســـرها
له ــذه احلكاي ــا.
تعيـــد املخيلـــة الشـــعبي�ة تفســـر عدد مـــن األحداث
واألوبئ�ة ،إىل فقـــدان النوايح األخالقية يف املجتمع ،متمثلة
يف افرتاء اإلنســـان وغروره وكفره بالنعمة؛اليت أغدقها هللا
ســـبحانه وتعاىل عليه ،كمـــا هو يف تفســـره لظواهر املحل
واجلـــدب ،وربطه تلـــك الظواهر بانهيار القيـــم األخالقية
لدى اإلنسان.

كارثة بلدة البسيتني:
تقع هذه البلـــدة املندثرة يف والية بدبـــد .معاين�ة املكان
تدل علـــى أنه كان مكانـــا عامرا باحلياة ،مـــن حيث منازله
الطيني�ة املتجاورة ومســـاجده وآباره وآثار السوايق .املخيلة
الشـــعبي�ة أسســـت على انهيار البســـيتني حكاية تربر بها
اندثاره ،رابطـــة ذلك بانهيار االخالقيات االنســـاني�ة به .ما
حتكيـــه الذاكرة أن بلدة البســـيتني كان يملكهـــا رجل ثري،
وكان لهـــذا الرجـــل أخ فقري يعيـــش يف قرية مجـــاورة .ذات
يوم أرســـل األخ الفقـــر ابن�ه الصغـــر الخيه الـــري طالبا
منـــه بعضا مـــن الطعـــام .عندما وصـــل الصـــي اىل عمه
وجـــده يطبخ قـــدرا كبـــرا من الطعـــام على النـــار .عندما
طلب منـــه الصيب بعضا مـــن الطعام ألســـرته حمل العم
الرثي الصـــي ورمـــاه يف القدر الكبـــر الـــذي كان يغلي .يف
اليـــوم التـــايل لهـــذه احلادثة احـــرق اليح العامـــر بأكمله،
جفـــت ين�ابيعـــه وماتـــت أشـــجاره ،عقابـــا مـــن هللا على
اجلريمـــة الـــي اقرتفها الرجـــل الرثي ضد الصـــي الفقري.
يف هـــذه احلكايـــة الشـــعبي�ة اليت تأسســـت تفســـرا
أخالقيا وديني�ا؛ علـــى اندثار قرية زراعية ألســـباب تتعلق
باملحل واجلفاف؛ الـــذي يصيب القـــرى الزراعية يف عمان
عادة بـــن فرتة وأخـــرى ،نلحظ ثـــراء املخيلة الشـــعبي�ة يف
تأويلهـــا األحداث إىل دوافع أخالقية لدى البشـــر أوال ،وإىل
العماني
أثر المعتقد الدينيفي التراث الشعبي الحكائي ُ
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عقاب الهي حـــدث عقابا على فقدان القيـــم االخالقية يف
املجتمـــع نتيجة لذلك.

وباء بن�در اجلصة:
يكتب ج ج لوريمر مؤلف موســـوعة الســـجل التارييخ
للخليـــج وعمـــان وأواســـط اجلزيـــرة العربيـــ�ة ،أفضـــل
التقاريـــر املقدمة عن بنـــ�در اجلصة ،مع رســـوم تضمنتها
محاضر حكومة الهند يف دائرة الشـــؤون اخلارجية لشـــهر
فربايـــر 1899م« :ثمـــة جزيـــرة صغرية قريبـــ�ة من اجلهة
الغربيـــ�ة ،تقـــع خلفها علـــى الـــر قرية مؤلفة من ســـتني
بيتـــ�ا للقواســـم مـــع بســـتان خنـــل ،وتقـــوم هـــذه القرية
على شـــاطئ رملـــي .عنـــد مدخل أحـــد األوديـــة ،وتضم
بعـــض البيـــوت املبني�ة من احلجـــر والعديد مـــن األكواخ
املصنوعة مـــن احلصائر ،وترتفـــع التالل من حـــول املرفأ
وخلـــف القرية إىل بضـــع مئات مـــن األقـــدام ...ألخ».

تمثال من احلجر اجلريي على شكل أسد.

2

طريقها ألداء فريضة احلج .صباح اليوم التايل أرســـل هللا
ســـبحانه وتعاىل وباء الطاعون ،فأىت علـــى القرية بأكملها.
أمـــا الســـفين�ة فقد غـــادرت البنـــ�در ،مكملـــة طريقها اىل
الديار املقدسة.

على مـــدى مئات مـــن األعوام شـــكل بنـــ�در اجلصة،
املكان اآلمـــن من الريـــاح واألمواج ،للســـفن المارة خبليج
عمـــان يف طريقهـــا خارجـــة جهـــة حبـــر العـــرب واملحيط
الهنـــدي؛ أو قادمـــة حىت عمـــق اخلليج العـــريب ،وذلك لما
تمتاز به مـــن حماية صخريـــة جتعل منها موقعـــا حصين�ا
وهادئـــا وآمنا.

ثيمة الشجرة:

أصيب بن�در اجلصـــة يف أوائل القرن العشـــرين بوباء،
أغلـــب الظـــن أنـــه كان الطاعـــون أو اجلـــدري ،وأىت علـــى
القريـــة بأكملها .يشـــهد على ذلـــك القبور اليت تســـتقبل
زائرها على مشـــارف القرية ،ومثلما يتضح من ســـاالت
ســـكانها ،أن من جنـــا من الوباء مـــن كان خارجهـــا ،والذين
يتواجـــدون اآلن أقليـــة يف القرى الســـاحلية املختلفة.

ترتسخ يف الذاكرة الشـــعبي�ة بعمان معتقدات قديمة،
تمتـــد إىل مـــا قبل الديانـــات الســـماوية ،وثيمة الشـــجرة
هي األكرث بـــروزا ،خاصة وأن الشـــجرة احتلـــت يف املعتقد
اإلنســـاين عامـــة ،رمـــزا للخلـــود والتقديـــس والعبـــادة.
كنمـــوذج علـــى ثـــراء هـــذه الثيمـــة ،نـــورد هـــذه احلكاية
الشـــعبي�ة من الـــراث الشـــفهي ُ
العماين:

تقدم املخيلـــة العماني�ة ســـبب�ا لهـــذا الوبـــاء ،كعقاب
إلهـــي حل بها ،إذ حتكي املخيلة أن ســـفين�ة جلـــأت إىل بن�در
اجلصـــة ،وهـــي يف طريقها إىل الديـــار املقدســـة ،هربا من
األمـــواج حـــى تهدأ ،كانـــت الســـفين�ة تنقـــل حجاجا من
النســـاء والرجـــال ،وما حـــدث مســـبب�ا الفاجعـــة ،هو أن
رجال من ســـكان اجلصة تســـلل ليـــا إىل الســـفين�ة أثن�اء
نوم ركابها ،وقـــام باغتصاب امرأة منهـــم ،كانت بالطبع يف

«م ــرض رج ــل مرض ــا ش ــديدا ،تعال ــج بأدوي ــة كث ــرة
ومتنوع ــة ،لك ــن كل ي ــوم ي ــأيت يــزداد مرض ــه ،يف ليل ــة م ــن
الليــايل ،رأى أمامــه نــورا ضاحيــا يف كل األرض ،الوقــت ليــل
وظــام وأمامــه هــذا النــور ،فخــاف واســتغفر ،لكنــه ســمع
صوت ــا يق ــول :ه ــذا ه ــو ن ــور رس ــول هللا ،اذه ــب اىل ش ــجرة
الزع ــر ،س ــتعطيك دواء م ــن ثمره ــا ،أغل ــي الثم ــر يف الم ــاء
واشـــربه  .عمـــل الرجـــل بنصيحـــة رســـول هللا ،فذهـــب
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فج ــرا اىل الش ــجرة وأخ ــذ منه ــا زعرتي ــة طري ــا ،ابتـ ـ�دأ كل
يـــوم غلـــي الزعـــر مـــع المـــاء وشـــربه ،لكـــن الرجـــل ظـــل
مريض ــا ،ح ــى رأى الن ــور الض ــاح ثانيــ�ة ،بع ــد ع ــدة أش ــهر
لي ــا يف منام ــه ،فق ــال له:نصحت ــي ي ــا رس ــول هللا بش ــجرة
الزعـــر ،وهـــا أنـــذا اليـــوم أكـــر مرضـــا مـــن قبـــل ،ذهـــب
الرس ــول اىل الش ــجرة وعاتبه ــا قائ ــا :أرس ــلت إلي ــك رج ــا
مريض ــا ول ــم تعاجلي ــه ،اجابتــ�ه الش ــجرة :ي ــا رس ــول هللا،
الرجـــل كان بـــه مئـــة مـــرض ،عاجلـــت  99مرضـــا منهـــا.
وبقــي يف جســده مــرض واحــد فقــط ،لــن أقــدر ولــن يقــدر
غ ــري عل ــى عالج ــه من ــه ،ق ــال له ــا الرس ــول:ما ه ــو ه ــذا
املرض؟قال ــت ل ــه :امل ــوت ي ــا رس ــول هللا .يف تل ــك اللحظ ــة
ش ــهق الرج ــل ش ــهقة أخ ــرة وس ــقط ميتــ�ا».
يعيـــد كارل غوســـتاف يـــوجن ،هـــذه املقاربـــة الديني�ة
للشـــجرة ،من أن األشـــجار يف الديانات البشـــرية عموما،
كانـــت رموزا إلهية مقدســـة .ففـــي العهـــد القديم هناك
البلـــوط والبطم ،وهناك شـــجرة العليق؛الـــي عربها وهي
حتـــرق كلم نـــي هللا مـــوىس عليه الســـام هللا ســـبحانه
وتعـــاىل ،لذلك فالشـــجرة موطـــن أصيل تأسســـت عليه
الكثري مـــن احلكايا واألســـاطري عـــر العصور.

حكايا التشكيالت الصخرية:
ثمـــة حكايـــات شـــعبي�ة أخـــرى تنحـــو نفـــس منحىن
احلكايتـــن الســـابقتني ،وذلـــك مـــن حيـــث خلـــق مربر
حـــدوث احلادثـــة وأســـبابها؛ الـــي تـــأيت دومـــا كعقـــاب
إلهي علـــى تصـــرف أخـــايق ّ
يسء  .غالبا ما حتمـــل الغرائز
اجلنســـية أســـباب هذا الســـلوك .أبرز األمثلة على ذلك
احلكاية الشعبي�ة؛اليت تأسســـت على املنحوتات اجلبلية
الطبيعيـــة ،واليت اختذت هذه املنحوتات أشـــكاال بشـــرية
وحيوانيـــ�ة أوصـــت للعمـــاين ومخيلتـــه باحلكايات؛الـــي
تبـــن اخلاطـــئ وتفـــرض عقوبـــة هللا عليـــه جـــزاء مـــا
ارتكبه من فاحشـــة واحنراف .التفســـر يتكـــرر يف أكرث من
موقـــع حجري جبلـــي ،أمثلة ذلـــك التشـــابه منحوتة بلدة
الشـــوعية بداخليـــة عمـــان ،املتشـــكلة على هيئـــ�ة امرأة،
واحلكايـــة الـــي قدمتهـــا املخيلـــة تقـــول بـــأن املـــرأة نزل
عقـــاب هللا عليها محـــوال إياهـــا اىل حجر ،ألنها مســـحت

غائـــط طفلها بقطعة خـــز حتملها ،ويف الرســـتاق نعرث على
نفس التفســـر لتشـــكيل حجري على هيئ�ة امرأة وطفل،
حولهمـــا هللا إىل منحوتـــات حجرية عندما مســـحت االم
غائط طفلهـــا بقطعة خزب كانـــت حتملها .أعتقـــد أن ندرة
امليـــاه وشـــحها يف األوديـــة اجلبلية يدفـــع املخيلة إلعطاء
هـــذا التفســـر الغريـــب ،املخيلـــة اليت كانـــت تبحث عن
خطـــأ كبري أدى اىل هذا العقاب الكبـــر أيضا .إذ كان بإمكان
املرأة اســـتخدام حجارة الوادي يف مســـح غائـــط الطفلني
ال الرغيف؛الـــذي هـــو يف املخيلـــة نعمة مـــن هللا واحتقار
النعمـــة يقرتب مـــن الكفر بهـــا وبماحنها.
العقـــاب اإللهي يذهـــب اىل قراءة منحوتـــات طبيعية
جبليـــة أخـــرى ،تشـــكلت بمـــا يـــويح بالعقـــاب االلهي،
خاصـــة فيما توحيـــه اجلبال مـــن عزلة ورهبـــة ،واختاذها
بســـبب ذلـــك موطنا لعزلـــة العبـــاد والزهاد.
يف منحوتـــة جبل الشـــباك بقريـــة الشـــباك بإزكي يف
داخليـــة عمـــان ،تأخـــد املنحوتـــة اجلبليـــة شـــكل حيوان
مفـــرس يف وضـــع هجـــويم ،منقضـــا على فوهـــة كهف
باجلبـــل .ذهب املتخيـــل إىل تفســـر ذلك مـــن أن الكهف
مكان لعزلـــة عابد يتعبـــد به بعيـــدا عن النـــاس ،وعندما
هجم عليه احليـــوان املفرتس ،دعا عليـــه العابد طالبا من
هللا حمايت�ه منه ،إذ ذاك حتول احليوان مباشـــرة إىل تمثال
من صخـــور اجلبال.
هـــذه اجلبـــال يف تشـــكالتها تقـــدم للمخيلـــة مـــادة
ثري ــة وخصب ــة ،خلل ــق عوال ــم س ــحرية لي ــس له ــا وج ــود
يف الواقـــع ،مثلمـــا هـــو يف جبـــل الشـــيخ ســـمعون بقريـــة
يـــي يف مســـقط .هـــذه التلـــة اجلبليـــة الـــي يتقاســـمها
البحـــر واألرض ،البحـــر يف مـــده واألرض يف جـــزره،
وضعتهـــا املخيلـــة كمســـكن دائـــم جلـــي صالـــح هـــو
الشـــيخ ســـمعون؛الذي يقصـــده النـــاس مـــن مختلـــف
االرجـــاء طلبـــا للعـــاج ويقيمـــون عليـــه النـــذور .هنـــاك
مري ــد متخص ــص يف ق ــراءة األدعي ــة يراف ــق امل ــرىض إلي ــه.
ويف واليـــة قريـــات حبصـــاة الصـــرة ،وهـــي نتـــوء جبلـــي
يف البح ــر ،اعتق ــد الن ــاس أيض ــا ب ــأن ولي ــا م ــن أولي ــاء هللا
اخت ــذ مس ــكنا به ــا ،وأن ــه اع ــزل العال ــم به ــا ح ــى وفات ــه
ودفنـــه بهـــا ،لذلـــك دأب ســـكان قريـــات القدمـــاء بـــزف
العرس ــان إلي ــه ،واالحتف ــال خبت ــان الصبيــ�ان ب ــه ،وذل ــك
العماني
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ع ــر طق ــس يبــ�دأ م ــن امل ــزل س ـ ً
ـرا عل ــى األق ــدام ح ــى
الص ــرة ،حي ــث يت ــم بع ــد ذل ــك غس ــل العري ــس وخل ــع
مالبســـه القديمـــة وارتـــداء مالبـــس عرســـه اجلديـــدة،
عائ ــدا به ــا اىل م ــزل الزوجي ــة ،تصاحب ــه فرق ــة موس ــيقية
تزف ــه اليه ــا.
ان االعتق ــاد بطه ــارة اجل ــن ورفقته ــم لرج ــال الدي ــن
ومحبتهـــم هلل ســـبحانه وتعـــاىل ،تتجلـــى أيضـــا يف دك
صخـــري علـــى هيئـــ�ة قـــر ،يوجـــد جبـــوار ضريـــح اإلمـــام
الصل ــت ب ــن مال ــك اخل ــرويص ،م ــن أئم ــة الق ــرن الثال ــث
الهج ــري بعم ــان .قدم ــت املخيل ــة الش ــعبي�ة تفس ــرا له ــذا
النتـــوء مـــن أنـــه قـــر اجلـــي الصالـــح قرعون؛الـــذي كان
مصاحبـــا لإلمـــام الصلـــت بـــن مالـــك ورفيقـــا لـــه ،إال أن
ذلـــك يمتـــد بتفســـر آخـــر أيضـــا ،حيـــث توجـــد صخـــرة
مشـــقوقة يف وســـطها كأنهـــا شـــقت بســـيف يف بلـــدة
العلي ــا ب ــوادي ب ــي خ ــروص ،وه ــي البل ــدة ال ــي عاش ــت
جترب ــة العالم ــة جاع ــد ب ــن خمي ــس اخل ــرويص وأبن�ائ ــه،
فعل ــى ذل ــك التش ــكيل الصخ ــري نس ــجت املخيل ــة حكاي ــة
معرك ــة دارت ب ــن الش ــيخ نبه ــان ب ــن جاع ــد اخل ــرويص،
وجـــان كان معاديـــا وكافـــرا بـــاهلل ،وكان اجلـــان محتميـــا
بتلـــك الصخـــرة الـــي حطمهـــا الشـــيخ نبهـــان بضربـــة
س ــيف ،ف ــوىل اجل ــي هارب ــا واختف ــى م ــن يومه ــا .ب ــل إن ــه
حـــى املنحوتـــات اجلبليـــة الصغـــرة ،الـــي تتخـــذ شـــكل
ق ــدم عل ــى هيئـ ـ�ة الق ــدم البش ــري ،كان ــت مح ــل تفس ــر
حـــكايئ أيضـــا ،فهنـــاك أثـــر قـــدم الرســـول علـــى حجـــرة
ب ــوادي ب ــي خ ــروص ،والتفس ــر املض ــاف إىل تواجده ــا ه ــو
مــروره الكريــم علــى الــوادي أثن ـ�اء رحلــة اإلســراء واملعــراج،
وهن ــاك أيض ــا أث ــر ق ــدم الش ــيطان بقري ــة الف ــورة اجلبلي ــة
املهجـــورة بالـــوادي .
احلكايـــة هنا مـــع مـــرور األزمنـــة حتولـــت إىل معتقد
شـــعيب ،أصبح إيمان االنســـان بصحتها ،جـــزءا من مكونه
الثقـــايف .مثـــال على ذلـــك كتلـــة حجرية ضخمـــة تتخد
هيئـــ�ة مســـنن�ة ،بأطـــراف قريـــة بلـــدة بوشـــر بمحافظة
مســـقط ،هذا التشـــكل الصخـــري املختلف عـــن حجارة
الـــوادي األخرى ،أوىح للنســـوة العواقر بهـــا االعتقاد؛ بأن
حك أجســـادهن بهـــا ليال يف الظـــام ،يعطي لهـــن القدرة
على جتـــاوز مشـــكلة العقر.

نماذج للمنحوتــات الصخرية في األودية والجبال
العمانيةاليت تأسســت عليها حكايا شــعبية مختلفة:
1 .كهف الرمان/سيح الصاريخ /والية خنل
2 .حصاة بن صلت /والية احلمراء
3 .الصريه/والية قريات
4 .جبل الشبك/والية إزكي.
 5 .سالمة وبن�اتها/محافظة مسندم
6 .صخرة مسجد احلجرة /والية نزوى
7 .جبل سمعون/آييت /مسقط
8 .صخرة اجلين واخلرويص/العليا بوادي بين خروص
9 .صخور األم وأطفالها /املجازة بوالية الرستاق
	10.الراعية وشياهها/كهف اجلن بفنس/والية قريات
	11.حكاية قباقب/وادي الطائىيني
	12.باب النار/جبال وادي العق /بدبد
	13.أطالل البسيتني /والية بدبد
	14.أطالل اجلصة/محافظة مسقط
	15.منحوتة إله القمر سني /محافظة ظفار
	16.قرن اجلارية /والية سمائل
	17.مساجد العباد الطائرة/والية بهال

احلكايا يف اكتمالها وتنوعها:
هـذه نماذج حلكايا تكتمل فيها احلكاية حتى آخر الدفق؛
أي أنهـا ال تكتفـي لتفسير أو تأويـل ،رأتـه العين أو سـمعته
األذن ،إنـه خلق خيـايل فذ ،تكتمل فيه احلكاية بكافة أبعادها
السـردية ،مشـكلة بذلـك عاملها القصصي اخلاص.
لذلـــك تفتح هـــذه احلكايا األبـــواب للتأويـــل املتعدد،
ألنها هـــي باألســـاس جـــاءت من خيـــال متعـــدد اجلذور
واملنابـــت .وكنا قد الحظنا يف اجلـــزء االول من هذا املبحث
ســـيطرة التأويـــل الديـــي الغييب علـــى اخليال الســـردي

أدب شعبي

كهف مجلس اجلن

3

يف احلكايـــة الشـــعبي�ة .ذلك يكـــون واضحـــا عندما نكون
أمـــام حدث محـــدد؛ أو تشـــكيل صخري محـــدد أيضا؛إال
أنـــه عندما يتســـع فضـــاء احلكايـــة وتتعدد شـــخصياتها
وأحداثهـــا ،فإن اخليال اخلـــاق يذهب بـــدوره إىل تقديم
ثيمـــات أكرث اتســـاعا وقربـــا ،من حيـــاة اإلنســـان اليومية
وأمني�اته وطموحه ،كتأويل األحـــداث إىل املصالح المادية
عنـــد اإلنســـان؛ أو لتقديـــم ثيمـــات البطولـــة اخلارقة يف
تفســـر األحداث وخلق شـــجاعة أســـطورية لـــدى أبطال
احلكايـــا؛ أو العودة بعيدا يف الالشـــعور اجلمعـــي ،القادم
مـــن اعتقـــادات غائـــرة وبعيـــدة يف الذاكرة الدينيـــ�ة ،مثل
إغراء الثعبان للمـــرأة والذي جنده يـــردد يف احلكايا وهو ذو
منبـــت عميـــق يف الرتاث الديـــي املقدس.

ذات مســـاء وصـــل إليهـــم قاطـــع طـــرق ،قـــرر البقـــاء
معه ــم ليل ــة واح ــدة ،كح ــال العب ــاد الثالث ــة عندم ــا ح ــل
املس ــاء ،س ــقطت علي ــه ه ــو اآلخ ــر رمان ــة م ــن الس ــماء.
إال أن ــه خبالفه ــم أكله ــا م ــرة واح ــدة ،س ــأله واح ــد منه ــم:
لمـــاذا لـــم تبـــق النصـــف لتأكلـــه فجـــر الغـــد؟ .أجابـــه
قاطـــع الطريـــق :الـــذي رزقـــي رمانـــة يف املســـاء ،قـــادر
علـــى أن يرزقـــي أخـــرى يف الصبـــاح .فجـــر اليـــوم التـــايل.
وبعـــد أن أنهـــى اجلميـــع صـــاة الفجـــر ،ســـقطت رمانـــة
حبض ــن قاط ــع الطري ــق ،إذ ذاك توج ــه إلي ــه العاب ــد ال ــذي
حتــدث معــه يف الليــل قائــا لــه :لمــاذا ال نتب ـ�ادل مواقعنــا؟
تعطيـــي ســـاحك وأذهـــب بـــه قاطـــع طريـــق ،وتبقـــى
أن ــت عاب ــدا بالكه ــف .واف ــق قاط ــع الطري ــق عل ــى تبــ�ادل
املواقــع وأعطــاه ســاحه .أخــذه العابــد ومــى ،وأمــام أول
محاولــة لســرقة أحــد العابريــن خســر الــزال .قتلــه العابــر
واس ــتوىل عل ــى س ــاحه .أم ــا قاط ــع الط ــرق فق ــد اس ــتمر يف
الكه ــف م ــع العابدي ــن اآلخري ــن ح ــى ممات ــه.

كان ثالثـــة مـــن الزهاد يقضـــون حياتهـــم متعبدين يف
كهـــف يقع بعمـــق ســـيح الصـــاريخ ،كل يوم قبـــل حلول
الظـــام تســـقط من الســـماء يف حضـــن كل منهـــم رمانة
واحـــدة .يـــأكل كل زاهـــد نصف رمانتـــ�ه ،ويـــرك نصفها
اآلخر لفجـــر اليـــوم التايل.

تعتمد ثيمة هـــذه احلكاية على قـــوة وضعف املعتقد
الديين لدى االنســـان ،يؤدي ضعفه إىل ســـهولة ختلي املرء
عـــن مبادئـــه ،إىل درجة اجتاهـــه إىل النقيـــض ،أي التحول
مـــن اإلجيـــايب إىل الســـليب ،وكذلـــك مـــن اجلهـــة األخرى
التحول من الســـليب اىل اإلجيـــايب ،ثم ما تقـــي إليه نت�اجئ

النموذج االول :زهاد كهف الرمان.
سيح الصاريخ/والية خنل.
مصدر احلكاية:ساكن السيح :محمد بن سالم السيايب.

العماني
أثر المعتقد الدينيفي التراث الشعبي الحكائي ُ
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هوية جنم بمكوناتها الطبيعية ..دون أن يرف لها جفن ورمش

هـــذا التحول مـــن نهايات مأســـاوية يف حالـــة التخلي عن
املبـــادئ االنســـاني�ة؛ الـــي .حيفـــى عليها املعتقـــد الديين،
والـــذي وجد فيـــه قاطع الطـــرق موطنا آمنـــا للحياة.
النموذج الثاين :البطولة يف احلكايا الشعبي�ة
مجلس اجلن /قرية فنس بوالية قريات
حصاة بن صلت/والية احلمراء
مجلـــس اجلـــن :احلكايـــة تأسســـت علـــى تكويـــن
صخـــري يتكـــون من ســـبع حفـــر عميقـــة ،بينهـــن حفرة
كـــرى وعميقة جـــدا ،تدعـــى مجلس اجلن .اجلـــذر الذي
تأسســـت عليـــه احلكاية مأســـاوي أيضا ،خيلد شـــجاعة
راعية غنـــم عندمـــا تواجه وحيـــدة حيوانا مقدســـا قىض
على غنماتها الســـبع ،بالطبـــع كان من املمكـــن أن يقيض
عليهـــا ،لـــوال شـــجاعتها يف مواجهته؛الـــي انتهـــت بموته
وموتهـــا معـــا .ومـــن خلـــد شـــجاعتها هـــو هللا ســـبحانه
وتعاىل؛ الذي أســـقط ســـبع جنـــوم على املوقع بعدد ســـبع
شـــياه افرتســـها النمر املفرتس.
(تركت راعية أغنامها بســـام لربهـــة قصرية ،وذهبت
إلحضـــار بعـــض الطعـــام .عندمـــا عـــادت وجـــدت نمرا
ينـــ�ام بالقـــرب من جثـــث غنماتها الســـبع ،بعـــد أن قتلها
جميعـــا .مـــن هـــول املفاجـــأة أطلقـــت صرخـــة ورفعت
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فأســـها ،ثم هوت به عليه .من ضربتهـــا املفاجئة والقوية
رفع قبضتـــه اليمـــى إىل جســـدها ،واليســـرى إىل عينيها
فأصابهـــا بالعىم .لكنها وهي تســـقط وجهـــت إليه ثاني�ة
بفأســـها ضربة أخرى ،شـــقت رأســـه إىل نصفـــن .الحقا
وجدهـــا أهلها والنمـــر ميتني ،كل يف حضـــن اآلخر .لتخليد
شـــجاعتها أسقط هللا ســـبحانه وتعاىل على املوقع ،سبعة
جنوم خلفت ســـبع حفر عميقـــة جدا؛على عـــدد غنماتها،
تدعـــى احلفـــرة الكربى :مجلـــس اجلن).
النموذج الثالث:
حصاة بن صلت /والية احلمراء
حكايـــة الشـــجاعة اخلارقـــة األخرى ،تأسســـت على
صخـــرة جبلية عمالقـــة يف واليـــة احلمراء .بطلهـــا فارس
يدعى صلت ،له أعداء حاســـدون حاولـــوا االيقاع به قرب
الصخـــرة ،عـــر غمر الطريـــق الذي يســـلكه على فرســـه
بالوحـــل ،تمهيدا لتعرثه وســـقوطه واالنقضاض عليه ،إال
أنه جتاوز املكيـــدة بالقفز على قمة الصخـــرة؛ على حصانه
مخلفـــا عليهـــا حفـــرة حمـــراء ،هي موقـــع ارتطـــام حوافر
الفرس بها وســـيالن دمـــه عليها.
(كان صلت فارسا شـــجاعا ،ال يقدر أحد على مباراته،
وكان أعداؤه املرتبصـــون به كثيرين ،ولكـــي يتخلصوا منه
فكـــروا يف حيلة للقبـــض عليه ،من خـــال عرقلة حصانه؛
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الـــذي يمتطيـــه ثـــم االنقضـــاض عليـــه ،فقامـــوا بغمـــر
الطريـــق الذي يســـلكه باملياه ،حىت تصبح وحـــا .بالفعل
دخل الفـــارس يف ذلك الوحل ولم يســـتطع اخلـــروج منه،
حىت خـــارت قدما احلصان وانغرســـت قوائمـــه يف الوحل،
فمـــا كان مـــن الفـــارس اال أن ترجـــل من حصانـــه ودفعه
بمـــا أويت مـــن قوة وأخرجـــه من ذلـــك المـــأزق ،وكانت كل
األرض موحلـــة وال يوجـــد أمامه غري اجتيـــ�از تلك احلصاة
الضخمـــة ،لكونـــه محاصـــرا بالوحـــل مـــن كل اجلهات،
وعندما وصـــل احلصان أمام احلصاة ،انثـــى عن جتاوزها،
وهنـــاك أدرك الفارس أنـــه واقع يف الهـــاك ال محالة.
ولكـــي خيلـــص احلصـــان فارســـه رجـــع إىل اخللـــف
وانطل ــق بس ــرعة ال ــرق ،واجتازه ــا بع ــد أن ض ــرب برجل ــه
قم ــة احلص ــاة ح ــى احدث ــت حف ــرة ألث ــر ذل ــك احلص ــان
وه ــي باقي ــة باجلان ــب الغ ــريب م ــن احلص ــاة ،إذ يوج ــد به ــا
اللـــون األحمـــر الـــذي هـــو دم احلصـــان الـــذي ســـال مـــن
رجل ــه عل ــى قمته ــا.
نلمح دائمـــا يف املخيـــال الشـــعيب ،مالحظـــة أن أدوار
البطولة والشـــجاعة ،حيتلها الذكور يف املجتمـــع الزراعي،
أما النســـاء فال تفســـح لهـــن املخيلة إظهار شـــجاعتهن؛
إال يف املجتمعـــات البعيـــدة عـــن مركـــز الســـلطة الديني�ة
والســـلطة القبليـــة ،أي املجتمعـــات الرعويـــة والبحرية؛
اليت تعيـــش يف األطـــراف البعيدة للســـلطة.
هكـــذا نالحظ الفـــارق بني احلكايتـــن االوىل املرتبطة
باملجتمـــع الرعوي (راعية الغنـــم) ،والثاني�ة حيث الفارس
بـــن صلت ابـــن املجتمـــع الزراعـــي القبلي الديـــي .العدو
يف احلكايـــة الرعويـــة كان النمر املفـــرس ،يف الوقت الذي
يكـــون فيه العـــدو يف احلكايـــة الثاني�ة البشـــر أنفســـهم.
كان بـــن صلت فارســـا يمتطي فرســـا ،يف الوقـــت الذي لم
تكـــن تملك فيـــه الراعية من ســـاح غري الفـــأس ،لتنتقم
بـــه من النمـــر املفرتس  .احلفـــرة احلمراء املضرجـــة بالدم
يف قمـــة الصخرة هـــي من خلـــد وأبقى ذكـــرى الفارس بن
صلـــت ،أمـــا يف حالـــة الراعية فـــإن هللا ســـبحانه وتعاىل،
هو مـــن أســـقط ســـبعة جنـــوم ،لتتحـــول إىل ســـبع حفر
عميقـــة ،خلدت ذكـــرى الراعيـــة وغنماتها الســـبع .حول
شـــجاعة الفارس بن صلت ،فـــإن من أقدم علـــى املغامرة
الشـــجاعة هو احلصـــان وليس الفـــارس ،وذلـــك عندما

أدرك احلصان أن فارســـه هالك ال محالـــة ،اختذ احلصان
قـــرار القفز على الصخرة ،وشـــجاعة احلصـــان يف الذاكرة
العربي�ة قديمة وراســـخة ،وتعظيمها واإلشـــادة بها توازي
يف األهمية شـــجاعة الفارس .إذ عليك لتعرف ســـر انتصار
الفـــارس ان تلتفت إىل فرســـه أوال وتعرف الســـر !
احلكايت�ان تأسســـتا على موقعـــن جبليني معروفني،
ومثلمـــا ســـبق الفارق الهـــام ،يف املخيـــال الرعـــوي عنه يف
املخيـــال الزراعي ،ليس يف اختي�ار الذكـــر يف الزراعي واألنىث
يف الرعـــوي فقط ،بـــل يف انفتاح اخليال وثرائـــه الرعوي ،يف
عالقة اإلنســـان بالنجوم واألفالك ،النـــه يف املنطقة إياها
فنس بواليـــة قريات ،هنـــاك موقع جيولويج هـــام يدعى
هويـــة جنم ،واســـم املوقـــع مأخوذ مـــن اســـمه يف الذاكرة
الشـــعبي�ة ،والتفســـر الواضح مـــن االســـم ان جنما هوى
علـــى االرض ،فأحـــدث ذلـــك الشـــق الكبري بـــن اجلبل
والبحر املتحاذيـــن .اخليال الرعوي أفســـح من أن يؤطر،
ويدخل فيه العقل عند نســـج حكايـــة ما؛األمر املالحظ يف
املجتمع الزراعي ،حيث تتســـع به دائرة الصراع ،لتشـــمل
البشـــر أنفســـهم ،أكرث مـــن مخـــاوف احليوانـــات كما هو
يف املجتمـــع الرعـــوي ،لبســـاطة احليـــاة بـــه ،وبعدها عن
التأطري املؤسســـايت.

األساطري املستقاة من الرتاث اليهودي

وما جاء من أخبار اليهود يف عمان.

ً
اوال.أسطورة زيارة نيب هللا سليمان بن داؤود إىل سلوت:
كتـــب املـــؤرخ ُ
العمـــاين ابـــو ســـلمة منـــذر العوتيب يف

األنســـاب «:ذكر أن سليمان بن داؤود عليهما السالم ،كان
يغـــدو من إصطخر فيتغـــذى يف بيت املقـــدس ،ويروح من
بيت املقدس فيتعـــى يف إصطخر ،فبينما هو يســـر وقد
حملتـــه الريـــح إىل حنـــو الرب ،قـــال للريح :شـــائيم ،فهبت
يف بريـــة عمان ،فـــرأى قصـــرا يف صحـــراء ،وكأنمـــا رفعت
عنـــه اليـــد الســـاعة ،وإذ عليـــه نســـر واقع فقـــال للريح
حطي ،ثـــم قـــال ملـــن معه:ادخلـــوا القصر فدخلـــوا ،فلم
يروا شـــيئ�ا فعادوا إليـــه فأعلموه فدعا بالنســـر فقال :ملن
هـــذا القصر ،فقال مـــا أدري أنـــا عليه منذ ثمانمائة ســـنة
العماني
أثر المعتقد الدينيفي التراث الشعبي الحكائي ُ
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هكـــذا وجدتـــه .ويف نســـخة أخرى أن ســـليمان بـــن داؤود
عليهما الســـام ســـار من أرض فارس مـــن قلعة إصطخر
إىل عمـــان يف نصف يوم ،ونزل يف موقع القصر من ســـلوت
مـــن عمان ،وهـــو بن�اء جديـــد كأنمـــا رفع الصنـــاع أيديهم
منـــه يف ذلك الوقت ،وإذ عليه نســـر فســـأله نيب هللا عليه
الســـام عنـــه فقـــال يا نـــي هللا أخـــرين أيب عن جـــده أنه
عهده علـــى هذا احلال ،فقـــال يف ذلك بعض الشـــياطني
الذين صحبوا ســـليمان عليه الســـام:
غدونا من قرى إصطخر

إىل القصر فعلناه

فمن سأل عـن القصـر

فإنـا قـد وجـدناه

وللـيشء عـن الـشـيء

مـقاييس وأشباه

يـقـاس املــرء بــاملـرء

إذا ما املرء ماشاه.

قال ويقـــال وهللا أعلـــم:أن ســـليمان بـــن داؤود دخل
عمـــان وأهلهـــا باديـــة فأقـــام فيهـــا عشـــرة أيـــام ،وأمـــر
الشـــياطني يف كل يـــوم حفـــر ألف نهـــر ،وقد أجـــرى فيها
عشـــرة آالف نهـــر.

قراءة المؤرخ جون ولكنســون لألسطورة السابقة:
يف دراســـة متمزية للمـــؤرخ الربيطاين جون ولكنســـون،
حملت عنوان نشـــأة األفـــاج يف عمان ،ألقـــى ملخصا لها
يف محاضرة بمســـقط نوفمـــر  ،1980بن�دوة الدراســـات
العمانيـــ�ة الـــي نظمتهـــا آنـــذاك وزارة الـــراث القـــويم
والثقافـــة .يكتب ولكنســـون بعد عرضه األســـطورة نقال
عن املـــؤرخ ُ
العمـــاين العوتـــي اطلع عليـــه مخطوطا:
(هـــذه األســـطورة تســـتحق مـــن االهتمام قـــدرا أكرب
قليـــا ممـــا يبـــ�دو أنهـــا تســـتحق للوهلـــة االوىل ،فهي يف
النهاية قصـــة حتكي عن المايض البعيد جـــدا ،ومن املؤكد
تقريبـــ�ا أن األحـــداث قد اكتســـبت إضافات أســـطورية
أثنـــ�اء تن�اقلهـــا .ويف الواقـــع أنـــه بمجـــرد أن األحـــداث قد
اكتســـبت إضافات أســـطورية أثن�اء تن�اقلهـــا .ويف الواقع
أنه بمجرد أن يتضح مغزى قصة ســـليمان بـــن داؤود؛ فإن
هـــذا التاريخ األســـطوري ســـيتفق بصورة غريبـــ�ة تقريب�ا
مع األدلـــة األثرية).
يذهـــب األســـتاذ ولكنســـون إىل أن النـــي ســـليمان
يف األســـطورة ،إنمـــا هـــو جمشـــيد الفـــاريس ،إذ أن الفـــرة

الزمنيــ�ة ال ــي زار فيه ــا الن ــي س ــليمان س ــلوت أس ــطوريا،
هـــي نفســـها فـــرة وصـــول حضـــارة بنـــ�اء األفـــاج مـــن
ب ــاد ف ــارس إىل عم ــان .لذل ــك ف ــإن ولكنس ــون يس ــتخلص
بـــأن الزائـــر احلقيقـــي لســـلوت هـــم الفـــرس ،بداللـــة أن
األس ــطورة تق ــول إن ــه حل ــق إليه ــا قادم ــا م ــن إصطخ ــر،
وهـــي بريســـيوليس عاصمـــة اتشـــاماني�د ،ولـــم تقـــل
األســـطورة أن النـــي ســـليمان جـــاء مـــن القـــدس مقـــر
إقامتـــه يف الطريـــق إىل اليمـــن ،حيـــث ســـبأ وملكتهـــا
بلقي ــس .إن ولكنس ــون يوظ ــف ه ــذه األس ــطورة خدم ــة
ألفــكاره املســبقة؛ الــي يؤكــد عليهــا يف الدراســة إياهــا ،أنــه
ل ــم تظه ــر حض ــارة جدي ــدة يف عم ــان؛ إال يف األل ــف األوىل
قب ــل املي ــاد .وه ــي حض ــارة انتقل ــت إليه ــا ع ــر التط ــور
احلضـــاري يف جنـــوب ايـــران؛ الـــي يداعبـــه الدراســـات
االثريـــة أن مســـتوطناتها البشـــرية القديمـــه ارتبطـــت
ألول م ــرة بالقن ــوات المائيــ�ة؛ أي األف ــاج ولي ــس باآلب ــار
كمـــا كان ســـائدا يف األحقـــاب الســـابقة ،ومنهـــا للقـــرب
اجلغــرايف والهجــرات البشــرية انتقلــت إىل عمــان .يذهــب
ولكنســون إىل استشــهادات أعمــق مــن ذلــك حينمــا يدلــل
علـــى أن ســـلوت حقـــا كانـــت مثلمـــا يـــرى ،أنهـــا النقطـــة
املحوري ــة لتاري ــخ الوج ــود الف ــاريس املبك ــر بعم ــان ،بزي ــارة
ل ــه للم ــكان يف فرباي ــر 1973م ،يكت ــب( :عندم ــا كن ــت يف
عم ــان يف فربايــر  ،1973ذهب ــت ألرى م ــا إذا كان بمق ــدوري
أن أرص ــد أي دلي ــل يف األرض ،ق ــد يوض ــح لم ــاذا كان ه ــذا
امل ــكان أي س ــلوت ،ه ــو النقط ــة املحوري ــة لتاري ــخ الف ــرة
الفارســية املبكــرة ،وعندمــا أوضحــت الغــرض مــن زيــاريت
أخ ــذين عل ــى الف ــور ش ــيخ بس ــيار املج ــاورة إىل رب ــوة كب ــرة،
وق ــال إنه ــا كان ــت حصن ــا فارس ــيا ،وأش ــار إىل روايب املداف ــن
يف الت ــال املحيط ــة قائ ــا :إنه ــا مقاب ــر مال ــك ب ــن فه ــم ).

قراءة الشــيخ خميس العدوي:
تصـــدق النظريـــة القائلـــة؛ بـــأن األســـاطري إنمـــا
تت�أس ــس يف كث ــر م ــن األحي ــان عل ــى حقائ ــق تاريخي ــة ،إذ
نتيجــة للتنقيــب األثــري لفريــق جامعــة هارفــرد االمريكيــة
بس ــلوت ،أثبت ــت الدراس ــات أن اخل ــزف املكتش ــف م ــن
ركامه ــا ،يش ــبه ذل ــك اخل ــزف املكتش ــف يف جن ــوب إيــران،
وأن املس ــتقر احلض ــري لس ــلوت ،يع ــود إىل الق ــرن الثام ــن
أوالســابق قبــل امليــاد علــى أقــل تقديــر .أي أنهــا كحاضــرة

أدب شعبي

االســـم ســـلوت ينتيم للغة اليمني�ة القديمة ،وهو يأيت
على الـــوزن الصـــريف فعلـــوت ،ومنها رخيـــوت وضلكوت
وريســـوت يف جنـــوب عمـــان ،وجحلوت وحلـــوت وفيوت
يف شـــمال عمان .علـــى أن هذا املســـى اجلامع مـــع مرور
الزمن تشـــظى ،وأفرزت الظروف اجلغرافيـــة والهجرات،
أســـماء للمواقـــع المأهولة منه حبســـب املوضـــع ،فكانت
كدم بســـبب إلتفافها باجلبال احلجريـــة الضخمة ،وبهال
االســـم الذي خلفه الفرس على املنطقة؛اليت استوطنوها
وكانت عاصمة معســـكرهم يف إقليم اجلـــوف ،وهكذا.

سلوت
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بش ــرية س ــبق وجوده ــا بكث ــر احلواض ــر البش ــرية األخ ــرى
يف املنطق ــة؛أو ربم ــا كان ــت مجايل ــة له ــا أو امت ــدادا طبيعي ــا
عضوي ــا ،حلواض ــر أك ــر مج ــاورة كبه ــا؛ ال ــي ه ــي الي ــوم
املركـــز الســـيايس والديـــي واالقتصـــادي؛ للحواضـــر
املحيط ــة به ــا .كس ــلوت عل ــى س ــبي�ل املث ــال.
لم تتحـــدد إىل اآلن جغرافية ســـلوت بشـــكل دقيق؛ إال
أن البحـــث العليم يمكن أن يســـتنتج منـــه ،ثالثة خرائط
مصورة لســـلوت ،أميـــل يف حتديدها إىل الـــرأي القائل ،بأنها
املنطقـــة املمتدة من جبـــل الكور غربـــا وحىت إزكي شـــرقا،
وحيدهـــا من الشـــمال اجلبل األخضر ،ومـــن اجلنوب تمتد
إىل الصحراء ،وتعرف قديما بصحراء ســـلوت .هذه املنطقة
عرفت يف العصور الوســـيطة بأرض اجلـــوف ،وتدخل فيها
بهـــا وكـــدم ونـــزوى ومنـــح وازكي ،الـــي هـــي إذن االرض
الواســـعة؛ اليت نزل بهـــا األزد اليمانيون ،وهـــي االرض اليت
دارت بهـــا احلـــروب الفاصلة بينهم وبـــن الفرس.

فيما أعتقـــد أن أســـطورة زيـــارة النيب ســـليمان عليه
الســـام إىل عمـــان ،وهي أســـطورة نقـــف عليهـــا يف كافة
املصنفات التاريخيـــة العماني�ة؛ قد تمـــت يف حصن بهال،
وهـــو مثلما نعلم أقـــدم احلصـــون يف عمـــان وأكربها .وقد
توصلت االكتشـــافات االثرية فيه؛ إىل أنه يعود إىل حقب
متقدمـــة من الزمن ،وقـــد كان للفرس اليـــد الطوىل عليه،
قبي�ل الهجـــرات اليمنيـــ�ة ،ولكـــن فيما يبـــ�دو أن احلصن
أقدم من ذلك ،وأســـطورة زيارة النيب ســـليمان تشف عن
قدمه من جهة ،وتشـــف كذلك عن أن الســـكان األصليني
أقدم مـــن االزد والفرس.

قراءة الباحث سماء عيىس
أذه ــب إىل صح ــة اس ــتنت�اج الش ــيخ خمي ــس الع ــدوي؛
إىل أن ن ــزول مال ــك ب ــن فه ــم إىل عم ــان ،ل ــم يك ــن بقله ــات
الس ــاحل ،إن ــه حق ــا أم ــر مس ــتبعد ،نظ ــرا للبع ــد اجلغ ــرايف
و موقعه ــا البح ــري احلص ــن؛ ال ــذي ال يس ــمح اجتي�ازه ــا
بمجاميــع كبــرة مــن العوائــل املتنقلــة .لذلــك مــن املرجــح
أنــه نــزل بقلهــات ســلوت ،مثلمــا يذهــب الشــيخ العــدوي،
وهـــي منطقـــة مجـــاورة أخـــرى تســـى قريـــات كقلهـــات
الس ــاحل؛ ال ــي جت ــاور قري ــات الس ــاحل .وم ــا أود إضافت ــه
اىل مـــا تقـــدم ،أن تاريـــخ النـــي ســـليمان قـــد تشـــكل يف
س ــلموت اليمنيــ�ة ،هن ــاك حي ــث تقب ــع يف جب ــال س ــلىم
ح ــى اآلن آث ــار قص ــور بلقي ــس ملك ــة س ــبأ .وم ــا يس ــرده
التاريــخ عــن زيجــة النــي بهــا هــو تاريــخ أســطوري أيضــا.
املهاجــرون اليمانيــون مــع انتقالهــم مــن هنــاك اىل هنــا ،أي
م ــن س ــلموت اليمني ـ�ة إىل س ــلوت العماني ـ�ة ،وال ــي كان ــت
ه ــي أيض ــا س ــلموت قب ــل أن ختتف ــي املي ــم ج ــراء احلدي ــث،
نقلـــوا معهـــم أســـطورة النـــي والقصـــر والنســـر .أي أن
العماني
أثر المعتقد الدينيفي التراث الشعبي الحكائي ُ
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خور روي (سمهرم).

الزي ــارة تم ــت أس ــطوريا يف س ــلموت اليمانيـ ـ�ة ،والقص ــر
ه ــو قص ــر امللك ــة بلقي ــس الواق ــع يف جب ــال س ــلىم.
عـــودة اىل ســـفر امللـــوك األول بالعهد القديـــم ،من قام
بالزيارة هي ملكة ســـبأ للنيب ســـليمان وليس العكس؛ اليت
جاءت مذهولة بما ســـمعته عن ثرائـــه وقوة ملكه وحكمته،
وقالت للملـــك بعدما رأت مـــا رأت« :صدق الـــكالم الذي
ســـمعته يف أريض عن أقوالـــك وعن حكمتـــك ،ولم أصدق
ما قيـــل يل حىت قدمـــت ورأيت بعيـــي ،فإذا يب لـــم أخرب إال
بالنصف...إلـــخ» .وأعطت لـــه من الهدايـــا ذهبا وصندال
مـــن أوفري وحجارة كريمة ،اســـتخدمها جميعـــا لبيت الرب
وبيـــت امللك ،وعندما قـــررت العودة إىل أرضها ســـبأ ،أجزل
لها العطايـــا بكرم يعادل كـــرم عطاياها.
ال يرد يف العهد القديم ذهاب نيب هللا ســـليمان إىل ســـبأ،
بل ما يرد ذهاب ملكة ســـبأ إىل أورشـــليم دون ذكر اســـمها!
واملدينـــ�ة العماني�ة الـــي يرد ذكرهـــا هي أوفـــر؛ اليت جلب
منهـــا املالحـــون الذهـــب والصنـــدل واحلجـــارة الكريمة.
إضافة إىل ذكـــر مدين�ة عمانيـــ�ة أخرى هي ترشـــيش ،إذ أن
ســـفن ترشـــيش يف اجلنـــوب ُ
العمـــاين كانت تأيت مـــرة كل
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ثـــاث ،ســـنوات ،حاملة ذهبـــا وعاجا وقـــرودا وطواويس،
مثلما جاء يف ســـفر امللـــوك األول بالعهد القديـــم ،كما جاء
ذكر اســـم مدين�ة جـــازر املحافظة على اســـمها حـــى اليوم
العماين ،ومدين�ة صور يف الشـــرق ُ
باجلنوب ُ
العمـــاين ،إذا ما
ذهبن�ا اىل اعتب�ار أنها هي املقصودة وليســـت صور يف لبن�ان،
مثلمـــا يذهـــب اىل ذلك بعـــض الباحثـــن؛ الذيـــن أعادوا
قـــراءة العهـــد القديم بـــرؤى مختلفة مثل كمـــال الصلييب
وفاضـــل الربيعي .األهـــم يف دالالت هذه األســـطورة هو ما
حتمله من ضـــرورة حبث عميـــق وحاد عن اجلـــذر اليهودي
يف عمـــان ،كما هو اجلذر املســـييح أيضا .ذهابـــا إىل عبادات
اآللهة األســـطورية ،آلهة ما قبل الديانات الســـماوية؛اليت
عرث علـــى تماثيـــ�ل آللهتهـــا ،يف حفريـــات مدين�ة ســـمهرم
التاريخيـــة ،كتمثال إله القمر ســـن.
ً
ثاني�ا :ذكر زيارة نيب هللا موىس واخلضر عليهما السالم
إىل عمان حبرا ،وبعض ما ذكر وكتب عن اليهود:
كتب .املـــؤرخ ُ
العماين ابو منذر ســـلمه العوتيب يف مؤلفه

األنســـاب« :قـــال عبدالرحمن بـــن قبيصة عـــن أبي�ه عن
ابـــن عبـــاس؛ يف حديث مـــوىس واخلضر عليهما الســـام.

أدب شعبي

ُ
قـــال فانطلق مـــوىس واخلضر ويوشـــع بـــن نون؛ حـــى إذا
ركبوا الســـفين�ة وجلجـــوا ،خرق اخلضر الســـفين�ة وموىس
عليه الســـام نائـــم ،فقال أهل الســـفين�ة مـــاذا صنعت؟
َ
خرقـــت ســـفينتن�ا وأهلكتنـــ�ا وأيقظوا مـــوىس ،وقالـــوا ما
صحـــب النـــاس أشـــر منكـــم ،خرقتـــم ســـفينتن�ا يف هـــذا
املـــكان ،فغضب موىس حىت قام شـــعره ،فخـــرج من درعته
واحمـــرت عينـــ�اه ،وأخـــذ برجل اخلضـــر ليلقيـــه يف البحر
فقال« :خرقتها لتغـــرق أهلها لقد جئت شـــيئ�ا أمرا» .قال
ُ
له يوشـــع بـــن نون يا نـــي هللا اذكـــر العهد الـــذي عاهدتم،
قال صدقـــت .فرد غضبه وســـكن شـــعره ،وجعـــل القوم
يغرفـــون من ســـفينتهم الماء وهم منها علـــى خطر عظيم.
وجلـــس مـــوىس يف ناحية الســـفين�ة يلوم نفســـه ،يقول له
كنـــت يف غىن عن هـــذا يف بين اســـرائي�ل ،أقرأ لـــه كتاب هللا
غدوة وعشـــية فما أدنـــاين إىل ما صنعت ،فعلـــم اخلضر ما
حيدث به نفســـه ،فضحك ثم قـــال« :ألم أقل لـــك إنك لن
تســـتطيع معي صربا» .أحدثت نفســـك بكـــذا وكذا؟قال
مـــوىس« :ال تؤاخـــذين بمـــا نســـيت وال ترهقين مـــن أمري
عســـرا» .فانطلقوا حىت انتهـــوا إىل عمـــان ،وكان امللك يريد
أن ينتقـــل منهـــا ،وكانت كلما مرت ســـفين�ة أخذهـــا وألقى
أهلهـــا ،فـــإذا الناس على ســـاحل البحـــر كالغنـــم ال يدرون
ما يصنعـــون ،فلما قدمـــت ســـفينتهم قال أعـــوان امللك:
اخرجـــوا عن هذه الســـفين�ة! قال ان شـــئتم فعلنـــا ولكنها
مخرقـــة ،فلما رأوهـــا وخرقها قالـــوا ال حاجة لنـــا بها ،فقال
أصحاب الســـفين�ة جزاكـــم هللا عنا خريا ،فمـــا صحب قوم
قومـــا أعظم بركة منكم .وأصلح اخلضر الســـفين�ة فعادت
كما كانت ،إىل أن قـــال وكان امللك الذي ذكـــره هللا يف كتابه،
يأخـــذ كل ســـفين�ة غصبا هو مالـــك بن فهـــم األزدي ،وكان
يزنل قلهات من شـــط عمان ،وينتقل من هنـــاك إىل ناحية
أخرى .وقيل هو اجللندي بن املســـتكرب ،ويقال املســـتنري بن
مســـعود بن احلرارية عبد عـــز بن معولة بن شـــمس .قال
العوتـــي :والقول األول أشـــبه داللة وأوضـــح حجة وأقرب
يف النظـــر صحة القول األخـــر .قال الن اجللنـــدي هذا كان
قبل االسالم بيســـر ،وقيل إنه أدرك االســـام ،وأبن�اؤه عبد
وجيفـــر أدركا االســـام ،وإليهمـــا كتب النـــيﷺ ،على يد
عمـــرو بن العاص ،وقصة الســـفين�ة كانـــت يف عصر موىس
عليه الســـام ،وبني مـــوىس ومبعث النـــي صلى هللا عليه
وســـلم أعوام كثرية.

الزي ــارة ه ــذه املكتوب ــة عل ــى .امت ــداد صفح ــات كت ــب
التاري ــخ ُ
العم ــاين ،ابتــ�داء م ــن األنس ــاب للعوت ــي ،وح ــى
حتف ــة األعي ــان للس ــاليم ،مس ــتمدة م ــن س ــورة الكه ــف
يف الق ــرآن الكري ــم ،ابت ـ�داء م ــن اآلي ــة  ،59ولك ــن دون ذك ــر
للخض ــر علي ــه الس ــام ،فف ــي الق ــرآن الكري ــم{ :ه ــو عب ــد
َ َ
م ــن عبادن ــا .آت ْينــ�اه رحم ــة م ــن عندن ــا وعلمن ــاه م ــن لدن ــا
علمــا} .ثــم أن العوتــي يضيــف مــن املخيلــة أن الســفين�ة
انتهـــت إىل عمـــان ،وكان بهـــا ملـــك ،يكتـــب العوتـــي أنـــه
مال ــك ب ــن فه ــم ،وه ــو عل ــى م ــا كت ــب العوت ــي ج ــاء الحق ــا
ذكـــره يف االيـــة { 78أمـــا الســـفين�ة فكانـــت ملســـاكني
يعمل ــون يف البح ــر ف ــأردت أن أعيبه ــا وكان وراءه ــم مل ــك
يأخ ــذ كل س ــفين�ة غصب ــا} .حن ــن إذن أم ــام التأكي ــد عل ــى
صح ــة ن ــزول املهاجري ــن األزد بقي ــادة مال ــك ب ــن فه ــم إىل
قلهـــات الســـاحل ،وليـــس إىل مـــا يذهـــب إليـــه الشـــيخ
خمي ــس الع ــدوي أن األزد حل ــوا بقله ــات الداخ ــل الواقع ــة
ببهـــا .رغـــم أن ســـر األحـــداث الحقـــا خاصـــة معركـــة
س ــلوت الش ــهرية ترج ــح صح ــة فرضي ــة الش ــيخ الع ــدوي.
يتواصـــل حضـــور اخلضر عليـــه الســـام يف الكتابات
التاريخيـــة العمانيـــ�ة ،تتســـع عنـــد احلديث عـــن التنئب
حبدث ما ،لذكـــر ورع وتعفف ين�در تواجـــده لدى الغري من
املســـلمني ،يمتد ذلـــك اىل محاولـــة إثب�ات نســـبه اىل بالد
الســـر بعمان.
كت ــب ن ــور الدي ــن الس ــاليم يف التحف ــة« :ويف بع ــض
الكتـــب أن البـــدوي كان مـــن بـــي قتـــب ،وأنـــه كان رجـــا
صاحلــا يف دينـ�ه ،وان أثــر القــدم الــي رآهــا كان طولهــا ذراعــا
أو أك ــر ،فس ــار يف طلب ــه ،فوج ــد رج ــا يف ظ ــل ش ــجرة فك ــر
جنبــ�ه من ــه لم ــا رأى م ــن عظ ــم صورت ــه وش ــعره واألن ــوار
ســـاطعة الحئـــة يف وجهـــه ،فقـــال لـــه الســـام عليـــك يـــا
عب ــد هللا ،فق ــال ل ــه وعلي ــك الس ــام ي ــا عب ــد هللا .فق ــال
ل ــه أن ــت م ــن اجل ــن أم م ــن اإلنس؟فق ــال ل ــه م ــن اإلن ــس،
فقــال لــه :مــن أيــن أقبلــت؟ فقــال مــن الربيــة .فقــال لــه:
م ــن أن ــت؟ فق ــال ل ــه :أن ــا اخلض ــر ه ــل م ــن حاج ــة؟ فق ــال
ل ــه ال ،ث ــم ق ــال ل ــه القت ــي :ه ــل م ــن حاج ــة ل ــك؟ فق ــال
ل ــه :نع ــم اق ــرئ م ــي الس ــام اإلم ــام ناص ــر ب ــن مرش ــد،
وذك ــر يف آخ ــر كالم ــه أن اإلم ــام جع ــل للب ــدوي فريض ــة ل ــه
وألوالده ألج ــل البش ــارة.
العماني
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ويف كتـــاب للقايض بن عبيـــ�دان ،ذكر فيـــه من حضره
مـــن علمـــاء أصحابنـــ�ا اإلباضية قـــال :أخـــرين محمد بن
طالوت عـــن جندة النخلـــي؛ أن اخلضر عليه الســـام كان
مـــن أهل الســـر مـــن قرية بعمـــان ،ومـــن ورعـــه وتعففه
ريض هللا عنـــه ،أنـــه كان يعطي نفقة لـــه ولعياله من بيت
المال ،ولم تكن لـــه قدر يطبخون فيهـــا طعامهم ،فكانت
زوجتـــه تنقص مـــن النفقة يســـرا يســـرا ،حـــى باعته.
واشـــرت به صفريـــة ،فلمـــا رآها اإلمـــام ســـألها من أين
لـــك هـــذه الصفريـــة؟ فأخربته بمـــا صنعت ،فقـــال لها:
أتســـتعملينها وهي لبيت المال!وأمـــر وكيل الغلة بنقص
مـــن نفقتهم قدر مـــا كانت هـــي تنقصه.
حول الفتن�ة العماني�ة الشـــهرية بســـبب خالف فقهي
دار بـــن علمائهـــا ،حول هـــل القـــرآن الكريـــم مخلوقا أم
أنه قديـــم ليـــس بمخلـــوق .كتب نـــور الدين الســـاليم:
«هي مســـألة يجء بها من البصرة ،فانتشـــر الـــكالم فيها،
وعظمـــت بهـــا البليـــة يف عمـــان وغريهـــا» .وبعـــد نقاش
مســـتفيض حول هذه املسألة الفقهية يســـرده نورالدين
الســـاليم ،مفصـــا مجريات االجتمـــاع التاريـــي؛ الذي
دار يف بلـــدة دمـــا وما أفـــى إليـــه ،يكتب محمـــا اليهود
هذه الفتن�ة« :ســـببها شـــبهة ألقاها إىل أهـــل احلديث يف
البصرة أبو شـــاكر الريصاين ،هو يهودي تظاهر باإلســـام
َ ُ
ألجل الـــدس وإلقـــاء الفتنـــ�ة بني املســـلمني ،ومـــا ت َركوا
مسلكا إال ســـلكوه ،وال ســـيما اليهود والفرس املجوس».
حـــول وصايـــا االمـــام علـــي بـــن أيب طالب كـــرم هللا

وجهـــه ،يعيب عليه نـــور الدين الســـاليم افتخـــاره بقتل
أهل النهـــروان ،كافتخار اليهـــود بقتـــل عيىس«وما قتلوه
ومـــا صلبـــوه ولكن شـــبه لهم».
وهـــو .أي الســـاليم يـــرى يف اليهـــود قدرة علـــى التنئب
ومعرفـــة الغيـــب ،عندما يـــورد لقـــاء بني يهـــودي عماين
وبـــن عمرو بـــن العـــاص« :كان عمرو بن العـــاص عامال
للنيبﷺ على عمـــان ،فجاءه يوما يهودي مـــن يهود عمان
فقـــال :أرأيتك إن ســـألتك عـــن يشء أخىش علـــي منك؟
قال ال ،قـــال اليهودي:أنشـــدك بـــاهلل من أرســـلك إلين�ا،
قال :اللهم رســـول هللا ،قال اليهـــودي وهللا أنك لتعلم أنه
رســـول هللا؟ قال عمرو :اللهـــم نعم .فقـــال اليهودي:لنئ
كان حقـــا ما تقـــول لقد مات اليـــوم .فلمـــا رأى عمرو ذلك
جمـــع أصحابه وحواشـــيه ،وكتـــب ذلك اليـــوم الذي قال
لـــه اليهود فيه ما قـــال ،ثم خرج خبضـــراء مـــن االزد َو َع َبد
القيـــس يأمن بهـــم ،فجاءته وفاة رســـول هللاﷺ».
يف الذاكـــرة اجلمعيـــة مـــا زال لليهود ذكر واســـع وثري
بعمـــان ،خبالف املســـيحية اليت ال حتظى بذلـــك احلضور،
كان ذلـــك يف تراثهـــم الشـــفهي أم يف كتابـــات املؤرخـــن
العمانيـــن .أهم هـــذا التواجد األســـطوري كهـــف جرنان
بإزكـــي ،حيث يشـــاع بأن يف داخلـــه أي عمقـــه البعيد خبأ
اليهـــود القدماء معبودهـــم العجل الذهـــي ،عندما عصوا
هللا ســـبحانه وتعـــاىل أثنـــ�اء غيـــاب نبي�ه مـــوىس يف جبل
ســـين�اء ،إلحضار ويح الشـــريعة من هللا ،الحقا مثلما جاء
يف ســـفر اخلروج بالعهد القديم« :فلمـــا اقرتب من املخيم
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رأى العجـــل والرقـــص ،فاضطـــرم غضب مـــوىس ،فرىم
باللوحني مـــن يديه وحطمهما يف أســـفل اجلبـــل ،ثم أخذ
العجل الذي صنعوه فأحرقه وســـحقه حـــى صار كالغبار،
وذراعه علـــى وجه الماء وســـقى بين إســـرائي�ل».
ارتبـــط اليهـــود يف الذاكـــرة أيضـــا باملكـــر واخلـــداع،
وتســـلل ذلك اىل الذاكرة إنما مصدره النصـــوص الديني�ة
اليهوديـــة أوال فاإلســـامية ثاني�ا كمثـــال احلكاية التالية:
«لم يعرف ســـكان قرية حميم أن بينهـــم يهوديا ،يف صباح
عيد األضىح ذهـــب اجلميع ألداء صـــاة العيد يف املصلى
الذي يقع بأطراف القريـــة ،إذ ذاك ختلف اليهودي وقام يف
غيابهـــم باحلفر يف أحد زوايا املســـجد؛ألنه كان على معرفة
بوجود كـــز مخبأ يف املســـجد .جنح اليهودي يف اســـتخراج
الكـــز ،لكنه وهو يزمـــع الهرب ،فوئج بعـــودة رجال القرية

مـــن أداء الصـــاة؛ الذين قامـــوا فورا بإلقـــاء القبض عليه
قبل فـــراره .منـــذ ذلـــك التاريخ ومســـجد القريـــة يطلق
عليه مســـجد اليهودي».
يالحظ بســـاطة احلبكة يف احلكاية السابقة ،وخلوها
من اإلبـــداع وعناصـــر اخليال الـــي ترثي الســـرد احلكايئ
الشـــفهي ،كأنهـــا وضعـــت بهـــدف مســـبق محـــدد ،هو
تشـــويه صورة اليهـــودي يف املجتمع.
مـــا خنلص إليه هو ســـيادة املعتقد الديـــي ،كأثر خالق
على ثيمـــات وتشـــكيل احلكايا الشـــعبي�ة ،وتوظيفها عرب
العصـــور .هو اجلـــذر الذي غـــذى مخيلة اإلنســـان ،وفتح
لهـــا أبـــواب التأمـــل والســـرد الشـــفاهي؛ الذي بـــه ختزتن
اآلالم واآلمـــال جنبـــ�ا اىل جنب وعلى حد ســـواء.
• املراجع

	-
	-
	-
	-
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أ.صفاء ذياب – العراق

رسائل الرواة..

احلكاية الشعبي�ة العراقية
والبني�ة االجتماعية

1

ختتلـــف احلكايـــة الشـــعبي�ة العربيـــ�ة بـــن ثقافة وأخـــرى ،ففي
بعـــض الثقافـــات تنقســـم احلكايـــات حســـب الفصـــول ،فهنـــاك
الصيفية والشـــتوية ،وهنـــاك الربيعية واخلريفيـــة .قصص الغول
ّ
واحلمار والذئـــب وحكايات احليوان األخرى ال تروى إال يف الشـــتاء ،يف
حني تكون قصص بنت الســـلطان ومســـاعدة األعـــى وجحا وغريها
حكايـــات الصيف .لـــذا ختتلف طرق الســـرد ومواعيـــده ،ففي بعض
املجتمعات يرتبط الســـرد بموســـم احلصاد أو شـــهر رمضان ،واآلخر
يرتبـــط بموســـم الشـــتاء والتجمـــع حـــول الكانـــون ،وهكذا حســـب
املجتمعـــات وثقافاتهـــا وطرائقها اخلاصـــة يف احلكي.
ً
ً
ربما يبـــ�دو األمـــر مختلفـــا تماما مـــع البيئـــ�ة العراقيـــة ،فأغلب
القصـــص الـــي كانت تروى جـــاءت من أجـــل الرتهيـــب والرتغيب ال
أكـــر .الرتهيب مـــن النهر والســـباحة فيه؛ على ســـبي�ل املثـــال ،أدى
إىل اختـــاق حكايـــة الرفش الذي يـــأكل البشـــر ،وعبد الشـــط الذي
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ً
ً
شـــتاء ،أو ليـــا يف الفصول
يأخذ كل مـــن يقرتب من النهر
جميعهـــا ،ومـــن َّثم بقيـــت حكايـــات احلوريـــات واجلان
والعمالقـــة ترتبط بالوعـــظ الديين والروايـــات اليت حتكي
ّ
َّ
عـــن األنبي�اء واألوليـــاء .فهل يمكن أن نعد ما كنا نســـمعه
ً
ً
حكيا شـــعبي�ا؟!
املالحظـــة البـــارزة الـــي تواجـــه أي قـــارئ للحكايات
الشـــعبي�ة العراقية خلـــو البيئ�ة االجتماعيـــة العراقية من
احلكوايت بشـــكله الذي ُعرف به يف الشـــام ومصر ،سوى ما
ّ
بـ(القصخون) ،وربما
أشـــيع لفرتات قليلة ،وســـي حينها
َّ
ذلك عائـــد لطبيعة املجتمع العرايق والتحـــوالت اليت مرت
بـــه .وإذا كان لهـــؤالء الـــرواة وجود ،فطبيعتهـــم اقتصرت
علـــى روايـــة مقتـــل اإلمام احلســـن ولـــم تمتـــد للحكي
الشـــعيب ،لهذا بقيـــت احلكايـــة الشـــعبي�ة العراقية اليت
يرويها الـــرواة مقيدة إما بروايات األئمـــة (ع) ،أو حبكايات
بســـيطة ترويها األمهات ألطفالهن ...هذه احلكايات؛ يف
أغلبها ،لـــم خترج عن هـــدف التعليم والنصـــح واحلكمة،
مبتعـــدة بذلك عن متعـــة احلكي ذاته ،وفـــن القص الذي
يعتمـــد على االبتـــكار واخللق واإلضافة ،وهـــذا ما يالحظ
علـــى أغلـــب القصـــص واحلكايـــات الشـــعبي�ة العراقية
املدونة ،بـــل وحىت الشـــفاهية منها!

بني الشفاهية والكتابي�ة:
للحكايـــة الشـــعبي�ة تعبرياتهـــا اخلاصـــة ،ومفاهيمها
الـــي ختتلف عن الســـرديات األخـــرى .ألنهـــا؛ أي احلكاية
الشـــعبي�ة ،نتـــ�اج بيئ�ة صغـــرة ،حتكمها ظـــروف وأعراف
اجتماعيـــة خاصـــة .وربما تتشـــابه احلكايات الشـــعبي�ة
«الكربى» بـــن بلدان وبيئـــ�ات كثرية ،غري أن لـــكل واحدة
ً
ً
منهـــا خطابا مغايـــرا بني مدينـــ�ة وأخرى.
لكـــن التســـاؤل املهـــم هنا يكمـــن يف معرفة الشـــعيب
على مســـتوى املجتمـــع العـــرايق ،ومن خاللـــه نتمكن من
ً
ً
الدخـــول يف حتوالتن�ا اخلاصـــة ،فكريـــا واجتماعيا..
يؤكد معجم (مفاتيح اصطالحية جديدة) أن دراســـة
الفولكلور أو الرتاث الشـــعيب لم تقتصـــر على إنت�اج مفهوم
ً
الشـــعيب بوصفه ثقافة شـــعبي�ة ،بل ســـاعدت أيضا على

تأســـيس الـــراث الثقـــايف بالنظـــر إىل النـــاس العاديـــن
كحشـــود ،وثقافة حشـــد استهالكية.
ً
مبينـــ�ا أن التفكري املتأخر املتعلق بالنقاشـــات اخلاصة
بما بعـــد احلداثة ّ
حول األفكار حول ما يشـــكل الشـــعيب.
واملفـــرض أن الثقافـــة ما بعـــد احلديث�ة هـــي ثقافة صار
خيتفي فيهـــا التميزي بني الرفيع والشـــعيب باســـتمرار منذ
ســـتيني�ات القـــرن المـــايض .وهـــذا عند بعضهم ســـبب
يدعو إىل االحتفاء بنهاية اإلقصـــاء والنخبوية اليت أقيمت
على تميزيات اعتب�اطيـــة للثقافة.
لكن النظرة العامة للتفريق بني النخبوي والســـلطوي
يكمن يف نقـــاط كثرية ،يبـــ�دو أن أولها وأهمهـــا هو الصراع
بني الشفاهية والكتابي�ة.
التفريق بني االثنني غري محســـوم حىت اآلن بالنســـبة
للحكاية الشـــعبي�ة ،فهناك عـــدة مدارس تطالـــب الرواة
بأن يبقوا حكاياتهم شـــفاهية لتبقى حيـــة ويف تطور دائم،
يف حـــن ترى مدارس أخـــرى أن تدوين احلكاية يســـهم يف
حتديد آليات اشـــتغالها ومعرفة بني�اتهـــا ووظائفها.
ويف قراءتنـــ�ا ملدرســـتني مختلفتـــن يف قـــراءة احلكاية
الشعبي�ة ،املدرســـة السورية واملدرســـة املصرية ،نالحظ
الفارق الكبـــر بينهما ،فالكاتب الســـوري علي أبو شـــنب
يرفض تدوين احلكايات الشـــفاهية ،ذلك ألســـباب يراها
منطقيـــة ،فـ«احلكايـــة هـــي قصـــة مروية» ،لكـــن املزية
الرئيســـة يف عمليـــة اخللق الفـــي املنتجـــة للحكاية كونها
ُ
حالـــة خلـــق مســـتمرة ما دامـــت تـــروى ،ومـــا دام جمهور
يصغـــي إليهـــا ،وهـــذه احلركيـــة يف عمليـــة اخللـــق الفين
للحكاية ســـمة تنفرد بهـــا احلكاية الشـــفهية املروية عن
جميع أشـــكال القصـــة احلديث�ة.
ويؤكـــد أبو شـــنب أن عمليـــة اخللق الفـــي يف القصة
احلديثـــ�ة تنتهـــي بمجـــرد أن يفـــرغ الكاتب مـــن كتابتها،
يف حـــن أن حكايـــة مـــا -وهي مجهولـــة املؤلـــف واملصدر
والزمـــان واملكان -تظـــل تنتقل مـــن راويـــة إىل آخر ،وهي
ً
ً
يف حالـــة من املرونـــة ،شـــكال ومضمونا ،حبيـــث أن راويها
ال يؤديهـــا ،كل مرة ،بالشـــكل واملضمون نفســـه ،فربما زاد
عليهـــا أو أنقص منهـــا ،حذف أو أضاف ،وهكذا تكتســـب
احلكاية مرونـــة يف اخللـــق ،بينما تصبح القصـــة املكتوبة
رسائل الرواة..الحكاية الشعبية العراقية والبنية االجتماعية
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حالـــة من اجلمود والكمـــون ،بعد أن تنتهـــي عملية اخللق
الفين املنتجـــة لها.
ّ
وإذا كان أبو شـــنب يشـــدد على أهمية أن تبقى احلكاية
الشـــعبي�ة خارج التدويـــن رهينـــ�ة الرواية -حـــى وإن كان
ً
قـــد َّ
دون بعض احلكايات الســـورية مجـــرا لغرض عرض
بنيتها وتشـــابهها مع حكايات أخرى؛ فارســـية وروسية ،إال
ُّ
يصـــر على تدوين
أن الكاتـــب املصري شـــويق عبد احلكيم
هذه احلكايـــات ،فهو يرى أن احلكايات الشـــعبي�ة يمكن أن
تكون بال فائـــدة تذكر ،ما لـــم يكن تاريخها قـــد تقرر خالل
الفحص واالســـتقصاء املقارن .وبالطبع ال يمكن عقد هذه
املقارنـــة دون توفر وتراكـــم اجلزيئ�ات أو عناصـــر وأحداث
احلكايـــة الشـــفاهية -واملدونـــة -الفولكلوريـــة بأنواعها
وأنماطهـــا وتصنيفاتها املختلفة.
لهـــذا الســـبب يشـــر عبـــد احلكيـــم إىل أن احلاجـــة
تشـــتد إىل محاولة وضـــع تصنيفات للحكايـــات العربي�ة،
من منطلقهـــا األشـــمل؛ أي العريب الســـايم ،مـــع مراعاة
ً
ســـواء تلك اليت
اخلصائص والســـمات القوميـــة املمزية،
جرى االتفاق عليهـــا ،ممن تعاقبوا على دراســـة فولكلورنا
وكذا شـــعائرنا ،منذ روبرتسون ســـميث -وموسوعته عن
األديان الســـامية ،ونولدكـــه ،وتيودور بنغـــي حىت روبرت
ً
جريفـــز ،وليفـــي شـــراوس وتب�اعا حىت ســـميث وغريهم.
كما يراعي عبـــد احلكيم اخلصيصة االســـراتيجية أو
اجلوهريـــة لهذا الـــراث القبلي املحمل ببـــ�ذوره ومكوناته
األوىل الفاشـــية العنصريـــة ،يف تشـــريعها ،بل تقديســـها
للحرب واإلبـــادة وصراعـــات تملك املياه وكـــذا صراعات
الهجـــرات وتملـــك األرض أو احلـــى ،والتوســـل من أجل
هـــذا بأســـاطري أرض امليعاد ،اليت لـــم يربأ منها شـــعب أو
قبيلة أو رهـــط أو جماعة.
ربمــا هنــاك خلــط واضــح وقــع فيــه عبــد احلكيــم بــن
احلكايـــات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة وبـــن مـــا درســـه نولدكـــه
وجريفـــز وغريهمـــا ،فهـــذان الباحثـــان درســـا الكتابـــات
الســـلطاني�ة بالدرجـــة األوىل وليســـت الشـــعبي�ة ،بمعـــى
أنهمـــا حـــاوال تقديـــم الفكـــر العـــريب بعـــد أن تـــداوال مـــا
ً
قدمت ــه الس ــلطات احلاكم ــة لهم ــا ولي ــس م ــا كان مخب ــأ يف
أف ــواه الش ــعوب.
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ً
وبعيـــدا عـــن إصـــرار أبو شـــنب وعبـــد احلكيـــم ،غري
ً
أن األمـــر يبقـــى متأرجحا بـــن هذين الرأيني ،فشـــفاهية
ً
األدب الشـــعيب إحـــدى أهم ســـماته ،بـــدءا مـــن احلكاية
ً
انتهاء باحلكم .للشـــفاهية
أو الســـرة أو األمثـــال وليـــس
أهميـــة كربى ال يمكن أن تضاهيهـــا كتابي�ة احلكاية ،غري أن
ً
هـــذه الكتابي�ة تمنحنا وقتـــا لتأمل احلكاية وقـــراءة بني�اتها
وآليات اشـــتغالها ،والفنيـــ�ة اليت عمد الـــراوي إىل ابتكارها
بني حقبـــة وأخرى.
وربمـــا ترتبـــط الشـــفاهية بمفهـــوم الزمـــان أكرث من
مفهـــوم املـــكان ،فالزمان هـــو املحـــرك الرئيـــس للحكاية
وحتوالتهـــا ألنهـــا يف حتول دائم مـــع كل مرحلـــة جديدة يمر
بهـــا مجتمع مـــا حـــى وإن انتقلت ملجتمـــع آخر.

أدب شعبي

زمن احلكاية:
يبحـــث الكاتـــب املغـــريب عبد الســـام بنعبـــد العايل
عن مفهـــوم الزمان بـــن هايدغر وهيجل ،لكنـــه يف الوقت
نفســـه ال يقـــف عنـــد آرائهمـــا فقط ،بـــل يف كيفيـــة فهم
ً
الزمـــان وحتوالتـــه عـــر التاريـــخ ،مبينـــ�ا أن «اإلنســـان ال
يوجد ككائـــن تارييخ ،بل زمـــاين ،فليس الوجود البشـــري
ً
ً
زمانيـــ�ا ألنـــه حيتل موقعـــا يف التاريـــخ .إنه ،علـــى العكس
مـــن ذلـــك ،وجـــود تارييخ ألنـــه زمـــاين» .ومع هـــذا؛ فإن
مفهـــويم التاريـــخ والزمان ال يمكـــن أن يتحـــددا بطريقة
نهائيـــ�ة ،بل يبقيـــان مرتجرجني ما فتئـــت اللحظة تميض
ً
إىل غـــر رجعة ،لتتحـــول إىل تاريـــخ بعد أن كانـــت زمانا ما
ربما ســـيتغري بـــه الكثري.
غـــر أن هناك نقطة مهمـــة تفصل ما بني الشـــفاهية
والكتابيـــ�ة يف البحـــث عمـــا هـــو زمـــان ومـــا هـــو تاريخ،
اللـــذان ربما ين�دمجـــان يف جانب ويفرتقـــان يف جانب آخر.
فالشـــفاهية زمـــان مفتـــوح ال يمكـــن اإلمســـاك بـــه ،أما
ً
الكتابي�ة فهـــي زمان مقيد حتـــول تدريجيـــا إىل تاريخ .فال
ً
َّ
تاريخـــا ما لم َّ
يـــدون،
يمكـــن أن نعـــد النـــص الشـــفاهي
حينها تتحدد ماهيت�ه وقدســـيت�ه وتتشـــكل ســـلطته على
ً
القـــارئ .أما الســـامع ،فيبقى مندهشـــا بالزمـــان الذي ال
بداية لـــه وال نهايـــة إىل أن يوقفـــه التدوين.
يمكنن�ا من خـــال ذلك ضرب أمثلة كثـــرة ،فال حدود
للحكايـــة الشـــفاهية ،وال نهاية لهـــا ،ويف بعـــض األحيان
ً
ً
ال بدايـــة أيضـــا ،فهـــي باقيـــة أبـــدا تتمـــدد حول الـــرواة،
راو بعـــد آخر حـــى تمتد السلســـلة منذ
ويعتـــاش عليهـــا ٍ
ما قبل التاريخ لتعرب املســـتقبل إىل الالمعلـــوم .يف حني ما
أن يتـــم تدوين احلكايـــة؛ أية حكاية كانـــت ،يموت الراوي
وتتيبـــس شـــفتاه ليتحول يف حلظـــة التدويـــن إىل حجر ال
ً
يغري نطقه شـــيئ�ا يف ســـر احلكاية.
جانبـــ�ا الزمـــان والتاريـــخ حيـــددان الكثـــر مـــن بـــى
ً
احلكايـــة ،فعندمـــا كانـــت زمانـــا ،لـــم تكـــن حتـــت رهـــن
مـــكان واحـــد ،مـــكان محـــدد ،بـــل كان الطـــواف هـــو مـــا
ً
تري ــده دائم ــا ،وم ــا يري ــده ال ــرواة واملس ــتمعون يف الوق ــت
ذاتـــه .فتت�داخـــل احلكايـــات مـــع بعـــض وينتقـــل جـــزء
م ــن حكاي ــة م ــا إىل حكاي ــة أخ ــرى ويك ــون ضم ــن بنيته ــا،

ّ
وهـــذا هـــو مـــا جيعـــل كل بلـــد يدعـــي بـــأن هـــذه احلكايـــة
مـــن تراثـــه القديـــم ،وبلـــد آخـــر لـــه نفـــس االدعـــاء ،ويف
ً
األص ــل أن احلكاي ــة حينم ــا كان ــت زمان ــا ال بل ــد له ــا .وربم ــا
مـــن قـــراءة بســـيطة ،نفهـــم كيـــف تشـــابهت حكايـــات
الس ــندباد يف بع ــض رحالت ــه م ــع حكاي ــة املل ــك س ــيف ب ــن
ذي يــزن ،فمثلم ــا وص ــل الس ــندباد إىل جب ــل املغناطي ــس،
ً
وص ــل املل ــك س ــيف أيض ــا للجب ــل نفس ــه ،ومثلم ــا صع ــد
الرجـــل العجيـــب ذو القدمـــن الطويلتـــن علـــى ظهـــر
الســـندباد ولـــم يتمكـــن مـــن اخلـــاص منـــه إال بعـــد أن
َّ
عص ــر ل ــه العن ــب ح ــى س ــكر ح ــد الثمال ــة ،ختل ــص من ــه
ً
امللــك ســيف أيضــا ...وهكــذا تتوالــد احلكايــات ،وترتبــط
بعضهـــا ببعـــض حـــى حلظـــة حتولهـــا إىل تاريـــخ بعـــد أن
ً
ِّ
دونــت ،فــا نعــرف اآلن مــن األقــدم (تاريخيــا) ألــف ليلــة
وليلـــة أم س ــرة امللـــك س ــيف ب ــن ذي ي ــزن.
تشـــابه احلكايـــات الشـــعبي�ة وتداخلهـــا يرجعنـــا إىل
البحـــث عـــن الـــراوي وثقافتـــه ومرجعياتـــه الفكريـــة،
فالنــص الشــعيب هــو «مجــرد جســم ذي عالقــة بالــراث
اخلـــاص باملجتمـــع الـــذي ينتـــي إليـــه ،والـــراوي هنـــا
ً
هـــو الـــذي يكســـوه ،ويزينـــ�ه بزخارفـــه ،ويجعلـــه حيـــا
بالطريقـــة الـــي يقدمهـــا بهـــا ،ويجـــذب االنتبـــ�اه إليـــه،
بالهيئ ـ�ة الــي يعرضــه عليهــا ،ويزيــد مــن تأثــره بانفعالــه
وتفاعل ــه مع ــه» .ويضي ــف الدكت ــور أحم ــد عل ــي م ــريس
ً
«إن الــراوي ال يمكــن أن يعيــش بعيــدا عــن مجتمعــه ،وال
ً
أن ُي ــدرس منفص ــا ع ــن بيئتـ ـ�ه ال ــي ي ــؤدي فيه ــا دوره،
ويكتســـب فيهـــا وجـــوده الـــي املؤثـــر ،وقيمتـــه وقيمـــة
ً
م ــا يروي ــه» .فال ــرواة غالب ــا م ــا يمثل ــون تراثه ــم وت ــراث
مجتمعهـــم بمـــا حيملـــه مـــن قيـــم ثقافيـــة« ،تتضمـــن
األف ــكار واملش ــاعر واخل ــرات ال ــي جيم ــع الن ــاس عليه ــا،
ً
أو جتم ــع عليه ــا أغلبيته ــم ع ــادة ،ويتقبلونه ــا باعتب�اره ــا
مس ــلمات ال حتت ــاج إىل نق ــاش حوله ــا ،وحيافظ ــون عليه ــا
ً
ً
باعتب�ارهـــا أساســـا حلياتهـــم الـــي يعيشـــونها ،وإطـــارا
يصـــوغ عالقاتهـــم الـــي تربطهـــم ببعضهـــم البعـــض».
ثقافتنــ�ا العراقي ــة ل ــم تع ــرف رواة بعينه ــم ،ب ــل جمع ــت
ً
ً
ونســـاء،
أغلـــب حكاياتهـــا مـــن أفـــواه النـــاس ،شـــيوخا
وهـــذا مـــا ســـنجده يف الكتابـــن املهمـــن اللذيـــن دونـــا
ً
بعضـــا مـــن حكاياتنـــ�ا الشـــعبي�ة.
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حكاياتن�االعراقية:
َّ
مـــرت احلكايـــة العراقيـــة بأكرث مـــن ّ
حتـــول ،ويمكن
مالحظـــة ذلـــك يف كتابـــن مهمـــن لتدوينهمـــا حكايات
شفاهية مباشـــرة من ألســـن الرواة ،الكتاب األول (ديوان
التفتـــاف أو حكايـــات بغداديـــات) لألب أنســـتاس ماري
الكرملـــي الـــذي ِّ
دون يف العـــام  ،1933والكتـــاب الثـــاين
(حكايات وقصص شـــعبي�ة عراقية مـــن مختلف األزمنة
والعصور) لصادق رايج ،املـــودع يف املكتب�ة الوطني�ة ببغداد
يف العـــام .1986
يالحـظ أن هنـاك حتولني كبيرين بني حكايات الكتابني.
فحكايـات الكرملـي اليت دونها من ألسـن نسـاء بغداديات يف
بدايـة القـرن العشـرين أو مـا قبل ذلـك بقليل تـدور يف أغلبها
حـول قصـص اجلـان واخلرافة ،ومن َّثم البحـث عن العوالم
الغامضة وعوالم السـحر واجلن والسـعايل.
يبلـــور الدكتور داود ســـلوم ،يف تقديمه للطبعة األخرى
مـــن هـــذه احلكايـــات بعـــد أن َّ
فصحهـــا وحقـــق النـــص
ً
الشـــعيب املكتوب باللهجة البغداديـــة ،عددا من اخلطوط
حول هـــذه احلكايـــات ،منها:
ً
أبطالهـــا هم دائما من الشـــباب والشـــابات الذين لميزتوجوا بعـــد يف بداية احلكاية وتنتهـــي احلكايات يف
الغالب بزواج الشـــاب من الشـــابة ،وجند أن القاص
ً
العـــرايق يلقـــب دائمـــا الشـــاب بـ«الولد» والشـــابة
بـ«البنـــت» حـــى بعـــد زواجهمـــا ،إشـــارة إىل يفاعة
ســـن أبطـــال هـــذه القصص الـــي يكـــون احلب هو
موضوعهـــا األول.
تبقى جميع الشـــخصيات األخرى كاآلبـــاء واألمهاتواإلخوة اآلخرين شـــخصيات ثانوية مســـاعدة.
ً
غالبـــا ما يكون اإلخـــوة ثالثة ،يكـــون األخ األصغر هوالبطـــل وكذلـــك يف حالة األخـــوات ،فهـــن يف الغالب
ثـــاث وتكون األخـــت الصغـــرى هي محـــور القصة
وبطلتها األوىل.
احلـــب يف هـــذه القصـــص يقع مـــن النظـــرة األوىل،ً
ً
ويكون حبـــا ظامئـــا يعمـــد إىل الـــزواج إلرواء الرغبة
اجلنســـية ،وقد يكون هذا اإلرواء خـــارج نطاق احلياة

ً
الزوجيـــة ،ولكنـــه غالبا مـــا ينتهي بالعشـــق والزواج.
نهايات أغلب هـــذه احلكايات؛ كما هـــو احلال يف كلاحلكايات الشـــعبي�ة ،نهايات ســـعيدة تنتهي بالزواج
وني�ل املرام وانتقال حال الشـــخصية إىل حال حســـنة.
عالم اجلن والســـعايل يف هذه احلكايـــات من العوالماملؤسســـة لها ،وتكاد ال ختلـــو حكاية منها.
هنـــاك ظواهر ســـحرية كثـــرة تتن�اثـــر يف احلكايات،فـــإن بعـــض األدوية يؤدي شـــربها إىل احلمـــل ،وهذا
ينطبـــق على اإلناث مـــن الفتيـــ�ات دون زواج.
قد يتمكن اإلنســـان بوســـاطة الدعاء والصلوات منً
حتويل اجلماد بشـــرا ،وقد تتحول لعبة من اخلشـــب
إىل امرأة ،أو تمثال من الطني إىل شـــاب.
ويستمر الدكتور ســـلوم بوصف احلكايات وتقسيمها،
لكن بعد قـــراءة احلكايات االثنتني واخلمســـن اليت دونها
الكرملي يتضح بـــأن أغلب؛ إن لم يكـــن جميع ،احلكايات
تقرتب مـــن احلكايات العاملية ،مع إضافة مســـحة محلية
ً
بســـيطة تبعـــا للـــراوي وثقافتـــه .فاحلكايات الشـــعبي�ة
العراقيـــة القديمـــة ال تبتعـــد عـــن احلكايات الشـــعبي�ة
العربيـــ�ة من جهة ،والعامليـــة من جهة أخـــرى ،وهي وليدة
ثقافة إنســـاني�ة كـــرى تنتقل من بلد إىل آخـــر مع إضافات
ً
بســـيطة لكل مـــكان جديد تروى فيـــه ،فضال عـــن ابتعاد
هـــذه احلكايات عـــن الواقع العـــرايق ومشـــاكله ،وطبيعة
املجتمع العـــرايق والبيت الذي تـــروى فيه.
املرحلـــة األوىل مـــن جمـــع احلكايـــات الشـــعبي�ة
العراقي ــة كان ــت بلس ــان بغ ــدادي ،لك ــن بع ــد ق ــراءة ه ــذه
ً
ً
احلكاي ــات يالح ــظ أن اللس ــان ل ــم يك ــن بغدادي ــا خالص ــا،
ً
بـــل كان خليطـــا بـــن البغـــدادي واليهـــودي واملوصلـــي،
ً
فقلـــب احلـــروف وإدغامهـــا كان واضحـــا يف حكايـــات
ً
ً
الكت ــاب جميع ــا ،وربم ــا ه ــذا كان واضح ــا ل ــدى الكرمل ــي،
الــذي دفــع بالكتــاب إىل ناســخ شــاب وطلــب منــه إضافــة
بع ــض احلكاي ــات ال ــي يس ــمعها م ــن النس ــاء «كن ــت ق ــد
عني ــت من ــذ ع ــوديت م ــن دي ــار اإلف ــرجن إىل مس ــقط رأيس
بغـــداد ،جبمـــع مـــا يرويـــه بعـــض العـــوام مـــن ضـــروب
احلكاي ــات بلهجته ــم العامي ــة ،البدوي ــة اإلس ــامية ولم ــا
اجتم ــع عن ــدي منه ــا ع ــدد يس ــتحق التبيي ــض دفعته ــا إىل
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أحـــد النســـاخ لينقلهـــا بقلمـــه اجللـــي الواضـــح فجـــاءت
بهـــذه الصفحـــات كمـــا أين جمعـــت األمثـــال العاميـــة
النصرانيـــ�ة ،وحكاياتهـــم مـــع حكايـــات اليهـــود يف مجلـــد
آخ ــر وس ــميت ه ــذا الكت ــاب (دي ــوان التفت ــاف) عل ــى م ــا
ذكــرت يف أولــه يف العنــوان وقــد تــم نســخه يف ســنة 1933
للميـــاد ،لطـــف يب أرزق العبـــاد ورب البـــاد».
ً
نق ــل الكرمل ــي م ــا كان ش ــائعا يف وقت ــه م ــن حكاي ــات،
وهـــذه احلكايـــات ،رغـــم أنهـــا لـــم تنقـــل طبيعـــة بغـــداد
يف ذلـــك الوقـــت ،إال أنهـــا َّ
عـــرت بشـــكل واضـــح عـــن
بنيــ�ة التفك ــر الع ــرايق ،الباح ــث ع ــن القص ــص الغريبــ�ة
واحلكاي ــات العجيب ـ�ة ،كان ــت املتع ــة همه ــا األول ،يف ح ــن
ً
يالحـــظ أن بنيـــ�ة احلكـــي الشـــعيب اختلفـــت تمامـــا مـــع
كتـــاب صـــادق رايج.
ً
املرحلة الثانيـــ�ة من احلكاية الشـــعبي�ة اختلفت تماما
عـــن املرحلـــة األوىل ،فلم تكـــن اخلرافة وقصـــص اجلان
والســـعايل ضمـــن بني�ة هـــذه احلكايـــات ،بـــل كان الواقع
االجتماعـــي وحتوالته الســـمة البـــارزة فيها.
ً
ســـرد رايج ثالثا وخمســـن حكاية التقطهـــا من أفواه
رواة معروفـــن ،لكنهم ينقلـــون حكاياتهم يف مجالســـهم

اخلاصـــة وبـــن أهلهـــم وأصدقائهـــم ،فلـــم تعـــرف عن
ً
املقاهـــي العراقية أنهـــا كانت مكانـــا لـــروي احلكايات.
وإذا كان الكرملـــي جمـــع حكاياته من مدينـــ�ة واحدة،
وهـــي بغـــداد ،فـــإن حكايـــات رايج كان لها رواة من ســـبع
مـــدن ،كان تســـعة منهـــم من مدينـــ�ة بغـــداد ،نقلـــوا له
وراو واحـــد مـــن مدينـــ�ة الديوانيـــ�ة نقـــل له
 26حكايـــةٍ ،
 10حكايـــات ،وراويـــان من النجـــف نقال لـــه  3حكايات،
وراويـــة (امـــرأة) واحدة من مدينـــ�ة خانقـــن نقلت له 8
وراو من مدينـــ�ة كربالء نقل له حكايـــة واحدة،
حكايـــاتٍ ،
وراو واحد
وراو واحـــد من البصرة نقل لـــه حكاية واحـــدة،
ٍ
ٍ ً
من مدينـــ�ة قلعة ســـكر نقل له حكايـــة واحدة أيضـــا ..يف
حـــن لـــم ّ
يـــدون رايج رواة بعـــض احلكايـــات وال من أية
مدينـــ�ة جاءت.
يالحـــظ أن أغلـــب احلكايـــات الـــي نقلهـــا رايج تعرب
عـــن بنيـــ�ة املجتمـــع العـــرايق يف تلـــك الفـــرة ،فكانـــت يف
أغلبها حكايات اجتماعية وعشـــائرية تبحـــث عن األمانة
والشـــرف والصـــدق ،إال حكايـــات الراويـــة عطيـــة عبـــد
الرحمـــن مـــن مدين�ة خانقـــن ،اليت كانت تبلـــغ من العمر
ً
حينهـــا  81عامـــا ،فقد كانـــت يف أغلبهـــا مليئ�ة بالســـحر
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5

ً
واجلـــان ،وكأنها كانت امتـــدادا حلكايـــات الكرملي ..لكن
رايج حـــاول أن ينقـــل احلكايات بلغة أقـــرب للفصىح مع
ً
إيـــراد بعض املفـــردات العاميـــة اليت لم جيد معـــادال ينقل
معناها املـــراد يف اللغة العربي�ة ،علـــى عكس الكرملي الذي
ً
نقـــل حكاياته جميعـــا باللهجـــة العاميـــة البغدادية ،ليأيت
فيما بعد الدكتور داود ســـلوم وينقلهـــا إىل اللغة الفصىح.
من جهة أخـــرى ،نقـــل الكرملي احلكايـــات اليت كانت
تـــروى يف زمنه ،وهـــي يف أغلبهـــا امتداد حلكايـــات قديمة
منـــذ قـــرون طويلـــة ،يف حني ســـعى رايج لنقـــل حكايات
قريبـــ�ة من املجتمـــع يف ثمانينيـــ�ات القرن المـــايض ،حىت
وإن كان رواتها من الشـــيوخ املعمريـــن ...لكن املزية املهمة
الـــي يمكـــن مالحظتها يف قصـــص رايج هـــو االنتقال من
املدني�ة وحكاياتها إىل الريف وأطـــره االجتماعية ،فالتخلي
عـــن قيم املدني�ة مقابل العشـــائرية ســـمة واضحة يف هذه
احلكايات ،لهـــذا حتولت احلكايات مـــن اجلان والعجائب
ً
والغرائـــب إىل حكايـــات اجتماعية ،تكرث حكايتهـــا بداية يف
مضايف الشـــيوخ كشـــواهد على حاالت عشائرية عامة،
لينهـــي الـــراوي حكايت�ه فيما بعد بــــ :رباط الســـالفة .وإذا
َّ
كان الدكتور داود ســـلوم قد حدد بعض سمات احلكايات
الشـــعبي�ة الـــي َّ
دونهـــا الكرملـــي ،فـــإن حكايات ســـاطع

6

ً
رايج لها ســـمات أخـــرى ،وهـــي تنطبق تماما مـــع تعريف
الدكتـــور عمـــر الطالـــب للحكايـــة الشـــعبي�ة العراقيـــة،
بأنهـــا «أســـلوب اجتماعـــي هدفـــه اإلصـــاح والتقويم
واملواجهـــة واملوافقـــة يف مجـــال احليـــاة العامـــة» ،وربما
كان هـــذا واضحـــا يف التغري الـــذي طرأ على بنيـــ�ة املجتمع
العـــرايق ،واســـتجابت�ه الحنســـار املدني�ة مقابل املـــد القادم
من الريـــف منذ نهاية خمســـيني�ات القرن المـــايض ،فإذا
«اســـتجابت اجلماعة الشـــعبي�ة لهذا التغيري ووعته سواء
ً
ً
ً
كان هـــذا التغيري اجتماعيـــا أو سياســـيا أم أخالقيا ،فإنها ال
ً
بـــد أن تعرب عنه تلقائي�ا يف أشـــكال تعبريهـــا .ويرتتب على
ذلـــك إدراكها لعجـــز األشـــكال القديمة عـــن التعبري عما
خيالج نفوس أفرادهـــا .ومن هنا حيدث التغيري يف الشـــكل
ً
ٍّ
واملحتـــوى معـــا ،وإن ظل الشـــكل اجلديد يرتبـــط إىل حد
ما بالشـــكل القديم .وال تتمثل مقدرة اجلماعة الشـــعبي�ة
اليت يمثلهـــا الراوي ،علـــى التغيري والتحوير فحســـب ،بل
ً
تتمثـــل فضال عـــن ذلـــك يف خلق الشـــكل الفـــي اجلديد
الذي يعد كذلك اســـتجابة لنمو مقدرتها الفني�ة» .إضافة
إىل ذلك ،فـــإذا كانت اجلدات واألمهـــات يروين احلكايات
َ ْ
ـــع الكرملي حلكاياتـــه ،فإن الوضع
ألطفالهـــن يف زمن جمً ِ
مـــع رايج كان مختلفـــا ،فلـــم يعـــد األطفـــال وحدهم من
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يريدون أن يســـتمعوا حلكايات الشـــيوخ ،بل حـــى الكبار
يف اجللســـات العشـــائرية وجلســـات الشـــيوخ يف املدن،
ولهـــذا «لم يعد من اليســـر علـــى الباحث أن يســـتمع إىل
احلكايـــات اخلرافية من النســـاء العجائـــز يف حني يمكنه
أن يســـتمع إىل كثري من احلكايـــات ذات الطابـــع الواقعي
إذا مـــا جلس مع جماعـــة من الرجـــال يف أوقـــات فراغهم
يف جلســـة طبيعية أو عندمـــا جيلس مع الـــرواة املحرتفني

يف أثنـــ�اء االحتفاالت باألعيـــاد الديني�ة أو حىت املناســـبات
االجتماعيـــة» .فهـــذه احلكايات مـــن املمكن أن تقســـم
إىل أقســـام واضحة ،مثـــل حكايـــات الواقـــع االجتماعي،
حكايات الشـــرف ،حكايات الثأر ،حكايـــات البخل والكرم،
حكايات العقائـــد والديـــن ،حكايات السياســـة ..وغريها
الكثـــر ،غري أنها بشـــكل أو بآخـــر ابتعدت عـــن احلكايات
اخلرافيـــة واقرتبـــت إىل حكايات املجتمـــع وحتوالته.
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د .أحمد فاروق السيد -مصر

اجتاهات حركة نشر
الثقافة الشعبي�ة العربي�ة

ً
مجلة الثقافة الشعبي�ة أنموذجا
( القسم الثالث )

تن�اولنـــا يف احللقـــة األوىل االجتاهـــات العدديـــة لإلنتـــ�اج الفكري
املنشـــور بمجلـــة الثقافة الشـــعبي�ة وذلك مـــن خالل التعـــرف على
توزيـــع عـــدد املقـــاالت املنشـــورة بأبـــواب املجلـــة  :بـــاب معتقدات
ومعـــارف ،باب منت�دى الثقافة الشـــعبي�ة ،باب ىف امليـــدان ،باب حرف
وصناعـــات ،التصدير ،مفتتـــح ،باب آفـــاق ،باب ثقافـــة مادية  ،باب
موســـيقى وتعبري حركي  ،باب عادات وتقاليد ،باب األدب الشـــعيب.
دراســـة اجتاهـــات املؤلفـــن والـــي مـــن خاللهـــا يمكـــن التعرف
على ســـمات اإلنت�اجيـــة العلميـــة للمؤلفني فضال عـــن التعرف على
املؤلفـــن املكثرين مـــن اإلنت�اج العلـــي وتوزيعه على أبـــواب املجلة،
ثم التعرف على ســـمات اإلنتـــ�اج العليم من حيـــث التأليف الفردي،
والتأليف املشـــرك ،هـــذا باإلضافـــة اىل التعرف على توزيـــع اإلنت�اج
العلـــي املرتجم وتوزيعـــه على أبـــواب املجلة.

أدب شعبي

االجتاهـــات اجلغرافيـــة وذلـــك مـــن خـــال التوزيـــع
اجلغـــرايف للمؤلفني والذى من خالله يمكـــن التعرف على
توزيـــع عدد املؤلفني لـــكل دولة ،والبالـــغ عددهم ()328
مؤلف ،والنســـبة املئوية لـــكل دولة من الدول ،ويشـــمل
املؤلفـــن ،املؤلفني املشـــاركني ،واملرتجمني.
وتن�اول يف احللقة الثاني�ة التوزيـــع اجلغرايف لإلنت�اجية
العلمية للمؤلفـــن والذي من خالله يمكـــن التعرف على
التوزيع اجلغـــرايف إلجمايل عـــدد املقاالت اليت شـــارك بها
كتـــاب كل دولة ،والنســـبة املئوية لها.
ونقـــدم يف هـــذه احللقـــة  :رؤيـــة أطلســـية للمقاالت
املنشورة بمجلة الثقافة الشـــعبي�ة لألعداد ( ،)40-1من
خـــال توزيع املقاالت املنشـــورة على املناطـــق اجلغرافية
الـــي يغطيهـــا كل مقـــال؛ وقد اعتمـــد الباحـــث يف عملية
التوزيـــع اجلغـــرايف للمقاالت علـــى التحليـــل املوضوعي
للمقا الت.
حتليـــل االجتاهـــات املوضوعيـــة للمقاالت املنشـــورة
بمجلـــة الثقافة الشـــعبي�ة لألعداد مـــن ( ،)40-1والذى
اعتمـــد الباحـــث فيـــه علـــى تكشـــيف مقـــاالت املجلـــة
لألعـــداد املذكـــورة ،وتصنيفها وفـــق التصنيـــف املتبع يف
الكشـــاف التحليلى ألعـــداد مجلـــة الثقافة الشـــعبي�ة.

أطلس مقاالت مجلة الثقافة الشعبي�ة لألعداد

ً
 40-1وفقا للموضوعات

القديمـــة يف اإلمـــارات»(ع ،)35وهـــو يغطـــي األســـواق
الش ــعبي�ة القديم ــة يف دول ــة االم ــارات  ،كذل ــك احل ــال يف
مق ــال بعن ــوان «احلكاي ــة الش ــعبي�ة ىف فلس ــطني واألردن
هوي ــة وتأصي ــل» (ع ،)11فنج ــد أن املنطق ــة اجلغرافي ــة
ال ــي يغطيه ــا هم ــا دولت ــان هم ــا األردن و فلس ــطني  ،ث ــم
جنـــد بعـــض املقـــاالت تغطـــي مناطـــق جغرافيـــة أكـــر
مث ــل منطق ــة اخللي ــج واجلزي ــرة العربيــ�ة كم ــا يف مق ــال
« احلكاي ــة الش ــعبي�ة يف منطق ــة ش ــبه اجلزيــرة العربيــ�ة
واخللي ــج الع ــرىب :دراس ــة يف األنس ــاق الثقافي ــة والتأوي ــل
ألرب ــع مجموع ــات حكائيــ�ة ش ــعبي�ة( ،ع.)13
وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر جنـــد أن بعـــض املقـــاالت لم
يتســـن لنـــا حتديـــد املناطـــق اجلغرافيـــة لهـــا علـــى وجه
الدقـــة فوضعت حتت تقســـيم عام؛ عمد البحـــث إىل بن�اء
تصنيف جغـــراىف اعتمد الباحـــث يف بن�ائـــه يف املقام األول
علـــى التغطية املكانيـــ�ة للمقاالت .مثل اجلزيـــرة العربي�ة،
دول جنـــوب البحر املتوســـط ،مصـــر وبالد الشـــام ،مصر
واخلليـــج العرىب ،دول شـــمال إفريقيـــا ...الخ.
وجتـــدر االشـــارة إىل أن هـــذا التصنيـــف هـــو اجتهـــاد
مـــن الباحـــث ،وال يعـــى أن تصنيف مقال حتـــت منطقة
جغرافية محددة عـــدم وجوده يف مناطـــق جغرافية أخرى،
بـــل إن النشـــر يف املجلـــة هـــو من فـــرض تمثيلـــه يف تلك
ً
املنطقـــة اجلغرافيـــة .وهـــو ما ســـوف نتن�اولـــه إجماال يف
ً
اجلـــدول رقـــم ( )10وتفصيـــا يف اجلدول رقـــم (.)11
جدول رقم ()10

نقـــدم يف هـــذا اجلـــزء رؤيـــة أطلســـية للمقـــاالت
املنش ــورة بمجل ــة الثقاف ــة الش ــعبي�ة لألع ــداد (،)40-1
مـــن خـــال توزيـــع املقـــاالت املنشـــورة علـــى املناطـــق
اجلغرافي ــة ال ــي يغطيه ــا كل مق ــال؛ وق ــد اعتم ــد الباح ــث
ىف عمليـــة التوزيـــع اجلغـــرايف للمقـــاالت علـــى التحليـــل
املوضوعـــي للمقـــاالت.
وقـــد حـــرص الباحـــث قـــدر اإلمـــكان علـــى حتـــري
الدقـــة يف الوقـــوف علـــى التغطيـــة اجلغرافيـــة
للموضوعـــات الـــي تغطيهـــا املقـــاالت ،فقـــد جنـــد أن
مقـــاال يغطـــي موضوعـــا أو ظاهـــرة معينـــ�ة يف منطقـــة
جغرافيـــة محـــددة مثـــل مقـــال «األســـواق الشـــعبي�ة

املنطقة اجلغرافية

عدد

اإلمارات

1

األردن -فلسطني

1

اجلزيرة العربي�ة

1

الدول اإلفريقية

1

الدول األوربي�ة

1
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املنطقة اجلغرافية

عدد

املنطقة اجلغرافية

عدد

الماني�ا  -سويسرا -يوغسالفيا  -مصر

1

عمان

3

اليمن ودول شرق إفريقيا

1

موريت�اني�ا

3

اليمن ودول شرق افريقيا ومصر

1

الكويت

4

إيران والعراق وتركيا

1

دول شمال إفريقيا

5

أسباني�ا

1

لبن�ان

5

بالد الشام والعراق

1

األردن

8

تركيا

1

اخلليج العريب

11

روسيا

1

العراق

11

فرنسا

1

فلسطني

11

مصر واخلليج العرىب

1

السودان

13

مصر وتركيا

1

اليمن

13

وسط إفريقيا

1

السعودية

14

النمسا

2

اجلزائر

23

بالد الشام

2

سوريا

26

دول حوض البحر املتوسط

2

عام

34

ليبي�ا

2

مصر

48

مصر وبالد الشام

2

تونس

57

اخلليج واجلزيرة العربي�ة

3

املغرب

61

الهند

3

البحرين

89

أدب شعبي

املنطقة اجلغرافية

عدد

الدول العربي�ة

93

اليمن ودول شرق إفريقيا ومصر
1

565

إيران والعراق وتركيا
1

جدول رقم ()11
1

اإلمارات
األسواق الشعبي�ة القديمة يف اإلمارات.

ع35

1

احلكاية الشعبي�ة ىف فلسطني واألردن هوية وتأصيل.

السموءل بن عادياء.

ع11

1

1

الدول اإلفريقية
1

1

احلكايات الشعبي�ة :
مظاهر التميزي ضد املرأة ىف
ً
احلكايات الشعبي�ة الروسية نموذجا.

ع1

فرنسا
ع17

1

الدول األوربي�ة
فن إيقاد الشموع

األقنعة وفنون األداء التقليدي يف تركيا.

ع18

روسيا
ع16

دراسة احلكاية الشعبي�ة األفريقية أمادو أمباىت با
والرتاث األفريقى الالمادى .

املواويل يف بالد الشام والعراق يف األدب الشعىب.

ع13

تركيا

اجلزيرة العربي�ة
1

الفالمنكو الغنائي�ات والعزف والرقصات.

ع20

بالد الشام والعراق

األردن  -فلسطني
1

التنوع ًيف الرتاث الشعيب األردين  :طائفة األكراد
نموذجا.

ع8

أسباني�ا

التوزيع اجلغرايف للمقاالت املنشورة يف األعداد :40 - 1

1

دور العجيب يف بن ً�اء الشخصية  :سرية امللك سيف
بن ذي يزن أنموذجا.

ع37

املدرسة األنثربولوجية الفرنسية  :مارسيل موس ،
ً
نموذجا

ع6

مصر واخلليج العرىب
ع40

1

مأساة نعيشها ىف حقل الثقافة الشعبي�ة.

ع27

الماني�ا  -سويسرا -يوغسالفيا  -مصر
1

جمعيات الفولكلور ورعاية الثقافة الشعبي�ة.

ع6
1

اليمن ودول شرق إفريقيا
1

الرقصات األفرو  -يمني�ة حبث ىف افريقاني�ة اليمن
املوسيقية.

مصر وتركيا

ع5

السبحة أو املسبحة أيقونة الذكر والتذكر من
الغراندبازار بإسطنبول إىل قصر الشوق بالقاهرة.

ع33

وسط إفريقيا
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الوشم لدى قبائل إفريقيا الوسطى :الذات
واملوضوع.

ع13

3

احلكاية الشعبي�ة يف منطقة شبه اجلزيرة العربي�ة
واخلليج العريب  :دراسة يف األنساق الثقافية
والتأويل ألربع مجموعات حكائي�ة شعبي�ة .

النمسا

ع13

الهند

1

يف ميدان حيتاج املزيد.

ع29

2

املنظمة الدولية للفن الشعىب التغيري والتفاؤل
املشروع.

ع36

ماهية الثقافة ودورها يف تعريف الرقص الشعيب :
نموذج تطبيقي للرقص الهندي.

ع2

2

مسرحية كثاكاىل(  ) kathakaliالفن الكالسيكي
من تراث الهند

ع39

3

صورة املرأة يف احلكايات الشعبي�ة

1

بالد الشام
1

األكالت الشعبي�ة ىف بالد الشام  :تأثري البيئ�ة يف
المأكوالت الشعبي�ة.

ع14

2

احلرف اليدوية يف حكايات بالد الشام.

ع15

ع40

عمان
1

اللبان ىف ثقافة ظفار الشعبي�ة.

ع7

دول جنوب البحر املتوسط
2
1

جمعية التقني�ات القروية للمتوسط

ع1

2

احلكاية الشعبي�ة يف حوض البحر األبيض املتوسط.

ع5

3

يوميات رئيس فريق عمل ميداين

ع24

سيميائي�ة اخلطاب األسطوري للتصور الشعىب
األسطوري لفن النريوز يف الرتاث
للكون  :اخلطاب
ً
الثقايف العماين أنموذجا.

ع19

موريت�اني�ا

ليبي�ا
1

القصيدة الشعبي�ة يف ليبب�ا فن وثقافة وتاريخ.

ع20

2

ً
وسم اإلبل عند بدو ليبي�ا قبائل ترهونة نموذجا.

ع30

مصر وبالد الشام
1

تعامل ًاملستشرقني مع املوروث القويل .األمثال
نموذجا.

ع10

2

ً
األدب الشعيب يف العصر اململوكي :الزجل نموذجا.

ع30

اخلليج واجلزيرة العربي�ة
1

املراداة  :رقصة الصبايا يف اخلليج واجلزيرة العربي�ة.

ع3

2

استلهام الرتاث الشعيب يف األعمال اإلبداعية
بمنطقة اخلليج واجلزيرة العربي�ة.

ع4

1

ً
فولكلور تيشيت  :االحتفاالت نموذجا.

ع18

2

الرتاث الثقايف واملواريث الشعبي�ة املوريت�اني�ة :
التحديات اللغوية والعرفية ومفصلة قيم البادية يف
مواجهة احلداثة.

ع38

3

املوسيقى احلساني�ة ( موسيقى التي�دنيت) :مالمح
البني�ة الداللة والوظيفية.

ع21

الكويت
1

اللؤلؤ والدموع

ع15

2

السدرة من تكون؟

ع24

3

األسس النظرية والعملية لتطور تصاميم أنوال
حياكة السدو .

ع34

4

غناء غوايص اللؤلؤ.

ع16

أدب شعبي

دول شمال إفريقيا
1

املقام اخلمايس يف املوسيقي اإلفريقية

ع6

2

سردية الطقوس يف سرية بىن هالل « رحلة خضرا
الشريفة إىل بالد العالمات».

ع33

7

العرس البدوي األردين :مدخل إىل قراءة العالمات
والرموز.

ع26

8

األلعاب يف الفرتة العباسية من خالل املكتشفات
األثرية ملدين�ة آيلة اإلسالمية.

ع34

اخلليج العرىب

3

السرية الهاللية والتلقي الشعيب  :دراسة يف أشكال
االستجابة اجلماهريية.

ع38

1

البشت سرية خيوط الذهب .

ع1

4

طقوس االستمطار األمازيغية ( البربرية)
وأساطريها بشمال إفريقيا.

ع14

2

اندثار الفنون املوسيقية البحرية من الواقع الفين
اخللييج.

ع1

5

طقوس االحتفال باملناسبات واألعياد بشمال
إفريقيا.

ع19

3

البحر يف الشعر الشعيب اخللييج :رؤية مكاني�ة
سوسيولوجية.

ع5

4

من تراثن�ا البحري ،أنواع من السفن اخلشبي�ة يف
البحرين واخلليج العرىب.

ع16

1

ً
الثقافة الشعبي�ة مدخال لتقارب الشعوب .

ع21

5

جماليات الزخرفة الشعبي�ة اخلليجية.

ع16

2

من تاريخ احللي يف اإلسالم.

ع33

6

آلة الصرناي وفن الليوه.

ع17

3

احلرف التقليدية أهمية ومنهجية دراستها.

ع12

7

الفلكي الشاعر حسني زايد.

ع21

4

العادات والتقاليد يف بريوت.

ع27

8

التاريخ الثقايف يف مجتمعات اخلليج  :إشكاليات
التأصيل

ع34

5

العوملة واألدب الشعىب  :القرية ضد القرية

ع34

9

متاحف الرتاث الشخصية يف اخلليج واجلزيرة
العربي�ة.

ع35

10

راهن التحوالت الثقافية يف اخلليج العرىب :مشروع
أجندة دراسية.

ع33

11

يف شكوى الزمان وذم اخلالن :نماذج من املوال يف
اخلليج العرىب.

ع5

لبن�ان

األردن
1

احلكايات الشعبي�ة األصل ولعبة األقنعة دراسة يف
هوية النص.

ع17

2

األغني�ة الشعبي�ة والتغريات االجتماعية يف األردن

ع37

العراق

3

العاجة دمية تقليدية لتسلية األطفال يف جنوب
األردن.

ع9

1

احلكاية الشعبي�ة وثقافة العنف.

ع3

4

الرتاث الثقايف لقرية شماخ يف جنوب األردن.

ع17

2

يف املنهج وسياقاته.

ع4

5

فنون حرفية  .الرسم بالرمل داخل الزجاجة.

ع21

3

ديوان التفتاف أو حكايات بغداديات لألب أنستاس
مارى الكرملى.

ع5

6

مواقد إعداد اخلزب الطيني�ة ( األفران ).

ع26

4

املناوبة ىف غناء املوال العرايق إىل طيب الذكر العم
كوزى املنشداوى.

ع15

اتجاهات حركة نشر الثقافة الشعبية العربية :مجلة الثقافة الشعبية نموذجاً (القسم الثالث)

71

72

الثقافـة الشعبية

العدد 52

5

الشعيب العرايق  :البيت البغدادي
عمارة البيت
ً
واملوصلى أنموذجا.

ع25

السودان

6

األلعاب الشعبي�ة يف هيت.

ع27

1

ً
الطيب محمد الطيب  ..خمسون عاما ىف احلقل.

ع10

7

ً
عندما ًُيعرب اإلنسان عن نفسه موسيقيا :آلة الناي
نموذجا.

ع36

2

الصناعات الثقافية والتنمية.

ع11

8

من أنواع الزهريي ،النعماين أو املوال األحمر .

ع38

3

استخدام النظرية البن�ائي�ة يف حتليل احلكايات
الشعبي�ة.

ع15

9

االجتاهات اجلديدة يف الشعر الشعيب العرايق.

ع8

4

سياقات البيئ�ة املجتمعية  :إنت�اج الثقافة الشعبي�ة
وكتابة التاريخ يف السودان.

ع18

10

املوال العرايق.

ع17

5

احلكاية الشعبي�ة تكون أو ال تكون.

ع23

11

موازنة بني حكايتني خرافيتني يف ضوء منهج بروب.

ع24

6

الثقافة املوسيقية الشعبي�ة والثقافة العاملة.

ع23

7

مسدار البحر وموال الصحراء.

ع29

8

إنت�اج اخلزف التقليدي يف جبال النوبة السوداني�ة :
املالمح واملمزيات.

ع33

فلسطني
1

فن صياغة وصناعة احللي الشعبة الفلسطيني�ة

ع1

2

النسيج والتطريز الفلسطيين.

ع3

3

اللباس الداموين.

ع7

4

األدب الشعيب الفلسطيين.

ع14

5

ً
فنون التشكيل الشعيب :مدخال للحفاظ على الهوية
املقدسية.

ع14

6

دور احلكاية الشعبي�ة يف فهم الثقافة الشعبي�ة
الفلسطيني�ة .

ع15

7

احلكاية الشعبي�ة الفلسطيني�ة بني الهوية والعوملة.

ع22

8

املالبس الشعبي�ة للمرأة يف محافظة اخلليل.

ع24

9

صورة املرأة يف املثل الشعيب الفلسطيين.

ع25

10

عادات وتقاليد املسرات واألحزان يف القدس.

ع22

11

الطابون مخزب وفرن للعائلة الفلسطيني�ة.

ع34

9
10

الرموز ودالالتها يف النسيج التقليدي باجلنوب
التونيس.
ُ
املفارش السعفية ( البوش) يف املوروث الثقايف

الشمالية :الربش األبيض
السوداين باملنطقة ً
والربش األحمر نموذجا.

ع33
ع36

11

الثقافة المادية ودورها يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية.

ع38

12

املعارف والتقني�ات التقليدية يف زراعة النخلة
بمنطقة مروى شمال السودان

ع40

13

املرأة السوداني�ة والثقافة املوسيقية :رقصيت الزار
والعروس موسيقى فزييائي�ة.

ع12

اليمن
1

الهجرة ىف األغني�ة الشعبي�ة النسوية اليمني�ة من
الروح املركونة إىل اجلسد املهشم.

2

فولكلور املطر يف الذاكرة اليمني�ة.

ع11

3

الرتاث الشعيب المادي ملدين�ة صنعاء القديمة .

ع22

4

ً
ً
ملحمة الريف لـ « مطهر األرياىن» نموذجا فريدا :
صباح القرية يف األدب الشعيب اليمين  ..فصول من
اجلمال املفتوح.

ع25

ع1

أدب شعبي

5

ً
سبعون وسبعون مثال من قرييت.

ع27

10

األزياء التقليدية لألمرية نور بنت عبد الرحمن بن
فيصل آل سعود.

ع35

6

الزامل  :أشهر أجناس األدب الشعيب يف اليمن

ع30

11

الطب الشعيب يف األحساء

ع35

7

األمثال واألغاين الشعبي�ة يف الرواية اليمني�ة.

ع31

12

السمك ورمزيت�ه يف جزيرة تاروت.

ع37

8

على ولد زايد  ..أسطورة الشخصية وبالغة األقوال
واألمثال.

ع32

13

أزياء النساء التقليدية يف املنطقة الشمالية من
اململكة العربي�ة السعودية.

ع18

9

الفضاء العجيب بني�ة الفضاء يف سرية امللك سيف
بن ذي يزن.

ع33

14

احللي وأدوات الزين�ة التقليدية يف بادية جند من
اململكة العربي�ة السعودية .

ع20

10

مع ديوان « ياهوه !  ..الوراد ! » لعلي محمد لقمان
باللهجة العدني�ة العامية

ع40

11

ألعاب قريىت وطفولة الزمن اجلميل

ع40

12

مدرسة وجامع العامرية بـ «رداع»

ع34

13

ُ
احل َميد بن منصور  ..األصالة واحلكمة اليماني�ة.

ع38

السعودية
1

املالبس التقليدية لنساء قبيلة الرشايدة ىف املنطقة
الغربي�ة من اململكة العربي�ة السعودية.

ع3

2

مالبس امللك عبد العزيز آل سعود.

ع4

3

تدوين الشعر اجلاهلى وتدوين الشعر النبطي
مقارنات واستنت�اجات.

ع6

4

مهرجان اجلناديرية  ..حتية لهذا احلضور البهي.

ع17

5

املالبس التقليدية للمواليد يف مكة املكرمة
«الطفولة املبكرة».

ع21

6

ً
مواد البن�اء الرتاثي�ة يف املنطقة الشرقية ( نموذجا).

ع30

7

األزياء التقليدية يف منطقة جازان وعالقتها بالبيئ�ة
واملجتمع.

ع31

8

األزياء التقليدية لألطفال يف بادية جند من اململكة
العربي�ة السعودية.

ع31

9

الشعبي�ة كتاب حكايات
قراءة يف أنساق احلكاية ً
شعبي�ة لعلي مغاوى نموذجا.

ع34

اجلزائر
1

ممارسات فولكلورية رقصة هوىب الشعبي�ة.

ع11

2

ظاهرة الوعدة الشعبي�ة يف اجلزائر بني االعتقاد
واملمارسة.

ع17

3

أشكال التعبري ىف السرية الشعبي�ة العربي�ة.

ع20

4

حزيية اجلزائرية شهيدة العشق.

ع20

5

احلكاية اخلرافية بمنطقة القبائل.

ع21

6

التواصل والقطيعة ىف عالقة الثقافة الشعبي�ة
بالثقافة العاملة من خالل النموذج اجلزائري.

ع22

7

عادات وتقاليد ريفية معاصرة يف الشرق اجلزائري
لها داللة تاريخية ( دراسة مسحية وصفية).

ع23

8

الوصفات العالجية الشعبي�ة يف منطقة الغرب
اجلزائري.

ع25

9

الشوق واحلنني إىل الروضة النبوية الشريفة يف
الشعر الشعيب اجلزائري :قصيدة «من طيب�ة» البن
قيطون أنموذجا .

ع26

10

البن�اء الشكلي للقصيدة الشعبي�ة اجلزائرية.

ع28

املتخيل االجتماعي يف القصة الشعبي�ة النظام
االجتماعي وانتظام السرد.

ع28

12

املوروث الشعيب ودوره ىف إبراز اخلصائص ً
االجتماعية والثقافية مدين�ة األغواط نموذجا.

ع29

13

موسيقى اإلمزاد  ..شمس الطوارق اليت ال تغرب.

ع31

11

اتجاهات حركة نشر الثقافة الشعبية العربية :مجلة الثقافة الشعبية نموذجاً (القسم الثالث)
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14

احلكاية اخلرافية اجلزائرية قراءة سيميائي�ة سردية
حلكاية «طوال».

ع32

15

رمزية املرأة يف الثقافة الشعبي�ة اجلزائرية  :قراءة
وحتليل أنثربولويج.

ع33

16

قراءة ىف سرية الشاعر الشعيب سيدي االخضر بن
خلوف.

ع33

17

صالح باي الظاهرة

ع35

18

دراسة سيميو أنرثوبولوجية لعادات وطقوس الزواج
بتلمسان.

ع36

19

السلطة العرفية يف املجتمعات التقليدية  :دراسة
انثربولوجية «جماعة الصلح» بمنطقة اجللفة
ً
نموذجا.

ع38

20

الطقوس واملمارسات العقائدية يف املجتمع الشعيب
بوالية تبسة وداللتها االجتماعية

ع39

21

العواشر ،الفأل ،والعولة  :دراسة ميداني�ة يف داللة
األنشطة الفالحية يف منطقة تبسة اجلزائرية

ع40

22

رقصة هويب  :طقس عبور واسرتجاع الزمن
األسطوري

ع40

23

طريقة عرف
عادات وتقاليد الزواج يف اجلزائر على ً
سيدى معمر بمنطقة الشلف « نموذجا».

ع32

8

صور احلماة يف مأثورنا اليويم.

ع13

9

تقني�ات املقدمة واخلاتمة يف السرديات الشعبي�ة.

ع14

10

النقوش الصخرية يف جنوب سورية .

ع15

11

صناعات الطعام التقليدية يف قريىت.

ع16

12

تقاليد الزواج يف اجلزيرة السورية .

ع16

13

أغني�ة سكابا.

ع19

14

أهازيج الزواج ومعتقداته الشعبي�ة تاريخ وذاكرة.

ع20

15

األدوية النب�اتي�ة وأهميتها على صحة اإلنسان .

ع21

16

اللباس الشعىب يف حماة ( السورية ) وريفها.

ع22

17

ظاهرة احلسد .

ع26

18

ظاهرة املزارات واألضرحة بدمشق من خالل كتاب
الروضة الغناء يف دمشق الفيحاء.

ع27

19

األمثال الشعبي�ة الدمشقية برؤى نقدية.

ع28

1

حركية الثقافة املتعلقة بالبوم يف أنساقها الوظيفية.

ع6

20

ً
الصناعات التقليدية وفنون العمران :الرقة أنموذجا.

ع28

2

تطبيع اإلبل.

ع8

21

سيكولوجية الرقص.

ع28

3

شعائر املوت ومعتقداته يف تراث املشرق العريب :
مقاربة أنثربولوجية.

ع8

22

األدب الشعيب والذاكرة الشفهية مع الكاتب
والباحث منري كيال.

ع31

4

العتابا مقاربات نقدية ،ومالمح داللية.

ع9

23

بيوت الغمس يف حماة السورية وريفها.

ع32

5

فنون المأثورات الشفاهية يف اجلزيرة

ع9

24

مغىن الربابة يف اجلزيرة الفراتي�ة .

ع33

6

الطعام التقليدي والعوملة.

ع9

25

هكذا لعب جدى.

ع34

7

بني احلكاية الشعبي�ة وموت املؤلف .

ع11

26

دالالت الرقصات واألغاين البدوية يف بالد الشام.

ع34

سوريا

أدب شعبي

19

الثقافة الشعبي�ة مخزون التوليف الثقايف والسالم
بني الشعوب.

ع27

1

املعتقدات الشعبي�ة وجذور ظاهرة السحر .

ع1

20

ً
ً
ألف ليلة وليلة من الفنون البصرية شرقا وغربا.

ع36

2

إتفاقية بشأن صون الرتاث الثقاىف غري المادي .

ع1

21

األمثال واألقوال المأثورة

ع40

3

ً
ً
الرتاث الثقايف غري المادي  -مصطلحا خالفيا (ندوة)

ع1

22

احلكاية الشعبي�ة يف البني�ة والداللة

ع40

4

أي منهج لدراسة الظواهر اإلنساني�ة والثقافية؟

ع3

23

الوحدة من حيث البدايات والنهايات املتماهية

ع11

5

الثقافة ودين�امياتها اجلديدة.

ع3

24

ُ
َّ
الراس أم الك َّراس ( قول آخر ىف الشفهية والكتابي�ة).

ع19

6

الثقافة الشعبي�ة الذايت واملعريف.

ع6

25

يف الثقافة والتنوع والتعدد واالختالف

ع25

7

املنظمة الدولية للفن الشعيب تقدم مقرتحات
وأفكار.

ع6

26

الثقافة الشعبي�ة والرتويج السيايح.

ع25

8

الثقافة الشعبي�ة بني اإلقصاء واملوضوعية.

ع7

27

الثقافة الشعبي�ة المادية يف عالم متغري.

ع29

9

ّ
متحوالته الوشمية.
قراءة اجلسد يف

ع7

28

يف الثقافة واإلنسان

ع31

10

ىف املسافة بني احللم والواقع.

ع8

29

املواصفات القياسية يف الرتاث الثقايف غري المادى.

ع38

11

فهرست اجلزيئي�ات للمأثورات الشعبي�ة الشفاهية.

ع10

30

جمع الثقافة الشعبي�ة  ..ماذا بعد.

ع38

12

قبول اآلخر  ..والتسامح معه.

ع12

31

الرتاث الشعيب واالستغالل غري املشروع

ع38

13

حماية التنوع االحيايئ يف مجال الثقافة.

ع22

32

الفولكلور كمصدر للتاريخ

ع39

14

الثقافة الشعبي�ة األنا ىف مواجهة اآلخر.

ع23

33

شجرة حية ومثمرة

ع39

15

احلكاية الشعبي�ة بني خصوصية النشأة وحرية
الفن.

ع23

34

الفولكلور لغة لتواصل احلضارات

ع40

16

هل من مجيب.

ع23

عام

مصر

17

فالديمري بروب ومنهجية دراسة الثقافة الشعبي�ة.

ع26

1

أبو السعود اجلارىح  .صانع الفخار وسلطان
املتصوفني.

ع1

18

احلكاية الشعبي�ة يف عصر األنرتنت.

ع26

2

أغاىن السامر السين�اوي ىف عصر العوملة.

ع2
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3

األغني�ة الشعبي�ة كنص ثقايف.

ع3

22

رقصة الزجالة بواحة سيوة

ع15

4

فن الوشم :رؤية أنثربولوجية نفسية.

ع3

23

أسرار رقصة التنورة الشعبي�ة.

ع16

5

حرفة صناعة احلناطري وعربات الكارو :دراسة
أنثربولوجية يف محافظة الدقهلية.

ع5

24

طقوس اخلصوبة يف املجتمع املصري.

ع17

6

احتفالية الزواج عند النوبيني.

ع5

25

فولكلور واحة سيوة والهوية الثقافية.

ع17

7

احللي املصرية كزن األثرياء وزين�ة البسطاء.

ع6

26

األمثال الشعبي�ة املرتبطة ببعض احلرف التقليدية.

ع18

8

قبائل العرب يف الشرقية بمصر بني التاريخ
واملوروث الشعيب.

ع6

27

املناطق املتمزية للرقص الشعيب يف مصر.

ع18

9

واقتصاد الثقافة  :قائمة
المأثورات الشعبي�ة
ً
املنقوالت الزوجية نموذجا.

ع7

28

املظاهر الدرامية لفنون الفرجة الشعبي�ة.

ع19

10

ً
الثأر فولكلوريا.

ع7

29

النسيج املصرى « حكاية صناعة شعبي�ة عريقة».

ع19

11

الرقص الشعيب املصري وثقافته ما بني الواقع
والمأمول.

ع7

30

بالغة التواصل ىف التعبري الشعيب .

ع20

12

توظيف املوسيقى الشعبي�ة يف املسرح الغنايئ
املصري.

ع8

31

أنرثوبولوىج مصرى رائد .محمد جالل ( - 106
.)1943

ع20

13

البالص حامل مياه الني�ل.

ع9

32

اإلبداع وآليات التجديد يف الشعر الصويف الشعيب.

ع23

14

الرتبلة النسق احلركي لدى العبابدة.

ع9

33

من العمارة الشعبي�ة يف واحة سيوة ( خص الدرة).

ع23

15

التحطيب دراسة ميداني�ة حتليلية.

ع9

34

صون المأثورات الشعبي�ة وسد الفجوة الرقمية.

ع25

16

الفضلة الشفاهية يف عالم الكتابي�ة :دراسة للحكاية
الشعبي�ة يف واحة سيوة.

ع10

35

رقصة احلجالة عند بدو الفيوم.

ع25

17

مالمح األعراف القبلية عند بدو الصحراء الغربي�ة
املصرية.

ع10

36

الدفوف عصب اإليقاعات الشعبي�ة.

ع26

18

استلهام احلكايات الشعبي�ة للتنشئة اإلجتماعية يف
مسرح الطفل.

ع11

37

ُْ
رقصات الغنج من أين وكيف ظهرت؟

ع29

19

ً
موتيفات «أنواع األشياء السحرية» وفقا لفهرست
املوتيف العرىب للشايم  :دراسة تطبيقية على سرية
سيف بن ذي يزن

ع12

38

أغاىن وعادات احلج.

ع30

20

األداء احلركي يف طقس الزار.

ع13

39

صناعة الفركة بني املوروث احلضاري واملردود
االقتصادي  :دراسة ميداني�ة بمنطقة نقادة ىف صعيد
مصر.

ع31

21

سامر الرفيىح  :من الرقصات التقليدية لبدو سين�اء.

ع14

40

الطريقة اخللواتي�ة
احلضرة الصوفية لدى أتب�اع
ً
اجلودية «قرية نزلة املشارقة نموذجا».

ع31

أدب شعبي

41

الرتاجيكوميديا ىف ألف ليلة وليلة :دراسة يف تداخل
األنواع األدبي�ة.

ع32

11

ممارسات وتصورات للمرض يف املجتمع التونيس
املعاصر.

ع11

42

حتية إىل املدرسة املصرية للفنون الشعبي�ة

ع33

12

التهيليم من أغاين رعاة اإلبل يف الصحراء التونسية.

ع12

43

الهاللية من السرية إىل املسرح.

ع35

13

اخلط واحلرف واإلبداعات :مدخل حدايث للتجريد.

ع12

44

ً
املوالد القبطية  :مولد األنب�ا شنودة نموذجا.

ع37

14

النجمة ظاهرة ثقافية فني�ة طقوسية واحتفالية.

ع13

45

األصالة والتلقائي�ة ًيف املهن واحلرف التقليدية :
صعيد مصر أنموذجا.

ع38

15

الشيخ عبد القادر اجليالىن يف الرتاث الشعيب.

ع14

46

عتيقة وصامدة  ،الربابة  ..آلة النغم والشجن يف
الفن الشعيب

ع38

16

األناشيد الصوفية واملوسيقى الدنيوية يف تونس بني
اإلئتلاف واالختالف.

ع16

47

األمثال الشعبي�ة املصرية  :قراءة يف السمات
البن�ائي�ة والتكويني�ة

ع39

17

جدلية الفن والعمل يف ظاهرة التويزة بمنطقة
سيدى بوزيد .

ع17

48

الرقصات الشعبي�ة يف الواحات البحرية

ع39

18

قبلي القديمة السكن الالمكتمل .

ع18

19

هندسة املعمار ىف مدين�ة توزر بني الثب�ات والتحول :
دراسة أنثربولوجية سوسيولوجية.

ع18

1

أغاين املحفل واألطراق.

ع3

20

المأثورات القولية للشيخ علي بن عون.

ع19

2

املشموم ىف تونس ظاهرة اجتماعية وثقافية.

ع3

21

املسكن التقليدى بقري واحات منطقة نفزاوة
باجلنوب التونيس :التخطيط والوظائف.

ع19

3

الزوايا والطرق الصوفية بالبالد التونسية منطقة
دوز عين�ة

ع4

22

ُّ
«الصوت» والغناء الشعيب لدى بىن يزيد
جذور
احلامة.

ع20

4

أغراض الشعر الشعيب التونيس

ع6

23

نظام العراسة ببلاد احلوايا ( بين خداش) تراث جنع
أم تاريخ مرحلة ؟

ع21

5

مدخل انثربولويج إىل فنون السماع الصويت بالغرب
اإلسالىم.

ع6

24

املعتقدات الشعبي�ة يف مناطق السباسب التونسية.

ع22

6

صناعة السعف يف اجلنوب التونىس.

ع7

25

صوت العرضاوي مقاربة أثنوموسيقولوجية.

ع22

7

املحني�ة مزار من أصل أفريقي ىف مدين�ة القريوان ـ
تونس.

ع8

26

قرية شنين باجلنوب التونىس تاريخ وتراث.

ع23

8

النخلة ىف اجلنوب التونىس

ع9

27

األسس التخاطبي�ة يف الوشم :مقاربة لساني�ة.

ع23

9

علي الدليوي العيارى :الفارس الشاعر

ع9

28

الصيغ الغنائي�ة للموسيقى الشعبي�ة التونسية.

ع23

10

ً
الرتاث أو كيف يصبح العالىم محليا ثم
�امية
ً
دين ً
وطني�ا ثم عامليا.

ع10

29

االحتفاالت الشعبي�ة يف اجلنوب الشريق التونيس.

ع24

تونس

اتجاهات حركة نشر الثقافة الشعبية العربية :مجلة الثقافة الشعبية نموذجاً (القسم الثالث)
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30

األلعاب الشعبي�ة التونسية  :مؤشرات التنمية
الثقافية واالندماج االجتماعي التربوي.

ع24

48

فن «المالوف» يف « تستور» تراث شعيب وتقاليد
شفوية.

ع35

31

الشعر الشعيب املقاوم والغناء الوطىن الرافض
لالحتالل الفرنيس :ىف تونس من  1881إىل حدود
فرتة الثالثيني�ات من القرن العشرين.

ع25

49

الثابت واملتحول يف طقوس الغداء أثن�اء الضيافة يف
املجتمع التونىس  :مقاربة أنرثوبولوجية.

ع36

32

رياضة الطفل الرتاثي�ة حتدثن�ا عن ثقافة املجتمع
(الطفل التونيس كمثال ).

ع25

50

األغني�ة الشعبي�ة اجلديدة يف تونس وحتديث
املجتمع إثر االستقالل :دراسة توثيقية

ع36

33

القصبات والكصور :مدخل لتاريخ العمارة
األمازيغية.

ع26

51

التجربة والطب الشعيب لدى ابن اجلزار.

ع37

34

الشعبي�ة :دراسة
اللهجة املوسيقية يف األغني�ة
ً
حتليلية لنمط « الصوت » أنموذجا.

ع26

52

املرأة والرتاث املوسيقى ببلدة «القدح» الشمال
الغرىب التونىس.

ع37

35

العالمات والرموز يف القري اجلبلية باجلنوب
التونيس.

ع27

53

ألعاب األطفال الرتاثي�ة يف تونس  :دراسة
أثنوغرافية وأنثربولوجية.

ع38

36

اخلصائص املمزية لاليقاعات الشعبي�ة التونسية.

ع28

54

املوروث املوسيقي الشعيب وعالقته بالطرق
الصوفية يف تونس من خالل نموذج «حضرة سيدى
بوعكازين».

ع38

37

التونيس برول « بدا
املعىن واملغىن ىف المالوف
ً
الربيع» من نوبت�ه املزموم أنموذجا.

ع28

55

الثقافة الشعبي�ة والثقافة العاملة بني املعىن
واملصطلح  :مقاربة اثنوموسيقولوجية حول األغني�ة
الشعبي�ة

ع39

38

العمارة التقليدية جبنوب شرق البالد التونسية.

ع29

56

39

مائدة الفقراء ىف بر الهمامة خالل النصف األول من
القرن العشرين ،جدلية اخلصب واجلدب  :مقارنة
أنثربولوجية.

ماهية « التطويع» مفهومها املوسيقي ومرجعيتها
يف امليدان املوسيقي شرح للمعاير املوسيقية
والسوسيولوجية األدائي�ة اخلاضعة للتطويع األدايئ

ع40

ع29

40

قراءة ىف عالقة الظاهرة املوسيقية بمسألة السماع
يف تونس من خالل كتاب« أحكام السوق» ليحىي
ابن عمر األندليس التونىس.

ع29

41

العمارة السكني�ةً باملدن العتيقة التونسية :مدين�ة
صفاقس نموذجا «مقاربة ثقافية حضرية ».

ع30

42

الصلحاء والصاحلات يف اجلنوب التونىس.

ع31

43

الغناء البدوي« للمهاذبة» بمنطقة املزونة.

ع31

44
45

للمرأة التونسية  :عالمات ورموز
األزياء التقليدية ً
«بر الهمامة»نموذجا مقاربة أنثربولوجية .
ُّ ْ
مدخل لفهم فين َّ
و«الصوت» مدلول
«الص ْوت »
املصطلحني وخصوصيات املمارسة املوسيقية بني
اخلليج العريب وتونس.

ع32
ع33

46

الطب الشعيب يف تونس وعالقته جبسد املرأة.

ع34

47

ممزيات الرقص البدوي يف املهرجانات الشعبي�ة
باجلنوب التونيس.

ع34

57

املطربة «صليحة» حبث ىف أسرار اخللود .

ع32

املغرب
1

احتفاالت اخلاصة ىف بالد الطوارق  :واحة جانت
ً
نموذجا.

ع1

2

الشعر الغنايئ الريفي باملغرب.

ع4

3

حوار احلضارات :البيئ�ة والقيم.

ع5

4

سلطة السحر بني التمثي�ل واملمارسة.

ع5

5

من أجل جتديد الشفاهية  :الضروري والعاجل

ع12

6

حرف وعادات أهل شفشاون املنقرضة أو املهددة
باالنقراض.

ع15

7

األساطري الشعبي�ة يف أسطورة شجرية حناء قمر
يف
ً
أنموذجا.

ع18

8

الصنائع التقليدية واحلرف بمدين�ة تازة ( املغرب) .

ع29

أدب شعبي

9

البيئ�ة ودورها ىف بن�اء الشكل الفىن للقصص الشعيب
باملغرب.

ع30

28

نظام األعراس يف املغرب  :نموذج قبائل بن وراين
األمازيغية.

ع9

10

اجلوق يف موسيقي اآللة املغريب.

ع30

29

أصالة الفروسية باملغرب.

ع10

11

الوحدة والتعدد يف الشعر الشفوي النسوي.

ع31

30

تاريخ احللي باملغرب

ع11

12

الواقعي واألسطوري يف الثقافة الشعبي�ة :مقاربة
أنرثوبولوجية ثقافية جنوب املغرب

ع31

31

ذاكرة الطعام يف أسس النظام الغذايئ وعاداته.

ع11

13

طرق الصوغ يف الزجل املغريب تأمالت نظرية ونصية.

ع32

32

عبد الصادق شقارة فنان تطوان األصيل.

ع11

14

الهوية املغربي�ة من خالل الغناء والرقصات
الشعبي�ة.

ع35

33

االحتفاء بالفنون الشعبي�ة يف عيد املولد النبوى يف
املغرب.

ع13

15

الثقافة الشعبي�ة وبني�ة الذهن املعرفية

ع36

34

فضاء احلمام املغريب  :قراءة ىف بعض الطقوس
والعادات

ع16

16

تمثيلات املوت يف تاريخ املغرب من خالل أمثال
شعبي�ة وأقوال مأثورة.

ع36

35

املوسيقى األندلسية املغربي�ة نموذج للتفاعل
واالمزتاج احلضاري.

ع17

17

الفرنسية بني
املعمار باملغرب على عهد احلماية
ً
األصالة والتأثري األوريب مدين�ة تازة أنموذجا.

ع37

36

األلغاز الشعبي�ة كجنس من الثقافة الشعبي�ة.

ع19

18

احللي الفضية املغربي�ة  :فن قروي عريق.

ع37

37

احلضرة يف التصوف الشعيب  :الزاوية العالوية
ً
أنموذجا.

ع19

19

موسيقى كناوة األصول واالمتدادات.

ع37

38

املولد النبوي باملغرب طقوس واحتفال.

ع20

20

تأصيل الرتاث املعماري املبين بالرتاب باجلنوب
الشريق للمغرب  :دراسة ميداني�ة ببومالن دادس

ع38

39

األشكال الفرجوية
جدلية املقدس واملدنس يف ً
باملغرب منطقة الغرب نموذجا.

ع21

21

عصرنة العمل احلريف التقليدي :رصد بعض
مظاهر ً التغري «حرفة النحاس بمدين�ة فاس املغربي�ة
نموذجا»

ع39

40

السفر العجييب يف احلكاية الشعبي�ة بواحة فجيج.

ع22

22

فن التطريز املغريب  :مرآة احلضارة

ع39

41

اجلهجوكة موسيقى األصول املغربي�ة.

ع22

23

القالع والقصبات يف املغرب

ع40

42

إثنوغرافيا الطب التقليدي :حالة معالج تقليدي
بمرض العصب الوركي وسط املغرب.

ع23

24

املقدس بني العادة واملعتقد.

ع3

43

اخلرايف يف الرواية املغاربي�ة املعاصرةً :رواية
«احليوانات» للصادق النيهوم نموذجا.

ع24

25

إطاللة على األمثال الشعبي�ة األندلسية.

ع7

44

صناعة اخلزف  :سرية الطني املغريب مدخل
إثنوغرايف.

ع24

26

يف بعض أنماط الوعى باملتخيل.

ع8

45

يف الرقص الشعيب املغرب.

ع24

27

اخلصائص الثقافية واحلضارية للمالبس املغربي�ة.

ع8

46

رقصة أحيدوس  :طقوس جماعية إلعادة الشمس
من موطن غروبها.

ع25

اتجاهات حركة نشر الثقافة الشعبية العربية :مجلة الثقافة الشعبية نموذجاً (القسم الثالث)
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47

إطاللة على ألعاب األطفال املغربي�ة.

ع26

4

الثقافة الشعبي�ة رسالة الرتاث من البحرين إىل
العالم

ع2

48

رقصة العالوية ( الدبكة املغاربي�ة )

ع26

5

مالبس الرجال يف البحرين .

ع2

49

خصوصية اخلطاب االفتت�اىح يف احلكاية الشعبي�ة.

ع27

6

الزواج يف قرى البحرين  :قرية
عادات وتقاليد ً
النويدرات أنموذجا (. )1

ع2

50

تشيي�د الداللة يف التصوف الشعيب املغريب.

ع27

7

مفتتح

ع2

51

السجاد املغرىب وتقاليد الصنعة أمام حتديات الزمن
 -العوملة.

ع28

8

احلكايات واألمثال والعادات الشعبي�ة واحلرف
والصناعات التقليدية يف مقرر الثقافة الشعبي�ة
بمدارس مملكة البحرين ألول مرة

ع3

52

مفهوم الربكة يف الثقافة الشعبي�ة املغربي�ة عند
إدواردفسرتمارك.

ع28

9

الزواج يف قرى البحرين  :قرية
عادات وتقاليد ً
النويدرات أنموذجا ( . )2

ع3

53

العرس التقليدى يف املغرب « التبلاج » أقدم
عمليات « تسمني» األنىث يف الصحراء.

ع28

10

رسالة الرتاث من البحرين إىل العالم.

ع3

54

النسيج التقليدي املغرىب ذاكرة ثقافية بصيغة
األنىث.

ع29

11

الفنون الشعبي�ة الغنائي�ة يف البحرين ( نظرة تأملية
واستكشافية).

ع3

55

األدب الشعيب :الماهية واملوضوع.

ع30

12

56

سلوك وعادات املغاربة من خالل كتاب حنن املغاربة
ليحىي بن سليمان .

ع32

13

عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين .مظاهر
التغري ىف عادات الزواج وأهم العوامل املؤثرة فيه.
ً
االستعداد ملراحل احلمل والوالدة قديما يف مملكة
البحرين.

ع4
ع4

57

أغني�ة الراي بالغرب املتوسطي :إثنوموسيقولوجيا
النمط الغنايئ وسؤال التطور والتهجني.

ع32

14

الثقافة الشعبي�ة معرفة واستلهام.

ع4

58

إشكالية الثقافة العاملة والثقافة العضوية للشعب
حنو مشروع لتدريس الثقافة الشعبي�ة باملغرب.

ع33

15

الثقافة الشعبي�ة واملناهج التعليمية.

ع4

59

األضرحة ومزارات األولياء باملغرب.

ع33

16

بي�داغوجيا الثقافة الشعبي�ة يف مناهج التعليم
الثانوى بمملكة البحرين  :مقاربة تربوية إثرائي�ة .

ع4

60

طقوس العالج الشعيب باملغرب.

ع34

17

أغاين األطفال الشعبي�ة ومضمونها التربوي يف
مملكة البحرين.

ع5

61

الغناء املوريت�اين من خالل الفنانة املعلومة بنت
امليداح.

ع34

18

تصدير

ع5

19

الثقافة الشعبي�ة يف عامها الثاين مؤشرات النجاح
وشروط االستمرار

ع5

1

املزن

ع1

20

أعالم الطرب الشعيب يف البحرين املطرب محمد بن
جاسم زويد.

ع5

2

خطوة يف احللم

ع1

21

النصوص الشعرية املغناه يف فن لفجري.

ع6

3

أغاين أطفال البحرين الشعبي�ة  :دراسة يف التأسيس
والتأصيل.

ع2

22

الثقافة الشعبي�ة أداة حلل مشاكل العالم.

ع6

البحرين

أدب شعبي

23

القالفة وسرية قالف.

ع7

42

آلة املرواس وضاربها ،الفىت األسمر :ضايح بن
الوليد.

ع14

24

علي عثمان عاشق الرتاث.

ع7

43

ألفاظ يف لهجتن�ا العامية أصلها فصيح ثابت بالقرآن
الكريم.

ع15

25

الهدية  :اإلطار ًاملرجعي واملمارسة قرية الدية
بالبحرين نموذجا.

ع8

44

من ذاكرة البحرين الشعبي�ة  :الشاعرة سعيدة بنت
ناصر بني احلقيقة واخليال.

ع15

26

يف ظل مشروع اإلصالح الوطين.

ع8

45

حضور الرتاث على املسرح مقدمة يف إزاحة األوهام.

ع15

27

من أغاين املهد ىف البحرين.

ع9

46

الفنون التشكيلية الشعبي�ة وجمالياتها يف مملكة
البحرين.

ع15

28

مهن ًوحرف سادت ثم اندثرت يف مجتمع البحرين
قديما.

ع10

47

ُرب ضارة نافعة.

ع15

29

ثقافة حب إجناب املولود الذكر يف البحرين.

ع10

48

من الفنون الشعبي�ة البحريني�ة  :فن اجلربة.

ع15

30

آلة الطبل.

ع10

49

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

ع16

31

املرجحانة يف املوروث الشعيب القديم.

ع11

50

املنامة عاصمة للتمزي الثقايف 2012

ع16

32

ً
املهن الشعبي�ة يف البحرين سوق احلدادة نموذجا

ع11

51

الثقافة الشعبي�ة مستودع ذاكرة الهوية.

ع17

33

الثقافة الشعبي�ة يف مناهج الرتبي�ة  ..مبادرة خالقة

ع11

52

موقع ثقايف عاليم جديد إهداء للبحرين وألهلها

ع18

34

الطب الشعيب يف البحرين.

ع12

53

يف حضرة الزار .

ع19

35

ً
محمد بن فارس 63 :عاما على رحيله ،أشباح مدن
وشخصيات ومتون كتب وبلدان تقاطعت داخل
جتربت�ه.

ع12

54

الثقافة الشعبي�ة املعرفة والعلم.

ع20

36

يف ظل ذلك الشغف.

ع12

55

عهد املنامة للثقافة الشعبي�ة  :2012نت�اجئ أعمال
ندوة الثقافة الشعبي�ة وحتديات العوملة  .البحرين .
نوفمرب 2012

ع20

37

النهام مغين البحر.

ع13

56

عهد املنامة خارطة طريق للثقافة الشعبي�ة.

ع20

38

أصفى الين�ابيع.

ع13

57

رمضان والعيد يف البحرين عادات وتقاليد متوارثة.

ع21

39

محمد بن فارس املبدع يف فن الـ ( الصوت ) الشعيب.

ع13

58

فنون الفرق النسائي�ة الشعبي�ة يف البحرين.

ع21

40

املعتقد الشعيب يف مجتمع البحرين
تصور الروح يف
ً
(قرية بوري) نموذجا.

ع14

59

منجز الثقافة الشعبي�ة يف مناهج الرتبي�ة احلديث�ة
بمدارس البحرين.

ع22

41

ألعاب وتسايل األطفال يف العيون الطبيعية يف
البحرين.

ع14

60

ً
ويظل الدرب موصوال.

ع24

اتجاهات حركة نشر الثقافة الشعبية العربية :مجلة الثقافة الشعبية نموذجاً (القسم الثالث)
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61

احلالقة يف البحرين.

ع25

80

مهنة القصارين يف البحرين (  1930م  1970 -م )
 :دراسة ميداني�ة

ع37

62

السردية يف احلكايات اخلرافية:
قراءة ىف الدالالت
ً
حكاية اجلنعدة نموذجا

ع26

81

ثقافتن�ا الشعبي�ة وأيادى اجليل اجلديد.

ع37

63

فن العرضة من الفنون االحتفالية يف البحرين.

ع27

82

من احلرف اليت تعتمد على ليف النخلة يف مملكة
البحرين.

ع38

64

الثقافة الشعبي�ة بني ضبط اجلمع ونسقية العلم.

ع28

83

األصول املعجمية لبعض التعبريات األجنبي�ة ذات
الصبغة الرتاثي�ة يف اللهجة البحريني�ة  :مقاربة
لظاهرة االقرتاض اللغوي يف العامية البحريني�ة .ج2

ع39

65

هل من إضافة  ..أم تراه ضياع؟

ع28

84

احلوارية النصية يف أغاين األطفال الشعبي�ة

ع40

66

مفهوم األدوار اليماني�ة يف الغناء البحريىن القديم.

ع29

85

حملة الرتاث الشعيب.

ع19

67

من البحرين إىل العالم IOV Journal ..

ع30

86

ندوة البحرين العاملية ومنجز الوطن يف االنتصارات.

ع19

68

الزواج البحرين «القروي» واملورثات الثقافية
املتأصلة.

ع31

ع24

69

معجم األلفاظ والتعابري الشعبي�ة يف البحرين
واخلليج العرىب جهد ممزي وإضافة غني�ة.

الفنون الشعبي�ة الغنائي�ة يف البحرين  :أغاين الغوص
والسمر يف العمل والرتفيه.

ع31

70

حكاية السنور واجلرذ .

ع32

71

الذاكرة الشعبي�ة والعوملة.

ع32

72

يف عيد البحرين الوطين  :بارادة ملك ومنجز ثقافة
وطن.

ع32

73

األساطري واحلكايات الشعبي�ة املرتبطة باملخلوقات
البحرية يف البحرين ( دراسة حتليلية).

ع33

74

املحموالت الثقافية والقيمية(الرتاثي�ة واملجتمعية)
يف رواية زناب (نموذج مقاربة توظيف الثقافة
الشعبي�ة يف الرواية البحريني�ة)

ع34

75

الدريشة النافذة البحريني�ة  :إطاللة فضول حنو
املباح واملصادر.

ع34

76

احلواج مهنة تتعرث أم تن�دثر

ع35

77

تاريخ مهنة القصارين يف البحرين :دراسة تاريخية
حتليلية.

ع36

78

رسالة الرتاث الشعيب من البحرين إىل العالم  ..ومن
شرارة  ..إىل أخرى.

ع36

79

األصول املعجمية لبعض التعبريات األجنبي�ة ذات
الصبغة الرتاثي�ة يف اللهجة البحريني�ة  :مقاربة
لظاهرة االقرتاض اللغوي يف العامية البحريني�ة .ج1

ع37

87
88

خطوة أخرى على الطريق.

ع26

89

بني ما هو طبيعى وأصيل وبني تصنيعه وإعادة
إنت�اجه .

ع34

الدول العربي�ة
1
2

الشعر النبطى يف اجلزيرة العربي�ة واخلليج من شاعر
القبيلة إىل شاعر املليون.
توثيق الرتاث الشعيب العريب قضية سياسية

ع1
ع1

3

نماذج من أهم أشكال الرقص الشعيب العريب.

ع1

4

مزنلة الثقافة الشعبي�ة يف األوساط العربي�ة.

ع2

5

املنهج يف دراسة الثقافة الشعبي�ة .

ع2

6

الثقافة الشعبي�ة العربي�ة دعوة للحوار.

ع4

7

املنهج يف دراسة املعتقدات والعادات والتقاليد.

ع4

8

ترقيم الثقافة الشعبي�ة.

ع6

أدب شعبي

9

فن سك العملة اإلسالمية.

ع6

28

الناي أقدم آالت املوسيقى الشعبي�ة العربي�ة.

ع12

10

هل من وازع كهذا ؟

ع7

29

تأثري الرتاث الشعيب يف املسرح العرىب.

ع13

11

األلعاب الشعبي�ة يف مصنفات اجلاحظ.

ع7

30

فن الهجيين .

ع13

12

اإلنسان واملخيال (.ندوة ) املنامة  .البحرين - 13
.2009 - 14

ع7

31

املشافهة والتدوين:الثابت واملتغري.

ع13

13

العود آلة العرب.

ع7

32

الثقافة الشعبي�ة بني معطيات المايض وحتديات
احلاضر.

ع13

14

إحبار وآخر.

ع7

33

احلرف التقليدية أهمية البحوث امليداني�ة ومنهجية
دراستها ( )2

ع13

15

ابن خلدون وعلم الفولكلور.

ع8

34

الذاكرة اجلمعية ومفهوم الرتاث احليوي .

ع14

16

جحا وقصته الىت ال تنتهي ظهور أدلة جديدة على
انتشار نوادر جحا.

ع8

35

احلرفيون  ..الهوية واملقاومة.

ع14

17

النظم الشفوي لألغني�ة الشعبي�ة العربي�ة.

ع8

36

منهج البحث لدراسة احلرف والصناعات الشعبي�ة
اليدوية.

ع14

18

املوسيقى العربي�ة رؤية تراثي�ة فلسفية.

ع8

37

يف التشظي الثقايف وغاياته.

ع14

19

المادي وغري المادي يف الثقافة الشعبي�ة ( رؤية
عربي�ة )

ع9

38

اللغز يف األدب الشعيب.

ع15

20

الثقافة الشعبي�ة ظاللها وامتدادتها

ع9

39

الذاكرة الشعبي�ة والذاكرة اإللكرتوني�ة

ع15

21

احللي والزين�ة ىف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة.

ع9

40

القهوة العربي�ة.

ع15

22

ً
ً
الثقافة الشعبي�ة عمقا اسرتاتيجيا.

ع9

41

األصول والبدايات يف السرديات الشفوية.

ع16

23

الرتاث الشعيب واجلزر املنعزلة

ع10

42

العمل امليداين بني النظرية والتجربة.

ع16

24

األسواق الشعبي�ة إعادة اعتب�ار.

ع10

43

قيم الشباب يف عالم متغري.

ع16

25

اإلبداع النسوي يف الثقافة الشعبي�ة.

ع11

44

تدوين األدب الشعيب حفظ أم نقض لفظ ؟

ع17

26

الشعيب العريب :الشعر
دراسة مقارنة يف األدب
ً
النبطى وشعر العتابا نموذجا.

ع12

45

رياضة الصيد بالصقور عند العرب الصقارة تراث
عريب أصيل.

ع17

27

األغاين الشعبي�ة يف األعراس العربي�ة.

ع12

46

الثقافة الشعبي�ة يف وطنن�ا العريب .

ع18
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84
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47

مدخل إىل املوسيقى واملقام اخلمايس.

ع18

66

لباس املرأة العربي�ة بني التقاليد االجتماعية
والتفاعل الثقايف.

ع29

48

الطنبورة.

ع19

67

الرتاث الشعيب وحداثة النص الشعري املعاصر.

ع30

49

يف تنوع اآلالت املوسيقية.

ع19

68

الفضائي�ات وتأثريها يف الثقافة الشعبي�ة.

ع30

50

تأصيل القيم الرتاثي�ة يف وجدان اجليل.

ع20

69

التطهري الثقايف ومحو ذاكرة الشعوب.

ع30

51

من حكايات الماء الشعبي�ة وطقوسه حكاية قران
العجائز وطقس أم الغيث.

ع21

70

الثقافة الشعبي�ة بني المادي والالمادي.

ع31

52

مشروع املرصد العريب للثقافة الشعبي�ة.

ع21

71

جتديد املنهج يف توثيق الرتاث غري المادي.

ع32

53

على محك استعادة فنون ذاهبة

ع21

72

حكاية عشبة .

ع32

54

جدلية الشعيب والنخبوي يف الثقافة العربي�ة.

ع23

73

البن�اء التخيلي يف احلكاية الشعبي�ة

ع35

55

العوملة واخلصوصية الثقافية.

ع24

74

خصائص األدب شعبي�ة يف كتاب بلوهر وبوذاسف

ع35

56

األبعاد الرمزية يف احلكاية الشعبي�ة دراسة لرمزية
احلكاية يف ضوء التحليل النفيس واألنثربولوجيا
وتاريخ األديان.

ع25

75

اجتاهات وطرق ومناهج العمل امليداين لدراسة
الثقافة الشعبي�ة المادية.

ع35

57

الثقافة الشعبي�ة العربي�ة بني الهوية والكوني�ة :قراءة
يف اإلشكاليات واملنهج

ع26

76

الثقافة الشعبي�ة يف عصر العوملة

ع35

58

قراءة نقدية يف العمارة العربي�ة املعاصرة.

ع27

77

خنلة التمر يف املعتقدات الشعبي�ة

ع35

59

ذهب الذين حنبهم.

ع27

78

القول بالعامية والشعر الشعيب

ع36

60

آلة العود يف احلضارة العربي�ة اإلسالمية بني التنظري
العليم واملمارسة املوسيقية.

ع27

79

جتليات البطولة يف األدب الشعيب

ع36

61

األدب الشعيب وحتوالت الثقافة  :مقاربة نظرية.

ع28

80

كسوة الكعبة  ..نسيج ينطق بالتاريخ العريب

ع36

62

الثقافة الشعبي�ة  ..النسق والوظيفة واخلطاب.

ع28

81

تفعيل دور الثقافة الشعبي�ة يف تدريس الرياضيات
لألطفال.

ع37

63

طواش اللؤلؤ واألنغام الفنان أحمد الفردان.

ع28

82

مشروع توثيق الرتاث الشعيب يف املصادر العربي�ة

ع39

64

الذاكرة الشعبي�ة يف أمثال الشعوب العربي�ة

ع29

83

أصول احلكمة»
العناصر اليهودية يف كتاب « منبع َ
املنسوب للبوىن « أهياشراهيا» نموذجا

ع40

65

السرية احلياتي�ة منهجية وتقني�ات حبثي�ة.

ع29

84

مالمح الثقافة الشعبي�ة يف أشعار بشار بن برد

ع40

أدب شعبي

85

األدب الشعيب َ
يح ؟

ع40

86

منهج توثيق المادة الفولكلورية.

ع7

87

القهوة يف الثقافة العربي�ة والشعبي�ة.

ع11

88

األلعاب الشعبي�ة يف مصر والدول العربي�ة.

ع19

89

الثقافة الشعبي�ة يف مواجهة فوىض الربيع العرىب.

ع24

90

مصداقية تنمية احلرف التقليدية يف العالم العريب.

ع24

مثـــل موضوعـــات الثقافـــة الشـــعبي�ة العامـــة والـــي
حظيـــت بنســـبة ( )% 23.7مـــن إجمـــايل املوضوعـــات
تلتهـــا موضوعـــات األدب الشـــعيب بنســـبة (،)% 22.8
التشـــكيل الشـــعيب بنســـبة ( ،)% 17.6وفنـــون األداء
الشــعيب بنســبة ( ،)%16.0العــادات والتقاليــد الشــعبي�ة
بنســـبة ( ،)% 10.8املعتقـــدات واملعـــارف الشـــعبي�ة
بنســـبة ( ،)% 8.3الثقافـــة الماديـــة بنســـبة (.)% 0.7
جدول رقم ()10

التوزيـع املوضوعـى للمـواد املنشـورة بمجلـة الثقافـة
الشـعبي�ة العـدد 40 - 1
عدد

النسبة املئوية

الثقافة المادية

8

% 0.7

91

القانون  ..دستور اآلالت املوسيقية.

ع29

املعتقدات واملعارف
الشعبي�ة

90

% 8.3

92

األغني�ة الشعبي�ة من منظور البحث األنثربولويج.

ع30

العادات والتقاليد
الشعبي�ة

117

% 10.8

93

الوشم  :الرمز واملعىن

ع39

فنون األداء الشعيب

173

% 16.0

االجتاهات املوضوعية

التشكيل الشعيب

190

% 17.6

ســـنتن�اول يف هـــذا اجلـــزء حتليـــل االجتاهـــات
املوضوعيـــة للمقـــاالت املنشـــورة بمجلـــة الثقافـــة
الشـــعبي�ة لألعـــداد مـــن ( ،)40-1والـــذى اعتمـــد
الباح ــث في ــه عل ــى تكش ــيف مق ــاالت املجل ــة لألع ــداد
املذكــورة ،وتصنيفهــا وفــق التصنيــف املتبــع يف الكشــاف
التحليلـــي ألعـــداد مجلـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة().

األدب الشعيب

247

% 22.8

الثقافة الشعبي�ة -
عام

256

% 23.7

املجموع

1081

% 100.0

يكشـــف لنـــا اجلـــدول رقـــم ( )12التوزيـــع العـــددي
للموضوعـــات الـــي تغطيهـــا املقـــاالت حيـــث جنـــد أن
هن ــاك موضوع ــات حظي ــت بتغطي ــة موضوعي ــة كب ــرة

موضوع رئيس

ويكشـــف لنـــا اجلـــدول رقـــم ( )13بشـــكل مفصل
املســـتوى الثاين للتصنيف للتوزيـــع املوضوعى للمقاالت
املنشـــورة بمجلة الثقافة الشـــعبي�ة.
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جدول رقم ()13
التوزيع املوضوعى للموضوعات املنشورة بمجلة الثقافة
الشعبي�ة االعداد من 40-1

موضوع
رئيس

موضوع فرعى
ببليوجرافيا الثقافة الشعبي�ة

موضوع
رئيس
الثقافة
الشعبي�ة -
عام

موضوع فرعى

عدد
املواد

الثقافة الشعبي�ة

4

تعريف الثقافة الشعبي�ة

4

مناهج دراسة الثقافة الشعبي�ة

42

اجلمع امليداين

11

توثيق مواد الثقافة الشعبي�ة

20

مشروعات توثيق الثقافة
الشعبي�ة

2

مؤسسات الثقافة الشعبي�ة

18

جمعيات الثقافة الشعبي�ة

2

متاحف الفولكلور

3

حماية الرتاث الشعيب

4

حملة المأثورات الشعبي�ة

3

إجماىل

عدد
املواد
1

أطالس الثقافة الشعبي�ة

1

دوريات الثقافة الشعبي�ة

15

الفولكلور التطبيقي

1

ورش عمل وندوات الثقافة
الشعبي�ة

3

مؤتمرات الثقافة الشعبي�ة

2

االستلهام من الثقافة الشعبي�ة

14

مهرجانات الرتاث

3

إشكاليات الثقافة الشعبي�ة

86

أعالم الثقافة الشعبي�ة

9

املعتقدات واملعارف الشعبي�ة

2

املعتقدات
واملعارف
�ة
الشعبي
الماء

إجماىل

3

النب�ات

9

شخصيات من الرتاث الشعيب

6

الزمن

2

معاجم وموسوعات الثقافة
الشعبي�ة

3

احليوانات

3

256

أدب شعبي

موضوع
رئيس

العادات
والتقاليد
الشعبي�ة

موضوع فرعى

عدد
املواد

إجماىل

موضوع
رئيس

موضوع فرعى

عدد
املواد

الروح

2

العادات املتصلة باملوت

7

اإلنسان

2

عادات الطعام

22

السحر

9

االحتفاالت الشعبي�ة

19

الرىق من العني

2

األسواق الشعبي�ة

5

الربكة

1

العادات اليومية

2

الطب الشعيب

23

العالقات االجتماعية

2

األولياء

24

العالقات األسرية

1

القديسون

1

الفروسية والصيد

2

حضرة الزار

1

املواسم الزراعية

2

األحالم

2

القضاء العريف

4

االحجار الكريمة

2

آداب السلوك

1

الفالحة

2

آداب املجاملة

3

العادات والتقاليد الشعبي�ة

3

الضيافة

1

عادات امليالد

11

األدب الشعيب

2

عادات الزواج

32

الشعر الشعيب

55

90

األدب
الشعىب

إجماىل

117
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موضوع
رئيس

فنون األداء
الشعىب
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نت�اجئ الدراسة
خلصـــت الدراســـة اىل مجموعـــة مـــن النتـــ�اجئ يمكن
عرضهـــا علـــى النحـــو التايل:
استحـواذ أبـواب األدب الشـعـيب ،عـادات وتـقـالـيـد،ومـوسـيـقـى وأداء حـركـي ،وثـقـافـة مـاديـة عـلـى نـسبة
( )% 71مناملقاالتاملنشورةبمجلةالثقافةالشعبي�ة.
اســـتحوذ باب األدب الشـــعيب على نشر أكرب عدد مناملقـــاالت اليت تنشـــر يف العدد الواحـــد ،فقد تراوحت
املقاالت املنشـــورة بـــن ( )7-2مقاالت باســـتثن�اء
العدد الرابع الذي نشـــر بـــه مادة واحـــدة ،ويليه باب
عادات وتقاليـــد وباب ثقافة مادية بعـــدد يرتاوح بني
لكل منهما.
( )4-1مقـــاالت يف العدد الواحـــد ٍ
ســـاهم عدد ثالثـــة من املؤلفـــن بعـــدد ( )60مقالتمثـــل نســـبة ( )% 13مـــن إجمـــايل عـــدد املقـــاالت
املنشـــورة باملجلة ،وهم على عبـــد هللا خليفة (،)31
هيئـــ�ة التحريـــر ( ،)20ومحمـــد جنيـــب النويـــرى
كل منهـــم
( .)9يليهـــم عـــدد ( )21مؤلـــف شـــارك ٍ
بعـــدد ( )8-4مقـــاالت بإجمايل عـــدد ( )121مقال
بنســـبة ( )% 19.4مـــن إجمـــايل عدد املقـــاالت .أي
أن عـــدد ( )24مؤلـــف يمثلون نســـبة ( )% 7.3من
إجمايل عـــدد املؤلفني ســـاهموا بعـــدد ( )173مقال
 /ترجمة /تأليف مشـــرك تمثل نســـبة ()% 32.5
من إجمايل عـــدد املقاالت املنشـــورة بمجلـــة الثقافة
الشـــعبي�ة من العـــدد (.)40-1
بلـــغ عـــدد كتـــاب بـــاب األدب الشـــعيب ()119مؤلف ــا يمثل ــون نس ــبة ( )% 28م ــن إجم ــايل ع ــدد
املؤلف ــن ،ت ــاه ع ــدد كت ــاب ب ــاب ع ــادات وتقالي ــد

بنســـبة ( )% 21ثـــم ،بـــاب ثقافـــة ماديـــة بنســـبة
(.)% 14.5
يعد التأليف الفردي الســـمة الغالبة يف اجتاهات نشـــراإلنتـــ�اج العليم للمؤلفـــن بمجلة الثقافة الشـــعبي�ة،
فقد بلغ عـــدد املقـــاالت ذات التأليف املشـــرك ()7
مقـــاالت تمثـــل نســـبة ( )% 1.12مـــن إجمـــايل عدد
املقاالت ،أي أن التأليف الفردي يمثل نســـبة ()% 98
من اإلنتـــ�اج الفكري املنشـــور باملجلة.
يشـــر التوزيع اجلغرايف لإلنت�اجية العلمية للمؤلفنياىل أن املؤلفـــن من البحرين شـــاركوا بعـــدد ()128
مقـــاال بنســـبة ( )% 23من إجمـــايل عـــدد املقاالت
املنشـــورة باملجلـــة ،يليهـــا املؤلفون من مصـــر الذين
شـــاركوا بعـــدد ( )87مقـــاال بنســـبة (،)% 15.4
ثـــم تونس بعـــدد ( )84مقـــاال بنســـبة ( ،)% 15ثم
املغرب بعـــدد ( )76مقـــاال بنســـبة (.)% 13.5
يشـــر التوزيـــع اجلغـــرايف للتغطيـــة املوضوعيـــةللمقاالت اىل صدارة املوضوعـــات اليت تعالج الثقافة
الشـــعبي�ة يف الوطـــن العـــريب ،يليهـــا علـــى التوايل
املوضوعـــات الـــي تعالـــج الثقافـــة الشـــعبي�ة
البحرينيـــ�ة ،ثـــم املغـــرب ،تونـــس ،ثـــم مصر.
تش ــر االجتاه ــات املوضوعي ــة للمق ــاالت املنش ــورةباملجلـــة ،إىل صـــدارة املوضوعـــات الـــي تعالـــج
موضوع ــات الثقاف ــة الش ــعبي�ة بوج ــه ع ــام يليه ــا
علـــى التـــوايل موضوعـــات األدب الشـــعيب ،ثـــم
التش ــكيل الش ــعيب ،ث ــم فن ــون األداء ،ث ــم الع ــادات
والتقاليـــد ،ثـــم املعتقـــدات الشـــعبي�ة.
• املراجع
أحمد فاروق .الكشاف التحليىل املرجع السابق.انظر :أحمد فاروق .الكشاف التحليىل ملجلة الثقافةالشعبية للسنوات العرش األوىل االعداد  -. 40 - 1ط- .1
املنامة :الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنرش ،يناير
.2018
-أحمد فاروق .الكشاف التحليىل املرجع السابق.
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أ.عبدالقادر حميدة  -اجلزائر

التمثالت االجتماعية
للمجذوب يف املجتمع املحلي
فضاء بمدينة الجلفة «أنموذجا»

1

يقـــول الباحث املغـــريب عبدالغين منديب« :من بـــن األوهام اليت
تعمل السوســـيولوجيا كعلـــم اجتماعـــي على تدمريها هي شـــفافية
الواقـــع» ،1مـــن هذا املنطلـــق بدت لنـــا صعوبة موضوع كهـــذا ،ذلك
أن املهمـــة األساســـية للباحـــث هنا ،هـــي محاولـــة فهم هـــذا الواقع
غري الشـــفاف ،الـــذي يقدم لـــك وقائعـــا وأحداثـــا ورمـــوزا وحكايات
على الباحـــث قراءتها قـــراءة صحيحة ،وفق مناهـــج مالئمة وبأدوات
مناســـبة ،مـــن هنا تب�دأ احلـــرة يف اإلعـــان عن نفســـها ،وخاصة أنه
عليـــه أن يعيد بنـــ�اء الواقـــع المائـــل أمامه وتركيبـــ�ه .وقد بـــدا لنا يف
محاولة اقرتابن�ا من الفهم أن ال نتســـاءل الســـؤال الذي قد يتب�ادر ألي
دارس للوهلـــة األوىل وهو :ما هي التمثـــات االجتماعية للمجذوب يف
املجتمع املحلي؟ وهو تســـاؤل منطقي ومشـــروع ،لكننـــ�ا رأين�ا أنه قد
يقودنا إىل وصف ســـطيح وســـاذج ،ألنن�ا سننشـــغل بتتبـــع مختلف

عـادات وتـقـالـيـد

التمثـــات وعدهـــا دون فهمها فهما عميقـــا ،وبالتايل فإنن�ا
اهتدينـــ�ا إىل أنـــه لـــو قلبنـــ�ا الطرح على رأســـه وعكســـنا
الســـؤال ســـيكون ذلـــك أجـــدى ،وقـــد بـــدا لنا أيضـــا أن
التقنيـــ�ة املناســـبة لهذا الفهـــم هي املالحظة باملشـــاركة،
ومنـــه فإننـــ�ا سنتســـاءل عن اآلليـــات اليت أوجـــدت هذه
التمثالت ،واليت تعمل على اســـتمرارها ،فيكون التســـاؤل
الرئيـــي كالتايل:
ما هـــي اآلليـــات اليت أنتجـــت وتعيد إنتـــ�اج مختلفالتمثالت اإلجتماعية للمجذوب الشـــيخ النعاس يف
فضائـــه املتواجد يف مدينـــ�ة اجللفة؟
ويتفرع عن هذا السؤال سؤاالن:

 ،mystiqueولـــم يفـــوت إدمونـــد دويت هـــو اآلخر فرصة
احلديـــث عـــن هـــذا النوع مـــن اجلنـــون مشـــرا إىل كون
«العصابيـــن يعتـــرون من جهـــة أخرى أوليـــاء صاحلني
أكرث منهم مصابـــن بمس من اجلنون .واحلـــق أن التميزي
بـــن احلالني أمر بالـــغ الدقة والصعوبـــة» ،2إن الصعوبة
الـــي يتحدث عنهـــا دويت تمكنا من جتاوزهـــا حينما حاولنا
تقديـــم مفهـــوم قريب من املجـــذوب ،مفهـــوم يغرف من
واقـــع املجذوب ال ممـــا حتكيه عنـــه الكتب ،إن القداســـة
الـــي حظي بها هذا اجلنـــون الصويف هي الـــي بوأته مكانة
مركزيـــة ،جعلتـــه يمـــارس ســـلطات رمزيـــة مختلفة يف
املجتمـــع املحلي ،بما هـــي هيمنة وتصرف يف حيـــاة الزوار.

مـــا هـــي اآلليـــات الـــي تعمـــل علـــى اســـتمرارالتمث ــات االجتماعي ــة يف فض ــاء الش ــيخ النع ــاس يف
املجتمـــع املحلـــي؟

ولـــم يكن املجـــذوب ليحظـــى بتلك املكانة لـــوال وجود
«املســـتثمرين لهذا اجلنون» ،وهم النـــواة القيادية يف هذا
الفضاء ،هذه النواة اليت يعترب وجودها شـــرطا أساســـيا يف
تكوين ما أســـماه دارندورف بـ«جماعات املصلحة» واليت
قـــال فيها« :لكـــي تتولد جماعة معين�ة عن شـــبه جماعة،
مـــن الضـــروري أن يقوم بعض األفـــراد بمهمـــة التنظيم،
وأن ينجزوهـــا عمليـــا على أحســـن وجه ،وأن يلعبـــوا دورا
قياديا .إن وجود مؤسســـن ومنظمني وزعماء يعد أساسا
قبليـــا تقنيـــ�ا خللـــق جماعـــة مصلحـــة .إن املنظمني هم
إحدى اخلمائر ،وليســـوا نقطة البداية أو ســـبب التنظيم.
بدونهم يكون التنظيم مســـتحيال».3

املجـــذوب ،املقـــدس والتقديـــس ،الســـلطة ،املكانة
اإلجتماعيـــة ،املجتمـــع املحلـــي ،املريـــد ،الطقس.
ً
اوال:املجذوب:

وحـــى ال يتوهـــم القـــارئ لبحثن�ا أننـــ�ا ربطنـــا مفهوم
املجـــذوب يف عالقتـــه باآلخـــر فقـــط ،وقـــد ســـمين�اه هنا
«فضاء» فإننـــ�ا ندقق القـــول فنقول :نعـــي ب املجذوب
ذلك الشـــخص غريب األطـــوار ،الذي يرتدي لباســـا رثا،
باليـــا ،متســـخا ،يتحـــدث بكالم غـــر مفهـــوم يف الغالب،
تظنـــه مجنونا عنـــد أول وهلة ،ألن غرابة أطـــواره ومظهره
تـــويح بذلـــك ،لكنه ال يـــؤذي اآلخريـــن مثل املجنـــون ،وال
يعتـــدي عليهم ،بل حيظـــى بمعاملة خاصـــة ،تضفي على
حضـــوره وعلى كالمـــه وتصرفاته قداســـة وســـلطة ،إنه
يف الغالـــب حيتفـــظ بلبـــاس واحد طوال شـــهور الســـنة
وفصولهـــا ،ال فرق يف مظهـــره بني الصيف والشـــتاء ،وهو
على أنواع ،فهنـــاك الماكث يف مكان واحـــد ال يغادره أبدا،
وهناك املتجـــول الـــذي ال يتوقف يف مـــكان ،وهناك الذي
يقيم تـــارة يف مـــكان ثم يغـــره ،يعين جيمع بـــن النوعني،

مـــا هـــي اآلليات الـــي أنتجـــت وتعيـــد إنتـــ�اج املكانةاملركزيـــة للمجـــذوب الشـــيخ النعـــاس يف املجتمـــع
ا ملحلي ؟

مشكاة املفاهيم:
ثمة افرتاضـــات بديهية تؤكد وجود هـــذه اآلليات اليت
أنتجت ومـــا تزال تعيد إنتـــ�اج املكانة املركزيـــة للمجذوب
الشـــيخ النعاس يف مدينـــ�ة اجللفة ،وتكـــون أكرث وضوحا
يف فضائـــه ،ولـــذا فإننـــ�ا مـــن أجـــل اإلجابـــة علـــى هـــذه
التســـاؤالت ،وجـــب علين�ا حتديـــد املفاهيم الرئيســـية يف
هذا املقـــال وهي:

يعد هـــذا املفهـــوم مـــن أكرثاملفاهيـــم العصيـــة على
التحديد يف الدراســـات السوســـيولوجية اليـــوم ،فإذا كان
اجلنـــون حالة مرضيـــة ،فإنـــه يف الوعي اجلمعـــي املحلي
يضفي قداســـة علـــى املصاب بـــه ،وقد حـــاول التصوف
اإلســـايم احتواءه حتت مســـى اجلنون الصويف la folie
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املقيـــم واملتجـــول ،وهـــذا الشـــخص يســـميه الصوفية
املجـــذوب أو املـــراد أو المأخـــوذ ،وعند العامـــة الدرويش
أو الزهـــدي .واملحـــدد الرئيـــي يف الفـــرق بـــن املجذوب
واملجنـــون هـــو األذى ،فاملجـــذوب ال يـــؤذي اآلخريـــن
باســـتعمال العنـــف ،واآلخـــرون ال خيافونه بـــل حيرتمونه
ويستأنســـون بمجالســـته ،ولعـــل مـــا ذهبت إليـــه غيت�ة
اخليـــاط من حتديد تعريـــف املجـــذوب يف املظهر اخلاريج
وحـــده دون تصرفاتـــه ليـــس كافيـــا ،فهو عنصـــر ال يزنع
اللبـــس بين�ه وبـــن املجنون.
وقد اســـتخدمنا كلمـــة مجذوب لالســـتعاضة بها عن
تســـميات أخرى أهمها «الويل» و«الزاهد» أو «الزهدي»
وعـــادة مـــا ينـــ�ادى هنـــا بـ«الشـــيخ» بالنســـبة للجميع،
وبــــ«أيب» أيضا بالنســـبة للبعض ،وهو عمومـــا من عرف
عنه صالح مـــا ،بربطه خبـــوارق أو أحـــداث حصلت معه،
ومـــن بني أهم املجاذيب الذين تتمثلهم الذاكرة الشـــعبي�ة
يف كل حني ،ســـيدنا اخلضر عليه الســـام ،الذي له مكانة
خاصة ،وتأيت حكايت�ه مع ســـيدنا مـــوىس املروية يف القرآن
الكريم ﴿ســـورة الكهف اآليات مـــن  64إىل  ﴾82لتعزيز
تلـــك الصورة ،وتربط الثقافة الدينيـــ�ة املحلية بني اخلضر
عليه الســـام واملجاذيـــب املوجوديـــن يف املنطقة بعالقة
أبـــوة روحية ،فهم يـــرون أن هؤالء املجاذيـــب وأهمهم على
اإلطالق الشـــيخ النعـــاس أبن�اء اخلضر عليه الســـام..
ولكي يتضح املفهوم علين�ا االنتب�اه ملحددين أساســـن:
أحدهمـــا خاريج وهـــو املظهـــر اللبـــاس وثانيهمـــا خاريج
أيضـــا لكنه يتحـــدث باســـم الداخلـــي وهـــو التصرفات،
فاملظهـــر اخلاريج يشـــرك فيه املجذوب مـــع املجنون ،أما
التصرفـــات فهـــي اليت تشـــكل عنصر الفـــرق بينهما.
ً
ثاني�ا :املقدس والتقديس :محددات املفهوم:
التقديس هـــو إضفاء هالـــة من التبجيـــل املبالغ فيه،
واالحـــرام الزائد عن حـــده ،ليشء أو شـــخص أو حيوان أو
ّ
مســـيجا بشـــبكة من
مـــكان أو زمان ،ويكـــون هذا الفعل
املحرمات ،فاملقدس بهذا الشـــكل يتعـــارض مع املدنس،
ويتجـــاوز يف معنـــاه وتمثالته املحرم ،حيـــث يقرتب معناه
مـــن املحظـــور األريض ،ليأخذ ســـمة املرغوب الســـماوي،
وذلك ألن تبعـــات انتهاك املحرم يف تصور وواقع اإلنســـان

املؤمـــن قد تكون أخف مـــن تبعات انتهـــاك املقدس ،اليت
يصعب جربها خالفـــا للمحرم.
إنـــه االعتقـــاد يف وجـــود قوى ســـحرية تنفـــع وتضر،
وبإمكانهـــا إضفـــاء الربكـــة علـــى األمكنـــة واألزمنـــة
واألشـــخاص ،إنـــه انتقـــال يف الرؤية ملحل املقـــدس ،من
العـــادي إىل مـــا فوق العـــادي ،ومحـــل املقدس هـــو مقره،
وكل يشء صالـــح ألن يكـــون محـــا للمقـــدس.
إن إضفـــاء هذه القـــوى اخلارقة على محـــل ما (مكان،
زمـــان ،شـــخص ،حيـــوان )..جيعلنـــا ننظـــر إليـــه نظـــرة
مختلفـــة ،ونتمثلـــه بطريقـــة مغايـــرة للعـــادي ،وحنيطه
بمحظـــورات وربمـــا بطقـــوس أيضا..
فاملقدس إذن ال يكتمل إال بوجود ثن�ائي�ة متالزمة وهي:
االعتقاد يف وجود القوى اخلارقة-شبكة املحرمات

محدد نظري

محدد عملي

لقد بـــدا واضحا جليا ،ظهـــور محدد (املحـــرم) ،الذي
يأخذ شـــكله النهايئ على حســـب كل مجتمـــع ،وكل دين،
وكل ثقافـــة ،وهـــو املحـــدد العملـــي لتصـــور نظـــري عن
قدســـية يشء ما ،أو شـــخص مـــا ،أو مكان مـــا ،ولقد درج
الفهم للمقـــدس على اعتبـــ�اره مرادفا للمحـــرم أو التابو،4
غـــر أن التمثل للمقـــدس يف واقع اإلنســـان املتدين يتجاوز
املحـــرم ،فاملقدس أعم وأوســـع.
ً
ثالثا :السلطة:
اليشء الـــذي جعل من الســـلطة مفهومـــا عصيا على
الضبـــط االصطـــايح هو ختفيهـــا ،فهي خفيـــة وتوجد يف
كل مـــكان ،لكنـــه يمكن احلديـــث عنها من خـــال رصدنا
ملختلـــف جتلياتها ،فهـــي تتجلى داخل املجتمع على شـــكل
قـــوة ،وهـــذه القـــوة بدورها قـــد تكـــون ظاهـــرة ومادية يف
حالـــة التعرض مثال ألذى جســـماين من طرف ســـلطة ما
لم ننصع لهـــا ،وقد تكون خفية كانصيـــاع املؤمنني بقانون
ما لهـــذا القانـــون ،فالســـلطة إذن تمارس عملهـــا بآليات
مختلفة مثل العـــرف أو القانـــون أو القـــوة المادية ،لكنها
تتجلـــى يف أشـــكال مختلفة جتعلنـــا نتحدث عن ســـلطة
اجتماعية وســـلطة دينيـــ�ة وســـلطة كاريزمية ،وســـلطة
سياســـية وأخرى اقتصادية.

عـادات وتـقـالـيـد

ومـا يهمنـا يف السـلطة هنا هو جتليهـا يف فضـاء املجذوب،
كسـلطة دينيـ�ة حتـوي يف هـذا التجلـي املحلـي السـلطتني
الرمزيـة والكاريزميـة يف آن واحـد ،كمـا أنه وأثن�اء مسـار أجرأة
هذا املفهوم ال يمكنن�ا إغفال املدلول اللغوي ،الذي من شـأنه
أن يعـزز هـذا املسـار حنو فهم أعمق ،فالسـلطة يف اللغة تنحو
مـن فعـل تسـلط علـى الشيء أي احتـواه وأحكـم القبضـة
عليه ،والسـلطة هي القوة املحكمة واملؤطرة بشكل يصعب
اإلفلات منهـا ،ومـن هنـا يتجلـى تعريفنـا السـلطة يف هـذا
الفضـاء بمـا «هـي قـدرة شـخص معين علـى فـرض أنمـاط
سـلوكية على شـخص آخر» ،5حيث أن السلطة هنا تتجلى
كسـلطة رمزية بما هي سلطة كاريزمية ،وكسلطة كاريزمية
بمـا هـي رمزيـة وماديـة يف آن واحد.
وربما كانت ســـلطة فرد أو مؤسســـة ،تشـــكل توظيفا
ما للمقـــدس يف ســـياقه الدنيوي ،ويعترب هذا أهم تشـــكل
يظهر بـــه املقدس ،حيـــث تت�داخل احلدود بـــن (املقدس
والســـلطة) ويصبحـــان عملـــة واحـــدة ذات وجهني ،هذا
التماهـــي قد جيعل من الســـلطة مقدســـا ،ومـــن املقدس
ســـلطة ،يســـتخدمان التابو ذاتـــه ،واملعىن ذاتـــه للمحرم
«تبـــ�دو الســـلطة كاملقدس عصيـــة ،خارجيـــة ،تتخذ من
ً
ً
ُ
الشـــخص مقرا مؤقتا لها .إنها تن�ال بالتنصيب والتنشئة
ُ
والتكريـــس ،وتفقـــد باخللع وانعـــدام األهلية أو الفســـاد
والظلـــم كما حتظـــى بدعم كامل من املجتمع الذي يشـــكل
املؤتمـــن عليـــه الرابط بني جميـــع أعضائه».6
وبمـــا أنن�ا ســـنعتمد املقاربـــة البورديويـــة يف التحليل،
فإننـــ�ا سنشـــر إىل مفهـــوم (الســـلطة الرمزيـــة) ،وفـــق
تصـــوره ،الذي حتمـــا ســـيتقاطع أثن�اء ذلك مع الســـلطة
الكاريزميـــة كمـــا تصورهـــا ماكس فيـــر بما هـــي نوع من
الســـلطة يســـتمد شـــرعيت�ه من إيمان اآلخرين بالقدرات
اخلارقـــة لشـــخص ما.
ً
رابعا :املكانة واملكانة االجتماعية:
نعـــي باملكانة ذلك الوضع الذي يشـــغله الفرد يف ضوء
توزيـــع احلقوق وااللزتامات والســـلطة .بمـــا هي توقعات
متب�ادلة للســـلوك بني الذين يشـــغلون األوضاع املختلفة
يف بن�اء مـــا أو نســـق اجتماعي ،وهي تعرب عـــن وضع معني
فيـــه ،وعموما فإن املكانـــة هي الوضع الذي يشـــغله الفرد

أو مجموعـــة أفراد داخـــل اجلماعة اليت ينتـــي إليها حيث
حتدده سلســـلة من العوامـــل كالعمر ،واجلنـــس ،واملهنة،
والدخـــل ،الخ ،وهـــذه العوامـــل تعد مؤثرات علـــى مكانة
الفـــرد داخل اجلماعـــة اليت ينتـــي إليها وداخـــل املجتمع
ككل .ويمكننـــ�ا أن نمـــز بـــن املكانة املكتســـبة من خالل
جهود الفـــرد واســـتخدام القـــدرات اخلاصـــة ،واملعرفة،
واملهـــارة ،واملكانـــة املوروثة اليت تأيت بطريقـــة تلقائي�ة ،كأن
يصل الفـــرد إىل ســـن معين�ة مثال
أما بالنســـبة إىل املكانة االجتماعيـــة ،فيتفق املفكرون
علـــى أنهـــا« :الوضع الـــذي يشـــغله الفرد داخـــل تنظيم
معـــن» 7أي أن املكانة االجتماعية هـــي املرتب�ة اليت حيتلها
الفـــرد طبقـــا ملواصفات تؤهلـــه لذلك ،كمـــا تمثل مجمل
تفاعـــل التقديـــرات الـــي حيظـــى بهـــا الفـــرد مـــن طرف
جماعتـــه املنتـــي إليها« ،ولـــكل مكانة إجتماعيـــة معايري
بمـــا يتوقع من شـــاغل هـــذه املكانة».8
لكـــن كل هـــذا الـــكالم عـــن املكانة مـــا هـــو إال محدد
خـــاريج وعام لها ،حيـــث إنن�ا ســـنتحدث يف دراســـتن�ا عن
املكانـــة املركزيـــة الـــي هـــي التقـــاء وجمع لوجهـــن هما
(القداســـة والســـلطة) أو مـــا حنـــب تســـميت�ه بالهيمنة
واخلضـــوع ،وهنـــا جيـــدر بنـــ�ا أن نالحـــظ أن ماكـــس فيرب
يف حديثـــ�ه عـــن (الشـــامان) اعترب أنـــه يكتســـب مكانت�ه
االجتماعيـــة من قدرته على اإلتي�ان بأفعال ال يســـتطيعها
غريه ،وهذه القدرة اليت تســـاوي املكانة هـــي اليت اقتضت
تقديس الشـــامان والطاعة له ،وهنا تـــرز بوضوح ثن�ائي�ة
التقديس والســـلطة الـــي بنين�ا عليهـــا املكانـــة ..لقد دار
فيـــر حول الفكـــرة لكنه لـــم يفصلها التفصيـــل الواضح.
ومـــن هنـــا يمكننـــ�ا القـــول إن تعريفنـــا اإلجـــرايئ للمكانة
املركزيـــة هـــو الـــذي يرتكز علـــى بعدين أساســـيني هما:
مـــن جهـــة الســـلطة الـــي يمارســـها املجـــذوب على
املريديـــن والزوار لكي يعـــزز مكانت�ه املركزيـــة يف مجتمعه
املحلـــي ،ومن جهـــة ثاني�ة القداســـة اليت حيظـــى بها داخل
هذا املجتمـــع ،واليت تســـاهم يف تعزيـــز مكانت�ه.
فتتحـــدد املكانـــة إجرائيـــ�ا ،بتحقـــق هذيـــن البعدين
األساســـيني ،فـــإذا توفرا صـــارت املكانة مركزيـــة ،وإذا لم
يتوفـــرا انتفـــت املكانة املركزيـــة وصارت هامشـــية.
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2

مقام سيدى عبدالرحمن النعاس

ً
خامسا :املجتمع املحلي:
تركز أغلـــب تعريفـــات املجتمـــع املحلي علـــى املوقع
اجلغـــرايف الواحـــد ،ملجموعـــة مـــن األفـــراد واجلماعات،
الذيـــن تربط بينهم عالقـــات اجتماعية وثقافيـــة وديني�ة،
وهي تعريفات ال تفـــي بالغرض ،ذلـــك أن االنتماء لفضاء
ما ،تتعـــدد جوانبـــ�ه ،وتت�داخل ،وحتديـــده يتطلب تدقيقا
أكرث ،ومعاجلـــة أوضح ،حيث أن املوقـــع اجلغرايف الواحد،
إن املجتمـــع املحلي الـــذي نعنيـــ�ه هنا هو مجتمـــع مدين�ة
اجللفة ،املـــردد على فضاء املجذوب الشـــيخ عبدالرحمن
النعاس بـــن ابراهيـــم ،وهو مجتمـــع يتمزي بكونـــه متعدد
يضم جميـــع الشـــراحئ اإلجتماعية ،ويشـــمل كل الفئات،
وبالتـــايل فهو مجتمـــع دين�اميكـــي حيوي جميـــع العناصر
األساســـية اليت يمكـــن أن حيويها املجتمـــع املحلي ،وهي:
اجلماعة ،التفاعـــل ،الروابط الزمانيـــ�ة واملكاني�ة:
فاجلماعة :هم املريـــدون القداىم ،الدائمـــون ،والزوار
املؤقتون ،وأقارب الشـــيخ القاطنـــن يف محيط فضائه.
والروابـــط الزماني�ة اليت تعنين�ا هنا ،هـــي األفراد الذين
تواجـــدوا يف املكان أثنـــ�اء حياة الشـــيخ ،وما يزالـــوا أوفياء
للمـــكان بعد رحيل الشـــيخ ،حيرســـون الفضـــاء ويرعونه،
ويشـــرفون على الهبـــات والزيارات ومختلـــف الطقوس.

والروابـــط املكانيـــ�ة اليت تؤطـــر مجتمعنـــا املحلي ،هي
املنـــازل الـــي تكـــون الفضـــاء ،واليت هـــي عبـــارة عن جتمع
ســـكاين حيوي حـــوايل  07عائالت ،ومزنل الشـــيخ ،وخاصة
غرفتـــه والســـاحة الـــي أمامهـــا ،بمـــا هي فضـــاء ملختلف
طقوس الزيـــارة والهبـــات ،وأيضا ضرحيـــه املتواجد داخل
قبت�ه على بعد حوايل كلم شـــمال املـــكان األول ..أما التفاعل
فهـــو مختلـــف العالقات املتب�ادلـــة داخل فضاء الشـــيخ.
وحتديدنـــا ملفهوم املجتمـــع املحلي ،يتطلـــب منا حتما
توضيـــح وأجـــرأة مفهومنـــا للمريـــد ،فمن هـــم املريدون،
وماذا نعـــي باملريد؟
ً
سادسا :املريد:
خيتلـــف مفهـــوم املريـــد يف فضـــاء املجـــذوب ،عنه يف
حقـــل التصـــوف عمومـــا ،فليـــس هـــو «الـــذي تعلقت
إرادتـــه بمعرفـــة احلق ،ودخل حتـــت تربي�ة املشـــاخي» ،9بل
يأخذ مفهوما أعم لدخول متغري قصدي مباشـــر ،يفســـره
دافعـــه الـــذي جعلـــه يداوم علـــى زيـــارة الشـــيخ ،فمريد
الشـــيخ املتصـــوف قد يســـلك هـــذا الطريق مريـــدا وجه
هللا ،وطمعـــا يف مكانـــة تدنـــو مـــن مكانة شـــيخه ،ويكون
املقصـــد المادي غـــر ظاهر ،لكن هـــذا املتغـــر المادي هو
الـــذي يقف وراء تصرفـــات مريدي املجـــذوب غالبا ،ومنه

عـادات وتـقـالـيـد

فـــإن املريد هنا هـــو كل مـــن داوم على الرتدد على الشـــيخ
حـــال حياتـــه ،وخيرج بهـــذا من دائـــرة املريديـــن املرتددين
على ضريـــح الشـــيخ أو فضائه بعـــد رحيله،
إن اعرتاف املريد بســـلطة الشـــيخ عليه ،جيعله يطلب
منـــه تدخلـــه يف كل شـــؤون حياتـــه اخلاصـــة ،ويعترب هذا
التدخـــل مصدر فـــرح ،ودليل رضـــا وقبول ،ومـــورد بركة،
ومنه يصبـــح الشـــيخ عارفا جتـــب طاعتـــه يف كل األمور،
وقائـــدا ،ومعلمـــا ،ومصلحـــا ،ومرشـــدا ،جيـــب االمتث�ال
ألوامره ،والرضـــوخ له .وهو ما يلغي ذواتهـــم الفاعلة ،ألن
هناك دائمـــا من حيدد لهـــم اخلطاب واملســـار..
إن هـــؤالء املريديـــن وحتـــت وطـــأة الضربـــات املتت�الية
إلخفاقاتهـــم وجـــدوا أنفســـهم يصنعـــون عالمـــا موازيا،
داخل (آســـرة) جديـــدة ،وفضـــاء جديدا ،إنـــه يضمن لهم
إحساســـهم بوجودهم ،الذي حرموا منـــه يف العالم األول..
القـــرب من هـــؤالء املجاذيب صعـــب .والدليل ما حل
بالبعـــض منهم ،فمنهـــم من محا نفســـه بيـــ�ده .وهناك
مـــن بقي مســـلوبا ال يدري شـــيئ�ا .وصحبتهـــم صعبة ألن
هنـــاك خيطا رفيقـــا ،دقيقا بـــن الرحب معهم واخلســـران.
واملريـــدون هم أبن�اء الشـــيخ الروحيـــون الذين تعارف
النـــاس علـــى مناداتهـــم بذلـــك ،وهـــم اليـــوم يف فضـــاء
املجـــذوب النعاس ،ما يقارب  60الســـتني مـــا بني رجال
ونســـاء ،وقد شـــكلوا يف دراســـتن�ا هذه عينتن�ا اليت حددت
معالم مجتمـــع البحث.
وإذا كان املجتمـــع املحلـــي يرعـــى طقوســـا يف فضـــاء
املجـــذوب ،فمـــاذا نقصـــد بالطقـــس؟
ً
سابعا :الطقس :يف بن�اء مفهوم إجرايئ:
ذات يـــوم اختلف طلبة من علـــم االجتماع حول املعىن
الدقيق لكلمـــة «طقس» ،وكل منهم راح يســـرد تعاريف
حيفظها عـــن ظهر قلب ،معتقـــدا أنه على صـــواب ،وبعد
جلبة واختالف شـــديد ،حسم أســـتاذهم الراحل الدكتور
محمـــد بـــن علـــي –رحمـــه هللا -املســـألة قائـــا حبـــدة:
الطقس هـــو كل ما جتـــاوز الكالم..
مـن هـذه احلادثـة التي كنـت احـد أطرافهـا ،سـأبدأ بن�ايئ
ملفهـويم اإلجـرايئ لـ«الطقـس» ،مـع الوفـاء ملعنى أسـتاذي،

ألن تعريفـه كان حاسـما ،لكـن ذلـك ال يمنـع مـن محاولـة
املناقشـة والتجـاوز ،ألن ذلـك حتما يفرح األسـتاذ احلقيقي.
أوال سيســـاهم املدلـــول اللغـــوي للكلمـــة يف تقريـــب
معناهـــا ،بمـــا هو مدلـــول خيـــزن كل األبعاد السوســـيو-
لغويـــة ،ولن نغـــوص يف املعاجم ،بـــل يكفين�ا هنـــا اإلتي�ان
بمدلـــول الكلمـــة كمـــا وردت عند البســـتاين يف قاموســـه
«محيـــط املحيـــط» ،أن الطقـــس عنـــد النصـــارى يطلق
علـــى شـــعائر الديانـــة واحتفاالتهـــا ،وهو معـــرب لكلمة
«تكســـيس» باليوناني�ة ،ومعناها نظام وترتيب ،واجلمع
طقوس ،والطقيســـاء ،والطقيســـة مكان صغري خارج دار
احلريمُ ،يســـتقبل فيـــه األضياف.10
ســـآخذ كلمتـــن مـــن تعريـــف البســـتاين (النظـــام
والرتتيـــب) و(يســـتقبل فيـــه األضيـــاف) ..النظام يعين
طريقة ومســـار واحـــد ،والرتتيب يعـــي التت�ابـــع الذي ال
يتغري ،بمعـــى حركات وأفعال ظاهرة للعيان ،و(يســـتقبل
فيه األضياف) يعين مـــكان للزوار يقومـــون فيه بعمل ما،
وعـــادة ما يكـــون هذا املـــكان ذا قداســـة مـــا ،او على صلة
بالعوالم املقدســـة ،وهنـــا يمكن اســـتدعاء املعىن الالتيين
لكلمة (طقـــس) وهـــو «« »Riteمشـــتقة مـــن الكلمة
الالتينيـــ�ة « »Ritusوهـــي عبـــارة تعين عـــادات وتقاليد
مجتمع معني كمـــا تعين أنواع االحتفاالت اليت تســـتدعي
معتقـــدات تكون خارج اإلطـــار التجريـــي ،11وجبمع كل ما
ذكرنـــاه يمكننـــ�ا أن نصـــل إىل مفهومنا الذي أردنـــاه لكلمة
(طقـــس) وهو :هـــو مجموعة احلـــركات واألفعـــال اليت
تتجـــاوز الـــكالم واليت تتمـــز بتكرارهـــا على نظـــام واحد،
ويقوم بها شـــخص مـــا اســـتجابة لتجربة دينيـــ�ة داخلية
وتعاليـــم خارجية لهـــا صلة بالعوالم املقدســـة.

الشيخ املجذوب عبدالرحمن النعاس وفضاؤه:
ً
اوال :ترميم أطراف سرية ممكنة:
شـــخصية تكاد تكون أسطورية ،شـــديدة احلضور يف
أذهان وتمثـــات املجتمـــع املحلي يف منطقـــة اجللفة وما
حولها ،أشـــعار شـــعبي�ة تمتـــدح خصالها النـــادرة ،وأغان
تتغىن بكراماتها ،أهازيج تمـــأ املالعب الرياضية املحلية،
واألفـــراح العائلية ،إنها شـــخصية الشـــيخ النعاس ،فمن
هو هذا الشـــيخ املجذوب؟ ومـــا قصته؟
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إن اإلجابـة علـى هذيـن السـؤالني بقـدر مـا تبـ�دو سـهلة
للوهلـة األوىل فهـي صعبـة جـدا ،ألن الباحـث سيرتاد
منطقـة بكـرا ،ففـخ احلكايات الشـفوية اليت حيمـل كل أنواع
النقائـض ،وتدويـن احلكايـة كمـا يرويهـا املريـدون مهمـة
مسـتحيلة ألنها متن�اثـرة ،ومتن�اقضة ،وخيتلـط فيها املخطئ
واملصيـب ،ويت�داخـل فيهـا ذلك الـذي يـروي حكاية حقيقية
والـذي حيكـي حكاية متخيلة ،ولـذا كان احلذر سلاحنا األول
ملواجهـة هـذه الصعوبـة ،فبـدءا مـن تاريـخ ميلاد الشـيخ
املختلـف فيـه ،الـذي حيصـره البعـض بين عـايم 1904م
و1907م ،والـذي اعتمدنـا فيـه علـى اللـوح املوضـوع يف
مدخـل الضريح 1905م كونه التاريخ الوسـط بني مختلف
األرقام ،إىل السرية املتضاربة اليت تتن�اقلها الروايات املختلفة
للمرحلـة األوىل مـن حياته ،أي قبل أن يسـتقر به املقام نهائي�ا
يف مكانـه الـذي الزمـه مـدة طويلـة مـن الزمـن..
ورغبة منـــا يف مللمة أطـــراف هذه الســـرة املتفرقة هنا
وهناك ،كان علينـــ�ا االتصال باملريديـــن املعروفني ،الذين
تفرقـــوا هـــم أيضا هنـــا وهنـــاك ،ولـــم يكن األمر يســـرا
أمـــام تمنـــع البعض عـــن اإلدالء بـــأي كلمة ختص ســـرة
شـــيخهم ،وأمـــام إصرار البعـــض على التحـــدث من ويح
ذاكرتهـــم ،رغـــم أن فيهم من كتـــب نتفا عنه يف كراســـات
ودفاتـــر قديمـــة* ،املهـــم أنن�ا حرصنـــا على طـــرق باب كل
واحـــد منهم ،حـــى ال تفوتن�ا كلمة أو حكايـــة ،قد ختدمنا يف
مهمتنـــ�ا هـــذه ،ولعل ما قابلنا مـــن صعوبات زادنـــا إصرارا
على ضرورة إجناز هذه املهمة ،اليت ليســـت ســـوى صفحة
من صفحات تاريخ شـــفوي ،نمعـــن يف دفنـــه ،كأنن�ا نريد
التخلص مـــن هويتن�ا.
الشـــيخ عبدالرحمن النعـــاس بن إبراهيـــم بورقبة ،ولد
عـــام 1905م ،وتـــويف يـــوم األربعـــاء  07أفريـــل 1993م،
ويقـــال أن الشـــيخ النعـــاس هو وارث الشـــيخ الشـــايل،
نســـجت حولـــه حكايـــات أســـطورية ،هـــو الربكـــة وفيه
الربكـــة ،والربكـــة بي�ديه ،يمنحها ملن يشـــاء مـــن مريديه أو
زواره ،ويضفيها على األشـــياء حوله كما يشـــاء ،قد خيلعها
علـــى مكانـــه ،أو غرفته ،أو لباســـه الذي يغـــره على فرتات
متب�اعـــدة جدا ويعتـــر يوم تغيـــره لثي�ابه يـــوم عيد ،حيث
يقـــول مريدوه أن «الشـــيخ اليوم ّ
عيد» ،أي هـــو يوم عيده،
ومنه فهـــو يوم عيدهم ،حيث يتقاطـــرون على تلك الثي�اب

القديمة اململـــوءة يف نظرهم بركة وقدســـية واليت حتمل كل
معاين اخلـــر وجتلبهـــا ،وبإمكانها دفع كل شـــر ،فيقطعونها
إىل قطع صغرية يتقاســـمونها فيما بينهم ،ويمنحون بعض
القطع لبعض الـــزوار ذوي احلاجـــة امللحة.
هو الغوث الـــذي كاد أن يتجاوز درجـــات الغوثي�ة ،وهو
قطـــب الزمان ،وهو الشـــيخ الـــذي لم ير مثله يف املشـــرق
وال يف املغـــرب  ،وهو اجلرنال ،وهـــو طرطاق اجلعب

سبب التســمية بـ«عبدالرحمن النعاس»:

تســـمية عبدالرحمـــن النعـــاس انتشـــرت يف اجللفة
وضواحيهـــا يف بدايات القـــرن المـــايض ،وكان ذلك لما ذاع
صيت الشـــيخ عبدالرحمن النعاس بن ســـليمان العقوين،
أحد الشـــيوخ املتصوفة املشـــهورين الذيـــن تتلمذوا على
يد الشـــيخ املختار بـــن عبدالرحمـــن اجلاليل (نســـبة إىل
أوالد جـــال) ،وهو الذي أطلق عليه تســـمية النعاس ألنه
كان حـــن حيضـــره (حاله) الصـــويف فإنه ينعـــس ،وتأتي�ه
ســـنة من نوم ،وكانت لهذا الشـــيخ مزنلـــة رفيعة يف قلوب
النـــاس لما حبـــاه هللا بـــه من خصـــال وكرامـــات حيكيها
القـــايص والـــداين ،بل وما تـــزال تـــردد إىل اليـــوم ،وهكذا
لم تشـــذ الســـيدة (النخلة) والـــدة شـــيخنا عبدالرحمن
النعـــاس بن إبراهيـــم عن هـــذه القاعدة ،يف تســـمية ابنها
الثـــاين باســـم أحـــد الصاحلـــن ،بعـــد أن ســـمت األول
(محمـــدا) ..لكـــن لهـــذه التســـمية حكاية ،يرويهـــا األخ
األكرب للشـــيخ وهـــو (محمـــد) ملحدثن�ا وهـــي كالتايل:
يقـــول محمـــد :كان الشـــيخ عبدالرحمـــن النعاس بن
ســـليمان-رحمه هللا -يأتين�ا حنن عائلـــة بورقبة املعروفني
بـ(الشـــناين) ،مـــن عـــرش أوالد الغويين مـــن قبيلة أوالد
نائـــل الذائعة الصيـــت ،وكانـــت أيم النخلة ،قـــد ولدتين
وبقيت ســـنين�ا عديدة بـــدون إجناب ،إىل أن جاءنا الشـــيخ
النعـــاس يف العـــام الذي تـــويف فيـــه (أي ســـنة1905م)،
وأثنـــ�اء تلـــك الزيارة خاطـــب الشـــيخ أيم وأيب قائال:
«جاءن ــا طف ــل اس ــمه النع ــاس ،والل ــي حيض ــر لويتــ�ه
لل ــى في ــه».
وهكـــذا ولدت النخلة الشـــيخ ،وســـمته علـــى الرجل
الصالح ،حامل البشـــارة لها باملولود اجلديد :عبدالرحمن
النعاس بـــن إبراهيم.

عـادات وتـقـالـيـد

وقـــد ولـــدت بعـــده عـــدة أوالد هـــم :احمـــد ،عثمان،
عطية ،عبدالغـــي ،وكان له أيضا أخوان مـــن أبي�ه إبراهيم
هما :علـــي وعمر.

سبب جذبته:

طبعـــا تتعـــدد روايـــات ســـبب جذبـــة الشـــيخ ،لكن
الروايـــة األكـــر تـــداوال ،أي املســـتفيضة هـــي تلـــك اليت
ســـمعناها من أكرث من واحد ،لكنن�ا أحببنـــ�ا أن نقيدها هنا
على لســـان املرحـــوم محمـــد (األخ األكرب للشـــيخ) واليت
رواهـــا مشـــافهة ملحدثن�ا:

بعـــد وفاة والـــدي إبراهيم ،قســـمنا األرض ،وقســـمنا
املنـــازل ،أي البيوت املتواجدة على تلـــك األرض ،واليت بها
بيت الشيخ اليوم ،يف اجلهة الشـــرقية من مدين�ة اجللفة
جبانـــب الطريق املؤدي إىل مدين�ة بوســـعادة ،وكانت قديما
خـــارج املدين�ة ،لكـــن بن�ايـــات املدين�ة اآلن وصلـــت إليها،
فهـــي اآلن جبانب اجلامعـــة وجبانب محطـــة النقل الربي،
وهنـــا نتوقـــف لنحكـــي ما قيـــل للشـــيخ ذات يـــوم حيث
اشـــتكى لـــه زائروه من بعـــد بيت�ه عـــن املدينـــ�ة فقالوا له:
يا شـــيخ لو جتيئنـــ�ا إىل اجللفة (وســـط املدين�ة) أحســـن،
فابتســـم الشـــيخ وقـــال :اجللفـــة هـــي اليت ســـتجيئين.
وهكذا حـــدث بالفعل.
قال محمـــد :وكان الشـــيخ يرحل معنـــا ،ويقيم معنا،
يميش بيننـــ�ا ،يرعى الغنـــم ،ويصطـــاد أيضا معنا.
لكـــن الذي حدث بعد ذلـــك هو أنه تـــزوج امرأة جميلة
مـــن (النـــواورة) ،ويب�دو أنه أحبهـــا ،لكن املـــرأة لم تمكث
عنـــده طويـــا ،بـــل هربت عليـــه ،وتركـــت له ابنـــ�ة بهية
الطلعـــة اســـمها (عائشـــة) هي الـــي عند حيـــى بلخريي
اليوم ،وعلى إثر هـــذا احلادث ،قبضتـــه اجلذبة ،ودخل يف
حال آخر.
يف البدايـــة كان يمـــي يف أحيـــاء اجللفـــة ،ووراءه
كالب تتبعــه ،وكان ين ـ�ام عنــد الشــيخ (الــرب) يف دشــرة
(بـــن تيبـــ�ة) ،وكان اجلميـــع يعرفـــه يف وســـط املدينـــ�ة
كان أيضـــا يمكـــث أحيانـــا عنـــد (الســـعدية المايديـــة)
أو عنـــد (أم هـــاين) زوجـــة الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن
الطاهر-رحمـــه هللا ،-ويف ســـنة 1979م ،اســـتقر بـــه
املقــام يف بيت�ه خارج املدين�ة.

3

محمد بن النعاس

وكان خـــال تلـــك الســـنوات أي منذ ســـنة  1979إىل
غايـــة  ،1982خيـــرج مـــن غرفتـــه ،ويتجول حـــول البيت
ويف محيطـــه وال يبتعد كثـــرا ،لكنه منذ ســـنة  1982وإىل
غايـــة يوم وفاتـــه يف  07أفريـــل 1993م لم يغـــادر غرفته
قـــط .والعجيب أن ثي�ابه كانت تبلـــى ،واألعجب أن حذاءه
من نوع صـــويف (بانطوفـــة) كان يبلى على الرغـــم أنه كان
ال يمـــي بـــه إطالقا (ثـــم يســـتدرك قائـــا :يف الظاهر ال
يمـــي ،لكـــن يف الباطن كان يمـــي كثـــرا) ،وكان ال يغري
ثي�ابه إال يف يـــوم عيده.
وقـــد كان أخـــوه الـــذي يصغـــره أحمـــد -رحمـــه هللا-
من أحـــب إخوتـــه إليـــه وأعزهم ،وقـــد حكا ملحدثنـــ�ا هذه
احلكاية ،الـــي تتحدث عن حال الشـــيخ يف بدايات جذبت�ه
قال :غـــاب عنا الشـــيخ مـــدة وأصبحنـــا ال نـــراه ،فقلقت
عليه واشـــتقت إليه ،وذات يوم بلغ قلقـــي أقصاه ،فركبت
بغلـــي ،وذهبت أحبث عنـــه ،فوجدته يف نـــوايح (الزريقة)
جالســـا حتت قنطرة صغرية وحتيط به احليـــات والثعابني،
الثعبـــان الواحـــد كان يقوم واقفـــا مثل رجل.
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عتبـــ�ة بـــاب داره ،فتحـــل محـــل الرغبـــات
الدنيوي ــة الفانيــ�ة ،رغب ــات أس ــى وأبق ــى،
وهك ــذا تص ــر زي ــارة الش ــيخ ع ــادة يومي ــة،
وطقس ــا مس ــتمرا ،يغذي ــه الش ــوق لرؤي ــة
وجـــه الشـــيخ ،واملكـــوث عنـــده أطـــول
وقـــت ممكـــن..
ً
ثانيـــ�ا :محـــددات فضاء املجذوب الشـــيخ
ا لنعا س :
حالة األمكنة:

دار الشيخ النعاس

 :دار الشـــيخ النعـــاس لـــم تـــزل علـــى
حالها ،لـــم يتغري فيهـــا يشء ،ســـواء داخلها
أو خارجهـــا ،وســـواء يف شـــكلها التقليـــدي
كســـقفها مثـــا ،أو يف طالئهـــا اخلـــاريج
األبيـــض..

زاوية النعاس

وق ــد ح ــكا أحم ــد ه ــذه احلكاي ــة م ــرات أم ــام الش ــيخ،
وكان الشـــيخ يبتســـم ..ولقـــد تأثـــر الشـــيخ كثـــرا يـــوم
وف ــاة أخي ــه أحم ــد..
كان الشـــيخ يتحســـس مشـــكلة كل واحـــد مـــن
زائري ــه ،وكان ــت املحب ــة ه ــي ذل ــك الرب ــاط ال ــذي يص ــل
بينـــ�ه وبـــن مريديـــه ،ربمـــا يف البدايـــة كان لـــكل واحـــد
غرض ــه الدني ــوي ،لك ــن املقاص ــد تتغ ــر بمج ــرد اجتيـ ـ�از

فداخـــل غرفـــة الشـــيخ جنـــد ســـريره
الفـــردي الـــذي هـــو يف مواجهـــة البـــاب
مباشـــرة ،وعلـــى يســـاره أي عنـــد رجلـــي
الشـــيخ توجـــد (القباريـــة) وهـــي بنـــ�اء
حديــدي يشــبه الغرفــة الضيقــة جــدا بالــكاد
تســـع شـــخصا واحـــدا ،مغطـــاة بـــأزر ذات
ألــوان مختلفــة ،كان الشــيخ يدخــل داخلهــا
أحيانـــا ،وكان يقـــول أحيانـــا قبـــل دخولـــه
هنـــاك أنـــه ذاهـــب (ليســـقي احلديقـــة)،
والشـــيخ لـــم يكـــن يغـــادر غرفتـــه أبـــدا،
وبال ــذات من ــذ نهاي ــات ثمانينيـ ـ�ات الق ــرن
 4المـــايض ،فقـــد كان يتنقـــل داخلهـــا لكنـــه
لـــم يكـــن يغادرهـــا ..ويوجـــد أمـــام ســـرير
الش ــيخ (مائ ــدة حديدي ــة مصنوع ــة عل ــى
شــكل مكتــب صغــر) ،كان الــزوار يضعــون عليهــا بعــض
هباتهـــم أو طلباتهـــم ،وكثـــرا مـــا وضعـــت علـــى هـــذا
املكت ــب ملف ــات إداري ــة فمث ــا :وض ــع أح ــد والة اجللف ــة
القدمــاء ملفــه هنــاك بغيــة ارتقائــه كوزيــر ،لكــن الشــيخ
رفـــض امللـــف ،وكثـــرا مـــا وضعـــت عليـــه اســـتدعاءات
اخلدم ــة العس ــكرية وحادث ــة عبدالق ــادر بلح ــاج معروف ــة

عـادات وتـقـالـيـد

يف ه ــذا الب ــاب ،وكث ــرا م ــا وضع ــت علي ــه ملف ــات طل ــب
ســـكن اجتماعـــي أو رغبـــات زواج او صـــورة امـــرأة يريـــد
اح ــد ال ــزوار خطبته ــا وال ــزواج منه ــا ،وال ــكل كان ينتظ ــر
م ــا يقول ــه الش ــيخ خبص ــوص طلباته ــم املوضوع ــة عل ــى
املكت ــب ،مكت ــب الش ــيخ كان يمث ــل اح ــد الس ــبل املهم ــة
للوصـــول علـــى الشـــيخ ومخاطبتـــ�ه ،فهـــو محـــل هيبـــ�ة
وتقدي ــس مثل ــه مث ــل الش ــيخ ،ق ــد وض ــع علي ــه مصح ــف
م ــا يــزال إىل الي ــوم ،وغن ــاء م ــاء يش ــرب من ــه ال ــزوار بض ــع
ش ــربات متمثل ــن قداس ــة املش ــروب ،ودائم ــا م ــا يوض ــع
علي ــه طب ــق ممل ــوء (روين ـ�ة) أو (م ــردودا) ،فتج ــد ال ــزوار
يتس ــابقون ليظف ــروا بلقيم ــات العتقاده ــم بربكت ــه ،فه ــا
هـــي «قيـــم األكل تســـري خـــال اآلكل».12
ج ــدران غرف ــة الش ــيخ كله ــا مغط ــاة بال ــزرايب ،وأرضه ــا
أيض ــا مفروش ــة بال ــزرايب ،م ــا ع ــدا موضع ــا واح ــدا ،وس ــط
الغرف ــة يظ ــل كم ــا ه ــو ،وه ــو عب ــارة ع ــن حف ــرة صغ ــرة،
تســـقى دوريـــا بالمـــاء ،وال تـــكاد جتـــف ،ألن الشـــيخ أمـــر
بذلـــك ،تلـــك احلفـــرة الصغـــرة كان الشـــيخ يســـميها
(ع ــن احلي ــاة) ،وهاه ــم املري ــدون حينم ــا يدخل ــون غرف ــة
الش ــيخ ال ينس ــون طق ــس وض ــع ي ــد عل ــى ذل ــك املزي ــج
م ــن ال ــراب والم ــاء ،ومس ــح وجوهه ــم ب ــه ،مس ــتحضرين
قداس ــة تل ــك احلف ــرة الصغ ــرة ج ــدا..
هذه هـــي الغرفـــة اليت يـــردد املريدون أن الشـــيخ قال
عنها «هذي اجلنـــة ،واللي تنفس فيهـــا وهللا ما خياف»..
وال تقتصر دار الشـــيخ على هذه الغرفـــة ،بل هناك ثالث
غـــرف أخـــرى داخليـــة ،وهـــي مخصصة للطهـــو وحتضري
(املعروف) ،يتوســـطها فناء مخصص (للحضرة) ..وهي
غرف النســـاء ،أما الرجـــال فلهم غرفتـــان خارجيت�ان خارج
البنـــ�اء كله ،كما يوجـــد خارج البنـــ�اء (حايس المـــاء) وهو
برئ ماء حفره أحـــد والة والية اجللفة الذيـــن كانوا خيدمون
الشـــيخ ،ولإلشـــارة فقد قام أحد الوالة الســـابقني بشـــق
الطريق املؤدي لدار الشـــيخ.

القبة والضريح:

باب القبة خشـــي أخضر طوله 2م و 16ســـم وعرضه
97ســـم ،عليه لوحة خشـــبي�ة صغرية بلون يميل إىل البين
الفـــاحت مكتـــوب عليها خبـــط صغري أســـود :هـــذا ضريح
املرحوم الشـــيخ النعاس.

أم ــا عل ــى اجل ــدار يم ــن الب ــاب فتوج ــد لوح ــة أخ ــرى
أك ــر م ــن القطع ــة اخلش ــبي�ة األوىل ،وه ــي م ــن الرخ ــام،
بيضـــاء ،مربعـــة الشـــكل ،يبلـــغ طـــول كل ضلـــع فيهـــا:
 29س ــم ،مكت ــوب عليه ــا باللغ ــة العربيــ�ة وبالفرنس ــية
م ــا يل ــي:
املرحوم الشيخ النعاس بورقبة
CHEIKH NAAS
املولود بسنة 1905
املتوىف بسنة 1993
رحمه هللا-وهـــذه القبـــة الـــي بهـــا ضريـــح الشـــيخ ،هـــي الـــي
بن�اه ــا املق ــاول الراح ــل حم ــروش الغوي ــي ،بع ــد أربعيني ـ�ة
الشــيخ مباشــرة ،ويبلــغ طولهــا 8 :م و 41ســم ،وعرضهــا
 6م و 55ســـم ،وارتفاعهـــا  3م و 16ســـم ،بهـــا نافذتـــان
صغريت ــان م ــن جه ــة الش ــرق ،وأخري ــان مماثلت ــان تمام ــا
م ــن جه ــة اجلن ــوب ،ويبل ــغ ع ــرض كل منه ــا  47س ــم،
والطـــول  92ســـم ،وتنتهـــي مـــن األعلـــى بمـــا يشـــبه
املثل ــث أو اله ــرم.
يف داخ ــل القب ــة وف ــوق الضري ــح مباش ــرة يوج ــد بنــ�اء
خشـــي يســـى محليـــا بـ»القباريـــة» ،مغطـــى بقطـــع
قمـــاش ذات ألـــوان مختلفـــة تســـى كل قطعـــة منهـــا
بـــ«اإلزار» ،ويبلـــغ إرتفـــاع القباريـــة 1م و 35ســـم ،أمـــا
عرضهـــا فيبلـــغ 1م و 5ســـم.
وتوج ــد إىل جان ــب قب ــة الش ــيخ قب ــة أخ ــرى أصغ ــر،
وأق ــدم ،فارغ ــة ،أي ال يوج ــد به ــا ضري ــح ،وق ــد أخربن ــا
املقـــدم علـــي ،وهـــو واحـــد مـــن املقاديـــم املتواجديـــن
باملـــكان وأهمهـــم كونـــه يقطـــن املـــكان ،بـــأن عجـــوزا
تدعـــى «الوعيلـــة» هـــي الـــي بنـــت تلـــك القبـــة
الصغـــرة حينمـــا كان الشـــيخ علـــى قيـــد احليـــاة وقـــد
ســـاعدها يف ذلـــك أحـــد املريديـــن املســـى شـــرماط
علـــي ،وقـــد تـــم البنـــ�اء عـــام 1982م ،غـــر أن الشـــيخ
أبـــدى امتعاضـــه مـــن هـــذا البنـــ�اء ،وخاصـــة كـــره
إحياءاتـــه ،وقـــد اشـــار إىل ذلـــك حـــن ذكـــر مـــا معنـــاه
كأن القـــوم يســـتعجلون رحيلـــه.
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رابعا :دين�اميكية الفضاء من خالل التمثالت

«قراءة سوسيولوجية»:

وجدنـــا يف فضـــاء املجـــذوب رؤيتـــن أساســـيتني
متن�اقضتـــن ،ربمـــا تشـــكالن امتيـــ�ازا لهـــذا الفضـــاء ،أو
ربم ــا هم ــا نتــ�اج التع ــدد ال ــذي يتيح ــه الفض ــاء لل ــدارس
واملتأمـــل والباحـــث ،فهـــو أوال فضـــاء إلذابـــة الفـــوارق
االجتماعيـــة وتعايـــش الطبقـــات وتوحيـــد الـــرؤى
والتطلع ــات ب ــن املريدي ــن ،وم ــن ث ــم جن ــد أن املج ــذوب
يعم ــل م ــن خ ــال أقوال ــه وس ــلوكه وإش ــاراته عل ــى إذاب ــة
كل اخلالفـــات املوجـــودة بـــن املريديـــن علـــى املســـتوى
االقتصـــادي واالجتماعـــي والثقـــايف ،وحتريـــر املريديـــن
املنحدري ــن م ــن الفئ ــات الدنيـ ـ�ا م ــن عقده ــم الطبقي ــة
الشـــعورية والالشـــعورية وختليصهـــم مـــن مركـــب
النقـــص عـــن طريـــق ،أوامـــره ،ومـــا يبثـــ�ه مـــن أمـــل يف
النفـــوس ،ومـــا يتيحـــه مـــن فـــرص للنجـــاح يف شـــى
املياديـــن ،ولعـــل مـــن أهـــم الوظائـــف األساســـية الـــي
يضطل ــع به ــا ه ــذا الفض ــاء ه ــي إجي ــاد حال ــة م ــن الت ــوازن
بـــن عناصـــر البيئـــ�ة االجتماعيـــة ،ويســـاهم يف خلـــق
عالق ــات إجيابيــ�ة ب ــن املريدي ــن الدائم ــن فيم ــا بينه ــم،
وبـــن الـــزوار املؤقتـــن ،وأيضـــا بينهـــم وبـــن القائمـــن
عل ــى الفض ــاء املنحدري ــن م ــن أق ــارب الش ــيخ خصوص ــا،
وهـــذه العالقـــات مبنيـــ�ة علـــى التعـــاون واألخـــوة
والتســـامح والتواصـــل والتآلـــف واملشـــاركة ،ونبـــ�ذ
كل عالقـــة قائمـــة علـــى الصـــراع والعـــدوان واإلقصـــاء
والتهميـــش والتن�افـــر والكراهيـــة.
إنـــه فضـــاء يتيـــح للمريـــد والزائـــر معـــا معـــارف
متع ــددة ،وجدي ــدة أيض ــا ،ويعلمه ــم أس ــلوب االنفت ــاح
علـــى اآلخـــر والتث�اقـــف معـــه  Acculturationكمـــا
أن املســـتفيدين يف هـــذه الفضـــاءات مـــن الرأســـمال
الرمـــزي ،يعملـــون علـــى املحافظـــة عليـــه ودعمـــه
بمختلـــف اآلليـــات والوســـائل املتاحـــة ،مثـــل إعـــادة
إنتـ ـ�اج حكاي ــات الكرام ــات( ،ونالح ــظ أن العدي ــد م ــن
الكرام ــات تستنس ــخ يف جه ــات مختلف ــة م ــن الوط ــن)
واســـتظهار أقـــوال املجـــذوب ،وقدراتـــه اخلارقـــة،
«ويســـاهم اخلـــدام واملريـــدون هـــم أيضـــا يف تدعيـــم

الرأس ــمال الرم ــزي لل ــويل صاح ــب الضري ــح برواياته ــم
املتجـــددة حـــول حاجاتهـــم الـــي قضيـــت ورغباتهـــم
الـــي حققـــت بفضـــل مزايـــا وبـــركات الـــويل» .ومـــن
جهـــة ثانيـــ�ة ،ويف رؤيـــا مختلفـــة فـــإن فضـــاء املجـــذوب
هـــو فضـــاء لتكريـــس الطبقيـــة والهيمنـــة ،املقربـــون
مـــن الشـــيخ ســـواء كانـــوا مريديـــن قـــداىم أو أقـــارب
املج ــذوب ،حيتل ــون مراك ــز متقدم ــة تمكنه ــم م ــن بس ــط
نفوذه ــم وهيمنته ــم ،فنظ ــام فض ــاء املج ــذوب ،يش ــبه
نظـــام املجتمـــع يف كل مؤسســـاته ،فهـــو نظـــام هـــريم
يقـــوم علـــى الســـلطة والتســـلط والعنـــف الرمـــزي،
وحيتـــل املجـــذوب فيـــه املركـــز الرئيـــي واألول ،وحيتـــل
املري ــد املبتــ�دئ أو الزائ ــر املؤق ــت املرك ــز األدىن ،وبينهم ــا
يـــيء املريـــدون القـــداىم ،وأفـــراد عائلـــة املجـــذوب.
ً
اوال :دوافع ارتي�اد فضاء املجذوب:
تتعـــدد دوافـــع ارتي�اد فضـــاء الشـــيخ وزيارتـــه ،تبعا
لتعـــدد مقاصد الـــزوار ،وعـــادة ما يمكن تقســـيم الدوافع
إىل خاصـــة وعامة ،فاخلاصة مثل :الشـــفاء من األمراض،
اإلجناب ،اخلوف مـــن الغد ،الزواج بصفـــة عامة ،واختي�ار
الـــزوج أو الزوجة بصفة خاصة ،جلـــب احلظ ،فتح أبواب
الرزق ،النجـــاح يف االنتخابات ،االرتقـــاء يف املناصب ،رضا
هللا ،دخول اجلنـــة ،الوالية ،محبـــة األولياء..
ولق ــد مكنتنــ�ا التقنيــ�ة البحثيــ�ة ال ــي اعتمدن ــا عليه ــا
وه ــي املالحظ ــة باملش ــاركة ،م ــن إدراك مختل ــف الدواف ــع
احلياتي ـ�ة ،وال ــي ص ــرح لن ــا به ــا املري ــدون ،حي ــث ش ــرعنا
يف تســـجيل مختلـــف القضايـــا الـــي استشـــاروا فيهـــا
الشـــيخ ،وهكـــذا بعـــد جمعنـــا اإلجابـــات ،تمكنـــا مـــن
حتدي ــد مختل ــف دواف ــع الزي ــارة ،طبع ــا دون أن نس ــألهم
مباش ــرة ع ــن ذل ــك ،ألن الس ــؤال املباش ــر م ــن ش ــأنه أن
يغالطنــا ،وجــاءت القضايــا الــي تكمــن وراء الزيــارة ،وفــق
الرتتي ــب الت ــايل :حي ــث الحظن ــا أن الدواف ــع االجتماعي ــة
م ــن زواج وط ــاق وإجن ــاب حتت ــل الص ــدارة ،وه ــذا مم ــا
يعـــزز اجتماعيـــة ظاهـــرة اللجـــوء للمجـــذوب ،ويجعـــل
م ــن ه ــذه الظاه ــرة موضوع ــا اجتماعي ــا بامتيـ ـ�از ،وت ــأيت
الدواف ــع االقتصادي ــة م ــن عم ــل وجت ــارة يف الرتب ـ�ة الثاني ـ�ة
وه ــي نس ــبة تع ــزز ال ــرأي القائ ــل ب ــأن الرأس ــمال الرم ــزي
قـــد يكـــون منتجـــا لرأســـمال مـــادي ،ثـــم تـــأيت الدوافـــع

عـادات وتـقـالـيـد

الشــخصية الفرديــة الــي قــد ال ترتبــط بأبعــاد اجتماعيــة
يف ظاهره ــا م ــن الدراس ــة واخلدم ــة العس ــكرية والش ــفاء
م ــن األم ــراض ،بينم ــا حتت ــل الدواف ــع السياس ــية رتبـ ـ�ة
متأخ ــرة ،بم ــا ه ــي دواف ــع تق ــف وراء الزي ــارة ،وه ــذا يب ـ�دو
لنــا أنــه عكــس نت ـ�اجئ دراســة حســن رشــيق الــي وضعــت
الدافـــع الســـيايس يف املقـــام األول ،لكـــن كـــون الدافـــع
الســـيايس هنـــا ضئيـــلا ،ال يعـــي أن هـــذه الفضـــاءات ال
تس ــتغل سياس ــيا ب ــل بالعك ــس ه ــي فض ــاءات خصب ــة
ألي نـــوع مـــن أنـــواع االســـتغالل واالســـتالب ،مثـــال
ذل ــك م ــا حدثنــ�ا ب ــه املري ــد عل ــي ج ــداوي ح ــول الدواف ــع
بال ــذات حي ــث ق ــال« :املري ــدون عل ــى أن ــواع ،منه ــم م ــن
يبحـــث عنـــد املجاذيـــب عـــن احلكمـــة ،أو الكيميـــاء ،أو
اس ــتخراج الكن ــوز ،وقلي ــل منه ــم أولئ ــك الذي ــن يري ــدون
وج ــه هللا ،أن ــا عندم ــا ذهب ــت إىل الش ــيخ النع ــاس كن ــت
يف بداي ــة أم ــري أبتغ ــي الدني ـ�ا ،وكن ــت كلم ــا دخل ــت علي ــه
ق ــال يل :ي ــا أحم ــد اخ ــرج ارب ــط «الزايل ــة» ول ــم يس ــمح يل
بالدخ ــول ،تك ــرر ذل ــك مع ــي مرت ــن أو ث ــاث ،ويف ذل ــك
اليـــوم الـــذي فهمـــت فيـــه أنـــه يقصـــد بالزايلـــة الدنيـــ�ا
الفانيـ ـ�ة ،س ــمح يل باليق ــاء ول ــم يع ــد خيرج ــي» .13كم ــا
نـــود اإلشـــارة إىل أن هنـــاك مـــن لـــم يبوحـــوا بدوافعهـــم
معتبري ــن ذل ــك «س ــرا خاص ــا» أو مس ــألة بينه ــم وب ــن
الشــيخ ،وحبــذوا أن تظــل طــي الكتمــان ،لكــن رغــم ذلــك
فإنه ــا مهم ــا كان ــت ل ــن خت ــرج ع ــن محي ــط م ــا حت ــدث عن ــه
املري ــد ج ــداوي آنف ــا.
وهنـــاك أيضـــا دوافـــع أكـــر عموميـــة مثـــل تلـــك
الدواف ــع السياس ــية اخلاص ــة بأم ــن الب ــاد واس ــتقرارها،
أو الدع ــاء ل ــويل األم ــر بط ــول العم ــر والصح ــة والعافي ــة،
وأن يرزق ــه هللا البطان ــة الصاحل ــة ،وأيض ــا ينــ�درج ضم ــن
ه ــذه العمومي ــة االستس ــقاء ،وأن يك ــون الع ــام ع ــام خ ــر
عل ــى احل ــرث والنس ــل .كم ــا ال يمكننـ ـ�ا إغف ــال الدواف ــع
األخــرى الــي ال تنتــي إىل هــذه وال إىل تلــك مثــل الفضــول،
واس ــتغالل احلري ــة املتاح ــة داخ ــل الفض ــاء ،وديمقراطي ــة
العالق ــات ب ــن اجلنس ــن ملعاكس ــة النس ــاء ومراودته ــن،
أو االلتق ــاء جبماع ــة رف ــاق للتس ــلية وتمضي ــة الوق ــت ب ــل
وح ــى اق ــراف بع ــض املنك ــرات كش ــرب اخلم ــر ،طبع ــا
لي ــس أم ــام الش ــيخ ،وال داخ ــل محيط ــه املق ــدس ،ب ــل ق ــد

تكــون خلــف البن�ايــات املهدمــة القديمــة الــي كانــت يومــا
ج ــزءا م ــن بي ــوت عائل ــة الش ــيخ.
فالزائ ــر إذن يلج ــأ للمج ــذوب بغي ــة قض ــاء املصال ــح
االجتماعي ــة كال ــزواج واإلجن ــاب ،أو طبيــ�ة كالش ــفاء م ــن
بعـــض األمـــراض املســـتعصية عـــن العـــاج «يف فضـــاء
الشـــيخ تـــروى حكايـــات بـــأن الشـــيخ كان الســـبب يف
الشـــفاء مـــن أمـــراض خطـــرة كالســـرطان مثـــا ،وهـــي
كثـــرة هـــذه احلكايـــات ال يتســـع املقـــام لســـردها»...
أو اقتصاديـــة للحصـــول علـــى منصـــب عمـــل والـــرحب يف
التجــارة وغريهــا ،أو نفســية كرجــاء الشــفاء مــن االكتئ ـ�اب
أو الوســواس أو الهلوســة وغريهــا ،أو سياســية كالنجــاح يف
االنتخاب ــات أو االرتق ــاء يف املناص ــب ،وهن ــاك أيض ــا م ــن
يعت ــر ه ــذه الزي ــارة تراث ــا جت ــب املحافظ ــة علي ــه ،اس ــتمرارا
لتقالي ــد قبلي ــة أو ثقافي ــة.
ً
ثانيـــ�ا :طقـــوس الزيـــارة والذبيحـــة والهبـــة يف فضـــاء
املجـــذوب:
إن الزيـــارة للمجـــذوب يف املجتمع املحلـــي أثن�اء حياته
أو بعـــد رحيلـــه ،إما أن تكـــون فرديـــة ،أي أمرا شـــخصيا،
أو جماعيـــة ،واجلماعيـــة إما أن يكـــون «ركبـــا» أي زيارة
منظمـــة مـــن طـــرف عشـــرة أو قبيلـــة معينـــ�ة ،كركب
«أوالد بلـــول» أو ركـــب «أوالد عيفـــة» ،أو «وعـــدة»
أي معروفـــا ســـنويا ال يشـــرط فيـــه االنتمـــاء لقبيلة ما،
وللزيـــارة وظائفها ودالالتهـــا االجتماعيـــة والديني�ة ،فهي
عـــادة ارتبطـــت بالـــراث الشـــعيب وهـــي ظاهـــرة عامـــة
عرفها املجتمـــع اجلزائـــري عامة ،واملحلـــي خاصة ،حيث
عرفـــت انتشـــارا بالغـــا ،وعمـــل النـــاس علـــى إحيائها يف
مواســـم معينـــ�ة واســـتمروا يف إقامتهـــا ،وديمومـــة هـــذه
الظاهـــرة ترتبط ارتب�اطـــا وثيقا بواقع النـــاس االجتماعي،
وبمعتقدهـــم الديـــي ..وهـــي بذلـــك تعتـــر جـــزءا مـــن
املمارســـة الشـــعبي�ة الدينيـــ�ة ،وبالتـــايل فهـــي متجذرة يف
الســـلوك االجتماعي واملخيال الشـــعيب ،ومنه فإن رؤيتن�ا
السوســـيولوجية تفـــرض علينـــ�ا تن�اولها مـــن حيث هي
ظاهـــرة ديني�ة تالمـــس املعتقـــد الديين ،ومـــن حيث هي
ظاهرة ثقافية تشـــكل عنصرا من عناصـــر ثقافة مجتمع،
كل هـــذا انطالقا من تفاصيل ممارســـاتها الـــي تتخذ من
املجـــذوب مركزا لهـــا ،وفاعال أساســـيا.
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وتتكـــون الزيـــارة الفرديـــة مـــن مجموعـــة مـــن
الطقـــوس الـــي تنجـــز باملقـــام ،أمـــا الزيـــارة اجلماعيـــة
أو الوعـــدة أو مـــا يســـى يف بعـــض املناطـــق بالذبيحـــة
فتعت ــر طقس ــا جماعي ــا يقيم ــه ال ــزوار عل ــى ش ــرف ال ــويل
الش ــيخ ،فنج ــد أن ذك ــرى الش ــيخ ه ــي الوع ــدة الس ــنوية
الرئيس ــية ،وه ــي تق ــام يف ذك ــرى وف ــاة الش ــيخ ي ــوم 07
أفريـــل مـــن كل عـــام ،حيـــث حتضـــر إىل جانـــب الذبـــاحئ
األناشـــيد الدينيـــ�ة أو مـــا يعـــرف محليـــا بـ(التقصـــاد)
بمعـــى التغـــي بقصائـــد تمـــدح خصـــال الصاحلـــن
عموم ــا وخص ــال الش ــيخ خصوص ــا ،14ويك ــون الرق ــص
داخ ــل احلض ــرة دون تمي ــز ب ــن اجلنس ــن ،فف ــي فض ــاء
الشــيخ ال مــكان ألجســاد بــل األرواح هــي صاحبــة املــكان،
وهن ــاك م ــن يدخ ــل أثن ـ�اء رقص ــه يف ح ــال فيق ــال «ط ــاح
يف احلـــال» ،فتشـــرئب لـــه األعنـــاق وتدنـــوا مـــن فمـــه
اآلذان ،عل ــه يتلف ــظ ألصح ــاب املش ــاكل واملقاص ــد م ــن
ال ــزوار حبل ــول ملش ــاكلهم« :فه ــذه عاق ــر يبش ــرها بمول ــود
قري ــب واس ــمه ك ــذا .وه ــذه عان ــس يبش ــرها ب ــزوج ق ــادم
م ــن ظه ــر الغي ــب ،وه ــذا يري ــد منصب ــا فيبش ــره باق ــراب
حصـــول املقصـــود».
غ ــر أن ــه خب ــاف املواس ــم يف مناط ــق أخ ــرى ،ال حتض ــر
األنش ــطة التجاري ــة والدنيوي ــة بصف ــة مباش ــرة ،ب ــل ق ــد
تأخــذ طابعــا غــر مباشــر كأن تعقــد صفقــات واتفاقــات
يكـــون تنفيذهـــا الحقـــا خـــارج «مـــراح الشـــيخ»..
وهن ــا يمك ــن أن حيض ــر مفه ــوم الس ــلعة الرمزي ــة عن ــد
ماكـــس فيـــر ،فمفهـــوم «الســـلعة الرمزيـــة» يـــدل
عل ــى الطق ــوس واألدي ــان واألس ــاطري واللغ ــات ،ويق ــوم
عل ــى املماثل ــة ب ــن الس ــلع الرمزي ــة والس ــلع المادي ــة،
حي ــث يــرى في ــر أن س ــوق الس ــلع الرمزي ــة تتحك ــم في ــه
نف ــس املب ــادالت ال ــي تتحك ــم يف س ــوق الس ــلع المادي ــة،
ويمكـــن هنـــا أن أســـوق جملـــة قالهـــا أحـــد املريديـــن،
وهـــي تعـــر أدق تعبـــر عـــن مـــا ذهـــب إليـــه فيـــر
«صحبته ــم أي املجاذي ــب ب ــن ال ــرحب واخلس ــارة» 15أي
أن فضاءه ــم يتحك ــم في ــه قان ــون ال ــرحب واخلس ــارة مثل ــه
مث ــل منط ــق الس ــوق ،ويمك ــن للش ــكل الت ــايل أن يوض ــح
املقص ــود أك ــر:

الفاعلون الدينيون

الفاعلون االقتصاديون

سلعة رمزية

سلعة مادية
الرحب أو اخلسارة

فالهبـــة والذبيحة تســـمح بإقامة عالقـــة تواصل بني
الـــزوار والويل أي بـــن املدنس واملقدس ،واملواســـم ترتبط
أساســـا بذكرى الشـــيخ أو معروف عارض والذي ينقسم
إىل قسمني:
 معـــروف تطوعي بغيـــة الشـــفاء أو قضـــاء حاجة أورغبة يف اســـتعادة أجـــواء الزمـــن المايض.
 معـــروف إجباري يكون أساســـا اســـتجابة لرؤيا رآهااحـــد املريدين ،أو لنـــذر نذره.
وقـــد دأب املريـــد «محمد تفريـــج» 16لعدة ســـنوات
على اإلشـــراف علـــى معـــروف تطوعـــي يســـميه «زورة
الشـــيخ» تكـــون األضحية فيـــه عبارة عن (عجـــل) لكنه
انقطع عـــن ذلـــك يف الســـنوات االخرية.
وكاد األمـــر ينقطـــع تماما حيث فرت مدة بســـبب تفرق
املريديـــن القـــداىم ،ومـــوت بعضهم مثـــل عبدالغين أخو
الشـــيخ وإبراهيم ليميقـــري ،ورحيل رحمـــون إىل املجبارة،
و«محمـــد رحو» إىل عني وســـارة ،و«عبد القـــادر بلحاج»
إىل فرنســـا ،لكـــن األمور نشـــطت من جديـــد خاصة بعد
ميجء «اخلوني�ة مســـعودة بورقبة» إثر رؤيـــا رأتها يأمرها
فيها الشـــيخ باملكوث هناك..
املالحـــظ أن يف هذا الفضاء ،ال يوجـــد (مقدم) واضح،
فكل من جتـــده هناك ،من أحفاد الشـــيخ «مثل الكوموندا
ابـــن أخ الشـــيخ» أو «علـــي بورقبة» بن أخ الشـــيخ أيضا
أو املريديـــن القداىم «مثل البشـــر العســـكري» بإمكانه
لعـــب هذا الـــدور ،حيث يشـــرع يف ممارســـة طقوس هذا
الدور ،من توجيه وحكي عن الشـــيخ وكراماته ،ويســـتعد
ذهنيـــ�ا «وتصرفاته تدل علـــى ذلك» لتقبـــل الزيارة ،اليت
يشرع مباشـــرة بعدها يف اللهج بأدعية مختلفة ،جتعل من
بركة «املقام» ،وبركة «الشـــيخ» حتالن علـــى الزائر..
غـــر أنه يف األعـــوام األخرية ،حلـــت بـ(املقـــام) ،إحدى
حفيدات الشـــيخ ،وتدعى «اخلوني�ة مســـعودة» ،وبدأت

عـادات وتـقـالـيـد

تلعـــب دور «املقدم» الدائم ،وتقول أنهـــا رأت رؤيا يأمرها
فيها الشـــيخ باملكـــوث هنـــاك وخدمـــة زوار املقـــام ،لقد
شـــكل قدومهـــا يف منتصف شـــهر «جانفـــي »2011بعثا
جديـــدا حلضـــور «املقـــام» يف الذهنيـــ�ة املحليـــة ،بعد أن
بدأ يفـــر ويتلاىش ،خالل ســـنوات العشـــرية الســـوداء،
فأشـــرفت على «موسم الشـــيخ» يوم  07أفريل ،وأحيت
ليايل رمضـــان بمختلـــف أنـــواع الذكر ،مـــن قـــراءة قرآن،
ومـــداحئ دينيـــ�ة ،وحضـــرات ،حيـــث اســـتقطبت بعض
املريدين القـــداىم الذين شـــاركوها عمليـــة اإلحياء هذه،
منهـــم محمد ابن المايح ومحمد رحـــو وعبدالقادر بلحاج،
وخصوصا البشـــر العســـكري وراحب القصاد..
لقد عمـــل هؤالء جميعـــا ،بواســـطة عمليـــة (البعث
والتجديـــد) هـــذه ،علـــى احلفـــاظ علـــى هذا الرأســـمال
الرمزي الذي هو اســـتمرار لنظام اجتماعـــي من العالقات
بـــن اجلماعتـــن (األقربـــاء واخلـــدام) وهـــي عالقـــات
تتجلى يف شـــكل حقـــوق وواجبـــات ..حيث يمثـــل هؤالء
اجلانـــب الدنيـــوي أي «املدنـــس ويمثل الشـــيخ النعاس
اجلانب «املقـــدس» ،وهي عالقة تب�ادليـــة يمكن تمثيلها
يف الشـــكل التايل:17

الهبة أو الذبيحة

املجذوب

الزائر

الرضا والنوال

ومـــن الهبـــات والذبـــاحئ ومـــن الرأســـمال الرمـــزي
الـــذي يتحـــول إىل رأســـمال مـــادي يســـتفيد علـــى وجه
ا خلصـــوص:
 أقرباء الشـــيخ وخاصة أولئك القاطنـــون يف محيطهإىل غاية اليوم.

 خدامـــه القـــداىم الذيـــن يـــزورون املـــكان بصفـــةمنتظمة وهناك من حمل رأســـماله الرمـــزي معه إىل
مدينـــ�ة أخرى.
وربم ــا جن ــد م ــن الض ــروري هن ــا س ــرد إح ــدى كرام ــات
الشـــيخ النعـــاس الـــي تواتـــرت ،والـــي تـــرددت كثـــرا
أمامنـــا يف هـــذا الفضـــاء ،فقـــد رواهـــا أكـــر مـــن واحـــد،
ولنس ــتمع إليه ــا عل ــى لس ــان محم ــد إبراهي ــي أح ــد م ــن
عايشـــوها وأحـــد مريـــدي الشـــيخ النعـــاس القـــداىم،
حيـــث يقـــول:18
كان الشــيخ النعــاس يف تلــك الفــرة أي فــرة الثــورة
التحريري ــة الك ــرى ،جي ــوب ش ــوارع اجللف ــة ،ول ــم يك ــن
ق ــد اس ــتقر بع ــد يف بيتـ ـ�ه «اس ــتقر بداي ــة م ــن 1978م
كمـــا أكـــد لنـــا علـــي جـــداوي» ،وكان يرتـــدي يف تلـــك
الفـــرة برنوســـا أبيضـــا ،ويتبعـــه كلبـــان (كمـــا تبينـــ�ه
الصـــورة الـــي التقطهـــا لـــه محدثنـــ�ا محمـــد إبراهيـــي
عـــام 1976م) ،وذات ليلـــة مـــن ليـــايل حظـــر التجـــول
الـــذي كان مفروضـــا ابتـــ�داء مـــن الســـاعة السادســـة
مســـاء ،وحـــن كان الشـــيخ ســـائرا كعادتـــه يف الشـــارع
الرئي ــي متوس ــطا الطري ــق (ل ــم يك ــن الش ــيخ يم ــي
علـــى الرصيـــف بـــل يف وســـط الطريـــق وتلـــك عادتـــه
حس ــبما أك ــد لن ــا ج ــل املريدي ــن) ف ــإذا بدوري ــة فرنس ــية
تم ــر م ــن هن ــاك ،وتتفاج ــأ ع ــن بع ــد بش ــبح رج ــل خي ــرق
حظـــر التجـــول ،وتســـتغرب حـــال هـــذا (األندجيـــان)
ال ــذي يع ــي األوام ــر ،حي ــث ص ــرخ في ــه قائده ــا ق ــال:
ق ــف (بالفرنس ــية) ..فل ــم يأب ــه ب ــه الش ــيخ واس ــتمر يف
ســـره ،وهكـــذا كـــرر القائـــد أمـــره مـــرارا ،لكـــن الشـــيخ
ل ــم يتوق ــف ،هن ــاك أعط ــى القائ ــد أوام ــره بإط ــاق الن ــار
علي ــه ،لكن ــه م ــا لب ــث أن أعط ــى أوام ــر أخ ــرى بض ــرورة
التوقـــف عـــن ذلـــك ،حيـــث رأى أن الرصـــاص كان
يتس ــاقط عل ــى األرض حينم ــا يلم ــس برن ــوس الش ــيخ،
وكان أم ــره بالتوق ــف ه ــذه امل ــرة مصاحب ــا لكلم ــة أخ ــرى
ه ــي :مراب ــط ..مراب ــط (بالفرنس ــية) ..م ــن يومه ــا ل ــم
تع ــد الدوري ــة الفرنس ــية تطب ــق قان ــون حظ ــر التج ــول
علـــى الشـــيخ النعـــاس ،ويف الصبـــاح تن�اقـــل النـــاس
خـــر هـــذه الكرامـــة ،ورووهـــا باعتـــداد وتفاخـــر ،بقـــوى
شـــيخهم اخلارقـــة ،الـــي أرضخـــت الفرنســـيني.
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خاتمة:
لقـــد تبـــن مـــن خـــال هـــذا العـــرض أن فضـــاء
املجـــذوب ببني�اتـــه املختلفـــة يســـعى إىل إعـــادة
إنتـــ�اج تمثـــات املريديـــن ،والـــزوار ،عـــن طريـــق
«الهابيتـــوس» فيضمـــن بذلـــك اســـتمرار الرأســـمالني
الرمـــزي والثقـــايف ،وأن اللغـــة بمـــا هـــي أداة للتواصـــل،
تش ــكل الراف ــد األس ــايس ع ــن طري ــق احلكاي ــة ،حكاي ــة
كرامـــات املجـــذوب ،املحـــور املركـــزي يف هـــذا الفضـــاء،
ويف األخـــر حنـــب أن نفتـــح املجـــال أمـــام الباحثـــن
اآلخريـــن يف هـــذا املجـــال ،حـــى تكـــون كلماتنـــ�ا هنـــا
بمثاب ــة ط ــرف اخلي ــط ،إن أرادوا التقاط ــه ،وذل ــك أننـ ـ�ا

حـــن نتكلـــم عـــن تمثـــات اجتماعيـــة ،فإننـــ�ا نتحـــدث
عـــن واقـــع اجتماعـــي داخـــل فضـــاء البحـــث ألنـــه «ال
يشء غ ــر حقيق ــي يف الص ــورة املتكون ــة ع ــن ف ــرد مع ــن
أو منظمـــة يف أذهـــان األفـــراد ،ألن هـــذه الصـــورة هـــي
ذل ــك الف ــرد أو تل ــك املنظم ــة ،كم ــا يراه ــا ه ــؤالء األف ــراد
أو تلكـــم اجلماعـــة ،ســـواء كانـــت زائفـــة أو صادقـــة،
والشـــخص الـــذي تكونـــت لديـــه صـــورة معينـــ�ة عـــن
يشء ســـيتصرف مـــع هـــذا الـــيء تبعـــا لهـــذا التصـــور
ال ــذي كون ــه أو تك ــون لدي ــه» 19لق ــد تمكن ــا ول ــو جزئيــ�ا
م ــن الكش ــف ع ــن بع ــض اآللي ــات ال ــي حتك ــم ص ــرورة
العالقـــات االجتماعيـــة داخـــل هـــذا الفضـــاء ،فضـــاء
املجـــذوب الشـــيخ عبدالرحمـــن النعـــاس.
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د.آالء عبدهللا حسني  -العراق

األلعاب الشعبي�ة
للفتيات في مدينة الموصل

نب�ذة عن مدين�ة املوصل:

1

مدينـــ�ة املوصـــل هـــي مركـــز محافظـــة نينـــوى وثـــاين أكـــر
مدينـ ـ�ة يف الع ــراق م ــن حي ــث الس ــكان بع ــد بغ ــداد ،حي ــث يبل ــغ
تعـــداد ســـكانها حـــوايل (اثنـــ�ان ونصـــف مليـــون نســـمة) .تبعـــد
املوص ــل ع ــن بغ ــداد بمس ــافة تق ــارب ح ــوايل  465كل ــم .تش ــتهر
بالتجـــارة مـــع الـــدول القريبـــ�ة مثـــل ســـوريا وتركيـــا .يتحـــدث
س ــكان املوص ــل اللهج ــة املوصلي ــة (أو املصالوي ــة) ال ــي تتش ــابه
بع ــض ال ــيء م ــع اللهج ــات الس ــورية الش ــمالية ،وله ــذه اللهج ــة
املوصلي ــة ال ــدور األك ــر يف احلف ــاظ عل ــى هوي ــة املدينــ�ة .أغلبيــ�ة
س ــكان املوص ــل ع ــرب مس ــلمون م ــن طائف ــة الس ــنة وينح ــدرون
مـــن ســـت قبائـــل رئيســـية وهـــي شـــمر واجلبـــور البـــو حمـــدان

عـادات وتـقـالـيـد

والدلي ــي وط ــيء والس ــادة احليالي ــن ،وتتواج ــد فيه ــا
فـــروع بـــي هـــال الـــي جـــاءت مـــن مناطـــق جبـــال
ماردي ــن وط ــور عابدي ــن يف اإلقلي ــم املحل ــي يف جن ــوب
ش ــرق تركي ــا ،وفيه ــا طوائ ــف متع ــددة م ــن املس ــيحيني
الذي ــن ينتم ــون إىل كنائ ــس ع ــدة ،وأقلي ــة م ــن األك ــراد
والرتكمـــان والشـــبك ال يشـــكلون ســـوى  % 20مـــن
مجم ــوع س ــكان املوص ــل .أن ــئ أك ــر س ــد يف الع ــراق يف
املوص ــل (س ــد املوص ــل) .

األلعاب الشعبي�ة للفتي�ات يف مدين�ة املوصل
هن ــاك مجموع ــة م ــن األلع ــاب انف ــردت به ــا مدينــ�ة
املوص ــل وس ــيتم التع ــرف عليه ــا بالتفصي ــل م ــن خ ــال
التع ــرف عل ــى وصفه ــا وادوات اللع ــب وطريق ــة اللع ــب
وقانون ــه.
مـــكان اللعـــب :لـــم تكـــن هنـــاك أماكـــن مخصصـــة
للعــب وكانــت الفتي ـ�ات تلعــن مــع بعضهــن بــن املنــازل
وكان ــت تس ــى حضيغ ــة :وه ــي فس ــحة أو باح ــة صغ ــرة
ب ــن املن ــازل.
ً
اوال :لعبة اجلولة:
وص ــف اللعب ــة :ه ــي لعب ــة تنف ــرد به ــا الفتي ـ�ات فق ــط
وه ــي لعب ــة س ــهلة وجماعي ــة تن�افس ــية اذ تش ــرك فيه ــا
ع ــدد م ــن الفتي ـ�ات وحي ــدد فيه ــا فائ ــز وخاس ــر.
أدوات اللعبـــة :قطعـــة مـــن احلجـــر مســـطحة
الشـــكل تأخـــذ أحجامـــا وأشـــكاال مختلفـــة حســـب
توفره ــا .كم ــا أن ــه جي ــب توف ــر مس ــاحة صغ ــرة لرس ــم
مخطـــط اللعبـــة.
قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعـــب :تقـــوم الالعبـــات
برس ــم مخط ــط اللعب ــة .وهن ــاك مخطط ــان للعب ــة وكل
مخط ــط ل ــه قان ــون مع ــن للع ــب .
املخط ــط األول :يتك ــون م ــن س ــت مربع ــات مرقم ــة
م ــن الرق ــم واح ــد إىل الرق ــم س ــتة كم ــا يوض ــح مخط ــط
اللعبـــة االول .

2

احلجيجة

3

4

2

5

1

6

جتـــري اللعبـــة بـــن مجموعـــة مـــن الفتيـــ�ات اذ يتـــم
ً
ً
ً
اختيـ ـ�ار م ــن س ــيقوم باللع ــب اوال وثانيـ ـ�ا وثالث ــا ...ال ــخ
حســـب قانـــون (احلجيجـــة).
قانون احلجيجة وطريقـــة أداء احلجيجة :تقف ثالث
فتي�ات على شـــكل دائرة وتمســـك كل واحـــدة بي�د األخرى
ويرفعن أيديهـــن إىل األعلى ويفلتنها بســـرعة أثن�اء نزولها
إىل األســـفل ويضعن راحة يـــد فوق األخرى إمـــا بوضعية
باطـــن الكف حنو األعلـــى أو ظهر اليد حنـــو األعلى ويرددن
أثن�اء ذلك (شـــيل ايدك حطة بســـاع).1
الفائ ــز ه ــو ال ــذي حيص ــل عل ــى وض ــع مختل ــف ع ــن
الباقــن ،اذا تســاوى اجلميــع تعــاد احلجيجــة مــرة أخــرى
إىل أن يكســـر التســـاوي .خيـــرج الالعـــب األول وتســـتمر
عملي ــة احلجيج ــة الختيــ�ار الث ــاين والثال ــث وهك ــذا .كم ــا
يف الش ــكل ( )2ال ــذي يوض ــح طريق ــة إج ــراء احلجيج ــة
ونلح ــظ أن احلاص ــل عل ــى املرك ــز األول ه ــو ال ــذي تك ــون
وضعي ــة كفي ــه مختلف ــة ع ــن اآلخري ــن .
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طريقـــة اللعـــب :ال ختتلـــف طريقـــة لعـــب هـــذا
الش ــكل ع ــن املخط ــط الس ــابق م ــن حي ــث حتدي ــد الفائ ــز
واحلجيجـــة واســـتعمال الطـــاش واالختـــاف الوحيـــد
يكـــون يف حتريـــك الطـــاش اذ جيـــب ان تقـــوم الالعبـــة
بتحريــك الطــاش ابت ـ�داء مــن رقــم واحــد حــى رقــم ســتة
ث ــم تع ــود م ــرة أخ ــرى وحت ــرك الط ــاش بطريق ــة عكس ــية
م ــن رق ــم س ــتة ث ــم خمس ــة فأربع ــة فثالث ــة فاثنــ�ان ث ــم
واحـــد ثـــم ختـــرج الطـــاش .كمـــا أن األرقـــام يشـــرط أن
تكتـــب باللغـــة االنكلزييـــة .
ً
ثاني�ا :لعبة حارة وحويرة:

3

يوضح الطاش ووضعية القدمني.

تبـــ�دأ اللعبـــة بان تقـــوم الالعبـــة األوىل بـــريم احلجر
مـــن مســـافة حتددهـــا الالعبات قـــد تكون نصـــف مرت أو
أكـــر أو أقل .تريم احلجر الذي يســـى (طـــاش) 2ويجب
ان تســـقطه يف املربـــع رقم واحد .اذا فشـــلت تعد خاســـرة
وتبـــ�دا الالعبـــة الثانيـــ�ة باللعب .امـــا اذا جنحـــت يف ريم
الطاش يف املربـــع االول فأنها تقوم بدفـــع الطاش إىل املربع
الثاين بإحدى قدميهـــا على أن تكون القـــدم األخرى مثني�ة
من مفصل الركبة ومرفوعة عن االرض ،تســـتمر الالعبة
بدفـــع الطـــاش بقدمها حـــى تصـــل إىل املربع الســـادس
وخترج الطـــاش من املربع الســـادس إىل اخلـــارج ،وعندها
تكـــون قـــد انهـــت اللعبـــة وفـــازت أمـــا اذا ملـــس الطاش
اخلطـــوط االفقيـــة والعمودية للمخطط فتكـــون الالعبة
قد خســـرت ،وتقـــوم الالعبة التاليـــة باللعب
املخط ــط الث ــاين :ويتك ــون م ــن س ــتة مربع ــات موزع ــة
بطريق ــة مختلف ــة ع ــن املخط ــط االول كم ــا يف املخط ــط
الث ــاين م ــن لعب ــة اجلول ــة .
6

5
4

3

2
1

وصـــف اللعبـــة :لعبـــة شـــعبي�ة تن�افســـية منتشـــرة
انتشـــارا واســـعا يف جميـــع أحيـــاء املدينـــ�ة تمـــارس مـــن
قبـــل الفتيـــ�ات مـــع بعضهـــن وقـــد يمارســـها الفتيـــ�ان
أيضـــا مـــع بعضهـــم .وحيـــدد فيهـــا خاســـر وفائـــز.
أدوات اللعبـــة :ال حتتـــاج اللعبـــة إىل أدوات ســـوى
مـــكان للعـــب وتســـتعني الالعبـــات بإحـــدى أعمـــدة
الكهربـــاء او االبـــواب أو اجلـــدران جلعلـــه املـــكان اآلمـــن
كمـــا ســـيتم شـــرحه.
قان ــون اللعب ــة وطريق ــة اللع ــب :جت ــرى اللعب ــة ب ــن
مجموعـــة مـــن الالعبـــات .يتـــم إجـــراء التحاجـــج بـــن
الالعب ــات والالعب ــة اخلاس ــرة تك ــون ه ــي الصي ــادة .حت ــدد
الفتيـــ�ات املـــكان اآلمـــن عندمـــا تقـــوم الفتيـــ�ات بلمســـه
يصبحــن يف وضــع آمــن مــن الصيــادة .تبـ�دأ اللعبــة بإشــارة
مـــن الالعبـــات وهـــي إشـــارة كالميـــة (حـــارة وحويـــرة)،
بعده ــا تبــ�دأ الفتيــ�ات بالرك ــض يف كل االجتاه ــات وتق ــوم
الصيــادة بمالحقتهــن وعليهــن ملــس املنطقــة اآلمنــة قبــل
أن تمســـك بهـــن الصيـــادة .اذا أمســـكت الصيـــادة بـــأي
العب ــة تتبــ�دل األدوار وتصب ــح الصي ــادة العب ــة واألخ ــرى
ه ــي الصي ــادة .وهك ــذا تس ــتمر اللعب ــة .
ً
ثالثا :لعبة طمة خريزة :
وصـــف اللعبـــة :لعبـــة للفتيـــ�ات فقـــط وهـــي لعبـــة
س ــهلة وجماعي ــة وتن�افس ــية اذ تش ــرك فيه ــا ع ــدد م ــن
الفتيـ ـ�ات وحي ــدد فيه ــا خاس ــر وفائ ــز.
أدوات اللعبـــة :خـــرز خـــاص لـــكل العبـــة او فريـــق.
حفـــرة لعـــب .مـــكان للعـــب .
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قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعـــب :تقـــوم الالعبـــات
حبفـــر حفـــرة صغـــرة يف األرض حبجـــم نصـــف بيضـــة
ً
تقريبـــ�ا تضـــع كل العبـــة مجموعـــة مـــن اخلـــرز بعـــدد
متســـاو داخـــل احلفـــرة حســـب االتفـــاق .يرســـم خـــط
عل ــى بع ــد مناس ــب م ــن احلف ــرة حت ــدده الالعب ــات .بع ــد
التحاج ــج تق ــوم الالعب ــة الفائ ــزة بالب ــدء اذ تق ــوم بوض ــع
إح ــدى اخل ــرزات عل ــى اخل ــط وتض ــرب اخل ــرزة بإح ــدى
أصابـــع يدهـــا محاولـــة إدخالهـــا إىل احلفـــرة .إذا دخلـــت
احلفــرة تأخــذ كل اخلــرز املوجــود يف احلفــرة .اذا لــم تدخــل
اخل ــرزة إىل احلف ــرة تبق ــى اخل ــرزة يف امل ــكان ال ــذي وصل ــت
اليـــه .وتقـــوم الالعبـــة الثانيـــ�ة باللعـــب اذا جنحـــت يف
إدخ ــال اخل ــرزة احلف ــرة تأخ ــذ اخل ــرز كل ــه .أم ــا اذا فش ــلت
فتحاف ــظ عل ــى موق ــع خرزته ــا ال ــي وصل ــت الي ــه وتكم ــل
الالعبــة األوىل ضــرب خرزتهــا محاولــة إدخالهــا إىل احلفــرة
وهكـــذا إىل ان تفـــوز إحـــدى الالعبـــات.
ً
مالحظـــة :كانـــت هـــذه اللعبـــة تلعـــب قديمـــا يف
ثالثينيـــ�ات القـــرن المـــايض بفقـــرات الدجـــاج بـــدل
اخلـــرز نتيجـــة لعـــدم توفـــر اخلـــرز يف ذلـــك الوقـــت او
غـــاء ثمنـــه.
ً
رابعا :لعبة نط احلبل :
وص ــف اللعب ــة :لعب ــة للفتيـ ـ�ات وه ــي لعب ــة س ــهلة
وجماعي ــة تن�افس ــية اذ تش ــرك فيه ــا ع ــدد م ــن الفتي ـ�ات
وت ــؤدى بط ــرق ع ــدة .وحي ــدد فيه ــا خاس ــر وفائ ــز.
أدوات اللعــب :حبــل مخصــص بهــذه اللعبــة أو حبــل
غســيل عــادي اذا لــم يتوفــر احلبــل اخلــاص باللعبــة .
قان ــون اللعب ــة وطريق ــة اللع ــب :بع ــد التحاج ــج تب ـ�دأ
الالعبـــة األوىل بمســـك احلبـــل بكلتـــا يديهـــا وتضعـــه
خلـــف أقدامهـــا وتبـــ�دأ بت�دويـــر احلبـــل مـــن اخللـــف إىل
األم ــام م ــن ف ــوق ال ــرأس وعليه ــا أن تقف ــز عندم ــا يص ــل
احلبـــل إىل قدميهـــا مـــن األمـــام ،وتســـتمر بالقفـــز إىل أن
تتوقـــف أو تفشـــل يف اجتيـــ�از احلبـــل .لتبـــ�دأ الالعبـــة
الثانيـ ـ�ة باللع ــب .ث ــم الالعب ــة الثالث ــة وهك ــذا والفائ ــزة
هـــي الالعبـــة الـــي حتقـــق اكـــر عـــدد مـــن القفـــزات إذ
تكـــون هنـــاك العبـــة مســـؤولة عـــن العـــد لـــكل العبـــة
عل ــى ح ــدة.
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تلعـــب اللعبـــة بطريقـــة أخـــرى :إذ تمســـك طـــرفاحلبـــل األول العبـــة والطـــرف الثـــاين العبـــة أخـــرى
وتق ــف إح ــدى الالعب ــات يف الوس ــط وتب ـ�دأ الالعبت ـ�ان
املمســـكتان باحلبـــل بت�دويـــر احلبـــل حـــول الالعبـــة
بالطريقــة الســابقة وحتســب عــدد القفــزات الناجحــة
ل ــكل العب ــة والفائ ــزة ه ــي الالعب ــة ال ــي تس ــجل أك ــر
ع ــدد م ــن القف ــزات .
قـــد تـــؤدى القفـــزات مـــن اخللـــف إىل األمـــام كمـــاً
يف الطريق ــة املذك ــورة س ــابقا أو ق ــد ت ــؤدى بطريق ــة
عكســـية مـــن األمـــام إىل اخللـــف.
قـــد تـــؤدى اللعبـــة بطريقـــة أخـــرى وهـــي أن تقـــومالعبتـــ�ان اثنتـــ�ان بـــأداء اللعبـــة بنفـــس الوقـــت إذ
تأخ ــذ كل العب ــة حب ــا خاص ــا به ــا وتق ــف أم ــام خ ــط
مح ــدد حت ــدده الالعب ــات .بع ــد س ــماع كلم ــة انطل ــق
جيـــرى ســـباق بـــن الالعبتـــن ،إذ تقـــوم كل العبـــة
بالقفـــز مـــن فـــوق احلبـــل والتقـــدم لألمـــام والـــي
تقطـــع املســـافة املحـــددة أســـرع مـــن األخـــرى هـــي
الالعبـــة الفائـــزة .
األلعاب الشعبية للفتيات في مدينة الموصل
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قــد تــؤدى هــذه اللعبــة بطريقــة الفــرق اذ يتــم تقســيمالفتي ـ�ات إىل فريقــن وتــؤدي العبــات كل فريــق عــددا
م ــن القف ــزات والفري ــق ال ــذي تس ــجل العبات ــه اك ــر
عــدد مــن القفــزات يصبــح الفريــق الفائــز .
ً
خامسا :لعبة من شخطك يا قمر :
وص ــف اللعب ــة :لعب ــة للفتيـ ـ�ات وه ــي لعب ــة س ــهلة
وجماعي ــة اذ تش ــرك فيه ــا ع ــدد م ــن الفتيــ�ات .وحي ــدد
فيه ــا خاس ــر وفائ ــز .
أدوات اللعبة :مكان للعب .
قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعـــب :بعـــد التحاجـــج
الالعبـــة اخلاســـرة جتلـــس جلســـة القرفصـــاء وتغطـــي
عينيهـــا بي�ديهـــا ووجههـــا بتجـــاه جـــدار ،تبـــ�دأ إحـــدى
الالعبـــات برســـم خـــط بأصبـــع يدهـــا علـــى ظهـــر
الالعبـــة مـــن منطقـــة الرقبـــة إىل منتصـــف الظهـــر
وهن ــا تصي ــح الفتيـ ـ�ات بص ــوت واح ــد (م ــن ش ــخطك
يـــا قمـــر) وعلـــى الفتـــاة اجلالســـة أن ختمـــن اســـم
الالعب ــة ال ــي رس ــمت اخل ــط إذا كان ختمينه ــا صحيح ــا
ختســـر الالعبـــة الـــي قامـــت بالرســـم وتأخـــذ محـــل
الالعب ــة اجلالس ــة أم ــا إذا ل ــم يك ــن ختمينه ــا صحيح ــا
تق ــوم العب ــة أخ ــرى برس ــم اخل ــط ف ــوق ظه ــر الالعب ــة
اجلالســـة وتســـتمر اللعبـــة هكـــذا.
ً
سادسا :لعبة قيام وجلوس :
وص ــف اللعب ــة :لعب ــة للفتيـ ـ�ات وه ــي لعب ــة س ــهلة
وجماعي ــة اذ تش ــرك فيه ــا ع ــدد م ــن الفتيــ�ات ،وحي ــدد
فيه ــا خاس ــر وفائ ــز .
أدوات اللعب :مكان اللعب .
قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعـــب :بعـــد التحاجـــج
تكـــون الالعبـــة اخلاســـرة هـــي الالعبـــة الـــي تأخـــذ دور
ُ
الحق ــة ال ــي تالح ــق وتمس ــك ب ــايق الالعب ــات .تبــ�دا
الم ِ
اللعب ــة م ــن وضعي ــة الوق ــوف إذ تق ــوم الالعب ــة املالحق ــة
باجلـــري وراء الالعبـــات ومـــا أن جتلـــس الالعبـــة حـــى
تتوقـــف الالعبـــة املالحقـــة عـــن مالحقتهـــا .وتســـتمر
الالعبـــة املالحقـــة بمالحقـــة الالعبـــات إىل أن تمســـك
بإحـــدى الالعبـــات لتقـــوم الالعبـــة الـــي تـــم مســـكها
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بتبـــ�ادل األدوار مـــع الالعبـــة املالحقـــة .تـــؤدى هـــذه
اللعبـــة والالعبـــات يـــرددن (علـــى قســـتك مـــا اقعـــد) .
ً
سابعا :لعبة مطابقة الكفوف:
وصـــف اللعبـــة :لعبـــة تروحييـــة شـــعبي�ة ســـهلة
واجتماعي ــة تق ــوم به ــا العبت ـ�ان فق ــط لغ ــرض املتع ــة .وال
يوجـــد خاســـر أو فائـــز يف اللعبـــة .
األدوات املســـتخدمة :ال حتتـــاج هـــذه اللعبـــة إىل أي
أدوات ويمكـــن ممارســـتها يف أي مـــكان.
قان ــون اللعب ــة وطريق ــة اللع ــب :تلع ــب ه ــذه اللعب ــة
بطريقت ــن:
الطريقـــة األوىل :تقـــف أو جتلـــس الالعبـــة األوىل
مقاب ــل الالعب ــة الثاني ـ�ة وتبع ــد عنه ــا نص ــف م ــر او أق ــل،
تقـــوم الالعبتـــ�ان بالتصفيـــق بكلتـــا يديهمـــا يف نفـــس
الوق ــت ث ــم تق ــوم الالعب ــة األوىل بض ــرب كفه ــا اليم ــن
بكــف اليســار لالعبــة األخــرى ويف نفــس الوقــت تضــرب
الالعبـــة األوىل كـــف يدهـــا األيســـر بالكـــف األيمـــن
لالعبـــة األخـــرى .وتعـــاد الكـــرة مـــرات عديـــدة واثنـــ�اء
ذلـــك تـــردد الفتيـــ�ات :
صف األول يتحول .-صف الثاين حرايم .

عـادات وتـقـالـيـد

تســتبعد مــن اللعبــة وتســتمر اللعبــة إىل أن تبقــى العبــة
أخـــرة وتكـــون هـــي الفائـــزة .ولتحديـــد اللـــون تقـــول
القائـــدة اإليعـــاز التـــايل كمثـــال( :لـــون أحمـــر) .وهكـــذا
ب ــايق األل ــوان .
ً
ثاسعا :لعبة قال املعلم:
وصـــف اللعبـــة :وهـــي لعبـــة ســـهلة وجماعيـــة
تن�افســـية اذ تشـــرك فيهـــا عـــدد مـــن الفتيـــ�ات وحيـــدد
فيهـــا فائـــز وخاســـر.
قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعـــب :بعـــد التحاجـــج
تكـــون الالعبـــة األوىل يف التحاجـــج هـــي القائـــدة.

يوضح طريقة مطابقة الكفوف.

6

تقـــف الالعبـــات خبـــط مســـتقيم واحـــدة جبانـــب
األخـــرى وتعطـــي القائـــدة أمـــرا وتقـــوم الالعبـــات
بتنفيـــذ االمـــر .

 -صف الثالث مثلث .

مثـــال علـــى ذلـــك (يقـــول املعلـــم املـــس أنفـــك) او
(يقـــول املعلـــم صافـــح صديقـــك) .

-صف اخلامس مخمس .

الالعبـــة الـــي ختطـــئ او ال تنفـــذ األمـــر ختـــرج مـــن
لآلخـــر .
اللعبـــة .والالعبـــة الفائـــزة هـــي الـــي تبقـــى ِ
ً
عاشرا:لعبة اخلطبة :

صف الرابع مربع .الطريقـــة الثانيـــ�ة للعـــب اللعبـــة :تقـــف أو جتلـــس
الالعبتــ�ان بنف ــس الطريق ــة الس ــابقة تق ــوم الالعبتــ�ان
بالتصفيـــق بكلتـــا يديهمـــا بنفـــس الوقـــت ثـــم تقـــوم
الالعب ــة األوىل بض ــرب كفه ــا األيم ــن بالك ــف األيم ــن
لالعبـــة االخـــرى ثـــم تقـــوم الالعبتـــ�ان بالتصفيـــق
بكلتـــا يديهمـــا بنفـــس الوقـــت ثـــم تقـــوم الالعبـــة
األوىل بضـــرب كفهـــا األيســـر بالكـــف األيســـر لالعبـــة
األخ ــرى .وتع ــاد احلرك ــة ع ــدة م ــرات وت ــردد الالعب ــات
نفـــس الكلمـــات الســـابقة.
ً
ثامنا :لعبة أين اللون:
وصـــف اللعبـــة :وهـــي لعبـــة ســـهلة وجماعيـــة
تن�افســـية اذ تشـــرك فيهـــا عـــدد مـــن الفتيـــ�ات وحيـــدد
فيهـــا فائـــز وخاســـر.
قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعـــب :بعـــد التحاجـــج
تكـــون الالعبـــة األوىل يف التحاجـــج هـــي القائـــدة وهـــي
ال ــي حت ــدد الل ــون ال ــذي جي ــب عل ــى الفتي ـ�ات أن تلمس ــنه
بس ــرعة وإذا اخفق ــت إح ــدى الالعب ــات يف إجي ــاد الل ــون

وصـــف اللعبـــة :وهـــي لعبـــة ســـهلة وجماعيـــة
تروحيي ــة اذ تش ــرك فيه ــا ع ــدد م ــن الفتيـ ـ�ات وال حي ــدد
فيهـــا فائـــز وخاســـر.
قانون اللعبة وطريقة اللعب :
بعـــد التحاجـــج تكـــون الالعبـــة األوىل قائـــدة لفريـــق
والثانيـــ�ة قائـــدة لفريـــق آخـــر .تبـــ�دأ القائـــدة األوىل
باالختي ـ�ار األول ألعض ــاء فريقه ــا اذ ختت ــار العب ــة واح ــدة.
ثـــم تليهـــا القائـــدة الثانيـــ�ة وختتـــار إحـــدى العباتهـــا.
وهك ــذا بالتت�اب ــع يس ــتمر االختيــ�ار إىل أن يت ــم اختيــ�ار كل
الفتيـــ�ات .
تصط ــف العب ــات كل فري ــق جبان ــب بعضه ــن البع ــض
تمســك كل العبــة بكــف يدهــا كتــف الالعبــة الــي جبانبهــا
الشــكل ( )7يوضــح طريقــة الوقــوف .
ويقـــف الفريـــق الثـــاين بنفـــس الطريقـــة .ويتقابـــل
الفريقـــان بمســـافة نصـــف مـــر يفصـــل بينهمـــا .
األلعاب الشعبية للفتيات في مدينة الموصل
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يوضح طريقة الوقوف يف لعبة اخلطبة.

7

يتقـــدم الفريـــق األول بتجـــاه الفريـــق الثـــاين عـــدة
خطـــوات لألمـــام ويرتاجـــع الفريـــق الثـــاين مـــع تقـــدم
الفريـــق األول وتـــردد فتيـــ�ات الفريـــق األول:
عمارة َ
هللا يمسيكم باخلري يا َ
العمارة.
بعده ــا الفري ــق الث ــاين يتق ــدم واالول يرتاج ــع للخل ــف
والفري ــق املتق ــدم يــردد
عمارة َ
هللا يمسيكم باخلري يا َ
العمارة .
ث ــم يتق ــدم الفري ــق األول ويرتاج ــع الث ــاين والعب ــات
الفري ــق املتق ــدم ي ــرددن
جين�ا خنطب بنتكم  .......بنتكم  ....بنتكم.
.

ث ــم يرتاج ــع الفري ــق االول ليتق ــدم الث ــاين وه ــن يــرددن

مـــا نعطيكـــم هـــي إال بألـــف وميـــة واأللمـــاس
مشكشـــك 3بأســـفل الصينيـــ�ة .
يتقـــدم الفريـــق األول ويرتاجـــع الثـــاين والفريـــق
املتقـــدم يقـــول:
جين�ا خنطب فالنة  ...فالنة ....فالنة .
ث ــم يق ــوم الفري ــق األول بس ــحب الالعب ــة ال ــي ذك ــر
اس ــمها إىل فريقه ــم .

يوضح وضعية اليدين واالصابع لعبة األصابع واألرقام .

8

وتســـتمر اللعبـــة إلــــى أن تبقــــى العبــــة واحــــدة يف
الفريـــق الثـــاين .
حادي عشر :لعبة األم وأوالدها :
وصف اللعبة :وهي لعبة سهلة وجماعية تروحيية اذ
تشرتك فيها عدد من الفتي�ات وال حيدد فيها فائز وخاسر.
قانون اللعبة وطريقة اللعب :
بعـــد التحاجج تكـــون الالعبـــة األوىل هي الـــي تمثل
دور األم واللعبـــة االخرية تلعب دور الشـــريرة خجاوة اليت
ختطف األطفـــال مـــن أمهم ،تقـــف الالعبـــة األم بوضع
ختصـــر وتقـــف الالعبـــات األخريـــات وراءها ممســـكني
كل واحـــدة خباصـــرة اليت أمامهـــا يقفن على شـــكل قطار،
الالعبـــة اليت تمثل الشـــريرة خجاوة تقـــف مقابلة لالعبة
األم .تتحرك خجاوة خلطـــف األوالد وتتحرك األم مدافعة
عن اوالدهـــا ومع احلركـــة تـــردد األم وصغارها :
احلقوين 4يا أوالدي .
ويقول األوالد :ويص 5ويص .
ثم تردد األم :ال تكلكم 6خجاوة .
ويقول األوالد :ويص ويص
تردد األم :وتقليكم بالطاوة
7

8

عـادات وتـقـالـيـد

طريقة الوقوف االوىل لعبة السيغ .

9

ويقول األوالد :ويص ويص
وحتـــاول خجـــاوة خطـــف أكـــر عـــدد مـــن األوالد.
تنتهـــي اللعبـــة عنـــد خطـــف آخـــر طفـــل .
ثاين عشر :لعبة األصابع واألرقام :
وصـــف اللعبـــة :وهـــي لعبـــة ســـهلة وجماعيـــة
تروحييـــة اذ تشـــرك فيهـــا عـــدد مـــن الفتيـــ�ات
قانون اللعبة وطريقة اللعب :
جتلس الفتي�ات بشـــكل دائرة وتأخـــذ كل واحدة منهن
رقمـــا .تبـــ�دأ الالعبات بطقطقـــة أصابعهـــن بوقت واحد
وتب�دأ احـــدى الالعبات بذكـــر رقمها ورقم العبـــة أخرى .
مثـــل اذا كان رقـــم اللعبـــة خمســـة فتقـــول (خمســـة
 ...س ــبعة ).عنده ــا ينتق ــل ال ــدور إىل رق ــم س ــبعة وتق ــول
ً
الالعب ــة س ــبعة مث ــا (س ــبعة  ...ثالث ــة) .عنده ــا تبــ�دأ
الالعبــة الثالثــة باللعــب وهكــذا .ختســر الالعبــة إذا ذكــر
اس ــمها ول ــم تس ــتجب للع ــب.
ثالث عشر :لعبة السيغ :
وصــف اللعبــة :وهــي لعبــة ســهلة وجماعيــة تروحييــة
إذ يشــرك فيهــا عــدد مــن الفتي ـ�ات .
قان ــون اللعب ــة وطريق ــة اللع ــب :تتماس ــك الالعب ــات
باألي ــدي مش ــكالت س ــيغ 9كم ــا يف الش ــكل

بعد مرور الالعبات لعبة السيغ .

10

تضـــع الالعبـــة األوىل كفهـــا علـــى احلائـــط مشـــكلة
فراغـــا بينهـــا وبـــن احلائـــط يســـمح بمـــرور الالعبـــات
منـــه الشـــكل(. )9
بعد مرور الالعبات كما يف الشكل (. )10
تتكتـــف الالعبـــة األوىل وتـــرك فراغـــا بينهـــا وبـــن
الالعبـــة الثانيـــ�ة الشـــكل (. )11
فتم ــر الالعب ــات من ــه فتتكت ــف الالعب ــة الثاني ـ�ة وهك ــذا
إىل أن تتكت ــف ب ــايق الالعب ــات .الش ــكل (. )12
وتردد الالعبات اثن�اء اللعب :
َ
َ
10
مدو السيغ مدو العصايا بالديغ
سكينتن�ا حادي تقطع المادي
تنوغنا11حاغ 12يشعل الناغ

13

ثم تردد الفتي�ات منني تفوت العروس
جتيب الالعبة اليت ستتكتف :من هوين

14

تردد الالعبات بطبل لو بزرناي

15

فتجيب :بطبل وبزرناي
تسال الالعبات اش 16تاكل العروس
جتيب باقلي

17
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تتكتف الالعبة االوىل لعبة لعبة السيغ .

11

تسال الالعبات اش تشرب العروس
جتيب ماي 18هللا .
رابع عشر :لعبة الشكلة:
وصــف اللعبــة :وهــي لعبــة ســهلة وتروحييــة إذ تشــرك
فيهــا عــدد مــن الفتي ـ�ات
قان ــون اللعب ــة وطريق ــة اللع ــب :ال حتت ــاج اللعب ــة إال إىل
مجموع ــة م ــن احل ــى صغ ــرة احلج ــم .
أما طريقـــة اللعب ،فتقـــوم الالعبات برســـم دائرة على
األرض بعـــد التحاجج يتـــم اختي�ار تسلســـل الالعبات يف
اللعـــب .على كل العبة أن تمتلك ســـت حصـــوات للعب
وختصـــص واحـــدة من هـــذه احلصـــوات الســـتة لتكون
احلصاة االساســـية .
تــريم الالعبــة احلصــوات اخلاصــة بهــا داخــل الدائــرة ثــم
تقــوم بــريم احلصــوة األساســية يف الهــواء وأثنـ�اء طريانها يف
الهــواء تلتقــط الالعبــة إحــدى احلصــوات مــن احلصــوات
اخلمســـة وعليهـــا أن تمســـك احلصـــوة األساســـية قبـــل
أن تس ــقط عل ــى األرض وتعي ــد الك ــرة ع ــدة م ــرات إىل أن
تنتهــي مــن جمــع كل احلصــوات ،بعدهــا تــريم احلصــوات
مــرة أخــرى يف الدائــرة وتقــوم هــذه املــرة بالتقــاط حصاتــن
اثنتـــن يف كل مـــرة تـــريم احلصـــاة األساســـية يف الهـــواء،

تكتف الالعبة الثاني�ة لعبة السيغ .

12

بع ــد أن تنه ــي جم ــع احلص ــوات ،تق ــوم برميه ــا م ــرة اخ ــرى
داخ ــل الدائ ــرة وجتم ــع ه ــذه امل ــرة كل ث ــاث حص ــوات م ــرة
واحـــدة ثـــم احلصاتـــن املتبقيتـــن ،ثـــم بعـــد أن تنتهـــي
تـــريم احلـــى داخـــل الدائـــرة مـــرة اخـــرى وجتمـــع أربـــع
حص ــوات م ــع بعضه ــا ث ــم جتم ــع حص ــاة واح ــدة .بع ــد أن
جتم ــع كل احل ــى ت ــريم احلص ــاة م ــرة أخ ــرة يف الدائ ــرة
وحت ــاول جمعه ــا اخلمس ــة م ــرة واح ــدة يف يده ــا وعنده ــا
تنه ــي الالعب ــة دوره ــا .
اذا م ــا أس ــقطت الالعب ــة احلص ــاة األساس ــية عنده ــا
تفقــد دورهــا .أو اذا مــا فشــلت يف التقــاط احلصــوات مــن
علــى االرض قبــل ان تلتقــط احلصــاة األساســية الطائــرة
يف اله ــواء فتفق ــد دوره ــا لالعب ــة ال ــي تليه ــا .
خامس عشر :لعبة أصب الهدف:
وصف اللعبـــة :وهي لعبة ســـهلة وتروحيية اذ تشـــرك
فيها عدد مـــن الفتي�ات .
قان ــون اللعب ــة وطريق ــة اللع ــب :ال حتت ــاج اللعب ــة إال إىل
قطع ــة قم ــاش لرب ــط عي ــون الالعب ــة املؤدي ــة .
ترســـم مجموعـــة مـــن املربعـــات او الدوائـــر املتداخلـــة
علـــى الســـبورة وترقـــم كل دائـــرة برقـــم حبيـــث تكـــون
الدائـــرة املركزيـــة حتمـــل الرقـــم ( )100والـــي بعدهـــا
الرقـــم ( )90والـــي بعدهـــا الرقـــم ( )80وهكـــذا .

عـادات وتـقـالـيـد

الفريـــق اخلصـــم بإجيـــاده بـــأن حيـــزر عنـــد أي شـــخص
ال ــيء مخب ــوء ويف ــوز الفري ــق ال ــذي يس ــجل أك ــر ع ــدد
مـــن النقـــاط.
سابع عشر :لعبة على البوري البوري :
وصــف اللعبــة :وهــي لعبــة ســهلة واجتماعيــة تروحييــة
إذ تشــرك فيهــا عــدد مــن الفتي ـ�ات .
قان ــون اللعب ــة وطريق ــة اللع ــب :ال حتت ــاج اللعب ــة إال إىل
م ــكان للع ــب يمك ــن أن يك ــون س ــاحة لع ــب او تلع ــب يف
حديق ــة امل ــزل أو الزق ــاق .

13

احلصوات اخلمسة واحلصاة األساسية ودائرة اللعب لعبة الشكلة.

تربــط عيــون الالعبــة املؤديــة وتقــف علــى بعــد مســافة
ً
ثالثـــة أمتـــار تقريبـــ�ا مـــن الســـبورة تمســـك الالعبـــة
املؤديـــة بقلـــم الســـبورة وتســـر وعين�اهـــا مربوطتـــان إىل
أن تص ــل الس ــبورة وترس ــم نقط ــة عل ــى الدوائ ــر وحتص ــل
الالعبـــة علـــى الدرجـــة الـــي رســـمت عليهـــا النقطـــة.
الالعب ــة الفائ ــزة ه ــي ال ــي حتص ــل عل ــى أعل ــى رق ــم .
سادس عشر :لعبة أين أخفيت اليشء:
وصــف اللعبــة :وهــي لعبــة ســهلة وتروحييــة اذ تشــرك
فيهــا عــدد مــن الفتي ـ�ات .
قان ــون اللعب ــة وطريق ــة اللع ــب :ال حتت ــاج اللعب ــة إال إىل
يشء مح ــدد كان يك ــون ممح ــاة او غط ــاء قل ــم او اي يشء
يمكـــن اخفـــاؤه بـــن الكفـــن ،تقـــوم الالعبـــة املؤديـــة
بإخف ــاء ال ــيء ب ــن كف ــي إح ــدى الفتي ـ�ات وعل ــى إح ــدى
الالعب ــات ان حت ــزر أي ــن أخف ــت زميلته ــا ال ــيء .اذا كان
عـــدد الالعبـــات كبـــرا فعليهـــا أن ختتـــار ثالثـــة أســـماء
ام ــا اذا كان ع ــدد الالعب ــات قلي ــا فعليه ــا أن ختت ــار اس ــما
واحـــدا فقـــط .تفـــوز الالعبـــة الـــي جتـــد مـــكان الـــيء
وتق ــوم بتبــ�ادل ال ــدور م ــع الالعب ــة املؤدي ــة .
يمكـــن أن تلعـــب هـــذه اللعبـــة بطريقـــة أخـــرى كأن
تنقســـم الفتيـــ�ات إىل فريقـــن ،يقـــوم أحـــد الفريقـــن
بإخفـــاء الـــيء يف يـــد أحـــد أعضـــاء فريقـــه ويقـــوم

طريق ــة اللع ــب :بع ــد التحاج ــج تق ــوم الالعب ــة الفائ ــزة
بالتحاج ــج بمس ــك مندي ــل أو أي يشء آخ ــر مصن ــوع م ــن
القم ــاش مث ــل ج ــورب أو اش ــارب آو أي يشء آخ ــر متوف ــر
تمس ــك الالعب ــات بأي ــدي بعضه ــن ويش ــكلن دائ ــرة ث ــم
يأخــذن وضــع اجللــوس ،تب ـ�دا اللعبــة بــان تقــوم الالعبــة
الــي حتمــل املنديــل بالركــض حــول الدائــرة الــي شــكلتها
الفتيــ�ات وه ــي ت ــردد م ــا ي ــأيت :
عل بوري البوري .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
هي .
ثم تردد صاحبة املنديل :
شدة قدوري .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
هي .
وترد صاحبة املنديل :
يا محلى ليلى .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
هي.
وترد صاحبة املنديل :
عتلعب جولة .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
هي .
األلعاب الشعبية للفتيات في مدينة الموصل
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وترد صاحبة املنديل :

ومن هذه االغاين :

عشرة .

ترد صاحبة املنديل :

وتردد الفتي�ات بصوت واحد:

الثعلب.

عشرون .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :الف الف.19

وترد صاحبة املنديل :

ترد صاحبة املنديل :

ثالثون .

ويف ذيلو .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
أربعون .
وترد صاحبة املنديل :
خمسون .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
ستون .
وترد صاحبة املنديل :
سبعون .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
ثمانون .
وترد صاحبة املنديل :
تسعون .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
مئة .
تقـــوم صاحبـــة املنديـــل بالركـــض حـــول الفتيـــ�ات
بص ــورة أس ــرع وختت ــار إح ــدى الفتيــ�ات وتض ــع املندي ــل
فـــوق رأســـها ،تقـــوم هـــذه الفتـــاة بمطـــاردة صاحبـــة
املنديـــل األوىل ملســـكها وتقـــوم صاحبـــة املنديـــل األوىل
ُ
طـــاردة إىل أن تصـــل إىل مـــكان
بالركـــض وجتنـــب الم ِ
ُ
طـــاردة وجتلـــس فيـــه ،لتبـــ�دأ اللعبـــة مـــن جديـــد
الم ِ
بصاحبـــة منديـــل جديـــدة .إذا مـــا امســـكت املطـــاردة
بصاحبـــة املنديـــل األوىل عندهـــا ختـــرج مـــن اللعبـــة
.هن ــاك أغ ــان أخ ــرى يمك ــن أن تق ــوم الفتي ـ�ات برتديده ــا
اثنـــ�اء تأديـــة هـــذه اللعبـــة ،أمـــا طريقـــة تأديـــة اللعبـــة
فهـــي نفســـها .

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
سبع لفات.
ترد صاحبة املنديل :
داير ما داير .
تردد الفتي�ات بصوت واحد :
بغداد .
تردد صاحبة املنديل :لف اجلكاير. 20
وتردد الفتي�ات بصوت واحد:
بغداد .
ترد صاحبة املنديل :
على املعلم .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
بغداد .
ترد صاحبة املنديل :
يميش ويسلم .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
بغداد .
وترد صاحبة املنديل :
عشرة .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
عشرون .
وترد صاحبة املنديل :
ثالثون .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد  :اربعون .

عـادات وتـقـالـيـد

وترد صاحبة املنديل :
خمسون .

تاسع عشر :لعبة حجنجلي جبنجلي

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :

وصـــف اللعبة :لعبة تروحيية ســـهلة وبســـيطة وممتعة
يشـــرك فيها عـــدد مـــن الفتيـــ�ات .قـــد تؤديهـــا األم مع
أوالدهـــا كلعبـــة عائلية .

وترد صاحبة املنديل:

قان ــون اللعب ــة وطريق ــة اللع ــب :ال حتت ــاج اللعب ــة إىل أي
أدوات س ــوى م ــكان صغ ــر

وتردد الفتي�ات بصوت واحد :

تأخذ الفتيـــ�ات وضع اجللوس وتمـــد أرجلهن إىل األمام
تقـــوم إحدى الفتيـــ�ات إذا كانت اللعبة بـــن الفتي�ات دور
األم ،اذا كانـــت اللعبة جتـــري بني األم وأوالدهـــا هنا تقوم
األم بتمريـــر يدها على أرجـــل الفتي�ات بالتسلســـل وهي
تـــردد باللهجة املوصليـــة بعض املقاطـــع  .بعض كلماتها
ليـــس له معىن وضعت لتســـر مـــع اإليقاع .

مئة .

حجنجلـــي جبنجلـــي  ..قطعتـــو 21غـــاس 22العنـــري ..
قتولو 23العمو حســـن  ..كـــم بقى من غمضـــان .. 24قلي
ســـبع تيـــم 25بالتمـــام  ..شـــيل 26غجـــل 27حـــط غجل يا
لغليـــم 28يـــا الغالم .

ستون .
سبعون .
ثمانون .
وترد صاحبة املنديل :
تسعون .
وتردد الفتي�ات بصوت واحد :
ثامن عشر :لعبة صيد احلمام :
وصـــف اللعبة :وهـــي لعبة ســـهلة و تروحيية إذ تشـــرك
فيهـــا عدد مـــن الفتي�ات .
قانون اللعبة وطريقة اللعـــب :ال حتتاج اللعبة إال إىل مكان
للعب يمكـــن أن يكون ســـاحة لعـــب أو تلعـــب يف حديقة
املـــزل او الزقاق ،كرة صغـــرة احلجم .
طريقة اللعب :بعد التحاجج يتـــم اختي�ار الالعبة األوىل
والثـانيـة لتكـون هـاتـان الـالعـبـتـان هـمـا الصيـادتـان ،أمـا
بـاقـي الـالعبات فــــهن مـن سيـمـثــــل دور الـحـمـام الـذي
ســـيتم اصطياده.
تقـــف الالعبـــة األوىل يف جهـــة وتقـــف الالعبـــة الثاني�ة
مقابلة لهـــا يف اجلهة األخـــرى وعلى بعد أربعة إىل خمســـة
أمتار تقف بايق الفتي�ات يف الوســـط تمســـك الالعبة األوىل
الكرة فتتحـــرك بايق الفتي�ات باجتـــاه الالعبة الثاني�ة تضرب
ً
الالعبـــة األوىل الكرة الـــي بي�دها باجتاه الالعبـــات محاولة
إصابـــة إحـــدى الفتي�ات ،تمســـك الالعبـــة الثانيـــ�ة الكرة
بســـرعة وحتـــاول إصابـــة الفتي�ات الـــايت يركضـــن باجتاه
الالعبة اليت ليس حبوزتهـــا كرة،وهكذا تســـتمر اللعبة .إذا
أصيبـــت إحدى الفتيـــ�ات بالكرة خترج من اللعبة وتســـتمر
بـــايق الفتي�ات باللعـــب إىل أن تبقى آخر فتـــاة وهي اليت تعد
الفتاة الفائـــزة باللعبة .

بعـــد أن تنتهـــي من ترديـــد املقاطـــع تتوقف عنـــد آخر
كلمة وآخـــر رجل ملســـتها تكون خاســـرة وتســـحب تلك
الرجل من اللعبة .بمعىن آخر تســـحب إحـــدى الالعبات
الرجل اليت انتهـــت كلمات املقاطع عندهـــا وتبقي الرجل
األخـــرى ،لتعاد الكـــرة من جديـــد وهكذا تســـتمر اللعبة
لتكـــون آخر رجـــل لالعبة هـــي الفائزة .
عشرون :لعبة اخفي الرأس :
وصـــف اللعبة :لعبة تروحيية ســـهلة وبســـيطة وممتعة
تشـــرك تؤديها األم مـــع أوالدها كلعبة عائليـــة وهي لعبة
واسعة االنتشار .
قانـــون اللعبـــة وطريقـــة اللعب :تـــؤدى هـــذه اللعبة يف
أي مكان وهـــذه اللعبة لألطفـــال الصغـــار اللذين ترتاوح
أعمارهـــم من ( ســـنة ونصـــف إىل اربع ســـنوات ) إذ يقوم
الطفل باالختبـــ�اء خلف أي ىشء جيده كأن يكون ســـريرا أو
حتـــت الفراش او خلـــف الباب وحتاول األم إجيـــاده وعندما
جتده تردد كلمـــة ( دي ) .
اذا كان الطفل صغري السن ال يستطيع االختب�اء عندها تقوم
االمبتغطيةرأسالطفلثمتكشفهبسرعةوترددكلمة(دي).
األلعاب الشعبية للفتيات في مدينة الموصل
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طريقة مرور الالعب لعبة اس اس اسيلو .

14

واحد وعشرون :لعبة شاح باح:
وصـــف اللعبة :لعبة تروحيية ســـهلة وبســـيطة وممتعة
تشـــرك تؤديها االم مـــع اوالدها كلعبة عائليـــة وهي لعبة
واسعة االنتشار .
قانـــون اللعبـــة وطريقة اللعـــب :تؤدى هـــذه اللعبة يف
أي مكان وهـــذه اللعبة لألطفال الصغـــار اللذين ترتاوح
أعمارهم من ( ســـنة ونصـــف إىل أربع ســـنوات) .تفتح
األم كـــف طفلها الصغـــر وتمرر باطن كفهـــا على باطن
كفـــه وهـــي تردد شـــاح بـــاح كشـــمش تفاح ثـــم تطوي
أصابـــع يـــد الطفل تب�دأ مـــن اخلنصر وهـــي تردد :
تطوي اخلنصر وتقول اجلييج 29باضت بيضة .
تطوي البنصر وتقول قعدت 30عليها .

كيفية اإلمساك بالالعب الثاني�ة اس اس اسيلو.

قانـــون اللعبة وطريقـــة اللعب :ال حتتاج هـــذه اللعبة إىل
أدوات فقط مـــكان اللعب .
يتم اختي�ار العبتني اثنتني تقفـــان الواحدة مقابل االخرى
وترفعـــان ايديهمـــا إىل األعلى مشـــكلتني قنطـــرة تمر من
حتتهـــا الالعبات ،امـــا الالعبات فتقفن على شـــكل قاطرة
تمســـك كل واحدة خباصرة اليت امامها،تمـــر الالعبات من
حتت القنطرة وهـــن يرددن الكلمـــات التالية:
اس اس اسيلو .
اسيلو باملغارة .
جطت 31علينو 32الفاغة. 33

تطوي الوسطى وتقول فقست البيضة .

الفاغة هندي هندي .

تطوي السبابة وتقول طلع الصويص .

بالليل نامت عندي .

تطوي اإلبهام وتقول قام يميش .
ثـــم حتـــرك أصابع يدهـــا علـــى يـــد الطفـــل إىل ان تصل
رقبتـــ�ه ثـــم تقـــوم بدغدغته .
اثن�ان وعشرون :لعبة اس اس اسيلو :
وصـــف اللعبة :لعبة تروحيية ســـهلة وبســـيطة وممتعة
تشـــرك فيها العديد مـــن الفتي�ات .

15

انقدملوا صيني�ة .
حمرة وخضرة وماوية .
عندمـــا تصـــل الفتيـــ�ات إىل كلمـــة ماويـــة تـــزل يديها
لتحبس الفتـــاة اليت كانـــت حتـــت القنطرة،وعندها خترج
مـــن اللعبة.

عـادات وتـقـالـيـد

• الهوامش
 1.بساع  :يقصد بها برسعة .
 2.الطاش :يطلق عىل الحجر الذي تلعب به الفتيات لعبة الجولة وال يوجد له شكل او حجم محدد يتم اختياره من قبل
الفتياتانفسهم.
 3.مشكشك :ملتصق
 4.الحقوني  :الحقوا بي
 5.ويص :تقليد لصوت فراخ الدجاج
 6.تاكلكم  :فعل بمعني تاكل
 7.تقليكم  :فعل بمعنى قيل
 8.الطاوة :املقالة
 9.السيغ  :حزام من الجلد
	 10.الديغ  :دير
 11.تنوغنا  :تنور الخبز
	 12.حاغ :ساخن جدا
	 13.الناغ :النار
	 14.من هوني  :من هنا
	 15.زرناي :مزمار
	 16.اش :ماذا
	 17.باقيل :باقالء
	 18.ماي :ماء
	 19.الف  :دار حول الدائرة
	 20.الجكاير  :السكائر
 21.قطعتو  :قطع .
	 22.غاس  :راس .
	 23.قلتولو  :فعل بمعنى قلت له .
	 24.غمضان :رمضان .
	 25.تيم  :ايام .
	 26.شيل  :ارفع .
	 27.غجل  :رجل .
	 28.الغليم  :الغالم .
	 29.الجيجي  :الدجاجة .
	 30.فعدت  :جلست .
 31.جطت  :قفزت .
	 32.علينو  :عليه .
	 33.الفاغة  :الفأر .
•الصور
-الصور من الكاتبة.

1. https://i.ytimg.com/vi/N24Pth9poJo/maxresdefault.jpg
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مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ّ
ّ
عبي�ة :دراسة حتليلية ّ
الش ّ
لعين�ة من املمارسات
اإلبداع الفن يف املوسيقى
االحتفالية بمنطقة مزنل شاكر
ملحات من تاريخ وتراث املوسيقى العربي�ة
رقصة «الهوسيت» عند قبائل «البشارية»
وتأثرها بالبيئ�ة ىف حاليب وشالتني
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أ .مريم املذيوب  -تونس

ّ
الفن يف
اإلبداع
ّ
ّ
املوسيقى الشعبي�ة:
ّ
دراسة حتليلية لعين�ة من
املمارسات االحتفالية
بمنطقة مزنل شاكر

ُ ّ
تعـــد املوســـيقى مظهـــرا من مظاهـــر النشـــاط اإلنســـاين ،وهي
ّ
للتعبري ّ
عمـــا خياجله من
من أبـــرز الفنون الـــي يميل إليهـــا اإلنســـان
ّ
مشـــاعر ،باعتب�ار أنها تكشـــف أكرث مـــن غريها من الفنـــون عن ثقافة
ّ
ّ
وفكـــر املجتمع .وبالتـــايل ،يمكنن�ا القول بأن املوســـيقى هي ممارســـة
ّ
تعبرييـــة تزخر بمعان وصور وأحاســـيس ســـاهم يف إبداعها اإلنســـان
ثقافيـــة ّ
ّ
ّ
ممية.
خصوصية
لتكـــون ذات
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة هـــي حصيلة تراث مـــن األحلـــان املتأتي�ة
واملوســـيقى

1

من إبـــداع فطـــري انبثق من كيـــان املجتمـــع ووجدانـــه لتحمل جملة
ّ
والفني�ة َتربز لنـــا ّ
ّ
ّ
خاصة يف البنـــ�اء اللحين
الثقافيـــة
من اخلصائـــص
وأســـلوب صياغتـــه وأدائه وأيضـــا يف املمارســـة اليت يكـــون قد غلب
ّ
ّ
الش ّ
عليها ّ
عبي�ة جزء ال يتجزأ
الطابع اجلماعي .وباعتب�ار أن املوســـيقى
ّ
مـــن ثقافة املجتمـــع ،فهي تمثـــل يف اعتقادنـــا املدخـــل الرئييس الذي
وممـــزات هـــذا املجتمع ّ
ّ
خاصة
يمكننـــ�ا من كشـــف وفهم خصائص

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ّ
الفن ّ
ّ
إذا مـــا ّ
املمي
لتلقائي�ة اإلبـــداع
تـــم اعتب�ارها نموذجـــا
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة
الذي يتمثل حســـب اعتقادنا يف تن�اقل األحلان
واحلفـــاظ على خصائصها وتقاليدهـــا ويعكس ّ
ويعب ّأوال
وأخريا عـــن ثقافة املجتمـــع املنتج لذلـــك اإلبداع.1
ّ
ّ
والواقـــع أن البحـــث يف اإلبـــداع الفـــي للموســـيقى
ّ
ـــعبي�ة يضعنا أمـــام هالة مـــن ّ
الش ّ
الصعوبـــات واملحاذير،
ّ
وذلك علـــى اعتب�ار أن مثـــل هذه املواضيع ال تـــزال حديث�ة
ّ
ّ
املختصـــن يف مجـــال الفن
العهـــد من طـــرف الباحثـــن
ّ ّ
عموما واملوســـيقى على وجـــه اخلصـــوص .إال أن هذا لم
يمنعنا من طرح جملة من التســـاؤالت الـــي راودتن�ا حول
مســـألة اإلبداع الفين يف عالقتها باملوســـيقى الشعبي�ة من
منظـــور عليم يف اجتاهيـــه النظري والتطبيقـــي التحليلي.
فما هـــو اإلبداع؟ ومـــا املقصود باإلبـــداع الفين؟ وهل
يمكننـــ�ا اإلقرار بوجود إبداع فين يف املوســـيقى الشـــعبي�ة؟
وإن كان ذلـــك ،فمـــا هـــي خصائصـــه وعلـــى ّ
أي معايري أو
مقاييس يمكننـــ�ا تقييم هـــذا اإلبداع؟
كل هـــذه التســـاؤالت أوجدت لنـــا املشـــروعية التامة
للبحـــث يف مســـألة اإلبـــداع الفـــي ضمـــن ممارســـات
ّ
ّ
التطرق إىل مثل هـــذه املواضيع
موســـيقية شـــعبي�ة ،ولعل
ســـيحيلنا ضرورة إىل البحث يف جملة من املسائل النظرية
خاصـــة منهـــا املتعلقـــة بمجـــال اإلبـــداع بصفـــة عامة،
باإلضافـــة إىل الغـــوص يف جملة من خصائص املوســـيقى
الشـــعبي�ة ملنطقـــة «مـــزل شـــاكر» كأنمـــوذج لدراســـة
اإلبـــداع الفـــي فيها دراســـة ميدانيـــ�ة حتليلية.

ّ
ّ
الش ّ
عبي�ة:
يفمفهوماإلبداعالفنوعالقتهباملوسيقى
مدخل نظري:

ً
اوال :مفهوم اإلبداع الفين:

ّ
ورد يف كتـــاب التعريفـــات للجرجـــاين 2مصطلـــح
َ ُ َّ
ّ
َ
الـــيء م ْ
ـــن َال َ ْ
ش ٍءَ ،و ِقيـــل
«اإلبـــداع» علـــى أنـــه ِإجيـــاد
ْ ِ ِ
َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ـــال َّ ُ َ َ َ َ
{بد ُ
َت ْأس ُ
يـــع
ـــيس الـــي ِء عـــن الش ٍء .ق
للا تعـــالِ :
َّ ِ َ َ َ َ
َ ََ َ ََ 3
َ ََ ْ َ َ
ـــان منْ
ْ
اإلنس
الســـماو ِ
ِ
ات واأل ُر ِض}  ،وقال تعال{:خلق ِ
ََ
ْ ُ َ ْ َ ْ ََ4
َ
ـــان».
اإلنس ِ
ـــق} ولـــم يقـــل «ب ِديع ِ
عل ٍ

ُ
ّ َ ْ
اإل ْبداع
وذكر يف معجم لســـان العـــرب البن منظـــور
أن ِ
ُ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ُ َ ْ َ ُ
اث َ ْ
ش ٍء ِم ْن
« »créationهو إنشـــاء واســـتنب�اط و إحـــد
َ َ َ َ َ َ َ ِ َّ ْ َ ُ ْ ُ ِ ُ َ ْ ً ِ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ـــأهُ
عـــد ٍم ،ف ِقيل :بدع الـــيء يب ِ�دعـــه بدعا وابت�دعه :أنش
َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َّ ْ ُ ّ َ ُ ُ َ َّ ً َ ُ َ ُ ْ َ ُ
وبـــدأه .والبديع هو الـــيء ال ِذي يكـــون أوال وهو المحدث
َّ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ
ُ ََُ ُ َ َ
َ
ـــه ال َعلى
ـــال :أ ْبد ْعـــت الـــيء أي اختعت
الع ِجيـــب ويق
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ ُ ْ ْ َ َّ
للا ت َعـــال 5إل ْب َداعه األش َ
ِمث
ـــي َاء
ِ ِ ِ
ـــال .والب ِديع ِمن أســـم ِاء َ ِ
ٍ
َ ْ َ
َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ
ـــل ُك ِّل َ ْ
ـــه ِإياها وهـــو الب ِديع األول قب
ش ٍء.6
و ِإحدا ِث ِ
َ ْ َ ُ 7
ـــد ُاع َع َلى َأ َّن ُه إ َجي ُ
ـــاد َّ ْ
الش ِء
ويف موضـــع آخر  ،ذ ِكـــر اإلب
َ ِ
َ ِ َ ْ َ ُ َ ْ ٌ
ْ َ َ
يـــف َ ْيملُ
ـــد ٍم َو ُه َو َأ َخ ُّ
ـــص ِمـــن اخلل ِق .وهـــو تع ِر
ِمـــن ع
ِ
ُْ ً َْ
ُ
ًّ
َ
َ َّ
ـــفيا .وقـــد ذكـــر أيضـــا مصطلـــح
ِف طي ِات ِ
ـــه بعـــدا فلس ِ
َ
َ ْ
ْ َ
ـــد ُاع َّ ْ
الـــي ِء
«اإل ْبتـــ�داع»( )innovationعلـــى أنـــه ِإب
ِ
ُُ
َ
َ
ـــون ،وحيمل هـــذا املصطلح نزعـــة يف جميع
ـــال الفن ِ
ِف مج ِ
ّ
فروع الفـــن ُتعـــرف بالعـــودة إىل ّ
احلس
الطبيعة وإيثـــ�ار
ّ
والعاطفـــة علـــى العقـــل .ومـــن هنـــا يمكـــن التميزي بني
ْ َ
َ
«االب ِت�د ِاع»
اإل ْبد ِاع عند الفالســـفة ومصطلـــح
مصطلح ِ
8
يف مجـــال الفنون .
ّ
يبـــ�دو إذن ومـــن خـــال مـــا تقدمنـــا به مـــن تعريفات
ّ
ّ
ّ
ّ
لغويـــة ،أن «اإلبـــداع» يف النشـــاط اإلنســـاين يتصـــف
ّ
ّ
باالبتكار والتجديـــد وهو خال من صفة االتبـــ�اع والتقليد.
ّ
ّ
وعلى أســـاس أن اإلبـــداع يف اللغة هو إحـــداث مثال جديد
ّ
على غري مثال ســـابق ،فـــإن اإلنت�اج الذي يتصـــف باإلبداع
ّ
ّ
ـــدة ّ
الن ّ
والطرافة ،ومن
اجل
تتوفر يف صياغتـــه
هائي�ة صفات ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
هنا يمكنن�ا وصف كل النت�اجـــات األدبي�ة والفني�ة والعلمية
ّ
ّ
باإلبـــداع على أن تتوفر فيها صفتا اإلحـــداث والتكوين.10،9
ّ
وعمومـــا نقـــول بـــأن ملصطلـــح «اإلبـــداع» مفاهيم
ّ
عديـــدة ومتنوعـــة لعلنـــا حاولنا قـــدر املســـتطاع تقديم
ّ
ّ ّ
البعض من هـــذه التعريفات إل أن مســـألة حتديد مفهوم
شـــامل لكلمة «إبداع» تبقى مســـألة صعبـــة املنال حىت
ّ
ّ
ّ
وإن اعتمدنـــا أكرث القواميس ِدقة يف اللغة والتفســـر ،على
اعتبـــ�ار أنن�ا لـــن جند صياغـــة ّ
نهائي�ة لماهية هـــذه الكلمة.
ّ
وباقرتانن�ا ملصطلح «اإلبداع» بكلمـــة «الفن» جند أن
ّ
ّ
إنســـاين يعطي الفرد
«اإلبداع الفن» هو عملية ونشـــاط
ّ
وإمكانيـــ�ة ومهـــارة رفيعـــة للخلق واإلبـــداع عند
مقـــدرة
إنت�اج عمـــل ّ
فين مفيد وممتـــع .وبهذه املقـــدرة واإلمكاني�ة
ّ
ّ
واملتمية يســـتطيع الفنـــان أن ّ
ّ
يعب عـــن ميوله
اخلالقـــة
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ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
الط ّ
ومشـــاعره ودوافعـــه ّ
واالجتماعية
والفكريـــة
بيعيـــة
ّ
ّ
ّ
شـــعورية ،وبذلك يكون
شعورية أو ال
والنفســـية ،بصورة
ّ
العمـــل ّ
الفين هـــو التعبري الفكـــري والعملي لمـــا خيتلج يف
ّ
وتصـــورات واليت
نفس اإلنســـان عن مشـــاعر وانفعاالت
ّ
11
تظهر يف أعمـــال الفنان وممارســـاته املختلفة .
ّ
ّ
ّ
وال ريـــب أن احلديث عـــن «اإلبداع الفـــي» يتطلب
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلبداعية،
وعمليتـــ�ه
شـــخصية املبـــدع
منـــا البحـــث يف
ّ ّ ّ
الت ّ
طرق إىل دراســـة املناخ
�اجـــه الفين ثـــم
باإلضافـــة إىل ِنت ِ
ّ
وكل ذلك يصبّ
ّ
ّ
االجتماعي وتأثريه يف العمليـــة اإلبداعية،
يف إطـــار احلديـــث عن ّ
ّ
الفـــي الذي نرى
مقومـــات اإلبداع
ّ
ّ
أن التطـــرق إليه واخلوض فيـــه ليس باألمـــر الهي ،ذلك
ّ ّ
الت ّ
وصل إىل
أن هذه املســـألة تبقى يف محدودية دائمـــة وأن
ّ
نســـي .لذلك ســـنقوم بعرض موجز
حقائق فيهـــا هو أمر
وبريق لهـــذه ّ
ّ
املقومـــات اعتمادا على مجموعـــة من الكتب
ّ
العلميـــة الـــي ّ
ّ
اهتمـــت بالبحث يف مســـألة
والدراســـات
الفـــي» وما له مـــن ّ
ّ
مقومات.
«اإلبـــداع

ثاني ً�اّ :
مقومات اإلبداع الفين:

 .1شخصية املبدع:
ّ ّ
ُ
ّ
ّ
ـــخصية املبدعة لـــكل فنان ال يمكـــن أن تدرس
إن الش
ّ
بمعـــزل عمـــا أفادتن�ا به حتاليـــل علم النفـــس .فمن وجهة
ّ ّ
ّ
ّ
تتضمـــن
ـــخصية املبدعـــة
نظـــر هـــذا العلـــم ،فـــإن الش
ّ
والد ّ
االســـتعداداتّ 12
افعيـــة واملواقـــف
والطبـــع واملـــزاج
ّ
ُ ّ
عد اســـتعدادا ّ
عاما
العاطفيـــة ،إضافـــة إىل الذكاء الـــذي ي

ينبغـــي أن يدخـــل ضمن العوامـــل اآلنـــف ذكرها.13
ّ
(الذ ّ
اتي�ة)
واملبـــدع جيد يف عمله اإلبداعي امتـــدادا ألناه
ّ
ّ
لعـــل ّ
وهو يف ذلك حتدوه دوافع شـــى
أهمها:14
ّ
ّ
العقليـــة ويف
 دافـــع االســـتقالل الـــذايت واألحـــكامّ ّ
ّ
ّ
التفكـــر ،إذ يتمكـــن مـــن التفتـــح على ذاتـــه وتنمية
ّ
ّ
اإلبداعيـــة.
إمكاني�اتـــه
دافـــع االبتـــكار واألصالة وبهمـــا تزخر نفســـه ،ولذافهـــو ّتواق لـــكل ما هـــو جديـــد وممتع.
ّ ّ
فت ــح عل ــى اخل ــرات إحساس ــا باملس ـ ّ
ـؤولية
داف ــع التّ
االجتماعيــة وهــو دافــع أســايس مــن دوافــع األصالــة
واالبت ــكار.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتـــذوق املركب واملعقـــد ،وقد تبي
الدافع ملعاجلـــةّ
ّ
ّ
فســـية يف هـــذا املجـــال أن تفضيل
مـــن البحـــوث الن
ّ
ّ
ّ
ّ
ـــخصية.
املعقـــد يعد مـــن دوافع بعـــض أنماط الش
ّ
ّ
يمكنن�ا إذن من خـــال هذه الدوافع أن حندد ســـماتّ
ّ
خصية املبدعة:15
الش
إحســـاس املبدع باالختالف عن املحيطـــن به وبدونّ
هذا الشـــعور لن يصبح مبتكـــرا أو مبدعا.
ّ
 ّباجلدية
االطـــاع :ال يوجـــد ابتكار دون ماض حافـــل
والقـــراءة ّ
واالطالع.

ّ ّ
ّ
االجتماعيـــة اليت تـــؤدي دورا كبـــرا يف ظهور
البيئـــ�ةا لعبقري.
ّ
إن املبدعـــن ،يف أي مجـــال من مجـــاالت املعرفة ،هم
ّ
املتمـــزة والفريـــدة ،يمتلكـــون
أفـــراد مـــن ذوي املواهـــب

ســـيطرة يســـتطيعون أن جيعلوهـــا تعمل بإبداع حســـب
ّ
االتـــاه ،جتدر بنـــ�ا اإلشـــارة إىل ّ
أهمية
إرادتهـــم .ويف هـــذا
ّ
ّ
ّ
الذ ّ
اتي�ة اليت البـــد من توفرها لدى األشـــخاص
القـــدرات
ّ
ّ
حـــى يقومـــوا بأنواع مـــن الســـلوك اإلبداعي.
ّ
وهنـــا ،يمكـــن القول بـــأن اإلبـــداع ليس قـــدرة واحدة
بســـيطة ،بـــل إنه مجموعـــة من القـــدرات ،لذلـــك ال جند
شـــخصني مبدعني بنفـــس ّ
الطريقـــة ،حيث أنـــه هناك
ّ
ّ
فـــروق شـــى يف درجـــة مـــا لـــدى األفـــراد يف كل عامل من
ّ
عوامـــل اإلبداع ،باإلضافة إىل فروق تكمن يف نوع النشـــاط
ّ
ّ
ّ
اإلبداعية.16
الـــذي تتجلى فيـــه القـــدرات
ّ ّ
لذلك فإننـــ�ا نالحظ بـــأن الدرجـــة الفائقـــة يف اإلبداع
ّ
ّ
يتجلى فيها ّ
الســـلوك
ختتلف باختـــاف املجـــاالت الـــي
ّ
اإلبداعـــي ،والقـــدرات الالزمـــة لإلبـــداع يف كل مـــن هذه
ّ
ّ
الد ّ
ّ
ّ
اخلية
اإلبداعيـــة واملؤثرات
العملية
املجاالت ،وطبيعة
ّ
ّ
ّ
ّ
واخلارجيـــة فيهـــا ،والســـمات الشـــخصية والعوامـــل
ّ
الدافعـــة إىل اإلبـــداع ّ
والســـياق االجتماعـــي الـــذي حييط
باإلنتـــ�اج اإلبداعي.17
 .2العملية اإلبداعية ومراحلها:
ّ
ّ
ّ
اإلبداعية هي تلـــك املراحل اليت
بالعملية
إن املقصـــود
ّ
ّ
يمر بهـــا املبدع يف إجناز عمله .18وبشـــكل عام فـــإن اإلبداع
ّ
ّ
الفـــي ّ
يمـــر بعـــدة مراحل لـــدى الفنـــان منذ نشـــأة فكرة

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ّ
فـــإن مســـألة تقويم اإلنتـــ�اج اإلبداعـــي تكون أكـــر ّ
ذاتي�ة
مرتبطـــة بشـــكل القبول واالستحســـان مـــن ّ
العامة ومن
ّ
ّ
النقد الفـــي اخلاص.27

ّ
تقـــي هذه املراحل
العمل وصـــوال إىل إتمامه ،والواقع أن
ّ
مســـألة صعبـــة تتطلب مـــن الباحـــث تتبعـــا دقيقا لكل
ّ
ّ
الظروف اليت عايشـــت فـــرة إجنـــاز العمل الفـــي .وعلى
هذا األســـاس ،فإننـــ�ا ســـنحاول يف هذا العنصـــر توضيح
ّ
ّ
ّ
الكيفية اليت ينشـــأ بها العمل الفـــي يف ذهن الفنان وصوال
إىل ّ
كيفيـــة تقديمه على مســـرح احلياة.19
ّ
ّ
ّ
اإلبداعي ــة عل ــى
العملي ــة
لق ــد صن ــف عل ــم النف ــس
أربـــع مراحـــل:20
ّ
1 .مرحلـــة اإلعداد الـــذايت « »préparationوتســـى
ّ
ّ
التحضري وهي مرحلة ّ
وضرورية
أوليـــة
أيضا مرحلـــة
ّ
ّ
ّ
21
كتأهب
لعمليـــة اإلبداع  .حيث تتجمـــع لدى املبدع
ّ
ّ
مجموعـــة من األفـــكار والتداعيات إال أنه ال يســـيطر
َ
عليها ،فهي تعرب بســـرعة.22
ُُ
الـــزوغ وهي مرحلة تربز فيهـــا فكرة ّ
عامة لدى
2 .مرحلة
ُ
ّ
ّ
املبـــدع وتكـــرر نفســـها ال إراديـــا من حـــن إىل آخر.23
ّ
تســـتمر هذه املرحلـــة فرتة طويلـــة أو قصرية قد
وقد
ّ
ّ
تســـتغرق حلظات أو دقائـــق أو أياما أو شـــهورا وحت

 .3النت�اج اإلبداعي:
ّ
ّ
ّ
ّ
العملية
رئيســـيا لتقويم
يمثـــل النت�اج اإلبداعي معيارا
ّ
ّ
أساســـيا يف تقييم
اإلبداعيـــة وحـــى يكـــون هـــذا املعيـــار
ّ
ّ
اإلبـــداع ككل ،البـــد أن يكـــون النت�اج فيه جديـــدا وأصيال
ّ
وذا قيمة للمجتمع يف اآلن نفســـه .ويمكن لهـــذا النت�اج أن
يظهر بأشـــكال عديدة ومتنوعة ،وذلك وفـــق وظيفة هذا
ّ
النشـــاط أو ذاك ووفقـــا لطبيعتـــه أو درجته ومســـتواه يف
األصالـــة والقيمـــة والفائدة من أجـــل املجتمع.28
ّ
ّ
ّ
متنـــوع فيمكن بذلـــك تصنيفه إىل
وألن هـــذا النتـــ�اج
ّ
نســـبي�ا عـــن مبدعه:
نتـــ�اج محســـوس واقعـــي منفصل
ّ
ّ
مثـــل العمل األديب ،والقطعـــة املنحوتة ،واللوحـــة الفني�ة.
ّ
ونت�اج آخـــر ال ينفصل عن مبدعـــه :كإبداع املمثـــل وإبداع
ّ
ّ
ّ
املوســـيقي وإبـــداع ّ
الراقص .ولعـــل هذا النوع مـــن النت�اج
ّ
ّ
يعكس بوضـــوح مالمـــح الشـــخصية
اإلبداعية.29

3 .مرحلـــة اإلشـــراق « »illuminationوهـــي مرحلة
ّ
ّ
ّ
اإلبداعيـــة ،حيـــث
العمليـــة
الوصـــول إىل الـــذروة يف
ّ
ُّ
ّ
تلقائي�ا دون
تظهـــر الفكرة فجـــأة وكأنها قـــد نظمـــت
ّ
ّ
ختطيـــط ،وبالتايل يتجلـــى واضحا كل مـــا كان منها يف
ّ
املرحلتـــن األوىل والثاني�ة.25
ّ
4 .مرحلة التحقيق واإلجناز « »réalisationوهي
ّ
ّ
ّ
تتضمن
اإلبداعية فهي
العملية
املرحلة األخرية يف
ّ
ّ
ّ
المادة اخلام الناجتة عن املرحلة السابقة اليت تكون
ّ
يف طورها األخري ،وعلى ّ
الرغم من اعتب�ار أن مرحلة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
اإلبداعية ،إال أن
العملية
اإلشراق بمثابة الذروة يف
ّ
ّ
ّ
إال إذا ّ
النت�اج ال يكون مقبوال
مر يف مرحلة التحقيق.26
ّ
وجتـــدر اإلشـــارة يف هـــذا ّ
الســـياق ،أن طبيعـــة مرحلة
ّ
ّ
ّ
اإلبداعية يف املجـــال الفين مختلفة
العمليـــة
التحقيـــق يف
ّ ّ
عن تلك اليت يف املجـــال العليم حيث أن النتـــ�اج اإلبداعي
ّ
يف وعنـــد مروره من مرحلة اإلشـــراق إىل مرحلـــة التحقيق
ّ
خيضع إىل جتـــارب عديدة من ِقبل مبدعيـــه ،وبالتايل يكون
ّ
ّ
ّ
هذا النت�اج رهـــن جناح هذه التجاربّ .أمـــا يف املجال الفن،

يتشـــكل منها اإلنتـــ�اج اإلبداعي؟ وبمعىن آخـــر هل يمكنن�ا
ّ
ّ
اإلبداعيـــة انطالقا مـــن العناصر
العمليـــة
حتديـــد قيمـــة
ّ
الماديـــة اليت تســـاهم يف بن�اء اإلنتـــ�اج اإلبداعي؟
ّ
الماديـــة تلـــك المادة
ولعلنـــا نعـــي هنـــا بالعناصـــر
ّ
الـــي تشـــكل النتـــ�اج اإلبداعـــي ،فمثـــا عناصـــر المادة
ّ
ّ
الل ّ
غوية ومجموعـــة األلوان
عند الشـــاعر هـــي املفـــردات
الماديـــة اليت يســـتخدمها ّ
ّ
الرســـام وأيضا
هـــي العناصـــر
ّ
مجموعـــة األصوات الـــي هي أصـــا ذبذبـــات هوائي�ة أو

سنوات .24

ّ
ّ
اإلبداعية ،يمكننـــ�ا القول
العمليـــة
ويف حديثنـــ�ا عـــن
ّ
بأنهـــا ال ختـــرج عـــن كونهـــا نوعـــا مـــن التفكـــر اإلنت�ايج،
ّ
ّ
الربط بني ّ
فإنـــه باإلمكان ّ
عمليـــة اإلبداع واإلنت�اج
وبالتايل
اإلبداعـــي باعتبـــ�اره هـــو املحـــك الوحيـــد الواضـــح لهذه
ّ
ّ
العملية .30ويف هذا االجتاه ،يمكن اعتبـــ�ار النت�اج اإلبداعي
ّ
ّ
اإلبداعيـــة يمكنن�ا مـــن خالله
للعمليـــة
نت�اجـــا ملموســـا
ّ
ّ
ّ
دراســـة مراحـــل العمليـــة اإلبداعية وكشـــف الســـلوك
ّ
ّ
اإلبداعـــي للش
ـــخصية املبدعة.31
ّ
ّ
التســـاؤل يف هذا ّ
إمكاني�ة حتديد
الصدد ،عـــن
وحيق لنا
ّ
معيـــار الفكـــرة اإلبداعية من خـــال عناصر المـــادة اليت
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اإلبداع الفنّي في الموسيقى
ّ
ّ
ّ
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ّ
تـــرددات هـــي عناصر مـــادة املؤلـــف املوســـيقي .من هذا
ّ
ّ
خصوصية اإلنتـــ�اج هي اليت
املنطلـــق ،يمكنن�ا القول بـــأن
ّ
ّ
اإلبداعية بما لها من وظائف مختلفة ســـواء
حتدد معيـــار
علميا أو ّ
كان هـــذا اإلنتـــ�اج ّ
فنيـــ�ا.33 ،32
 .4البيئ�ة واملناخ االجتماعي لإلبداع:
ّ
مـــا مـــن شـــك أن اإلبـــداع مرتبـــط بمـــا تكـــزه ذاكرة
اإلنســـان من موروثات ّ
فنيـــ�ة توارثها عـــر مراحل عديدة،
ّ
ولعـــل املبدع بشـــكل عام يســـتفيد ّأيما اســـتفادة من هذا
ّ ّ
ّ
الـــري الذي حيمـــل ّ
فني�ة ولـــدت فيه طاقة
مقومات
املكزن
ّ
إبداعيـــة ال محدودة.
ّ
ّ
ويف هـــذا االتاه ،فإن اإلنســـان ويف عالقتـــه بمجتمعه
ّ
ّ
ّ
االجتماعية .لذلك يمكنن�ا
ومقومات بيئتـــ�ه
يت�أثر بطبيعة
ّ
اعتبـــ�ار أن اإلنســـان املبـــدع يكـــون عرضة لتأثـــرات هذه
البيئـــ�ة والـــي يمكـــن تفصيلها إىل ثـــاث بيئـــ�ات :البيئ�ة
ّ
ّ
ّ
االجتماعية
خارجيـــة والبيئ�ة
الطبيعية من مناخ وطبيعة
ّ
ّ
ثقافية
حضاريـــة
من أســـرة ومدارس ونظام حكـــم وبيئ�ة
من تـــراث وعلـــوم وفنون.34
ّ
والواقـــع أن يف حديثن�ا عن هذه البيئ�ات إشـــارة إىل املناخ
اإلبداعـــي الذي يعيش فيـــه املبدع ويتعايـــش معه ولعلنا
نتســـاءل هنا عن ماهية املناخ اإلبداعـــي وعالقته باملبدع؟
ّ
األدبيـــ�ات
ُيســـتعمل مصطلـــح املنـــاخ اإلبداعـــي يف
ّ
املتخصصة بتســـميات عديـــدة مثل :املنـــاخ االجتماعي،
ّ
االجتماعيـــة
واإلبداعـــي ،والوضـــع اإلبداعـــي والعوامـــل
ّ
ّ
ّ
والثقافية لإلبداع...الخ .إال أنن�ا يف دراســـتن�ا
واالقتصادية
ّ
ّ
الراهنـــة اعتمدنـــا هـــذا املصطلـــح للداللة على الوســـط
ّ
ّ
ّ
ّ
واالقتصادية
فســـية
املباشـــر والتأثريات االجتماعيـــة الن
ّ
والت ّ
ّ
ربويـــة املحيطـــة بالفرد.35
والثقافيـــة
ّ
وكما ســـبق أن ذكرنا آنفـــا يف العنصر ّ
الســـابق أن املناخ
ًّ
اإلبداعـــي هو ذلـــك املناخ الـــذي يشـــمل كال مـــن البيئ�ة
ّ
ّ
ّ
احلضارية.
االجتماعية والبيئـــ�ة
الطبيعيـــة والبيئـــ�ة
ّ
ّ
ونشـــر يف هذا ّ
احلضارية هي من
الســـياق ،أن البيئـــ�ة
ّ
ّ
ّ
شـــخصية املبـــدع ذلك أن اإلبداع
أبرز البيئ�ات اليت تت�أثر بها
ّ
ّ
ويطلع علـــى ما ّ
فالفنان ينشـــأ ّ
تضم
يتحقـــق يف أحضانها.
هـــذه البيئ�ة مـــن تـــراث وقواعد وقيـــم ،وهنا ُيـــرز طاقته

ّ
ّ
اخلالقة ويروضها على مجـــاراة القيم املتمثلة أو معارضتها
أو اســـتئصال ما فيها أو اإلتي�ان بأمـــور جديدة.36
ّ
ّ
وكلمـــا زاد ّاطالعه على ذلك واشـــتد احتكاكه واتصاله

بأمثالـــه مـــن البارزين يف الفـــن أو العلـــم ،حـــاول أن يهئي
ّ
لنفســـه منــــزلة بينهم وقد يتجاوز بيئ�ة مجتمعه الثقافية
ّ
فيتمثـــل بيئـــ�ات ّ
ثقافية أخرى مـــن نوع فنـــه أو علمه خارج
ّ
مجتمعه وهذا يزيد يف معرفتـــه وقدرته وطاقته اخلالقة.37
ّ
نالحـــظ ّ
مما ســـبق أن مفهـــوم املنـــاخ اإلبداعي حيمل
يف ّ
طياتـــه أكـــر من معـــى ،ولعـــل مصطلح «املنـــاخ» ال
ّ ّ
يتعـــارض مـــع مصطلـــح «البيئـــ�ة» أو إن صـــح التعبري
«اجلو العـــام» .والواقـــع أننـــ�ا ال ّ
خني مصطلحـــا عن آخر
ّ
يف حتريرنـــا لهـــذا العنصر من البحـــث وإنما تولـــدت لدين�ا
قناعـــة بأن هـــذه املصطلحـــات (منـــاخ ،بيئ�ة ،جـــو عام)
ّ
تشـــكل مجموعة مـــن العوامـــل املولدة لإلبـــداع .وبالتايل
ّ
ّ
اليومية
يمكن القـــول أن املناخ يمثل النماذج واإلجـــراءات
كمـــا يعيشـــها أو يفهمهـــا أو ّ
يفســـرها أعضـــاء املجتمـــع
ككل .38وعلـــى هذا األســـاس فهـــو (أي املنـــاخ اإلبداعي)
ّ
اخلارجيـــة ،واملناخ
يقـــوم علـــى ثـــاث عوامـــل :البيئـــ�ة
ّ
اإلبداعـــي الداخلـــي لألفراد داخـــل جماعـــة والتفاعل بني
أعضـــاء اجلماعة.39
ّ
ّ
يتضـــح لنا مـــن خالل مـــا ســـبق أن للمنـــاخ اإلبداعي
ّ
مؤثرات مباشـــرة يف تكويـــن القدرات املبدعة لـــدى الفرد
ّ
ّ
ّ
اإلبداعيـــة يف حـــد ذاتها ولعل هـــذا ما حيملنا
العمليـــة
ويف
ّ
للقـــول بـــأن لهـــذا املنـــاخ تأثـــرا واضحاوجليـــا يف تكوين
وترســـيخ اإلبـــداع الفين لـــدى الفرد.
ّ
ّ
ولقـــد ّ
اإلبداعيـــة باملنـــاخ
العمليـــة
تعمدنـــا ربـــط
ّ
ّ
االجتماعـــي على أســـاس أن الفرد املبدع هو جـــزء ال يتجزأ
ّ
من النســـيج االجتماعي ملجتمع ما ،وهـــو يف إبداعه ليشء
مـــا يف مجاله إنمـــا هـــو تواصل مع أفـــراد مجتمعـــه الذي
تتحكـــم فيـــه معايري جماليـــة ومقومـــات فني�ة.
ّ
ولعـــل يف حديثن�ا عن املنـــاخ االجتماعي ،جند أنفســـنا
ّ
ّ
حتمية مفادهـــا أن هذا املناخ يســـاهم بشـــكل كبري
أمـــام
ّ
يف تشـــيي�د الشـــخصية املبدعـــة والـــي ترتبـــط ارتب�اطـــا
وثيقـــا بالبيئـــ�ة اليت يعيش فيهـــا .فاملبدع كفـــرد من أفراد
املجتمـــع يعيـــش يف نســـيج اجتماعـــي مرتابـــط حبيث ال

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

يمكـــن أن حييا حيـــاة خالية مـــن ّ
أي اتصال مـــع اآلخرين،
ّ
لذلـــك فـــإن العائلة تعترب بيئ�ة ،واملدرســـة هـــي أيضا بيئ�ة
ّ
وكذلك مـــكان العمـــل ..كل هـــذه البيئ�ات لهـــا تأثري كبري
ّ
الفـــي بصفة ّ
عامة من موســـيقى وأدب
يف مجـــال اإلنت�اج
ورسم .40
ّ
ّ
وما من شـــك أنه توجد عالقـــة بني البيئـــ�ة والظواهر
ّ
ّ
اجلماليـــة ،فلـــكل جماعـــة أو طائفة مـــن النـــاس أنماط
فنيـــ�ة ّ
ّ
معين�ة تولـــد وتنشـــأ يف رحابها وال ترتيض ســـواها.
ّ
فإنـــه من ّ
الصعب وجـــود فن ال حيمل طابـــع البيئ�ة
ولهذا
ّ
الـــي نبع منها .ومـــن هنا يمكننـــ�ا القول بـــأن الفنان الذي
ال ينتـــي إنت�اجـــه إىل مجتمعـــه لن يضيف إىل تـــراث ذلك
املجتمع شـــيئ�ا ولـــن يكون انتمـــاؤه له وشـــعوره به صادقا
ّ
ألن جذوره لـــم تمتد إىل أعمـــاق بيئت�ه.41
ّ
ّ
ّ
فالفنـــان لـــه منـــاخ اجتماعـــي معـــن ينتج فيـــه فنه.
ّ
ّ
فبعـــض الفنانـــن ينتجـــون فنا وهـــم يف وســـط اجلماهري
ّ
وحيـــث ّ
الصخـــب ،بينمـــا ال ينتـــج بعضهـــم اآلخـــر إال يف
ّ
األماكن املغلقة والبعيدة عـــن الضوضاء ،وبعض الفنانني
حيبـــون املوســـيقى الهادئـــة حتيط بهـــم أثنـــ�اء اخنراطهم يف
ّ
العمـــل الفـــي ،بينما جنـــد آخريـــن ينفرون مـــن أي صوت
حييط بهـــم ،وحيبـــون الهدوء التـــام خييـــم عليهم.42
ّ
إن مســـألة اندماج الفنان يف مجتمعه ليست مستمرة
ّ
ألن هـــذا الفنان كثريا مـــا ينعزل عن املجتمـــع عزلة مؤقتة
ّ
يلجـــأ إليهـــا يف أوقـــات اإلبـــداع .ولكنه ســـرعان مـــا يعود
ّ
فيعـــوض بذلك عـــن تلك
لريتـــي يف أحضـــان مجتمعـــه
ّ
العزلة ويقدم إنت�اجه اإلبداعـــي ،إىل أن تأتي�ه أفكار إبداعية
ّ
ويتكـــرر هذا
جديـــدة فيعـــود إىل تلـــك العزلة مـــن جديد
املنوال طـــول حياته.43

اإلبداع الفين يف املوسيقى الشعبي�ة
ّ
ّ
إن الفـــن هو لغـــة قابلة للفهـــم واالتصال ختلـــق صورا
ّ
ّ
اخلربات والتجارب
مركبة على املحيط االجتماعي وختـــزل ِ
ّ
ّ
ّ
داخليـــا لتحدثنـــ�ا عن اإلنســـان التقليـــدي ،عن
املرتاكمـــة
ّ
محيطه الطبيعـــي واالجتماعي ،وعن حياتـــه وعن ثقافته
ّ
ّ
فإن ّ
ّ
الفن
االجتماعية .وبالتـــايل
وعـــن تراثه ،وعن عالقاتـــه

يكشـــف طبيعة األفراد وقواعد ســـلوكهم وأنماط حياتهم
ّ
ّ
ّ
والشـــعورية.
والفكرية
العملية
ّ
قليديـــة (األدب ،املوســـيقىّ ،
ّ
الرقـــص)
والفنـــون الت
أهميـــة بالغة تكمـــن أساســـا يف دورها ّ
لهـــا ّ
الفعـــال داخل
ّ
ّ
اليومية ويف تعدد وظائفها
املجتمع وتأثريها يف حياة الفـــرد
ّ
وترابطها العضوي باعتب�ارها وســـائل وأدوات عملية تقوم
ّ
اإلنســـاني�ة املختلفة ّ
ّ
ومعنوية...
مادية
بإشـــباع احلاجات
ّ
ّ
األهميـــة الفائقة للفنون يف املجتمعـــات التقليدية
وتظهر

من خـــال فهم عالـــم هذه املجتمعـــات وأنمـــاط حياتهم
وســـلوكهم وأســـاليب إنت�اجهم وقواعد تفكريهم وعاملهم
الر ويح ّ
ّ
الســـحري.44
ّ
ولما كانت املوســـيقى الشـــعبي�ة من بـــن الفنون اليت
ّ
تمـــزت برثائها ّ
وتنوعها يف أســـاليبها وأغانيهـــا ورقصاتها،
ّ
ّ
فإننـــ�ا نـــرى أن هذه املوســـيقى البـــد أن يكون قـــد أبدعها
فرد من أفـــراد املجتمع لتنتشـــر بني العامـــة وتصبح ملكا
للجميـــع بعـــد أن انصهرت يف الـــراث الشـــعيب .فاألغني�ة
الشـــعبي�ة مثال تكون بســـيطة يف اللحن والكلمة و تعيش
فـــرات طويلة من الزمن فتنتشـــر بســـهولة وبســـرعة يف
ّ
املجتمـــع ُفينىس مؤلفهـــا ّ
وملحنهـــا وتعيـــش لتمثل روح
ّ
الشـــعب ومعتقداتـــه ،طابعـــه وعاداته وتقاليـــده ،وكلما
كانـــت كلمـــات األغنيـــ�ة بســـيطة وســـهلة األداء أقبـــل
الشـــعب على ترديدهـــا واحلفـــاظ عليها بعـــد أن أصبح
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة
لهـــذا العمـــل اإلبداعـــي واملتمثـــل يف األغنيـــ�ة
ّ
دور كبـــر وأثر واضـــح يف التوجيـــه اخللقـــي واالجتماعي
ّ
وارتبـــ�اط وثيق بوجدان الشـــعب وعاطفته ومعتقداته.45
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة هي نتـــ�اج ملجتمـــع ذي تقاليد
فاملوســـيقى
ّ
ّ
عريقـــة ،هـــذا النتـــ�اج الـــذي حيمـــل يف طياتـــه الكثري من
ّ
الـــدالالت ّ
والرمـــوز الـــي تعكـــس ثقافـــة وتاريـــخ هـــذا
املجتمـــع .فمثـــا مناســـبة إحيـــاء العاشـــوراء باجلنـــوب
ّ
ّ
التونـــي ،46وقـــد انقطعـــت منذ أعـــوام ،فإننـــ�ا جند فيها
ـــعبي�ة ُم ّ
أغاين ّش ّ
حملـــة بموســـيقى وكلمات لهـــا دالالتها
ّ
ّ
ومقاصدهـــا .ذلـــك أن إحيـــاء عاشـــوراء يعـــد مـــن بقايا
ّ
ّ
الفاطميني منذ تأســـيس دولتهم بالبالد
تقاليد الشـــيعة
ّ
ّ
ّ
ونســـية يف أواخـــر القـــرن الثالثّ ،ثم رســـخت يف قبائل
الت
اجلنـــوب عند أعـــراب بين هالل وســـليم إثـــر نزوحهم من
صعيـــد مصـــر يف منتصـــف القـــرن اخلامس هجـــري.47

الشعبية :دراسة تحليلية لعينة من الممارسات االحتفالية بمنطقة منزل شاكر
اإلبداع الفنّي في الموسيقى
ّ
ّ
ّ
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العدد 52

هـــذه الفعاليات هي عبـــارة عن مأتم ُيقام مـــن أجل مقتل
ّ
ُ
احلســـن .فتجتمـــع النســـوة والفتيـــ�ات يف مـــكان معي
بعـــد صالة العشـــاء ويبـــ�دأن لقاءهن واقفات منشـــدات
َّ
أنشـــودة النـــدب 48اليت يقلـــن فيها:
َ
َ ْ َ َ ُ
ْ
ْ
ْ
العنيَ 49يا ش َب ْي َب�اتْ 50عل ن ِبـين�ا قالو َمات
ِ
َ
ْ
ْ
َ
ني َيا ش ْ
ْ 52
يبْ 51عل ن ِبين�ا َمـا ُهو ِعيب
الع
ِ
ِ
َّ
َ
ّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
53
العني يا ِشيب اجلنة عل ن ِبين�ا ما هو ِمـنا
ِ
ْ
ِّ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
َ َ ْ 55
وكـةعقرب
ِواللي ما ِتظ ِهر ِتلعب 54يع ِطيهاش ِ
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة
إننـــ�ا وإن أشـــرنا آنفـــا إىل مبدع املوســـيقى
ّ
فإننـــ�ا نعين بـــه ذلك الفـــرد الذي هـــو يف األســـاس ينتيم
إىل مجتمعـــه فيكون حتمـــا قد انغمس يف فكـــره وعقيدته
ّ
ّ
ّ
اإلبداعية
شـــخصيت�ه
وثقافته وهذا ما يؤدي إىل تشـــكيل
واقرتانهـــا بوجدانـــه وطباعـــه ومزاجـــه .ويف هـــذا االجتاه
ّ
ّ
شـــخصية املبـــدع يف هـــذا املجـــال
يمكننـــ�ا القـــول بـــأن
ّ
تنعكس على العمـــل الفن الذي أبدعـــه فيتبن�اه مجتمعه
ويت�داولـــه وحيافـــظ عليه.
ومن هـــذا املنطلـــق ،ومن موقـــع ّ
ختصصنـــا العليم يف
ّ
«اثنولوجيا املوســـيقى» ،حيق لنا دراســـة اإلبـــداع الفين يف
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة وذلك بمعاجلة اجلوانب املشخصة
املوســـيقى
ّ
واملتمثلـــة مـــن ناحيـــة يف العمـــل اإلبداعـــي (األغنيـــ�ة
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة) الذي أبدعه الفرد ملجتمعـــه فيكون بذلك جزءا
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة  ،ومن ناحيـــة أخـــرى يف الظروف
مـــن الثقافـــة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلبداعية وما إىل
وبالعملية
ـــخصية املبدعة
املحيطة بالش
ّ
ذلك مـــن عناصر اإلبـــداع الفن بشـــكل عام.
ّ
ّ
الش ّ
عبي�ة
والواقع أن دراستن�ا لإلبداع الفين يف املوسيقى
ّ ّ
كانـــت وليـــدة رأي يقول بـــأن كل مـــا يصدر عن اإلنســـان،
ّ
إبداعيا حىت
ســـواء أكان فكرة أو إجنازا ،يمكن اعتب�اره عمـــا
ّ
ّ
وإن لـــم تنطبق عليـــه كل املعايري واملتطلبـــات اخلاصة اليت
ّ
حتدد العمـــل اإلبداعي باملعىن الدقيـــق للكلمة.56
ّ
ّ
ّ
الش ّ
وأمام هذا ّ
ـــعبي�ة
الـــرأي ،فإنن�ا نرى بأن املوســـيقى
هـــي املوســـيقى الـــي اســـتوحاها مبدعها مـــن مجتمعه
ّ
فتعـــر عـــن ذوقـــه ومشـــاعره ،وهـــي كغريها مـــن أنماط
ّ
ّ
التعبـــر الفن عمـــل إبداعي تنصهر فيـــه عناصر متداخلة
ّ
ّ
كالكلمـــة واللحن واملبـــدع واملتلقي.

مواطن اإلبداع الفين يف املوســـيقى الشـــعبي�ة من خالل
بعض املمارســـات االحتفالية بمنطقة «مزنل شاكر»:

ً
اوال :تقديم منطقة البحث:

ّ
معتمديـــات واليـــة
«مـــزل شـــاكر» هـــي إحـــدى
«صفاقـــس» والـــي تقـــع غربـــا علـــى مســـافة  44كلم،
ّ
ّ
ّ
ّ
متمـــزا على أســـاس أنهـــا جتاور
جغرافيـــا
وحتتـــل موقعـــا
ثـــاث واليـــات :واليـــة «القـــروان» وواليـــة «ســـيدي
ّ
«املهديـــة».
بوزيـــد» وواليـــة
ّ
ّ
حتـــد منطقـــة «مـــزل شـــاكر» مـــن الشـــمال كل من
ّ
ـــرة» و«ش ْ
معتمديـــة « ْهب َ
ّ
«املهدية»
ـــر َبان» مـــن واليـــة
ِ
ِّ
َ َ
ّ
ـــر ْاردة» مـــن والية «القـــروان»ّ ،أما من
ومعتمديـــة «الش
ْ َ
ّ
معتمديتني هما «عقـــارب» و«برئ علي بن
اجلنوب فنجد
ْ َ
ّ
ّ
ّ
«احلنشة»
خليفة» ثم ويف الشـــرق ،جند كال من معتمدية ِ
ّ
ّ
ّ
معتمدية
اجلنوبيـــ�ة» ،لتحدها من الغـــرب
و«صفاقـــس
«الر َڤ ْ
ْ
ـــاب» مـــن واليـــة «ســـيدي بوزيد» .وحســـب آخر
ّ
ّ
معتمديـــة «مزنل
إحصائيـــ�ة مدنـــا بها مكتـــب أرشـــيف
شـــاكر» ،فإن عـــدد ّ
الســـكان بهـــذه املنطقة هـــو 34119
ّ
متســـاكنا منهم  17179مـــن الذكـــور و 16940إناثا.
ّ
إن االســـم القديم ملنطقة مزنل شـــاكر هـــو «ترياڤة»
« »Teryagaوقـــد أجمعت ّ
الر وايـــات على هذا املصطلح
ّ
ّ
إال أنهـــا اختلفت يف مدلوله ،حيث أن هنـــاك من يقول بأن
هذه املنطقة كانـــت تدعى «ترياڤـــة» لصعوبة احلياة بها
وملوحـــة مائهـــا ،57ورأي آخر يقـــول بأن املنطقة ُس ّ
ـــميت
بـ«ترياڤـــة» نســـبة إىل نبـــ�ات يســـى بـ «الرتيـــاڤ» كان
متواجـــدا باجلهـــة وهو ذو طعـــم ُمر ُيـــداوى بـــه من لدغ
احليوانات ّ
الســـامة.58
ّ
ّ
وبالرجوع إىل معجم «لســـان العرب» ،فإن «التياق»
ّ
بكســـر التاء هـــو دواء ّ
تســـي
الســـموم ...وكانت العرب
اخلمر ترياقـــا و«ترياقة» ألنها تذهـــب الهم.59
ولئن اختلفـت ّ
الروايـات يف مدلـول االسـم القديـم
ّ
ّ
للمنطقـة ،فإنهـا تتفق على اسـم واحـد وهو «ترياڤـة» الذي
ُ
ّ
للـدور ّ
الفعـال ألبن�اء
اسـتب�دل باسـم «مزنل شـاكر» كنتيجة
ّ
ّ
الوطنيـ�ة ضـد املسـتعمر الفرنسي
اجلهـة خلال احلركـة
ّ
61 ،60
وذلـك ختليـدا لـروح الزعيـم الوطني الهـادي شـاكر .

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي
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ّ
ما مـــن شـــك أن منطقـــة «مزنل شـــاكر» لهـــا تاريخ
ّ
التونســـية ،إال أننـــ�ا ،وأمام ندرة
قديـــم كغريها من املناطق
ّ
ّ
ّ
وشـــح ّ
الر وايـــات الشـــفوية ،وجدنـــا صعوبة يف
املصـــادر
ّ
ّ
التعمـــق يف تاريخية املنطقة ،لذلك حاولنا قدر املســـتطاع
ّ
تاريخية ،حـــى وإن بدت مقتضبـــة ،إال أنها
تقديـــم ملحـــة
ّ
تقـــدم لنا فكـــرة حول مـــايض وتاريخ مزنل شـــاكر.

ً
ثاني�ا :ملحة عن بعض املمارسات االحتفالية بمنطقة
«مزنل شاكر»:

إن ملنطقـــة مزنل شـــاكر عـــادات وتقاليـــد 62تداولتها
األجيـــال عـــر ســـنني عديـــدة .وهي عـــادات قـــد ختتلف
وقد تتشـــابه من عمـــادة إىل أخرى .ولعلنا نعـــي بالعادات
ّ
والتقاليـــد يف هـــذه املنطقـــة تلـــك املرتبطة باملمارســـات
ّ
ّ
والد ّ
الد ّ
نيوية فضـــا عن بعض
ينيـــ�ة منهـــا
االحتفاليـــة
املجـــاالت األخرى كموســـم جـــي الزيتون.
عديـــدة هـــي االحتفـــاالت بمنطقة مزنل شـــاكر وهي
ّ
شـــعبي�ة أي يشـــارك
احتفـــاالت عادة مـــا تكتيس صبغة
ّ
ّ ّ
ّ
عامة النـــاس وأخرى تتخذ إطارا ضيقـــا وهو العائلة.
فيها
ومـــن هـــذه االحتفـــاالت نذكـــر االحتفـــال باملولـــد
ّ
ّ
ّ
الشـــريف ورأس ّ
الهجرية ويوم عاشـــوراء
الســـنة
النبوي
ُ
باإلضافـــة إىل احلضرة اليت تقام يف إحـــدى أضرحة األولياء
الصاحلـــن مصاحبـــة ببعـــض ّ
ّ
الطقوس.

ّ
ّ
الشـــريف ُتقـــام مجالـــس ّ
ديني�ة
ففي املولـــد النبوي
ّ
ُيرتل فيهـــا القرآن الكريـــم ،وبالتايل جيتمع شـــيوخ وكهول
وشـــباب املنطقة يف هذا احلـــدث الديين ،كمـــا يقع إعداد
ْ َ
أكلة ّ
خاصة بهذه املناســـبة الديني�ة وهـــي
«الع ِصيدة».63
ّ
ّأمـــا االحتفال بـــرأس ّ
الهجرية فهـــو ال خيتلف
الســـنة
ّ
ّ
ّ
ّ
كثريا عـــن املولد النبوي الشـــريف علـــى اعتب�ار أنـــه ُيرتل
ّ
فيـــه القرآن أيضا يف هذه املناســـبة .إال أنه يقـــع إعداد أكلة
ُْ
وخ َّية».64
تسىم بـ«المل ِ
ّ
ويف مـــا خيـــص يـــوم عاشـــوراء فـــإن االختـــاف يف
االحتفالـــن الســـابق ذكرهمـــا يكمـــن أساســـا يف األكلـــة
ْ
ُ
الـــي يقـــع إعدادهـــا حيـــث ّ
يتـــم طهـــي «الك ْســـك ِس
َ ُ ْ
ِبالك ْر كـــوش » .65
ّأما بالنســـبة لزيـــارة مقام أحـــد األوليـــاء ّ
الصاحلني،

فإن هـــذا االحتفال يكون على نطاق شـــعيب واســـع حيث
يشـــارك فيه جميع أفـــراد مجتمـــع منطقة مزنل شـــاكر.
وقـــد جنـــد يف بعض زيـــارات األوليـــاء الصاحلـــن عادات
وتقاليد خاصة لكل ويل صالح .وبشـــكل عـــام ،وعند زيارة
ّ
مقـــام ويل ،يقـــوم الزائر جبلـــب ذبيحة ليتـــم توزيعها على
الفقـــراء ،بعد ذلـــك يقوم بزيـــارة الضريح فيدعو ما شـــاء
ّ
ّ
مـــن الدعاء ثم ختتتـــم هذه الزيـــارة بإقامة حضرة تنشـــد
فيها بعـــض املداحئ لهـــذا الويل.66
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ّ
وإىل جانـــب هـــذه االحتفـــاالت الـــي تتخـــذ طابعـــا
ّ
دينيـــ�ا يف ممارســـاتها ،جنـــد أيضـــا االحتفـــال بالعـــرس
التقليـــدي واالحتفـــال باخلتـــان اللذيـــن يعتمـــدان علـــى
مراحـــل عديـــدة وهـــي:67

بالنســبة للعرس التقليدي:

يقام العرس التقليدي على مراحل وهي:
 َاجل ْب ٍه َّيـــة :يقوم أهـــل العريس خبطبة أهـــل العروس
مـــن أبيهـــا بعد أن يقـــع اختي�ارهـــا من طـــرف األم ،ثم
ُ
ّ
يتم حتديد قيمة الشـــرط بـــن األهلني لتقـــرأ الفاحتة
فتعقبهـــا زغاريـــد النســـوة إعالنا عن رضـــا العائلتني
بهـــذه املصاهرة.
ْخـذيـت َن ِّـد ْ
ْ َ َّ ْ 68
ك ِمـن نـده
ِ ِ
َ
َ َّ
َ
ْ
ْي ِد ِيركَ 69و ْردة ْعلى خده
ْ َ ْ ْ َ
ْ
ـن د َار ْه
يـسك خ ِارج ِم
ع ِـر ِ
الو ْر ْد ْيم َين�ا ْو ْي َس َ
و َ
ـار ْه
ِ
ِ
للا َن َّ
ُْ
وس ْت َن�ا ْان َش ْاء َ ْ
ـو َارة
عر ِ
ْ ْ ْ ُ ْ َ َّ
َ 70
وب النغــارة
ِف ِوســط قل
ـو ِّص ْ
َيا ْع ُر وس ْت َن�ا ْن َ
يك ْو َص َاية
ِ
َ
َ َ ْ َ
ْ
ْ
إذا ِند ُهـو ِلكْ 71على غــفــلة
ُْ
َ
ُ ْ
ــــول ال
ق ِول ن َع ْم َما تق
ِ
ُ
َْ ْ ُ
نهـــار الك ْســـك ِس :72يعتـــر هـــذا اليـــوم االنطالقـــة
الفعليـــة للعـــرس حيـــث يتـــم فيـــه ريح القمـــح
ْ
«الت َك ْســـك ْ
يس» من
و«الشـــعري» ،ثم تـــأيت عمليـــة
ِ
طـــرف النســـوة يف ّ
جـــو احتفـــايل بهيـــج.
َ ْ ْ َّ
ْ
ن َه ْار «تش ِعيل الن ْج َمة» :يقع إشعال كومة من احلطبيف هذه الليلة للداللة على بدء سهرات العرس.
 ْن َه ْـــار الك ْس َ
ـــوة :وهو يوم جلب كســـوة العـــروس من
ِ
طرف أهـــل العريس واملتمثلـــة يف مجموعة من ُ
احل ّ
لي
ْ ََ
ّ
الفض ،باإلضافـــة إىل
«العالقة»73واليت حتتوي على

مجموعة مـــن األدوات الالزمة لزينـــ�ة العروس.
 ْن َه ْـــار احل َّن ْ
ـــاء :هـــي الليلـــة الـــي يتم فيهـــا ختضيب
ِ

ّ
يـــدي ورجلي العـــروس من طرف «احلناية» وســـط
حضور مجموعة من النســـوة.
ْ ْ َّ
َ
ّ
ك ِلل ِحناء ِْار ِخِ 74لـد َّي
إيد
ِمدي ِ
َ ُّ ُ 75
َّ َ
اخل َ
ـو ِات ْم الذه ِب َّي�ة
يا أم
ِّ
ْ
ك ل ْلح َّناء و ْارخ ُّ
الص َو ِاب ْع
ِمدي ِ
إيد ِ ِ ِ ِ
ُ
َّ َ ْ 76
َيا ُّأم اخل َو ِات ْم ِبالطابع
ْ َ
«الص َخ ْ
 ْن َه ْار ْْ 77
«الصخاب»
ـاب» :يوم حتضري وترتيب
يف شـكل عقود لتزين بها العروس يف الليلة الكبرية.
الــر َ
ــار َّ
 ْن َه ْاحـة :يف هـذا الــيــوم ،يــأخـذ أهـل الـعروسني
نصيبهم من الراحة ،كما يتم التحضري ملظهر العريس
ولباسه استعدادا لالحتفال بالليلة الكبرية.
ِّ َ
ْ
الكب َ
ـــرة :تكـــون هـــذه الليلـــة بمثابـــة ختـــام
الليلـــة ِســـهرات العـــرس بمنطقة مزنل شـــاكر ،حيـــث يتم
َ َ ْ
«الع ْرضـــان» أي دعوة
منذ صباح هذا اليـــوم عملية
األهـــايل للحضـــور وتوزيـــع الطعام عليهـــم .كما يقع
ْ َّ
الش َ
ـــع ْر» ليكون بمثابـــة الركح الذي
«بيت
تشـــيي�د ِ
78
ســـيخصص لالحتفاالت يف هذه الليلة ويف عشـــية
َ َ
«اجل ْحفة» 79مـــن طرف
هـــذا اليـــوم يقـــع حتضـــر
َّ
لتتوجه بعـــد ذلك إىل بيـــت العروس
أهـــل العريـــس
فتحملهـــا إىل مقر االحتفـــال بالعرس.

بالنسبة للختان:

مرحلة شـــراء الكسوة :حيث يتم شـــراء كسوة ّاملطهر
وعرضها على األهل.
ـــام» :يقع فيهـــا الذهـــاب إىل ّ
«احل َّم ْ
مرحلـــة َاحلمام
ّ
«املطهـــر» رفقـــة األهـــايل واألقـــارب
واصطحـــاب
ّ
ّ
مـــن النســـوة الـــايئ يقمـــن بالغنـــاء وهو ما يســـى
ُ
بـ«اجل ّر اد».

ّ
«احلنـــة» :وهي املرحلة اليت يتـــم فيها وضع
مرحلة ِّ
ّ
احلنة علـــى يد «املطهـــر» ليقع االحتفـــال بعد ذلك
ْ َ
«المز ْاو ِد َّية».80
يف الســـهرة صحبة فرقة
«الط ُه ْ
مرحلـــة ْـــور :وهـــي املرحلـــة األخـــرة يف هـــذا
االحتفـــال حيث يقـــع ختان الولـــد نهـــارا واالحتفال
بذلـــك ليال.

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ً
ّ
ّ
حتليلية لعناصر اإلبداع الفن يف ُج َّراد
ثالثا :مقاربة
َ
الم ْش ُم َ
«ع َ
ومة»:

ُ ْ
«اجل َّراد» :
.1التعريف بـالنمط الغنايئ:
َّ
َّ
ْ
«الت ْجل ْ
يـــب» أو «الت ْج ِريد» ،وكالهما
يعرف أيضا بــــ
ِ
ُ
َّ
ُ
حيمل نفـــس املعىن .و«اجلـــراد» لغة هو مصـــدر من فعل
َج َّ
ـــر َد ُ َي ِّر ُد جتريـــداَ ،
وجرد الـــيء جيرده جردا وجـــرده :أي

قشـــره .وجـــرد اجللـــد جيرده جـــردا أي نـــزع عنه الشـــعر.
ويقـــال رجل أجـــرد أي ال شـــعر عليـــه .وجـــرد الكتابة أي
عراهـــا من الضبـــط والزيـــادات والفواحت.81
«اجلراد» هـــو نمط غنـــايئ ّ
ّ
يتمي
ّأمـــا اصطالحا فـــإن
ّ
إيقاعية ،وهـــو غناء يؤدى
عن الصـــوت بمصاحبت�ه آللـــة

من طرف النســـوة طيلـــة أيام العرس التقليدي .وتســـى
َ َّ
ْ َ
بـ«الم َج ْردة».
املـــرأة اليت تؤدي هذا النمط بـ«الغن َايـــة» أو
َ َّ
ّ
أمـــا النســـوة الاليئ يـــرددن من وراء هـــذه الغن َايـــة فيطلق
َ َّ
«احلك َامة».
عليهن اســـم
ُ ْ
«اجل َّراد» يمكـــن اعتب�اره نمطا
ومن هذا املنطلـــق فإن

غنائيـــ�ا جماعيـــا يعتمد يق أدائـــه على التن�اوب بـــن الغناء
َ َّ
َ َّ
(احلك َامة).
الفـــردي (الغن َاية) والغناء اجلماعـــي
ونـــورد فيمـــا يلـــي رســـما بي�انيـــ�ا نوضح فيـــه طريقة
َ َّ
َ َّ
و«احلك َامـــة» املعتمدة يف
تداول الغنـــاء بني «الغن َايـــة»
ّ
اجلـــراد:
أداء

ّ
ّ
األولي ــة ،وال ــي دوناه ــا يف خض ــم
وحس ــب مالحظاتن ـ�ا
ّ
عملن ــا املي ــداين ،ف ــإن ه ــذا النم ــط الغن ــايئ يعتم ــد طيل ــة
أدائـــه علـــى جملـــة حلنيـــ�ة واحـــدة تكـــون يف الظاهـــر
ّ
بس ــيطة ،82تتك ـ ّـرر يف مختل ــف األبيــ�ات الش ـ ّ
ـعرية ،ولع ــل

هـــذا مـــا ّ
يفســـر شـــيوع هـــذا النمـــط الغنـــايئ لـــدى أهـــل
املنطقـــة وتواجـــده يف مختلـــف احتفاالتهـــم.
يكون غناء هـــذا النمط مصاحبا بآلـــة إيقاعية عادة ما
َ َّ
َّ َ
تكون آلـــة «الد ْر ُبوكـــة» 83واليت كثريا ما جنـــد «الغناية»
ّ
هـــي اليت تنقـــر عليهـــاّ .أمـــا فيما يتعلـــق باملواضيـــع اليت
ّ
ُ ْ
اجل َّراد فهـــي متعددة لعـــل أبرزها تلك اليت
تتن�اولهـــا أغاين
ّ
تهتـــم بإبراز صفـــات الرجل كالعريس أو أحـــد احلضور يف
املحفـــل ،إىل جانب موضـــوع حقوق املرأة وذلـــك باملطالبة
ّ
ّ
ضمنيـــ�ا بمســـتحقاتها يف احليـــاة ورغبتهـــا يف اخلروج من
ّ 84
ســـيطرة الرجل .وقـــد أفادتن�ا إحـــدى املخـــرات أن هذا
النمـــط الغنايئ يـــازم املـــرأة بمنطقة مزنل شـــاكر يف بيتها
ويف عملها ويف احتفاالتها شـــأنها شـــأن بايق نساء األرياف،
ّ
ّ
ّ
ُ ْ
«اجل َّراد» يمثل للمرأة متنفســـا
وبالتايل يمكـــن القول بأن
للرتويح عن نفســـها أمام مشـــاغل احليـــاة ومصاعبها.
 .2دراسة اجلانب األديب:
النص الشعري للجراد:
َ
َْ َ ْ
َ
ويــا َصــالة َعـلـى ن ِبـيــنـا
َ َّ َ
َ
وع ّ
َ
ــلــي َجـانـــا ْوهـنـانــا
ّ
َ
وم ْ
َ
ـــر َح َـبـا ِبـالـلـي َجــانــا
َ ْ َْ َ ْ َ
ـال ْو َم ْ
ــر َح َـبه
وأهــال وسـه
َ
ُ
ــوال ع ْ
وه ّـر وا و ْ
آح ُ
ــر َسـا
ــم
ِ
َّ
ـــرة ْل َب َ
الـو ْه َ
و َ
ــابــا ُو َجــده
ِ
َّ ْ ُ ْ َ َّ َ
َوبـا ِنــي الــدار ومـعــالهـا
ُ َ ْ َ ْ
ـب ف َ
ال َي ْـل َع ْ
يـها
وخـويـا غـز
ِ
َ َّ َ ْ ُ
َ َْ
ــردة
ــور الــج
وال عــصــف ِ
َ ِّ ْ
َ َ
ْ َ
الــو ْردة
ــن َو ْردة
وينــڤــز ِم
ْ ْ َ َ ْ ُ َ
ْ
ـايـا ِونـڤـوال
ـجـيــب غـن
ِون ِ
ْ
َ ْ َ َ ُ
ـوش خ َس َارة
ِف حـمـدة مـاه ِ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ
َ َ
الـج ْـردة
ـور
وحـــدة عـصـف ِ
َ
َ ِّ ْ ْ َ
ـن َو ْردة ِبـيــضـة
ِويـنـڤـز ِم
الـر ْاس َن َ
َو ْح َـيـاة َّ
ــايــا ْو ُه َّ
ـو
ِ
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ْ
ـش ف َ
َ ْ َْ َ ْ َ ْ
يهـا
يڤ
ِ
يضربـها ومـا ي ِط ِ
ْ
ــل ُمــوش ْم َ
ـايـا ّ
َن َ
ــرا
الـر ِاج
ِ
ْ َ ْ َ
ـــده َر ُاتـــو ُ
احل ِّـر َّيـة
وحـم
ْ َ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ال َّ
الص ْح َـرة
ِوبــيـك يا غـز
َ
َ
َ ْ
ــرت ْ
َي ْ
يــــر ِّوح َو ْحـــده
ـــع ِو
ِّ
َ
ويـا ْب َـر ِّي ْ
َ
ـك َسـل ْـم َح ْـمـده

َ َْ
َ ْ َ
َ ْ
ـول
ـانـي الـم
ـدي وعـط ِ
سـع ِ
َ
ُّ
ِّ
َ
الـف ْ
ك َ
ــاره
ـن ِڤــدوا
ِڤـدوا
الـع ْـر ْش ْع َـلـى ُ
ك َْ
و ْلـد َ
ـبه
ِ ِ
ْ
ْ
ََّ
َ َ
ن ِـهــز ْمـــاكـــه ِبـــديـه
ُ
ْ
َال َث َّ
ـــم ّــة ُطـفــلة ڤ ْط ِع َّيـة
ْ ََ
ْ ْ ْ
ْ َ
ــن ثـالثـة
خـوا ِنـي ث ِنـني ح ِ
ُ
َّ
ْ َ َّ
ـوف ْم َن للا
آسـما للا ِواخل ِ
َ ْ َ َ ْ ُ َ
ْ
ـايـا ونـڤـولـه
ـجـيـب غـن
ون ِ
ـويـا َم ُ
ـاهوش ْخ َس َ
وف ُخ َ
ـارة
ِ
ِ
ْ
ـع َـر ْفن ْو َمــا ْيطيڤـش َّ
وي ْ
َ
ف
ِ
ِ ِ
ِ
ــرة و َ
ــاب َب َّ
ـج ْ
َيــا َح َّ
إيــجـه
ِ
َ َ ْ َ َّ
َْ ْ َ
ــرع للا
ـابـي يــا ش
ويـا حـب ِ
ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
ـه للا
ْو َمـا د ِايـــم كـان وج
َُْ َ ْ
ْ َ ْ
ـكي ال نڤـول ش ِب َّيـه
وال ِنـب ِ
ُّ
الد َّو ْار َش ْ
َش ْ
ـط َـرة ِل َّـيــه
ـط ِـر
َ َّ
ْ
ــــل َّـيــة
ِوثــم ريتــي ِجــم ِ
َ
ْ َ ْ
ـالـ َّـيــة
الب ِـلي هـا ع ِ
وحـي ِ
ـد ِ

الموضوع:

ّ
ّ
ّ
ّ
ات ــذ الن ــص الش ــعري له ــذا النم ــوذج الغن ــايئ غ ــرض
ّ
الغ ــزل والوص ــف وامل ــدح ،حي ــث أن ــه وق ــع اعتم ــاد العدي ــد
ّ
ّ
الش ـ ّ
م ــن ّ
ـعرية ال ــي تص ــف وتع ــدد ت ــارة محاس ــن
الص ــور

العريـــس وتـــارة أخـــرى خصـــال األخ واألحبـــاب مـــن
ّ
ّ
ّ
العائل ــة .كم ــا جن ــد مع ــاين ت ــدل عل ــى التب�اه ــي والتفاخ ــر

ّ
بالشـــهامة واألخـــاق ومـــا إىل ذالـــك مـــن ّ
الصفـــات
احلســـنة لـــدى أفـــراد العائلـــة.

شرح المفردات:

ّ
املحلية)
املفردات ( باللهجة

املفردات (باللغة العربي�ة)

َ
ـشـ ُم َ
الم ْ
ــومـة

ّ
باقة من زهرة الفل أو الياسمني

َّ َ
ْم َـعالها

َ َ َ
ُمش ِّيدها

ُه ُ
وروا

َْ ُ
أق َبلوا

ُ
ڤ ْط ِع َّية

أصحاب السوء

َح َّج ْ
اب هللا

سرت هللا

ْ ْ
ُتض

جتوز

ْ ْ
ف ِرن ِد ْس

سريع

َ َّ َ
احلنانة

الغالية

ْم َع ِام َريه (جمع معمورة)
الــو ْه َ
َ
ـــــرة

املعمورة هي بيت صغري ّ
يشيد
من احلطب
ََ
الوق ْار

ّ
الشــكل الخارجي للنص الشعري:

ّ
ّ
حســـب ما ورد يف النص الشـــعري ومن خالل أشطره
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ـــعرية فإن الشـــكل اخلـــاريج لهـــذا النص بـــدا وكأنة
ّ
شـــبه منتظم على مســـتوى تواتر ّ
الر وي فيه ذلـــك أنن�ا لم
ّ
بـــروي ّ
ّ
جنـــد الزتاما ّ
موحد لألشـــطر الشـــعرية .حيث
تاما
ّ
ّ
ّ
أننـــ�ا جند يف بعض األحيـــان اتب�اعا لروي معـــن مثال ذلك:
َُْ َ ْ
ْ َ ْ
كـي ال نڤـول ش ِب َّيـه
وال ِنـب ِ
ُّ
الد َّو ْار َش ْ
َش ْ
ـط َـرة ِل َّيـه
ـط ِـر
و َث َّ
ــــم ريـــتـي ج ْ
ــم ِـل َّـيـة
ِ
ِ
ْ َ ْ
الب ِـلي هـا َعـا ِل َّيـة
وحــي ِ
ـد ِ
ّ
والتقيـــد بنظام
وقد جنـــد أحيانا أخـــرى عدم االلـــزام
الـــروي ّ
ّ
املوحد مثـــال ذلك:

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

الـر ْاس َن َ
َو ْح َيــاة َّ
ــايــا ْو ُه َّ
ــو
ِ
ْ
َ ْ
ـض َر ْب َهـا ْو َمـا ْيطيـڤش ف َ
يها
ي
ِ
ِ ِ
ْ
ــل ُمــوش ْم َ
ـايــا ّ
َن َ
ــرا
الـر ِاج
ِ
ْ َ ْ َ
احل ِّ
ــده َر ُاتــــو ُ
ــر َّيــة
وحـم

ِّ
إبداعية ّ
ّ
النص الشعري:

ّ
ّ
يف محاولـــة منـــا الســـتخراج مواطن اإلبداع الشـــعري
ّ
ّ
ســـنتطرق إىل دراســـة بعـــض
يف هـــذا النمـــوذج الغنـــايئ،
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ّ
املشـــيدة
جمالية املفردات
ـــعرية والبحـــث يف
الصور
ّ
ّ ّ
لهـــذه ّ
الصورة .ومن البديهـــي القول بأن النص الشـــعري
هو لشـــاعر مجهول على اعتبـــ�ار أن املضمـــون األديب لهذه
ّ
تلقائي�ة ال
األغني�ة قـــد تم تداوله شـــفويا وتن�اقله بصفـــة
ّ
شـــعورية بني األجيـــال دون حبث عـــن صاحبه.
ّ
ّ
الشـــعري جملة مـــن ّ
الصور
لقـــد احتوى هـــذا النص
ّ
الش ّ
ـــعرية الـــي اعتمـــدت علـــى أســـلوب االســـتعارة
ّ
والتشـــبي�ه مثـــال ذلك:

َ َّ َ ْ ُ
َ َْ
ــــردة
ــور اجل
وال عــصف ِ

َ َ
َ ِّ ْ ْ َ
الـو ْردة
ـن َو ْردة
وينـڤـز ِم

إن تشـــبي�ه األخ بالعصفور وتواجـــده يف احلديقة وهو
ّ
شـــعرية تعكـــس حالة
يتنقـــل مـــن وردة ألخـــرى ،صورة
املـــرح اليت يعيشـــها هـــذا األخ وكذلك حالة العشـــق اليت
ّ
ّ
الش ّ
الشـــاعر .واملالحظ يف هـــذه ّ
ـــعرية
الصورة
يعيشـــها
ّ
ّ
هي تلك اللوحـــة الطبيعيـــة اليت نقلتها بعـــض املفردات
َ َ
َ َْ
و«الع ْص ُف ْ
ُ
ور».
و«الـــو ْردة»
ـــردة»
كـ«اجل
ّ
ّ
ويف موضـــع آخـــر مـــن النص الشـــعري جند تشـــبيها
بالغـــزال لـــأخ ،فقيل:
َّ ْ ُ ْ َ َّ َ
ــعـالهــا
َوبــا ِنــي الــدار وم
ُ َ ْ َ ْ
ـب ف َ
ال َي ْـل َع ْ
يـهـا
وخــويا غـز
ِ
 .3دراسة اجلانب املوسيقي:
ّ
-النص املوسيقي :85
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ّ
ّ
التحليل اللحين:ّ
الصويتّ ،
التســـجيل ّ
توصلنا إىل استنت�اج،
اعتمادا على
ّ
ّ
ّ
ّ
أن هـــذا النمـــوذج الغنـــايئ يمثل وحـــدة حلنيـــ�ة متكاملة
ّتمت إعادتهـــا ّ 65
مرة.

ّ
وقـــد اشـــتملت هـــذه الوحـــدة اللحنيـــ�ة علـــى بيـــت
ّ
ّ ّ
ّ
الشـ ّ
ـعرية ،إن صــح التعبــر،
شــعري باإلضافــة إىل الالزمــة

ع املش ــمومة ،ال ــي تس ــبق كل بي ــت ش ــعري عل ــى م ــدى
كام ــل األغنيــ�ة.
ّ
ّ
ّ
الل ّ
حني�ة قد اشـــتملت
واجلديـــر بالذكر أن هذه الوحدة
ُ
علـــى عشـــر مقاييـــس خ ّصصـــت األربـــع األوىل منهـــا
علـــى لفـــظ «ع املشـــمومة» ،وقد ّ
تـــم أداؤهـــا من طرف
ّ
الص ّ
املجموعـــة ّ
وتيـــ�ة (احلكامة).

ّ
ّ
ّ
الشعري الذي تم أداؤه بصفة ّ
فردية من طرف امرأة (الغناية).
ّأما فيما تبقى من مقاييس ،فهي للبيت

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ّ
ّ
رباعي ــة (راي/ص ــول) و ّ
حنيــ�ة ه ــو احتواؤه ــا عل ــى انتق ــاالت ّ
الل ّ
ثالثيــ�ة وأخ ــرى
إن أب ــرز م ــا يم ـ ّـز ه ــذه الوح ــدة
ثن ّ
�ائيـــ�ة (راي/يم)

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كمـــا ّ
تميت برتكزيها علـــى درجة الـــدوكاه وهذا ما يؤكـــد لنا بأن هـــذه األخرية تمثل درجـــة ارتكاز حلن هـــذا النموذج
ّ
ّ
الغنـــايئ ،هذا باإلضافـــة إىل التكزي أيضـــا على درجة الــــ«يم» وذلك يف بعض املواضـــع من اخلط اللحـــي العام من هذا
املثال الغنايئ.

املجال ّالصويت:

ّ
ّ
فإن املجـــال ّ
الصويت
اعتمادا علـــى التقيم املوســـيقي
َ ْ
ّ
لهـــذا املثال الغنايئ يمتـــد من درج «الكوشـــت» إىل درجة
َّ
«النوا».
ّ
التحليل اإليقاعي:ّ
ّ
التســـجيل ّ
الصويت ،الحظنـــا أن أداء املثال
اعتمادا على
حتسســـنا نبضـــا إيقاعياّ
الغنـــايئ كان موزونـــا ،ذلـــك ّأنن�ا ّ
ّ
ّ
وبالتايل فقـــد ّ
إيقاعية
توصلنا إىل حتديـــد دورة
عنـــد الغناء
ّ ّ
حتتوي علـــى بيضاوين لذلك فـــإن الدليـــل اإليقاعي الذي
ّ
اعتمدنـــاه عند التدوين املوســـيقي كان .
ّ
ويف هذا ّ
الســـياق جتـــدر بن�ا اإلشـــارة إىل أن غنـــاء املرأة
ّ
كان باعتمـــاد أســـلوب ما ُي َّ
موســـيقيا « أنكروز»
عب عنـــه
ّ
ّ
« ،»anacrouseوقـــد أكـــد لنـــا هذا التحليـــل اإليقاعي
ّ
ّ
الص ّ
أداء املجموعة ّ
وتي�ة (النســـوة) حيـــث أن بداية أدائها
ّ
املغني�ة.
كان يف آخـــر وقت مـــن أداء

ّ
ّ
اإليقاعيـــة فقـــد اســـتخرجنا
ّأمـــا بالنســـبة للخاليـــا
ّ
النمـــاذج التاليـــة:

ّ
ّ
ّ
اإليقاعيـــة ألداء املثـــال
واجلديـــر بالذكـــر أن احلركـــة
الغنايئ حســـب ما ورد يف الوثيقة املســـموعة كانت يف نسق
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ّ
متوســـطة ّ
اإليقاعية ّ
ّ
الســـرعة =  91لتكون يف األخري ســـريعة = .120
تصاعـــدي حبيـــث أن يف بداية الغناء كانت احلركة
عالقة اإليقاع اللفظي يف النص املغىن باإليقاع املوسيقي:
امللفوظ الشعري

وما دايم كان وجه هللا

		
ويا حبايب يا شرع هللا

امللفوظ املغىن
الوزن املوسيقي
ّ
ّ ّ
يتض ــح لن ــا م ــن خ ــال حتليلن ــا للملف ــوظ الش ــعري
َّ
ّ
وللملفـــوظ املغـــى وعالقتهمـــا بالـــوزن املوســـيقي ،أن
ّ
الشـــعري مـــن األغنيـــ�ة ّ
تضمـــن أربعـــة عشـــر
البيـــت
ّ
ّ
مقطعـــا لفظيـــا ،حبيـــث أن كل شـــطر مـــن هـــذا البيـــت
ّ
احتـــوى علـــى ســـبع مقاطـــع .وبالتـــايل يمكننـــ�ا اإلقـــرار
ّ
ّ
الكـــي للمقاطـــع يف
بوجـــود التن�اظـــر علـــى املســـتوى
ّ
امللفـــوظ الشـــعري.
وعل ــى اعتبـ ـ�ار ّأن ال ــوزن املوس ــيقي ُ
المعتم ــد يف أداء
ّ
هـــذا املثـــال الغنـــايئ «ع املشـــمومة» اتـــذ البيضـــاء
ّ
ّ
تعمدن ــا اختيــ�ار ّ
فإننــ�ا ّ
كوح ــدة
الس ــوداء
إيقاعي ــة ( )،
ُ ّ
ّ
كوح ــدة لتحدي ــد النق ــرات يف امللف ــوظ المغ ــى ،وذل ــك
ّ
ّ
ّ
ّ
لعمليـــة التحليـــل ،ولعلنـــا بهـــذا التمـــي
تســـهيال
ّ
ّ
املنهـــي حنـــاول إبـــراز عمليـــة التطويـــع احلاصلـــة بـــن
ّ
البيـــت الشـــعري والـــوزن املوســـيقي ســـواء أكان هـــذا
ّ
الل ّ
فظي ــة أو بإضاف ــة
التطوي ــع بتمدي ــد بع ــض املقاط ــع
ّ
مفـــردات أو ترنمـــات حـــى يســـتقيم الـــوزن املوســـيقي
ّ
مـــع امللفـــوظ املغـــى.
فمث ــا وق ــع إضاف ــة كلم ــة «ع املش ــمومة» يف بداي ــة
ّ
البيـــت وترنمـــات «يـــا الالال» يف آخـــره .وتبقـــى هـــذه
اإلضاف ــة به ــدف اس ــتقامة ال ــوزن املوس ــيقي م ــع ه ــذا
ّ
البي ــت الش ــعريّ .أم ــا عل ــى مس ــتوى م ــا ت ــم تمدي ــده،
فإن ــه وق ــع تمدي ــد مقط ــع «لـ ــه» وذل ــك بإضاف ــة نق ــرة
خ ــال لفظ ــه مغ ــى.

هللا
امللفوظ الشعري
امللفوظ املغىن

ّ
إبداعية البن�اء املوسيقي:
-

ّ
(التسجيل ّ
الصويت)،
اعتمادا على الوثيقة املســـموعة
فإن ُج ّراد «ع املشـــمومة» اســـتغرق أداؤه  12دقيقة و44
اجل ّ
ثانيـــ�ة .وقد احتـــوى البنـــ�اء املوســـيقي لهذا ُ
ـــراد على
ّ
ّ
أربع عناصر ّ
فني�ة تمثلت باألســـاس يف الغنـــاء والتصفيق
ّ
ّ
والزغاريد واملصاحبة بآلـــة الدربوكة.
ّ
جل ّ
شـــكلت هذه العناصر املشـــهد اخلـــاريج ُ
ـــراد «ع
ّ
جمالية
املشـــمومة» ،واليت ســـاهمت إىل حد كبري يف خلق
ّ
التنفيذ املوســـيقي لهـــذا ُ
اجل ّراد.
على مســـتوى

ّ
ونورد فيما يلي رسما بي ّ
نوضح من خالله ّ
تطور مسار
�اني�ا
َ
البن�اء املوسيقي ّ
جلراد «ع املشمومة» انطالقا من عناصر
ّ
فني�ة ّ
متنوعةبنياإليقاعوالزغاريدوالتصفيقوالغناء:
ُ
اســـتهل ُج ّ
ـــراد «ع املشـــمومة» بالغنـــاء الـــذي تراوح
ّ
خاصية من
بـــن فـــردي وآخـــر جماعي .وهـــذا مـــا ُيعتـــر
ّ
ّ
خاصيـــات هـــذا النمـــط الغنايئ الـــذي يعتمـــد أداؤه على
ّ
ّ
التنـــ�اوب بني الغنـــاء الفردي (الغنايـــة) والغناء اجلماعي
ّ
ّ
(احلكامـــة) .وجتـــدر اإلشـــارة يف هـــذا ّ
الصـــدد إىل أن أداء
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ّ
تطور نسق البن�اء املوسيقي ُ
جل ّراد « ع املشمومة».

ّ
َ َّ
الش ّ
ـــعرية ،بينما
«الغن َاية» اشـــتمل علـــى ُجل األبيـــ�ات
َ َّ
َ
ـــم َ
«ع َ
الم ْش ُ
ومة».
«احلك َامـــة» علـــى لفظة
اقتصـــر أداء
ّ
ّ
وقـــد ظهر عنصـــر التصفيـــق يف هـــذا النمـــط الغنايئ
َ َّ
ّ
ّ
ولعل هذا ما ّ
يفســـر أن هذه
مباشـــرة بعد أداء «الغن َاية»،
َ َّ
ضمنيـــ�ا ّ
ّ
للحك َامة ما
احلس اإليقاعـــي
األخـــرة قد أعطت
ّ
ّ
ّأدى ّ
بهن إىل التصفيق بشـــكل منتظم .واجلدير بالذكر ،يف
ّ
الســـياقّ ،أن عنصر التصفيق ،منذ ظهـــورهَ ،
هذا ّ
صاحب
ّ
الغناء إىل نهايت�ه .ومباشـــرة بعد التصفيـــق ،وخالل أجزاء
ّ
ّ
الثاني�ة ،ظهر عنصـــر ّ
فين آخر وهـــو الزغاريد.
مـــن
ّ
ْ
وإن كان عنصـــرا ْ التصفيـــق والغنـــاء متواصلي على
ّ
ّ
مـــدى كامل املثـــال الغنـــايئ ،فـــإن عنصـــر الزغاريـــد كان
ّ
متقطعا حبيـــث تواجد إحدى عشـــر مرة علـــى مدى كامل
ُ
اجل ّ
ُ
ـــراد وقد اخت ِتـــم به ليكـــون بمثابة اإلعـــان عن نهاية
اجل ّ
غناء ُ
ـــراد (القفلة).
ّ
ّ ّ
ّ
الز ّ
مني�ة
علـــى مســـتوى الدقيقـــة الثانيـــ�ة مـــن املـــدة
املســـتغرقة يف أداء ُج ّ
َ
ـــراد «ع املشـــمومة» ،ظهـــر عنصـــر
ّ
ّ
جديد وهـــو اإليقاع والـــذي تمثل يف حضور آلـــة الدربوكة
ُليصاحب الغنـــاء ّ
بقية ُ
اجل ّراد ،ولعل أبرز ما جيب اإلشـــارة
ّ
ّ
إليـــه هو ذلك النســـق التصاعـــدي الذي شـــهدته احلركة
ّ
ّ
ّ
اإليقاعيـــة للـــوزن املوســـيقي وكنـــا قـــد ّبين�ا ذلـــك آنفا يف
ّ
التحليـــل اإليقاعي.

ّ
إن أبـــرز مـــا يمكـــن اســـتنت�اجه يف خضـــم دراســـتن�ا
ّ
إلبداعي ــة البنـ ـ�اء املوس ــيقي ُ
جل ـ ّـراد «ع املش ــمومة» ،ه ــو
ّ
ذل ــك التط ــور ال ــذي ش ــهده البن ـ�اء املوس ــيقي انطالق ــا م ــن
ّ
ّ
العناص ــر الفنيــ�ة وال ــي كان ــت تب�اع ــا :الغن ــاء والتصفي ــق
ّ
ّ
إبداعيــة
والزغاريــد وأخــرا اإليقــاع .كل هــذا يقودنــا إلبــراز
ّ
الش ــكل اخل ــاريج ُ
للج ـ ّـراد ال ــذي،
عل ــى مس ــتوى تش ــيي�د
ّ
ّ
وإن حاولنـــا إبـــرازه عـــن طريـــق التحليـــل ،فإنـــه دون أدىن
ّ
َ ُ
شــك ،هــو إبــداع فطــري وتلقــايئ مــن لــدن هــذه الفئــة مــن
مجتم ــع م ــزل ش ــاكر ،وال ــذي ّربم ــا ق ــد يك ــون ُو ِرث كم ــا
ُ
ه ــو علي ــه الي ــوم ،أو ّربم ــا يك ــون ق ــد أدخل ــت علي ــه بع ــض
اإلضافــات علــى مســتوى بن�ائــه املوســيقي دون تغيــر مــن
جوه ــره ومضمون ــه.

خاتمة:
ّ
ّ
إن مـــا تقدمنـــا به يف دراســـتن�ا هـــذه ال يعـــدو أن يكون
ســـوى مالمســـة بســـيطة يف مســـألة اإلبـــداع الفـــي
للموسيقى الشـــعبي�ة التونســـية وذلك انطالقا من ّ
عين�ة
مـــن املـــوروث الغنايئ الشـــعيب ملنطقـــة «مزنل شـــاكر».
ه ــذه الدراس ــة ال ــي حاولن ــا ق ــدر اإلم ــكان أن تك ــون
شـــاملة األبعـــاد :بمعـــى البعـــد النظـــري أي االعتمـــاد

الشعبية :دراسة تحليلية لعينة من الممارسات االحتفالية بمنطقة منزل شاكر
اإلبداع الفنّي في الموسيقى
ّ
ّ
ّ
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علـــى تلـــك الدراســـات العلميـــة الـــي ّ
اهتمـــت بدراســـة
اإلبـــداع والعمليـــة اإلبداعيـــة يف مفاهيمهـــا ونظرياتهـــا
وكذل ــك البع ــد املي ــداين العمل ــي أي االعتم ــاد عل ــى املي ــدان
كمنطلــق لدراســة النمــط الغنــايئ مــن حيــث هــو ممارســة
موســيقية تتفاعــل فيــه عناصــر فني ـ�ة متعــددة تكــون هــي
بدوره ــا الفاعل ــة يف تش ــكيل اإلب ــداع الف ــي بش ــكل ع ــام
له ــذه املمارس ــة.
ّ
أننــ�ا ّ
تعمدن ــا اختيــ�ار ث ــاث أنم ــاط غنائيــ�ة
والواق ــع،

متداول ــة يف مجتم ــع م ــزل ش ــاكر يف أفراحه ــم وأتراحه ــم
اجل ّ
ّ
«الصـــوت» و» ُ
ـــراد»
واملتمثلـــة أساســـا يف نمـــط
ّ
وكذلـــك «األغنيـــ�ة الشـــعبي�ة» .واجلديـــر بالذكـــر أن
دراس ــتن�ا له ــذه األنم ــاط كان ــت يف س ــياقها الطبيع ــي ال ــي
مورســـت فيـــه وانبثقـــت منـــه ونعـــي بذلـــك « العـــرس

3

التقلي ــدي» ال ــذي ّ
خصصن ــا ل ــه عنص ــرا كام ــا بالدراس ــة
والتحليـــل.
وبشـــكل عـــام ،وعلى مســـتوى اجلانب املوســـيقي يف
مختلـــف النت�اجات اإلبداعية اليت قمنـــا بتحليلها ،الحظنا
أن اللحن األســـايس لـــكل من األنمـــاط الغنائيـــ�ة ّ
تكونت
من جمل قصرية حتتـــوي على حركات حلني�ة «بســـيطة»
ّ
ومتنوعـــة بـــن الثن�ائيـــ�ة
وانتقـــاالت صوتيـــ�ة مختلفـــة
والثالثي�ة واخلماســـية وقد احنصرت أغلبها يف مسار حلين
ّ
ال يتعـــدى اخلمس درجات من الســـلم املوســـيقي ،ومهما
ّ
تكن «بســـاطة» أحلـــان هـــذه األنمـــاط الغنائيـــ�ة فإنها
ّ ّ
فني�ا يتســـم بالتلقائي�ة وهـــو ما جعلها
تنقـــل إلين�ا إبداعـــا
ّ
ممـــزة يف بن�ائها العام بـــدءا من مضمون النص الشـــعري
مـــرورا بالصياغة اللحنيـــ�ة وصوال إىل أســـلوب األداء.
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الوطني للثقافة والفنـون واآلداب ،1989 ،ص.41.
	 14.الجسماني (عبد العيل) ،سيكولوجية اإلبداع يف الحياة ،ط ،1.بريوت ،لبنان ،الدار العربية للعلوم ،1995 ،ص.43.
	 15.عكاشة (أحمد) ،آفاق اإلبداع الفني-رؤية نفسية ،-ط ،1.القاهرة ،دار الرشوق ،2001 ،ص.64.
	 16.محمود السيد (عبد الحليم) ،العنوان السابق ،ص.37.
	 17.املصدر نفسه ،ص.38.
	 18.يشير مفهـوم العمليـة إىل سلسـلة من النشـاطات املنتظمـة املوجهة نحـو هدف مـا ،أو هي نشـاط متصل أو سلسـلة من
التغيرات التـي تأخذ شـكال معينا .فهي يشء ما يحدث ويشير إىل سلسـلة مـن الخطـوات املتتالية واملنضمـة ،والتي يتم عن
طريقهـا الوصـول إىل هدف ّ
معي( .عبد الحميد (شـاكر) ،العملية اإلبداعية ،سلسـلة عالـم املعرفـة ،ع ،109.الكويت ،املجلس
الوطني للثقافـة والفنـون واآلداب ،1987 ،ص.).113 .
	 19.أسعد (يوسف ميخائيل) ،سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدب ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،1986 ،ص159 .
	 20.الجسماني (عبد العيل) ،العنوان السابق ،ص.84.
 21.روشكا (ألكسندرو) ،العنوان السابق  ،ص.32.
	 22.سويف (مصطفى) ،األسس النفسية لإلبداع الفني يف الشعر خاصة ،دار املعارف ،الطبعة الرابعة ،القاهرة ،ص.295.
	 23.سويف (مصطفى) ،العنوان السابق.
	 24.روشكا (ألكسندرو) ،العنوان السابق  ،ص.33 .
	 25.املصدر نفسه ،ص.34 .
	 26.روشكا (ألكسندرو) ،العنوان السابق ،ص.35 .
	 27.املصدر نفسه ،ص.36 .
	 28.روشكا (ألكسندرو) ،العنوان السابق ،ص.27.
	 29.املصدر نفسه ،ص.27.
	 30.أحمـد عيسى (حسـن) ،اإلبداع يف الفن والعلم ،سلسـلة عالـم املعرفة ،ع ، 24.الكويـت ،املجلس الوطنـي للثقافة والفنون
واآلداب ،1979 ،ص.44.
أن دراسـات اإلبداع ال بـد أن ترتكز عىل النتـاج اإلبداعي ذلك أنهم يـرون ّ
 31.يـرى الكثير مـن الباحثني ّ
بأن هذه الدراسـات تكون
أكثـر جـدوى يف ضـوء هـذا النتـاج بدال من أن تشـمل العمليـة اإلبداعيـة ومراحلهـا ( .ملزيد من التعمـق يف هذا املجـال راجع
الكتـاب :أحمد عيىس (حسـن) ،اإلبـداع يف الفن والعلـم ،ص).49 - 43 .
	 32.ملزيـد التعمّ ـق راجع :توفيق (هاشـم)" ،مفهـوم اإلبداعية" من منظور علمي فيزيقي اإلشـكالية ،مج ّلة إبـداع ،الهيئة املرصية
العامّ ة للكتـاب ،ب.ت ،ص ص .107 - 100
	 33.يف مقارنـة بين اإلنتـاج العلمي واإلنتـاج الفني سـنجد ّ
أن االختالف بينهما قـد ال يكون يف عنارص املـادة أو القواعـد اإلبداعية،
لكنـه يف الخصوصيـة اإلنتاجيـة ذلـك ّ
أن كل واحـد منها يحمـل خصوصية لهـا وظيفة اجتماعيـة مختلفة تماما عـن اآلخر
ّ
ّـزا.إن تكويـن الفنان والخلفيـة االجتماعية لـه وإلنتاجه الفنـي ،يختلف عن التكويـن والخلفية
ويحمـل أصلا اجتماعيا ممي
االجتماعيـة ،للعالم وإلنتاجـه العلمي(.توفيق (هاشـم) ،العنوان السـابق ،ص. ) .104 .
	 34.اليايف (عبد الكريم)" ،اإلبداع يف الفنون والعلوم" ،الثقافة واإلبداع ،ص.16.
	 35.روشكا (ألكسندرو) ،العنوان السابق ،ص.71.
	 36.املصدر نفسه ،ص.16 .
	 37.اليايف (عبد الكريم) " ،اإلبداع يف الفنون والعلوم " ،املجلة العربية للثقافة ،ع ،18.تونس ،مارس ،1990 ،ص.16.
	 38.األعرس (صفاء) ،اإلبداع يف حل املشكالت ،دار قباء للنرش والتوزيع ،د.ت ،ص.91 .
	 39.املصدر نفسه ،ص.92.
	 40.السوان (عزيز) ،املوسيقى تعبري نغمي ومنطق ،مطابع الهيئة املرصية العامة للكتاب،1976 .ص.139 .
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41.املصدرنفسه.
	 42.أسعد (يوسف ميخائيل) ،العنوان السابق ،ص.65 - 64 .
	 43.السوان (عزيز) ،العنوان السابق ،ص.140 - 139 .
	 44.الحيدري (ابراهيم) ،العنوان السابق ،ص .51 - 50
	 45.أحمـد يوسـف ( تيمور)" ،األغنية الشـعبية بني القديـم والحديث" ،مجلة الرتاث الشـعبي ،بغـداد ،السـنة  ،10ع،1979 ،7 .
ص .44
	 46.املرزوقي (محمد)" ،املوسيقى الشعبية يف أغاني املناسبات" ،الحياة الثقافية  ،ع ،5.أوت ،تونس ،1978 ،ص.60 - 59.
	 47.راجـع :عبـد ّ
الوهـاب (حسـن حسـني) ،خالصة تاريـخ تونـس ،تقديم وتحقيـق حمّ ـادي ّ
السـاحيل ،طبعة جديـدة مزيدة
ّ
ومنقحـة ،دار الجنـوب للنرش ،تونـس.2001 ،
	48.يبـدو مـن خالل هـذا الخطاب ّ
أن الـكالم موجّ ه من الفتيات إىل العجائـز حتى ال يتخلفن عن املأتم وتأبني الحسين الذي يطلق
عليه كلمة نبينـا واملقصد ابن نبينا.
	 49.تعنـي كلمـة "العين" يف القديم "اندبـن" .وقد غريت الكلمة لتشـاؤم البدو من كلمـة الندب .واملقصود بكلمـة "ما هو عيب"
يف البيـت الثانـي هـو النفـي ،أ ّم كلمة "ما هـو منا" يف البيـت الثالث ،فاملقصود منهـا التأكد أي أنـه "منا"( .محمـد املرزوقي،
املرجع السابق).
	 50.أي "يا صبايا".
	 51.أي "يا شيوخ"
	 52.أي "ليس بعيب"..
	53.أي ّ
أن الندب عىل وفاة النبي أمر ال يمكن التحكم فيه.
	 54.أي "والغري مكرتثة".
	55.أي دُعي عليها بلدغة عقرب.
	 56.أبو زيد (أحمد)" ،الظاهرة اإلبداعية" ،عالم الفكر ،الكويت ،مج ،15.ع ،4.يناير ،فرباير ،مارس ،1985 ،ص .13
57. (Google Earth 2010.
	 58.املذكرة التوجيهية اشـكالية وآفاق التنمية بمعتمدية منزل شـاكر ،2002-2006 ،الجمهورية التونسـية ،وزارة الداخلية ،والية
صفاقس ،معتمدية منزل شـاكر ،ص. 3
	 )59 59.مقابلة مع املخربة آمنة املهذبي 80 ،سنة ،ربة بيت ،بمقر سكناها ،بتاريخ .08/07/2010
	 )60 60.ابن منظور (جمال الدين) ،العنوان السابق ،ج ،10 .ص.32 .
 )61 61.الهـادي شـاكر :ولد سـنة  1908بمدينة صفاقـس .اغتيل يف  13سـبتمرب  1953بمدينة نابل .هو من بني أحد مؤسسي
الحـزب الحـر الدسـتوري الجديـد عـام  .1934تخليـدا لذكراه أطلق اسـمه على أنهج وبعـض املؤسسـات ومعتمدية منزل
شـاكر .املصـدر :شـاكر (عبد املجيد) ،الهادي شـاكر ـ جهاد واستشـهاد ـ مذ ّكـرات ،صفاقس  ،مطبعـة التعاضدية للطباعة
والنرش.2003 ،
	 62.املذكرة التوجيهية ،العنوان السابق ،ص.3.
	 63.يف دراسـة حـول العـادات والتقاليد الشـعبية ،ذُكـر ّ
بأن العـادة هي ما اعتمـده الناس من سـلوك يأتي ال شـعوريا وبطريقة
فطريـة ،ويتـم تداوله وقبوله بصورة ال شـعورية وهو سـلوك يجـد القبول الجماعي وتتطلبه الجماعة دون سـواه يف سـياقه
االجتماعي ...ومن السـمات الرئيسـية للعادة القبـول الجماعي والتداول (...حريز (سـيد حامد)" ،تصنيف العـادات والتقاليد
الشـعبية" ،املأثورات الشـعبية ،مركز الرتاث الشـعبي لدول الخليج ،عـدد ،12.الدوحة ،قطـر ،1388 ،ص).42.
أمّ ـا عـن التقليـد فهـو نمط سـلوكي يتميّز عـن العادة ّبـأن املجتمع يقبلـه عمومـا دون دوافع أخرى عدا التمسـك بسـنن
األسلاف( .حريـز (سـيد حامد) ،العنـوان السـابق ،ص . ).42.وهو إرث وتركة تنتقـل من جيل إىل آخر عـن طريق التواتر،
وتصبـح معرتفـا بهـا ،وتقر وتؤطـر يف أبديولوجيا وعـادات وأخالق وسـلوك وتفكري هـذه األجيال املتعاقبة ،فتسـتوحيه أو
تعمل به (.اليسـاوي (شـاكر) ،العنوان السـابق ،ص).104 - 103
	 64.العصيـدة هـي دقيـق قمـح مطبوخ باملـاء يصبـح كتلة متماسـكة وتقدم عىل شـكل نصـف كرة .يحلى يف بعـض األحيان
بالعسل.
	65.امللوخيّة هي أوراق نباتية خرضاء تجف وتسحق ث ّم تطبخ باللحم ( نفس املصدر السابق)
	 66.الكسكيس بالكركوش  :يت ّم طبخ الكسكيس بقطع صغرية من اللحم الجاف ( .نفس املصدر السابق)
	 67.لقاء مع املخربة آمنة املهذبي بتاريخ  08/07/2010بمق ّر سكناها.
	 68.مقابلة مع املخرب الهادي الورغمّ ي 70 ،سنة ،فالح ،بمقر سكناه ،بتاريخ .08/07/2010
	69.أي ّ
أن قيمة الشخص الذي خطب هو من نفس قيمة العروس.
	 70.يجعلك وردة .

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

	71.قلوب ّ
الحساد.
	72.أكلة شعبية تونسية من جذور بربرية.
	73.هي عبارة عن قفة من ّ
السعف مملوءة بكل ما يلزم العروس من زينة.
	 74.وأنزيل يديك.
	 75.يا صاحبة الخواتم.
	 76.املختومني أي األصليّني يف معدنهم.
	 77.خليط من النباتات تكون طيبة الرائحة.
	 78.خيمة كبرية.
	 79.عـادة مـا تؤثّث هذه السـهرة فرقـة "ال ْز َكا ْك ِريَّة" نسـبة إىل آلة "ال ُّز ْكـ َرة" التي تُع ّد ركيزة أساسـية تقوم عليهـا الفرقة ،وهي
آلـة هوائيـة تصنـع من خشـب الزيتـون أو اللوز ،تتكـون من قطعـة واحدة مجوفة ذات شـكل اسـطواني ولها نهاية تشـبه
الجـرس .توضـع " َزمَّ ـا َرة ال ُّز ْكـ َرة" يف الطـرف العلـوي لآللة وهي قطعة من خشـب رقيق تطلـق صوتا حادا .ويتراوح عدد
ثقـوب هذه اآللة بني سـتة وثمانية ثقـوب يضاف إليها ثقـب واحد من الخلف لإلبهام .تصل مسـاحتها الصوتيـة إىل الديوان.
ويعتمـد عازفهـا (الزكاكـري) عىل تقنية معينة تتمثل يف استنشـاق الهواء مـن األنف وخزنـه يف جوف الفم فيعمـد إىل إخراج
هـذا الهـواء املخـزون يف نفـس الوقت الذي يعيد استنشـاق هـواء آخر .ولع ّل هـذه التقنية ،ومـا لها من صعوبـة ،فإنها تمنح
لعازف الزكرة اسـتمرارية يف العـزف دون انقطاع.
ْ
 تتكـوّن فرقـة الزكاكريـة من عـازف عىل آلة الزكـرة (زكاكـري) وظابط إيقاع على آلة الطبـل (الطبَاب ِْل) وضابـط إيقاع عىلآلة الدربوكـة ( ْد َرابْكِي).
	 80.هي عبارة عن هودج يوضع عىل ظهر جمل لتنقل العروس بداخله إىل بيتها.
 81.سـمّ يت هـذه الفرقـة باملزاوديـة ألنهـا تعتمد باألسـاس على آلـة "املِـ ْز ِودْ" وهي آلـة هوائية تتكـون من "جرياب" يسـمى
بـ"القربـة" مـن جلد املاعـز الذي يعرف ب"الشـكوة" بها أنبوب من القصب مثبتة ببكرة خشـبية وذلك ملـلء القربة بالهواء.
و الجـزء الرئيسي لهذه اآللة يعرف بـ"الكف" وهي عبارة عن بكرة خشـبية مسـتديرة وأنبوبني مـن القصب (فحلني) .حيث
يتـم ملأ جوف الجلـد بالهواء فيضغط عليـه بيدي العـازف (املـزاودي) فيصدر بذلك صـوت املزود.
	 82.ابن منظور (جمال الدين) ،لسان العرب ،مج ،2.ج ،10 .طبعة جديدة محققة ،بريوت ،دار صادر ،ص.265 .
	 83.قـد يتراءى لنا عند سـماع الجملة اللحنية لهذا النمط الغنائي البسـاطة يف اللحـن إال أنه باإلمكان التوصـل إىل عكس ما ذهبنا
إليـه وذلـك إذا ما تبني لنا ثـراء لحنيا وخصوصيات عىل مسـتوى األداء وذلك بعد القيام بالتحليل املوسـيقي.
	 84.تصنـع هـذه اآللـة من فخار غير مطيل ولهـا رقبة تضيق يف مسـتوى نصف اآللـة ويوضع بها جلـد ماعـز أو جمل ،تحىض
هذه اآللة بشـعبية كبيرة عىل اعتبار حضورها الدائم يف املوسـيقى الشـعبية.
	 85.مقابلةمعالغنّايةناجيةاملهذبي.
	86.حسـب ما ورد يف الوثيقة املسـموعة ( التسـجيل الصوتـي) ّ
فإن الطبقة الصوتية التـي ت ّم بها أداء النمـوذج الغنائي ترتكز عىل
درجـة البوسـلك ( حسـب درجة ال معيار  440هارتـز) إال أننا تعمّ دنا ترقيم النص املوسـيقي للج ّراد عىل درجـة الدوكاه وذلك
تسـهيال منّا للقراءة والتحليل املوسيقي.
•الصور
1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Mezued_2.jpg/1280px-Mezued_2.
jpg
2. https://alumniyat.net/wp-content/uploads/2020/09/14731242_10211138921457699_10838326
78525039392_n.jpg
3. https://www.noonpost.com/sites/default/files/styles/article_node_page_image_563_x_400_/public/
field/image/maxresdefault_98.jpg?itok=_3DH4AWd
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أ .ريض ّ
السماك  -البحرين

ملحات من تاريخ وتراث
املوسيقى العربي�ة

يـــأت نهوض احلركة الفنيـــ�ة للغناء واملوســـيقى العربي�ة الذي
لم ِ
شـــهده تاريخنـــا املعاصر ،بـــدءا من عصـــر النهضة العربيـــ�ة يف أواخر
ً
القرن التاســـع عشـــر ،ومـــرورا بالربـــع األول مـــن القرن العشـــرين،
ُ
وانتهـــاء بنهايـــة الربع الثالـــث منه حيـــث بدأ العـــد التنـــ�ازيل الفول
يأت هـــذا النهوض مـــن فراغ لـــوال أنه
عصرهـــا الذهـــي؛ نقول :لـــم ِ
وليد تراث فـــي عظيـــم العراقة يضرب جبـــذوره التاريخيـــة القريب�ة
إىل حضارتنـــ�ا العربي�ة اإلســـامية اليت كانت بدورهـــا وريث�ة تراث من
فنـــون احلضـــارات الكربى اليت نشـــأت علـــى أرايض الوطـــن العريب،
وعلى األخص يف مشـــرقه ،كالفرعوني�ة يف مصر والبابلية والســـومرية
يف وادي الرافدين.

1

والالفـــت ثمة خاصية مشـــركة لنشـــأة املوســـيقى ليســـت بني
احلضارة العربي�ة  -اإلســـامية واحلضارات اليت ســـبقتها فحســـب،
بـــل وبينهـــا مجتمعة وبـــن ســـائر احلضـــارات املوســـيقية العاملية؛

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

وتتمثـــل يف ارتب�اط نشـــأة املوســـيقى العامليـــة بالدين منذ
أقـــدم العبـــادات واحلضـــارات القديمـــة .فقـــد ارتبـــط
فـــن املوســـيقى الذي بلـــغ درجـــة مـــن التطـــور واإلتقان
بطقـــوس املعابـــد يف بابـــل وســـومر يف حضـــارات العراق.
كمـــا كانـــت املوســـيقى مزدهـــرة يف بـــاد فـــارس املجاورة
لبـــاد الرافديـــن .1كمـــا كانـــت ذات عالقـــة بعباداتهـــم
واهتـــم ملوكهم بهـــا ،وكذلك احلـــال يف بالد الـــروم ،وقد
ً
تأثـــر العـــرب بتيـــ�ارات هـــذه املدنيـــ�ات املوســـيقية تأثرا
ً
عظيما ،انعكس على الشـــعر اجلاهلـــي .2وكانت اجلزيرة
العربي�ة علـــى اتصال وثيق بالشـــعوب واألقـــوام املجاورة
يف بـــاد الرافديـــن ،وجماعات اليهـــود ،واإلغريـــق .وكان
عرب اجلزيـــرة واليمـــن معتادين على احلـــداء للتغلب يف
ّ
رحالتهم على وحشـــة الصحـــراء وحيرص احلـــداء العريب
علـــى أن يكـــون إيقاع أقدام ناقتـــه متفقـــة وأوزان احلداء.
قدم املوســـيقى العربي�ة هي
ولعل أول إشـــارة واضحـــة إىل ِ
3
على نقش آشـــوري يعود إىل القرن الســـابع قبـــا امليالد .

العالقة بني الشعر واملوسيقى والرقص والغناء :
ً
ويتضح لنـــا جليا ممـــا تقدم عمـــا هو متعـــارف عليه
لـــدى املؤرخـــن والباحثني املوســـيقيني ما جيمع الشـــعر
والغناء واملوســـيقى والرقص من ترابـــط وتداخل متينني؛
ُ
ُ
فمـــن جهة الشـــعر مـــن املتعـــذر أن جتـــد امة مـــن االمم
ً
ً
ً
ً
تمتلك تراثا شـــعريا عظيما وليس لها عشـــقا للموسيقى،
وهذا مـــا يؤكـــد عليه على ســـبي�ل املثـــال املفكر وأســـتاذ
الفلســـفة املصري فؤاد زكريا« :إن العالقة بني املوســـيقى
ً
والشـــعر تبلـــغ مـــن التشـــابك حـــدا أصبح من العســـر
معه ..حتديـــد أيهما األســـبق» فهناك نظريـــات تؤكد أن
اللغة اليت يصاغ فيها الشـــعر أســـبق .وأن أصل املوسيقى
هو القـــدرة الصوتيـــ�ة اللغوية .وهناك نظريـــة أخرى ترى
ً
ان املوســـيقى هي أصل اإليقاعات جميعـــا .4كما أن إيقاع
اللغة الكالمية ،والشـــعرية بوجه خـــاص ،كان له تأثريه يف
عـــدد غري قليل مـــن املوســـيقيني ،وكرثة من الشـــعراء هم
مـــن ذوي الزنعة املوســـيقية .5لـــذا جند املوســـيقى تعتمد
علـــى الغنـــاء والغنـــاء يعتمـــد علـــى موســـيقى األلفاظ،
ً
وكما ُيقال :أنشـــد الشـــاعر قصيدتهُ ،يقال أيضا :أنشـــد

املطـــرب أغنيتـــ�ه ،وهـــذه مـــا هـــي إال صـــورة مـــن صور
التداخـــل يف اللفظ واملعـــى بني القصيـــدة واألغني�ة.
كمـــا ُيضيف زكريـــا بأن الرقـــص مرتبط باملوســـيقى

منـــذ أقدم العصـــور وال يكاد يوجد حد فاصـــل يف التجارب
ً
الفني�ة اليت تتســـم حياتها بالبســـاطة ،وكان جزءا ال يتجزأ
مـــن صميـــم الشـــعائر الدينيـــ�ة الـــي تؤديها الشـــعوب
ً
البدائيـــ�ة .6وليس مصادفة أن جمع أبـــو الفرج اإلصفهاين
يف كتـــاب واحد ُيعد أهـــم املراجع يف تاريخ الغناء والشـــعر
ً
العربيني معا وأســـماه «األغاين» .وقد فطن املوســـيقيون
العرب ألوزان الشـــعر العريب الدقيقة الضبـــط يف توافقها
وتوقيتهـــا مع اإليقـــاع املوســـيقي مما ســـاعد يف أن يكون
ُ
ذلـــك أحـــد االســـس الهامـــة يف نهضتهـــم املوســـيقية.
ويصـــف الباحث املوســـيقي العـــرايق فـــوزي كريم عالقة
الشـــاعر باملوســـيقى بأنهـــا تتجلـــى داخل كلماتـــه وجمله
ً
وصيغه الشـــعرية ،وأن الشـــاعر واملوســـيقي كانا واحدا،
وأن الفاصـــل بـــن معـــى الشـــعر واملوســـيقى يف كلمـــة
 AOIDOSاليونانيـــ�ة ،ويضيـــف :وأن الشـــاعرة اليوناني�ة
ســـافو كانت موســـيقية بذات املعىن ،وأن الشـــاعر العريب
ً
ُ
كان منشـــدا ،وأن القصيـــدة العربيـــ�ة كانـــت تنشـــد ،وأن
الشـــاعر العـــريب كان يســـتعني بآلـــة وتريـــة أو إيقاعية يف
إنشـــاده ،وكذلـــك األمـــر يف الثقافات الشـــرقية القديمة،
الهنديـــة والصيني�ة.7

املوسيقى والطرب العريب قبل اإلسالم:
مـــع أن تاريـــخ الغنـــاء واملوســـيقى العربيـــ�ة بلـــغ أوج
ازدهـــاره خالل احلضـــارة العربي�ة اإلســـامية ،وعلى وجه
اخلصـــوص خالل العصريـــن العبـــايس واأل ندليس ،كما
ً
ســـنأيت على ذلك الحقـــا ،إال أن ازدهار احلركة املوســـيقية
يـــأت من فـــراغ ،إذ ترجع جذورهما
يف هذيـــن العصرين لم ِ
ّ
إىل فرتة ما قبل اإلســـام اليت عرفـــت بـ«العصر اجلاهلي»
ً
والذي شـــهد رقيـــا يف الغنـــاء وعلى األخص علـــى أيدي ما
ُ
كـــن ُيعرفـــن بـ«القيـــان» .والقيـــان جمع «قينـــ�ة» وهي
ُ
اجلاريـــة األمـــة ،وعـــادة مـــا تطلـــق القينـــ�ة علـــى الفتاة
ً
ً
اجلارية املغنيـــ�ة إذا كان الغنـــاء حرفـــة أو صناعة لها.8
لمحات من تاريخ وتراث الموسيقى العربية
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ّ
بهـــن مـــدن وحواضـــر اجلزيرة
وكانـــت القيـــان تزهو
ً
ُ
ُ
العربيـــ�ة ،ومثلما كن زينـــ�ة القصور املرتفة فقـــد كن أيضا
بهجـــة اخليام اجلافيـــة .وكانت هـــؤالء القيـــان يف العصر
اجلاهلـــي من الكـــرة واالنتشـــار ،ومن التحضـــر والرتف،
ومـــن الريق الفـــي يف الطرب إىل درجـــة أن كانت لهن مكانة
ً
خاصـــة و متمزية يف حيـــاة عرب اجلاهلية عامة والشـــعراء
ً
منهـــم خاصة .وكانـــت القين�ة ملهمـــة يف جتييش عواطف
ً
الشـــاعر تثـــر فيـــه دواعي القـــول فينظـــم فيهـــا متغزال
ً
ً
ً
متشوقا أو ناســـبا واصفا.9

املوسيقى والغناء خالل صدر اإلسالم:
شـــهدت حركة الغنـــاء العريب خـــال البعثـــة النبوية
ً
ً
ضمورا نسبي�ا ألســـباب مفهومة تتعلق بمقتضيات تبليغ
رســـالة اإلســـام الســـامية وتكملة مكارم األخـــاق واليت
كان مـــن عدادها نشـــر قيـــم الفضيلة والعدالـــة وتهذيب
الســـلوك واليت نـــادى بها رســـولنا األكـــرمﷺ .وإن كانت
ثمـــة مظاهر مـــن الغنـــاء الرصـــن ال تتعارض مع ســـمو
الدعـــوة ،ومـــن أمثلتهـــا ما ّ
نـــوه بـــه الباحث محمـــود بن
حنفـــي بأن أقـــدم من ضرب بالـــدف عند ظهور اإلســـام
باملدينـــ�ة فتي�ات من بين النجار حيث اســـتقبلن الرســـول
عند قدومـــه للمدين�ة.10
ويف عصـــر اخللفـــاء الراشـــدين حمل هؤالء مســـؤلية
املحافظـــة علـــى ّ
القيـــم الســـامية لإلســـام وترســـيخها
واســـتكمال نشـــر رســـالته ،ولذا ففـــي ضوء ما مـــرت به
حركـــة الغنـــاء مـــن بعـــض مظاهـــر التفســـخ واالحنالل
خالل هـــذه الفرتة ،حيـــث طفحت على الســـطح ظاهرة
َ َّ
مـــن ُعرفـــوا بـ«املخنثـــن املغنـــن» وهي ظاهـــرة طارئة
لم تكـــن موجـــودة خـــال العصـــر اجلاهلي كمـــا يذهب
إىل ذلـــك املستشـــرق املوســـيقي الكبري املعروف بعشـــقه
للرتاث املوســـيقى العريب جـــورج فارمر ،وحيـــث كان هؤالء
املخنثون يتشـــبهون بالفتي�ات فيخضبون أيديهم باحلناء
ويتشـــبهون بعادات وزين�ة النســـاء ،وال شـــك بـــأن هؤالء
يتحملـــون مســـؤولية اإلســـاءة إىل الفن املوســـيقي ،فهم
ً
من أعطـــوا مربرا خـــال هذا العصـــر للتشـــدد يف حتريمه
ً
باملطلـــق نظـــرا خلطـــورة الظاهـــرة واخلوف من تكرســـها

واســـتفحالها ،ال ســـيما مع ظهور قيان مغنيـــ�ات ارتبطت
ُ
ســـمعتهن بالفجـــور والدعارة حيث كن يتغنني بفحشـــاء
الـــكالم الســـويق الهابط.11
لكـــن وبالرغم مـــن تلـــك النمـــاذج الغنائي�ة املســـفة
بـــرزت -ولـــو بشـــكل محـــدود -نمـــاذج ُمبدعـــة تب�اهت
بنفســـها بأنها وريثـــ�ة التقاليد الغنائيـــ�ة اإلبداعية للعصر
اجلاهلـــي ،ومـــن هؤالء عـــزة امليـــاء اليت كانت من أشـــهر
املوســـيقيات املحرتفات وكانـــت تفتخر بأن فنهـــا الغنايئ
ً
ُيعـــد امتدادا ســـارت عليهـــا القيـــان املغنيـــ�ات يف العصر
اجلاهلي مـــن أمثال ســـيرين ،وزرنب ،وخولـــة ،والرباب،
وســـلىم ورائقـــة ،وغريهن.12

املوسيقى يف العصر األموي:
استشـــعر خلفـــاء الدولـــة األموية اجلديـــدة حاجتهم
للظهـــور بمظهـــر التجـــرد واإلســـتقامة الدينيـــ�ة كامتداد
لعصـــر اخللفـــاء الراشـــدين ،ولـــذا كانـــوا متفاوتـــن من
خليفة إىل آخـــر يف درجة املرونة أو التشـــدد يف حتريم الغناء
ً
واملوســـيقى .وكان اخلليفة األكرث تســـامحا الوليد بن يزيد
ً
حيث وصل الغناء يف عهـــده إىل أوج ازدهاره ،وكان شـــاعرا
ّ
وذواقة للفن الرفيـــع يف عصره .واشـــتمل الغناء يف العصر
األمـــوي على عـــدد مـــن األغـــراض أهمها مـــدحي اخللفاء
األمويـــن ،والغزل ،والرثـــاء ،واملجون الـــذي يتضمن ذكر
اللهو والشـــراب .13وصدر خـــال هذا العصـــر أول كتاب
عريب عـــن األصـــوات والغنـــاء عنوانـــه «كتـــاب النغم»
ليونـــس الكاتب ،الذي ســـبق بـــه كتاب االغـــاين أليب فرج
األصبهـــاين .14ومن أشـــهر موســـيقيي هـــذا العصـــر إبن
مســـجح ،وبدحي املليـــح اللذين حظيا بتشـــجيع ودعم من
اخلليفة األمـــوي عبـــد امللـــك ( )705 - 685الذي قيل
ً
ً
بأنه كان ملحنـــا جيدا.15
كمـــا كان من أبـــرز املغنـــن يف أوائـــل احلكـــم األموي
ســـائب خائر الذي قيـــل بأنه أضفـــى الـــروح العربي�ة على
ً
الغنـــاء الفاريس واســـتخدم العـــود بدال مـــن القضيب يف
الغنـــاء ،وســـار على نهجـــه من تتلمـــذوا عليه أمثـــال إبن
ســـريج ومعبد ،ومن النســـاء عزة امليالء وجميلـــةّ .16
وعب
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ُ
ويرجـــع إلبن ســـريج الـــذي لقب بــــ «أيب
املوســـيقى العربيـــ�ة» الفضـــل يف قواعد
للعزف واألداء والتلحني ،وساعده يف ذلك
ما تعلمه من نظريات وقواعد موســـيقية
كثـــرة اكتســـبها مـــن خـــال جوالتـــه يف
ســـوريا ورحالته إىل بالد فـــارس .أما فيما
يتعلـــق بتطـــور اآلالت املوســـيقية فقـــد
بقـــي العود ســـيد اآلالت رغم بـــروز آالت
أخرى .19

املوسيقى يف العصر العبايس:

إبـــن ســـريج أجمل تعبـــر وأدقـــه يف وصف املغـــي املبدع
ٌ
ُ
صيب،
اجليـــد ،فقـــد ُســـئل عن قـــول النـــاس« :فـــان ُي
ٌ
خيطـــيء ،وفـــان ُي ُ
ُ
ُ
ـــيء .فقال:
ســـن وفـــان ُي
وفـــان
ُ
المصيب ُ
ُ
حســـن من املغنني هو الذي يشـــبع األحلان
الم
ُ ّ
ُ ّ
ويفخـــم األلفـــاظ،
ويعـــدل األوزان،
ويمـــأ األنفـــاس،
ويعـــرف الصـــواب ،ويقيـــم اإلعـــراب ،ويســـتويف النغم
ُ
صـــار ويصيب أجناس
الق
النغم ِ
ِ
الطوال ،ويســـن مقاطع ِ
ِ
النربات ،ويســـتويف ما شـــاكلهما
اإليقـــاع ،وخيتلس مواقع
ِ
17
الضـــرب على النقـــرات» .
يف
ِ
وم ــن مش ــاهري املطرب ــات الل ــوايت ب ــرزن خ ــال العص ــر
األمـــوي جميلـــة وســـامة القـــس .ويـــرى عميـــد األدب
العـــريب طـــه حســـن أن املوســـيقيني يف العصـــر األمـــوي
هــم الذيــن كانــوا يبتكــرون الــوزن الــذي يالئمهــم ،فيصنــع
له ــم الش ــعراء القصائ ــد الغنائيــ�ة عل ــى ه ــذا ال ــوزن ،ث ــم
يلحنه ــا املوس ــيقيون.18
ومن ســـمات التطـــور املوســـيقي لهذا العصـــر ظهور
األغنيـــ�ة الفرديـــة الـــي كانـــت تـــؤدى بمصاحبـــة العود
اخلشـــي ،وخباصة خالل عهـــد يزيـــد األول (ت .)683

وم ــا أن انه ــارت الدول ــة األموي ــة وأق ــام
العباس ــيون دولته ــم وأط ــل عه ــد امله ــدي
ً
ُ
ح ــى اسس ــت دارا كب ــرة للغن ــاء ،جذب ــت
 2إليهـــا املغنيـــن واملغنيـــ�ات مـــن كل فـــج،
ً
ُ
ون ــرت عليه ــم األم ــوال ن ــرا ،ب ــل كالته ــا
ُ
ً
كيــا علــى حــد تعبــر اســتاذ اللغــة العربيـ�ة
ش ــويق ضي ــف .20وال غ ــرو إذا م ــا ش ــهدت حرك ــة املوس ــيقى
ً
والغنــاء العربيـ�ة يف هــذا العصــر نهوضــا ذا تطــور نوعــي حــى
ّ
ع ــده املستش ــرق فارم ــر ،وازدح ــم الب ــاط العب ــايس خ ــال
ه ــذا العص ــر باملوس ــيقيني والقي ــان الذي ــن أغ ــدق اخللف ــاء
العباس ــيون عليه ــم بس ــخاء كب ــر م ــن العطاي ــا المالي ــة إىل
درجــة أثــارت حفيظــة وحســد طائفــة كبــرة مــن الشــعراء
والفقهــاء الذيــن وقــف العديــد منهــم موقــف املتشــدد مــن
ً
ً
ـاّ .21
املوســيقى وحتريمهــا جملــة وتفصيـ
وقســم فارمــر هــذا
العص ــر إىل ث ــاث حق ــب تاريخي ــة( :العص ــر الذه ــي م ــن
 750م  847 -م) و(عصــر االحنطــاط مــن  847م 945 -
م) و(عصــر الســقوط مــن  945م  1285 -م) .ففــي عهــد
ّ
أيب العبــاس الســفاح (ُ )745 - 750عــرف عنــه تشــجيعه
املوســيقى والفنــون وعشــق الفــن ،وتواصــل هــذا اإلهتمــام
خ ــال عه ــد أخي ــه املنص ــور ( )775 - 745حي ــث لع ــب
خالـــد الربمكـــي وإبنـــ�ه حيـــى وحفيـــداه جعفـــر والفضـــل
ً
أدوارا هام ــة يف نش ــر الفن ــون واملوس ــيقى ،وك ــذا احل ــال يف
عهــد املهــدي ( .)785 - 775ومــع أنــه لــم يســمح إلبني ـ�ه
ً
الهــادي والمأمــون باإلنشــغال باملوســيقى ،فقــد كان مغرمــا
لمحات من تاريخ وتراث الموسيقى العربية
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غرام ـ ًـا خاص ـ ًـا به ــاُ ،
وع ــرف بإزدح ــام قص ــره باملوس ــيقيني،
وم ــن بينه ــم :حك ــم ال ــوادي ،وس ــياط ،وإبراهي ــم املوصل ــي،
ويزي ــد ح ــوراء.22
كمـــا ُعـــرف عـــن عهـــد الرشـــيد(786م 809 -م)
ٰ
ازدهـــار الغناء العـــريب خالله ،وكان يـــؤدى على طريقتني:
األوىل طريقة شـــيخ الصناعة إبراهيـــم املوصلي ،وكان من
تقاليـــد مدرســـته املحافظـــة على أصـــوات القدمـــاء كما
ُرويـــت ،وااللزتام بـــاألداء دونما زيادة أو نقصـــان ،والثاني�ة
طريقـــة إبـــن جامـــع ،وهو علـــى النقيـــض من املدرســـة
األوىل حيـــث يبيح لنفســـه التصـــرف يف األداء واإلنطالق
مع صوتـــه إىل أقىص املـــدى حبيث ّيطـــوع أو خيضع النغم
ً
لصوته متوخيا استحسان الســـامعني لهذه الطريقة اليت
ال يقدر علـــى اإلتي�ان بهـــا إال من امتلكوا ملـــكات وموهبة
مقومـــات التنغيـــم والقـــدرة علـــى التصـــرف يف مقامات
الطرب .23
ُ
وعرف عن عهد المأمون (813م 833 -م) تشـــجيعه
ً
أيضـــا النهل مـــن الثقافـــة املوســـيقية اإلغريقية وشـــى

العلوم عامـــة ،كما كان يرعى الفنـــون ،ويعترب عمه إبراهيم
ُ
املهدي من موســـيقيي عصـــره .كما اعترب عصـــر املعتصم
(833م 842 -م ) يعادل المأمون يف عشـــق الفنون ،وكان
ً
صديقـــا للفيلســـوف العريب والعالم املوســـيقي املشـــهور
ّ ّ
الكندي (ت  )873الذي ظلت دراســـاته تـــدرس لقرون.
أمـــا يف عهد الواثـــق ( 842م 847 -م) فقـــد كان أول
خليفة عبايس شـــديد الولع باملوســـيقى ،وقـــال عنه ّ
حماد
بن إســـحاق املوصلي بأنه أعلـــم اخللفاء بهـــذا الفن ،وأنه
ً
ً
كان بارعـــا وعازفـــا ماهـــرا على العـــود .ومن املوســـيقيني
الكبـــار يف الســـن الذين أدركـــوا عهده :إســـحاق املوصلي،
ومخـــارق ،وعلويـــة ،ومحمـــد بـــن احلـــارث ،وعمـــرو بن
بانـــة .أمـــا من املحدثـــن :عبدهللا بـــن العبـــاس الربيعي،
وبن فيـــاء الطنبـــوري ،وإبراهيم بن احلســـن بن ســـهل،
واحلســـن املســـدودُ .24
ويعتـــر إســـحاق املوصلـــي جنـــم
ً
العصر العبـــايسُ ،
ووصف بأنـــه عبقري زمانه موســـيقيا،
ً ّ
وكان متواضعـــا ُيعظـــم مـــن ســـبقه مـــن أعـــام الغنـــاء
يســـتوح إســـحاق ثروته الغنائي�ة من الرتاث
العريب« .ولم
ِ
ً
التقليـــدي ومـــن األحلان املنهجيـــة وحدها ،بـــل كان مثاال
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للفنـــان العبقري يلتقـــط اجلوهرة أينما عـــر بها ،ويتلقف
األغني�ة مـــن أي حنجرة ،ومن أي لون» .25ويورد احلســـن
بن أحمـــد الكاتـــب على لســـان إســـحاق املوصلـــي« :إذا
أكمل املغين ثـــاث خصال ،لم حيتـــج إىل رابعـــة :الرواية،
واحلكايـــة ،والدراية».26
ومـــن أشـــهر املغنـــن الذيـــن تتلمـــذوا على إســـحاق
ّ
املوصلـــي وذاع صيت�ه احلســـن بـــن علي بن نافـــع امللقب
«زريـــاب» ،وهو أعظـــم املغنني واملوســـيقيني يف عصره،
حـــى ُعد بأن له مـــن النبوغ واملوهبة يف صناعة املوســـيقى
والغنـــاء ورخامـــة الصـــوت مـــا ّ
تفـــوق بـــه على اســـتاذه
املوصلي ،وكان حيفظ عشـــرة آالف مقطوعـــة من األغاين
بأحلانهـــا .27وقد انتقـــل بعد ذلك إىل األندلـــس وبزغ جنمه
ً
فيهـــا كما ســـنأيت على ذلـــك الحقا.

مآثر الكندي والفارايب وإبن سين�اء املوسيقية:
مما ال شـــك فيه أن الكنـــدي (ت  )874كان يف طليعة
ّ
املنظريـــن املجددين العرب يف املوســـيقى وقد بـــرز نبوغه
العلـــي يف دراســـاته ومؤلفاتـــه اليت تنـــ�اول فيها الســـلم
املوســـيقي يف ضـــوء إلمامـــه باملصـــادر اليونانيـــ�ة ،مع أن
عرضه املوســـيقي يعتمد على املصطلحات املســـتعملة يف
ً
ً
دســـاتني العود العريب .كمـــا خصص الكندي جانبـــ�ا كبريا
مـــن كتاباته آللـــة العـــود من خـــال التدقيـــق يف وصفها
وذكر مقاييســـها وخصوصياتهـــا النغمية .ففي رســـالته
املنشـــورة بعنوان «رســـالة يف اللحون والنغم» كان ضمن
مـــا تن�اولـــه فيهـــا :الصناعـــة اخلاصـــة بالعـــود ،وكيفية
ً
اســـتخراج النغمات وصناعة األوتار انطالقا من دســـاتني
ّ
العـــود ،أمـــا اجلزء األهـــم يف الرســـالة فهو الـــذي نظر فيه
لقواعـــد ومنهج تدريـــس العود.28
أما الفـــارايب فهو صاحـــب العمل املوســـوعي الضخم
ّ
واملكون من جزأين رئيســـيني،
«كتاب املوســـيقى الكبري»
لكـــن جـــزءه الثـــاين املخصـــص لتحليـــل تاريـــخ نظريـــة
ً
ً
املوســـيقى مازال مفقـــودا ،علمـــا بأن املخطـــوط األصلي
للكتـــاب محفوظ يف مخطوطـــات ليـــدن  ،1423وإن كان
العالـــم الفرنـــي البـــارون ديرالنـــي خصـــص مجلدين

مـــن موســـوعته «موســـيقى العـــرب» املكونة من ســـتة
مجلدات لكتـــاب املوســـيقى الكبري للفـــارايب.29
وق ــد تنـ ـ�اول الف ــارايب يف اجل ــزء األول تعري ــف اللح ــن،
وأص ــل املوس ــيقى ،واخت ــاف هيئ�اته ــا ،العملي ــة والنظري ــة
يف اإلنســـان وتعـــدد أصنـــاف األحلـــان ،وغاياتهـــا ،ونشـــأة
اآلالت املوســـيقية ،ومبـــادئ املعرفـــة بصناعـــة النغـــم،
ومناســـبات النغـــم واتفاقاتهـــا ،وعـــدد النغـــم املتجانســـة
يف األحلـــان ،وطبقـــات األصـــوات الطبيعية.30كمـــا أن
مـــن مزايـــا هـــذا املؤلـــف املوســـيقي املوســـوعي للفـــارايب
أن صاحبـــه تنـــ�اول فيـــه بإســـهاب دقيـــق ّ
مفصـــل اآلالت
املوس ــيقية البغدادي ــة يف عص ــره وأش ــهرها الع ــود ذو األوت ــار
األربعــة :البــم ،واملثلــث ،واملثــى ،والزيــر ،وأضــاف إىل العــود
ً
ً
ّ
وتــرا خامســا أســماه «احلــاد» ،وقــد وثــق هــذه اإلضافــة يف
ص  591م ــن كتاب ــه املوس ــيقى الكب ــر نفس ــه ،كذل ــك آل ــة
الطنب ــور بأنواعه ــا وأش ــهرها البغ ــدادي ،واملزام ــر بأنواعه ــا،
وآلـــة الربـــاب .31وقـــد أضـــى العـــود اآللـــة الرئيســـية يف
تفس ــر العالق ــة ب ــن املوس ــيقى والعل ــوم األخ ــرى.
وكان صفـــي الديـــن األرمـــوي الـــذي عـــاش عشـــية
ّ
انهيــار الدولــة العباســية (ت  )1294أول منظــر موســيقار
مه ــم بع ــد إب ــن زيل ــة وم ــن أش ــهر مؤلفات ــه «كت ــاب األدوار
يف معرف ــة النغ ــم واألدوار» و«الرس ــالة الش ــرفية يف عل ــم
النســـب التأليفيـــة واألوزان اإليقاعيـــة» .32كمـــا كان
األرمــوي مــن أمهــر العازفــن علــى العــود ،وقيــل أنــه أبــدل
ً
الس ــلم املوس ــيقي الع ــريب ال ــذي كان معم ــوال ب ــه قبل ــه.33
ً
ً
أما إبن ســـين�ا (ت  )1037فقد خصـــص فصال مهما
عظيـــم املنفعـــة يف كتابـــه «الشـــفاء» عن أثر املوســـيقى
يف العـــاج .34ويرجـــع الفضـــل ألخـــوان الصفا يف تفســـر
املوســـيقى بأســـس رياضية .فهم من بث قواعـــد األنغام
علـــى الرياضيـــات وحتدثـــوا عـــن النغمـــات الصوتيـــ�ة
(الذبذبـــات) املنبعثـــة من األجـــرام الســـماوية .ووضعوا
قوانـــن الغنـــاء علـــى ثالثـــة أصـــول :الســـبب ،والوتد،
وا لفاصلة .35
وبمـــرور الدولة العباســـية بعصر االحنطـــاط والوهن
والتفتت أفـــل العصر الذهيب للحركة املوســـيقية والفني�ة
كما هو احلـــال ملختلف العلـــوم احلضارية الـــذي ّ
ميها.
لمحات من تاريخ وتراث الموسيقى العربية
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املوسيقى يف العصر األندليس:
شـــهدت األندلـــس مابـــن القـــرن الثامـــن عشـــر
واخلامـــس عشـــر نهضـــة موســـيقية عظيمـــة منـــذ أن
دخله ــا الع ــرب ع ــام 713م وت ــم تأس ــيس خالف ــة أموي ــة
عاصمته ــا قرطب ــة ،فمن ــذ الق ــرن التاس ــع أنش ــأوا م ــدارس
موســيقية تــز مــدارس اخلالفــة العباســية يف بغــداد ،ولقــد
ً
أش ــرنا آنف ــا إىل املكان ــة ال ــي كان يتمت ــع به ــا زري ــاب خ ــال
حك ــم ه ــارون الرش ــيد ،وق ــد بل ــغ أوج صع ــود جنم ــه بع ــد
فـــراره إىل األندلـــس عـــام 822م حيـــث أحســـن وفادتـــه
اخلليف ــة األم ــوي عب ــد الرحم ــن ب ــن احلك ــم ال ــذي انبه ــر
ً
بعبقريتـــ�ه املوســـيقية والغنائيـــ�ة ،وجعلـــه واحـــدا مـــن
حاشـــيت�ه املدللـــة .وقـــام زريـــاب بإدخـــال العديـــد مـــن
التعديـــات علـــى الفنـــون املوســـيقية ،وهـــو مـــن جعـــل
مضــارب آلــة العــود مــن ريــش النســور بعدمــا كانــت مــن
اخلش ــب وابتك ــر مقام ــات موس ــيقية جدي ــدة ل ــم تك ــن
معروف ــة يف الس ــابق ،كم ــا ابتك ــر طريق ــة افتتـ ـ�اح الغن ــاء
ً
باألصــوات بــدال مــن األنغــام املوســيقية .36علــى أنن ـ�ا نــرى
ثم ــة تن�اق ــض يف املص ــادر العربي ـ�ة ح ــول صاح ــب الفض ــل
يف ابتـــكار الوتـــر اخلامـــس آللـــة العـــود ،ففـــي الوقـــت
ال ــذي ينس ــبه بعضه ــا للف ــارايب  -كم ــا م ــر بنــ�ا  -وبش ــكل
توثيقـــي قاطـــع ،نـــرى مصـــادر أخـــرى تنســـبه لزريـــاب
خـــال إقامتـــه يف األندلـــس ،ومنهـــا علـــى ســـبي�ل املثـــال
ال احلص ــر ،م ــا أورده الباح ــث املغ ــريب محم ــد الق ــايض يف
دراســته املعنونــة «املوســيقى األندلســية املغربي ـ�ة نمــوذج
للتفاع ــل واالم ــزاج» وم ــن اآلالت املوس ــيقية ال ــي ش ــاع
اس ــتخدامها يف منطق ــة إش ــبيلية بوج ــه خ ــاص :اخلي ــال
والكريـــح العـــود والروطـــة والربـــاب والقانـــون واملؤنـــس
والكث ــرة والنض ــارة وال ــزاليم والش ــقرة والن ــورة والب ــوق،
وإن كانـــت املناطـــق االخـــرى مـــن االندلـــس عرفـــت
اســتخدام هــذه اآلالت .وإىل جانــب ذلــك عرفــت األندلــس
الطبلـــة والنقـــارة والطســـوت الـــي تقـــرع بالقضبـــان.37
وحظيت مؤلفات الفـــارايب يف األندلس بمكانة مرموقة
لـــدى الباحثـــن املوســـيقيني والفنانني ،وخباصـــة كتابه
املوســـيقى الكبري .أمـــا عن اآلالت املوســـيقية األخرى اليت
شـــاع العـــزف عليهـــا يف األندلـــس باإلضافة إىل مـــا تقدم

ّ
ذكرها :الطنبور ،والشـــهرود ،والقيثـــ�ارة ،والزهر والكنارة،
والقانـــون ،والربـــاب ،والكمنجـــة ،واملزمـــار ،والســـرناي
الرتكيـــة ،والنـــاي ،والشـــبابة ،والصفـــارة ..وغريهـــا من
اآلالت اإليقاعيـــة وآالت النفخ النحاســـية .ولعل أهم فن
غنايئ ابتكره األندلســـيون العرب هو «فن املوشـــحات»،
ولعلنـــا نلمس يف لغـــة هذا الفـــن الشـــعرية اجلديدة أول
حتـــرر من قيود أوزان الشـــعر الـــي طالما تقيـــدوا بها على
مـــدى قـــرون طويلـــة منـــذ اجلاهليـــة يف أغانيهـــم؛ فقد
ُ
نظمـــت املوشـــحات دون إلـــزام صـــارم بعلـــوم العروض
ً
والقافيـــة الـــي خضع لها الشـــعر العـــريب عامـــة والغنايئ
ً
خاصة منـــذ نشـــأته .38ومن أبـــرز من برع يف املوشـــحات
الشـــعرية عبـــادة القـــزاز ،وأبوبكـــر بـــن زهر ،وابـــن بقي،
واألعـــى ،التطيلي ،وابن باجة ،وابن ســـهل االســـرائيلي،
وابـــن اخلطيـــب ،وابـــن زمـــرك وغريهـــم .وكانـــت لغـــة
املوشـــح تتمزي بســـهولتها وعذوبتها وبموســـيقى ألفاظها
ً
ً
وسالســـتها واليت تأيت أحيانا ملحونـــة وأحيانا اخرى عامية
أو حـــى أعجميـــة .39وحســـب الباحث مقـــداد رحيم ثمة
إشـــارات كثـــرة إىل وجود املوشـــحات خارج حـــدود الغناء
ُ
ُ
والتالحني شـــأنها شـــأن القصائد اليت تنشد وتستنشد يف
ً
املخاطبـــات ،وإن كان ذلك ال يمنع مـــن اختاذها مادة للغناء
طالما أن الشـــعر مصدر أســـايس للغناء واملوشـــحات كما
هـــو معروف فـــن من فنون الشـــعر بـــل المادة الشـــعرية
ً
املمتـــازة األكرث تهيئـــ�ة للغناء.40
ومن أعالم املوســـيقى والغناء يف هذا العصر املوســـيقار
الكبـــر إبن باجـــة أول منظم لألحلان املعتمـــدة يف األندلس
والـــي أدخلها فيما بعـــد إىل املغـــرب ،وهو واحد من أشـــهر
املوشـــحني الذيـــن جيمعـــون بـــن املوســـيقى والغنـــاء يف
موشـــحاته .41وكذلـــك عبد الوهاب احلســـن بـــن جعفر
احلاجـــب الذي ُوصف بأنه نســـيج وحده يف الغنـــاء الرائق،
وأعلم الناس بضـــرب العود ،واختـــاف طرائقه ،ومقدرته
ً
ً
يف صنـــع األحلان اخرتاعـــا وحذقا ،وهو مـــن عائلة جميعها
ً
موســـيقيون .وأيضا أبو احلســـن علي بن احلمـــارة الذي لم
ً
يكن فقط ّ
عـــواد ماهرا بل فاق نظـــراءه يف تأليف األحلان.42
وقصـــارى القـــول كانت النهضـــة العربي�ة املوســـيقية
يف األندلـــس تـــز نظريتهـــا يف بغـــداد العباســـية وتركـــت
ً
ً
ُ
تراثـــا عظيما فيهـــا بعد افول شـــمس العرب فيهـــا ،وهذا

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

باعـــراف الكثري مـــن املستشـــرقني الغربيـــن والباحثني
العلميـــن املوضوعيـــن منهم ،حـــى أن األب اليســـوعي
املعـــروف أندريـــس وهـــو ممن ُطـــردوا مـــن أســـباني�ا مع
ُ
العـــرب أقـــر يف كتـــاب نشـــره باإليطاليـــة ثـــم ترجـــم إىل
األســـباني�ة بأن «موســـيقى الرتوبادر وآراء الفونسو العالم
يف هذا الفـــن عربي�ة كلها» ،وهذا األب هو نفســـه صاحب
كتاب «رســـائل يف املوســـيقى العربي�ة .43مـــع مالحظة إن
ً
ً
اإليقـــاع ليس طابعـــا ضروريا لـــكل أنواع املوســـيقى ،كما
قد يتب�ادر إىل األذهان« .فموســـيقى األغـــاين عند الرومان
ً
واألغريـــق لـــم يكـــن طابعهـــا اإليقاع بـــل قســـمت تماما
ً
كأشـــعارهم تبعـــا للطول والقصـــر» ومن ثم فـــإن اإليقاع
كما ختلص مستشـــرقة ألماني�ة عاشـــقة للرتاث العريب أال
هي هونكه :أضىح ســـمة شـــرقية عربيـــ�ة األصل أفضت
إىل تنظيـــم حقـــول النغم.44

املوسيقى العربي�ة يف التاريخ احلديث :
يرتبط نهـــوض احلركـــة املوســـيقية يف التاريخ العريب
احلديـــث بالنهضة العربيـــ�ة احلديث�ة اليت تعـــود بواكريها
األوىل إىل القـــرن  19م يف مختلف مجاالت العلوم واملعرفة،
وتاريـــخ وتراث املوســـيقى العربيـــ�ة املعاصـــرة يمتد على
مـــدى القرنني الماضيـــن .فمنـــذ بدايات القرن التاســـع
عشـــر شـــهدت مصر ازدهار التخت املصـــري الذي يعزف
مقطوعـــات موســـيقية ،وكان املطـــرب يغـــي وصـــات
تفصلهما اســـراحة ،وكل وصلة تب�دأ بمقطوعة موسيقية
اســـتهاللية ُيطلق عليهـــا «دوالب» تليهـــا مقطوعة آلية،
ً
ثم يـــؤدي املنشـــدون موشـــحا من نفـــس املقام الســـابق
ّ
مع اشـــراك املطـــرب معهم ثـــم ُيقدم كل عازف تقاســـيم
على آلة موســـيقية ثم يبـــ�دأ املغين يف اســـتعراض مهاراته
بـــأداء الليـــايل واآلهـــات واملواويـــل بمصاحبـــة القانـــون
ليـــؤدي الدور وهـــو ختـــام الوصلـــة ويجاوب املنشـــدون
بمصاحبـــة العازفـــن لتعقبها الوصلة الثانيـــ�ة على نفس
منـــوال النظـــام الســـابق ..بينما ختتتـــم الوصلـــة الثالثة
بقصيدة مـــن قصائد الشـــعر العريب الفصيـــح الغزلية.45
ومن أشـــهر مطريب القرن التاســـع عشـــر الذين ســـطعت
أســـماؤهم يف احلياة املوســـيقية :املعلم شـــعبان ،ومحمد

عبـــد الرحيم املســـلوب ،ومحمـــد الشلشـــلموين ،وأحمد
أبـــو خليل القباين ،ومحمـــد صابر ،ومحمد ســـالم العجوز،
والشـــنتوري ،وإبراهيم حســـن ،وإبراهيم عثمـــان .46وكان
ً
املعلم شـــعبان شـــيخا لطائفة من املغنـــن يف عصر محمد
علي باشـــا ولكنه كان يديـــن بالوالء ويعرتف باالســـتاذية
إلثنني من املشـــاخي هما :الشـــيخ شـــهاب الدين إسماعيل
والشـــيخ محمـــد عبد الرحيـــم املســـلوب ،وبفضل هذين
ً
الشـــيخني األزهريني شـــهد الغناء املصري نهوضـــا امتد
منذ الربع األول للقرن التاســـع عشـــر حىت بلغ أوج ازدهاره
ً
بدءا من عشـــريني�ات القرن العشرين حىت ســـتيني�اته.47
وال غـــرو يف أن يتطـــور الفـــن علـــى أيدي مشـــاخي من
األزهـــر ،فقـــد اختـــص مرتلـــوا القـــرآن واإلنشـــاد الديين
بموهبـــة ونبـــوغ برعـــت فيهمـــا أجيـــال مـــن املقرئـــن
املصريـــن لتفهمهـــم الدقيـــق لطبيعة املقامات وحســـن
اســـتخدامهم لهـــا ،وأصبـــح هؤالء املشـــاخي املرتلـــون مثار
إعجـــاب املصريني ثـــم العـــرب يف القرن العشـــرين .ومن
حتت عبـــاءة الرتتي�ل القـــرآين واإلنشـــاد الديـــي أمثال أبو
العـــا محمـــد ،وإبراهيـــم الفـــران وعلـــى محمـــود برزت
كوكبة مـــن أجيال املطربني واملوســـيقيني الكبـــار ،فهؤالء
إنمـــا تلقـــوا تكوينهـــم املوســـيقي اخلـــام األول يف رحاب
الرتتيـــ�ل واإلرشـــادالديين.48
ُ
ويف شـــهادة لهـــا تفتخر ام كلثـــوم بأن ثالثة مـــن أربعة
ّ
أثروا يف مســـرتها مرتبطني بالديـــن :األول القرآن الكريم
الـــذي تعلمته منـــه ســـامة مخـــارج األصـــوات ،والثاين
والدهـــا الشـــيخ البلتايج الذي اكتشـــف موهبـــة صوتها
ً
مبكرا وتعهدها بالرعاية الفني�ة الكاملة ،والثالث الشـــيخ
أبـــو العال محمـــد والذي تعتربه مـــن أســـاتذتها يف بدايات
إنطالقة املســـرة وخري مـــن حلن أغانيها يف تلـــك الفرتة.49

املوسيقى خالل النصف األول من القرن العشرين:
باســـتثن�اء األغـــاين الصوفيـــة والشـــعبي�ة فقد ظلت
املوســـيقى التقليديـــة املوروثة عن القرن التاســـع عشـــر
ً
ســـائدة طـــوال العقديـــن األولـــن تقريبـــ�ا مـــن القـــرن
العشـــرين بني الباشـــوات والطبقات العليـــا يف املجتمع،
لمحات من تاريخ وتراث الموسيقى العربية
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وخباصة يف ســـهراتهم وأفراحهم العائليـــة ،ولم تهب رياح
التغيـــر لكســـر هـــذا االحتـــكار إال يف أعقاب ثـــورة 1919
الشـــعبي�ة .ويرى الناقد واملؤرخ املوســـيقي ســـليم سحاب
بـــأن دخـــول اإلســـطوانة إىل مصر عـــام  1903ســـاهم يف
تســـجيل وحفـــظ تراث أغـــاين القرن التاســـع عشـــر على
اســـطوانات بواســـطة مطريب بدايات هذا القـــرن والذين
ســـاروا على منهجيـــة كبار مطريب أســـافهم الذيـــن برزوا
خـــال النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن التاســـع عشـــر مثل
عبده احلامـــويل ومحمد عثمـــان وأحمد أبو خليـــل القباين
الدمشـــقي الـــذي يعود إليه الفضل يف تأســـيس املســـرح
الغنايئ يف ســـتيني�ات القرن نفســـه.50
ً
دورا ،كما ّ
عب ســـحاب،
وإذا كانـــت اإلســـطوانة لعبت

يف تســـجيل وحفظ أغاين القرن التاســـع ،فإننـــ�ا نرى ظهور
بعض وســـائل اإلتصال اجلماهـــري يف النصف األول من
ً
القـــرن العشـــرين لعبت هـــي األخـــرى دورا يف حفظ أغاين
هذه الفـــرة ،وال ســـيما أغـــاين الثالثيني�ات بعد تأســـيس
اإلذاعـــة املصرية وانتشـــار أجهـــزة الراديو منـــذ منتصف
هذا العقـــد حيث ســـاهمت يف تســـجيل األغـــاين والنقل
املباشـــر لكبار النجوم ،كمـــا كان لظهور الســـينما الناطقة
ً
وصناعة األفـــام الدرامية دور أيضـــا يف حفظ العديد من
األغاين الســـينمائي�ة وتوثيقها حيث ظهرت يف العديد من
أفـــام تلك الفرتة من النصف األول من القرن العشـــرين،
ً
وصوال إىل عصر الكاســـيت يف الســـبعيني�ات الذي ســـمح
بنشـــر أغـــاين مطـــريب األغنيـــ�ة السياســـية املحظـــورة،
كالشـــيخ إمـــام عيىس وعـــديل فخـــري يف مصر إبـــان عهد
أنور الســـادات ،ومارسيل خليفة نفســـه املحظورة أغاني�ه
خارج لبن�ان ،وكذلك جعفر حســـن وفرقـــة العراقية داخل
ّ
العـــراق وخارجه إبـــان عهد صدام حســـن.51
ً
ً
كما ظل اإلنشـــاد على الذكر مدرســـة فنيـــ�ة ُيعتد بها،

كما كان احلال يف القرن التاســـع عشـــر ،ففي هذه املدرسة
ُ
كانت «تكتشـــف املواهـــب ،وتتثقف احلناجـــر ،وتت�درب
األصـــوات يف مختلف مقامـــات النغم ،ويف هذه املدرســـة
ّ
خترج عدد كبري مـــن أعالم الغناء والتلحـــن الذين حفظوا
ُ
أصول الغنـــاء العريب مـــن الضياع ،وطوروا هـــذه االصول
ً
ونموها بما أضافوا إليها اقتب�اســـا من األنغـــام األجنبي�ة أو
بما هدتهم إليـــه براعتهم الفطرية ،وقدرتهـــم الفني�ة».52

ّ
وينـوه سـليم سـحاب حبقيقـة تاريخيـة تراثيـ�ة هامـة
مفادهـا أن جـذور تـراث الغنـاء العـريب احلديـث منـذ بدايات
ً
القـرن العشـرين ،وخصوصـا يف مصـر ،كان الذيـن نظمـوا
أغـاين عبـده احلمـويل ،الـذي كان أعظـم مطـرب يف القـرن
التاسـع عشـر ،هـم من كبـار مشـاخي األزهر أمثـال علي اللييث
(نديـم اخلديـوي وشـاعره) وعلـي أبـو النصـر وعبـد الرحمن
قراعـة (مفتي الديـار املصريـة حينـ�ذاك) ،بـل قـام بعضهـم
بتلحين موشـحات غزليـة الختلـو أشـعارها مـن ذكـر ُ
احلـب
واحلبيـب واخلمـر والعشـق واحلرمـان والهجـر ،وقـد كانـت
هـذه املوشـحات يف األصـل مللحنين أزهريين مجهولين
يف القـرن التاسـع عشـر حتاشـوا ذكـر أسـمائهم عليهـا .ومـع
الوقـت انفصـل مشـاخي مـن خريجي األزهـر عـن ارتب�اطهـم
بالتدريـس يف األزهـر نفسـه وشـكلوا فيمـا بينهـم طائفة من
املغنين العارفين بـكل أسـرار الغناء مسـتمدين خرباتهم من
دروس تلاوة القـرآن الكريـم يف جامعـة األزهـر وممارسـتها
ً
لفترة طويلـة .وليـس سـرا أن الشـيخ زكريـا أحمـد املعـروف
ً
بهيامه وعشـقه الصـويف ُعرف أيضـا بتجويد وتلاوة القرآن،
هـو الـذي طلب مـن األزهر الشـريف تلحني كل سـور القرآن
الكريـم لكـن طلبـه جوبـه بالرفـض .53وكان للشـيخ زكريـا
أسـلوبه يف التلحين ال ين�ازعه فيه أحد ولـم يزتحزح عنه وكان
شـديد اإلعتزاز بشـرقيت�ه ومصريتـ�ه ،يف حين كان للملحـن
محمـد القصبجي الفضـل يف تعليـم محمـد عبـد الوهـاب
ُ
العـزف علـى العـود مثلمـا كان لـه الفضـل يف تعليـم ام كلثـوم
العـزف علـى أوتار القلـوب ،على حد تعبري املؤلف املوسـيقي
اللبنـ�اين جـورج روفايـل.54
ولقد كانـــت التالوة املجـــودة للقرآن الكريـــم تأيت على
قمـــة التسلســـل الهريم للتعبـــرات املوســـيقية أو أنماط
هندســـة الصـــوت ،حائـــزة على أعلـــى درجـــات األهمية
والقبول والشـــرعية.55
أما عـــن كبـــار جنـــوم الغنـــاء يف مصر خـــال النصف
األول مـــن القرن العشـــرين إىل أوائل اخلمســـيني�ات فمن
ُ
أبرزهم :ام كلثـــوم ،ومحمد عبد الوهـــاب ،ومنرية املهدية،
وإســـمهان ،وزكريا أحمـــد ،وليلى مراد ،وفريـــد األطرش،
ومحمد فوزي ،وشـــادية ،وصباح ،وراقيـــة إبراهيم ،وهدى
ســـلطان ،ونور الهدى ،ومحمـــد عبد املطلب ،وشـــكوكو،
وبدايات إنطالقة جناة الصغرية .وغريهم.56

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

تراثنـ ـ�ا املوس ــيقي الع ــريب وانق ــاذه م ــن االنقط ــاع الت ــام
ح ــى يف مراح ــل كبوتنـ ـ�ا احلضاري ــة وه ــي أن فض ــاءات
العبـــادات ،مـــن مســـاجد وزوايـــا وتكايـــا ،ظلـــت تمثـــل
ً
حصنـــا علـــى امتـــداد قـــرون ضـــد مخاطـــر التـــايش
ُ
واالندثـــار وهـــو مـــا يســـب لهـــا ،وإن كانـــت يف عصـــر
التجدي ــد والنه ــوض املوس ــيقي إب ــان الق ــرن العش ــرين
انقطعـــت عـــن التالقـــح مـــع املوســـيقى الدنيويـــة.58
ّ
يمـــز املوســـيقى
علـــى أن التطـــور األبـــرز الـــذي

4

ً
والالفت أيضـــا أن آباء بعـــض أبرز هـــؤالء النجوم هم
ً
أيضـــا مـــن مرتلـــي القـــرآن الكريم أو ســـدنة يف املســـاجد
الشـــهرية ،وكانـــوا يتمـــزون بطـــاوة وعذوبـــة الصوت يف
الرتتيـــ�ل ويف رفـــع آذان الصلوات اخلمـــس ،وممن ذكرهم
الباحـــث املوســـيقي املصـــري حنفـــي املحالوي :الشـــيخ
عبد الوهاب محمـــد أبو عيىس (والد املوســـيقار واملطرب
محمد عبد الوهـــاب) ،والشـــيخ إبراهيم البلتـــايج (والد
أم كلثـــوم) ،والشـــيخ علي إســـماعيل شـــبانة (والد عبد
احلليـــم حافظ).57
و يؤكـــد الباحـــث يف دراســـات اإلنشـــاد الديـــي
ورئيـــس مهرجـــان اإلنشـــاد الديـــي يف تونـــس لطفـــي
املرايـــي أن املوســـيقى الدينيـــ�ة اإلســـامية ،والعربيـــ�ة
منهـــا علـــى وجـــه التحديـــد ،ظلـــت علـــى ارتبـــ�اط مـــع
مـــا أســـماها «املوســـيقي الدنيويـــة» ،وأن كلتيهمـــا
إنمـــا تســـتن�دان إىل نفـــس املرجعيـــات التعبرييـــة مـــن
ً
مقامـــات وموازيـــن أو ضـــروب ،ملفتـــا النظـــر إىل أن
ً
رمـــوز اإلنشـــاد مارســـوا الغنـــاء زمنـــا مـــا أو جمعـــوا
ً
بينهمـــا .كمـــا يلفـــت املرايـــي النظـــر أيضـــا إىل نقطـــة
علـــى درجـــة مـــن األهميـــة يف دالالتهـــا علـــى تواصـــل

العربيـ ـ�ة ،وخباص ــة املصري ــة ،خ ــال الثل ــث األول م ــن
الق ــرن العش ــرين ،يتمث ــل يف ظه ــور املس ــرحية الغنائي ـ�ة،
وعلــى األخــص بعــد ثــورة  1919والــي كان أحــد ّ
روادهــا
س ــيد دروي ــش ال ــذي تأث ــر بش ــدة ب ــراث س ــلفه الش ــيخ
ً
س ــامة حج ــازي يف ه ــذا الف ــن حتدي ــدا ،وحي ــث ارتب ــط
ً
صع ــود جن ــم دروي ــش أيض ــا بامل ــد الوط ــي الع ــارم ال ــذي
خلقت ــه ه ــذه الث ــورة ،لك ــن املس ــرح الغن ــايئ املوس ــيقي
ً
بعدئـــذ خـــال عقـــدي الثالثينيـــ�ات
اختفـــى تقريبـــ�ا
ٍ
واألربعينيـــ�ات ليخلـــي الســـاحة بعدئـــذ إىل انتشـــار
وتكـــرس الغنـــاء الفـــردي طـــوال القـــرن العشـــرين.
لك ــن ثم ــة تط ــور ه ــام يف النهض ــة املوس ــيقية يف مص ــر
تمثـــل يف إدخـــال مـــادة املوســـيقى خـــال الثالثينيـــ�ات
يف مناهـــج التعليـــم الدراســـية .59وباختفـــاء املســـرح
الغنـــايئ ظلـــت شـــخصية املغـــي هـــي الشـــخصية
املحوري ــة املركزي ــة للعملي ــة املوس ــيقية برمته ــا .وعل ــى
ّ
الرغ ــم م ــن ظه ــور نق ــاد انتق ــدوا ه ــذه الظاه ــرة ،كم ــا
ّ
انتقـــدوا نظراءهـــم النقـــاد املدافعـــن عنهـــا ،كالناقـــد
وقائ ــد األوركس ــرا س ــليم س ــحاب ال ــذي انتق ــد امل ــؤرخ
والناقـــد املوســـيقي الشـــهري كمـــال النجـــي لتجاهلـــه
قيم ــة محم ــد عب ــد الوه ــاب ريادت ــه يف التلح ــن والفك ــر
املوســـيقي يف كتابـــه الـــذي كتبـــ�ه عـــن ســـرته بعـــد
وفات ــه وال ــذي ُيق ــرأ م ــن عنوان ــه «محم ــد عب ــد الوه ــاب
مطـــرب المائـــة ســـنة».60
يتغـــر احلـــال بعـــد ثـــورة يوليـــو الـــي ّ
ّ
كرســـت
ولـــم
ً
قيادته ــا الكارزماتي ـ�ة ،ممثل ــة يف جم ــال عب ــد الناص ــر ،ه ــذا
الن ــوع م ــن األغ ــاين باعتب�اره ــا الوس ــيلة األمث ــل واألس ــهل
لتألي ــه وتمجي ــد حك ــم الف ــرد الزعي ــم وتس ــطيح العق ــل
عل ــى حس ــاب االرتق ــاء باملضم ــون والذائق ــة املوس ــيقية.61
لمحات من تاريخ وتراث الموسيقى العربية
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املوسيقى خالل النصف الثاين من القرن :
ً ً
شهد مطلع خمســـيني�ات القرن العشـــرين تطورا الفتا
يف األغنيـــ�ة واملوســـيقى العربيتـــن برز من لبنـــ�ان بإنبعاث
األغني�ة املســـرحية يف لـــون جديد مع بروز مـــا ُعرف بظاهرة
ّ
واملكـــون مـــن امللحنني الشـــقيقني
أو مدرســـة الرحابنـــ�ة،
عايص ومنصور الرحبـــاين والنجمة الشـــابة الصاعدة ذات
الصوت املالئكي فريوز .لقد اكتشـــف هذان األخوان صوت
هذه الشـــابة ووظفوه لتطوير املضمون الفكري ملســـرحهم
الغنايئ وســـعوا إليصال رسائل غني�ة بمضامينها السياسية
واإلجتماعيـــة احلاضة علـــى التغيري ،منطلقـــن من رغبة
عميقـــة يف تقديم فـــن جديد لألغنيـــ�ة العربيـــ�ة بعيد عن
الشـــكل التخديـــري الطويـــل يف العتـــاب والنـــوح والهجر
والغـــدر .والتذلـــل أمـــام احلبيـــب واملقدمات املوســـيقية
الطويلـــة وترديـــد فقرات األغنيـــ�ة وهو الشـــكل الذي ظل
ً
ّ
يمـــز األغني�ة املصرية حـــى نهاية القرن تقريبـــ�ا ،بل قدموا
ً
فنا يقـــوم على األغنيـــ�ة القصـــرة املكثفة كلماتها ،ســـواء
يف مضامينهـــا العاطفية أم يف مضامينهـــا اإلجتماعية ذات
الدالالت السياســـية .ثم ريق الرحابن�ة باملوسيقى واألحلان
وباملســـرح الغنـــايئ .ومـــن أبرز املســـرحيات الغنائيـــ�ة اليت
بـــرزت للرحابن�ة :بي�اع اخلواتم ،جســـر القمر ،جبل الصوان،
يعيش ..يعيـــش ..يعيش ،املحطة .وكل هذه املســـرحيات
وغريهـــا غنيـــ�ة بعمـــق مضامينهـــا السياســـية والنقـــد
اإلجتماعـــي ونقد الظواهر االســـتب�دادية والفســـادي.62
ولم يكـــن غريبـــ ً�ا علـــى الرحابن�ة هـــذا ُ
البعـــد الوطين

والســـيايس اإلجتماعي يف أعمالهم املوســـيقية فقد عايش
ً
هذا الثـــايث فـــرة من أخصـــب فـــرات النضـــال الوطين
والقويم الذي اســـتمر حىت اندالع احلرب األهلية اللبن�اني�ة
يف نهايـــة الربع الثالث مـــن القرن العشـــرين .وبالتوازي مع
ّ
ظهور املســـرح الغنايئ ظهـــر واحد من أهم النقاد الشـــباب
الذي احتفى واهتم بظاهرة املســـرح الغنـــايئ للرحابن�ة منذ
بدء املسرية الغنائي�ة مطلع اخلمســـيني�ات ،أال هو نزار مروة
إبن املفكر اللبن�اين الســـيايس  -الرتايث الراحل حسني مروة،
ً
لكـــن هذا الشـــاب الـــذي رحـــل يف ســـن مبكر نســـبي�ا عن
عمـــر ين�اهز الســـتني (ت  )1992لم يأخذ حظه لألســـف
ّ
مـــن الربوز والشـــهرة ،وقـــدم حينها مالحظـــات أولية على

5

أعمالهـــم ،ويف عام  1957كتب يقول« :إن احلل املالئم اآلن
هـــو أن يتجه املوســـيقيون إىل تلحني املســـرحيات الغنائي�ة
القصرية ،ثـــم تلحني األوبـــرا ذات املواضيـــع المأخوذة من
الـــراث الفـــي الشـــعيب» .63كمـــا كتـــب مـــروة يف مجليت
ً
«الثقافـــة الوطنيـــ�ة» ،و«الطريق» منتقـــدا حصر التطور
ً
املوســـيقي العـــريب يف قالـــب األغنيـــ�ة الفردية والـــي عادة
ُ
ما تعـــرف بمطربهـــا أكرث من ملحنهـــا وموســـيقاها وناظم
ً
كلماتهـــا ،معتـــرا تســـيي�د الصوت البشـــري للموســـيقى
ُ
واألحلان يســـد افق التطور املوســـيقي العـــريب ،يف حني أن
العمل املســـريح يـــرز عدة أشـــكال من التطور املوســـيقي
يف آن واحـــد ،ومنهـــا املوســـيقى التصويرية ،وتلحـــن أداء
كل شـــخصية بما يتوافق مع طبيعته الشـــخصية واملســـار
العام للمســـرحية ،وهذا ما يســـاعد يف ابتكار وإبداع الفنون
املوســـيقية املعقدة وتطوير اآلالت املوسيقية وخلق أجيال
مـــن تعاقـــب العازفـــن بهـــذا الفـــن اجلميـــل .64وهو من
ً
دعـــا مبكـــرا إىل تلحني املســـرحيات الغنائي�ة قبـــل أن خيرج
األخـــوان الرحباين مســـرحيتهما الغنائيـــ�ة األوىل ،وكان نزار

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ً
مهتمـــا للغاية بمســـألة التوازن بني املوســـيقى واملســـرح.
ً
مهتما بأهمية «التأليف املوســـيقي» الذي ّ
عرفته
كمـــا كان
االســـتاذة املوســـيقية ســـمحة اخلـــويل بأنـــه «إبـــداع فين
متعـــدد العناصر يقـــوم على اللحـــن واإليقـــاع والتكثيف
النغـــي والبن�اء املوســـيقي والتلوين الصـــويت ،وهو خيتلف
ً
جذريا عن «التلحني الشـــريق» الـــذي يعتمد على عنصري
اللحن واإليقاع وحدهمـــا ،وتربز فيه كلمـــات الغناء لتحتل
مـــكان الصـــدارة» .65ولعل هـــذا التعريـــف -يف تقديرنا -
ينطبق علـــى تأليف الغناء املســـريح.
وبعـــد هزيمة عـــام  1967بـــدأ العـــد التنـــ�ازيل لنهاية
العصـــر الذهـــي لألغنيـــ�ة العربيـــ�ة ،وخباصة بعـــد رحيل
الرئيس عبد الناصر املفايجء عـــام  1970والذي تبعه بعد
أعـــوام قليلة رحيل ثالثة مـــن قامات جنوم الطـــرب الكبار
خالل ثالث ســـنوات فقـــط :فريد األطرش عـــام ،1974
ً
ُ
ام كلثـــوم عـــام  ،1975وأخـــرا عبـــد احلليـــم حافظ عام
ً
 .1977ثـــم برز تدريجيـــا ما ُعرف بـ «األغني�ة الســـطحية
التجارية أو أغني�ة الســـندويتش وحلقتها ما ُعرف بأغني�ة
«الڤيديـــو كليـــب» يف العقد األخري مـــن القرن».
ُ
كمـــا برز لون آخر مـــن الغناء بعد هزيمـــة  1967اطلق
عليـــه «األغنيـــ�ة السياســـية» ذات الكلمـــات الهجائي�ة
ً
الالذعة ضـــد الهزيمـــة واحتجاجـــا على تـــردي األوضاع
املعيشية واإلجتماعية والتضييق على احلريات ،وكان من
أبـــرز جنومها يف مصر الشـــيخ إمام عيىس ،وعـــديل فخري،
ويف لبن�ان املوســـيقار واملغين الشـــهري مارسيل خليفة الذي
برز علـــى وجه اخلصـــوص خالل ســـي احلـــرب األهلية
ً
(  ،) 1990 - 1975كمـــا غـــى كالهمـــا أيضـــا للقضيـــة
الفلســـطيني�ة ،ومـــن أبـــرز وجـــوه األغني�ة السياســـية يف
العراق جعفر حســـن وفرقـــة الطريق ،وغريهـــا من الفرق
واملطربني اآلخريـــن الذين تبنوا هذا االلـــون من الغناء ذي
الهجاء الســـيايس يف معظم األقطـــار العربي�ة.

مستقبل احلركة املوسيقية العربي�ة :
واحلاصـــل مـــن هـــذه املســـرة املوســـيقية الـــي
اســـتعرضنا ملحـــات خاطفـــة علـــى أبـــرز محطاتهـــا منـــذ

بداياتهــا قبــل اإلســام وجبذورهــا الضاربــة يف احلضــارات
ً
ً
الكـــرى الـــي قامـــت يف املنطقـــة ،مـــرورا عابـــرا بصـــدر
ً
اإلس ــام ،فالعص ــر األم ــوي ،وص ــوال إىل فرتته ــا الذهبيــ�ة
خـــال العصريـــن العبـــايس واألندلـــي ،ثـــم يف عصرهـــا
الذهــي اجلديــد املتقطــع علــى امتــداد ثالثــة أربــاع القــرن
العش ــرين ل ــم يك ــن غرضن ــا من ــه مج ــرد الس ــرد التاري ــي
فق ــط ،ب ــل ولنس ــتخلص م ــن ذل ــك باعتب�ارن ــا ورث ــة جترب ــة
حضاري ــة اغتن ــت م ــن تل ــك املس ــرة التاريخي ــة الطويل ــة
وعربه ــا وبم ــا م ــرت ب ــه م ــن صع ــود وانتكاس ــات
دروس ــها ِ
لعـــل تشـــرق علـــى أجيالنـــا الشـــابة احلاضـــرة وأجيـــال
املســتقبل شــمس جديــدة مــن املوســيقى تربطهــم بمــايض
حضارتهــم املوســيقية املجيــدة مطعمــة بعناصــر احلداثــة
ً
املتوافقـــة مـــع خصوصياتهـــا ،هـــذا إذا مـــا أردنـــا حقـــا
النه ــوض م ــن الكب ــوة املوس ــيقية ال ــي تم ــر به ــا ثقافتنــ�ا
املوســيقية ،ومــن ذلــك أن تعيــد وزارات الثقافــة واإلعــام
بدولنـــا العربيـــ�ة اإلعتبـــ�ار لرتاثنـــ�ا وتاريخنـــا املوســـيقي
العـــريب ،ومـــن ضمنهـــا املعاهـــد املوســـيقية يف التعليـــم
العـــايل ،وأن جتعـــل وزارات الرتبيـــ�ة والتعليـــم املوســـيقى
وال ــراث املوس ــيقي الع ــريب ،م ــادة مق ــررة ضم ــن املناه ــج
الدراســية ،وبتوســع أكــر يف املعاهــد املوســيقية الــي تتبــع
التعليــم العــايل ،وأن تــويل وزارات اإلعــام بدولنــا العربي ـ�ة
ً
اهتمام ــا أك ــر يف قنواته ــا الفضائي ـ�ة وإذاعاته ــا بمث ــل ه ــذه
الربام ــج ،ويت ــم تقدي ــم مس ــابقات وبرام ــج حتفزيي ــة م ــن
ً
شـــأنها أن جتـــذب إليهـــا جيـــا ترتفـــع بثقافتـــه وذائقتـــه
ً
املوس ــيقية مع ــزا بت�اريخ ــه وتراث ــه املوس ــيقي العربي ــن
ً
ً
القديـــم واحلديـــث ،ال جيـــا مغرتبـــا عليهمـــا جتذبـــه
األغنيـــ�ات واملوســـيقى الغربيتـــ�ان أو يف أحســـن األحـــوال
ُ
األغـــاين الهابطـــة الـــي تســـى «شـــبابي�ة» ،وكذلـــك
تأس ــيس أو إع ــادة احي ــاء الف ــرق الش ــعبي�ة املوس ــيقية.66
ً
وختامـــا مـــن األهميـــة بمـــكان أن يتـــم كل ذلـــك بمعـــزل
ّ
وقطيعــة مــع الــراث الــذي يســفه مــن الثقافــة املوســيقية
ً
ً
جملــة وتفصيــا ،ســواء يف وســائل اإلعــام العربي ـ�ة ،أم يف
ً
املناه ــج الدراس ــية اإلس ــامية والتاريخي ــة ،باعتب ـ�ار تراث ــا
ً
كه ــذا لي ــس غل ــوا يف الدي ــن فحس ــب؛ ب ــل وم ــن عناص ــر
البيئـــ�ة املفرخـــة لإلرهـــاب التكفـــري ،وبـــدون ذلـــك
س ــيبقى لألس ــف مس ــتقبل نه ــوض حركتنــ�ا املوس ــيقية
ً
قاتم ــا ي ــراوح مكان ــه.
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أ .محمد أبو شنب  -مصر

رقصة «الهوسيت» عند
قبائل «البشارية»
وتأثرها بالبيئ�ة ىف حاليب
وشالتني

عــرف اإلنســان الرقــص منــذ أقــدم العصــور ،فأصبــح أحــد وســائل
التعبــر عــن حاجاتــه العاطفيــة ،واجتاهاتــه الذاتيـ�ة ،وتصوراتــه لمــا يف
الك ــون والطبيع ــة م ــن ظواه ــر ،وم ــا إعتق ــده م ــن ق ــوى تس ــيطر عل ــى
ه ــذة الظواه ــر وتؤث ــر عل ــى أنم ــاط حيات ــه ،1وإس ــتمر ه ــذا الن ــوع م ــن
ً
ً
الف ــن مالزم ــا ل ــه يف التط ــور واالرتق ــاء م ــرورا باحلض ــارات ال ــى م ــرت
به ــا الش ــعوب واألم ــم.
إن الرقـــص لـــم يكـــن مجـــرد أشـــكال مختلفـــة مـــن احلـــركات
ً
طبق ــا إليق ــاع مع ــن فحس ــب ،إنم ــا ف ــن رويح يعتم ــد عل ــى إحس ــاس
ً
اإلنســـان ومشـــاعره ،لذلـــك جنـــده دائمـــا مـــا يصـــدر يف صورتـــه
التلقائيـ ـ�ه بطريق ــة عفوي ــة يف التعب ــر ،ليحق ــق املتع ــه واحليوي ــة يف
أدائ ــه كلم ــا دع ــت احلاج ــة إلي ــه ،فتظه ــر وظيفت ــه الفني ـ�ة واجلمالي ــة
واإلجتماعيـــة الـــى يؤديهـــا مـــن خـــال قـــدرة اإلنســـان علـــى إبـــراز
انفعاالت ــه باحلي ــاة واس ــتجابت�ه ل ــويح الطبيع ــة وم ــا حيي ــط به ــا م ــن
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عناصــر ،فالرقــص لغــة كمثــل بــاىق اللغــات ،لكنهــا صامتــة
غــر مدونــة أو مكتوبــة ،حيــث ال يســتخدم فيهــا أجبديــات
الكلمــات ،إنمــا تعتمــد يف األســاس علــى احلركــة ،فاحلركــة
مــن أبســط أنــواع التعبــر عــن اإلنســان ومــا يقــوم بــه مــن
نشــاط ،لذلــك يعتــر فــن الرقــص مــن أقــدم أنــواع الفنــون
ً
ال ــى إرتبط ــت حبي ــاة اإلنس ــان وأكرثه ــا ش ــموال.
وبالنظـــر إىل إحـــدى تعريفاتـــه لـــدى دائـــرة املعـــارف
الربيطانيـــ�ة جنـــد إنـــه «أقـــدم مـــن الفـــن نفســـه ،وإنـــه
حي ــوي عل ــى أس ــس جمي ــع الفن ــون ،وإن الدرام ــا والديك ــور
واملوســـيقى كلهـــا بـــدأت مـــن الرقـــص» ،2إال أن بعـــض
املتخصص ــن يف مج ــال الرتبيــ�ة الرياضي ــة أطلق ــوا علي ــه
ً
لفـــظ (التعبـــر احلركـــي) ،نظـــرا لمـــا يتطـــرق إىل أذهـــان
الكثـــر منـــا عندمـــا نذكـــر ٌمصطلـــح (الرقـــص) عامـــة،
وعلــى الرغــم مــن تعــدد تلــك التعريفــات وتنوعهــا ،إال أنهــا
تش ــر إىل ذل ــك املفه ــوم ال ــذى يع ــي (التعب ــر احلرك ــي)،
لم ــا يتضمن ــه م ــن ش ــمول ،3فالتعب ــر يف ح ــد ذات ــه مق ــدرة
يســـعى الفـــرد لتهذيبهـــا وتنميتهـــا بشـــى الوســـائل كـــي
يســـتطيع بواســـتطها أن يفصـــح عمـــا جيـــول بنفســـه
وخباط ــره ،ح ــى يتمك ــن م ــن نق ــل أف ــكاره ومش ــاعره لغ ــره
م ــن الن ــاس يف س ــهولة ويس ــر.4
مم ــا ال ش ــك في ــه أن ل ــكل مجتم ــع م ــن املجتمع ــات
رقصات ــه الش ــعبي�ة اخلاص ــة ب ــه ال ــى تع ــر ع ــن س ــمات
شـــخصيت�ه التاريخيـــة والثقافيـــة ،ومـــا حتملـــه تلـــك
الشـــخصية مـــن أفـــكار اعتقاديـــة وعـــادات وتقاليـــد
متوارثـــة ،تظهـــر مـــن خـــال تلـــك احلـــركات الراقصـــة
ال ــى ختض ــع لضواب ــط معين ـ�ة وقوان ــن ٌمحكم ــة تفرضه ــا
ثقاف ــة ذل ــك املجتم ــع ال ــذى تنش ــأ في ــه وتتش ــكل من ــه
تلـــك الرقصـــة ،لتصبـــح بذلـــك جـــزءا أصيـــا مـــن هـــذا
ال ــراث الش ــعيب ال ــذى يع ــر ع ــن ثقاف ــة تل ــك اجلماع ــة
الشـــعبي�ة الـــى تنتجـــه وتبـــ�دع يف صياغتـــه يف بيئتهـــا
الش ــعبي�ة ،حي ــث يت�أث ــر ب ــكل م ــا حيي ــط ب ــه م ــن عوام ــل
طبيعيـــة وجغرافيـــة ،وهـــذا مـــا جيعلـــه خيتلـــف ويتمـــز
مـــن مـــكان إىل آخـــر ومـــن بيئـــ�ة إىل أخـــرى ،وبالرجـــوع
إىل م ــا يعنيـ ـ�ة أقس ــام عل ــم الفولكل ــور ،جن ــد أن الرق ــص
الشـــعيب أحـــد أنـــواع الفنـــون الشـــعبي�ة الـــي تضمهـــا
الثقافـــة الشـــعبي�ة (الفولكلـــور).

خريطة توضح منطقة حاليب وشالتني على ساحل البحر األحمر.

(الطبيعة اجلغرافية)
عندمـــا تـــدق أقدامنـــا لنبحـــر يف أعمـــاق اجلنـــوب
لننقـــب ونبحـــث عـــن جـــذور بعـــض عناصـــر تراثنـــ�ا
ً
ً
الش ــعيب املص ــري األصي ــل ،نكتش ــف س ــرا غامض ــا م ــن
ً
أس ــرار مص ــر القديم ــة ل ــم يك ــن معلوم ــا لدينــ�ا ،ب ــل جن ــده
يس ــري م ــن أم ــام أعيننــ�ا يف ع ــروق أهل ــه وباط ــن أرض ــه،
لم ــا حيمل ــه كل منهم ــا م ــن أصال ــة وعراق ــة يع ــران ع ــن
جوه ــر الش ــخصية املصري ــة من ــذ آالف الس ــنني ،حي ــث
ً
كانــت تلــك البقعــة احلدوديــة اجلنوبي ـ�ة موطنــا لإلنســان
األول علـــى أرض مصـــر ،واملســـرح الـــذى نشـــأت فيـــه
حضارت ــه ال ــى إرتك ــزت عل ــى أس ــس قوي ــة جعلت ــه يقف ــز
بتلـــك احلضـــارة إىل األمـــام.

ً
اوال :املوقع:

وهنا يف أقىص اجلنوب الشـــريق من الصحراء الشرقية
على احلـــدود «املصرية – الســـوداني�ة» تقع تلك املنطقة
ً
ٌ
الىت تعـــرف إعالميـــا بمثلث (حاليب وشـــاتني) ،حيث
تضـــم ثـــاث ٌمـــدن كـــرى مـــن الشـــمال إىل اجلنـــوب،
«شـــاتني – أبو رمـــاد – حاليب» ،والىت تبلغ مســـاحتها
حـــوإىل ما يقـــرب مـــن  18.500كـــم مربـــع إىل 20580
كـــم مربـــع ،وتعترب مدينـــ�ة شـــاتني املركز الرئيـــي لها،
حيث تبعـــد عن «القاهـــرة» حبوايل  1600كم ،وتشـــكل
تلك املنطقـــة ما يشـــبه املثلث املتســـاوي األضالع لذلك
ٌ
تعـــرف باملثلـــث ،تمتد قاعدتـــه بطول  300كـــم ،وطول
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كل من ضلعيه الشـــرىق ٌ
المطل على البحـــر األحمر والغريب
ٌ
المشـــرف على الصحراء الشـــرقية حنو  200كـــم ،ويب�دأ
رأس هـــذا املثلـــث عنـــد نقطـــة تقع علـــى ســـاحل البحر
األحمـــر بالقرب ّ
ممـــا ٌيعرف ببرئ الشـــاتني.5
فنجـــد أن هذة املنطقـــة غنيـــ�ة بالعديد مـــن الرثوات
الطبيعـــة ،لمـــا حتتويـــه أرضهـــا مـــن تنـــوع بيـــي ممـــز
يشـــمل ثالث بيئـــ�ات مختلفـــة ،فمنها البيئـــ�ة «اجلبلية
– الصحراويـــة – الســـاحلية» ،باإلضافـــة إىل موقعهـــا
اجلغـــرايف الفريد حيث تقـــع على الطريق الســـاحلي بني
مصر والســـودان ،وكذلك قرب ســـواحلها من الســـواحل
اليمنيـــ�ة الســـعودية ،لذلـــك فهي تعتـــر بمثابـــة البوابة
اجلنوبيـــ�ة الشـــرقية ملصر.6

ً
ثاني�ا :املناخ:

فهـــذا التنـــوع جيعلهـــا ختتلـــف يف أحوالهـــا اجلويـــة،
ً
فمناخها صحراوي مـــداري ،جاف صيفا يميـــل إىل الربودة
ً
شـــتاء ،تهب عليهـــا رياح شـــمالية غربي�ة جافـــة وجنوبي�ة
شـــرقية رطبـــة ،ممـــا جتعلهـــا تقـــع يف حـــزام التجمع بني
املـــداري ،وهـــو النطـــاق الـــذي تتســـاقط فيـــه األمطـــار
بغـــزارة ،ولهـــذا يوجـــد بها فصـــان لآلمطـــار ،أولهما قبل
شـــهري مارس ومايو ،أما األخر يف شـــهري أكتوبر ونوفمرب،
فاحليـــاة فيهـــا تعتمـــد علـــى ميـــاه تلـــك األمطـــار الـــى
تتســـاقط على سالســـل جبال البحر األحمر ثم تنســـاب

يف بعض الفصول على هيئ�ة ســـيول ،ممـــا تتكون خزانات
امليـــاه الطبيعيـــة اليت يعتمـــد عليهـــا ســـكان املنطقة إىل
جانـــب بعـــض اآلبار.7

املعالم الطبيعية واألثرية يف حاليب:
ً
اوال :محميات (علبة):
ومن ضمـــن املعالـــم الطبيعية اليت تتمـــز بها منطقة
ً
حاليب محميات ٌ
(علبة) اليت ٌســـميت بهذا االســـم نسبة
إىل جبـــل ٌ
(علبـــة) الـــذي يعترب الركـــزة األساســـية لهذة
املحميـــة الطبيعيـــة الكبرية ،حيـــث يبلغ إرتفاعـــه حوإىل
ً
 1437مـــرا ،كمـــا ٌيطلق عليـــه أهل تلـــك املنطقة بلغتهم
ً
التب�داويـــة «إيلب» الـــذى يعىن (اجلبل األبيـــض) ،نظرا
للون صخـــوره أو جتمع الســـحب البيضـــاء على قمته.
ً
ونظرا ملســـاحتها الشاســـعة الىت تبلغ حوإىل ما يقرب
من  35600كـــم مربع ،أصبحت أرضا خصبة يف إنتشـــار
الغابات الشـــجرية واحلشـــائش البحرية ،حيث تنمو فيه
ً
ً
ً
مـــا يقـــرب مـــن  400نوعا مـــن النب�اتـــات نمـــوا طبيعيا،
تســـتخدم بعضها كأعشـــاب طبيـــ�ة منذ أقـــدم العصور،
كما أتاحت لها الظروف أن تكون بيئ�ة مناســـبة يف انتشـــار
العديـــد مـــن الطيـــور النـــادرة أو اجلارحة (املســـتوطنة

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

واملهاجـــرة) والـــى بلغـــت ما يقـــرب مـــن  150نوعا حىت
اآلن ،كالنســـور األفريقية الكبرية مثل (األوزون  -الرخمة
املصريـــة  -الصقـــور  -العقبان) ،وغريها مـــن احليوانات
ً
الربيـــة واملتوحشـــة والزواحـــف الســـامة ،وذلـــك نظـــرا
لطبيعـــة تلك البيئـــ�ة اجلبلية.

ً
ثاني�ا :مين�اء عيذاب:

ً
أما عن املعالم األثرية نســـبة ألهميتهـــا التاريخية هو
مين�اء (عيـــذاب) ،الـــذى كان يقع جنوب مدينـــ�ة أبو رماد
على بعد  23كم شـــمإىل مدينـــ�ة حاليب ،فـــكان من أهم
ً
املوائن الرئيســـية على ســـاحل البحر األحمـــر جنوبا يف تلك
املنطقة ،ويقال أن اســـمه قد يرجع نســـبة إىل أحد األنواع
من األعشـــاب باللغـــة البيجاوية الىت كانـــت تنمو يف هذه
املنطقة بكرثة.
بـــدأت مدينـــ�ة عيـــذاب كنقطـــة لتلبيـــ�ة احتي�اجات
عمـــال املناجـــم يف الصحراء الشـــرقية ،ثم صـــار بعد ذلك
ً
مين ً�اء رئيســـيا ومحطة للســـفن القادمة من الهند وشـــرق
افريقيـــا وجنـــوب اجلزيـــرة العربيـــ�ة ،8ويف العقـــد الرابع
مـــن القـــرن الثالث الهجري ،ســـيطر بنو يونـــس وهم فرع
مـــن قبيلة بـــي ربيعة على عيـــذاب ،ولكنهم أجـــروا على
الرتاجـــع للحجاز بعـــد معركتهم مـــع أبنـــ�اء عمومتهم بىن
بشـــر الذين ركزوا ســـيطرتهم علـــى منطقـــة املناجم عن
(البجـــا) الســـكان األصليني للمنطقة
طريق الـــزاوج مع ِ
9
خاصة احلضارمـــة منهم  ،حيث تم إكتشـــاف هذا املوقع
علـــى يـــد «تيـــودور بنـــت»  Theodore bentيف عـــام
 ،1896وكان ذلـــك مـــن خـــال قيامـــه برحلـــة من مرىس
ً
حاليـــب متجها حنو الشـــمال ،حيـــث وجد على مســـافة
ً
 20كـــم آثـــارا تشـــرف علـــى البحر ،وبعـــد دراســـته لهذة
اآلثـــار رجح أنها تعـــود إىل مدين�ة عيذاب ،10وتشـــر بعض
املراجـــع إىل أن ســـواكن القديمة هي عيـــذاب احلالية الىت
غطتهـــا الرمال والصخـــور اآلن.11

ً
ثالثا :الهوسيت ..وتأثرها بالبيئ�ة والطبيعة:

ٌعرفـــت الثقافـــة بأنهـــا نتـــ�اج عمليـــة تطـــور طويلة
إمتدت على طوال أآلف الســـنني ،ترســـبت يف كل مجتمع
ً
ً
بشـــري ،متضمنة قدرا عظيمـــا من احلكمـــة يف معايريها
وأنماطها الشـــديدة التنوع ،وال يمكن آلحـــد أن يهرب من

تأثريهـــا يف أي مجتمـــع كان ،إبتـــ�داء من أكـــر املجتمعات
ً
ً
بســـاطة حىت أشـــدها تعقيدا وتطورا ،12ومما ال شـــك فيه
أن هـــذة العملية الىت حتدث بداخـــل كل مجتمع أو منطقة
جغرافيـــة معينـــ�ة قد تتعـــرض ملؤثـــرات تفرضهـــا عليها
بعـــض العوامـــل الطبيعيـــة واجلغرافية ســـواء بطريقة
مباشـــرة أو غري مباشـــرة ،وهـــذة املؤثرات بالتـــايل قد تؤثر
يف بعـــض العناصر الثقافيـــة اليت تعرب عـــن أفرادها الذين
حيملون تلـــك الثقافة.
ً
ً
ومن هنـــا لعبت تلك العوامـــل والظـــروف دورا حيويا
ً
مؤثـــرا علـــى تشـــكيل ثقافة تلـــك اجلماعات اإلنســـاني�ة
املتمثلـــة يف هذة القبائـــل اليت تعيش وســـط أحضان تلك
البيئ�ة املتنوعـــة ،وهذا ما نراه بوضوح يف اســـتخدام بعض
األدوات واألســـلحة كجزء من ثقافتهـــم المادية يف بعض
العناصـــر اليت تن�درج حتـــت الفنون الشـــعبي�ة ،واليت منها
على ســـبي�ل املثال الرقصـــات واأللعاب الشـــعبي�ة ،حيث
يتم اســـتخدام هذة األســـلحة الـــى يعتمد عليهـــا الرجل
البجـــاوي بصفة دائمـــة يف حياته اليومية ســـواء يف الصيد
أو يف الدفـــاع عن نفســـه ملواجهـــة مخاطر تلـــك الطبيعة
كاستخدام (الســـيف  -الرمح  -اخلنجر) وكذلك العيص
كمـــا يف حالـــة الرعي أثنـــ�اء أدائـــه لرقصة «الهوســـيت»
كأداة مـــن أدوات التعبـــر عن الفـــرح أو الســـعادة وليس
كأداة للدفـــاع كما يف صورتها احلقيقيـــة ،فاملهارة يف الصيد
جزء مهم من شـــخصية البـــدوي ،على الرغم مـــن أن هذه
األدوات بدائيـــ�ة الصنع محـــدودة اإلمكانيـــ�ات ،كما أنهم
يرمـــزون إىل بعض القطـــع املســـتخدمة يف أداء لعبة (توي
ُ
ِّ
إســـتيت  -ت ِســـد ِء) الـــي تعـــي اجلالس بــــ «اجلمل»
والذي ٌيطلق عليه بلغتهم البداويـــت «أوكام» ،حيث إنها
ً
ً ً
تعترب رمزا هاما وأساســـيا مـــن رموز البيئـــ�ة الصحراوية،
وهـــذا يدل على مـــدى إرتب�اط اإلنســـان بكل مـــا حييط به
ً
من طبيعـــة مســـتخدما عناصرها يف التعبري عـــن ثقافته.
كمـــا أن الظـــروف املناخية اليت تتمتع بهـــا تلك املنطقة
جعلتهم يرتدون نمطـــا معين�ا من املالبـــس التقليدية ذات
اللـــون الواحد وهـــو اللون األبيـــض ،واليت من ســـماته إنه
يعكس أشـــعة الشـــمس القاســـية مما جيعلها أقـــل حدة،
فأصبحـــوا يتمزيون بـــه عن غريهم من املجتمعـــات األخرى
البعيـــدة عنهـــم ،إال إنهـــم يتشـــابهون فيه مـــع غريهم من
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املجتمعـــات القريب�ة منهم ،وهذا التشـــابة يدل على إمزتاج
ً
ثقافتهم بثقافـــة غريهم مـــن املجتمعات املتماثلـــة ،طبقا
لتشـــابه هذه العوامـــل والظـــروف اليت حتيـــط بهم ،حيث
أن العالقة بني اإلنســـان والبيئ�ة الفزييقيـــة أو املكاني�ة اليت
حتيط بـــه تعكس التداخل يف نســـيج الثقافة الشـــعبي�ة.13
ٌ
فهـــذة املنطقة تعد واحدة من ضمـــن املناطق الثقافية
اجلنوبي�ة ،حيث تتمثـــل يف اإلقليم الواقـــع بأقىص جنوب
مصر الذي يشـــرك مع إقليم شـــمال الســـودان يف ثقافة
ً
واحدة ،وهـــذة الثقافة تعتـــر مزيجا بـــن الثقافتني ،مما
نتجـــت عنهـــا وجـــود جماعـــة شـــعبي�ة ذات تمـــز وتفرد
شـــديد اخلصوصية ،اســـتطاعت أن ختلق لنفسها ثقافة
ٌ
متمزية تعـــرف بـ «ثقافة احلـــدود» ،وهـــذة الثقافة تمثل
خليطـــا متنوعا من عناصـــر ثقافية شـــديدة التجانس،14
فأصبحـــت تمثـــل حلقة الوصـــل والصلـــة بينهمـــا ،مما
جعلـــت هـــذة املناطـــق تزخر حبركـــة دائبـــ�ة منـــذ القدم،
كما يشـــر إىل ذلك مفهـــوم املناطـــق الثقافيـــة من حيث
االمتـــدادت اجلغرافية لبعض األنمـــاط الثقافية وكذلك
إىل االمتـــدادت التاريخيـــة للرتاث املشـــرك ،ولهـــذا فإن
تـــراث املنطقة املشـــرك هـــو بن�اء ثقـــايف يتمـــز باالمتداد
التاريـــي واجلغـــرايف ،فاملنطقـــة الثقافية تتمثـــل يف تلك
الرقعـــة اليت توجد بهـــا ثقافـــات متماثلة.15

ً
رابعا :اإلبل كعنصر ثقايف:

بمـــا أن الرقص ارتبـــط منذ القـــدم بتفاعل اإلنســـان
مع بيئتـــ�ه يف التعبري ّ
عما يف نفســـه وخاطره ،فـــإن محاكاة
اإلنســـان لغـــره مـــن الكائن�ات الـــي تعيش معـــه يف هذة
البيئـــ�ة صفـــة مـــن صفـــات ذلـــك التفاعـــل واالرتب�اط،
ومـــن هنا جنـــد أن أفراد هـــذة القبائل أثنـــ�اء أدائهم لرقصة
«الهوســـيت» يتقمصـــون صفـــات وحـــركات بعـــض
احليوانـــات اليت تت�داخل معهم يف الكثـــر من أمور حياتهم
واليت مـــن أبرزها اإلبل ،حيـــث تعتمد عليها هـــذه القبائل
يف نشـــاطهم اإلقتصـــادي ونظامهـــم االجتماعـــي لتصبح
ً ً
ً
أيضا جزءا أصيـــا من تراثهم الثقايف ال يمكن اســـتئصاله
من بيئتـــ�ه الصحراوية.
فاإلبـــل حيـــوان يتصـــف بالقـــوة والشـــجاعة ولديـــه
الق ــدرة عل ــى حتم ــل الصعوب ــات واملش ــقة ،كم ــا أن ص ــره

وقـــوة حتملـــه صفـــة يتشـــبه بهـــا الرجـــال العظمـــاء،
باإلضاف ــة إىل أن ــه أثنـ ـ�اء س ــره م ــن م ــكان إىل أخ ــر جن ــده
يتحـــرك حبـــركات خفيفـــه جميلـــة ال يســـتطيع اإلنســـان
أن يقلده ــا أو حياكيه ــا إآل م ــن يمتل ــك الق ــدرة عل ــى فع ــل
ذلـــك ،ومـــن ناحيـــة أخـــرى نالحـــظ أن مصـــادر الرعـــي
لديه ــم تنقس ــم إىل قس ــمني أحدهم ــا «م ــراع طبيعي ــة»
يعتم ــدون فيه ــا عل ــى مي ــاه األمط ــار ،أم ــا األخ ــرى «م ــراع
غــر طبيعيــة» يعتمــدون فيهــا علــى ميــاة اآلبــار والوديــان،
فــاألوىل جتعلهــم يتنقلــون مــن مــكان إىل أخــر علــى حســب
فص ــول الس ــنة ،حي ــث إنه ــم يقوم ــون بث ــلاث ج ــوالت يف
الس ــنة ،األوىل تت ــم يف فص ــل اخلري ــف م ــن مش ــرق نه ــر
عط ــرة وح ــول دلت ــا «اجل ــاش» ومدخ ــل أريرتي ــا وأثيوبي ـ�ا
وتســى بـــ «جولــة تمــار» ،والثانيـ�ة يف فصــل الشــتاء حيــث
يتج ــه الرع ــاة إىل س ــاحل البح ــر األحم ــر يف موس ــم األمط ــار
وتس ــى املنطق ــة «قن ــب» ،ويف فص ــل الصي ــف يتجه ــون
إىل أعــإىل اجلبــال وبطــون األوديــة ،حيــث يســتقرون فيهــا
أك ــر م ــن أي منطق ــة أخ ــرى وتس ــى «دام ــر».16
وهـــذا التنقـــل الـــذي يـــدور حـــول مـــورد معـــن مـــن
المـــاء ،ينتـــج عنـــه تأثـــر ثقافـــة هـــذة القبائـــل بثقافـــات
أخ ــرى أو العك ــس يف الكث ــر م ــن األماك ــن ال ــي يتنقل ــون

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

إليه ــا س ــواء بداخ ــل مص ــر أو خارجه ــا ،آلنه ــم ال يرتبط ــون
بم ــكان مح ــدد أثن ـ�اء ممارس ــتهم له ــذة املهن ــة ،ويف مفه ــوم
علم ــاء اإلجتم ــاع للب ــدو ،إنه ــم فئ ــة م ــن الس ــكان يتم ــزون
خبصائ ــص معينــ�ة وس ــلوك خ ــاص ترس ــمه له ــم بيئته ــم
الصحراويـــة املحيطـــة بهـــم ،وال تســـمح بإقامـــة حيـــاة
ســـكاني�ة مســـتقرة ،كمـــا أنهـــم ينتمـــون إىل مجموعـــة
ً
تغـــر محـــل إقامتهـــا يف أوقـــات معلومـــة تبعـــا للتغـــرات
املوســـمية لـــكل مجتمـــع محلـــي ،مثـــل صيـــد أفضـــل،
حش ــائش للقط ــع ،وطق ــس أفض ــل ،فالب ــدو ال يتجول ــون
بـــدون هـــدف ،17وهـــذا مـــا ٌيعـــرف يف علـــم اإلنثربولوجيـــا
الثقافي ــة بعملي ــة «التثق ــف» وه ــي احلال ــة ال ــي حت ــدث
نتيج ــة إللتق ــاء ثقافت ــن مختلفت ــن ،وق ــد ع ــر «كروب ــر»
عنهــا يف أحــد املواضــع بأنهــا «تشــمل علــى تلــك التغــرات
ال ــي حت ــدث يف ثقاف ــة معين ـ�ة بت�أث ــر ثقاف ــة أخ ــرى ،وال ــذي
ينتـــج عنهـــا ازديـــاد التشـــابه بـــن الثقافتـــن املعنيتـــن،
ً
وقـــد يكـــون هـــذا التأثـــر متبـــ�دال أو طاغـــي التأثـــر مـــن
جانــب واحــد» ،حيــث يــرى كل مــن «جريبــر وشــميدت»
اللذي ــن ينظ ــران إىل «التثق ــف» عل ــى إن ــه مج ــرد ثقاف ــات
مختلطـــة ببعضهـــا.18
ومـــن هنا يمكـــن القـــول أن اإلبل تمثل إحدى وســـائل
االتصـــال الثقـــايف بـــن مختلـــف القبائـــل واملجتمعـــات
ً
الصحراية األخـــرى ،فضال عن الدور احليـــوي والوظيفي
الـــذي تؤديه بالنســـبة ألبنـــ�اء هـــذة القبائـــل يف مختلف
ً
ً
ً
مجاالت احليـــاة ثقافيـــا واجتماعيـــا واقتصاديا.

ً
خامسا :الطبيعة البشرية:

أما اجلانـــب اآلخر الذي يتعلق بهـــذة القبائل وأصولها
الســـالية ،وما ينـــ�درج منها مـــن فروع قبائلية متشـــعبة
َ َُ
اطنة يف أقىص اجلنوب الشـــريق من الصحراء الشـــرقية
ق ِ
علـــى احلـــدود (املصريـــة – الســـوداني�ة) ومـــا يليها من
ً
مناطـــق أكـــر عمقـــا يف اجلنـــوب ،جيعلنـــا نرجـــع بالزمن
إىل الـــوراء ملعرفـــة اجلـــذور التاريخيـــة لتلـــك اجلماعات
اإلنســـاني�ة املنتجـــة لرتاثهـــا الشـــعيب كجـــزء أصيـــل من
ثقافتهـــا اليت تنتـــي إليها ،بهـــدف محاولة فهـــم طبيعة
ذلك اإلنســـان الـــذي يعيش يف هـــذا املكان ،مـــن خالل ما
يصدر عنـــه من أفعـــال وســـلوكيات وأفكار وممارســـات
تتمثـــل يف مفـــردات ثقافتـــه الـــي تتكـــون مـــن عاداتـــه

وتقاليـــده ،معتقداتـــه وتصوراته ،خرباتـــه ومعارفه ،آدابه
وفنونـــه ،حرفـــه ومهاراته.

ً
سادسا :قبائل املنطقة:

ً
ٌ
تعيـــش قبائل «البشـــارية» اليت تعد فرعـــا من فروع
«البجا» يف هـــذة البقعة اجلغرافية مـــن الصحراء
قبيلـــة ِ
الشـــرقية وتنتشـــر أفرادها يف جميع أرجائهـــا يف الصحراء
ً
واجلبـــال والوديـــان ،ويقـــال إن إســـمها يرجع نســـبة إىل
جدهم األكرب (بشـــار بن كاهـــل) من قبيلـــة الكوهلة اليت
تنحـــدر من نســـب الزبري بن العـــوام ،وأن بشـــارا قد تزوج
«البجـــا» أحدهمـــا ٌيطلق عليهـــا (أم علي)،
إمرأتـــن من ِ
أما األخرى فيطلـــق عليها (أم نايج) ،فبشـــارية (أم علي)
هـــي تلـــك القبائل الـــي توجد بداخـــل احلـــدود املصرية،
أمـــا األخرى هي الىت توجـــد بداخل احلدود الســـوداني�ة،19
حيث تتفـــرع األوىل إىل عدة بطون كثـــرة فمنها (العلياب
– العمـــراب – احلمـــدوراب – الشـــترناب  -القمهتاب)
وغريها ،حيث تنتشـــر هـــذة القبائل بني مصر والســـودان
يف ثـــاث مناطق ،أحدهما تمتد من القصري حىت ســـواكن،
والثانيـــ�ة تعيـــش على نهـــر عطـــرة بالســـودان ،واألخرية
تقطن جزيـــرة عتب�اي.

البجا عرب العصور التاريخية:
ِ

ً
ٌ
«البجـــا» قديمـــا بعـــدة أســـماء
س ًـــميت قبائـــل ِ
طبق ــا للعص ــور املختلف ــة ال ــي م ــرت به ــا ،حي ــث أطل ــق
عليهـــا يف املصـــادر الرومانيـــ�ة «البليميـــن» ،يف املصـــادر
«البجـــا» ،يف
املرويـــة «امليديـــد» ،يف املصـــادر العربيـــ�ة ِ
املصـــادر الكوشـــية واملصريـــة القديمـــة «املدچـــاي»،
وجتمـــع بعـــض املصـــادر أن وطـــن «املدچـــاي» هـــو
شـــرق الســـودان ،وتشـــر األدلـــة األثريـــة والتاريخيـــة
إىل أنه ــم اش ــركوا يف أصوله ــم العرقي ــة م ــع الكوش ــيني،
وأن نمـــط حياتهـــم الســـائد كرعـــاة ٌعـــرف مـــن خـــال
بيئته ــم القاس ــية الش ــبه قاحل ــة يف ش ــرق الس ــودان ،كم ــا
ٌع ــرف ش ــعب «املدچ ــاي» يف العال ــم القدي ــم بكفاءته ــم
ً
العالي ــة وجدارته ــم يف مج ــال احل ــروب العس ــكرية ،نظ ــرا
ملهارتهـــم االســـتثن�ائي�ة يف احلـــروب.20
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ٌتعـــد قبيلـــة «البجا» مـــن القبائل ٌ
الرحـــل اليت تنتيم
ِ
إىل اجلنـــس احلـــايم ،إال إنهـــم بعد قـــرون عديـــدة تأثروا
باإلتصال العمـــراين واملشـــروعات الزراعيـــة اليت تمت يف
الكثري من املناطـــق يف تلك البقعة اجلغرافيـــة الكبرية اليت
يعيشـــون عليها ،فاســـتجابوا إىل هذه التطـــورات ،وبدأوا
يتخـــذون قرى علـــى ضفـــاف القنـــوات ،وحيتلـــون أحياء
من بعض املـــدن ،وأخذ كثـــر منهم يشـــتغل بالزراعة ويف
مختلـــف احلرف.21
وتشـــر بعض املصادر األخرى أن يف الفرتة اليت ظهرت
ً
فيهـــا معالم حضـــارة جديـــدة يف منطقـــة النوبـــة قديما،
وأطلق عليهـــا العالم األمريكـــي «جورج رايزنـــر» حضارة
املجموعة « »xشـــهدت يف هذا العصر قيام مملكتني وهما
مملكة «البليميني» ومملكـــة «النوباتيون» ،والبليميني
هم قبائل ســـكنت شـــرق الني�ل وحىت البحـــر األحمر ،وقد
عرفـــوا عند اإلغريق بهذا االســـم ،ولكـــن املؤرخني العرب
البجا»
«البجـــا» ،وهـــم قبائـــل «البجـــه ِ -
أســـموهم بـ ِ
22
احلالية القاطنة يف شـــرق الســـودان  ،حيث عاشـــت يف
منطقة بالد النوبة الســـفلى قبائل عـــدة ذكرها املصريون
القدمـــاء منها (وا وات – إيرثت – ســـتاو – إيام – مدجاو أو
مدجـــاى) ،واألخرية منها هـــي تلك القبائـــل ٌ
الرحل اليت لم
تســـتقر يف منقطة بعينها ،وكانت جتوب مناطق الســـودان
والنوبة السفلى.23

ً
البجا:
اوال :فروع ِ

«البجـــا» وهـــى القبيلـــة
تنقســـم فـــروع قبيلـــة ِ
األم لـــكل هـــذة الفـــروع إىل أربعـــة قبائـــل رئيســـية،
وهمـــا «البشـــاريون» يف الشـــمال الذيـــن يعيشـــون يف
تلـــك البيئ ــ�ة اجلبليـــة الصخري ــة ،كم ــا حيتلـــون معظـــم
اإلقليـــم ٌ
المســـى بصحـــراء العتبـــ�اي ،ثـــم يليهـــم مـــن
اجلنـــوب قبيلـــة «األمـــرأر» الذيـــن يمتـــدون بإحنـــراف
يف إجتـــاه الغـــرب يف مســـمار علـــى اخلـــط احلديـــدي إىل
ً
الش ــمال الش ــريق يف اجت ــاه ب ــور س ــودان ،ث ــم يليه ــم جنوب ــا
ً
البج ــا يف الس ــودان ع ــددا ،حي ــث
«الهدن ــدوه» وه ــم أك ــر ِ
يمتــدون مــن ســواكن إىل ســنار ويف األرض املجــاورة للخــط
احلدي ــدي املمت ــد ب ــن البلدي ــن وبذل ــك أصبح ــوا حيتل ــون
دلتـــا اجلـــاش ،كمـــا يعيشـــون علـــى شـــواطىء العطـــرة
ً
املجـــاورة لهـــم ،وأخـــرا جنـــد يف اجلنـــوب الشـــريق قبيلـــة

ً
«ب ــى عام ــر» الذي ــن يمت ــدون م ــن «طوك ــر» ش ــماال إىل
ً
داخــل حــدود أريرتيــا جنوبــا ،كمــا توجــد جماعــات أخــرى
«البجـــا» أو قبائـــل صغـــرة ،مثـــل «األرتيقـــا»،
مـــن ِ
«الكمي ــاب»« ،احلالنق ــا» وغريه ــم ،وبعضه ــم ي ــدور يف
فلـــك القبائـــل الكبـــرة وترتبـــط بهـــم.24

ً
البجا:
ثاني�ا :لغة ِ

«البجـــا» لغتهـــم احلاميـــة ،وهـــي
تتحـــدث قبائـــل ِ
ٌ
المســـماه «التبـــ�دواى أو البداويـــت» ويســـتثىن من هذا
معظم العشـــائر اجلنوبي�ة من «بىن عامـــر» ومن جياورهم
من اجلماعـــات القليلة الـــي تتحدث لغـــة خاصة تعرف
«تره» ،وهي لغة ســـامية منتشـــرة يف أريرتيا وشـــمال
بـ ِ
بالد احلبشـــة ،وإن كان بعضهـــم يتكلم اللغـــة البجاوية،
«البجا» يعرفـــون اللغة العربيـــ�ة إىل جانب
فأكـــر قبائـــل ِ
معرفتهم للغتهـــم الىت يتحدثـــون بها ،واللغـــة العربي�ة ما
هـــي إال أثر من أثـــار النفـــوذ العـــريب الذى دخـــل إليهم يف
ً
عهد متأخـــر نســـبي�ا إىل أوطانهم.25

ً
البجا:
صفات
:
ثالثا
ِ

«البجــا» بوجــه عــام شــعب ال تــزال تغلــب عليهــم
أن ِ
الصفــة العســكرية ،والطابــع احلــرىب الــذى أملتــه البيئ ـ�ة
والكف ــاح للمحافظ ــة عل ــى النف ــس والم ــال ،وش ــجاعتهم
وق ــوة احتماله ــم مض ــرب األمث ــال ،إال أن ه ــذه ال ــروح ال
تـــزال ســـائدة فيهـــم متغلغلـــة يف نفوســـهم ،وســـاحهم
الرئي ــي ه ــو الس ــيف للهج ــوم والدرق ــة للدف ــاع ،فق ــد
قـــل اســـتخدامهم للرمـــح أو القـــي والســـهام ،ولكنهـــم
ً
حيملـــون يف منطقهـــم خنجـــرا منـــذ احلداثـــة ويظلـــون
محتفظ ــن ب ــه ،وم ــن املرج ــح أن س ــاحهم فيم ــا م ــاىض
كان الرمـــح ،ســـاح أهـــل اجلنـــوب ،ولكـــن الســـيف
جاءهـــم مـــن الشـــمال ،أو مـــن اجلزيـــرة العربيـــ�ة عـــن
ً
طريـــق البحـــر األحمـــر ،فأقبلـــوا علـــى إقتن�ائـــه ،وكثـــرا
ً
ً
مـــا ٌيطلـــق أحدهـــم علـــى ســـيفه اســـما خاصـــا ،كعـــادة
ً
فرس ــان الع ــرب ،ويــرددون قصص ــا ع ــن بع ــض الس ــيوف
26
«البج ــا» ح ــى
وحدته ــا  ،وتظه ــر الزنع ــه احلربيــ�ة للـــ ِ
يف لهوه ــم ولعبه ــم فريقص ــون رقصاته ــم احلربيــ�ة عل ــى
دقـــات الطبـــول ،وأناشـــيدهم وأغانيهـــم تـــردد قصـــص
أبطالهـــم القدمـــاء.27

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

أنوع الرقصات الشعبي�ة:
توجـــد أنـــوع مختلفـــة مـــن الرقصـــات الشـــعبي�ة
عن ــد قبائ ــل «البش ــارية» فمنه ــا رقص ــة (الوان ــدوب –
الهوســيت – البيبــوب  -أوكل) كل منهــا يتمــز بفــن األداء
الش ــعيب ،حي ــث ت ــؤدى تل ــك الرقص ــات بتحري ــك جمي ــع
أجــزاء اجلســم ،نظــرا ألنهــا تعتمــد يف حركاتهــا علــى القفــز
والوث ــب واحلج ــل ،ف ــكل رقص ــة م ــن ه ــذة الرقص ــات له ــا
إيقاعه ــا اخل ــاص ومناس ــبتها اخلاص ــة ال ــي خصص ــت
م ــن أجله ــا.
فنج ــد فن ــون األداء فيه ــا حتت ــوي عل ــى ع ــدة عناص ــر
منه ــا «التقم ــص» وه ــو م ــا عرف ــه علم ــاء األنثربولوجي ــا
بأن ــه «ق ــدرة اإلنس ــان الب ــدايئ عل ــى التقلي ــد ومح ــاكاة
الطبيعــة» ،وكذلــك علــى «احلركــــــة» حيــث اســتطاع
اإلنس ــان م ــن خالله ــا أن يع ــر ع ــن إرادت ــه ،ومخاوف ــه،
ورغباتـــه ،وشـــهواته ،وظلـــت لغـــة حيـــة حققـــت لـــه
التواصـــل واالتصـــال والتعبـــر عـــن مـــا يشـــعر بـــه
ً
ً
ويعتق ــده ،وأيض ــا عل ــى «اإليق ــاع» ال ــذى يعت ــر واح ــدا
ً
م ــن أب ــرز عناص ــر اللغ ــة املوس ــيقية نظ ــرا ألن ــه يرتب ــط
باحليـــاة ،فنج ــده يرتبـــط بالفن ــون الزمانيـ ـ�ة واملكاني ــ�ة،
حي ــث حيت ــوي عل ــي حرك ــة ورق ــص وطب ــول وتصفي ــق
باأليـــدي وضـــرب باألرجـــل ،كمـــا أن «األإيقـــاع» يف

الرقـــص حيتـــوي علـــى بعديـــن ،أحدهمـــا «مـــكاين»
يرتبـــط بإيقـــاع حركـــة الرقصـــة وأبعادهـــا وإمكانيـــ�ة
االنســـجام والتوافـــق والتماثـــل والتكـــرار يف احلركـــة،
وآخـــر «زمـــاين» يرتبـــط باإليقـــاع املوســـيقي يف اآلالت
ً
املوســـيقية الـــي صنعـــت خصيصـــا لهـــذه الرقصـــات
ً
وحركاتهـــا ،وأخـــرا علـــى «التأثـــــــر» وهـــو القيمـــة
األساس ــية يف «األداء الش ــعيب» ،ألنه ــا ترتب ــط بأح ــداث
احليـــاة اليوميـــة ،وبهـــذا اإلنســـجام التلقـــايئ تتحقـــق
قيـــم األشـــكال لفنـــون األداء الشـــعيب ،كمـــا أن جميـــع
اإليقاعـــات املســـتخدمة يف فـــن األداء الشـــعيب ســـواء
يف أشـــكالها ومضامينهـــا تعتمـــد علـــى عناصـــر البيئـــ�ة
بوصفهـــا املكـــون املباشـــر لهـــا والـــي تســـتمد منهـــا
أشـــكال الرقصـــات واإليقاعـــات.28

رقصة الهوسيت وما حتمله من معىن:
«الهوســـيت» ..كلمـــة ليســـت عربيـــ�ة ..بـــل جباوية
ً
ً
األصل ،نســـبة للقبائـــل الىت ٌعرفـــت حديث�ا بهذا األســـم
البجاه) بكســـر البـــاء وتعطيش اجليم،
البجا ِ -
(البجة ِ -
ِ
ً
ً
وهذا اإلســـم هـــو األكـــر تـــداوال وانتشـــارا يف العديد من
املناطـــق املختلفة.29
فـ «الهوســـيت»ٌ ..
كمصطلح يعىن يف ٌمجمل مضمونه
العام «االســـتعداد» ســـواء للحرب أو للقتال أو للمبارزة،
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ومن هنا ٌعرفت رقصة «الهوســـيت» برقصة االســـتعداد
أو رقصـــة احلرب ،فهى رقصـــة اســـتعراضية قتالية تعرب
عن حاملي تلك الثقافـــة الذين يتمزيون بروح الفروســـية
ومـــا حتمله تلك الروح من الشـــجاعة واجلـــرأة ،وما تتمتع
به أجســـادهم من القـــوة واحلركة اخلفيفـــة اليت تعرب عن
مدى اللياقـــة البدني�ة العالية.

ً
اوال :وصف الرقصة:

ٌ
تعد رقصة «الهوســـيت» من أشـــهر تلـــك الرقصات
الشـــعبي�ة الـــى تربز مـــدى قـــوة وشـــجاعة املـــؤدي كأنه
مقاتل شـــرس يواجـــه األعداء يف ســـاحة املعركـــة ،حيث
اكتســـبت قيمتها الفنيـــ�ة واجلمالية واإلبداعيـــة يف أدائها
الشـــعيب من خالل تلك احلـــركات اإلنســـيابي�ه املنظمة،
فنجد املؤدي للرقصة يستخدم الســـيف للهجوم والدرقة
«الـــدرع» للدفـــاع ،كوســـيلة مـــن وســـائل األداء ،حيث
يعربان مـــن خاللهما عن الســـمات الثقافيـــة والتاريخية
لشـــخصية ذلك املجتمـــع البدوي.
ً
يتـــم أداء تلـــك الرقصـــة طبقـــا لطقـــوس معينـــ�ة
وضوابـــط ٌمحكمة حترتمها وتقدســـها أبن�اء هـــذه القبائل،
ٌ
حيث تصاحبها آالت موســـيقية وأصوات إيقاعية تعرف
يف مجال املوســـيقى بأســـاليب اإلتصـــال والتفاعل ،وهي
تلك (التأثريات اليت ختلقها املوســـيقى يف حواس مســـقبل

فـــردي أو جماعـــة مـــن املســـتقبلني) ،30والـــي تتمثـــل
يف عـــدة عناصـــر ،أحدهمـــا يشـــمل (األدوات الصوتيـــ�ة
وتكوين�اتها) وهي األصـــوات اإلضافية املصاحبه لصوت
اإلنســـان نفســـه ،كحـــركات التصفيق باأليـــدي بطريقة
منتظمـــة (ضـــرب الكفـــوف) ودق األقدام بقـــوة أو خبفة
علـــى األرض ،وكذلـــك ما يـــردد عـــن طريق اللســـان من
(النصـــوص الشـــفوية) واليت تتمثل يف نصـــوص األغاين
وبدائـــل الكالم املســـتعملة يف املجاالت املوســـيقية كقناة
كربى للتفاعـــل ،باإلضافة إىل إســـتخدام األغني�ة نفســـها
ً
كأداة للتأمـــل ،وأخريا التعبري من خـــال األداء احلركي عن
طريق (الرقـــص) الذي يشـــكل حلقة هامـــة يف اإلتصال
والتواصـــل مـــع اآلخرين.31

من هنا تب�دأ الرقصة:
ً
يف البدايـــة ال جيـــوز مطلقـــا أن يتقـــدم أي فـــرد مـــن
املشـــاركني يف أداء تلك الرقصة وسط الساحة املخصصة
ً
للرقـــص ،قبل أن يبـــ�دأ بها مـــن يكربهم ســـنا أو من حيتل
مكانـــه اجتماعية وســـط أفـــراد قبيلته.
فعند سماع اإليقاع املوســـيقي من آلة «الباسنكوب»
يتوجه مجموعة من الشـــباب باختالف إعمارهم بتكوين

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

حلقـــة شـــبه دائريـــة يطلقون عليهـــا «نصـــف قرص»،
ً
فيأىت أكربهم ســـنا أو من حيتـــل تلك املكانـــة االجتماعية،
ً
حامـــا يف يـــده اليمىن الســـيف ويف يـــده اليســـرى الدرقة
«الـــدرع» ،ليتجـــة إىل وســـط هـــذة الســـاحة املخصصة
للرقص ،فيقـــوم يف البداية بعرض حتيتـــ�ه لهذة املجموعة
ٌ
المشـــكلة أمامه ،عن طريق رفع كل من الســـيف والدرقة
«الـــدرع» مع حتريك كل منهما بطريقـــة معين�ة غري ثابت�ة،
حيث تســـتقيم يده لألمام ويبـــ�دأ يف رســـغها فتتحرك يف
رعشة شـــديدة ،يرتعش الســـيف من أعلى إىل أسفل ،ثم
يصاحبهـــا حركة الدرقـــة «الدرع» مع ثـــي قدميه اليمىن
أثن�اء أدائه لهـــذة الرقصة.
ويف هـــذة احلالة تقوم هذة املجموعـــة بالرد على حتيت�ه
عن طريق إطـــاق أصوات مـــن أفواههم تشـــبه أصوات
«الهمهمـــة» مصاحبـــة أصـــوات ضربات الكفـــوف ودق
األقـــدام علـــى األرض بطريقـــة يف غايـــة الروعـــة لما لها
من شـــكل إيقاعى منظـــم ،وذلك لضبـــط اإليقاع احلركي
واملوســـيقى بالنســـبة للمؤدين ،كأنها نابعة من شـــخص
واحـــد ،وعيونهـــم متجهة يف أغلـــب األحيـــان إىل األرض،
وأجســـامهم قد تبـــ�دو منحنيـــ�ة ،وأقدامهم ال تـــزال تدك
علـــى األرض بقـــوة عنيفـــة بإســـتخدام أحد األقـــدام إما
ً
اليمـــى أو اليســـرى ،أو كالهمـــا معـــا على التـــوايل ،حبيث
تكون مـــرة بالقـــدم اليمىن ومرة أخـــرى بالقدم اليســـرى.
وأثنـــ�اء ذلك العرض االســـتعرايض للرقصـــة الذي لم
يســـتغرق عـــدة ثـــوان معـــدودة ،يتقدم شـــخص آخر من
املؤدين ســـواء من أبن�اء القبيلة أو غريها إىل ساحة الرقص
ً
حامال يف يـــده نفس األدوات املســـتخدمة يف أداء الرقصة،
فيقـــدم حتيتـــ�ه للمجموعة كما فعـــل األول مـــن قبل ،مع
الوضع يف االعتب�ار مراعاة مســـتوى العمـــر بينهما أو درجة
املكانـــة االجتماعية ،ثـــم يقـــوم كل منهما بالوقـــوف أمام
بعضهما البعـــض وهما يؤديـــان تلك الرقصـــة من خالل
حتريـــك الســـيف والدرقـــة «الـــدرع» يف حركة ســـريعة
بطريقـــة إبداعيـــة يف األداء أكـــر احرتافيـــة يف التنفيـــذ،
ممـــا يلفـــت أنظـــار احلاضرين ســـواء من املشـــاهدين أو
املشـــاركني يف أداء الرقصة.
ومن هنا يبـــ�دأ كل منهما بإظهار قدرتـــه القتالية ومدى
لياقته البدني�ة مـــن خالل عرض حـــركات تعبريية منظمة

ســـريعة باســـتخدام الســـيف والدرقـــة «الـــدرع» ،حيث
يتحكم فيها إيقاع املوســـيقى الىت تعلـــو وتهبط من صوت
آلة «الباســـنكوب» وكذلـــك إيقاع ضربـــات الكفوف من
املشـــاركني حولهم ،وأثن�اء هـــذا األداء اجلماعي املشـــرك
بني املؤدين واملشـــاركني يف األداء وعلى مدار فرتته الزمني�ة،
يزداد حمـــاس املؤديني.
ويف وضـــع آخـــر جنـــد أن املؤديـــن للرقصـــة يقـــوم كل
منهمـــا باللف حول زميلـــه يف حركة شـــبه دائرية بطريقة
ثين اجلســـم إىل األمـــام مع الضرب بقدميـــه على األرض،
ومن شـــدة هـــذة الضربة القويـــة العنيفة ينبعـــث الغبار
ًُ
من حتـــت أقدامهـــم ،وكل منهما ماســـكا ســـيفه والدرقة
ً
«الـــدرع» بقوة بـــكل فخر وعـــزة وكربياء ،وأحيانـــا قد جند
العكـــس يف طريقة اإلمســـاك ســـواء للســـيف أو الدرقة
«الـــدرع» ،وقـــد يرجع ذلك إىل الشـــخص نفســـه املؤدي
لتلـــك الرقصـــة ،ثم يقـــف كل منهمـــا فجأة فينظـــران إىل
ً
بعضهمـــا البعض نظـــرات حادة قويـــة ،رافعـــا كل منهما
ســـيفه أمـــام اآلخـــر ،وهمـــا يـــدكان األرض بشـــدة بكلتا
أقدامهما ،كأنهمـــا يعلنان عن انتصـــار أحدهما على اآلخر
أو صمـــود كل منهما أمـــام اآلخر يف هذه الســـاحة القتالية.
وبعد مـــرور عدة دقائق قد تتجاوز عشـــر دقائـــق أو أكرث
من أداء تلـــك الرقصة ويف حلظاتها النهائيـــ�ة األخرية ،يقوم
كل منهما بطرق ســـيفه على الدرقة «الـــدرع» اليت حيملها
ً
أمام هذة املجموعـــة ليعلنا نهاية أدائهمـــا للرقصة ،فأحيانا
قد يتم ترك الســـيف والدرقة على األرض وســـط ســـاحة
ً
الرقـــص أو أخذهمـــا معـــا ،فإذا تـــم تركهما يأيت شـــخصان
آخران من هذة املجموعة املشـــاركة بدونهما ليب�دأ كل منهما
بهما الرقصة من جديـــد ،وإذا لم يتم تركهمـــا يأيت كل واحد
منهم ومعه ســـيفه والدرقة «الـــدرع» اخلاصه به.
ثـــم تبـــ�دأ الرقصـــة يف مرحلـــة جديدة مع شـــخصني
آخرين مـــن هذه املجموعـــة اليت تلتف حولهما لم يســـبق
لهما الرقص مـــن قبل بداخـــل هذه الســـاحة ،مع الوضع
يف اإلعتبـــ�ار عامل العمـــر بينهما ،إال إنـــه يف بعض األحيان
قد يشـــارك فيهـــا شـــخصان آخران مـــن هـــذة املجموعة
يرغـــب كل منهمـــا يف الرقص مـــع اآلخر ،فتبـــ�دأ اجلماعة
يف التشـــكيل مـــرة أخـــرى ،حيث يتقـــدم كل مـــن املؤدين
يف حلظـــة ســـريعة بطريقـــة قد تبـــ�دو عشـــوائي�ة ،فيقوم
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كل منهمـــا خبطف الســـيف والدرقـــة «الـــدرع» من على
األرض كنقطة بدايـــة ملرحلة جديـــدة ألداء تلك الرقصة.
ويســـتمر الوضع هكذا لفرتة زمنيـــ�ة طويلة قد تتجاوز
ســـاعات ،إال إنهـــا ال تـــزال محافظـــة علـــى نفـــس القوة
واحليوية والنشـــاط يف أدائها ،ولكنهـــا ختتلف بالطبع من
حالة إىل أخرى على حســـب طبيعة كل موقف أو املناســـبة
اليت خصصت مـــن أجلها ألداء تلـــك الرقصة.

السمات اخلاصة بالرقصة:
ال ترتبط هـــذة الرقصة بعدد معني من األفـــراد املؤدين
لها ،كما أنهـــا تتم يف كثري مـــن احلاالت إمـــا بطريقة فردية
أو جماعية ،وال يمكن أن تتم إال باســـتخدام أدواتها اخلاصة
اليت تتكـــون مـــن الســـيف والدرقـــة «الـــدرع» ،فاللعب
بالســـيف ســـواء يف وضـــع الثبـــ�ات أو احلركـــة الســـريعة
املتوازنة على اجلســـد ،يدل على مدى مهـــارة األفراد الذين
يقومون بهـــذا األداء ،فهي تعرب عن ثقافة هـــذه القبائل وما
مر بهـــا من أحداث تاريخية عرب ماضيهـــم الطويل ،وكذلك
تظهر مهارتهم القتالية يف الدفاع عن أنفســـهم وشجاعتهم
يف حمايـــة قبيلتهم ضـــد األعـــداء ،كما إنها تهـــدف إىل رفع
ً
الـــروح املعنوية لدى الشـــباب خاصة ،مما تثـــر فيهم روح
الشـــجاعة واإلقدام واحلماســـة ،فمضمون داللتها خيتص
بأوقات احلرب إلثـــارة احلماس.

املناسبات واملواقف اخلاصة بأداء الرقصة:
تقــام هذة الرقصــة يف الكثري من االحتفاالت واملناســبات
االجتماعيــة العامة أو اخلاصة ،وكذلك يف جلســات الونســة
ويف أوقــات الفــراغ عنــد ممارســتهم ملهنة الرعــي يف الصحراء،
ً
ً
وأيضــا يف بعــض املواقــف األخــرى تعبــرا عــن حتيــة أهلهــا
ٌ
للضيــوف أو الزائريــن لهــذة املنطقــة ،فهــي تعــد وســيلة
ً
مــن وســائل التحيــة والتعبــر عــن الفــرح والســعادة طبقــا
للمناســبة أوالظــرف اخلــاص بهــا مــن ناحيــة ،وكذلــك
وســيلة للتســلية والرتويــح عــن النفــس مــن ناحيــة أخــرى.

(األزياء املستخدمة يف أداء الرقصة)
ً
يعرب الزي عامة عن هوية الشـــعوب ،فالزي ممارســـة
ً
إجتماعيـــة وعنصر ثقـــايف يرتبط ارتب�اطا وثيقـــا بالعناصر
الثقافيـــة األخـــرى ،ويتكـــون الـــزي التقليـــدي اخلـــاص
بالرجـــال يف هـــذة املنطقـــة مـــن (العـــرايق – الســـروال -
اجلالبيـــ�ة  -الصندل).

ً
اوالَّ :
العرايق:

جلبــاب مــن القمــاش اخلفيــف ،أبيــض اللــون ،واســع
َّ
الفتح ــة م ــن األم ــام يش ــبه اجللبي ـ�ة ،لكن ــه أقص ــر منه ــا

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ً
ً
ط ــوال ذو أكم ــام قص ــرة ،حي ــث يت ــم ارت ــداؤه عام ــة حت ــت
اجلالبي ـ�ة اخلارجيــة ،كمــا توجــد بــه جيــوب علــى جانبي ـ�ه
ً
حلفـــظ املمتلـــكاتٌ ،
وســـى بهـــذا االســـم نســـبة لكلمـــة
ً
«ع ــرق» أي مخف ــف للع ــرق نظ ــرا اللتصاق ــه باجلس ــد،
ج ــاءت ب ــه بع ــض القبائ ــل العربيــ�ة إىل الس ــودان قب ــل أن
ً
ً
تســتقر فيــه ،فقــد كان معروفــا لــدى ســكان جــدة قديمــا،
حي ــث تتك ــون خامت ــه م ــن أن ــواع عدي ــدة ،ف ــكان يصن ــع
م ــن القط ــن اخلفي ــف وال ــذي ٌيع ــرف بالش ــاش ،32كم ــا
يمك ــن للش ــخص ارت ــداؤه واجلل ــوس ب ــه بداخ ــل مزنل ــه،
ً
وال جي ــوز اخل ــروج ب ــه دون أن يك ــون مرتدي ــا اجللب ــاب أو
اجلالبيــ�ة.

ً
ثاني�ا :السروال «سربادوب»:

ٌيعـــرف الســـروال باللغـــة البجاوية بـ «ســـربادوب»،
وعند قبائـــل بين عامر ٌيعـــرف بـ «البوجا» ،فهو يشـــبه يف
شـــكله البنطلون ،وهو عبـــارة عن قمـــاش خفيف ،أبيض
اللـــون ،يتم ارتـــداؤه أســـفل «العراىق» وكذلـــك اجلالبي�ة
اخلارجيـــة ،حيـــث يتـــم ربطه مـــن أعلى حببـــل من نفس
َّ
القمـــاش الـــذي تنتهي أطرافـــه «بالتكة» ،يثـــى يف أعلى
«الســـروال» بفتحتـــن يدخـــل مـــن طريقهمـــا احلبـــل
وينتهـــي بفتحـــة أخـــرى ليتســـع ويضيـــق ،وهـــو بذلـــك
ً
الشـــكل يتن�اســـب تماما لطبيعة حياتهم اليت تعتمد على
ً
الرتحال والتنقل مـــن مكان آلخر ،وكذلك يتن�اســـب أيضا
مـــع أدائهـــم لرقصاتهـــم املختلفة الـــى حتتـــاج إىل خفة يف
الوزن ورشـــاقة عالية.33

ً

َّ

ثالثا :اجللبي�ة:
عبـــارة عن زي خـــاريج أبيض اللـــون ذي أكمـــام مدورة،
ً
وأحيانـــا يكون لها ياقة ،ويمكـــن ارتداؤهـــا دون صديرى إذا
ً
كان بي�اقة ،34وقد يرجع تســـميتها بهذا األســـم نسبة لكلمة
«اجلالبـــة» وهم التجـــار الذين كانـــوا يقومون جبلبها.

ً
رابعا :الصديري:

يش ــبه اجلاك ــت يف ش ــكله إال أن ــه لي ــس ل ــه أكم ــام،
كمـــا يصنـــع مـــن أنـــواع مختلفـــة مـــن القمـــاش ،وهـــو
متعـــدد األلـــوان فمنـــه «األســـود – األزرق – البيـــج –
الب ــي» ،إال أن الل ــون الس ــائد ل ــدى أف ــراد ه ــذة القبائ ــل

ه ــو الل ــون األس ــود واألزرق الغام ــق ،بينم ــا توج ــد بع ــض
القبائـــل األخـــرى يف مناطـــق متعـــددة يلبســـونه بألـــوان
مختلفـــة ،حيـــث إرتبـــط دخـــول الصديـــري يف العهـــد
ً
الرتك ــي ،ويعت ــر اإلقلي ــم الش ــريق م ــن أك ــر األقالي ــم تأث ــرا
ً
بالهج ــرات ،نظ ــرا لوج ــود بع ــض امل ــوائن عل ــى س ــواحلها
مقابلـــة لشـــبه اجلزيـــرة العربيـــ�ة ،35ممـــا كان لهـــا األثـــر
الكب ــر يف س ــرعة اقتبــ�اس بع ــض األزي ــاء الغربيــ�ة وال ــي
م ــن بينه ــا الصدي ــري ،حي ــث تص ــدرت فرنس ــا املوض ــة
األوربيـــ�ة خاصـــة يف القـــرن الثامـــن عشـــر ،وقـــد كان
الشـــعب الفرنـــي أول مـــن ارتـــدى الصديـــري ،كمـــا أن
للصديــري نوع ــن أحدهم ــا ٌيع ــرف باألفرن ــي ،أم ــا اآلخ ــر
فيع ــرف بـــ «الس ــواكين» نس ــبة ملدينــ�ة س ــواكن حي ــث
يش ــتهر ب ــه س ــكان ش ــرق الس ــودان.36

ً
خامسا :الشبط «الصندل أو احلذاء»:

«البجا» بإرتـــداء احلـــذاء املعروف
اشـــتهرت قبائـــل ِ
بالصنـــدل ،والـــذى ٌيطلـــق عليـــه باللغـــة البجاويـــة
ْ
«نادوركيـــدات  -ىق دأت» ،وهـــو حـــذاء من نمـــط قديم
يتكون مـــن احلبال ويصنع مـــن جلد اجلمـــال ،وبه ثقب
مـــن األمام ،وثقبـــان من اخللف يتـــم إدخال جلـــد الماعز
من الثقب األمـــايم ،ويوجد بـــه مكان لآلصابـــع وينتهي
ً
خبـــرز عريـــض نوعا مـــا على وجـــه احلـــذاء ،وخيـــرج من
اجللـــد الثقبـــان اخللفيان.37
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(األدوات املستخدمة يف الرقصة)
ً
َ َْ
«مأدد»:
اوال :السيف
عبـــارة عـــن ســـاح معـــدين حـــاد
طويـــل ،له يـــد من اخلشـــب واحلديد
مكســـوة باجللـــد أو الصـــوف ،ومحالة
خبيـــوط مـــن الفضـــة ،وله جـــراب من
اجللد ٌيســـى «ســـر» وذلـــك حلمله،
كمـــا يوضـــع علـــى جرابـــه عـــدد مـــن
األحجبـــة اجللدية وكذلك بعض األشـــكال
الزخرفيـــة مـــن أعلى.
ٌيعـــد الســـيف أحـــد رمـــوز الســـلطة
ُ
والملـــك ،حيـــث جنـــده يف كل الفـــرات

التاريخيـــة ،وظلـــت األســـر احلاكمـــة
تتـــوارث بعـــض الســـيوف الـــي أصبحت
َ ْ
َ
مشـــهورة بأســـمائها مثل النمنـــم،
والم َطق،38
كمـــا له ٌمســـميات عديـــدة خيتلـــف كل منها عن
اآلخـــر علـــى حســـب مـــا حيتويـــه من شـــكل،
حيث ٌيسىم الســـيف نفســـه باللغة البجاوية
َ َْ
«مأدد» ،أما الســـيف املزين بالفضة فيســـى
ْ
«أوكار» ،الســـيف الطويل ذو النجمة فيسىم
ْ
ُ
«ســـليمان» ،الســـيف الذى بـــه زخرفه على
ْ
ّ
نافيـــب»،
«أيـــراب
شـــكل هاللـــن فيســـى
ُ
39
الســـيف ذو نصل حديد فيســـى «يسرياي» .

ً
ثاني�ا :الدرقة «الدرع»:

عبارة عـــن قطعة كبرية دائرية الشـــكل
تتكون مـــن اجللد مع بروز يف وســـطه
لقبضة اليد اليت تلبـــس باحلديد،
ولـــه ثالثة أنـــواع أحدهما ٌيســـى
«كربيـــ�اى» وهو ســـميك وأثقل
وكان يصنـــع من جلـــد الفيل ،ذو
قبضـــة حديديـــة وســـميك ،أمـــا
الثاىن «داشـــكاب» وهو يصنع من
ً
جلد التمســـاح ولكنـــه أقل ســـمكا،
أمـــا األخري «تايســـنتي�اي» وهـــو يصنع

ً
من جلـــد فرس البحـــر ،وهو أكـــر حجما
مـــن األنـــواع الســـابقة ،ويف مركـــزه
يد مـــن جدائل اجللـــد ،ومنقوش
علـــى الدائـــرة رســـوم هندســـية
لهـــا مغزى ســـحري ،وتســـتخدم
الدرقـــة «الـــدرع» يف الدفاع عن
النفس لصـــد املخاطر أو األذى عن
اجلســـد ،وهو جزء من سالح الرجل
البجـــاوي ويشء أصيل مـــن تراثه الثقايف
ال يمكـــن االســـتغناء عنـــه أينما تنقل مـــن مكان
إىل آخر ،ويف أوقات الســـلم يعتـــر أداة مـــن األدوات الهامة
ً
املســـتخدمة يف أداء الرقص وخاصة رقصة «الهوسيت»،
حيـــث يتـــم جلـــب اجللـــود املســـتخدمة يف صنعـــه مـــن
الســـودان ،ألنها تتمزي بســـمكها وصالبتها أثن�اء استخدامه
عند ضربه الســـيف.40

ً
ُ َ
ثالثا :اخلنجر «شوتال»:

يتم ــز اخلنج ــر ع ــن الس ــكني ب ــأن
ل ــه ج ــزءا مث ــى م ــن األم ــام ح ــادا ،كم ــا
تصنـــع يـــده مـــن اخلشـــب أو العـــاج،
ثـــم يوضـــع يف جـــراب خـــاص مـــن
اجللـــد ،ويعتـــر مـــن األســـلحة الـــي
يســـتخدمها البجـــاوى أثنـــ�اء تنقلـــه
املس ــتمر يف الصح ــراء ،فق ــد تهاجم ــه بع ــض احليوان ــات
املفرتســـه والزواحـــف الســـامة ،كمـــا أنـــه يســـتخدم يف
تقطيـــع حلـــم الغنـــم أثنـــ�اء عملـــه آلكلـــه «الســـات»
الشـــهرية واملفضلـــة لـــدى هـــذة القبائـــل.41

ً
رابعا :العصا «أكوإىل»:

إحـــدى األدوات الـــي يعتمد عليها البجـــاوي يف حياته
اليوميـــة ،حيث يقوم بصنعها بنفســـه ،فهـــي ذات احنناء
رفيع من أســـفل ،ويتم اســـتخدامها يف بعـــض الرقصات
الشـــعبي�ة األخرى ،حيث يتكـــئ عليها املؤدي أثنـــ�اء أدائه
ً
للرقـــص ،وقـــد تســـتعمل أيضـــا يف الدفاع عـــن النفس،
وهنـــاك عصـــا تســـى بــــ «كوليـــت» تصنع مـــن فروع
أشجار «الســـيال أو الســـنط» ،وهي منقوشة برسومات
لها مغـــزى ســـحري ولها طـــرف معكوس والطـــرف اآلخر
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يغلف جبلد التمســـاح أو الثعبان وتسىم «احلداثة» فهي
نوع مـــن العيص حيملها الشـــيخ أو كبـــار القبائل ،وللعصا
داللة علـــى مكانة الفرد االجتماعية وســـط أبنـــ�اء قبيلته،
كمـــا يتم اســـتخدامها يف بعـــض احلاالت األخـــرى حيث
ً
خيطـــط بهـــا علـــى األرض خطوطا معينـــ�ة أثنـــ�اء حديث�ه
مع بعض أفـــراد القبيلة وهم جالســـون علـــى األرض،42
وكذلـــك لصيد بعـــض الزواحف الســـامة كالثعابني.

ً
خامسا :السوط «الكرباج»:

ُيعـــد الســـوط «الكربـــاج» إحـــدى األدوات الماديـــة
الـــي يتـــم اســـتخدامها يف بعـــض الرقصـــات الشـــعبي�ة
األخــرى اخلاصــة بهــذة القبائــل ،فهــو يصنــع يف الســودان،
كمــا لــه أنــواع أخــرى عديــدة خيتلــف كل منهــا علــى حســب
ن ــوع احلي ــوان ال ــذي يصن ــع من ــه الس ــوط «الكرب ــاج»،
فأحدهم ــا يصن ــع م ــن جل ــد ف ــرس البح ــر ٌ
ويع ــرف بـــ
«القرن ــى» ،وغ ــره ٌيع ــرف بس ــياط «الك ــروج»،
وأن ــواع أخ ــرى تصن ــع معظمه ــا
مـــن ذيـــل كل مـــن اإلبـــل
أواخلــرتــــيت أوالقـرنـيــــته،
ً
كمـــا أن الســـوط ٌيعـــد رمـــزا
م ــن رم ــوز الس ــلطة ُ
والمل ــك،
والـــذي اشـــتهر بســـوط العنـــج.

(اآلالت املوسيقية املستخدمة يف الرقصة)
ً
اوال :آلة الباسنكوب (الطنبورة):
تعترب آلة «الباســـنكوب» من أقدم اآلالت املوســـيقية
ٌ
الوترية املصريـــة القديمة ،اليت كانت تعـــرف يف عصور ما
قبـــل التاريخ ،حيـــث كانت تســـى «كـــر » أو »كنارة »
وال زالـــت تصنع بنفس الشـــكل اآلن يف مناطق الســـودان
ً
والنوبـــة ،وهي تشـــبة آلة (الطنبـــورة) النوبيـــ�ة تماما من
حيث الفكرة والرتكيب والشـــكل العـــام وطريقة التصنيع
وأســـلوب الضبط وطريقة العزف ،حيـــث عرفتها القبائل
اإلفريقيـــة القديمـــة ،كمـــا لهـــا أســـماء عديـــدة ختتلف
باختـــاف املناطـــق الـــي تســـتخدمها ،ففـــي الســـودان
والنوبة ٌتعرف بـ (الطنبورة) ٌ
ويطلـــق عليها باللغة النوبي�ة
(البجـــا) (الباســـنكوب) ،ويف
ِ
(كيســـر) ،ولـــدى قبائـــل ِ
أثيوبيـــ�ا (الكرارة) ،حيث تســـتخدم هذة اآللة املوســـيقية
يف معظـــم االحتفـــاالت واملناســـبات االجتماعية اخلاصة
بهـــذه القبائل.43
تصنـــع آلـــة «الباســـنكوب» بـــأدوات متاحـــة مـــن
بيئتهـــا ،فهي عبـــارة عن صنـــدوق دائري الشـــكل مجوف
من اخلشـــب مغطـــى بطبقة جلديـــة بها خمســـة ثقوب
ومثبـــت بالصندوق مثلـــث قاعدتـــه من أعلـــى ،وقاعدة
املثلث بها خمســـة مفاتيح مشـــدود بها األوتار املصنوعة
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تعترب هـــذه اآللة املوســـيقية وســـيلة من وســـائل لغة
احلوار بـــن أفراد القبيلـــة ،حيث تدل نغماتهـــا على معان
ً
وإشـــارات ال يفهمها أحد إال أبن�اء هـــذه القبائل ،فأحيانا يتم
العـــزف عليها عندما يطلـــب أحدهم املســـاعدة أو النجدة.

ً
ثاني�ا :اإليقاع املصاحب للرقصة:

تعتمـــد هـــذة الرقصـــة علـــى األدوات الصوتيـــ�ة
وتكوين�اتها ،واليت من أصـــوات الهمهمة وضربات الكفوف
باإلضافـــة إىل أصوات دق األقـــدام بقوة علـــى األرض اليت
يقـــوم بها املشـــاركون يف أداء هذة الرقصـــة ،وكذلك اإليقاع
مـــن أمعـــاء احليوانات أو شـــعر اخليـــول ،وطرفهـــا اآلخر
مثبـــت على حجـــم الصنـــدوق بعقـــدة خشـــبي�ة ،كما أن
األســـاس الهارمـــوين الـــذي بنيـــت عليه طريقـــة ضبط
اآللـــة هو الســـلم اخلمـــايس اإلفريقي ،وهو من الســـالم
املوســـيقية الـــي اســـتخدمت يف موســـيقى احلضـــارات
ً
القديمـــة وخاصـــة يف أفريقيا.

الصادر مـــن آلـــة «الباســـنكوب» ،ومن هنـــا ختتفي منها
بعـــض األغاين املصاحبة لها يف أغلب األحيـــان ،وإذا وجدت
فمعظمها تكـــون إما مدحـــا يف أصـــول القبيلـــة وأمجادها
وبطوالتها عرب فـــرات تاريخها الطويـــل أو التمجيد يف أحد
فرســـانها األقوياء أو الغناء لإلبل وعظمتهـــا أو يف البيئ�ة وما
حتتويه من طبيعـــة كالصحـــراء واجلبال.
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د .محمد اجلزيراوي  -تونس

مواد البن�اء يف العمارة
السكني�ة التقليدية
بمنطقة نفزاوة من اجلنوب
الغريب التونيس

البد للبحـــث العليم اليوم ،ويف جميـــع اختصاصاته ،من االرتب�اط
بقضايا املجتمع وواقعه املعيش ،يســـعى جاهدا للمســـاهمة يف حتقيق
اإلضافـــة املعرفية والتطبيقيـــة ،وتت�أكد أهمية هـــذا التوجه اليوم مع
تزايـــد وترية التحديـــات اليت تواجه موروثن�ا الشـــعيب عامـــة والثقافة
املحليـــة خاصة مع تزايـــد ضغوطات العوملة والتحوالت السياســـية.
يف هـــذا االطار عادت مختلف الشـــعوب لدراســـة موروثها الشـــعيب،
قصـــد البحث عـــن حلول ملشـــاكلها الراهنـــة ،وتعترب االســـتفادة من
املـــواد املحلية ،يف مجال العمارة ،قاعدة عامة بالنســـبة ملـــواد البن�اء يف
أي مكان مـــن العالم.1

خشب النخيل والزياتني متوفر بكرثة يف الواحة التقليدية.

1

لقد ســـاهم ثراء املكونـــات الطبيعيـــة ملنطقة نفـــزاوة اليت تقع يف
اجلنـــوب الغريب التونيس يف تنـــوع مواد البن�اء املحلية ،لذلك ســـنعمل
2
يف هـــذا العمـــل على تصنيـــف هذه املـــواد وتثمـــن الـــروة املعرفية
والتعريـــف بمكوناتهـــا ،فربمـــا تســـاهم هذه الدراســـة يف مســـتقبل

ثـقـافـة مـاديـة

التنمية يف اجلهة وتشـــجع على االســـتثمار .كما ســـنعمل
أيضـــا علـــى تثبيـــت املصطلحـــات الشـــعبي�ة املحلية يف
مســـتوى العمـــارة التقليديـــة للمحافظة عليهـــا والتأكيد
علـــى ثراء وتنوع املعجـــم اللغوي املحلـــي والتصاقه باللغة
العربيـــ�ة الفصىح مع بعض الروافد مـــن اللهجات املحلية
املجـــاورة والبعيدة.
ُ
ُيمكـــن تصنيف مواد البنـــ�اء املحلية اليت تســـتعمل يف
ُ
تشـــيي�د املســـاكن التقليدية بقرى واحات نفزاوة إىل ثالثة
أصناف أساســـية :املـــواد النب�اتي�ة واملـــواد الرتابي�ة الصلبة
واملـــواد الرتابي�ة اللين�ة.

املواد النب�اتي�ة:
ُ
تعتـــر الواحة أهـــم مصدر ملـــواد البنـــ�اء النب�اتي�ة وهي
اخلشـــب ،ويت�أىت مـــن النخيـــل واألشـــجار املثمـــرة ،كما
يســـتفيد الســـكان من األحـــراش املجـــاورة لقراهـــم اليت
توفر أغصان األشـــجار والشـــجريات الصغـــرة ،باإلضافة
ّ
إىل اســـتخدام اخلشـــب املصنع املجلوب من خارج البالد.

ً
اوال :اخلشب:

توفر الواحات املمتدة على مســـاحات شاســـعة أنواعا
ُ
مختلفـــة من األخشـــاب الـــي توظف يف املعمار الســـكين
ُ
التقليـــدي باملنطقة ،وهـــي تعترب من العناصر األساســـية
ُ
ُ
حيـــث تســـتخدم يف األســـقف وتصنـــع منهـــا األبـــواب
ُ
وتوظـــف يف أغراض إنشـــائي�ة عديدة .يمثـــل النخيل أهم
مصدر للخشـــب يف البنـــ�اء وال تقـــل عنه قيمة أخشـــاب
األشـــجار ُ
المثمرة الســـيما أغصان شـــجرة الزيتون.
 .1خشب النخيل:
ينقسم بدوره إىل نوعني وهما اجلذوع واجلريد:
أ -جـــذع النخلـــة :وردت اإلشـــارة إىل أهميـــة جـــذوع
النخيـــل بالنســـبة للمنطقـــة يف عـــدة نصـــوص ووثائـــق،
خاصـــة األرشـــيفية منهـــا والـــي تعـــود للقـــرن التاســـع
عشـــرُ .3يســـتغل جـــذع النخلـــة يف أغلـــب العناصـــر
ُ
اإلنش ــائي�ة للمس ــكن التقلي ــدي بق ــرى واح ــات نف ــزاوة ،وال
ُيس ــتعمل خام ــا إال ن ــادرا ،إذ يم ــر ع ــادة بمراح ــل حتضريي ــة

عدي ــدة ،وال يت ــم اس ــتغالل ج ــذوع جمي ــع أن ــواع النخي ــل،
ّ
فالنج ــار خب ــر يف معرف ــة أجوده ــا وأهمه ــا تل ــك املتأتيـ ـ�ة
ْ
ّ
َّ
يـــي»
و«العم
مـــن صنـــف «الـــذكار»
ـــاري» و«ال ِف ِط ِ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ
و«ال َّ
ُ
ْ ُ
ـــر ِحلـــو»
ـــرة» و«ال ِب ِس
و«الط ًر َنـــة».4
يســـتفيد النجـــار التقليـــدي باملنطقـــة مـــن جـــذوع
هـــذه األنـــواع لمـــا تكتســـبه مـــن ممـــزات ،لعـــل أهمهـــا
دقـــة أليافهـــا واســـتقامتها وقدرتهـــا الفائقـــة علـــى
مقاوم ــة التس ــوس والتص ــدع .كم ــا حي ــرص عل ــى ترش ــيد
اســـتهالك اخلشـــب فـــا يقطـــع ســـوى النخلـــة ذات
املـــردود الضعيـــف ،وال يســـتخدم بكـــرة جـــذوع النخيـــل
ْ َ ْ
ْ
و«الـﭭص ـ ِـي» و«الـﭭن ــدة» ألنه ــا
م ــن صن ــف «الدﭭل ــة»
ذات أليـــاف خشـــنة ال تتحمـــل ضغـــط الثقـــل ،وإن تـــم
اســـتعمالها فألغـــراض ثانويـــة.
تمـــر عملية حتضـــر اجلـــذع بعـــدة مراحـــل ،وتنطلق
ُ
عملية االشـــتغال عليـــه يف الواحة يف املكان الذي تســـقط
ُ َ
فيـــه النخلـــة ،وأول املراحـــل هـــي القطـــع عـــن طريـــق
ُ
ص ْ
َّ
ـــاص مختـــص .تقص النخلـــة ذات اجلـــذع الطويل
ُ ِّ َ ْ
على مراحـــل ،وتســـى هـــذه الطريقـــة «احلبيلة».
ُ َ
تتمثـــل
«احل ِّبيلـــة» 5يف توجيـــه ســـقوط النخلة عن
ُ َ
َ
ُ
طريق حبل يربـــط يف طرفها العلوي ،ويشـــد طرفها الثاين

لـــأرض خوفا على املزروعـــات واألشـــجار الصغرية حتتها
وذلـــك بعد أن ُي َّ
قـــص جريدهاُ .ي َعالج اجلـــذع بالفأس إىل
أن يســـقط اجلـــزء األول ،ثـــم بنفـــس الطريقة مـــع بقية
األجـــزاء حبســـب طـــول النخلة فقـــد يتم إســـقاطها على
مرحلتـــن أو ثالث أو أربـــع على أقىص تقديـــر للنخلة اليت
يتجاوز طول جذعهـــا  20م.
تأيت إثـــر ذلك عمليـــة «التفليق» ،وتتمثل يف تقســـيم
اجلـــذع طوليـــا إىل جزءيـــن أو أربعـــة أجـــزاء باســـتعمال
ِّ
«الد َواس ْ
مجموعة من
ـــيس» .6يثبت «داســـوس» فوق
ِ
7
اجلذع ويـــدق «بالـــرزام»  ،وعندمـــا يتغلغـــل إىل نصفه
يدق «داســـوس» ثان علـــى ُبعـــد  0،50م ،منـــه ،عندما
«الـﭭص ْ
َّ
ـــاص» بإدخال
خيـــرق هذا األخـــر اجلذع .يقـــوم
ُ
ـــوف» ،يف الفتحة اليت
«داســـوس» صغـــر ،يســـى ِ
«كل ِ
حدثـــت بينهمـــا لكـــي يســـهل ســـحبهما ،ثـــم تتواصـــل
نفـــس املراحـــل إىل أن يشـــطر اجلـــذع إىل نصفـــن .يمـــر
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خشب النخيل يف سقف البيت.

«الـﭭص ْ
َّ
ـــاص» إثر ذلك ملرحلة التجفيـــف ،إذ ُيرتك اجلذع
علـــى عني املكان ُ
ويوضـــع فوقه قليل من امللـــح أو ُيلقى به
يف شـــط الفجاج أو شـــط اجلريد ،8ترتاوح ّ
المدة بني ستة
أشـــهر وسنتني.9
تتخلص اجلذوع خـــال هذه املرحلة من احلشـــرات،
ّ
التســـوس أمـــا الرديء
وتكتســـب صالبـــة وحماية مـــن
منهـــا فتظهر عليـــه عالمـــات االعوجـــاج والتـــآكل .ومن
بـــن أهـــم خصائص خشـــب النخيـــل املرونـــة والصالبة
َّ
لذلـــك ُيوظـــف يف األماكن اليت تكـــون معرضـــة للهدم أو
للتصدع ،ويســـتغله الســـكان يف دعم اجلدران وكساكف
ملدخل البيت أو الكوة ويف الســـقوف .قـــد يضطر بعضهم
لشـــرائها ،ويـــراوح ثمـــن اجلذع الواحـــد يف أواخـــر القرن
التاســـع عشـــر خبمـــس فرنـــكات 10ويـــراوح يف أواســـط
ســـتين�ات القرن المـــايض بـــن  20و  30مليما.11
ب -جريـــد النخيـــل :مفردهـــا جريـــدة ،وتتكـــون مـــن
َ
«الك ْرنافـــة» أو الكـــرب 12أي اجلـــزء الـــذي
ثالثـــة أجـــزاءِ :
يبقـــى عالقـــا جبـــذع النخلـــة ،وتكـــون ملســـاء عريضـــة
ومنبســـطة الظهـــر ُمحدبـــة الوجـــه ،و«الســـاق» وهـــو
ذو أشـــواك وعـــادة مـــا يكـــون صلبـــا ومســـتقيما ،وأخـــرا
اجلريـــدة ،وهـــو اجلـــزء الـــذي يعتـــر امتـــداد ا«للســـاق»

3

مطارق اجلريد يف السقف.

لكن ــه مكس ـ ّـو بالس ــعفُ .يس ــتعمل «الس ــاق» واجلري ــدة
يف البن ـ�اء بعــد إزالــة األشــواك والســعفُ ،
ويســى عندئــذ
َ َ ْ
َ ْ َْ
«سيــــڨ» ،ويوظـــف
ـــارق» أو ِ
«مطـــرق» وجمعهـــا «مط ِ
َّ
البنـــ�اء «املطـــارق» يف األســـقف (الصـــورة عـــدد  )4ويف
أب ــواب اإلس ــطبل ويف بع ــض األث ــاث مث ــل الس ــرير ،ورغ ــم
أهمي ــة اجلري ــد يبق ــى دون أهمي ــة ج ــذع النخل ــة.13
 .2أخشاب األشجار املثمرة:
تنتشـــر يف الواحـــات القديمـــة عـــدة أصنـــاف مـــن
األشـــجار املثمـــرة مثـــل الزيتـــون والرمـــان والتـــن
والتـــوت ،14وتتمـــز بصالبـــة أغصانهـــا وســـهولة
تطويعه ــا ،إضاف ــة إىل بع ــض األش ــجار األخ ــرى وأهمه ــا
ُ
حـــب ســـبحة تعتـــر أغصـــان شـــجر الزيتـــون عنصـــرا
ُ
أساس ــيا يف صناع ــة األب ــواب يف املس ــكن التقلي ــدي بق ــرى
الواح ــات القديم ــة بمنطق ــة نف ــزاوة ،وتس ــتعمل جاف ــة
كعـــوارض لربـــط ألـــواح خشـــب النخيـــل مـــن الداخـــل،
ُ
وتوظـــف يف أغـــراض أخـــرى كاألقفـــال واملســـامري نظـــرا
لصالبتهـــا ومرونـــة تشـــكيلها .كمـــا تتمـــز بزهـــد ثمنهـــا
وجبودته ــا مم ــا يضم ــن ج ــودة الب ــاب .يوظ ــف الس ــكان
األغص ــان الطويل ــة م ــن األش ــجار املثم ــرة كركائ ــز حتم ــل
ُ ّ
س ــقف اإلس ــطبل ،وفروعه ــا كمس ــامري ت ــدق يف اجل ــدران
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نب�ات القصب يف احدى الربك.

وتعلـــق عليهـــا عـــدة أغـــراض كاألدوات املزنليـــة واألواين
الفخاريـــة املليئـــ�ة بمخـــزون الزيـــت والســـمن.

ً
ثاني�ا :القصب:

ينبت القصـــب غالبا يف شـــبكات صرف امليـــاه الزائدة
عـــن حاجـــة األرض الســـقوية يف الواحـــات (اخلنـــادق أو
النشـــعيات) ،يرتاوح طـــول الواحدة منها بـــن 1.50و4م،
ُ
ويستعمل أساســـا يف التســـقيف(الصورة عدد .)4يتوفر
ُ
القصـــب بكميـــات متفاوتة بني قـــرى الواحـــات القديمة،
فإن ُوجد بكميـــات كبرية يف جمنة وبين امحمـــد والربغوثي�ة
والبليدات فهو قليل جدا يف املنشـــية وبوعبدهللا وفطناسة.

ً
ثالثا :القش:

يتـمـثــــل القــــش فــــي كــــل النب�اتـــات اليابســـة من
حشـــائش وســـعف النخيل والليف والتـــنُ .يمثل التنب
مـــادة أساســـية يف صنـــع قالـــب الطني املعـــد للبنــــاء ،إذ
يسـاهم فــــي شدة صالبت�ه وتـماسـكه ويضاعف يف حجم
مقاومتـــه لعوامل التعرية اليت تسببـهــــا األمطار والرياح،
ُ
ويقلـــص مـــن إمكاني�ة تشـــقق اجلـــدران فيما بعـــد .كما
ُيعترب الســـقف من أهم العناصر املعمارية اليت يســـتخدم
فيها القـــش ،إذ يمثـــل طبقة مـــن طبقاته.

ٔ
المادري او اخلشب املستورد.

5

ً
رابعا :اخلشب املستورد:

َّ
ُيس ــي س ــكان منطق ــة الدراس ــة اخلش ــب املصن ــع
ُ َ ْ
ـــوح »،وهـــو ذو لـــون أحمـــر أو أبيـــض ،جيلـــب مـــن
«ل
15
خـــارج البـــاد التونســـية ويصلـــح جلميـــع املناخـــات ،
يس ــى أيض ــا اخلش ــب التج ــاري إذ يص ــل املنطق ــة ع ــر
مينــ�اء صفاق ــس ،وق ــد انتش ــر اس ــتعماله يف البنــ�اء م ــع
دخـــول املســـتعمر الفرنـــي وتكثـــف يف فـــرة ســـتين�ات
الق ــرن الم ــايض.
ُّ
َّ
ُي َوظف «اللوح» خاما يف الســـقوف من خالل نوعني:
ْ
ْ
«ال َمـــادري» 16ومفردهـــا َ
«م ِاد ِر َّيـــة» 17ويبلـــغ طولها 5م
ِ
ِ
ُ ْ
الـــورڨ» ومفردها
وعرضها  0.15م وســـمكها  0.10م ،و«
ْ
«ورــــة» بطول 7م وبعرض  0.20م وسمك ال يتجاوز 5
ِ
ُ َ
صم(الصورة عـــدد  .)6كما تصنع منه األبـــواب والنوافذ
واألثـــاث ،خاصة اخلزائـــن والصناديق امللونة.
يبـــ�دو أنـــه ليـــس غريبـــ�ا توظيـــف بعـــض املـــواد مـــن
خ ــارج املنطق ــة يف العم ــارة التقليدي ــة إذ ال يقتص ــر األم ــر
عل ــى ق ــرى نف ــزاوة ب ــل ينتش ــر يف ع ــدة مناط ــق أخ ــرى م ــن
العال ــم الس ــيما ح ــول بل ــدان ح ــوض املتوس ــط .18يبق ــى
خشـــب النخيـــل األكـــر اســـتعماال مـــن املـــواد النب�اتيـــ�ة،
ويســاهم مــع املــواد الرتابي ـ�ة الصلبــة يف متانــة املبــى ككل.
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ٔ
احلجارة او الرشاد حسب التسمية املحلية.

6

املواد الرتابي�ة الصلبة:
تتمثـــل هـــذه املـــواد الرتابيـــ�ة الصلبـــة يف األصنـــاف
ُ
َ
ســـتخرج من
املختلفـــة من احلجـــارة ومنهـــا تلك الـــي ت
جبـــال «طباــــة» عن طريـــق مقاطع مفتوحـــة ثم حجر
ُ َ
الملتقط من ســـفوح نفس اجلبال ،إضافة
«الســـامس»
للحجارة املجلوبة مـــن املباين التاريخيـــة القديمة .ختتلف
نوعية احلجـــارة ومصدرها باختالف موقـــع القرية ،ولنئ
ُ َ
كانـــت احلجـــارة الصغـــرة الـــي تلتقط من على ســـطح
األرض أساســـية يف اإلنشـــاء املعماري ،فإن بعض السكان
اســـتفاد من حجـــارة املقاطـــع املفتوحـــة باجلبـــال وعلى
ضفاف شـــط اجلريد.

ً
اوال :حجارة املقاطع:

ُ
ْ
َّ ْ
«رشـــاد» ،19وهي احلجارة
وتسىم أيضا «الصم» أو ِ
الـــي يتم اســـتخراجها مـــن مقاطـــع مفتوحة بسلســـلة
ُ
جبال «طباﭭــــة» القريبـــ�ة من الواحـــات والقرى ،ومنها
ُّ
جبـــل «الـﭭصري» وجبـــل «حلوص» وجبل «الكوشـــة»
يصيفر» وجبـــل «الطويل» وجبـــل «برمبة».
وجبـــل « ِل
ِ
تتطلب عملية اســـتخراج احلجـــارة مجهـــودا بدني�ا كبريا
لذلـــك يعمـــل املختصـــون يف هـــذا القطـــاع ضمـــن فرق
تتكـــون يف العادة من شـــخصني أو ثالثـــة .يمتلك قاطعو

7

اعادة استخدام احلجارة الضخم.

َ َّ َ ْ
ـــارة) أدوات خاصة مثـــل العتلة والفأس
احلجارة (احلج
و«الرفـــش» و«الماصـــة» .وتتمثل عمليـــة قلع احلجر
يف إزالـــة األتربة اليت تمثـــل الطبقة الســـطحية ثم حتديد
مفصل بـــن طبقتـــن مـــن طبقـــات احلجـــارة لتثبيت
مســـمار بينهمـــا ودقـــه «بالماصـــة» ثم ســـحبه ووضع
ْ
«البين َســـة» مكانـــه وحتريكهـــا حنـــو األعلـــى
العتلـــة أو ِ
واألســـفل إىل أن تنفصـــل حجـــارة ضخمـــة عـــن الكتلة
ُ َّ
الصخرية .تـــزأ هذه القطعة الضخمـــة إىل قطع صغرية
ُ َ
ومـــن ثمة تنقـــل إىل موقـــع البن�اء.20
انتشـــر الحقـــا اســـتعمال اصبـــع الدين�اميـــت الـــذي
فج ــر الصخ ــور ال ــي تنش ــطر إىل أج ــزاء ضخم ــة ُت َّ
ُي َّ
قس ــم
ُ
إىل أج ــزاء أخ ــرى أصغ ــر .تس ــى حج ــارة املقاط ــع حبس ــب
ممزياتهـــا وألوانهـــا ،فأجودهـــا مـــن حيـــث الصالبـــة
ْ َ َّ ْ
هـــي الكلســـية واملســـماة محليـــا «الكـــذال» ،يف حـــن
َ ْ
«احل ْمــ َـرة»
تســـى أصنـــاف أخــرى تبعــا للـونـهــــا ،فنجــد
َ ْ َْ
ْ
َ ْ َ ْ ُ 21
َّ
ــــرة» و«الز ْرـــــة» و«الصـفــــرة»  ،وتــــعترب
و«اخلـض
األخـــرة آخـــر األنـــواع طلبـــا نظـــرا لتأثرهـــا الســـريع
بعوامـــل الطبيعـــة.
ُيفضـــل العاملـــون يف هـــذا االختصـــاص اجلبـــل
الـــذي يقـــع علـــى مقربـــة مـــن قراهـــم للمســـاهمة يف
التخفي ــض م ــن التكلف ــة المادي ــة للحج ــارة والتقلي ــص

ثـقـافـة مـاديـة

ُ
م ــن مس ــافة نقله ــا .كان ــت احلج ــارة تنق ــل عل ــى ظه ــور
ُ
ال ــدواب يف محام ــل خاص ــة تش ــبه القف ــص ،تصن ــع م ــن
أغص ــان األش ــجار املثم ــرة .يضط ــر م ــن ال حي ــذق صن ــع
هـــذا الوعـــاء لنقلهـــا علـــى األكتـــاف بمســـاعدة بعـــض
األق ــارب أو اجل ــران م ــن الرج ــال عم ــا بمب ــدأ املس ــاعدة
والتعـــاون اجلماعـــي خاصـــة مـــع قـــرب املســـافة بـــن
املقطـــع والقريـــة بالنســـبة لقـــرى بوعبـــدهللا واملنشـــية
وجزيـــرة الوحيـــي .ولـــن كانـــت التكلفـــة الماديـــة
للنقـــل منعدمـــة يف البدايـــة فإنهـــا أصبحـــت ،مــــع
دخ ــول العرب ــات ال ــي تـجـرهـ ــا ال ــدواب للمنطق ــة ،وهـ ــي
«الكـريـطــــة» ،ذات قيمـــة نقديـــة تـــراوح بـــن 200
و 300ملي ــم يف أواس ــط س ــتين�ات الق ــرن العش ــرين.22
تتمــز حجــارة جبــال «طباـــة» بصالبتهــا وقدرتهــا علــى
ُ
حتم ــل الرطوب ــة واحل ــرارة ،لذل ــك ُتس ـ َ
ـتعمل مل ــلء أ ُس ـ ِـس
البن�ايـــات وبنـــ�اء اجلـــدران وأطـــر األبـــواب والنوافـــذ
والـــدرج املؤديـــة إىل الســـطوح.

ثاني ً�ا :حجر َّ
الس ِام ْس:

8

حجارة روس كالب.

ً
رابعا :حجارة «روس كالب»:

وه ــي احلج ــارة العاري ــة ال ــي يت ــم التقاطه ــا أساس ــا
ُ
مـــن ســـفوح اجلبـــال أي تلـــك احلجـــارة الـــي تعتـــر
الطبق ــة الظاه ــرة م ــن اجلب ــل أو قش ــرته ،وق ــد اكتس ــبت
ه ــذا االس ــم املحل ــي لكونه ــا معرض ــة ألش ــعة الش ــمس
من ــذ مئ ــات الس ــنني وه ــو الس ــبب نفس ــه ال ــذي جعله ــا
غالب ــا م ــا تك ــون س ــمراء الل ــون ،وتوج ــد أحج ــام صغ ــرة
ُ
وكبـــرة مـــن هـــذه النوعيـــة ،تســـتغل األوىل يف بنـــ�اء
اجلـــدران والثانيـــ�ة يف األســـس.

ُ
تســـتخرج هـــذه احلجارة مـــن مقاطـــع مفتوحة تقع
على حافة شـــط اجلريـــد مما جعل اســـتخدامها ينتشـــر
يف هـــذه القـــرى املحاذية له مثـــل تنبيب وطنبـــ�ار وتلمني
ونـﭭــــة ،ويتمزي هذا الصنـــف من احلجـــارة بلونه األبيض
وبصالبتـــ�ه ،وحيتوي على قطع أصـــداف صغرية تضاعف
من هذه الصفة ،وتســـاهم بدورها يف متانـــة اجلدران اليت
ُ
ُ
تبىن بها(الصـــورة عدد  .)8تعترب حجـــارة «روس كالب»
عـــازال جيـــدا ضـــد الرطوبـــة بمـــا أنه مـــن نفـــس طبيعة
ُ
خدم فوقها.24
األرض الـــي اســـت ِ

جيلـــب بعـــض الســـكان احلجـــارة مـــن البنـــ�اءات
القديمـــة وخاصة مـــن املعالـــم الروماني�ة ،فعديـــدة الدور
الـــي اســـتخدم ســـكانها هـــذا الصنـــف كأطـــر لألبواب
ودعائم ويف أســـس للجـــدران ،وتعدى اســـتعمال احلجارة
الضخمـــة العادية إىل اســـتعمال تلك الـــي حتمل نقائش
وبعـــض املكونات األخرى للعمـــارة الروماني�ة مثل األعمدة
وتيجانهـــا ذات الزخرفة والنقوش .23وقـــد أثبتت املعاين�ة
امليدانيـــ�ة وجود احلجارة الضخمة يف مســـاكن قرى تلمني
وﭭبلـــي الـﭭديمة واملنصـــورة وأم الصمعة.

ِّ
تنتشـــر «التشـــة» 25علـــى نطـــاق واســـع ،وتســـى
َ ْ ْ
ْ َ
26
«تافـــزة» يف بعض القـــرى مثل البليدات و«شـــخش»
يف قرى أخـــرى مثل الـﭭــــلعة ،وهي حتتل موقعـــا قريب�ا من
جبال طباﭭــــة مثل املنشـــية والـﭭليعة وأم الصمعة ،وهي
ُ
صلبة لذلك تســـتخدم أساســـا يف بن�اء اجلدران وقد حترق
ويصنـــع منهـــا اجلبـــسُ .توجد «الرتشـــة» حتـــت طبقة
من األتربـــة ال يتجاوز ســـمكها يف أقىص احلـــاالت 0.30
م ،وتبـــ�دأ عملية اســـتخراجها من مقاطـــع مفتوحة بإزالة
الـــراب وحتديد حجـــم القطعة املـــراد قلعها.

ّ
ً
ثالثا :حجارة مخلفات البن�اءات التاريخية:

ً
ِّ ْ َ ْ
«التشة»:
خامسا:
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ينطلـــق العامـــل يف احلفـــر بالفـــأس يف مســـتوى
اخلطـــوط الـــي خطهـــا وعندمـــا تصعـــب العمليـــة يغـــر
ْ
األداة ويس ــتعمل َ
«الر َّي َاط ــة» ال ــي تمكن ــه م ــن الوص ــول
َ َّ َ ْ
إىل العم ــق ال ــذي يري ــده .و«الرياط ــة» ه ــي أداة حديدي ــة
صغ ــرة حبج ــم ك ــف الي ــد مس ــطحة وذات حاف ــة أمامي ــة
ِّ
ح ــادة وتتم ــز بمقبضه ــا اخلش ــي الطوي ــل ال ــذي ُيمك ــن
م ــن الوص ــول يف احلف ــر إىل عم ــق كب ــر .ت ــأيت فيم ــا بع ــد
العملي ــة األخط ــر وه ــي احلف ــر أس ــفل كتل ــة «الرتش ــة»،
ْ
ْ
َ ْ
«التل ِحيـــد» مزيـــد
«يل ِحـــد» ،ويعـــي ِ
ويقـــال محليـــا ِ
تعمي ــق احلف ــرة أس ــفل الكتل ــة لتس ــقط بس ــهولة ،وكأننــ�ا
به ــم يقص ــدون تذكرين ــا بلح ــود القب ــور ال ــي كان ــت م ــآل
البع ــض م ــن الذي ــن كان ــوا يمتهن ــون ه ــذا العم ــل حي ــث
ت ــويف حت ــت أنق ــاض ه ــذه املقاط ــع ع ــدد كب ــر م ــن الرج ــال
يف أغل ــب الق ــرى ال ــي ش ــملها البح ــث.
ُ
بعـــد أن تفصـــل كتلة كبـــرة ،تتـــم جتزئتهـــا إىل قطع
متوســـطة احلجـــم تصلـــح للبنـــ�اء ،توضـــع يف كومـــات
منفصلـــة عن أكـــداس احلجـــارة الصغرية اليت تتســـاقط
أثن�اء عمليـــة القلع والتجزئة ،وجتمـــع بدورها لتحمل أيضا
َ
ُ
يف محامـــل لتســـتغل يف عمليـــة بنـــ�اء اجلـــدران أو يف فرن
ُ
صنـــع اجلبس .تعترب هذه املـــواد الرتبيـــ�ة الصلبة من أهم
مـــواد البن�اء اســـتعماال وأكرثها جودة الســـيما يف تشـــيي�د
اجلـــدران ،كمـــا أن اســـتخدامها لوحدها ال يفـــي باحلاجة
لذلك يســـتعمل البن�اء بعـــض املواد اللين�ة كمـــادة للربط.

ً
ٌ
سادسا« :الف َّراش»:

توج ــد ه ــذه النوعي ــة م ــن احلج ــارة يف بع ــض الق ــرى
اجلنوبي ـ�ة م ــن نف ــزاوة ومنه ــا زيــرة احل ــداد جن ــوب ش ــرق
الفـــوار علـــى مســـافة ال تتجـــاوز  3كلـــم .تلتقـــط علـــى
س ــطح األرض ع ــادة يف ش ــكل صف ــاحئ مس ــطحة كب ــرة
احلجـــم ،ملحيـــة قليـــا نظـــرا لقربهـــا مـــن الشـــطوط،
يــراوح ســمكها  5و 15صــم وهــي ذات لــون رمــادي يميــل
ٌ
إىل األبي ــض .يعت ــر «الف ـ َّـراش» حج ــر صل ــب ج ــدا لكن ــه
طي ــع االس ــتعمال ويوظ ــف ع ــادة يف الس ــقوف كطبق ــة
مـــن الطبقـــات وخاصـــة يف ســـقف القبـــو .مـــا جتـــدر
مالحظت ــه ه ــو أن قل ــع ه ــذه احلج ــارة ونقله ــا ع ــادة م ــا
يت ــم م ــن ط ــرف صاح ــب املس ــكن نفس ــه لك ــن يف ع ــدة
فـــرات عندمـــا تشـــهد حركـــة التعمـــر ذروتهـــا الســـيما

يف فصـــل اخلريـــف ،يصبـــح بيـــع احلجـــارة مصـــدر رزق
وعم ــا مرحب ــا للكث ــر .تت ــم عملي ــة البي ــع بالكوم ــة .تبــ�اع
الكوم ــة ال ــي ذات األل ــف حج ــرة م ــن احلج ــم املتوس ــط
بثمـــن قـــدره  1000مليـــم ســـنة  1968وتبلـــغ تكلفـــة
نقلـــه  250مليمـــا.26
كانـــت هـــذه احلجـــارة تنقـــل يف البدايـــة علـــى ظهـــور
اجلم ــال باس ــتعمال وع ــاء مصن ــوع م ــن أغص ــان األش ــجار
الصحراوي ــة املتينــ�ة مث ــل الرت ــم واألزال والزيتــ�ة ويس ــى
ِّ َ
«الش ــك ْم ُبو» ،ويتم ــز ه ــذا الوع ــاء بش ــكله املخروط ــي ،اذ
ترب ــط ث ــاث أغص ــان م ــن الش ــجر مجتمع ــة يف األس ــفل
ث ــم تش ــد حبب ــل ب ــن واح ــدة وأخ ــرى وكلم ــا ارتفعن ــا حن ــو
األعل ــى يم ــدد احلب ــل قلي ــا مم ــا يعطين ـ�ا ش ــبكة متع ــددة
الثق ــوب ،توض ــع ل ــه ع ــرى يف مس ــتوى أعل ــى األغص ــان،
ويس ــتخدم بوض ــع اثن ــن عل ــى ظه ــر اجلم ــل واح ــد م ــن
كل جهـــة .ال خيلـــو «الشـــكمبو» مـــن بعـــض العيـــوب
فه ــو ال ينق ــل كمي ــات كب ــرة يف مرحل ــة واح ــدة ويصع ــب
ُ
اس ــتخدامه يف نق ــل احلج ــارة الصغ ــرة .تعت ــر ه ــذه امل ــواد
الرتبيـ�ة الصلبــة أفضلهــا جــودة وأكرثهــا اســتعماال الســيما
يف تش ــيي�د اجل ــدران ،كم ــا أن اس ــتخدامها لوحده ــا ال يف ــي
باحلاج ــة لذل ــك يس ــتعمل البنـ ـ�اء بع ــض امل ــواد الرتابيـ ـ�ة
اللينــ�ة كم ــادة للرب ــط.

ّ
ّ
املواد الرتابي�ة اللين�ة والهشة:

هناك مـــواد ترابي�ة لين�ة تســـتعمل يف حالتها الطبيعية
وأهمها الـــرويب وأخرى بعد حتويلها ومنهـــا اجلبس واجلري
واللـــوس والرماد .أما املواد الهشـــة فنعين بها املواد ســـهلة
الكســـر والتفتت ومنها الطوب.

ً
اوال :اجلبس:

يطلـــق أهـــايل املنطقة علـــى اجلبس الـــذي يصنعونه
ِّ
«الزب ْ
ـــس» ومن أهم هـــذه الطرق
بطرق مختلفـــة اســـم
ِ
يمكـــن ذكـــر« :املردومـــة» و«الكوشـــة» و«احلفـــرة»
و«املناصـــب» إضافـــة إىل الرمـــال املحروقة حتـــت أواين
الطبـــخ .يكتســـب اجلبس أهميـــة بالغة وقيمـــة ثابت�ة اذ
يســـتخدم يف العناصر اإلنشـــائي�ة وبن�اء «اخلـــوايب» 27إىل
حـــد أنها مـــن بني املـــواد اليت ختـــزن.28
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حفرة اجلبس.

قالب اجلبس.

َْ ُْ َ ْ
ُ َ ْ
ومة»:29
 .1جبس «الكوشة» و«المرد
«املردومـــة» و«الكوشـــة» طريقتـــان متشـــابهتان
ُ
تســـتعمالن عـــادة عنـــد احلاجـــة لكميـــة كبـــرة مـــن
اجلب ــس ،والف ــرق بينهم ــا يكم ــن يف ك ــون «املردوم ــة» يت ــم
ُ
خالله ــا إع ــداد اجلب ــس ف ــوق س ــطح األرض ،بينم ــا يف ــر
« للكوش ــة» حف ــرة ق ــد يتج ــاوز عمقه ــا امل ــر .يس ــتعمل
األهــايل التقنيـ�ة نفســها يف الطريقتــن ،ومراحلهــا كالتــايل:
 املرحلـــة األوىل :وضـــع كميـــة مـــن حطـــب النخيلواألشـــجار على ارتفاع  0.50م يف شـــكل دائري عادة
مـــا يتجـــاوز قطـــره  2م وارتفاعـــه  0.50م أو يزيـــد
ُ
ُ
«ك ْ
ـــر ِس».
بقليل ،وتســـى
 املرحلة الثاني�ة :وضع الطوب فوق احلطب يف شكلهريم مع اإلبقاء على منفذين اثنني ،يسىم كل منهما
ََْ
«منف ْس» ،يدخل من أحدهما الهواء وخيرج من الثاين
الدخان حبسب اجتاه الرياح .يرتب الطوب حبيث
ُيوضع األكرب حجما من األسفل ثم األصغر فاألصغر.
 املرحلـــة الثالثة :ردم الهرم بطبقـــة صغرية من الرتابورشـــها بالماء ،ثم إشـــعال النار يف احلطـــب ،وتدوم
عمليـــة حرق الطوب أيامـــا معدودة.

اثر خمود النار يقع إزالة األتربـــة ودك الطوب املحروق
بهـــراوة غليظـــة ليصبـــح جبســـا صاحلا لالســـتعمال.30
جيب اإلشـــارة إىل أن هذه التقني�ة ُت َّ
ســـى يف مناطق أخرى
ُ ْ ِّ
الزب ْ
ـــس» .31يمكن للفرن أو «الكوشـــة» أن
باســـم «فر ِن ِ
يكونا مباشـــرة جبانب املقطع ثم ُينقـــل اجلبس فيما بعد،
كمـــا يضطر بعضهـــم إىل نقل «الطـــوب» وصنع اجلبس
جبانب موقع البن�اء مباشـــرة.
 .2جبس احلفرة:
ُ
تســـتعمل هـــذه الطريقـــة بكـــرة يف قـــرى الـﭭليعـــة
وجزيــرة الوحي ــي واملنص ــورة ،وه ــي عب ــارة ع ــن حف ــرة يف
ع ــرق رم ــال متكلس ــة ،عل ــى عم ــق ال يتج ــاوز  2م وقط ــر ال
يتعـــدى 1،50م يف أقـــى احلـــاالت.32
ُ
توضـــع يف تلـــك احلفرة كميـــة من احلطب وتشـــعل
فيها النـــار ،وعندما تهـــدأ النار وينتهي لهيبهـــا يتم إدخال
جريـــدة خنلة خضـــراء إىل احلفرة وحك جدرانهـــا الداخلية
املحرتقـــة فتســـقط حبيبـــ�ات اجلبـــس يف القـــاع .يعـــاد
ُ
ّ
عـــدة ّ
مـــرات وتكرر نفـــس العمليـــة إىل أن
إشـــعال النـــار
تمتلـــئ احلفرة بالرمـــال املحروقة اليت تســـتخرج بعد أيام
وتوضـــع يف أكيـــاس وقد حتولت جبســـا رمـــادي اللون.
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« .3املناصب» كانون الطبخ:
تســتعمل املــرأة احلطــب لطهــي طعامهــا ،تضــع وعــاء
الطب ــخ عل ــى ث ــاث ركائ ــز م ــن الط ــوب يف ش ــكل مثل ــث
َْ
«من َص َبــة» وجمعهــا
تمثــل كل واحــدة منهــا زاويــة وتســى
«م َناص ـ ْ
َ
ـب» ،وه ــو الكان ــون ،33وبع ــد طب ــخ ع ــدة وجب ــات
ِ
َ َّ
تصبـــح املناصـــب جاهـــزة للـــدك والطحـــن باســـتخدام
عص ــا غليظ ــة.
ال يتطلـــب صنع اجلبـــس معارف ومهـــارات كربى ،إذ
يقـــوم به صاحـــب أو صاحبة املســـكن بوســـائله اخلاصة
وحـــى شـــراؤه ال يتطلـــب أمـــواال باهظة .يتمـــز اجلبس
بمجموعـــة مـــن اخلصائـــص أهمهـــا قدرته علـــى حتمل
الضغوطـــات املناخية باجلهـــة كاحلرارة الشـــديدة صيفا
والربودة القاسية شـــتاء ،وهو طيع االستعمال بعد خلطه
بالمـــاء وتصنع من اجلبـــس قوالب صاحلة للبنـــ�اء ،وهي
ْ
ْ
َ
وف ْطن َاســـة.34
ـــري ِ
خاصية عرفتها قريت�ا ِبش ِ
َّ
ُيفضـــل اجلبـــس مهمـــا كان مصـــدره عن بـــايق املواد

الســـيما عند االســـتفادة منه كمالط يف اجلـــدران ،يف حني
توظيفه يف لياســـة اجلدران والســـطوح واألرضيات تدفع
ِّ ْ
«التب ْ
يس» مرة يف الســـنة علـــى األقل
باألهـــايل إلعـــادة
ِ
يف إطار عمـــل جماعي ألنـــه مادة ســـريعة التأثـــر بعوامل
التعرية مثـــل الرياح وخاصـــة ذوبانه بفعل ميـــاه األمطار
وتآكلـــه بفعـــل عوامـــل الرشـــح األريض .رغـــم إجيابي�اته
العديـــدة ،فـــإن اجلبـــس املحلـــي ســـريع التأثـــر ببعض
العوامـــل الطبيعة خاصة األمطار ،مما يســـتدعي صيانت�ه
املوســـمية ،لذلـــك ُيعد يف كل مســـكن مكان خـــاص خبزن
ُ
كميـــات من اجلبـــس ،تســـتعمل يف الرتميمات.

«الط ْ
ثاني ً�اُ :
وب»:

يعتـــر «الطـــوب» كتلـــة مـــن الـــراب املتكلـــس
وتســـى مفردهـــا ُ
«طوبـــة» أو «طوبايـــة» ،36ويتمـــز
ُ
َ
ســـتخرج هـــذه
بلونـــه األبيـــض الـــذي يميـــل إىل البـــي .ت
الم ــادة م ــن مقاط ــع مفتوح ــة تق ــع بالق ــرب م ــن جب ــال
«طباﭭـــة» لذلــك تتمتــع قــرى مثــل املنشــية والـﭭليعــة وأم
الصمعـــة بهـــذا االمتيـــ�از يف حـــن تفتقـــده أخـــرى كقـــرى
نـﭭـــة وتنبيــب والرابطــة .خيتلــف «الطــوب» يف نفــزاوة إذن
عم ــا ه ــو موج ــود بمناط ــق أخ ــرى وال ــي يطل ــق فيه ــا ه ــذا
35
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االس ــم عل ــى قال ــب الط ــن املخل ــوط بالق ــش واملجف ــف
حت ــت أش ــعة الش ــمس.37
ُيعتبر الطـوب بنفـزاوة عـازال جيـدا للحـرارة ،38لكنـه ال

يتحمـل الضغـط الكبير ويسـتعمل اجلبس املحلـي كمالط
داخلـي وخاريج للجـدران اليت تبىن بهذه المـادة ،39لذلك فهو
مـن أفضـل مـواد البنـ�اء التقليديـة وينتشـر اسـتعماله علـى
ُ
نطـاق واسـع( الصـورة عـدد َ .)11ي َـول «الطـوب» أيضـا
إىل جبـس باسـتعمال طـرق مختلفـة وهـو دليـل علـى قيمتـه
َ
الكبرى يف العمـارة السـكني�ة املحليـة ُ
سـتعمل بكثرة عنـد
وي
الطبقات الفقرية بسـبب اخنفاض تكلفة استخراجه ونقله.

ً
ثالثاُّ :
الر ِوب:

عتـــر ُّ
ُي َ
الـــر ِوب صنفـــا مـــن أصنـــاف الطـــن ،ويقرتب
ُ
لونه مـــن األخضر احلمـــي .40تعدهـــذه المـــادة من أكرث
املـــواد اســـتخداما يف البنـــ�اء حبســـب املشـــاهدة العينيـــ�ة
والشـــهادات الشـــفوية ،وهي تمتاز بالعديد من اإلمكانات
واخلصائـــص املهمة والكثـــرة ،كما أنهـــا ال ختلو من بعض
ُ
ُّ
«الـــر ِوب» يف كل قـــرى
العيـــوب أو املعوقـــاتُ .يســـتخرج
املنطقة مباشـــرة على عني املكان الذي ســـيتم فيـــه البن�اء،
إذ يتوفـــر بمجـــرد إزالـــة طبقـــة مـــن األتربة علـــى عمق ال
ُ
يتجاوز  0.50م .تســـتعمل املســـحاة يف خلطـــه مع القليل
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مـــن الماء بداخل احلفـــرة ،ويبقى على تلـــك احلال مدة قد
ُ ْ
وي َّ
تصل إىل يومنيُ ،
ســـى حينها «خ ْم َرة» ،41ويستعمل يف
بن�اء اجلدران(الصـــورة عدد  )12أو لزجا كمـــاط أثن�اء بن�اء
َ
ســـتعمل يف كل األحـــوال كطالء ألنه
جـــدران احلجارة ،وال ُي
ســـهل االقتالع بفعل العوامـــل البشـــرية أو الطبيعية.
ترتفع القيمة اإلنشـــائي�ة لهذا النوع مـــن الطني عندما
ُ
ُ
َ
تصنـــع منه قوالـــب تســـتخدم يف بنـــ�اء احليطـــان بعد أن
ُيضاف لـــه قليل مـــن القش أو التـــن ،42وهو مـــا الحظناه
بكرثة يف قرى نـﭭــــة والبليـــدات والـﭭليعـــة .تتوفر باملنطقة
ّ
بعض املـــواد الهشـــة األخـــرى يف تكوينهـــا المـــادي لكنها
تكتسب صالبة يف وظيفتها عند حســـن توظيفها ،ومنها:

ً
ُْ ْ
رابعا:
«الت َبة »:

ِّ
ُتعتـــر ُ ْ
«الت َبـــة» ،وهـــي ذات لـــون ُبـــي ،نوعـــا مـــن
الـــراب املنتشـــر يف منطقـــة نفـــزاوة خاصـــة يف ســـفوح
آخــر مرتفعــات سلســلة جبــال «طباـــة» ،إذ يعــر عليهــا
ُ
بمجـــرد إزالـــة قشـــرة األرض الســـطحية .تعتـــر الرتبـــة
كمـــادة أساســـية يف بعـــض أنمـــاط مـــن الســـقوف ،43إذ
تمث ــل طبق ــة ضروري ــة لالس ــتفادة م ــن قدرته ــا الكب ــرة
عل ــى امتص ــاص املي ــاه وحتمله ــا أك ــر ف ــرة ممكن ــة خاص ــة
إذا مـــا تـــم دكهـــا بعنايـــة فائقـــة.44
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ُّ
ً
خامسا« :اللوس»:

ّ
ُيســـتخرج «اللـــوس» غالبـــا مـــن املناطـــق القريبـــ�ة
احل ـ ِّ
م ــن جب ــال «طباﭭـ ــة» وأصل ــه ت ــراب غلي ــظ َ
ـب،45
ِ
ويكـــون عنـــد اســـتخراجه أبيـــض اللـــون ،ثـــم حيـــرق يف
ْ
ـن أو َح َّم ـ ْ
ـاس م ــن حدي ــد ف ــزداد بي�اض ــه نصاع ــة.
َط ِاج ـ
ّ
خيل ــط «الل ــوس» عن ــد احلاج ــة إلي ــه بالم ــاء ويس ــتخدم
يف طـــاء اجلـــدران الداخليـــة واخلارجيـــة ألســـوار
املس ــاكن وغرفه ــا عن ــد امليس ــورين والفق ــراء عل ــى ح ــد
الســـواء(الصورة عـــدد  )13نظـــرا الخنفـــاض تكلفـــة
اس ــتخراجه ونقل ــه وحتويل ــه واس ــتعماله ،وكله ــا أش ــغال
تقـــوم بهـــا املـــرأة.46

ً
سادسا :الرماد:

ُ
ُيس ــتخدم الرم ــاد يف البنــ�اء التقلي ــدي يف ق ــرى واح ــات
نفـــزاوة كإضافـــة إىل مـــواد البنـــ�اء األساســـية خاصـــة
اجلبـــس وبالتحديـــد عنـــد اســـتعماله كمـــادة ربـــط يف
تش ــيي�د اجل ــدران ،47وه ــو يمث ــل أك ــر امل ــواد فاعلي ــة فيم ــا
يتعل ــق بالع ــزل احل ــراري ،وم ــن ه ــذه اخلاصي ــة يكتس ــب
أهميتــ�ه رغ ــم ن ــدرة اس ــتعماله كم ــا ه ــو الش ــأن بالنس ــبة
لبقي ــة م ــواد البنــ�اء.

مواد البناء في العمارة السكنية التقليدية بمنطقة نفزاوة من الجنوب الغربي التونسي
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بقية مواد البن�اء:
تتمثـــل هـــذه املـــواد يف اجلـــر والمـــاء كمـــواد محلية
واحلديـــد كمـــادة مجلوبـــة مـــن خـــارج املنطقـــة ويتـــم
تشـــكيلها محليـــا.

ً
أوال :اجلري:

ْ
ُ
َ
ـــر ْال َع ْ
«ال ْ
ُي َّ
ســـتعمل
ـــر ِب» ،وت
ســـى يف نفـــزاوة
ِ
َ
احلجـــارة الكلســـية ُ
ســـتخرجة مـــن مقاطـــع جبـــال
الم
«طباﭭــــة» لصنـــع هـــذا الصنـــف مـــن اجلـــر يف أفـــران
ُ
توج ــد غالب ــا يف أط ــراف القري ــة .48تهي ــأ أف ــران 49خاص ــة
ُ
بهــذه العمليــة علــى مشــارف القــرى وهــي ال ختتلــف كثــرا
عــن أفــران حتويــل الطــوب إىل جبــس إال أن درجــة احلــرارة
جيــب أن تبلــغ  1000درجــة مائويــة ،50وقــد كان الرتكــز يف
اس ــتعمال الوق ــود الطبيع ــي متمث ــا يف احلط ــب املجل ــوب
ُ
مـــن الواحـــة أو الصحـــراء ثـــم ْاســـتب ِ�دل يف وقـــت متأخـــر
بالفحـــم احلجـــري.51
يبق ــى اجل ــر يف الم ــاء مل ــدة ق ــد تتج ــاوز أس ــبوعا لك ــي
َّ
يتخمــر ،ويضــاف لــه القليــل مــن امللــح أو الشــب 52ملزيــد
تثبيتــ�ه عل ــى اجل ــدران أو الس ــقوف ،وم ــن أه ــم ممزيات ــه
قدرت ــه عل ــى القي ــام ب ــدور عك ــس أش ــعة الش ــمس بعي ــدا
ع ــن اجل ــدران نظ ــرا لبي�اض ــه الش ــديد وبالت ــايل التقلي ــل
مـــن تأثـــر احلـــرارة داخـــل الغـــرف ،لذلـــك ُيســـتعمل يف
تبييــض واجهــات الــدور واجلــدران الداخليــة واخلارجيــة
لس ــور املس ــكن.53
َ
ال يســـتخدم اجلري يف الوظيفة اجلمالية ،إنما ُيستخدم
ُ َ
أيضـــا يف وظيفة حمائي�ة إذ ت ْطلى به األســـطح للوقاية من
تســـرب مياه األمطـــار إىل داخل الدور ،54كمـــا خيلط بروث
الـــدواب 55أو الرتبـــة املجلوبـــة مـــن األوديـــة ويســـتعمل
َ ْ ْ
ـــه َبة».56
كمالط للجدران ،ويســـى هذا اخلليط «ش

ً
ثاني�ا :الماء:

ُيعتـــر الماء مـــن املواد األساســـية يف مختلـــف مراحل
ُ
البنـــ�اء ،يلب من العيـــون الطبيعية إن كانـــت قريب�ة من
موقـــع البنـــ�اء ،وتنقله نســـاء العائلـــة علـــى ظهورهن يف
جـــرار أو قـــرب أو على ظهـــور الـــدواب .قد يكـــون نقلهن
للمـــاء يف إطـــار عمـــل يـــويم تســـاعدهن فيـــه اجلـــارات
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والقريب�ات كمســـاهمة من املرأة يف هـــذا العمل اجلماعي.
أمـــا يف صورة حفـــر برئ ،فـــإن ذلك يتـــم على عـــن املكان،
َ
ُ
ســـتخرج منه الماء باحلبل والدلـــو .57خيتلف عمق البرئ
وي
من مـــكان آلخر ،وقد يصـــل إىل 20م ،ويتم بن�اء حاشـــيت�ه
باحلجـــارة املهندمة للمحافظـــة عليه من التهـــدم املتكرر.
حيتفظ بهـــذا البرئ بعد إتمام البن�اء لالســـتفادة من الماء يف
أغراض شـــى كغسل املالبس أو ســـقي املوايش والدواب،
كما قـــد تغرس خنلة أو شـــجرة مكانه.

ً
ثالثا :احلديد:

َ
ُيمثـــل احلديد املعـــدن الوحيد ُ
ســـتعمل يف العمارة
الم
الســـكني�ة يف ُقـــرى واحـــات نفزاوةُ ،
ويســـتعمل بأشـــكال
مختلفـــة وخاصـــة يف األبـــواب وشـــبابيك النوافـــذ ،58إذ
يســـهر احلـــداد التقليدي على صنـــع الصفـــاحئ واألقفال
واملفاتيح واملســـامري .59استخدمت الشـــبابيك احلديدية
اليت توضـــع للنوافـــذ ،يف مرحلة متأخرة ،وتســـى النافذة
َّ ْ
ـــباك» ،وقد حذق قلة من حـــدادي املنطقة صناعتها،
«ش
ِ
فهي جتلـــب من مدينـــ�ة صفاقس عـــن طريق جتـــار يهود
انتصبـــوا يف أســـواق قبلي ودوز.
حتتوي هذه الشـــبكة احلديدية على أشـــكال متعددة
ُ
مـــن الزينـــ�ة ،وتشـــد إىل إطـــار خشـــي ،ورغـــم دورهـــا

ثـقـافـة مـاديـة

الوظيفـــي الذي يتمثـــل يف حماية الدار من الســـرقة فإنها
احتـــوت على أشـــكال ممـــزة (الصورة عـــدد .)14
احتفظ املعمار التقليـــدي يف قرى واحات منطقة نفزاوة
بممـــزات اســـتخدام املواد اإلنشـــائي�ة املحليـــة ،60ولم تتم
اإلضافـــات إال نادرا ومع تلـــك اليت اســـتجابت للحاجيات
املحلية والعادات الســـكني�ة وتأقلمـــت مع البيئ�ة.

كان ــت هن ــاك اس ــتمرارية يف اس ــتخدام امل ــواد املحلي ــة
للبن ـ�اء وإع ــادة اس ــتخدام القدي ــم يف ح ــرص ش ــديد عل ــى
إع ــادة تدوي ــر امل ــواد ،ول ــم تك ــن لتظه ــر بش ــكلها النه ــايئ
ل ــوال خ ــرة البن�ائ ــن الذي ــن س ــاهموا بمعارفه ــم املتوارث ــة
يف تنويـــع تقنيـــ�ات اإلنشـــاء وتطويرهـــا يف مختلـــف
العناصـــر اإلنشـــائي�ة.
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أ .الزبري مهداد  -املغرب

مواد وطرق البن�اء
الطيين التقليدي

إن املوق ــع اجلغ ــرايف ال ــذي حتتل ــه دول الغ ــرب اإلس ــايم (مص ــر،
ودول املغـــرب الكبـــر ومـــايل) جعلهـــا حتظـــى بســـفوح مطلـــة علـــى
البحـــر األبيـــض املتوســـط واملحيـــط األطلـــي ،وخترتقهـــا سالســـل
جبلي ــة ش ــامخة ،وتتحل ــى اجله ــة اجلنوبي ـ�ة منه ــا بالواح ــات البديع ــة
الس ــاحرة .وق ــد انعك ــس كل ذل ــك عل ــى ثقافته ــا وتراثه ــا وتاريخه ــا
وأنم ــاط عي ــش س ــكانها.

1

وتـــراث هـــذه البلدان هـــو أحـــد اجلوانب الـــي ينعكـــس عليها
التنـــوع ،فهـــو غـــي ومتعـــدد األشـــكال ،فهنـــاك البنـــ�اء احلضـــري
املـــدين وهناك املعمـــار اجلبلي ثـــم البحري ثـــم الصحراوي ،أو شـــبه
الصحـــراوي ،وهنـــاك املســـاجد واملـــدارس واألبـــواب والقصبـــات
والقصـــور وغريهـــا؛ واليت ما تـــزال حتتاج جلهـــود الباحثـــن من أجل
تعرفهـــا وإماطـــة اللثـــام عن أســـرارها ونظمهـــا وأنســـاقها الثقافية.
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يف املنطقـــة الصحراويـــة يف هـــذه البلـــدان يهيمن نوع
مـــن الســـكن املبـــي بالـــراب ،وبتقنيـــ�ات متوارثـــة وفق
تقاليد عريقـــة .هذا البن�اء يســـتخدم الطني مـــادة أولية،
وبه تلحم حجارة األســـس ،وترفع األســـوار وتبىن األبراج،
وتتشـــكل املدين�ة وفق تصميـــم خاص.
البن�اء بالطـــن ليس حكرا على هذه املنطقة ،فســـكان
مناطـــق واســـعة مـــن البـــاد العربيـــ�ة وآســـيا الصغرى
وأفريقيـــا ،بنوا بالطـــن منازلهم وحتصين�اتهـــم ،وما زالت
منشـــآت معماريـــة ضخمة وقديمـــة قائمـــة إىل اليوم ،يف
حضرموت باليمن ،وحلب بســـوريا ،وحائل يف الســـعودية
ويف بلـــدان ومـــدن أخرى كثـــرة يضيق املجـــال بذكرها.
يف كل هـــذه البلدان ،تـــوارث الناس تقنيـــ�ات ومهارات
وثقافة البن�اء بالطني ،وتب�ادلوها ،وأســـهموا كل بقســـطه
يف إنضـــاج التجارب وتطويرها ونشـــرها.
إال أن الالفـــت للنظر يف هـــذه العمـــارة الطيني�ة ببلاد
الغـــرب اإلســـايم ،هـــو صالبتهـــا وقوتها علـــى الصمود
يف وجـــه الظـــروف املناخيـــة وعوامـــل التـــآكل ،فضال عن
تصميمها الهنديس والبديع والرائـــع والتنظيم االجتماعي
املحكم الـــذي يدبرها.
وظفـــت الســـاكنة معارفهـــا القديمـــة يف النهـــوض
االقتصـــادي ويف التحصـــن العســـكري ،ويف االســـتقرار
االجتماعي والتماســـك الســـكاين واألمن الـــرويح والبدين
لســـكان املنطقة.

إن دراســـة أســـاليب العمارة الطينيـــ�ة التقليدية تعد
ضرورة لصيانـــة هذا الرتاث الهام ،صونـــا للذاكرة وحفاظا
علـــى البيئـــ�ة وضمانـــا لالكتفـــاء الـــذايت ومحاربـــة للفقر
والفـــوارق االجتماعية.
هـــذا البحـــث يـــروم التعريـــف باملـــواد املســـتعملة يف
البنـــ�اء الطيـــي وكيفيـــة اإلنشـــاء وتقاليـــده .واعتمدنـــا
يف ســـبي�ل إجنـــاز هـــذا العمـــل علـــى املقاربـــة الوصفيـــة،
وتم ــت االس ــتعانة يف جم ــع املعلوم ــات بالزي ــارات ال ــي
قمن ــا به ــا لع ــدد م ــن قص ــور وقصب ــات اجلن ــوب الش ــريق
للمغـــرب ،وعلـــى احلـــوارات واملقابـــات الـــي جمعتنـــ�ا
بالســكان املحليــن و«معلــي البن ـ�اء» بهــذه املناطــق ،إىل
جان ــب دراس ــة ع ــدد م ــن الوثائ ــق املص ــورة ،واس ــتقرائها.
كل ذل ــك مكنن ـ�ا م ــن تكوي ــن ص ــورة ش ــاملة ودقيق ــة ع ــن
موض ــوع البح ــث.

العمارة الطيني�ة:
يقصد بالبنـــ�اء الطيين ،هـــو ذلك النمط مـــن العمارة
التقليديـــة القديمـــة املتوارثة ،الـــي تقام بالطـــن الينء،
تبـــى بالرتاب اخلـــام ،دون حتويلـــه أو إنضاجه علـــى النار،
أو تغيري طبيعتـــه بأية إضافات كمياوية مؤثرة ،باســـتثن�اء
إضافـــة مـــواد طبيعية كاحلـــى ،أو التنب الـــي ال تؤثر يف
تركيب�ة الـــراب وال طبيعته.
وهــذا البنـ�اء ،وإن كان يطلــق عليــه بنـ�اء طيــي أو تــرايب،
فإنــه ال يســتعمل الــراب مجــردا ،بــل يســتعان فيــه بمــواد
أخ ــرى ،كاحلج ــارة يف األس ــس ،واخلش ــب يف الدعام ــات،
واجل ــر أو اجل ــص يف التكس ــية ،وغ ــر ذل ــك م ــن املكون ــات
وم ــواد البن ـ�اء ،ويمك ــن ترتيبه ــا عل ــى الش ــكل الت ــايل:

وهذه العمـــارة أضحت بمثابـــة وثيقة ناطقـــة بثقافة
الســـكان وعاداتهـــم وأصولهـــم ،فهـــي ترســـم لنـــا صورة
واضحـــة املعالم عـــن الكيفية اليت عاشـــوا بهـــا وتعاملوا
بها مع بيئتهـــم المادية ومحيطهم الســـيايس وتطلعاتهم
االقتصاديـــة ،وعقائدهـــم ،وتفاعلهـــم مـــع غريهـــم ،عرب
األزمـــان والعصور.

ً
اوال :احلجارة:

هذا الـــراث الهام أصبـــح اليوم مهـــددا باالندثار ،على
الرغم من أهميت�ه االقتصاديـــة واالجتماعية والبيئي�ة ،ويف
حتقيق التنمية املســـتدامة واحلفاظ على املوارد الطبيعية
مـــن الهدر والتلـــوث ،فالبن�اء اإلســـمنيت احلديث انتشـــر
يف كل هـــذه املناطـــق ،وأضىح يهـــدد مكوناتهـــا الطبيعية
بالتخريب والدمار.

احلجارة هي تلك القطع املختلفة األحجام واألشـــكال
الناجتـــة عن تكســـر الصخـــور املكونـــة للقشـــرة األرضية
اخلارجية ،وقد اســـتخدمها اإلنســـان يف البنـــ�اء منذ أقدم
العصور ،فاســـتعملها يف بن�اء اجلدران ،ويف وضع أساسات
األبنيـــ�ة ،ويف إجنـــاز عناصـــر معمارية متنوعـــة ،كاألعمدة
والعقـــود واألقـــواس ،كمـــا تعد وســـيلة هامـــة يف تبليط
مواد وطرق البناء الطيني التقليدي
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األرضيـــات ومـــا زالـــت اآلثـــار الـــي خلفتهـــا احلضارات
الســـابقة يف البالد تشـــهد بقيمـــة وأهمية هـــذه المادة
من أهـــم أنـــواع احلجـــارة الـــي تســـتعمل يف العمارة
املغربيـــ�ة حجـــارة اجلرانيت الســـوداء ويتم اســـتخدامها
خاصـــة يف بن�اء أســـاس األســـوار علـــى ارتفاع حـــوايل مرت
واحـــد اتقـــاء للرطوبـــة والفيضانات.
يف حني تســـتعمل «حجـــارة اللوس» يف البنـــ�اء بواحة
بين ســـوف يف اجلنوب اجلزائري ،وهي احلجارة الواســـعة
االنتشار يف املنطقة.
أمـــا يف بنـــ�اء اجلـــدران ،فتســـتعمل أحيانـــا احلجـــارة
اخلامـــة (غشـــيمة) دون تهذيب ،وهي حجـــارة صغرية أو
متوســـطة يف مقدور البن�اء ومســـاعده حملهـــا والتصرف
فيهـــا ،تضـــاف إليها كميـــات كافيـــة من املـــاط الطيين
املعجـــون جيـــدا ،حىت تســـتقر احلجـــارة يف مكانها
كمـــا توجد جـــدران مبنيـــ�ة باحلىص الدقيـــق املمزوج
باملالط ،تشـــكل منه عجين�ة شبه متماســـكة ،يتم إفراغها
بني لـــويح التابـــوت ودكها جيدا.

ً
ثاني�ا :الطني:

الرتبة مـــادة طبيعية واســـعة االنتشـــار على ســـطح
اليابســـة يف كل البلدان ،وتعد مادة البن�اء األوىل يف اجلنوب
املغـــريب واجلزائري والتونـــي وكـــذا يف موريت�اني�ا وجنوب
الصحراء ،يســـتعمل الرتاب خالصا يشـــكل منـــه عجين�ة
بإضافة المـــاء فيتكون طني ناعم يمكن صياغة أي شـــكل
منـــه أو وضعه يف قوالـــب .أو تضاف إليه بعـــض األلياف
النب�اتيـــ�ة ،وأهمهـــا التـــن ،ويوضـــع يف قوالـــب ويجفف
حتت الشـــمس لتشـــكيل الطوبة ،أو يدك يف التابوت لبن�اء
جـــدار بالطابيـــ�ة .أو تبىن بـــه اجلدران احلجريـــة وتلبس،
أو القصبيـــ�ة اخلفيفـــة ،كما يشـــوى يف األفران إلكســـابه
صالبـــة وقوة إلنتـــ�اج اآلجر.
ً
وختتلـــف خواص الطني الفزييائي�ة تبعـــا لعدة عوامل،
أهمها :نســـبة كل مكـــون من املكونـــات يف املزيـــج ،درجة
خشـــونت�ه أو نعومتـــه ،األمـــاح واملعـــادن املوجـــودة فيه،
ودرجة رطوبتـــ�ه .وأجـــود الرتبة ما كان خاليـــا من احلىص
الكبري ،وفقـــرا من املـــواد العضوية ،وحيتوى على نســـبة

متوازنة مـــن الرمل والكلـــس والصلصال ،فكـــرة الرمال
جتعـــل البن�اء هشـــا ،أما ارتفاع نســـبة الصلصـــال فيؤدي
إىل تشـــققات يف البنـــ�اء وتآكله بفعل الرطوبـــة والماء ،كما
أن املـــواد العضويـــة تتحلل مع الزمـــن ما يـــؤدي إىل تآكل
وإضعـــاف البن�اء.
وبالنظـــر إىل تنوعـــه الكبـــر ،فإنه يصعـــب إخضاعه
ملواصفـــات معينـــ�ة ودقيقة.

ً
ثالثا :الطوب:

اســـتعمله املغاربـــة منـــذ القـــدم ،فبعـــض البن�ايـــات
بمراكـــش الـــي تعـــود للحقبـــة املرابطيـــة (القـــرن الثـــاين
عشـــر امليـــادي) أنشـــئت بالطـــوب ،والطـــوب يصنـــع
مـــن تـــراب يمـــأ بـــه قالـــب مخصـــص .الـــراب املعـــد
لصناعـــة الطـــوب خيتلـــف عـــن تـــراب التابـــوت ،حيـــث
ينقـــى مـــن احلجـــارة ،ويعـــد إعـــدادا قبليـــا خاصـــا قبـــل
الصن ــع ،ويغط ــى بالم ــاء ليل ــة كامل ــة عل ــى األق ــل ويعج ــن
جيــدا باألرجــل يف اليــوم املــوايل ،وإذا كان بــه صلصــال كثــر
يضيـــف املعلـــم إليـــه رمـــا أو تبنـــ�ا ،وبعـــد ذلـــك يصنـــع
الطـــوب .ويســـتعمل قالـــب بـــه جتويفـــان اثنـــ�ان أو أكـــر
إلنتـــ�اج طوبتـــن أو أكـــر دفعـــة واحـــدة ،حبيـــث يؤخـــذ
الطـــن يف شـــكل عجينـــ�ة خشـــنة ترمـــل بتمريرهـــا فـــوق
فرشـــة مـــن الرمـــل معـــدة لهـــذه الغايـــة ،أو تمـــرر فـــوق
الت ــن الرقي ــق ،ث ــم تلق ــى يف القال ــب املرط ــب بالم ــاء أيض ــا
واملرم ــل ،ث ــم تضغ ــط داخل ــه ح ــى تلتح ــم أج ــزاؤه ،بع ــد
أن تأخ ــذ ش ــكلها النه ــايئ خت ــرج م ــن القال ــب وجتف ــف يف
الش ــمس يف م ــدة ت ــراوح م ــا ب ــن أربع ــة أو خمس ــة أي ــام.1
ال يتصـــف الطوب باجلودة واملتانة اليت تمزي املنشـــآت
مـــن التابـــوت ،وال يقاوم الطـــوب الرطوبة والماء بشـــكل
جيـــد ،واســـتعماله منحصـــر يف اجلـــدران العاليـــة اليت ال
تتصل مباشـــرة بـــاألرض أي يف الطوابق العليـــا فقط ،ويف
اجلدران الداخليـــة للمنازل.
كمـــا تســـمح مرونتـــ�ه يف تنفيـــذ األشـــغال املعقـــدة
كاألقـــواس والتشـــكيالت املزخرفـــة ،أحجـــام الطـــوب
ختتلـــف باختـــاف اســـتعماالته ،فالطـــوب املخصـــص
لتعلي ــة اجل ــدران الس ــميكة تك ــون مقاييس ــه  35عل ــى 17
عل ــى  8س ــم ،ويتخ ــذ ط ــوب أصغ ــر قلي ــا مقاييس ــه 31

ثـقـافـة مـاديـة

2

عل ــى  15عل ــى  7لبنــ�اء اجل ــدران الداخلي ــة الصغ ــرة ،أم ــا
الط ــوب املخص ــص للزخ ــارف فتك ــون مقاييس ــه أصغ ــر
 27علـــى  13علـــى 6ســـم.2
وبالنظـــر لما تتطلبـــه صناعة الطوب من مـــاء وتراب
فإنه يســـتعمل يف املناطـــق الغني�ة بالماء .ويســـى صانع
الطوبي�ة «الطـــواب» يف اصطالح مجتمـــع تافياللت.3

ً
رابعا :الطابي�ة أوالتابوت أو الركز:

من  20إىل  30ســـم ثم يصـــار إىل طرقهـــا ودكها وضغطها
بواســـطة مطارق حجرية أو معدني�ة خاصة ثقيلة ومتعددة
األشكال تســـى «املركز» ،وكل صبة بارتفاع القالب ،بعد
«الركـــز» تت�داخل املواد املكونة للعجين�ة وتتماســـك ،يفك
القالـــب لريكب من جديـــد على اجلزء املكمل للســـابق.
وم ــن األس ــاليب الهادف ــة إىل التقوي ــة كذل ــك إف ــراغ
فرشــة مــن الكلــس اجلــر فــوق الطبقــات املكونــة للجــدار
واحـــدة واحـــدة ،وبـــن اللـــوح واآلخـــر ،حبيـــث تتماســـك
الطبق ــات عن ــد وض ــع الواح ــدة ف ــوق األخ ــرى يف تراتبه ــا
العم ــودي ،ويلتح ــم الل ــوح بال ــذي جي ــاوره ،ويلتص ــق ب ــه
يف ترات ــب أفق ــي ،وبع ــد أن يكتم ــل البن ـ�اء تطل ــى واجهات ــه
بلي ــاط م ــن ال ــراب وبع ــض اجل ــر كذل ــك.

التابـــوت يف اللغة املحليـــة املغربي�ة هو قالـــب الرتاب
املضغوط الـــذي أدخلـــه الفينيقيون إىل املغـــرب ،واللفظ
مشـــتق من الكلمة الفينيقيـــة طابيـــ�ة .ويتلخص يف ملء
قالب من خشـــب بـــراب غري دقيـــق به بعـــض البلل ،ثم
يضغط إىل أن يغدو متماســـكا ،إثر ذلك يســـحب القالب
تـــاركا الثغرات اليت تمـــز هذا النظام املســـتعمل خصيصا
يف بن�اء األســـوار .وهي تقني�ة قديمة جـــدا ،ولم يطرأ عليها
أي تغيـــر حيـــث أن الطريقة الـــي يتم بهـــا البنـــ�اء اليوم
هي نفســـها الـــي كان يتم بهـــا البن�اء يف المايض الســـحيق
وبنفس الوســـائل وأدوات البن�اء.

ً
خامسا :الرمل:

يدك الـــراب وتشـــيد اجلـــدران لوحا لوحا ،يف ســـمك
يـــراوح يف أغلـــب األحيان ما بـــن نصف املرت وثالثـــة أرباع
املرت ( 50و  70ســـم) وتأيت صالبة اجلـــدران من قوة الدك،
ومـــن كميـــة الكلس الـــي خيلط بها الـــراب .وتتـــم عملية
الصب علـــى عـــدة مراحـــل ،ويف كل مرحلة ترتفـــع الصبة

الرمل مزيـــج حبيب�ات مفككة من مختلـــف الصخور،
وهو مادة بن�اء متوفرة بشـــكل جيـــد يف املناطق الصحراوية
وشـــبه الصحراويـــة ،ومجـــاري الوديـــان ،يســـتعمل بعد
غربلتـــه وعزل احلىص الكبري والشـــوائب النب�اتي�ة وغريها،
ويقســـم إىل نوعني:

ويبل ــغ ط ــول الطابيــ�ة ح ــوايل ثالث ــة أمت ــار ،وعلوه ــا
ح ــوايل  0.80م ــرا وي ــراوح الس ــمك م ــا ب ــن  0.90م ــرا
وم ــر ونص ــف وبذل ــك يص ــل ارتف ــاع الس ــور املش ــيد م ــن
الطابيــ�ة إىل  11م ــرا وأك ــر بالنس ــبة لألب ــراج.4
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فنيـــ�ة معماريـــة قديمـــة ،ويـــكاد ال خيلو بيت قيـــد اإلجناز
من وجـــود ديكورات جصيـــة يف الغرف واملمـــرات والزوايا
وغريهـــا ،فاملعمار املحلي باجلص املنقـــوش يكتيس جماال
باهـــرا ،لذلك جنـــده بكرثة يف القصـــور والـــدارات الراقية.

ً
سابعا« :الزليج» اخلزف:

3

نوع خشـــن يمـــزج مـــع الطـــن ،وتفرش بـــه األرضوا لسطوح.
ونوع رقيق يســـتعمل يف تكســـية اجلـــدران ،ومنحهاليونة ومالســـة.

ً
سادسا:اجلبس واجلص:

يســـتخدم اجلص على نطاق واســـع يف أغراض البن�اء،
يســـتعمل يف تبليط الواجهات الداخليـــة للجدران ،تغطية
احلوائـــط وزخرفتها بالنقـــوش البديعـــة .فاجلص يتخذ
شـــكل املكان الذي يزينـــ�ه ،فيحيط إطارات الفسيفســـاء
والزليج وحيتـــل اجلزء العلوي لألســـوار وحتت الســـقف.
كما يزيـــن األقواس واألعمـــدة احلاملة للســـاكف وعقود
األبـــواب ،واملحاريب ويتوزع اجلص املنقوش على شـــكل
إفريز أو إطار مســـتقيم ،أو محـــدب أو مقوس.
وقـــد اســـتهوت هذه المـــادة محـــريف البن�اء لســـهولة
اســـتعمالها ،وتشكلها ،واســـتجابتها لتخطيطات النحات
الذي يســـتطيع أن ينقش عليها أجمل األشـــكال بسهولة
ويســـر؛ فاجلـــص مـــادة بســـيطة هشـــة ،لكنهـــا تتحول
بالزخرفـــة إىل أعمـــال فنيـــ�ة غايـــة يف الروعة تســـتعيض
عن رخص المادة وبســـاطتها بروعة التشـــكيل وفخامته.
ففـــي املغرب يعد تزيـــن املنازل باجلـــص املنقوش حرفة

يصنع الزليج كســـائر املنتجات اخلزفية من صلصال،
يســـتخرج النوع األحمر الشـــائع منـــه من ضـــوايح املدن،
يكـــون الصلصـــال اخلـــام عبـــارة عن كتـــل كبـــرة ،يعالج
لتخليصـــه من األحجار الكلســـية واحلـــى ،بعدها يفتت
بمطرقة خشـــبي�ة خاصة تســـى املجيم ،ويوضـــع إثر ذلك
يف اجلابي�ة ،وهـــي أحواض وصهاريج مملـــوءة ماء لرتطيب�ه
وتليينـــ�ه ،ثـــم يعجـــن يف جفان كبـــرة ،بعد أن يصبـــح لين�ا
طيعا ،تصنع منـــه مربعات صغرية احلجـــم ال تزيد أبعادها
عن  10سم ،وســـمكها يف حدود  1سنتمرت ،وأحيانا يستعني
الصانع بـــأدوات مســـاعدة تنتج له األشـــكال الهندســـية
املختلفـــة (مربعـــات ،مثلثـــات ومســـتطيالت) تدخل إىل
الفـــرن لتأخذ شـــكلها األول ثم ختـــرج وتصبغ ثـــم تعاد مرة
أخرى للفرن لتأخذ الشـــكل النهايئ ،وتـــأيت املرحلة الدقيقة
وهـــي حنتهـــا وتركيبهـــا بشـــكل متن�اســـق على اجلـــدران
لتشـــكيل البالطـــات الفنيـــ�ة املزخرفـــة من قطـــع الزليج
املتنوعـــة وامللونة اليت جتمع على شـــكل جنوم أو أرابيســـك.
تمـــر الصباغـــة مـــن مرحلتـــن ،حبيث تطلـــى خاللها
القطع بالتســـبيقة ثم تلون باأللوان املختـــارة .وهو ما يمنح
الزليج املغـــريب خصوصيت�ه املمزية له عن غـــره من الزليج.
قطـــع الزليـــج تنتظـــم بأشـــكال ال حصـــر لهـــا ،تزين
جـــدران املبـــاين اخلارجيـــة والداخلية واألعمـــدة والقباب
واألرضيـــات ،وكل ما يقـــام من آثار معمارية بال اســـتثن�اء.
ال يمكـــن للمـــرء أن يقاوم ســـحر ثرائـــه الزخـــريف وجاذبي�ة
ألوانـــه الســـاحرة يف زوايا البنـــ�اء وجدرانه.

املواد من أصل نب�ايت
تعـــد ذات أهميـــة خاصـــة يف البنـــ�اء ،وخصائصهـــا
الطبيعيـــة تمنحهـــا امتيـــ�ازا وحظـــوة يف مجال البنـــ�اء ،يف
إعالء اجلدران ،ويف التســـقيق ،واألعمـــدة والدعامات ،ويف

ثـقـافـة مـاديـة

صناعـــة األبواب والنوافذ ،كما تســـتعمل وقـــودا إلنضاج
اآلجـــر يف األفران ،وأهـــم ما يســـتعمل منهـــا يف البن�اء:
جـــذوع النخيل ،تتخذ منهـــا أعمدة لدعم الســـقوفوالســـالم ،ومصـــدرا خلشـــب األبـــواب والنوافـــذ،
وتســـتعمل باخلصوص جذوع األشـــجار املســـنة ،أو
اليت مســـتها آفـــة تمنعها مـــن اإلنت�اج؛
السعف واجلريد يستعمل لتغطية السقوف؛كمـــا تتخذ من اخلشـــب قوالـــب الطـــوب وتوابيتالطابيـــ�ة ومهـــراس الدك.

ً
اوال :اخلشب:

وهو ثالثـــة أنواع :خشـــب الصفصاف ،خشـــب األرز
وخشـــب النخيـــل .ويعترب خشـــب األرز الصنـــف األكرث
شـــهرة واســـتعماال يف القصور الفياللية وخاصة املخزني�ة،
ســـواء يف البنـــ�اء أويف الزخرفـــة .ويظهر عمومـــا يف األجزاء
العليـــا ،إنه المادة املفضلة يف تشـــيي�د الســـقوف والقباب
والرتاجـــات اخلارجية واألروقة الداخليـــة ،ويف صنع املنابر
واألبـــواب واملشـــربي�ات ...كمـــا اســـتخدم أيضا خشـــب
النخيل والصفصـــاف ولكـــن بكيفية أقل.
وتتخذ من اخلشب عدة قطع ،أهمها:
«المـــادة» ويرتاوح طولهـــا ما بني الثالثة والســـبعةأمتار ،وســـمكها بمقاســـات مختلفة؛
«الكايزة» وهي أصغر من «المادة» وأقل سمكا منها؛«الورقـــة» وهي قطعة من اخلشـــب تثبت أســـفل«الكايزة» وتكـــون أرق منها
«التشـــبيكة» أو «تشـــبيكة الربط» وهي أخشـــابصغـــرة ،تســـتعمل لتشـــبيك وحلـــم أخشـــاب
«الكايـــزة»
«الفـــرد» وهو عبـــارة عن خشـــبة من النخيـــل يبلغطولها مـــا بني متريـــن ونصف وثالثة أمتـــار ،ويصل
ســـمكها أحيانا إىل نصـــف املرت ،وتســـتعمل يف مدخل
املنـــازل والبيوت وأحيانا يف الســـقف؛
«القنط ــرة» اق ــل س ــمكا م ــن «الف ــرد» تس ــتعمليف الســـقوف

«الكريـــدة» خشـــبة صغـــرة طولهـــا مـــا بـــن املـــروامل ــر والنص ــف ،وس ــمكها ي ــراوح م ــا ب ــن  15و30
ســـنتمرت يتـــم تصفيفهـــا وإتقانهـــا لتكـــون بعـــض
األشـــكال الهندســـية يف الســـقف إمـــا علـــى شـــكل
مربعـــات أو مســـتطيالت.
اجلريـــد والقصـــب ويوظفان يف بن�اء ســـقوف بعضالبيـــوت وحظائر احليوانـــات والدواجن؛
الساكف وهو ما يقابل العتب�ة من أعلى الباب ،ويشيدإىل جانب السقوف واخلرجات من اخلشب.

عملية البن�اء
ً
اوال :اختي�ار املوقع:
أوال وقبـــل كل يشء ،يتـــم اختي�ار املوقع االســـراتييج،
الذي يضمـــن حماية ســـكان القصبـــة أو القصـــر ،ويوفر
فرصـــة ملراقبـــة الطـــرق التجاريـــة .وتتوفـــر به شـــروط
العيـــش املالئمـــة كالمـــاء والزراعـــة .واملوقـــع اجلغرايف،
دائمـــا يكون تال مشـــرفا على الـــواد ،فوق قاعـــدة صخرية
(الكرانيت) .وســـط القصر بالنســـبة للقصبة البسيطة،
وخـــارج القصر بالنســـبة للقصبـــة املركبة.
املوقـــع جيـــب أن يكـــون قـــرب منبـــع مـــايئ أو مجرى
الـــواد ،يف مـــكان مرتفـــع ،حـــى ال تصلـــه ميـــاه الســـيول
والفيضانـــات ،وغالبا مـــا تكون األرضية فيـــه صلبة وغري
ُ
صاحلـــة للحـــرث ،حـــى ال تســـتعمل األرايض الصاحلة
للزراعـــة كموقـــع للبن�اء.

ً
ثاني�ا :تقني�ات البن�اء:

التقاليـــد املعماريـــة للمنطقـــة تشـــهد علـــى أصالة
ثقافية نادرة نشـــأت يف هذا الوســـط املتفرد وامزتاج ثقايف
حمل أفـــكارا وتأثـــرات وافدة مـــن أصقاع عديـــدة نقلت
أفكارا وجتـــارب قمينـــ�ة باالعتبـــ�ار .فتطـــورت يف املنطقة
معرفة ناجتة عـــن تقني�ات متطورة جدا بلغـــت درجة عليا
من اجلـــودة واإلتقان.
جميع مواد البنـــ�اء من مصدرها البيئـــ�ة املحلية ،فمن
الرتاب تتخذ اجلـــدران وتلبس وتصنع األقـــواس وتركب
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الســـقوف .أمـــا اخلشـــب ،فاعتبـــ�ارا ملزايـــاه ومقاومتـــه
لعوامل التلـــف فتتخذ منه املكونات األفقية والســـقوف،
بينمـــا احلجـــارة فتســـتعمل حســـب املتطلبـــات وأحيانا
أساســـا للبن�اءات.

ً
ثالثا :األساس:

يـــؤدي األســـاس دورا هاما يف ثبـــ�ات البنـــ�اء وحمايت�ه
من الســـقوط ،بضمان ارتـــكازه على األرض ارتـــكازا ثابت�ا،
لذلـــك توضـــع األساســـات يف أرض صخريـــة صلبة على
عمـــق مالئم.
لوضـــع األســـاس حتفـــر األرض حـــى يصل البنـــ�اء إىل
أرضيـــة صلبة يضـــع عليها أســـاس البن�اء الـــذي يتخذ من
مواد صلبـــة :حجارة صمـــاء أو حجارة مســـطحة مخلوطة
بطـــن؛ وأحيانا كثـــرة توضع اجلدران فوق ســـطح األرض
مباشـــرة على خندق بعد فرشـــة من احلجارة كأســـاس لها.
وكلما كانت األرض صلبة كان وضع األســـاس ســـهال
وغري عميق ،أما ســـمك األســـاس ،فهو يف الغالب أكرب من
ســـمك اجلدران .يبىن األســـاس مـــن حجـــارة ،واألفضل
أن تكـــون حجـــارة قاعديـــة غـــر حامضيـــة ،كالبازلـــت أو
الكرانيت ،ويتم اســـتعمال حجر كليس أو رســـويب أحيانا يف
غياب حجـــارة بديلة ،ويتم حلم احلجـــارة بالطني املمزوج
بالكلـــس وفق معايـــر مضبوطة .ويرتفع األســـاس أحيانا
إىل مرت فـــوق األرض.

أمـــا بالنســـبة لوضـــع األســـاس يتـــم رســـم تصميم
للقصبة باخليوط (لقناب) .املثبتـــ�ة يف األرض بأعواد من
القصـــب .إذا كانت القواعد الصخرية هي ســـطح األرض
تبـــ�دأ عملية البنـــ�اء باألحجار حىت ارتفاع مـــر واحد إىل مرت
واحـــد ونصف ،أمـــا إذا كانت القاعدة بعيدة عن الســـطح
يتم احلفر حـــى نصل إىل القاعدة الصخرية على مســـافة
نصف مرت إىل مـــر واحد.
مـــن املواد املســـتعملة يف هذه املرحلة األحجـــار الكبرية
بكل أنواعها غـــر املنحوتة ،ويضاف إليهـــا الرتاب املختلط
بالتنب والماء ملـــلء الفراغات بني احلجارة ،مع اســـتعمال
اخليـــط ومـــزان المـــاء لتفـــادي االعوجـــاج وامليـــان،
وصاحـــب كل هذه املهـــام هو «ملعلـــم ن أزرو».

ً
رابعا :مرحلة بن�اء اجلدران:

تبىن اجلدران على أساسات متين�ة ،يقوم بالعملية
البن�اء «ملعلم ن وطوب» بمساعدة عامل آخر ين�اوله املواد.
قبل الشـــروع يف البن�اء يتم مد خيط أو اثنني متوازيني
يف اجتـــاه أفقـــي مســـتو ،لتحديد مســـار اجلـــدار ونقطيت
بدايت�ه ونهايت�ه ،واســـتقامته ،مســـتعين�ا بمزيان االســـتواء
لتفادي ميالنـــه أو اعوجاجه.
يتم البن�اء بالطـــوب أو بالطابي�ة بدك الرتاب يف التابوت.
توضـــع لبن�ات الطوب بشـــكل خـــاص ،حبيـــث توضع كل
لبنـــ�ة فوق نصفي لبنتـــن حرصا على تماســـك اجلدار.
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أمـــا عمليـــة بنـــ�اء اجلـــدران بالطابيـــ�ة فهـــي أصعـــب
مرحل ــة يف البنــ�اء ،لم ــا تتطلب ــه م ــن الوق ــت وب ــذل اجله ــد
العضلـــي ،وقـــد أشـــار إليهـــا بتفصيـــل ابـــن خلـــدون يف
مقدمت ــه ،يتطل ــب ه ــذا العم ــل تقني ــن يس ــمون محلي ــا
«املعلمـــن» يف اســـتعمال اللـــوح «التابـــوت» وهـــي
عب ــارة ع ــن جه ــاز خش ــي مك ــون م ــن أربع ــة أل ــواح يوض ــع
لوحـــن طـــوال ،ولوحـــن آخريـــن عرضـــا ،يبلـــغ طولهمـــا
ح ــوايل متري ــن إىل متري ــن ونص ــف ،وعرضهم ــا خمس ــون
ســـنتيمرت ،علـــى ارتفـــاع مـــر واحـــد وتشـــد باحلبـــال،
فتنصـــب علـــى جـــدران األســـاس (احلجـــارة) ويتـــم
ْ
تتبيثه ــا بواس ــطة س ــتة أعم ــدة تس ــى «الق ٍوي ـ ْـم» ،ه ــذه
األخ ــرة ه ــي ال ــي يت ــم ش ــدها باحلب ــال ،لضم ــان تماس ــك
صالبـــة الطـــن بداخـــل التابـــوت.
وتمـــأ بالـــراب املمزوج باحلـــى والرمـــال الطيني�ة
منهـــا والرســـوبي�ة والكلســـية ،بعـــد إضافـــة المـــاء إليه
لتكوين عجينـــ�ة ،ويتم وضعها مباشـــرة يف التابوت ،بدون
احلاجـــة إىل أن ترتك لتختمـــر ،ويتـــم دك العجني الطيين
من طـــرف املعلم باآللـــة «املركز» بقوة شـــديدة ،وبإتقان
ومهـــارة ،حـــى تت�داخـــل املـــواد فيمـــا بينهـــا ،ويتـــم عزل
األلواح ،لتنصب من جديد وتســـتمر نفـــس العملية حىت
ينتظـــم احلائط كلـــه ملتحما كأنـــه قطعة واحدة يشـــيد
الطابق األول والثـــاين بنفس العملية ،مـــع نقص يف حجم
اللـــوح يف الطابق الثـــاين ،ثم تبـــ�دأ عملية البنـــ�اء بالطوب
أو اآلجـــر املحلـــي ،خلفة وزنـــه وال يتطلب مجهـــودا كبريا،

يصنـــع هذا الطـــوب يف قالب خشـــي مختلـــف األحجام،
باختالف اســـتعماالته وحســـب املناطق.
أمـــا القالـــب فيصنـــع مـــن ألـــواح اخلشـــب ،لوحان
عريضـــان مقياســـهما 1علـــى  2مرت ،تســـى «إفـــراون»
يدعم كل لوح ثالثة أعمدة من خشـــب موزعة بالتســـاوي
على طوله ،حىت يمكن شـــد اللوحني حببـــل عند تركيبهما
لبن�اء الســـور.
وأحيانـــا يت�ألـــف التابـــوت مـــن أربعة ألـــواح ،يوضع
لوحـــان طوال ،ولوحان آخـــران عرضا ،يبلـــغ طولهما حوايل
متريـــن إىل مترين ونصف ،وعرضها خمســـون ســـنتيمرت،
علـــى ارتفاع مـــر واحد وتشـــد باحلبال ،يت�ألـــف التابوت
من القطـــع التالية:
الشـــكوال :تســـاعد علـــى إرســـاء التابـــوت عددهـــاس ــت أعم ــدة خش ــبي�ة ط ــول كل واح ــدة منه ــا ح ــوايل
م ــر واح ــد.
امفروضـــن :عبارة عن صفيحتني مـــن النخل تكونانطـــريف التابوت ،طولهما مـــران وعرضهما مرت واحد.
ملقياس :عبـــارة عن عصا صغرية ،متســـاوية الطول.بواســـطتها يتـــم حتديـــد ســـمك التابـــوت قطعتني
خشـــبي�ة تكونان عرضـــا التابوت.
ملركز :بواسطته يتم دك الرتاب املوضوع يف التابوت.وختتلف التسميات أحيانا من جهة إىل أخرى.5
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يعتمد البنـــ�اؤون على الرتاب الـــذي يأخذونه من عني
املـــكان يف أكرث األحيان .اختي�ار الـــراب يكتيس أهمية كربى
يف ضمـــان متانـــة اإلنشـــاءات وجمالهـــا ،حبيـــث أن تراب
البنـــ�اء ينبغـــي أن تكـــون به نســـب معتدلة مـــن احلىص
واحلجارة والرمـــل والصلصال.
وتقنيـــ�ة البنـــ�اء ال تتطلب إعدادا مســـبقا ،يف املوســـم
اجلـــاف يـــرش الـــراب بقليـــل مـــن المـــاء حـــى يســـهل
ضغطـــه ،أما يف املواســـم األخرى الرطبة يوضـــع الرتاب يف
التابـــوت مباشـــرة دون ترطيـــب بالماء.
بعـد االنتهاء مـن البن�اء تأيت مرحلة التكسـية اليت يتم بها
تلبيـس اجلدار بعجين�ة مـن املالط ،من تـراب ،مللء الثغرات
ومعاجلـة العيـوب ،ومنـح اجلـدار شـكال مسـتويا ،ومزيـدا
مـن املتانـة يف مواجهـة التقلبـات املناخيـة ،ومحاربـة الهـوام
واحلشـرات التي يمكـن أن تسـكن ثغـرات وثقوب اجلـدار.
أمـــا الثقوب اليت خيلفها القالـــب يف اجلدار تمأل وتغلق
بالـــراب أو تـــرك كمنافـــذ للتهوية أو كحفر تســـتعمل يف
عمليات الصيانـــة البعدية .وتزداد املنشـــآت الطيني�ة قوة
وصالبة بفعـــل تعاقب الفصول الســـنوية بتســـاقطاتها
املطرية القليلة وشـــدة حرارة شمســـها.6
استعملت الطابي�ة يف بن�اء اجلدران اخلارجية والداخلية،
واعتمدت يف تشـيي�د أقدم القصور بت�افياللت ،وبينما زينت
أبراجهـا وحصونهـا بزخرفـة خاصـة مـن الطوبيـ�ة املشمسـة
ذات تنسـيق دقيـق ووحدة كبيرة ،7وإذا كانـت الطابي�ة تكون
اجلـدران الرئيسـة يف بن�اء القصـور؛ فإن الطوبي�ة تصلح لبن�اء
احليطـان واألروقـة الداخليـة واألقـواس واألعمـدة والعقـود
والسلالم واألدراج وشـرفات األبـراج ،وتسـتعمل أيضـا يف
التوسـعات واالرتفاعـات ،ويف تزيين واجهـات القصـور
وخاصة يف القسـم العلوي لألبراج بنقوش زخرفية هندسـية
مثـل التقويسـات واإلفريـز ،وهـي تعبر عـن روح إبداعيـة
بالرغـم مـن بسـاطة أشـكالها .وتسـتغل الطوبيـ�ة كذلـك
كسـتار فـوق األسـوار وكمـادة بن�ائيـ�ة الحمـة بين مختلـف
طبقاتاحلائطاملشيدمنالطابي�ة.

ً
خامسا  :مرحلة الزخرفة:

تبـــ�دأ بعملية تمليس اجلـــدران «تمالســـت» بالرتبة
الدقيقـــة املمزوجـــة بالمـــاء والتـــن ســـواء مـــن الداخل

6

واخلراج ،بـــأداة تســـى «تطبالت» ،وقبـــل أن جيف هذا
التبليـــط تنقـــش عليـــه مجموعـــة مـــن األشـــكال ورموز
ترتجـــم ســـلوكات وثقافـــة ســـكان املنطقـــة ،بعـــده يتم
الشـــروع يف بن�اء مجموعة من األشـــكال األخـــرى كالنوافذ
«تشـــرفني» وثقـــب الرمايـــة «ختبا» تكون متســـعة من
الداخـــل وضيقـــة من اخلـــارج ،ثم «أســـرن».
للزخرفـــة اخلارجية أهميـــة خاصة يف عمـــارة القصور
والقصبـــات الـــي تـــرز فيهـــا الزخـــارف يف أعلـــى األبراج
واألســـوار ،وتشـــكل تيجانـــا بديعة بأشـــكالها ونقوشـــها
ومدلوالتهـــا الثقافيـــة العريقة.
أمـــا الزخرفـــة الداخلية ،فهـــي قاصرة على مســـاكن
األعيـــان والوجهاء ،وتتبع طـــرازا واحدا ،مغربي�ا أندلســـيا،
يســـتعمل اجلبس و«الزليـــج» أو الفسيفســـاء املغربي�ة.
وهـــذه الزخـــارف اجلميلـــة املمزتجـــة واملتن�اغمـــة ،تبتكر
للفـــراغ قيمة ،كان هذا الفن أول مـــن أدرك أن احلركة تنبع
من داخـــل العمل الفـــي جتاه الفـــراغ املحيط بـــه يف قوة،8
فهناك زليج (فسيفســـاء) يزتاوج مـــع اجلبس املنقوش،
ويتحلى باألشـــرطة الكتابي�ة ويتكلل باخلشـــب املنقوش.
ويتم توزيع الزخارف على الشكل التايل:
تتكـــون يف اجلزء األســـفل من (الفسيفســـاء) الزليجاملتعدد األلوان؛
يعلـــوه طـــوق مـــن الكتابات يف شـــكل شـــريط كتايبيمتد علـــى طـــول اجلدار؛
ثم نقوش يف اجلبس؛-ثم اخلشب املنقوش املزخرف املعروف بـ(الربشلة).
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يســـتخدم اجلبـــس لتلبيـــس األجـــزاء العليـــا مـــن
اجلـــدران ،بينمـــا يســـتعمل الفسيفســـاء (الزليـــج على
حـــد تعبري املغاربـــة) لتلبيس اجلزء األســـفل مـــن اجلدار
ولتبليط األرض ،واســـتخدام الفسيفســـاء يعود يف جذوره
التاريخيـــة إىل عهد البزينطيـــن على األرجـــح ،وهو عبارة
عن بلطـــات مصنوعة مـــن الطـــن النضج املبرنـــق ،تتم
برنقته باســـتعمال مزيج مـــن املواد واملعـــادن كالرصاص
والرمـــل والنحـــاس وغريه.
الســـتعمال الزليـــج يف الزخرفـــة يســـتحضر (املعلم)
البلطـــات اليت يقطعها بواســـطة (منقـــاش) بدقة وتؤدة
حىت يشـــكل منها قطعا صغرية ختتلف ألوانهـــا وأحجامها
وفـــق تصميـــم مســـبق ونظـــام مـــدروس فيصنـــع منهـــا
رســـومات مختلفة وجنوما خماســـية وسداســـية وثماني�ة
وغريها ،لتشـــكل مكونات الزخارف الهندســـية الشـــكل،
وذلك وفـــق ختطيطـــات ضابطة.
أما األرض فيســـتخدم لتبليطها ما يسىم بالبجماط،
وهـــو بالطات مـــن الزليج املســـتطيلة الشـــكل واملتب�اين�ة
األلوان مـــا بني األخضـــر واألزرق واألبيض.
أمـــا اجلبس فهـــو أيضا مادة بســـيطة ،لكنهـــا تتحول
بالزخرفـــة إىل أعمال فني�ة غاية يف الروعة تســـتعيض عن
رخص المادة وبســـاطتها بروعة التشـــكيل وفخامته.
واجلباسون نقاشـــون يعاجلون اجلبس الذي يزخرف
الســـقوف واألقـــواس .وعلى املســـاحة اليت يـــراد تزيينها
يســـتخدم املعلم الربكار واملسطرة لرســـم (اخلطة).
تـــرز تشـــكيالت الزليـــج نوعـــا مـــن التماثـــل مـــع
أســـلوب اخلطاطـــة ،فيعـــد املربـــع واملثلـــث املتســـاوي
األضـــاع والدائـــرة واللولـــب واخلمـــاس واملضلعـــات
املنتظم ــة أك ــر األش ــكال اس ــتعماال يف اجلب ــس والزلي ــج.
وتتشـــكل البنيـــ�ة اجلماليـــة يف مختلـــف فـــروع هـــذا
الف ــن م ــن م ــزج وتركي ــب ه ــذه الرتكيبــ�ات ،وحس ــب م ــا
أســفرت عنــه أحبــاث (بــكار) جنــد املشــبك الرتبيعــي الــذي
تتقاطــع خطوطــه وفــق زوايــا تــراوح بــن  90و 45درجــة
واملشـــبك املتقايـــس ( 90و 60و 30درجـــة)
فض ــا عل ــى ه ــذا االش ــراك ،تنف ــرد النق ــوش عل ــى
اجلبـــس بوجـــود األشـــكال النب�اتيـــ�ة الـــي تـــزدان بهـــا،

وأهمهـــا األشـــكال الزهريـــة الـــي يســـتوحيها الصنـــاع
مـــن الطبيعـــة غالبـــا ،وعلـــى اخلصـــوص مـــن النب�اتـــات
بطـــرق منمنمـــة ،فنجـــد اللـــوزة والزهـــرة والصنوبريـــة
واجلــذر وزهــرة القرنفــل ضمــن تركيب ـ�ات مختلفــة تشــكل
الباق ــات ،ويطل ــق اس ــم التوري ــق عل ــى الزخ ــارف الورقي ــة
الشـــكل وعلـــى األشـــكال الشـــجرية.9
يســـتخدم الفنـــان احلريف يف هذه الهندســـة وســـائل
بســـيطة وهما فرجـــار ومســـطرة ،لكن يســـتعني بذكائه
الوقاد ،حىت يبتكر تشـــكيالت عديدة ،فانطالقا من مجرد
دائرة بســـيطة كيفما كان محيطها ،يمكنه أن يستخرج أي
شـــكل مضلع منتظم ،بتقســـيم محيـــط الدائـــرة إىل عدد
مـــن القطاعات املســـتقيمة واملتعامـــدة ،ويوصل النقاط
باخلطـــوط املســـتقيمة ،ومـــن هـــذه املضلعـــات يمكـــن
تكويـــن مركبات جنميـــة ،وبتكـــرار املضلعـــات وتنويعها
يســـتطيع هذا الفنان أن يشـــكل أنماطا هندسية يسودها
التن�اســـب واالنســـجام ،متبعـــا يف ذلـــك منهجا هندســـيا
دقيقـــا يتيـــح له مجاال واســـعا لإلبـــداع ،ورغـــم خضوعه
لنظـــام موحد وصـــارم ،فإن فرص االبتـــكار تكمن يف حرية
اختي�ار الوحدة األساســـية للتشـــكيل واختي�ار التنويعات،
يستكشـــف الفـــراغ ويســـتخرج إمكاناتـــه الالمحدودة،
راحال خبيالـــه يف الفـــراغ الرحب.10
اخلطاطة الزخرفية تســـتعمل املربع واملثلث املتساوي
األضـــاع والدائـــرة واللولـــب واخلمـــاس واملضلعـــات
املنتظمة ،وتتشـــكل البني�ة اجلماليـــة يف مختلف فروع هذا
الفن من مـــزج وتداخل هـــذه الرتكيب�ات ،وتعتمد شـــرطي
التنويع والدقة .وحســـب ما أســـفرت عنه أحبـــاث (بكار)
جند املشـــبك الرتبيعي الـــذي تتقاطع خطوطه وفـــق زوايا
ترتاوح بني  90و 45درجة واملشـــبك املتقايـــس ( 90و60
و 30درجة) إىل جانب األشـــكال النب�اتي�ة ،وأهمها األشكال
الزهريـــة الـــي يســـتوحيها الصناع مـــن الطبيعـــة غالبا،
وعلى اخلصـــوص مـــن النب�اتات بطـــرق منمنمـــة ،فنجد
اللوزة والزهـــرة والصنوبرية واجلذر وزهـــرة القرنفل ضمن
تركيبـــ�ات مختلفة تشـــكل الباقات ،ويطلق اســـم التوريق
على الزخارف الورقية الشـــكل وعلى األشكال الشجرية.11
هذه الزخـــارف تنـــئ فضاء تســـكنه الـــروح ،وختلق
جـــوا شـــاعريا ســـاحرا تســـبح فيـــه الـــروح يف عالـــم من
مواد وطرق البناء الطيني التقليدي
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األطياف واأللـــوان البهيجة .فاألشـــكال األساســـية اليت
تكون النســـيج الزخريف الهنديس املثلـــث واملربع واملخمس
وأضعافهـــا يف فصلـــة أو جـــزء من الكـــون املمثـــل بالدائرة
أو الكـــرة ،فـــإذا كان املثلـــث قد نشـــأ عن نصـــف الدائرة،
أي نصف الكـــون الســـفلي ،إذا كانت قاعدته إىل أســـفل،
أو إىل نصـــف الكـــون العلـــوي إذا كانت قاعدتـــه إىل أعلى،
فإن تطابق املثلثان يشـــكل جنمة سداســـية تمثـــل التحام
الســـماء بـــاألرض يف الفكر اإلســـايم ،وإشـــعاع النجمة
الكونيـــ�ة املتمثـــل خبطـــوط النســـيج الرقـــي يعـــر عن
النـــور اإللهي الذي يـــيء الكون ،يب�دو ذلـــك واضحا من
احلركـــة الوميضيـــة يف الشـــكل النجيم.12

ً
سادسا :التسقيف:

السقف أو «السطح» يتم إعالؤه بعد بن�اء اجلدران.
ومثـــل ســـائر أجـــزاء البنـــ�اء ،فـــإن الســـقوف بدورهـــا
تتخـــذ مـــن مـــواد محليـــة متوفـــرة يف البيئـــ�ة ،دعامـــات
الس ــقف ومس ــانده كله ــا م ــن ج ــذوع األش ــجار ال ــي تنم ــو
يف محي ــط الواح ــة ،فالدعام ــات تتخ ــذ م ــن ج ــذوع أش ــجار
قطره ــا  20س ــم ،أم ــا املس ــاند ال ــي تق ــام عليه ــا فتتخ ــذ
م ــن ج ــذوع أش ــجار قطره ــا م ــا ب ــن  10و 15س ــم بف ــارق
 30س ــم ب ــن كل ج ــذع ،وتم ــأ الفراغ ــات ب ــن املس ــاند
بالقصـــب أو بأعـــواد الدفلـــى وأغصـــان احلـــور ،الـــي
توضـــع متالحمـــة بإحـــكام وفـــق شـــكل هنـــديس محـــدد
بدق ــة وصرام ــة ،يت�أس ــس عل ــى املرب ــع أو املع ــن حبس ــب
مخط ــط معق ــد ،براك ــب فرش ــة أو أك ــر عل ــى بعضه ــا ،ث ــم
توضـــع فرشـــة مـــن ســـعف النخيـــل ترتـــب فوقهـــا ،وكل
ه ــذه الفرش ــات ال تثب ــت ب ــأي مس ــمار وال تش ــد ،ب ــل يت ــم
وضعه ــا بش ــكل متالح ــم بإح ــكام ،ويوض ــع فوقه ــا م ــاط
ثقيــل مــن طــن للتثبيــت قبــل التغطيــة ،ثــم طبقــة ثانيـ�ة
مـــن الطـــن املمـــزوج بالتـــن املقصـــوص والكلـــس الـــي
تســـوى مـــع الســـطح بشـــكل تـــام ،ثـــم ختتـــم العمليـــات
بفرش ــة ثالث ــة م ــن اجل ــر اخلش ــن ال ــذي يس ــى الض ــس.
حيظـــى الســـقف بعنايـــة خاصـــة تتجلـــى يف ألـــواح
الســـقف ويف تســـويت�ه حـــى يســـمح بتمريـــر المـــاء حنو
امليازيـــب ،هـــذه األخـــرة الـــي تتخذ مـــن جذوع أشـــجار
محفـــورة .ختضع الســـقوف للصيانة بعد كل موســـم مطر
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لتنظيف امليازيب وســـد الشقوق وتســـوية السقف حىت
ال يركد فيه مـــاء املطر.
ســـقوف القصـــور والقصبـــات مســـتوية ،مع بعض
امليل لدفع الماء حنـــو املزياب ،ما زالت تبـــى وفق الطريقة
التقليديـــة املتوارثـــة عرب قـــرون ،وهـــي الـــي وصفها ابن
خلـــدون يف مقدمته.
تمد جـــذوع النخيل كعوارض ،بمســـافة فاصلة بينها
ترتاوح مـــا بني نصـــف املرت واملرت ويف املتوســـط  80ســـم،
تســـى «حتنيني» وتستحســـن اجلذوع املشـــطورة اليت
يســـهل تثبيتها علـــى اجلـــدران وتعطي وجها مســـتويا يف
اجلهـــة الداخلية ،ثم تثبـــت على اجلـــدار باملالط.
إثر ذلك تفـــرش طبقة من اجلريـــد يف االجتاه العكيس
للجـــذوع ،برصـــف قضبان الســـعف الواحد جبـــوار اآلخر
فـــوق اجلذوع ،أو بتثبيتها حببل «الســـدة» وتكوين قطعة
واحـــدة تفـــرش فوق اجلـــذوع .هـــذه اجلذوع الـــي تكون
أضعف من العوارض ،تســـى «تمشـــكلني» .
بعـــد رص اجلريـــد ،تفـــرش طبقـــة مـــن النب�اتـــات
كالقصـــب أو غصـــون الدفلى املســـتقيمة أو غريها لســـد
الفراغـــات ،ويتـــم ذلك بشـــكل متشـــابك.

ثـقـافـة مـاديـة

أو ال ــزول منه ــا .خاص ــة وأن كل ال ــدور يف القص ــور تتوف ــر
علــى طبقتــن أو أكــر ،مــا جيعــل الســالم مكونــات رئيســة
يف البنـــ�اء ،وتســـتعمل يف الغالـــب الســـالم العاديـــة ذات
القلب ــة الواح ــدة ،وقلي ــا م ــا تس ــتعمل س ــالم بقلبت ــن.
وتبــى يف الغالــب يف احلــوش الــذي تنطلــق مــن زاويــة فيــه
يف اجت ــاه الطبق ــة العلي ــا ،كم ــا ق ــد تتوف ــر بع ــض املس ــاكن
علـــى ســـالم خارجيـــة ختصـــص للضيـــوف للصعـــود إىل
غرف ــة االس ــتقبال ال ــي تك ــون يف الطبق ــات العلي ــا.
تثبـــت قاعـــدة الســـلم علـــى أرضيـــة صلبـــة متينـــ�ة،
حـــى يرتكـــز الســـلم بشـــكل جيـــد علـــى األرض ،ال تؤثـــر
في ــه الذبذب ــات الناش ــئة ع ــن الس ــر فوق ــه ،أم ــا الط ــرف
العلـــوي مـــن الســـلم فيســـتن�د علـــى اجلـــدار اخللفـــي
للســـلم مباشـــرة.
8

بعد ذلك تفـــرش الطني ،يف املـــرة األوىل تفرش عجين�ة
متماســـكة ،من الطني املمزوج بقليل مـــن الماء ،ثم بعدها
طبقة رقيقة ،أقل ســـمكا مـــن األوىل ،قوامها طني ممزوج
بكميـــة وافرة مـــن الماء ،تتم تســـويت�ه باأليـــدي واألرجل
وألواح مخصصة لهـــذه الغاية.
ثم بعـــد ذلك تليـــه طبقة مـــن اجلري ،أقل ســـمكا من
طبقـــة الطني ،ملنـــح مزيد مـــن املتانة والقوة للســـقف.
وهي آخـــر مرحلـــة يف عمليـــة البنـــ�اء ،ويتم الشـــروع
فيها بعـــد توفري املـــواد الالزمـــة من خشـــب أو قصب إىل
غـــر ذلك .وحـــى يمكن رؤيتـــ�ه على مســـتويات مختلقة
ثم يفـــرش الطني فوقهـــا ويتـــم تبليطه .أمـــا فيما خيص
الغـــرف حتظى بأهميـــة قصوى من طرف صاحـــب البن�اء،
فيتم تســـقيفها بواســـطة األلواح اخلشـــبي�ة ،من خشب
األرز أو الكلبتـــوس ،الـــذي تب�اشـــر عليـــه عمليـــة النقش
واســـتعمال بعض االلوان ،تكون هـــذه الغرف مخصصة
للضيافة أو إقامـــة الزوجة.

ً
سابعا :الساللم:

الس ــالم يطل ــق عليه ــا محلي ــا لف ــظ «ال ــدروج» وه ــي
الوس ــيلة املرحي ــة للصع ــود إىل الطبق ــات العلي ــا م ــن املب ــى

ويبـــى بثلاثـــة جـــذوع ،تفـــرش فوقهـــا طبقـــة مـــن
احلج ــارة املس ــطحة ،تليه ــا طبق ــة م ــن اجل ــر ،ث ــم م ــاط
الط ــن ،ث ــم تش ــكل درج ــات الس ــلم وتس ــويتها ،ث ــم يق ــام
للســـلم ســـور يف اجلهـــة املقابلـــة للجـــدار ،حـــى يســـتن�د
علي ــه الصاع ــد والن ــازل وحيمي ــه م ــن الس ــقوط.

ً
ثامنا :األبواب والنوافذ:

أبـــواب املســـاكن عموما ضيقـــة وبالـــكاد جنـــد أبوابا
يصـــل ارتفاعهـــا إىل املتريـــن ،كمـــا أن كل األبـــواب ذات
مصـــراع واحـــد ،حىت الرئيســـة منها ،وتصنع من خشـــب
النخيل أو أخشـــاب أخـــرى .أما األبـــواب الداخلية فتكون
أضيـــق وأصغر.
والنوافذ يف املســـتويات األرضيـــة ال توجه حنو اخلارج،
بل تنفتح على فنـــاء املزنل الداخلي ،وهـــي مربعة وضيقة
علـــى العمـــوم ،وذات مصراع واحـــد ،واملنازل الـــي تتوفر
على نوافذ ســـفلية موجهـــة إىل اخلارج ،تنشـــئها يف مكان
عـــال ،حىت ال تصـــل إليها أعـــن المـــارة ،راجلـــن كانوا أو
راكبـــن ،حفاظا علـــى خصوصيتهم.
أما نوافذ املســـتويات العليا ،فقد تنفتح على اخلارج،
وتكـــون منحدرة غـــر مرتفعة عن مســـتوى األرض كثريا،
لتالئم اجلالســـن على األرضية وتســـمح لهم باالستفادة
من الهـــواء واإلضاءة اجليدة.
مواد وطرق البناء الطيني التقليدي
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اخلاتمة:
إن احليـــاة يف الواحـــات تفـــرض شـــروطا وتوجـــب
حتالفات مـــع النـــاس ومع عناصـــر البيئ�ة للحفـــاظ على
التـــوازن الســـيايس واالجتماعـــي والبييئ.
فنشـــدان األمـــن وتوفري احلمايـــة وضمـــان احلياة يف
مجـــال هش ،وعلـــى ختوم الصحـــراء ،يف بيئ�ة يقســـو فيها
املنـــاخ ويقل المـــاء والغـــذاء واألرض اخلصبـــة ،كل ذلك
شـــكل حتديا حقيقيا أمام الســـكان ،وكان سبب�ا خلق لديهم
نوعا من ثقافة التضامن والتكافل واملســـؤولية املشـــركة
ســـاعدتهم على التغلـــب على هـــذا التحـــدي؛ واحلفاظ
علـــى التوازنـــات وتوفـــر أفضـــل الشـــروط حلياتهـــم
وقهـــر الظروف الصعبـــة املحيطـــة بهم ،وتشـــهد آثارهم
وثقافتهـــم على ذكائهـــم واســـتثمارهم الرشـــيد ملواردهم
الطبيعية بشـــكل أســـهم يف إدامة شـــروط احلياة واألمن
الســـيايس واالقتصـــادي والغذايئ.
وأســـهمت قوافـــل التجـــارة الـــي جابـــت األصقـــاع
العربيـــ�ة واألفريقية والصحـــاري املغربي�ة يف نقل الســـلع
التجاريـــة والثقافـــة وطـــرز العمـــارة الطينيـــ�ة وابتكارات
النـــاس وإبداعهم من شـــرق اجلزيـــرة العربيـــ�ة إىل املغرب
وإفريقيـــا .فتطـــور الفـــن املعماري عـــر القـــرون ،وحمل
بصمـــات تـــدل علـــى تأثـــرات احلضـــارات الغابـــرة اليت
تب�ادلـــت التأثـــر ،ولـــم يكـــن بعـــد املســـافات حائال بني
التبـــ�ادل الثقـــايف واحلضاري.
واليـــوم وحنـــن يف أوج التقـــدم العلـــي الـــذي شـــمل
قطاعات التعمـــر والتواصـــل واملعلومـــات ،ال يملك املرء
إال أن يتحســـر علـــى مآل هذه اآلثـــار والتقاليـــد املعمارية
األصيلـــة الـــي تتعـــرض لإلهمـــال والنســـيان والتاليش
وا لتخريب.
إن مـــن أهـــم التغـــرات الـــي نعيشـــها منـــذ القـــرن
العشـــرين ،احنســـار البنـــ�اء الطيـــي واســـتب�داله باملـــواد
اجلديـــدة املصنعـــة الـــي تســـتزنف الطاقـــة واملـــوارد
الطبيعيـــة والماليـــة ،وال تتـــلاءم مـــع الطبيعـــة املناخية
لبلدانن�ا ،وتعد ســـبب�ا يف تقوية هيمنة الشـــركات املتعددة
اجلنســـيات ،والتضييـــق علـــى االقتصاديـــات املحليـــة.

ويف إطـــار البحث عن مـــواد بيئي�ة بديلـــة حتافظ على
املـــوارد الطبيعيـــة والمالية وحتـــي البيئ�ة ،جيـــب توجيه
االهتمـــام إىل التقاليـــد البن�ائي�ة املحلية العريقـــة .وهو أمر
حيظى باألهمية والقبول املزتايد.
للطني مزايا كثرية ،أهمها أنه:
يعدل رطوبة الهواء :اذ يملك خاصية امتصاص رطوبةالهواء الزائدة بسرعة وإعادتها إليه عند احلاجة،
مما يعين أن نسبة رطوبة الهواء يف بيت مبين بالطني
ً
ً
تبقى ثابت�ة (حنو  ،)% 50وهذا يؤمن مناخا صحيا على
مدار السنة .ويسهم يف تنقية اجلو بامتصاص الرواحئ
واجلزيئ�ات اليت حيملها البخار.
ّ
خي ــزن احل ــرارة ال ــي يس ــتقبلها يف النه ــار م ــن أش ــعةالش ــمس ،ويطلقه ــا يف اللي ــل عن ــد اخنف ــاض درج ــة
احل ــرارة.
مقاومة احلريـــق :فاخلصائـــص الفزييائيـــ�ة للطنيجتعلـــه أكـــر مقاومـــة للنـــار مـــن املـــواد األخـــرى
املســـتعملة يف العمـــارة احلديث�ة ،ما يضمن ســـامة
املســـتخدمني وأمنهـــم
عازل للصـــوت :يتمتع الطني بقـــدرة عالية على عزلالصوت
يوفر الطاقة :وذلك بســـبب عدم اســـتهالكه للطاقةيف عملية تصنيعه،
يوفر تكاليـــف النقل :لعدم احلاجـــة إىل نقله ،خبالفمـــواد البنـــ�اء احلديثـــ�ة اليت حنتـــاج دومـــا لنقلها من
املصانـــع أو مراكز البيع إىل الورشـــات ،فالطني متوفر
مجانـــا يف عني املكان ،كما أن تشـــيي�د املبـــاين ال حيتاج
لطاقـــة ،باســـتثن�اء طاقة الشـــمس يف جتفيف الطوب
يمكـــن إعـــادة تدويـــره ،واســـتعماله يف أي وقـــت:فالعناصــر الطينيـ�ة يمكــن تدويرهــا ،وطحــن الطــوب
أو تفتيـــت اجلـــدار ،ونعيـــد خلطـــه بالمـــاء مجـــددا
إلعـــادة البنـــ�اء بـــه ،أو إرجاعـــه إىل احلقول ،فهـــو ال
يتح ــول إىل نفاي ــات ،خب ــاف م ــواد البنـ ـ�اء احلديثـ ـ�ة
الـــي يصعـــب التخلـــص مـــن نفاياتهـــا الســـامة
املدمـــرة للبيئـــ�ة خـــال هـــدم البنـــ�اء.

ثـقـافـة مـاديـة

تعلـم العمـل بـه سـهل :فهـو مناسـب للبنـ�اء الـذايت ألنّ
تقنيـ�ات البنـ�اء بالطين سـهلة التعلـم والتطبيـق وال
حتتاج اىل معدات وجتهزيات كبرية ،ويمكن ألي شخص
بت�دريـب بسـيط أن يشـارك بفعاليـة يف البنـ�اء.
سهولة عمليات التحضري والبن�اء بهذه المادةباستخدام احلد األدىن من اآلالت واألدوات البسيطة
ً
قابليت�ه الكبرية للتشـــكيل :عندما يكون الطني رطبا،أي أثن�اء عملية البن�اء ،يكون أشـــبه باملعجونة.
تنوع طـــرق التشـــيي�د ،تشـــيي�د بالطني ممـــا يعطياملســـتثمر أو صاحـــب العمـــل فرصة كبـــرة الختي�ار
األســـلوب األمثـــل للبنـــ�اء يف املنطقة.

إن البنـــ�اء الطيين صديـــق للبيئ�ة ،وغري مكلـــف ماليا،
ومقبـــول اجتماعيا وثقافيا ومريح صحيا ونفســـيا ،واملواد
األولية متاحـــة على نطاق واســـع ،ومن الســـهل تدويرها
وإعادتهـــا إىل طبيعتهـــا األوىل الســـتعمالها يف الزراعـــة
مجـــددا ،فاملواد الطينيـــ�ة مصدرهـــا األرض ،وإليها تعود.
فنحـــن اليـــوم يف حاجـــة إىل تثمني هـــذا البنـــ�اء وتطويره
وحتديثـــ�ه ،ليتـــلاءم مع التطـــور التقين احلديـــث ،وحيقق
مـــا نبتغيه منـــه .فالبنـــ�اء الطيين مـــع إجيابي�اتـــه العديدة
قـــد يتضمن بعض الســـلبي�ات اليت يمكـــن التغلب عليها
ومعاجلتهـــا ،بتوجيـــه البحـــث العلـــي إىل هـــذا املجال،
وتشـــجيع الدراســـات واالبتكارات فيه.
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أ .أحالم أبو زيد  -مصر

دراسات يف الرتاث
الشعيب اليمين
(األدب الشعيب)

ســـعيت منذ فـــرة جلمـــع مجموعة مـــن الدراســـات الشـــعبي�ة
ً
نســـبي�ا اليت تعـــرض للفولكلـــور اليمين ..حىت اســـتطعت
احلديثـــ�ة
احلصول على مجموعة من الدراســـات العلمية الـــي يمكن أن تكون
ملفـــن لعددين حـــول فولكلـــور اليمـــن ..إذ أن باب جديد النشـــر لم
ً
يتمكـــن من احلصـــول على ما يصـــدر حديثـــ�ا يف اليمن ربمـــا لما تمر
ُ
جميعا ..وســـنعرض يف هـــذا امللف األول
به البالد من أحداث نعلمها
مجموعـــة متنوعة من الدراســـات اليت تن�اولت فنون األدب الشـــعيب
اليمـــي ملجموعة من املؤلفني املتخصصني ..اعتمـــدت كتاباتهم على
العمل امليـــداين والدرايـــة الواعية بتحليل النصوص الشـــعبي�ة.

ىف األدب الشعيب فنون ونماذج يمني�ة:
يف مص ــر ص ــدر ع ــام  2019كت ــاب ابراهي ــم أب ــو طال ــب بعن ــوان
«يف األدب الش ــعيب فن ــون ونم ــاذج يمنيـ ـ�ة» ع ــن الهيئـ ـ�ة املصري ــة
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العامـــة للكتـــاب ،ضمـــن سلســـلة الثقافـــة الشـــعبي�ة
رق ــم ( ،)43والكت ــاب يق ــع يف  278صفح ــة م ــن احلج ــم
املتوســـط  .ويعـــرض املؤلـــف جتربتـــ�ه يف وضـــع الكتـــاب
بقولـــه :بعـــد خـــرة ســـنوات مـــن تدريـــس مقـــرر األدب
الشـــعيب يف كليـــة الرتبيـــ�ة جبامعـــة صنعـــاء ،والعـــودة
إىل مضـــان األدب الشـــعيب العالـــي والعـــريب ،واليمـــي
ومص ــادره ،ومعايش ــة الكث ــر م ــن نصوص ــه ،والول ــع ب ــه
لفـــرات طويلـــة ،وتأملـــه مـــرات عـــدة ،وقراءتـــه قـــراءة
اس ــتمتاع ت ــارة ،وق ــراءة حب ــث ت ــارة أخ ــرى ،أردت أن أض ــع
خالص ــة التجرب ــة يف ه ــذا الكت ــاب ال ــذي حرص ــت عل ــى
أن يتضمـــن حـــدود المـــادة العلميـــة ،ومفرداتهـــا الـــي
نصـــت عليهـــا األدلـــة األكاديميـــة لكليـــات اجلامعـــة.
يب�دأ الكتاب بفصـــل حمل عنوان «الفولكلـــور واألدب
الشـــعيب» حيتوى على تعريف أهم مصطلحات الفولكلور
واألدب الشـــعيب وعوامـــل نشـــأته واالهتمـــام بـــه وتوثيق
مادتـــه ،كما وقفـــت على حتديـــد مفاهيم الرتاث الشـــعيب
ً
مشـــرا إىل الوظائف
واألدب الشـــعيب وســـماته ووظائفه.
االجتماعية والنفســـية والنقدية التربويـــة واأليديولوجية
والتواصليـــة واإلمتاعية لألدب الشـــعيب عامة.
أمـــا الفصـــل الثـــاين مـــن الكتـــاب فقـــد حمـــل
عن ــوان «م ــن الفن ــون الش ــعبي�ة النرثي ــة» تنـ ـ�اول فيه ــا
مفهـــوم األســـطورة وخصائصهـــا ووظائفهـــا وأنواعهـــا:
األس ــاطري التعليلي ــة -األس ــاطري التاريخي ــة -األس ــاطري
احلضاريـــة .أمـــا احلكايـــات الشـــعبي�ة فقـــد تعـــددت
أنواعه ــا واختلف ــت الب ــى املم ــزة ل ــكل ن ــوع منه ــا  ،وثم ــة
رواب ــط جتمعه ــا وأخ ــرى تم ــز كل ن ــوع ع ــن اآلخ ــر ،ومنه ــا:
احلكايـــة اخلرافيـــة الـــي ال تمـــت بصلـــة للواقـــع وال
ً
ختض ــع حوادثه ــا لم ــا يتوق ــع عق ــا م ــن األح ــداث ،وتق ــوم
بع ــدة وظائ ــف منه ــا أنه ــا حتق ــق لإلنس ــان حي ــاة العدال ــة
واحلــب الــي حيلــم بهــا .أمــا احلكايــة الشــعبي�ة فيعــرض
املؤلــف للتصنيــف الــذي قســم احلكايــة إىل ثالثــة أنــواع:
حكايـــات احليـــوان -احلكايـــات الســـحرية اخلرافيـــة-
احلكاي ــات احلياتي ـ�ة أو حكاي ــات الواق ــع .كم ــا اس ــتعرض
تصنيـــف فـــوزي العنتيـــ�ل الـــذي صنـــف احلكايـــات إىل:
حكايـــة اجلنيـــ�ات -احلكايـــة الرومانســـية -احلكايـــة
املرح ــة -حكاي ــة احلي ــوان -حكاي ــة األلغ ــاز .وعل ــى ه ــذا

النح ــو يس ــتعرض املؤل ــف موضوعـــات األدب الش ــعيب
ً
ً
ليق ــدم لن ــا تعريف ــا وتصنيف ــا للمالح ــم الغربي ـ�ة كاإللي ــاذة
واألوديســـا واإلنيـــ�ادة والشـــاهنامة والســـر الشـــعبي�ة
العربيـ ـ�ة وأنواعه ــا مث ــل :الهاللي ــة -عن ــرة ب ــن ش ــداد-
امللــك ســيف بــن ذي يــزن -األمــرة ذات الهمــة -الصيــاد
جـــودر -الســـلطان الظاهـــر بيـــرس -األمـــر حمـــزة
البهل ــوان -ف ــروز ش ــاه ،ويع ــرض لطريق ــة أداء الس ــرة
مش ـ ً
ـرا إىل أن الس ــرة الش ــعبي�ة ليس ــت قص ــة تق ــرأ عل ــى
انفـــراد ،وإنمـــا هـــي عمـــل يـــؤدى يف مجلـــس أو محفـــل.
وهـــذا األداء لـــه تقاليـــده الـــي تتوافـــق مـــع التقاليـــد
الفنيـــ�ة للجماعـــة الشـــعبي�ة ،ولهـــذا تتنـــوع صـــور األداء
وفــق تب�ايــن أحــوال املجتمعــات الشــعبي�ة العربي ـ�ة .ومــن
ث ــم ،جن ــد ص ـ ً
ـورا م ــن األداء ترتك ــز عل ــى اإللق ــاء املس ــريح،
بينمـــا تضيـــف أخـــرى العـــزف علـــى الربابـــة والغنـــاء
املنف ــرد ،وتتوس ــع ثالث ــة يف الع ــزف والغن ــاء مكون ــة فرق ــا
متع ــددة اآلالت واألدوار .وينته ــي ه ــذا الفص ــل بع ــرض
املؤل ــف ملوض ــوع األمث ــال الش ــعبي�ة م ــع تعري ــف كل ن ــوع
منهـــا وبي�انـــه والوقـــوف عنـــد أهـــم خصائصـــه وأنواعـــه
وصفات ــه واإلش ــارة إىل نم ــاذج من ــه :أخ ــس البق ــر ِتمح ــر
المـــاء -صاحـــب املهرتـــن كـــدابِ -عرســـن وال والد..
إلـــخ .كمـــا رصـــد املؤلـــف يف مالحـــق الكتـــاب بعـــض
األمث ــال اليمنيــ�ة املش ــروحة منه ــا :راح ــة الب ــدو ش ــهرين
وال اســـراحوا ثالثـــة ..أي أن البـــدو ال يعرفـــون الراحـــة
واالســتقرار غــر شــهرين يف الســنة أو ثالثــة علــى األكــر،
وهـــي املـــدة الـــي تـــزل فيهـــا األمطـــار علـــى أراضيهـــم،
وفيم ــا ع ــدا ذل ــك فإنه ــم يقض ــون بقي ــة أي ــام الس ــنة يف
أســـفار متواصلـــة.
ويف الفصـــل الثالـــث واألخـــر يعـــرض أبـــو طالـــب
ملوضـــوع «الفنـــون الشـــعبي�ة الشـــعرية» حيـــث رصـــد
فيـــه أنـــواع الفنـــون املعروفـــة علـــى املســـتوى العـــرىب
وأشـــهرها القومـــا واملـــوايل والـــكان كان والزجـــل ،ثـــم
رصـــد الفنـــون املعروفـــة يف اليمـــن وهـــي فـــن احلميـــي
بـــكل أنواعـــه ،وهـــو فـــن شـــعري تتنـــوع أوزان البحـــور
فيـــه ،وللشـــاعر احلريـــة املطلقـــة يف تنويـــع هـــذه
األوزان ،ويميـــل الشـــعراء ً
غالبـــا إىل مجـــزوءات البحـــور
مـــع إضافـــة تفعيـــات خاصـــة ختـــرج بالبحـــر عـــن
دراسات في التراث الشعبي اليمني (األدب الشعبي)
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نمطـــه اخلليلـــي املعـــروف ،ويف الغالـــب فـــإن احلميـــي
يس ــتخدم املحس ــنات البديعي ــة ،والص ــور الش ــعرية م ــن
التش ــبيهات واالس ــتعارات واملج ــازات مم ــا يس ــتخدم يف
الشـــعر العـــريب الفصيـــح:
يا غصن مايس يا قمر مصور
يف حندس الفين�ان
جل الذي أنشاك كدا وصور
يا فاتين سبحان
أم ــا فن ــون الش ــعر الش ــعىب اليم ــي األخ ــرى فيع ــرض
ً
املؤل ــف إىل أك ــر األن ــواع الش ــعرية ش ــهرة وت ــداوال ،مث ــل
«فــن الزامــل» وهــو فــن شــعري قديــم مــن فنــون اليمــن
وقبائلهـــا وال يـــزال يعيـــش يف وجـــدان اليمنيـــن ،وشـــعر
الزامـــل إنشـــادي مـــن الرجـــز ً
غالبـــا ،يـــؤدى بأصـــوات
مرتفعـــة ومختلطـــة ،يؤديـــه الرجـــال يف صفـــوف
متماس ــكة متحرك ــة ،وم ــن ش ــروطه مع ــى األخ ــذ وال ــرد
أي أن هن ــاك م ــن يبــ�دأ بالش ــعر ،وي ــرد علي ــه آخ ــر .وق ــد
اش ــتهرت مناط ــق كث ــرة يف اليم ــن بالزام ــل ،حي ــث يع ــد
فنه ــا األول ولس ــان حاله ــا يف جمي ــع مناس ــباتها ،ويك ــر يف
املناط ــق الش ــرقية والش ــمالية م ــن اليم ــن ،وم ــا يق ــارب

ً
عموم ــا ،وم ــن
صنع ــاء ،ويف مناط ــق الزراع ــة والصح ــراء
أمثلت ــه الكث ــرة مجهول ــة املؤل ــف ه ــذا الزام ــل الش ــائع:
ّ
ياللي تمنا حربن�ا
من حربن�ا ما تستفيد
ما حربن�ا إال ثاييب
ورصاص من بطن احلديد
ومن قول البداع:
سالم منا ألف يا اجلمهورية
بانفتديها باجلماجم والدما
اليوم جين�اكم نريد التضحية
بانزنل الطاغي من اعنان السما
ثـــم ينتقل املؤلـــف لفنون األغني�ة الشـــعبي�ة وهي نوع
مـــن الشـــعر املنغم بـــأوزان مخصوصـــة ،تـــؤدى بطريقة
معين�ة يف مناســـبة محددة ،منها أغـــاين األفراح واألعراس،
وأغـــاين األطفـــال ،واألغـــاين العاطفيـــة والغزليـــة ،أغاين
الزراعـــة والعمـــل يف الفصـــول املختلفـــة .ومـــن األغـــاين
العاطفيـــة يســـجل املؤلـــف بعض هـــذه النصوص:

فضا النشر

حلفت الغين واشل بالصوت
واسلي على قليب لوما ييج املوت
شايج معاك لو ما تزل باجل
وابكي عليك ال ما املي املواجل
باهلل عليك يا طري يا مسيقن
»قم ِشل يل مكتوب ال»مريكن
أمــا النــوع الثالــث مــن فنــون الشــعر الشــعىب اليمــي
فيعــرض املؤلــف لفــن «القصيــد» وهــو نــوع مــن الشــعر
الش ــعيب ل ــه أوزان ــه املتع ــددة وهيكل ــه الش ــعري املت ــوارث
حي ــث يل ــزم بقافيت ــن يف ص ــدر البي ــت قافي ــة ويف عج ــزه
قافي ــة أخ ــرى ،ويمت ــد م ــن حي ــث ع ــدد األبيـ ـ�ات إىل م ــا
يشــبه القصيــدة العموديــة يف الشــعر الفصيــح ،ويرتبــط
بكبـــار الشـــعراء الشـــعبيني .أمـــا النـــوع األخـــر فهـــو
«ال ــدان احلض ــريم» وه ــو ل ــون ت ــرايث موغ ــل يف الق ــدم،
والـــدان كلمـــة مأخـــوذة مـــن الدندنـــة -أي األصـــوات
املوقع ــة بالغن ــاء -ال ــي ه ــي م ــن الفع ــل الرباع ــي يدن ــدن،
ً
وم ــن معانيه ــا أن تس ــمع م ــن الرج ــل نغم ــة أو صوت ــا وال
تفهـــم مـــا يقـــول ..ويصنـــف الـــدان إىل ثالثـــة أنـــواع:
دان اجلمالـــة -الـــدان البـــدوي -الـــدان احلضـــري ،ولـــه
أغ ــراض متع ــددة منه ــا :الغ ــزل وامل ــدح والفخ ــر ،والرث ــاء،
والوصـــف ،والهجـــاء ،واحلماســـة ،واحلكمـــة ،وغريهـــا.
ً
قســـما للمالحـــق ســـجل فيهـــا أبـــو
وحيـــوي الكتـــاب

طالـــب جتربتـــ�ه امليدانيـــ�ة لكافـــة أنـــواع األدب الشـــعيب
ال ــي ع ــرض له ــا يف الفص ــول الثالث ــة ،وأس ــلوب البح ــث
العلـــي لهـــذه األنـــواع ،ثـــم نمـــاذج متعـــددة للحكايـــات
والســـر واألشـــعار واألســـاطري وغريهـــا ممـــا قـــدم لـــه
ً
نظريـــا خـــال فصـــول الكتـــاب.

حكايات من الرتاث اليمين:
صــدر هــذا العــام  2020كتــاب حكايــات مــن الــراث
الش ــعيب اليم ــي ملؤلف ــه محم ــد س ــبأ ،بصنع ــاء ع ــن دار
الكت ــب اليمنيــ�ة للطباع ــة والنش ــر والتوزي ــع ،والكت ــاب
يق ــع يف  272صفح ــة م ــن احلج ــم املتوس ــط.

قـــدم للكتـــاب جنيبـــ�ة حـــداد الـــي أشـــارت إىل أن
املؤل ــف اجته ــد م ــن خ ــال البح ــث والق ــراءة واملقاب ــات
الش ــخصية م ــع اإلخباري ــن م ــن ال ــرواة وكب ــار الس ــن يف
جم ــع وتدوي ــن ه ــذا الن ــوع م ــن األدب وه ــو احلكاي ــات
الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة األصيلـــة ،إبتـــ�داء مـــن احلكايـــات
التاريخيـــة املرتبطـــة بمـــايض وحضـــارة اليمـــن .ثـــم
احلكايـــات الـــي ترتبـــط بـــاألرض والزراعـــة واحلكمـــة.
وكذلـــك احلكايـــات الـــي تمتـــاز بالفكاهـــة والدعابـــة،
وه ــي م ــزة م ــن مم ــزات الش ــعب اليم ــي ،كم ــا س ــعى
إىل توثي ــق احلكاي ــات ال ــي ترتب ــط باملعتق ــدات واملع ــارف
الشـــعبي�ة كحكايـــات اجلـــن واملخلوقـــات الغريبـــ�ة
والكواك ــب ،وكذل ــك حكاي ــات حكي ــم اليم ــن عل ــي ول ــد
زايـــد وحكايـــات أيـــام الغمـــام وغريهـــا مـــن احلكايـــات
الـــي بلغـــت مائـــة وخمســـن حكايـــة .وقـــد كانـــت
ً
العائ ــات قديم ــا ال تس ــتغين ع ــن حكاي ــات اجل ــدة ال ــي
ترويهـــا لألبنـــ�اء كل مســـاء ،ولهـــذا أصبـــح هـــذا النـــوع
مـــن األدب يقـــدم الـــوالء واإلنتمـــاء للوطـــن ويرتبـــط
بالقي ــم واملعتق ــدات والص ــراع ب ــن اخل ــر والش ــر واحل ــق
والباطـــل والضعيـــف والقـــوي واخلائـــن والـــويف الـــخ.
وأضاف ــت ح ــداد أن محم ــد س ــبأ ق ــد اجته ــد يف ه ــذا
ً
ً
الكت ــاب وق ــدم ش ــيئ�ا جدي ــدا للمكتب ـ�ة اليمني ـ�ة والعربي ـ�ة
بـــل لـــكل الباحثـــن يف حضـــارة اليمـــن وتراثهـــا حـــول
العال ــم وه ــو م ــن الش ــباب املتميزي ــن الذي ــن س ــبق له ــم
الف ــوز يف مس ــابقات إبداعي ــة يف القاه ــرة ،وق ــد حض ــرت
ذات م ــرة لفعالي ــات حف ــل تكريم ــه بالف ــوز جبائ ــزة لوت ــس
للقصـــة القصـــرة عـــام  2018لـــدى مؤسســـة لوتـــس
للتنميــة الثقافيــة وهــو كذلــك فنــان تشــكيلي أقــام عــددا
م ــن املع ــارض الش ــخصية ال ــي حضرته ــا ل ــه يف القاه ــرة
ً
ً
والقــت جناحــا كبــرا ولــه لوحــات تعــر عــن محتــوى هــذا
الكت ــاب القي ــم.
ث ــم ب ــدأ املؤل ــف كتاب ــه بمقدم ــة علمي ــة أش ــار فيه ــا إىل
أن ظه ــور وس ــائل اإلع ــام احلديثــ�ة ووس ــائل التواص ــل
املرئيـــ�ة واملســـموعة قـــد أدى إىل نســـيان الكثـــر مـــن
حكاياتنـــ�ا الشـــعبي�ة ،وكان بدايـــة فقـــدان هـــذا الـــراث
عندمـــا احتـــل الراديـــو ثـــم التلفزيـــون مـــكان احلكـــواىت
أو الســـامر أو كبـــار الســـن ،الذيـــن كانـــوا حيفظـــون
دراسات في التراث الشعبي اليمني (األدب الشعبي)
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َ
املتوارثـــة عـــر أجيـــال طويلـــة ،فلـــم يعـــد
احلكايـــات
الن ــاس يتجمع ــون ىف الس ــامر وق ــت فراغه ــم ،ول ــم يع ــد
احلك ــواىت حي ــي الس ــهرات الليلي ــة باحلكاي ــات والس ــر،
فقــد كانــت األجيــال الصاعــدة تتعلــم مــن خاللهــا الكثــر
م ــن القي ــم النبيل ــة ،وت ــزرع ىف نف ــوس أوالدن ــا ح ــب اخل ــر
والكـــرم والتعـــاون والشـــجاعة ،فتحفـــز الهمـــم وتوجـــه
الشـــباب واملجتمعـــات لعمـــل اخلـــر وتـــرك الشـــر.
ً
ويســـتطرد ســـبأ بقوله :حاولت جاهدا يف هذا الكتاب
أن أجمـــع ما اســـتطعت مـــن هـــذه احلكايات الشـــعبي�ة
النابعـــة مـــن حكمـــة الشـــعب اليمـــي األصيـــل ،وقـــد
اعتمدت يف جمعها على عدة مصـــادر ،فاعتمدت بالدرجة
األوىل على الرواة واألخباريني ،ممن قابلتهم وعايشـــتهم،
ومنها مـــا جمع من الكتـــب واملراجع اليت هي يف األســـاس
كتـــب تاريخيـــة أو كتـــب رحـــات ،أو كتـــب ال يظهر من
عنواناتهـــا أن يف طيهـــا حكايـــات شـــعبي�ة ،وحرصت على
قـــراءة الكثـــر مـــن الكتـــب للبحـــث عنهـــا والتأكـــد من
مصداقيتهـــا من عدة مصـــادر ،ومن ثـــم تدوينها وجمعها
يف هـــذا الكتاب حـــى ختـــرج للعيان ويفيـــد منهـــا القراء؛
ً
لما لهـــا مـــن أهمية كبـــرة يف حياتنـــ�ا وخشـــية عليها من
ً
واستشـــعارا ألهميتها ..وقد حرصت
النســـيان والضياع،
علـــى أن ال أكـــرر مـــا قد جمـــع منهـــا يف كتـــب احلكايات
الشـــعبي�ة اليمني�ة يف كتابات ســـابقة ،مثـــل ما جمعه علي
محمد عبـــده ىف كتابه «حكايات وأســـاطري يمنيـــ�ة» ،ولم
أكرر ما جاء ىف كتاب «أســـاطري من تاريـــخ اليمن» حلمزة
علـــي لقمـــان ،أو ما جـــاء يف كتـــب أروى عثمـــان «حزاوي
ً
وريقـــة احلناء» بأجزائهـــا الثالثة ،إال مـــا كان منها مختلفا
يف صياغة النـــص ،ورأيت فيه اختالفات كثـــرة عما َّ
دونه
من ســـبقين ،فأحببت أن أدونها كما ســـمعتها بصيغتها يف
البيئـــ�ة اليت ولـــدت ونشـــأت فيها وقد حظيـــت محافظة
إب وســـط اليمن وما جياورها بالنصيـــب األكرب منها كونها
منطقـــة عيش وحيـــاة جامع هـــذه احلكايات .
وهـــذه احلكايـــات لـــم تـــأت مـــن فـــراغ فهـــي نتـــ�اج
جتربـــة وخـــرات طويلـــة صقلتهـــا التجربـــة الشـــعبي�ة
عـــر العصـــور ،وحتمـــل يف طيهـــا العديـــد مـــن املفاهيـــم
واأله ــداف التعليمي ــة والتربوي ــة ..فه ــى خالص ــة خ ــرات
طويلـــة ألجيـــال ســـابقة ،فنجدهـــا تـــارة تعلـــم األبنـــ�اء

ح ــب األرض وح ــب اخل ــر ،وتنفره ــم م ــن الش ــر ،مث ــا
حكايـــة «وريقـــة احلنـــاء» الـــي أوردهـــا علـــي محمـــد
عبــده يف كتابــه «أســاطري وحكايــات يمني ـ�ة» ،فقــد صــور
فيهـــا اخليـــال الشـــعيب الفتـــاة «كـــرام» وهـــي تذهـــب
لتغتس ــل يف الربك ــة فتخ ــرج مغط ــاة باحلي ــات والثعاب ــن
والعقـــارب ،فتعـــود إىل مزنلهـــا علـــى تلـــك احلالـــة
واحليـــات علـــى جســـمها ،وتنـــ�ادي علـــى والدهـــا لكـــي
يق ــوم بإحض ــار أداة القط ــع «الش ــريم» إلزالته ــا عنه ــا،
ق ــد جيده ــا البع ــض قص ــة أبع ــد م ــا يك ــون ع ــن أن تقبله ــا
ُ
عقـــول أهـــل هـــذا الزمـــان ،لكـــن احلقيقـــة أن اخليـــال
الش ــعيب كان يه ــدف م ــن وراء ه ــذه الرع ــب واملبالغ ــة إىل
صقـــل وتهذيـــب عقـــول األطفـــال ،فـــزرع يف نفوســـهم
كراهيــة الشــر يف املراحــل األوىل مــن عمرهــم ،فهــو يــدرك
م ــن خ ــال احلكم ــة ال ــي تعلمه ــا ع ــر العص ــور أن ه ــذه
املرحل ــة م ــا زال ــت حباج ــة إىل تهذي ــب الطف ــل ،فالفت ــاة
ً
موحش ــا ،وكذل ــك ح ـ ُ
ـال كل طف ــل
ك ــرام يك ــون مصريه ــا
ال يس ــاعد الن ــاس ،وعل ــى العك ــس م ــن ذل ــك ،م ــن يفع ــل
ً
اخل ــر س ــيكون مص ــره س ــعيدا مث ــل وريق ــة احلن ــاء ال ــي
كان ــت تعم ــل عل ــى مس ــاعدة العج ــوز وتمده ــا بالطع ــام
وتفلـــي شـــعرها ،فكانـــت مكافأتهـــا أن حتولـــت هـــذه
ً
العجــوز إىل جني ـ�ة حتقــق لهــا أحالمهــا .فاخليــال الشــعيب
يغ ــرس يف نف ــوس الصغ ــار أن فع ــل اخل ــر ال يق ــف أمام ــه
حاج ــز مهم ــا يك ــن.
ويتســـاءل :هل ننىس هـــذه احلكمة ونطمـــس تراثن�ا،
مستعيضني عنه باإلنرتنت والتلفاز لتعليم أجيالنا! أم نوثق
حكاياتن�ا الشـــعبي�ة وجنعل منها وســـائل تعليمية ،وحنولها
إىل ما شـــئن�ا مـــن مســـرحيات أو تمثيليـــات وغريها ،حبيث
ّ
نعلم أبن�اءنا احلكمـــة اليت توارثن�اها من بيئتنـــ�ا األصلية؟!
من هنا كان الهدف الرئيس من جتميـــع هذه احلكايات وقد
حـــرص املؤلف أثنـــ�اء جمع هـــذه احلكايات علـــى تدوينها
كما هـــي يف بيئتها دون زيـــادة أو نقصان مع اســـتخدام لغة
سلســـة حتافظ على مضمون احلكايـــة وال تفقدها فكرتها
وروحهـــا ،كما حـــرص على أن تكـــون اللغة عربيـــ�ة تفهمها
كل الشـــعوب العربيـــ�ة أو األجنبي�ة يف حـــال ترجمت ،فهذه
احلكايـــات رويت بعدة لهجات ،وختتلف طرق ســـردها من
مكان إىل آخر.
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قســـم ســـبأ مجموعات احلكايـــات بالكتـــاب إىل عدة
فصـــول يتنـــ�اول كل منها نوعا مـــن هذه احلكايـــات ،بدأها
بفصل خصصه حـــول (احلكايات الشـــعبي�ة التاريخية يف
اليمن) ،وتضم هـــذه املجموعة حكايات تعـــود جذورها إىل
عصـــور ضاربة يف القـــدم ،فمنها مـــا تـــدور تفاصيله حول
حـــوادث تاريخية مر بهـــا اليمن ،كان لهـــا أثرها على تكوين
اخليال الشـــعيب ،ومنها ما يدور حول شـــخصيات تاريخية
حكمـــت اليمـــن يف فـــرات مختلفـــة ،ومنها ما يـــدور حول
أماكن أو قصور لها شـــهرة كبرية ،وتضمنت هذه املجموعة
ثالث وعشـــرين حكاية ،منهـــا :هابي�ل وقابي�ل وشـــجرة دم
األخويـــن -عـــود بن عنق -بلقيـــس ملكة اليمـــن -حكاية
ســـبأ األول -ســـيف بـــن ذي يـــزن -امللكـــة أروى -مدين�ة
عـــدن الغارقة..إلخ .أمـــا املجموعة الثاني�ة فجـــاءت بعنوان
(حكايـــات األرض بعد حكـــم علي ولد زايـــد) ،ويقصد بها
احلكايات املرتبطـــة بالفالحة والزراعـــة وتربي�ة احليوانات
الـــي تســـاعد الفالح علـــى حراثـــة األرض ،وقد عكســـت
عناويـــن هـــذه احلكايـــات ســـمات هـــذه املجموعـــة اليت
تألفت من عشـــرين حكاية منهـــا :حبة الـــذرة العمالقة-
بنت البيضـــة -الثور واحلمار الكســـول -الفالح واخلضر،
كما ضمت هـــذه املجموعة حكايات علي ولـــد زايد وبعض
احلكمـــاء ،منهـــا :زوجات علي ولـــد زايد -اليهـــودي وخال
علي ولـــد زايد..إلخ .أما املجموعـــة الثالثة فقد جاءت حتت

عنـــوان (حكايـــات التهذيب واحلكمـــة) ،وهـــي حكايات
تدعو إىل حســـن التعامل مع األرض والبيئ�ة واحليوان ومع
النفـــس ،وتعد ً
جزءا مـــن خالصة خربات الشـــعب اليمين
ً
العريـــق ،وجاءت هـــذه املجموعة يف عشـــرين حكاية أيضا،
منهـــا حكايـــات :قيمتهـــا كيس بصـــل -امللـــك والعراف-
احلل بالزواج -نصـــاحئ الوالد -النصيحة جبمب -ســـارقة
النب..إلخ.
كمـــا خصـــص ســـبأ يف تصنيفـــه لهـــذه احلكايـــات
فصال مســـتقال لـ (حكايـــات احلب والعشـــق) وهو نوع
مـــن احلكايـــات الـــي يرويها اليمنيـــون بـــأداء ال خيلو من
مداعبـــة وفكاهة ومتعـــة ،وحيفظهـــا الكبـــار ويقصونها
على الشـــباب فيتســـلون بها يف مســـامرهم ويف جلسات
القات الـــي ال ختلو من دعابـــة ،وتضمن هـــذه املجموعة
أربعة عشـــر حكاية ،ومن هذه احلكايـــات :حكاية وضاح
اليمـــن وروضته -عاشـــق ظبيـــ�ة النمرييـــة -الفتاة اليت
ختاف من الـــزواج -زين�ة العاشـــقة..إلخ .أمـــا املجموعة
اخلامســـة من احلكايـــات فقد حملت عنـــوان (حكايات
الكواكـــب واجلـــن والوحـــوش) ،وتمثل هـــذه املجموعة
الكثـــر مـــن عناصـــر املعتقـــدات الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة
املرتبطة بالنجوم والســـماء والكائنـــ�ات اخلرافية ،وأغلب
ُ
احلكايات الشـــعبي�ة يف اليمن نســـجت حول حياة البشر
مع اجلـــن ،منهـــا احلكايات الـــي كانت تروي زواج ســـبأ
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ً
مـــرورا بامللكة
األول باجلنيـــ�ة اليت كانـــت يف صورة غزالة
بلقيـــس وحكايـــات اســـتعانتها يف بنـــ�اء العـــرش باجلن،
ثم ســـرة ســـيف بـــن ذي يـــزن امللـــك اليمين الـــذي تدور
حـــول عالـــم اجلـــن واإلنـــس ،واســـتمر هذا اخليـــال إىل
وقتنـــ�ا احلاضـــر ،وحيـــوي ثمانيـــ�ة عشـــر حكايـــة ،منها
حكايـــات :العـــدار -طاهـــش احلوبـــان -جـــارة البيت-
العضـــروط -الثعبـــان حيـــرس الكـــز -الداهية..إلـــخ.
وجاءت املجموعـــة قبل األخـــرة حتت عنـــوان (حكايات
مـــن أيـــام اإلمـــام) واملقصـــود بـــه احلكايـــات املرتبطة
بفـــرة حكـــم اإلمامة وأســـرة بيـــت حميد الديـــن ،وتعرب
عـــن مـــدى التخلـــف واجلهل الذي تـــم غرســـه يف أذهان
النـــاس آنذاك ،واشـــتملت هـــذه املجموعة ثالثة عشـــر
حكايـــة ،منها :ثورة ســـعيد الفقـــي -طري أبابيـــ�ل -زواج
اإلمام حيـــى -لعبـــة األلغـــام -حـــرب الفوانيس...إلخ.
أما املجوعـــة السادســـة واألخرية فقد صنفها ســـبأ حتت
عنـــوان (حكايات شـــعبي�ة فكاهية) ،حيـــث يزخر الرتاث
الشـــفهي اليمين باحلكايـــات الفكاهية اليت يتســـامر بها
النـــاس يف مجالس القـــات ،ويتســـلون بها أثنـــ�اء العمل
يف احلقـــول واملـــزارع ،وضمـــت هـــذه املجموعـــة اثنتني
وعشـــرين حكايـــة ،منهـــا :الفقيـــه والطالـــب -عبـــده
عفشـــو والتاجـــر البخيل -شـــربة هني�ة -ياشـــيخ ثوبك
حـــرق -املغـــرب وزوجته..إلخ.

احلكايات الشعبي�ة يف بالد يافع
صـــدر عـــام  2019كتـــاب جديـــد بعنـــوان «مـــن
احلكاي ــات والقص ــص الش ــعبي�ة يف ب ــاد ياف ــع» ملؤلف ــه
ناص ــر س ــالم الكل ــدي ع ــن دار الوف ــاق بالري ــاض ،ويق ــع
يف  391صفح ــة م ــن احلج ــم املتوس ــط ضم ــن سلس ــلة
«إصـــدارات املوســـوعة اليافعيـــة» ،وهـــو مـــا يشـــر إىل
مشـــروع خـــاص بتوثيـــق الـــراث اليافعـــي،
ومنطق ــة «ياف ــع» تق ــع جن ــوب اليم ــن يف محافظ ــة
حلـــج شـــمال شـــرق عـــدن ..ويشـــر نـــادر العمـــري يف
مقدمت ــه للكت ــاب بس ــعادته عندم ــا أخ ــره املؤل ــف قب ــل
س ــنوات أن ــه حيف ــظ كث ـ ً
ـرا م ــن احلكاي ــات الش ــعبي�ة ال ــي
كانــت متداولــة يف بــاد يافــع ،وأنــه ينــوي تدوينهــا ،وألــح
علي ــه حينه ــا أن يكم ــل مش ــروعه ح ــى انته ــى م ــن جم ــع
م ــا أمكن ــه جمع ــه م ــن احلكاي ــات ،وأن ــه ع ــازم عل ــى طب ــع
الكت ــاب ،وش ـ ّـرفين ب ــأن طل ــب م ــي كتاب ــة تقدي ــم لكتاب ــه
الرائـــع ..ويعـــرض املؤلـــف يف مقدمـــة كتابـــه ملفهـــوم
األســـطورة وعالقتهـــا بالقصـــة اخلرافيـــة واحلكايـــة
ً
مشـــرا إىل أن مجموعـــة احلكايـــات الـــي
الشـــعبي�ة،
س ــجلها يف كتاب ــه ق ــد جتن ــح إىل الل ــون اخل ــرايف وبعضه ــا
أش ــبه م ــا تك ــون باألس ــطورة.
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ً
ويســـتمر املؤلـــف يف مقدمتـــه حبثـــا عـــن جـــذور
احلكايـــة الشـــعبي�ة وتصنيفاتهـــا إىل أن يصـــل إىل هويـــة
احلكاي ــة اليافعي ــة مح ــل الدراس ــة ،وق ــد وقف ــت القص ــة
اليافعي ــة م ــن امل ــرأة يف موق ــف التوس ــط ،فه ــي تتحام ــل
عليهــا يف مواقــف معينـ�ة ،بينمــا تشــيد بدورهــا يف قصــص
أخـــرى ..لكـــن ذلـــك التبجيـــل والـــذم ال يعـــي املـــرأة وال
حيدده ــا م ــن حي ــث اجلن ــس ،لك ــن ذل ــك التبجي ــل وال ــزم
يت ــوازى م ــع الس ــلوك ال ــذي ق ــد يرتكب ــه الرج ــل أو امل ــرأة،
حي ــث تنتق ــد القص ــة اليافعي ــة «اخلال ــة» وه ــي الزوج ــة
األخــرى الــي يزتوجهــا الرجــل علــى امرأتــه األوىل ،وكيــف
أنه ــا ت ــيء معامل ــة أوالد الزوج ــة الس ــابقة وبن�اته ــا .كم ــا
انتق ــدت احلكاي ــة الش ــعبي�ة اليافعي ــة ،بأس ــلوب مبط ــن،
أه ــل ال ــرف والقص ــور املنغلق ــة ،وحرص ــت عل ــى ض ــرورة
اإلشــادة بالتعلــم مــن احلكمــاء ،والتمســك باألمانــة ،وذم
ً
الســـلوك الـــيء فضـــا عـــن تبجيـــل األوليـــاء واحـــرام
كب ــار الس ــن والوالدي ــن ،وقيم ــة الص ــر..
إن احلكايـــة اليافعيـــة حتفـــل بعناصـــر اإلســـقاط
والس ــفر ع ــر األزم ــان ال ــذي ينقل ــك م ــن زم ــن إىل آخ ــر،
وال ــي انتش ــرت يف الزم ــن القدي ــم ..وامللف ــت يف احلكاي ــة
اليافعي ــة حتامله ــا عل ــى القض ــاة ،وق ــد يع ــود الس ــبب إىل
أن القض ــاة ينف ــذون أم ــر ال ــوالة والس ــاطني ،وال يهمه ــم
ً
أن كان الشــخص ً
مظلومــا ..كمــا يعــرض املؤلــف
ظالمــا أو
ملبحـــث حـــول أهميـــة معرفتنـــ�ا للحكايـــة الشـــعبي�ة
القديم ــة ،وعالقته ــا باملعتق ــد الش ــعيب ..ويش ــر إىل أن ــه
ع ــادة م ــا تتخل ــل احلكاي ــات عب ــارات يكرره ــا احلك ــوايت يف
كل حكاي ــة ،وه ــي بمثاب ــة حتس ــين�ات ي ــأيت به ــا م ــن عن ــده،
كمثــل قولــه -إذا كانــت الشــخصية املحكــي عنهــا تنتقــل
ّ
ّ ّ
مـــن بـــاد إىل أخـــرى ملســـافات طويلـــة (هـــي دب ،هـــي
ً
ً
ّ
دب) ،وكذلـــك قولهـــم (وأرضـــا تصلـــي وأرضـــا تـــويل،
ً
ً
وأرضـــا تصلـــي وأرضـــا تـــويل) للغـــرض نفســـه عندمـــا
تط ــول الرحل ــة ،وغريه ــا م ــن العب ــارات ال ــي يس ــتخدمها
احلكـــوايت لتحســـن طريقـــة أدائـــه ،ومحاولـــة إطالـــة
الق ــص ق ــدر اإلم ــكان.
وحيـــوي الكتـــاب مـــا يقـــرب مـــن مائـــة وعشـــرين
حكايـــة لـــم يقـــم املؤلـــف بتصنيفهـــا رغـــم قابليتهـــا
لذلـــك ،وإنمـــا أوردهـــا يف ترتيـــب معـــن ،وقـــد حملـــت

ً
ً
كل منهـــا عنوانـــا داال عليهـــا منهـــا :الثعلـــب والغـــراب
والنم ــر -الفل ــوس ت ــدي م ــا طلبتــ�ه النف ــوس -الرع ــوي
البس ــيط واملش ــري املحت ــال -الرج ــل احلكي ــم -األم ــرة
وبان ــواس -ج ــرف التم ــاين -ح ــارس ليل ــة الق ــدر -درس
يف تربيـــ�ة الزوجـــة -مـــاء عـــن احليـــاة -جـــدة أهـــل
ً
ش ــبح .وق ــد حفل ــت املجموع ــة أيض ــا حبكاي ــات األمث ــال
الش ــعبي�ة ،منه ــا :حكاي ــات األمث ــال الش ــعبي�ة :احلس ــنة
ولــو علــى راكــب احلصــان -صليــت لــك تقــر -ال احلمــار
بالنعمـــة نـــاق -ال معـــك جناحـــن ّ
قمعـــي ُطميحـــن-
الضرطـــة بضرطـــة واحلـــب بـــه غلطـــة..

األغني�ة الشعبي�ة اليمني�ة أبعادها

الثقافية واجلمالية
صـــدر عـــام  2012كتـــاب «األغنيـــ�ة الشـــعبي�ة:
أبعادهـــا الثقافيـــة واجلماليـــة» ملؤلفـــه عبـــد الرحمـــن
س ــيف اس ــماعيل ،ع ــن الهيئ ـ�ة العام ــة للكت ــاب بصنع ــاء.
والكت ــاب يق ــع يف  355صفح ــة م ــن احلج ــم املتوس ــط.
والكتـــاب يقـــع يف مبحثـــن ين�اقـــش األول يف مقدمـــة
نظري ــة طبيع ــة األغنيـ ـ�ة الش ــعبي�ة اليمنيـ ـ�ة ،مش ـ َ
ـرا إىل
أغ ــاين الف ــاح ال ــي ت ــردد ً
غالب ــا أثنــ�اء العم ــل اجلماع ــي،
واألغ ــاين املرتبط ــة بامل ــرأة ،ث ــم يع ــرض لبع ــض جوان ــب
ال ــروح اجلمالي ــة واإلبداعي ــة يف بع ــض نص ــوص األغني ـ�ة
ً
مشـــرا إىل أن
الشـــعبي�ة املرتبطـــة باملـــرأة والفـــاح،
املـــرأة يف كثـــر مـــن النصـــوص الشـــعرية حتـــاول لفـــت
انتبــ�اه الرج ــل احلبي ــب إىل جماله ــا وتلخ ــص مش ــاعرها
وأحاسيســـها بلغـــة ســـهلة .أمـــا األغـــاين الـــي تعكـــس
احلن ــن ال ــذي يش ــعر ب ــه اإلنس ــان جت ــاه اآلخ ــر :االب ــن-
ال ــزوج -األب -الوط ــن ..فه ــي حاض ــرة بق ــوة يف األغني ـ�ة
الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة:
ذكرتين يا ورد يا نيساين
شوقتين لبلدي وأوطاين
يا قاطفة الوردة ما فاح له شم
قليب حيبك ياحبيب كن افهم
دراسات في التراث الشعبي اليمني (األدب الشعبي)
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ويس ــتمر املؤل ــف يف ع ــرض نم ــاذج حتليلي ــة لألغنيــ�ة
ً
الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة مركـــزا علـــى املـــرأة الريفيـــة الـــي
جبل ــت عل ــى التغ ــزل جبماله ــا ،وإب ــراز مفاتنه ــا يف محاول ــة
لدغدغـــة مشـــاعر احلبيب..وكـــذا األغنيـــ�ات الـــي
تعك ــس الظم ــأ العاطف ــي ب ــن الرج ــل وامل ــرأة يف قوال ــب
جمالي ــة ش ــفافة ،فتتغ ــى امل ــرأة بالصف ــات احلمي ــدة مل ــن
عش ــقه قلبه ــا ،وح ــرك وجدانه ــا ً
طرب ــا للقائ ــه:
صدر املليح بستان وورد فاتش
وأنا جزعت جنب الغيول العاطش
ث ــم يبح ــث عب ــد الرحم ــن س ــيف يف الص ــور اجلمالي ــة
لبع ــض نص ــوص األغني ـ�ة الش ــعبي�ة وارتب�اطه ــا باإليق ــاع
النغ ــي ،وال ت ــزال النم ــاذج ال ــي يورده ــا تعك ــس مش ــاعر
احل ــب والغ ــزل والش ــوق العاطف ــي للحبي ــب:
أصه اسكتوا صوت بالنقيل داعي
ال هو احلبيب شامد له ذراعي
ً
ً
مشـــرا أيضـــا للداللـــة اجلماليـــة لمـــا أســـماه
«األخضـــري» فاملـــرأة اخلضـــراء هـــي املـــرأة الســـمراء
ً
اجلميلـــة ،ويطلـــق األخضـــري أيضـــا علـــى الكثـــر مـــن
املنتج ــات الزراعي ــة ،ولذاحظ ــي األخض ــري بقس ــط أك ــر

يف أغـــاين املـــرأة الريفيـــة:
أخضر ينوس نازل نقيل األعبوس
يا عيدروس افسح لكل محبوس
كم ــا يع ــرض املؤل ــف لبع ــض املفاهي ــم املتضمن ــة يف
الش ــعبي�ة اليمني ـ�ة كمفه ــوم االغ ــراب والوط ــن ودالالت
الفــداء والرتحيــب باحلبيــب ،ومفهــوم الرفــض واألجــرام
الس ــماوية يف الدالل ــة عل ــى احل ــب:
زوج القمر يضرب إىل الشبابيك
صايف البدن يا سعد من يهاويك
وال تـــزال النمـــاذج الـــواردة بالكتـــاب حـــول األغنيـــ�ة
الشـــعبي�ة مرتبطـــة بمفهـــوم احلـــب والغـــزل والتأثـــر
الوجـــداين ،فضـــا عـــن القـــات والتنبـــ�اك ،إىل جانـــب
دالالت «القامـــة» أي قامـــة الرجـــل باعتب�ارهـــا إحـــدى
ً
ص ــور اجلم ــال أيض ــا ،ف ــكل ام ــرأة أنش ــدت له ــذا الرج ــل
الطويـــل ..أو ذاك القصـــر ،وكل رأتـــه بعينهـــا وبقلبهـــا،
وبمعايريهـــا املختلفـــة:
رد السالم على الطويل واجب
أما القصري حبحب بالشواجب

فضا النشر

ويصـــل بن�ا عبـــد الرحمـــن ســـيف إىل املبحـــث الثاين
الـــذي خصصـــه ألغـــاين الفالحـــة ،ليشـــر إىل أن األغني�ة
الفالحيـــة ارتبطت أكرث بـــاألرض والعمـــل ..وهي ختتلف
ً
كثريا عـــن أغاين املرأة واحلـــب والغزل ،وأبـــرز االختالفات
يف كـــون األوىل فرديـــة وجداني�ة أكرث ،فيما جنـــد أن األغني�ة
الفالحية أغنيـــ�ة جماعية أكرث منها فرديـــة ،وتعرب عن روح
اجلماعـــة ،حىت أن املقاطـــع الفردية يف األغنيـــ�ة الفالحية
لها إيقـــاع أقـــرب إىل اجلماعية ..وهـــذا النوع مـــن الغناء
ال حيتاج عـــادة إىل اســـتخدام اآلالت املوســـيقية ..وتتنوع
األغنيـــ�ة الفالحيـــة بتنـــوع املواســـم واملواقيـــت الزراعية
الـــي ختضع حلركة النجوم والشـــمس والقمـــر واألفالك،
وتعتمد علـــى «املالالة» واملشـــتقة من الالزمـــة الغنائي�ة
الـــي يبتـــ�دىء بها املغـــي بقولـــه :أال ليـــه ليـــه ليليه»..
وصنف املؤلف هذا النـــوع من األغاين إىل عـــدة أنواع منها
أغـــاين «الشـــصرة» وهي مفتاح املوســـم الزراعـــي وأوله،
ً
مبشـــرا خبـــر وفري:
حيـــث يتمـــى الفالح أن يكون
هي باهلل بدا مايل
صباح عديت وأثواري
صباح من سنامه عايل
صبوحك يا بنت خايل
قزحة بيضة وبصايل
وهنـــاك أنـــواع أخـــرى مـــن أغـــاين الفـــاح رصدهـــا
املؤلـــف منهـــا :أغـــاين املقـــرب ،وأغـــاين البـــذار (الـــذري)
وهـــي مرحلـــة مهمـــة وأساســـية يف أعمـــال الزراعـــة،
ولهــذه املرحلــة أغانيهــا وأهازيجهــا اخلاصــة ،وفيهــا تكــر
األعم ــال وخدم ــة األرض ،فيق ــول عل ــى لس ــان الفالح ــة:
شيج خصب وشرتجع تشاين
باخلصب ماشكش أين
شيج خصب شرتجع تراجع
وادكع وابن الدكع
شيج خصب شيج محاجني
ولعني وابن اللعني

وخيتم املؤلـــف كتابه بنوعني من أغـــاين الفالحة األوىل
هي أغاين «النقـــوة» اليت تأيت فـــور ظهور الزرع مباشـــرة،
حيـــث يقوم الفالح خاللها باســـتخدام احلجنة النتشـــال
النب�اتات واألعشـــاب الطفيلية اليت تعيش على حســـاب
الـــزرع ،وهـــي عملية مهمـــة يف العمـــل الزراعـــي .والنقوة
باعتب�ارهـــا عمليـــة تـــؤدى بطريقـــة جماعية باســـتخدام
األهازيـــج والزوامـــل واملواويل اليت تســـتهدف تشـــجيع
الناس وحثهـــم على إجنـــاز العمل بصورة ســـريعة:
األخضـر محنـا وجـالس ..الليل
طارح أرجله على املتارس ..الليل
األخـضـر تهـيـأ ونـشــر ..الليل
أخضـر خضـرته كالعـاليل ..الليل
أمـــا النـــوع األخري مـــن أغـــاين الفالحة فقـــد جاء حتت
اســـم «احلشوشـــة» ،واحلشـــوش هو جز العشب الذي
يظهـــر يف أطـــراف األحـــوال واملدرجـــات ومســـافح املياه
ً
ً
ً
وطازجا
خصبا
طعامـــا
وعلى جدران املدرجـــات باعتب�ارها
لألبقـــار واألغنام:
قولوا ملنقوش البن�اين
ما لسهمه صابين
قولوا ملنقوش اخلضايب
ما لدمعه ساكيب.

األدب الشعيب يف محافظة حجة
صدر عـــام  2015كتاب «األدب الشـــعيب يف محافظة
حجة» ملؤلفـــه حيـــى محمد جحـــاف عن مؤسســـة حجة
الثقافيـــة ،والكتـــاب يقـــع يف  159صفحـــة مـــن القطـــع
املتوســـط .وأشـــار املؤلف يف مقدمتـــه إىل أنه قد ســـعى يف
كتابـــه إىل جمـــع شـــذرات من الـــراث الثقـــايف يف محافظة
حجـــة اليت تتمـــز خبصوصيـــة يف جوانب األدب اإلنســـاين
املتنـــوع ،واملتمـــز خبصوصيتـــ�ه النابعـــة مـــن التضاريس
املتنوعـــة الـــي جمعت بـــن اجلبل والســـهل والســـاحل
كان لها األثـــر الكبري يف هـــذه اخلصوصيـــة ،دون الكثري من
دراسات في التراث الشعبي اليمني (األدب الشعبي)
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املحافظات اليمنيـــ�ة األخرى ..ويســـتطرد بقولـــه :أنن�ا قد
حاولنـــا جمع جزء بســـيط من هـــذا املوروث النـــادر تاركني
البـــاب مفتوحا لـــكل من يرغب مـــن املهتمـــن والباحثني
من أبنـــ�اء الوطـــن عامة وأبنـــ�اء محافظة حجـــة يف البحث
واجلمـــع يف هـــذا اجلانب املهم الـــذي حيتـــاج إىل تضافر كل
اجلهود كـــون املجتمع يشـــهد حاليا الكثري مـــن التحوالت
االجتماعيـــة والثقافيـــة الـــي أخـــذت تؤثر على الوســـائل
واملؤسســـات التقليدية اليت كانت تؤطـــر عملية النقل من
جيـــل إىل آخر ،والـــي يمكن أن تـــؤدي إىل مكونـــات الذاكرة
علـــى هذا الصعيـــد ،وبالنســـبة إىل مكوناتها علـــى أصعدة
أخـــرى ،إىل فقدان هـــذا اإلرث الثقـــايف والتاريـــي ،وهذا ما
ملســـناه من خـــال الـــزول امليـــداين وااللتقـــاء بالكثري من
الناس الذيـــن صـــاروا ال يت�ذكـــرون إال القليـــل منه نتيجة
الطغيـــان املدمر الـــذي حل على هـــذا املـــوروث الثقايف.
بـــدأ املؤلـــف كتابـــه بمقدمـــة علميـــة تنـــ�اول فيهـــا
مفهـــوم األدب الشـــعيب ،ثـــم تت�ابعـــت فصـــول الكتـــاب
الـــي بدأهـــا بفصـــل حـــول «األغنيـــ�ة الشـــعبي�ة»
الـــي صنفهـــا إىل :أغـــاين العمـــل الزراعـــي -احلصـــاد
(الصـــراب) -أغـــاين نـــزع امليـــاه -أغـــاين الرعـــي وجمـــع
احلطـــب -أغـــاين العـــرس -أغـــاين املهـــد (أغـــاين
األطفـــال) -أغـــاين اجلمالـــة -أغـــاين الســـفر -أغـــاين
الف ــراق -االنش ــاد الدي ــي -أغ ــاين التكاف ــل االجتماع ــي.

ً
وق ــد أف ــرد املؤل ــف تعريف ــا ل ــكل ن ــوع م ــع تقدي ــم نم ــاذج
من ــه .أم ــا الفص ــل الث ــاين فق ــد خصص ــه املؤل ــف لبح ــث
«الزام ــل اليم ــي» وه ــو عب ــارة ع ــن أبيــ�ات م ــن الش ــعر
العـــايم البســـيط يعـــود تاريخـــه إىل ملـــوك حمـــر،
وتتن ــوع الزوام ــل باخت ــاف املناس ــبة ،ويف الع ــادة ت ــؤدى
بش ــكل جماع ــي ،حي ــث يق ــوم أحده ــم -ويطل ــق علي ــه يف
بع ــض املناط ــق «الب ــداع» أي م ــن يب ـ�دع الق ــول -بوض ــع
الكلمــات وتلقــن اآلخريــن هــذه الكلمــات حلفظهــا حــى
يتمكـــن اجلميـــع مـــن ترديدهـــا كـــون املجموعـــة األوىل
تقــوم برتديــد مقطــع وتتوقــف ،وتقــوم املجموعــة األخــرى
برتدي ــد املقط ــع املكم ــل ل ــه أو تردي ــده يف بع ــض احل ــاالت،
كمــا أنهــا تكــون مصحوبــة بالطاســات واملرافــع وحامليهــا
أمـــام الصفـــوف .والزامـــل يف اليمـــن هـــو تعبـــر للحيـــاة
املباشـــرة مـــن خـــال األصـــوات املتجاوبـــة ،وهـــو نتـــ�اج
جماعـــي روتـــه أجيـــال عـــن أجيـــال ،وأكرثهـــا مشـــهورة
الت ــداول ،لكنه ــا تظ ــل مجهول ــة القائ ــل ..وهن ــاك زام ــل
احلـــرب ،وزامـــل الرتحيـــب وزامـــل االســـتقبال ،وزامـــل
الزف ــاف ،وزام ــل الع ــودة ،والتمجي ــد والنص ــر والسياس ــة
وغريهـــا ..ومـــن هـــذه الزوامـــل مـــا يكـــون علـــى هيئـــ�ة
أبيــ�ات ش ــعرية عل ــى أي حب ــر م ــن الش ــعر ومنتق ــاة مث ــل:
يا من خيالف أمر موالنا ويعصيه
البد من يوم يراه

فضا النشر

يا صاليت على روح النيب الغايل

البد من يوم يشيب الطفل فيه
والطري يريس يف سماه
ومنه ما يكون على هيئ�ة أرجوزة:

قويم احريب يا حالهيا رسمتين�ا
واحنا رسمنا الشباب وانت رسمتين�ا

سيد تكرب وهللا أكرب

توادعي بيت أبوش طويف على أركانه
البد من نهجم جباه

نضرب على أكباده بمعرب
ونلحق الذانب ورآه
ث ــم ينتق ــل جح ــاف لع ــرض األدب الش ــعيب املرتب ــط
بـــ «املناســـبات» ومنهـــا احتفاليـــة عيـــد الفطـــر وعيـــد
األضـــى وارتب�اطهمـــا بأغـــاين النســـاء
سنسني الرغد
قد أول العشر من غد
قد الكباش يف الدرج
والرب األحمر مدقق
كمـــا يســـتعرض األغـــاين املرتبطـــة باجلبـــاء يف
األعـــراس ،وهـــي بمثابـــة املســـاعدة الماديـــة للحريـــة
ملواجهـــة احليـــاة القادمـــة ،ويدخـــل ذلـــك ضمـــن
التكاف ــل االجتماع ــي ،لكن ــه يبق ــى يف حك ــم الدي ــن الب ــد
مـــن قضائـــه ،إال أنـــه يطغـــى عليـــه التفاخـــر واإلحـــراج
ً
والقمـــار بـــن احلضـــور كونـــه علنـــا ،ويبـــ�دأ بالكلمـــات
ال ــي مطلعه ــا ذك ــر هللا ورس ــوله صل ــى هللا علي ــه وس ــلم
باإلضاف ــة إىل مف ــردات لغوي ــة حتم ــل خصوصي ــة امل ــكان:
البدع بذكر هللا

والثاين الهادي

بز البخور يطلع

وال نزلنا له

بأربع مية مجرى

وألفني خياله

ثـــم يفرد املؤلف لشـــرح نماذج من األغنيـــ�ة العاطفية
اليمنيـــ�ة ،وأغـــاين العروســـة أو زفـــة احلريوة ،والـــي تب�دأ
مطلعهـــا بالصـــاة علـــى النـــي مـــع تنبيههـــا بالتجهـــز
واالســـتعداد ،فقد حانـــت ســـاعة الرحيل وتوديـــع أهلها
واالنتقـــال إىل املـــكان اآلخـــر الـــذي حلمت به:

كم ــا خيص ــص املؤل ــف فص ــا ع ــن األغ ــاين املصاحب ــة
للرقـــص الشـــعيب وألعـــاب الطفولـــة والشـــباب ،مثـــل
ألع ــاب ال ــرع ،واملدره ــة ،وأغ ــاين البال ــة ،وه ــي م ــن أغ ــاين
س ــمرية ،ت ــؤدى يف جماع ــة وتق ــال يف ع ــان بع ــد ص ــاة
العشـــاء .أمـــا احلجـــاج أي أغـــاين احلجيـــج فمرتبطـــة
بطقـــوس احلـــج منـــذ خـــروج احلـــاج مـــن مزنلـــه حـــى
العـــودة إىل أهلـــه:
منا سالم هللا ميايت

يبلغ إىل مكة اليايت

بيت العدالة واليقني
منا سالم هللا مثين

يبلغ إىل عند احلاج منا

صاحب وله مرحب عزيز
ث ــم ينتق ــل املؤل ــف لبع ــض أن ــواع األدب الش ــعيب يف
عال ــم األس ــاطري ومدلوالته ــا ،والتش ــييع وال ــوداع وه ــي
املرتبط ــة بع ــادات دف ــن املي ــت وتوديع ــه
		
يا با ويا ولدا

أين الطريق يل تدىل
يف عارضة أو ملوى

		
يا با ويا ولدا

يا ورقة يا خضراء

سريي شرس بني المائ
وخيتتـــم جحـــاف كتابـــه بفصـــل حـــول املعتقـــدات
الش ــعبي�ة والرم ــوز املرتبط ــة به ــا كاملعتق ــدات املرتبط ــة
باحليوانـــات والطيـــور وبعـــض األفعـــال مثـــل الكنـــس
بع ــد س ــفر الش ــخص م ــن امل ــزل ،واجلل ــوس عل ــى ض ــوء
القم ــر ،وك ــذا مدل ــوالت الع ــن والك ــف واألن ــف وق ــراءة
الفنجان..إلـــخ..
هـــذه هـــي الرحلـــة األوىل يف عالـــم الـــراث الشـــعيب
اليم ــي ..ويف الع ــدد الق ــادم س ــأقدم لك ــم القس ــم الث ــاين
م ــن الرحل ــة..
دراسات في التراث الشعبي اليمني (األدب الشعبي)
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الكتابة «باالبتسار»
استدراك 2حبث د.جهين�ة
اخلطيب «التأثر والتأثري
بني األدب الشعيب العريب
واألدب الشعيب العربي»
1

الثقافة الشعبي�ة عدد  ،50ص 53 – 46

1

ال نشـــاحت اخلطيـــب فيمـــا ادعـــت مـــن دراســـات يف األدب
ً
الرســـي– الفلســـطيين حتديـــدا – يف ســـرتها املحشـــورة يف ذيـــل
ّ
يضـــرين أن حتيـــد اخلطيـــب عـــن
مراجـــع حبثهـــا «النحيـــل» ،ولـــم
ً
ختصصه ــا ،ولك ــن م ــا هال ــي تن ـ�اول املوض ــوع كم ــا ل ــو أن متخصص ــا
ََ َ ْ
واح ـ ًـدا ً
عربيــ�ا عل ــى األق ــل ل ــن يق ــرأ م ــا تكت ــب ،3فأخ ــذت تس ــطر
ً
ً
ُج َم ــا توج ــب اس ــتدراكات عدي ــدة ،جنت ــي منه ــا م ــا ين�اس ــب ح ــزا
ً
ً
ومنهجيـــا يبـــ�دو أن اخلطيـــب أقامـــت
مســـموحا بـــه لتعقيـــب،
دراســـتها علـــى املدرســـة املقارنـــة يف األدب الشـــعيب ،4ويف تداخـــل
مبه ــر جعل ــت املدرس ــة الفرنس ــية يف األدب املق ــارن ً
أساس ــا لتفس ــر
املوتيفـــات املتشـــابهة يف الثقافتـــن العربيـــ�ة والعربيـــة ،فتقـــول
اخلطي ــب «و..نظري ــة  ..تؤك ــد العاملي ــة يف األدب الش ــعيب ...وه ــذا
م ــا س ــنحاول إثب�ات ــه يف حبثن ـ�ا م ــن خ ــال التأث ــر والتأث ــر ب ــن األدب
الشــعيب العــري والعــريب» 5ص  ،47وبنفــس اجلــرأة تداخــل لديهــا
مفهومـــان مســـتقران لـــدى املتخصصـــن ال جيـــور أحدهمـــا علـــى
اآلخ ــر وهم ــا األدب الع ــري واألدب اليه ــودي ،6وكان ً
حري ــا به ــا يف

أصدا

2

«خض ــم قراءاته ــا» للثقاف ــة العربي ــة – القريبــ�ة منه ــا -
ً
َ
أول أن تع ــي هك ــذا ف ــروق ،كذل ــك تداخ ــل لديه ــا مفهوم ــا
الفولكلـــور واألدب الشـــعيب حيـــث يشـــكل األخـــر مـــع
ً
محـــورا
العـــادات والتقاليـــد ،واملعتقـــدات الشـــعبي�ة
ً
ً
فولكلوريـــا واحـــدا هـــو الـــراث الشـــعيب غـــر المـــادي،
ْ
كذلـــك َحشـــرها نظريـــة النـــوع األديب بمفهـــوم مبتســـر
للنظري ــة يف نط ــاق األدب الرس ــي ،متجاهل ــة حتديث�اته ــا
األخــرة علــى يــد ســعيد يقطــن ،وكان حريــا بهــا قراءتهــا
يف نطـــاق األدب الشـــعيب وهـــي القـــراءة الـــي تنتهـــي
بهـــا إىل تصنيـــف األنـــواع Genre Classification
الـــذي دشـــنت�ه اإلســـرائيلية ذات األصـــول املجريـــة
هيـــدا جاســـون يف أوائـــل النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن
َ َ 7
وط َّبقـــه اإلســـرائيلي ذو األصـــول العراقيـــة
المـــايض ،
أبيشـــور יצחק אבישור علـــى مجموعـــة قصـــص ليهـــود
َ
العـــراق ســـنة  ،81984كمـــا َط َّبقتـــه اإلســـرائيلية ذات
األصـــول اإليرانيـــ�ة ســـورودي  S.S. Soroudiعلـــى
مجموعـــة قصـــص ليهـــود إيـــران ســـنة  ،2002ناهيـــك
ع ــن مجموع ــات قص ــص عربيـ ـ�ة يف أرش ــيف القص ــص
الشـــعيب يف إســـرائي�ل אסע"י يف جامعـــة حيفـــا ،والـــذي
اعتمـــد عليـــه املصـــري الفخـــراين يف دراســـته ملجموعـــة
قصـــص يهـــود مصـــر ،ســـنة 2003م ،10وفيمـــا يتعلـــق
بابتســـار قوانـــن أولريـــك  Axel Olrikامللحميـــة فهـــي
ث ــاث مجموع ــات ال ثالث ــة قوان ــن (مجموع ــة قوان ــن
الشـــكل (تســـعة قوانـــن) – مجموعـــة القوانـــن

اللغوي ــة (ثالث ــة قوان ــن) – مجموع ــة قوان ــن املضم ــون
(قانون ــان) ،11أم ــا ابتس ــار مناه ــج دراس ــة األدب الش ــعيب
وحصره ــا يف منهج ــن /طريقت ــن (طريق ــة الش ــمولية
ً
– طريق ــة املحلي ــة ص  )47فه ــو فض ــا ع ــن االبتس ــار
 هـــو تداخـــل بـــن املنهـــج  /الطريقـــة ووصفهـــا ،أمـــاأشـــهر املناهـــج بـــا ابتســـار فهـــي املدرســـة التاريخيـــة
اجلغرافيـــة ،أو املدرســـة الفنلنديـــة وتطـــورت عنهـــا
املدرســـة املقارنـــة الـــي ابتكـــرت أدوات لدرســـة األدب
الشـــعيب كالطـــراز  Typeواملوتيـــف  Motifوكـــذا
املدرســـة البن�ائيـــ�ة 12صاحبـــة مفهـــويم املهـــام תפקידים
ً
ً
آخـــرا املدرســـة
وأخـــرا وليـــس
والوظائـــف פונקציות
البنيويـــة الـــي اســـتخلصها شـــرواس عنـــد دراســـته
لعـــدد ضخـــم مـــن أســـاطري قبائـــل اإلســـكيمو (813
أســـطورة) ،13ويف غـــر املنهـــج غـــاب عـــن اخلطيـــب
حتدي ــد إط ــار زم ــاين أو م ــكاين أو مص ــدرا أو مرجع ــا تقي ــم
علي ــه الدراس ــة ،فج ــاءت ش ــواهدها غ ــر املوثق ــة تق ــوم
علـــى مـــا تبـــ�ادر إىل ذهنهـــا ،فإخبارنـــا بإطالعهـــا علـــى
روايـــة مـــا ليـــس حباجـــة إىل التحقـــق ،هكـــذا جـــاءت
مروي ــات ص ص  49 – 48فتق ــول اخلطي ــب «هن ــاك
مثـــال لقصـــة يهوديـــة وردت يف مصـــادر قديمـــة ...ص
ُْ
 »49دون حتدي ــد لطبيع ــة وكن ـ ِـه ه ــذه املص ــادر ،جازم ــة
أن شـــخصية صاحـــب مـــوىس «اخلضـــر عندهـــا» هـــو
ش ــخصية يهوش ــع ب ــن ل ــوي ،بغ ــض النظ ــر ع ــن صح ــة
إحالتهـــا ملوســـوعة عيلـــي ياســـيف עלי יסיף اخلاصـــة
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بالقصـــة الشـــعبي�ة العربيـــة ،فقارنـــت اخلطيـــب بـــن
تفاســـر يهوديـــة والقـــرآن الكريـــم باعتبـــ�ار أن مـــا ورد
بهم ــا بش ــأن م ــوىس وصاحب ــه عل ــى األق ــل  -م ــادة أدب
ش ــعبي�ة ،وه ــو ابتس ــار إح ــايل تك ــرر بع ــد ذل ــك فيم ــا ورد
ع ــن جح ــا وهرش ــلي ،14وفيم ــا ورد ع ــن األمث ــال العربي ــة
والعربيــ�ة ص ص  ،51 – 50وح ــى يف امل ــرة ال ــي ذك ــرت
فيهـــا إحالـــة لروايـــة جـــاءت اإلحالـــة مبتســـرة اســـم
املؤل ــف ومبتس ــرة العن ــوان الكام ــل للكت ــاب ،ومبتس ــرة
س ــنة الطباع ــة ،ومبتس ــرة إح ــاالت اجل ــزء والصفح ــات
«ספר חסידים ,מהדורת ויסטינסקי פריימן ,סי ,ה – ו»
ول ــن نش ــاحت اخلطي ــب يف صح ــة كلم ــات اإلحال ــة هن ــا،
أم ــا ابتس ــار /خط ــأ بع ــض الكلم ــات العربي ــة فنقتص ــر
علـــى مـــا تكـــرر منهـــا يف ذات البحـــث ،وبـــذا يتحتـــم
التصويـــب مثـــل «דן בן עומוס والصـــواب דן בן עמוס

– דב נוח אבי والصــواب דב נוימן– סיפור העם העברי
والص ــواب סיפור-עם עברי» أم ــا ابتس ــار إي ــراد الن ــص
َّ
ً
كثـــرا بفهـــم
العـــري لألمثـــال علـــى األقـــل ،فقـــد أخـــل
املقاربـــات الدقيقـــة بـــن األمثلـــة العربيـــ�ة غـــر املوثقـــة
ً
بنظائرهـــا غـــر املوثقـــة أيضـــا ،الـــي تقـــول اخلطيـــب
إنهـــا عربيـــة ،ضاربـــة بعـــرض احلائـــط أهميـــة اللغـــة يف
ً
األمث ــال حتدي ــدا 15العتبــ�ارات س ــيميائي�ة وجمالي ــة ،أم ــا
ابتس ــارات الهوام ــش واملراج ــع فيمك ــن للق ــايص وال ــداين
الوقـــوف عليهـــا.
كلـــي أمـــل أن يكـــون اإلســـتدراك دعـــوة ملزيـــد مـــن
ً
عابـــرا
املراجعـــات حـــن نتنـــ�اول األدب الشـــعيب كونـــه
َْ
للثقافـــات ،ألن ُ
الم ْســـتد ِرك حينهـــا قـــد ال يكـــون ابـــن
ثقافتنـــ�ا.

•الهوامش:
َس :االستعجال بالىشء قبل أوانه ،نحو :برس الرجل الحاجة :طلبها قبل أوانها ،وماء
َس والب ْ ُ
1.ابتسار من الفعل ب َ َ
برس :متناول من غديره قبل سكونه ،وقيل للقرح الذي ينكأ قبل النضج :برس ،وقوله عز وجل {ثم عبس وبرس}
﴿املدثر ﴾22/أي أظهر العبوس يف غري أوانه ويف غري وقته .ويف هذا الحقل الداليل قصدنا باإلبتسار.
2.تفتح مجلة الثقافة الشعبية بابًا رحبًا ملراجعة األفكار املطروحة بني املتخصيني ،مما يدفع إىل ثراءات نقاشية ،وذلك
من خالل باب أصداء الذي يسمح بجدليات الفكر وإشكاليات املنهج ،وهو ما اختربته يف العدد  33من املجلة يف مقال
"مناسبة الصورة للمقال يف دراسات املأثور الشعبي" ،وهو ما يدعوني دائمً ا إىل قراءات متمعنة فيما ينرش يف مجلتنا
الغراء ،متطلعً ا دائمً ا لإلفادة من كل ما ينرش ،وقد جاء هذا اإلستدراك ليصب يف خانة اإلثراء املتبادل ،وكيل ثقة أنني
أول املستفيدين من جدليات فكرية متوقعة.
3.حول الدراسات العربية السابقة للفولكلور اليهودي بشكل عام ،واألدب الشعبي العربي عىل وجه الخصوص بعد
ً
تفصيل دراسات كل من سوزان السعيد يوسف،
كتاب مريس /جويدي الصادر عن دار املعارف عام 1977م راجع
وفرج قدري الفخرني ،ويارس عبد الحكم طنطاوي.
ً
تفصيل:
4.حول املدرسة املقارنة يف دراسة األدب الشعبي راجع
نبيلة إبراهيم ،الدراسات الشعبية بني النظرية والتطبيق ،املكتبة األكاديمية ،ط.أوىل ،القاهرة.1994 ،محمد الجوهري ،محرر ،موسوعة الرتاث الشعبي العربي ،املجلد الرابع (األدب الشعبي) ،ط .ثانية ،الهيئة العامةلقصور الثقافة ،سلسلة الدراسات الشعبية ،القاهرة .2012
דינה שטיין ,מחקריו של דן בן-עמוס על הספרות העממית במדרש :הגדרת הסוגות האתניות בהקשרהתרבות ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,כרך תשנ"ז – תשנ"ח ,עמ' .32 – 25
דן בן-עמוס ,מגמות חדשות בחקר הפולקלור ,הספרות.)1975( 20 ,-	 Dan ben-Amos, Jewish Studies and Jewish Folklore, Proceedings of the Tenth Eord Congress
of Jewish Studies, Division D, Vol. II, Jerusalem 1990.
5.الفرضية هنا تقوم عىل اعتبار أن العنارص املتقاطعة يف األدبني ناجمة عن تأثري أحد األدبني عىل اآلخر ،وهو ما يصدق
عىل تقاطع التيمات أو الشخصيات أو األحداث ...إلخ يف األدب الرسمي ،وله مناهجه يف التفسري املغايرة ملناهج دراسة
تقاطعات موتيفية أو تيمية يف األدب الشعبي.
6.حول افرتاقات وتقاطعات كل من األدب العربي واألدب اليهودي راجع تفصيلً:

أصدا

עלי יסיף ,מבוא :עיון ראשון בספרות העממית היהודית ,מבוא בתרגומו למאמר של משה שטיינשניידר ,עלהספרות העממית של היהודים ( תרגומו מגרמנית ניצה בן-ארי בן ארי הביא לדפוס והוסיף מבוא והערות
עלי יסיף ,פעמים :סתיו תשע"ב.
עלי יסיף  ,סיפור-עם עברי ( תולדותיו סוגיו ומעשיותיו )  ,הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,מוסד ביאליק  ,ירושלים ,תשנ"ד.
7.راجع يف ذلك دراسات هيدا جاسون:
-	 Heda Jason, Motif ,Type and Genre-A Manual for Compilation of Indices & a Bibliography of
)Indices and Indexing. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica(FF communication no.273
(2000).
8.יצחק אבישור ,סיפורי-עם מפי יהודי עיראק – המיון הספרותי בתוספת השלמה על הספור העממי שבכתב
,מרכז מורשת יהודות בבל ,המכון לחקר יהדות בבל ,אור יהודה  ,תשמ"ח .
9. S.S.Soruodi. (2002). Folktales of Jews from the Iranian Language Area (Tale-Types and
Genres). Jerusalem: Hebrew Uni.Part2
	10.فرج قدري الفخراني ،املوتيف العربي يف القصص الشعبي ليهود مرص – دراسة بنائية من واقع أرشيف القصص
الشعبي اليهودي ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب بقنا ،جامعة جنوب الوادي.2003 ،
11. Axel Olrik , "Epic Laws of Folk-Narrative" ,Allen Dundes(ed), The Study of Folklore ,Englewood Cliffs 1965.
	12.راجع تطبيقات هذا املنهج عىل صيغتني لقصة ست الحسن والجمال:
فرج قدري الفخراني ،القيم الثابتة واملتغرية يف حكاية ست الحسن والجمال – رواية من إخميم ،مجلة الفنونالشعبية ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،العدد  ،101أبريل – مايو – يونيو  ،2018ص ص 155 – 142
	13.راجع يف ذلك الدراسة التي تعرض للمدرسة البنيوية نظريًا وتطبيقيًا:
 יואב אלשטיין " ,פעמי בת מלך ( חקרי תוכן ויצירה בסיפורו הראשון של ר" נחמן מברסלב " ,הוצאתאוניברסיטת בר-אילן  ,תשמ"ד
	14.راجع يف ذلك الدراسة العربية املبكرة حول النوادر اليهودية :فرج قدري الفخراني" ،النوادر الشعبية عند يهود مرص
– دراسة تحليلية للروايات املحفوظة يف األرشيف االرسائييل "  -بحث منشور يف مجلة كلية اآلداب بقنا – جامعة
جنوب الوادي – املجلد الثاني – العدد الثالث عرش عام .2003
	15.حول دور اللغة يف النص األدب شعبي راجع:
עלי יסיף ,מבוא :עיון ראשון בספרות העממית היהודית ,מבוא בתרגומו למאמר של משה שטיינשניידר ,שם.الطاهر أحمد مكي ،ملحمة السيد ،الطبعة الثالثة ،دار املعارف ،القاهرة .1983• الصور
1. https://ashmagautam.files.wordpress.com/2013/11/mcj038257400001.jpg
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développement durable et la défense
des ressources naturelles contre le
gaspillage et la pollution. Le bâtiment
moderne en béton s’est en effet
propagé dans toutes ces régions et
menace désormais de destruction leurs
composantes naturelles.
L’étude des formes architecturales
en argile constitue à cet égard une
nécessité pour la préservation de ce
patrimoine important, qu’il s’agisse de
la conservation de la mémoire, de la
sauvegarde de l’environnement, de la
garantie de l’autosuffisance ou de la
lutte contre la pauvreté et les inégalités
sociales.
L’auteur vise à travers cette étude à
faire connaître les matériaux utilisés
dans le bâti en argile, les modes de
construction et les traditions qui y
sont liées. Il s’est appuyé à cet effet
sur une approche descriptive en se
fondant sur la collecte des informations
au moyen des visites effectuées
dans différents ksour et casbahs du
sud-est marocain, des entretiens et
conversations qu’il a pu avoir avec les
habitants autochtones et les maîtres
maçons de ces régions, outre l’étude
et l’interprétation de nombreux
documents photographiques. Il a ainsi
réussi à se constituer une vision globale
et précise de son sujet de recherche.

32
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arabe, de l’Asie mineure et de l’Afrique,
maisons et fortifications sont également
construites en argile. Nous trouvons
des structures architecturales aussi
gigantesques qu’anciennes encore
debout à ce jour, à Hadrumète au
Yémen, à Alep en Syrie, à Haël en
Arabie Saoudite et dans beaucoup
d’autres cités dont il serait fastidieux de
dresser la liste.

sociale qui fut à la base de leur
édification.

Dans toutes ces villes les hommes se
sont transmis des arts et des techniques
de construction en argile, ils ont
échangé leur savoir-faire, contribuant
chacun pour sa part au mûrissement,
au développement et à l’expansion des
multiples expériences.

Cette architecture est devenue un
document qui parle de la culture,
des traditions et des racines de ses
habitants. Elle nous renvoie une image
aux contours précis de la façon dont ces
hommes ont vécu et interagi avec leur
milieu physique, leur environnement
politique, mais aussi de leurs aspirations
économiques, de leurs croyances et de
leur interaction avec les autres à travers
les époques.

Mais la chose la plus singulière en ce
qui concerne les constructions en argile
dans ces pays de la partie occidentale
du monde islamique est leur solidité et
leur capacité à résister aux conditions
climatiques et autres facteurs d’érosion,
sans parler de la beauté de leur
conception architecturale et de la
maîtrise dont témoigne l’organisation

Les habitants ont mis leurs vieilles
connaissances au service de l’essor
économique, de la défense militaire,
de la stabilité sociale, de l’homogénéité
démographique et de la quiétude tant
spirituelle que physique des populations
de la région.

Ce patrimoine précieux est aujourd’hui
menacé de disparaître malgré
l’importance qu’il revêt sur les plans
économique, social et environnemental,
et le rôle qu’il joue dans la réalisation du
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MATÉRIAUX ET MODES DE CONSTRUCTION
TRADITIONNELLE EN ARGILE

El Zoubeir Mehdad - Maroc
La position géographique des États
islamiques de l’Ouest (Égypte, États
du Maghreb arabe et Mali) les a dotés
de plaines et de plateaux bordant la
Méditerranée et les hauteurs de l’Atlas
et traversés par d’impressionnantes
chaînes de montagnes. La partie sud
de ce vaste espace est agrémentée par
des oasis ensorceleuses. Cette nature
a profondément marqué la culture, le
patrimoine, l’hsitoire et le mode de vie
de ses habitants.
L’héritage culturel de ces pays est l’un
des domaines où s’est imprimée la
diversité géographique. C’est en effet
un héritage riche et multiforme. Il s’y
rencontre des formes d’urbanisme
citadin, diverses architectures de
montagne, d’autres maritimes,
sahariennes ou présahariennes. Nous
trouvons des mosquées, des écoles, des
portes de cités, des casbahs, des palais,

etc. Mais toutes ces constructions ont
encore besoin d’être explorées par les
chercheurs pour être mieux connues
et pour que leurs secrets soient percés
et leurs formes d’organisation ainsi que
leurs rapports aux contextes culturels
analysés.
C’est dans les régions sahraouies de ces
pays que prédominent les constructions
en terre, bâties selon des techniques
héritées du passé et des traditions
ancestrales. De telles constructions
utilisent l’argile en tant que matière
première à laquelle est agglomérée la
pierre pour les fondements. C’est ainsi
que les remparts et les tours furent
élevés et que la cité fut conçue selon un
plan original.
Mais la construction à base d’argile
n’est pas spécifique à cette région.
Dans de vastes parties du monde
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LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DANS
L’HABITATION TRADITIONNELLE
La région des Nefzaoua au Sud-Ouest de la Tunisie

Mohamed Jaziraoui - Tunisie
La recherche scientifique, toutes
spécialités confondues, se doit de rester
ancrée dans les questions de société et
dans la réalité vécue des hommes. Elle
doit s’atteler à apporter sa contribution
à l’enrichissement des connaissances
théoriques et pratiques. Cette dynamique
est d’autant plus nécessaire aujourd’hui
que les défis auxquels se trouvent
confrontés notre héritage populaire
en général, et les cultures locales en
particulier, ne cessent de s’accroître sous
la pression accrue de la mondialisation et
des mutations politiques. C’est dans ce
contexte que les différents peuples du
monde se sont remis à l’étude de leur
héritage populaire en vue d’y trouver des
solutions aux problèmes du présent. Le
parti que l’on peut tirer des matériaux
locaux dans le domaine du bâtiment
constitue à cet égard une règle de
base pour ce qui est des matériaux de
construction dans n’importe quelle région
du monde.
La richesse des composantes naturelles
de la région des Nefzaoua qui se trouve

dans le nord-ouest tunisien a contribué
à la diversification des matériaux locaux
de construction. L’auteur se propose
dans ce travail de classer et de valoriser
cette richesse cognitive et d’œuvrer
à faire connaître ses composantes en
espérant que son étude contribuera
au devenir du développement dans la
région et à l’attraction des investisseurs.
Il vise également à fixer la terminologie
populaire locale en matière d’architecture
traditionnelle afin d’en assurer la
sauvegarde et de mettre en valeur
le lexique local, tout en soulignant sa
proximité avec un arabe littéral nourri sur
certains points par les parlers locaux aussi
bien proches qu’éloignés.
Les matériaux locaux de construction
qui sont utilisés dans l’édification des
habitations traditionnelles dans les villages
des oasis des Nefzaoua se répartissent
en trois catégories essentielles : les
matériaux d’origine végétale, les
matériaux en terre solide et les matériaux
en terre malléable.
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LA CRÉATION ARTISTIQUE DANS LA MUSIQUE
POPULAIRE
Meriem Madhioub - Tunisie
Les éléments présentés dans le cadre
de cette étude ne constituent qu’une
première approche de la question de
la création artistique dans la musique
populaire tunisienne à partir de l’examen
d’un échantillon de l’héritage musical
populaire de la région de Menzel
Chaker, en Tunisie.
L’auteur a essayé dans la mesure du
possible de conférer à cette étude un
caractère exhaustif en conjuguant la
dimension théorique – qui se fonde sur
les études scientifiques traitant de la
créativité et du processus d’invention
avec tout son substrat conceptuel et
théorique – avec la dimension pratique
– soit le travail sur le terrain qui fait
de l’expérience concrète la base de
l’étude du mode de chant en tant qu’il
représente une pratique musicale
où interagissent de nombreuses
composantes artistiques qui ont un
rôle essentiel dans la constitution de la
dimension artistique de cette pratique.
L’auteur€ s’est appuyée dans son
enquête sur trois types de chant très
prisés dans les fêtes et cérémonies de
la société de Menzel Chaker : le sawt
(la voix par excellence), le jourrad (ce
qui entraîne avec force) et la ughnia
cha’bia (chanson populaire). L’étude de
ces types de musique a été menée dans
le contexte naturel où ils sont pratiqués
et où ils ont du reste pris leur essor, à
savoir le mariage traditionnel, lequel a
fait ici l’objet d’une analyse approfondie.
De façon générale, l’aspect musical
des œuvres étudiées consiste pour
chacun de ces types de chant en une
mélodie centrale formée de phrases
courtes, elles-mêmes basées sur des

mouvements mélodiques "simples"
et des variations de voix qui vont du
deuxième au troisième degré et à la
quinte, le tout se résumant la plupart
du temps à un processus mélodique ne
dépassant pas le cinquième degré sur
l’échelle tonale. Mais si "rudimentaire"
que puissent paraître ces types de chant,
ils n’en donnent pas moins à l’auditeur
le sentiment d’une création artistique
suggérant une spontanéité qui leur
confère ce cachet particulier que l’on
perçoit au niveau de la structure globale,
en commençant par le contenu du texte
poétique, en passant ensuite par la
conception de la mélodie pour finir par
la prestation chantée elle-même.
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LES TENDANCES DU MOUVEMENT DE PUBLICATION
DE LA CULTURE POPULAIRE ARABE
La revue LA CULTURE POPULAIRE, à titre d’exemple
Ahmed Faruk - Égypte
Il se dégage de cette étude un ensemble de
conclusions que l’on peut présenter comme
suit :
1. Les études relatives à la littérature
populaire, aux us et coutumes, à la
musique et aux arts de la scène et à
la culture matérielle constituent 71%
des articles publiés par LA CULTURE
POPULAIRE.
2. La littérature populaire est concernée par
le plus grand nombre d’articles publiés
dans chacun des numéros de la revue, soit
de 2 à 7 articles, si l’on excepte le numéro
4 qui est consacré à une seule matière;
viennent au second rang les études sur
les us et coutumes et celles concernant la
culture matérielle, soit de 1 à 4 article(s)
par numéro pour chacun de ces thèmes.
3. Trois auteurs ont contribué par un
ensemble de 60 articles sur le total des
études publiées, soit 13% : Ali Abdalla
Khalifa (31), Comité de Rédaction (20),
Mohamed Nejib Nouiri (9) ; nous avons
ensuite 21 auteurs qui ont contribué,
chacun, avec un nombre allant de 4 à 8
articles, totalisant 121 études publiées, soit
19.4% de l’ensemble des contributions.
Il en ressort que 24 auteurs représentant
7.3% de l’ensemble des contributeurs ont
publié 173 articles/traductions/publications
collectives, soit 32.5% du total des
articles publiés par la revue LA CULTURE
POPULAIRE depuis le numéro 1 jusqu’au
numéro 40.
4. 119 auteurs ont écrit sur la littérature
populaire, soit 28% du total des auteurs ;
ceux qui ont publié des études sur les us
et coutumes viennent en second lieu avec

21% des contributions ; nous avons en
troisième position la culture populaire qui
intervient pour 14.5% des articles publiés.
5. Les études individuelles représentent la
principale tendance en ce qui concerne
la production scientifique publiée par LA
CULTURE POPULAIRE ; les publications
collectives/conjointes se résument à 7
articles, soit 1.12% des études publiées.
En d’autres termes, les textes individuels
constituent 98% de la production
intellectuelle parue dans la revue.
6. La répartition géographique de la matière
scientifique publiée par la revue donne
ce qui suit : les auteurs bahreïnis ont
contribué avec 128 articles, soit 23% des
articles publiés par la revue ; viennent en
second lieu les auteurs égyptiens avec un
total de 87 articles, soit 15.4%, puis les
Tunisiens : 84 (15%) et les Marocains : 76
(13.5%).
7. La répartition géographique des articles en
termes de couverture thématique montre
que la culture populaire dans le monde
arabe occupe la première place ; viennent
ensuite, dans l’ordre : la culture populaire
au Bahreïn, au Maroc, en Tunisie, en
Égypte.
8. .Les tendances objectives telles qu’elles
ressortent de la classification des articles
publiés par LA CULTURE POPULAIRE
met au premier plan les thèmes liés à la
culture populaire en général ; viennent
ensuite, successivement : la littérature
populaire en général, les formes de
manifestations populaires, les arts de la
scène, les us et coutumes et les croyances
populaires.
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CONTE POPULAIRE IRAKIEN ET STRUCTURE
SOCIALE
Safa Dhiab - Irak
Le conte populaire diffère d’une culture
à l’autre. Dans certaines cultures les
contes sont répartis selon l’ordre des
saisons : contes de l’été, contes de
l’hiver, du printemps, de l’automne.
Les contes de l’ogre, de l’âne, du loup
et autres ne sont racontés qu’en hiver,
alors que ceux de la fille du sultan, de
l’aide à l’aveugle, de Goha (ou Jha)…
sont propres à l’été. C’est pourquoi
les modes de narration et les périodes
auxquelles correspond chaque type
de conte varient autant. Ainsi, dans
certaines sociétés, la narration est liée
aux moissons ou au mois de Ramadan,
d’autres types de récit se rattachent, par
contre, à l’hiver, saison où l’on se réunit
autour du Kanoun, le tout variant selon
les sociétés, les cultures et les modes
narratifs propres à chacune.
Peut-être le milieu irakien diffère-t-il du
tout au tout des autres. La plupart des
récits qui y sont racontés n’ont en effet
d’autre but que de susciter la peur ou
le désir. Peur, par exemple, du fleuve
et de la baignade, comme on le voit
avec l’histoire du rafach (monstre aux
grandes oreilles) qui dévore les hommes,
ou de ‘abd al chatt (l’être du rivage)
qui engloutit ceux qui s’approchent du
fleuve en hiver ou la nuit, à n’importe
quelle saison. On a vu, à partir de là,
que les histoires de houris, de djinns
et de géants étaient étroitement liées
au prosélytisme religieux et aux récits
des Prophètes et des saints. Est-il dès
lors possible de considérer ces histoires
comme contes populaires ?
Le conte irakien est passé par plus
d’une mutation, comme on peut le
remarquer à travers deux ouvrages

importants où sont consignés des contes
oraux directement entendus dans la
bouche des narrateurs. Le premier
s’intitule Le Dîwan du taftaf ou contes
bagdadis (le Dîwan est un recueil) que
le père Anastase Marie al Karmaly (le
Carme) a compilé en 1933 ; le second
Contes et récits populaires irakiens de
diverses époques, de Sadok Rajy qui est
depuis 1988 en dépôt à la Bibliothèque
nationale, à Bagdad.
On peut remarquer deux grandes
mutations entre les deux recueils. Les
contes du Carme (Karmaly) – qui ont
été consignés à partir du récit oral de
femmes bagdadies remontent au début
du XXe siècle ou aux toutes dernières
années du XIXe – tournent la plupart du
temps autour de récits de djinns ou de
légendes similaires induisant la quête de
mondes mystérieux, ceux de la magie ou
des créatures maléfiques.
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ancêtres des marins, voire, dans certains
cas, comme d’anciens marins. Un auteur
grec rapporte que les mangeurs de
poissons qui se sont établis sur les côtes
d’Arabie prétendaient que leurs ancêtres
étaient eux-mêmes des poissons. Nous
pouvons affirmer que les tortues ont joué
ce rôle au cours du quatrième millénaire
avant J.C. Les traces de poissons ainsi
que l’orientation donnée à ces sépultures
montrent que le promontoire de Ras al
Hamra était habité six mois par an, en
automne et en hiver, de chaque année."
[…] L’influence des croyances religieuses
s’est perpétuée jusqu’à l’époque où
étaient apparues à Oman les premières
religions révélées, et en particulier
la religion judaïque. C’est dans la
province d’Izki que se rencontrent les
plus anciennes implantations agraires
à l’intérieur d’Oman, telle la caverne
de Jernan, (Jernan étant l’ancien nom
d’Izki), laquelle n’a jamais été explorée
par quiconque jusqu’en ses ultimes
profondeurs. La croyance populaire
affirme que c’est à l’intérieur de cette
caverne que se cache le veau d’or qui fut
adoré par les anciens Hébreux avant qu’ils
ne croient finalement en Dieu à l’appel
de son Prophète, Moïse. Cette croyance
était naturellement associée à de
nombreux récits populaires qui relevaient
d’une ancienne historisation de la

mémoire judaïque à Oman, où il apparaît
que l’événement le plus important est
la visite effectuée sur son chemin vers la
reine de Saba par le Prophète Salomon
fils de David à la ville de Salout.
Diverses études ont été consacrées à
ce récit, au vu de l’importance de cette
rencontre dans son rapport avec les
débuts de l’instauration de la société
agraire à Oman, dont les plus connues
sont celles de l’historien britannique
John Wilkinson et du chercheur omanais
Cheikh Khamis al Adaoui qui ont donné
lieu à des interprétations divergentes. À
cela il faut ajouter les fouilles effectuées
par les missions archéologiques dans les
ruines de la ville antique de Samahrem
qui ont permis de découvrir les temples
et les sculptures que nous ont légués les
zélateurs de la lune Sin, le Dieu sémite
qu’adorèrent dans les temps anciens les
peuples du sud de la Péninsule arabique
avant de croire aux religions révélées
successives. Ces peuples adorèrent
ensuite Inana, la fille du Dieu Sin, un culte
dont les échos retentissent encore dans le
chant des bergers des Monts du Dhofar.
L’auteur se propose dans une prochaine
étude d’analyser en détail les récits
d’origine religieuse judaïque et
d’examiner les diverses lectures qui en
ont été faites.
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L’IMPACT DE LA CROYANCE RELIGIEUSE
SUR LE PATRIMOINE CULTUREL NARRATIF
OMANAIS

Soma Isa - Oman
Le récit populaire se fonde, à l’instar
de n’importe quelle autre œuvre de
création, sur l’imagination, laquelle
trouve un terrain fertile dans les
croyances religieuses et morales qui
se sont accumulées sur de longues
périodes dans la mémoire collective
de chaque peuple. C’est là en effet que
l’imagination puise son inspiration, surtout
lorsque l’homme essaie d’expliquer des
événements surprenants et mystérieux
comme les épidémies ou la mort mais
aussi les formations montagneuses qui
présentent un aspect étrange. Elle puise
également dans les croyances religieuses,
en particulier celles qui remontent aux
premiers âges pendant lesquels l’homme
a pris conscience de lui-même et tenté de
comprendre son existence et la place qui
est la sienne dans l’univers.
Dans l’ancienne société maritime
omanaise, sur ces côtes où l’implantation

humaine remonte à 3400 ans avant J-C,
les populations de l’époque qui étaient
confrontées aux tumultes et périls de
l’océan étaient persuadées que l’homme
se transformait après sa mort en tortue.
C’est ce qu’a révélé la découverte des
tombeaux marins de Ras al Hamra,
à Mascate, dont les vestiges ont été
explorés par la mission archéologique
italienne au cours des années 80 du siècle
dernier et où l’on voit les squelettes des
défunts placés en position de tortues.
Les deux auteurs de l’Encyclopédie À
l’ombre des ancêtres : les fondements
de la civilisation omanaise, feu Sergio
Clausio et feu Maurizio Tozzi, déclarent:
"Les tortues continuent à occuper une
place importante dans les légendes qui
ont cours dans certaines sociétés de
pêcheurs vivant sur les côtes de l’Inde
bordées par l’Océan indien. Les habitants
de ces régions les considèrent comme les
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LA CULTURE DU PATRIMOINE DANS LES
PAYS DU GOLFE ARABE: ENTRE LES APPELS
DE LA MÉMOIRE ET LES EXIGENCES DE LA
MODERNITÉ
Rached Nejm - Bahreïn
Le patrimoine avec les contenus culturels
dont il est porteur qui se sont formés
au long des époques et des civilisations
que la région du Golfe arabe a connues
représente l’un des fondements essentiels
qui ont contribué à la constitution de la
personnalité et de l’identité des nations du
Golfe. Le patrimoine est en effet le reflet
de la vie, de la pensée, des sentiments,
des croyances, des métiers, des industries,
etc. du peuple. Mais, depuis la découverte
du pétrole dans la région qui a imposé
de nombreux changements et mutations
sur la vie des hommes sous toutes ses
formes, les exigences du développement
économique, social et politique ont
rendu indispensable l’ouverture sur
le monde par le recours aux outils et
techniques les plus récentes, occultant
peu ou prou le patrimoine matériel et, en
partie, immatériel. Cela est encore plus
perceptible chez les générations modernes
qui semblent quasiment coupées de leurs
racines, celles qui nous renvoient à une fort
belle époque que cette jeunesse n’a pas
vécue et dont il ne connaît que quelques
traces matérielles dans certains lieux du
patrimoine, outre ce qu’elle a appris des
récits oraux de ses pères ou découvert sur
les écrans de télévision.
L’étude est un essai de la lecture du
paysage que présente la culture du
patrimoine dans la région du Golfe à
travers les manifestations et témoignages
matériels de ce patrimoine. L’auteur se
penche sur la façon dont une telle culture

a subi, à l’époque du pétrole, l’impact
des mutations sociales, économiques et
politiques. Cette culture a en effet changé
sous l’influence des nouvelles cultures
venues de l’extérieur et qui ont assailli les
États du Golfe arabe du fait des exigences
du développement sous toutes ses formes.
Tel a été l’inévitable tribut à payer à la
mondialisation aux dépens de la culture.
Et tel a été le danger que la société de
la région doit aujourd’hui affronter en
convoquant cette culture ou certaines
manifestations de son passé et tenter
d’adapter aux nécessités de l’époque
moderne par le recours aux technologie
modernes, aux sites touristiques, aux
forums électroniques, aux programmes
scolaires, aux expressions linguistiques, aux
proverbes populaires et à bien d’autres
moyens afin de rapprocher cette culture
des générations actuelles, de sorte qu’elle
devienne un matériau moderne en usage
chez le commun des mortels.
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ESPACE D’HABITATION ET CULTURE
Pour une anthropologie de la maison

Abdallah Ben Maamer - Algérie
L’espace est l’un des champs
d’investigation de l’anthropologie sociale
et culturelle. Dans cette perspective,
l’enquête part de ce postulat de base
selon lequel l’espace implique diverses
dimensions humaines. Il est en effet
porteur de valeurs qui sont celles de la
communauté humaine dont il reflète la
culture. L’espace n’est pas en soi tribal,
comme le présuppose la philosophie
kantienne, c’est un produit culturel qui
est conçu, représenté et organisé par
des individus différant par la culture
et la civilisation. L’anthropologie de
l’espace est, en premier lieu, une
anthropologie de l’espace d’habitation.
Tout ce que l’on a dit concernant
l’espace en général s’applique à ce type
d’espace qui fut et demeure au centre
de nombreuses approches, qu’elles
soient anthropologiques ou non. Car
cet espace se trouve au croisement
de nombreux domaines du savoir:
architecture, philosophie, sociologie,
etc., la principale approche étant à cet
égard la théorie "multicausale" de la
maison.
Celle-ci a en effet plusieurs significations
: elle est une réalisation de l’existence
; elle est l’espace de la liberté et de

l’indépendance ; elle est le lieu du
particulier et de l’intime et le foyer de
la quiétude et de la stabilité; c’est dans
l’espace de la maison que s’accomplit
l’être social, toute demeure ayant un lien
avec l’environnement social.
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au final, d’autre fonction que d’exclure les
penseurs, les créateurs et autres maîtres
d’œuvre de la culture authentique. Nous
devons, aujourd’hui et avant qu’il ne soit trop
tard, nous mobiliser de façon éclairée, lucide
et responsable face à ces orientations qui ne
peuvent que conduire à la catastrophe. Sinon
le réveil risque d’être douloureux.
La culture du verre et de la pierre est partie
à la conquête du monde, elle est l’une
des réalités de l’univers dans lequel nous
vivons. En outre, elle est sans aucun doute
considérée comme un étalon pour mesurer
l’état d’avancement des peuples. La question
qui se pose aujourd’hui est : s’agit-il là d’un
tribut que nous devons payer à la modernité
et, en même temps, de l’aboutissement
naturel d’une nouvelle civilisation qui a
conquis le monde en balayant toute chose
sur son passage ? Ou faut-il présupposer
l’existence d’une entité qui planifie, conduit
et développe, au moyen d’outils intelligents,
une stratégie visant à enfermer les esprits
dans la superficialité et à pomper les réserves
culturelles qui sont l’héritage des générations.
Le Royaume de Bahreïn, tenant d’une main
la Charte de l’action nationale et de l’autre
le projet de réforme de Sa Majesté le Roi
Hamad bin Isa Al Khalifa – que Dieu le garde
et le soutienne ! –, avançant sous la conduite
et grâce à la vision concrète et novatrice de
Son Altesse Royale l’Émir Selman bin Hamad
Al Khalifa, Prince héritier et Président du
Conseil des Ministres – Dieu le garde et
le protège –, vision adossée aux multiples
expériences acquises sous la sage direction
de Son Altesse Royale son défunt oncle –
que Dieu l’accueille en Sa miséricorde –, le
Royaume de Bahreïn est aujourd’hui appelé à
inscrire au cœur des priorités de sa Nouvelle
Vision ce qui n’a pas figuré jusqu’ici dans les
projets de ces dernières années, à savoir la
planification d’une Stratégie nationale de la
culture parrainée au plus haut niveau par
l’État, et la création d’un véritable Conseil
national de la culture, composé de penseurs,

d’artistes et d’hommes d’opinion, qui
aurait pour mission de planifier les étapes
successives de la mise en œuvre des visions
relevant de cette Stratégie nationale et de
superviser sur le terrain leur exécution.
C’est ainsi que seront évités l’arbitraire et les
choix subjectifs qui ont entaché la conduite
des affaires culturelles dans le pays depuis
le milieu des années 80 du siècle dernier et
jusqu’à nos jours. Certes, nul ne saurait, en
toute justice, nier le travail accompli dans
les différents domaines de la culture en
général, mais nous parlons, ici, de façon plus
précise de tout ce qui concerne les bases et
composantes de la culture du peuple bahreïni
aux traditions immémoriales, du devenir de
ce peuple, de la dignité de ses créateurs, de
l’avenir intellectuel, artistique et littéraire de
ses nouvelles générations. Ce sont toutes ces
données qui constituent la quintessence de la
fusion et de l’interaction entre les cultures de
nombreux milieux, races et groupes sociaux,
une synthèse devenue par cela même une
éclatante réalisation dans le champ du savoir,
et désormais perçue comme un élément
influent dans l’édification d’un avenir qui
honore les hommes.
En ces jours où Bahreïn célèbre sa glorieuse
Fête nationale de l’année 2020, nos prières
s’adressent au Très-Haut pour qu’Il ouvre
les portes des Lumières devant notre très
chère patrie, qu’Il garde son souverain si
altier et courageux, qu’Il guide les pas de Son
Altesse Royale l’Émir Président du Conseil des
Ministres, et qu’Il l’entoure de conseillers et
collaborateurs honnêtes et compétents afin
de servir ce peuple généreux et digne de tous
les bienfaits.
Puisse le Seigneur nous guider sur la voie de la
réussite.
Ali Abdulla Khalifa
Chef de la rédaction
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LA CULTURE DU VERRE ET DE LA PIERRE
Dans la région du Golfe arabe, les hommes
de la génération des années quarante et
cinquante du siècle dernier – qui a connu
de près certains aspects encore vivaces de
la culture et de l’esprit de cette époque,
et dont quelques représentants ont eu
l’occasion de voyager à l’étranger, découvrant
ensuite, à leur retour, au moment où leur
avion se préparait à atterrir, le gaz qui brûlait
depuis les puits de pétrole –, ces hommes
ne pouvaient alors qu’envisager un avenir
radieux pour ce beau versant oriental de la
nation arabe. Or, voici que cette génération
se trouve aujourd’hui confrontée aux réalités
palpables de notre époque matérialiste,
et qu’elle doit sans aucun doute éprouver
– tout autant que je l’éprouve moi-même
– un sentiment d’étrangeté, tant sur le plan
affectif que spirituel. Comment en effet ne
serait-elle pas dans de telles dispositions
lorsqu’elle voit s’étendre à perte de vue des
bâtiments vertigineux faits d’un mélange de
béton, de verre, de pierre, de marbre froid,
de briques et de métal scintillant auxquels
on se rend en empruntant des avenues
asphaltées, sous l’éclairage du néon, des
panneaux publicitaires, des arbres artificiels
et des innombrables feux de signalisation,
larges voies où se pressent les 4 X 4 et les
limousines rutilantes, dans le chuintement
continu des pneus sur la chaussée ?
Tel sera le ressenti de chacun dès lors que
nous aurons accepté une telle évolution
comme un tribut à payer à notre époque.
Mais pouvons-nous, d’un autre côté, ignorer
à quel point les générations actuelles sont
assaillies par tous ces spots publicitaires qui
diffusent, au moyen des technologies les plus
avancées au monde, une superficialité et une
vacuité spirituelle méthodiquement pensées
pour siphonner dans l’âme l’essence même
de son humanité et dans le cœur les plus
nobles battements de son être au monde.
Le retour aux valeurs humaines innées que
les cultures des peuples ont célébrées au
long des siècles, et qui sont demeurées l’âme

vivante de tous les êtres, celle qui se transmet
d’une génération à l’autre pour que l’héritage
soit conservé et documenté, un tel retour ne
saurait à cet égard être considéré, comme le
prétendent certains contempteurs, comme
un mouvement passéiste, inspiré par la
passion des époques révolues. Il s’agit, tout au
contraire, d’une action concertée, témoignant
de la volonté sincère d’affirmer la grandeur
d’une production humaine toute spontanée
où s’inscrit de la façon la plus haute, d’un côté,
l’identité des peuples, et d’un autre côté, sans
aucun doute, l’alternative objective à la perte
d’identité et à cette expansion de l’étrangeté
spirituelle qui risque d’accompagner
les générations futures, en raison de la
complexité accrue des technologies qui ne
font qu’enfoncer sans recours les hommes
dans l’individualisme, l’isolement, la solitude
la plus autistique et tant d’autres maladies de
l’époque.
C’est la profonde sensibilité de la jeune
génération aux fondements de la culture de
sa nation, avec ses multiples composantes, qui
constitue le meilleur rempart pour protéger
cette culture contre les tentatives d’invasion.
C’est aussi une telle prise de conscience qui
représente la meilleure défense contre tout
ce qui menace de vider cette culture de sa
substance originelle pour la transformer en
passe-temps et en moyen de divertissement.
Et c’est, enfin, cette conscience qui mettra
cette génération à l’abri de la culture du
béton, du verre et de la pierre qui risquait de
devenir son unique aspiration, et c’est elle qui
fera que le seul accès à l’essentiel dans toutes
manifestations de la vie quotidienne ne soit
pas le portail des investissements matériels,
les seuls à pouvoir, supposément, représenter
pour une telle génération l’emblème du
progrès et de la civilisation. En parallèle à ce
processus visant à confiner les jeunes esprits
dans la superficialité et à propager le vide
intellectuel dans les domaines de l’art, des
lettres et de la morale, à travers diverses
festivités et autres exhibitions médiatiques
aussi mensongères que séduisantes qui n’ont,
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In all these countries, people inherited
and exchanged the techniques, skills
and culture related to building with
clay, contributing to the development
and sharing of experiences. However,
the clay architecture in Northwest
Africa is remarkable for its strength
and resilience in light of the climatic
conditions and erosion. These buildings
also feature very attractive designs
and smart engineering, and their
construction reflects strong social
organisation.
The inhabitants used their ancient
knowledge for economic advancement,
military fortification, social stability and
cohesion, and spiritual purposes.
This architecture has become
a manuscript that describes the
population’s culture, customs and
origins, presenting a clear picture of
how they lived and dealt with their
physical and political environments,
their economic aspirations, their beliefs,
and their interactions with each other
across different eras.
Despite its economic, social and
environmental importance and its value
in terms of sustainable development
and preserving natural resources, this
important heritage is now endangered.
Modern concrete construction has
spread to these areas, endangering the

natural environment.
The study of traditional clay building
methods is necessary to preserve
this important heritage, the collective
memory and the environment.
It promotes self-sufficiency and
discourages poverty and social disparity.
This study aims to introduce the
materials used in mud construction and
the methods and traditions associated
with building with mud. In order to
accomplish this, I used a descriptive
approach, collecting information on
field visits to palaces and kasbahs
in southeast Morocco. Information
was also collected during talks and
interviews with residents and master
builders in these areas. I also studied
and extrapolated from a number of
photographic documents. This enabled
me to form a comprehensive and
accurate idea of the research topic.
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Traditional Clay Construction Materials and
Methods

Zubair Mihdad - Morocco
Due to their geographic location, the
Islamic countries of northwest Africa
(Egypt and the countries of Maghreb
and Mali) have cliffs overlooking the
Mediterranean Sea and the Atlantic
Ocean, and majestic mountain ranges.
The southern part of these countries
includes beautiful, charming oases. All
this has been reflected in the countries’
culture, heritage and history, and in
their residents’ lifestyles.
The heritage of these countries reflects
diversity, richness and sophistication.
There are civilised urban buildings,
the architecture of the mountains,
coastal architecture, and desert and
semi-desert architecture, and there
are mosques, schools, gates, kasbahs
(the central part of a town or citadel),
palaces and more. Researchers’ efforts

are still needed to uncover secrets,
systems and cultural patterns.
In the desert region of these countries,
a type of housing predominates with
heritage technology and ancient
traditions. In these mud buildings,
clay is the principle material. The
foundations are made of stone, then
walls are raised and towers are built,
and the whole city has a distinctive
design.
Building with mud is not limited to this
region; the inhabitants of large areas
of the Arab countries, Asia Minor
and Africa built their homes and forts
with mud. Huge old buildings still
exist today in Hadhramaut in Yemen,
Aleppo in Syria, Hail in Saudi Arabia,
and many other countries and cities.
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Building Materials Used in Traditional
Residential Architecture in South-western
Tunisia’s Nefzaoua Region

Muhammad Jizrawi - Tunisia
Today, scientific research must be
related to community issues and reality
in order to help to fulfil knowledge
objectives and practical goals. The
importance of this trend is confirmed
by increasing challenges to our folk
heritage in general and local culture in
particular with the growing pressure of
globalisation and political changes.
In this context, various peoples have
returned to study their folk heritage
in order to find solutions to current
problems and use local material in
architecture, which is considered a
general rule in construction throughout
the world.
The rich raw materials of the Nefzaoua
region in southwestern Tunisia have
contributed to the diversity of local
building materials. One focus of this

study is to classify these materials,
to identify their components, and
to confirm their value, because this
study may contribute to the region’s
future development and encourage
investment.
We will also adopt the local folk
terminology related to traditional
architecture in order to preserve it
and to emphasise the richness and
diversity of the local vocabulary and
its adherence to classical Arabic with
elements from local and more distant
dialects.
The local building materials used in the
construction of traditional housing in
the villages of the Nafza Oasis can be
classified into three basic categories:
plant material; hard soil material; and
soft soil material.
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Creativity in Folk Music:
An Analytical Study of Ceremonial Practices
in the Manzil Shakir Region

Mariam Al Madhyub - Tunisia
In this study, I attempted to address the
issue of creativity in Tunisian folk music
based on a sample of the folk singing
heritage from the Manzil Shakir region.
I tried, as much as possible, to present a
comprehensive study at the theoretical
level by relying on scientific studies
of creativity and the creative process
and its concepts and theories. On a
practical level, I relied on field studies
of the lyrical style as a practice in which
multiple artistic elements interact to
shape artistic production.
I have chosen three singing styles
common in the Manzil Shakir
community: "Sawt"; "Jurrad"; and the
folk song. I tried to study these styles in
their natural context and place of origin
– the traditional wedding. I dedicated
a considerable part of this study to the
traditional wedding.
Through analysis, we discovered that
the basic melody of the lyrical styles
is comprised of short musical scores.

Each musical score contains a simple
melodic motion and various musical
transitions (binary, triple and quintet).
Most of these styles were confined to a
melodic movement that did not exceed
five degrees of the musical scale.
No matter how simple the melodies
of the lyrical styles are, they convey a
spontaneous creativity that makes them
distinctive in their general construction,
from the content of the poetic lyric to
the melodic composition and the style
of performance.
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4. The number of authors in the
folk literature section was 119,
which represents 28% of the
total number of authors. This is
followed by authors in the customs
and traditions section (21%), and
those in the material culture section
(14.5%).
5. Individual authorship is the
dominant feature of the trends in
scientific publishing in the Journal
of Folk Culture. There are 7 coauthored articles, which represents
1.12% of the total number of
articles. This means that individual
authorship accounts for 98% of the
intellectual production published in
the journal.
6. The geographic distribution of the
authors indicates that Bahraini
authors provided 128 articles (23%
of the total number of articles
published in the journal), followed
by authors from Egypt with 87
articles (15.4%), authors from
Tunisia with 84 articles (15%), then
authors from Morocco with 76
articles (13.5%).
7. The geographic distribution of
the topics covered in the articles
indicates that the foremost topic
is folk culture in the Arab world,
followed by topics related to
folk culture in Bahrain, Morocco,
Tunisia, and then Egypt.
8. At the forefront of the thematic
trends of the articles published in
the journal are topics dealing with
folk culture in general, followed by
topics related to folk literature, folk
arts, performing arts, customs and
traditions, and folk beliefs.
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Trends in Arab Folk Culture Publishing:
The example of the Journal of Folk Culture

Folk heritage: Bahrain's message to the world
Ahmad Faruk - Egypt
This study presents the following
findings:
1. The folk literature, customs,
traditions, performing arts, and
material culture sections include
71% of the articles published in
the Journal of Folk Culture.
2. The folk literature section has
the largest percentage of articles
published in a single issue. The
number of published articles
ranged between 2 and 7, with
the exception of the fourth
issue in which one article was
only published. The sections on
customs, traditions, and material
culture each have 1-4 articles in
one issue.

3. Three authors contributed 60
articles, which represent 13%
of the total number of articles
published in the journal. These
authors are Ali Abdullah Khalifa
(31), the editorial board (20), and
Muhammad Najib Al-Nuwayri
(9). They are followed by 21
authors, each of whom provided
4-8 articles; these 121 articles
represent 19.4% of the total
number of articles. This means
that 24 authors who represent
7.3% of the total number of
authors contributed 173 articles/
translations/co-authored articles,
which amounts to 32.5% of the
total number of articles published
in issues 1-40 of the Journal of Folk
Culture.
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Not the Narrators’ Messages! The Iraqi
Folktale and Social Structure
Safaa Diab - Iraq
Arab folktales vary from one culture
to another. In some cultures,
stories are classified according to
the seasons; there are stories for
summer, winter, spring, and autumn.
The stories of the ogre, the donkey,
the wolf, and other animal tales are
narrated only in winter while stories
about the Sultan’s daughter, helping
the blind, and ‘Juha’ are summer
stories.
Narrative methods and occasions
differ. In some cultures, narration
is related to the harvest season or
the month of Ramadan. In other
cultures, it is related to the winter
season when people gather around
the hearth, so narration is strongly
related to particular cultures.
In Iraq, most stories are narrated to
intimidate or to attract. For example,
warnings about the river and
swimming led to the creation of the
story of the shovel that eats people
and the story of ‘Abd al-Shat’, who
abducts anyone who approaches the
river in winter or at night. Stories
about nymphs, elves, and giants are
related to religious preaching and
narratives about the prophets and
saints. The question is whether we
consider everything we used to hear
to be a folktale.
The Iraqi folktale has undergone
more than one transformation as
reflected in two important books
that transcribed oral narratives
directly from the narrators. The first
book – ‘Diwan al-Taftaf ’ (Baghdad’s
Tales) by Father Anastas Mari Al-

Karmali – was published in 1933, and
the second book – "Iraqi Folktales
and Stories from Different Times"
by Sadiq Raji – was deposited in the
National Library of Baghdad in 1986.
We notice significant shifts when
comparing the stories in these two
books. The stories of Al-Karmali,
which were recorded from women
in Baghdad around the beginning of
the 20th Century, revolve mostly
around stories of elves, myths, and
the pursuit of mysterious and magical
worlds.
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Greek writers mention that the
pescatarians who settled on the
Arabian coasts believed that their
ancestors were fish, and we can say
that the turtle theory was prevalent
in the 4th Century BC. It is clear from
fish remnants and the directions of
the graves in the cemetery that the
mountain promontory at Ras Al-Hamra
was inhabited for half a year during the
autumn and winter of each year.”
The impact of ancient religious
beliefs extends to the eras of the
first monotheistic religions in Oman,
especially the religion of the Jews.
Izki is home to some of the country’s
oldest historical ruins, and it is the
oldest agricultural settlement in Oman.
Jarnan Cave in Izki is one historical
location – Jarnan is the old name for
Izki – and to date, no one has been able
to access its depths. There is a popular
belief that the Golden Calf, which the
Jews worshipped before they believed
in the Almighty God after the call of
Prophet Moses (peace be upon him),
is hiding there. Of course, folk stories

that align with ancient Jewish history in
Oman share the same belief. The most
important folk story describes Prophet
Solomon’s visit to the town of Salut on
his way to meet the Queen of Sheba.
Various studies have been presented
about this story due to its importance,
because it coincides with the beginning
of the establishment of the agricultural
community in Oman. The most
important of these studies – the study
by British historian John Wilkinson and
the study by Omani researcher Sheikh
Khakis Al-Adawi – present different
interpretations.
Archaeological missions to the historic
city of Samahram discovered temples
and statues of the God of the Moon,
Sin, the Semitic god whom the people
of southern Arabia worshipped before
they believed in religion. At the time,
people worshipped Sin’s daughter
Inanna, whose name still appears in the
songs of the shepherds of the Dhofar
Mountains.

9

The Impact of Religious Beliefs on Omani
Storytelling Folklore

Sama Issa - Oman
Folk stories, like other forms of
creativity, are based on imagination.
Derived from the collective memory
over long periods of time, folk
stories reflect people’s religious and
moral beliefs.
Folk stories also reflect people’s
thoughts and expectations. They
show how people try to explain
sudden and mysterious events such
as epidemics and death, or interpret
natural phenomena like the formation
of a mountain and its unique shape,
or religious beliefs – especially those
associated with the beginning of
man’s awareness and his attempt to
understand himself and his existence in
the Universe.
In the ancient fishing community in
Oman where human settlement dates
back to 3400 BC and Omanis lived with

the dangers and horrors of the seas,
Omanis believed that when a man died,
he turned into a turtle.
This belief was discovered after the
discovery of Ras Al Hamra marine
burials in Muscat. In the 1980s, an
Italian archaeological team found a
human skeleton arranged in the shape
of a turtle. Italian archaeologists Serge
Cleuziou and Maurizio Tosi, co-authors
of ‘In the Shadow of the Ancestors:
The Prehistoric Foundations of the
Early Arabian Civilization in Oman’,
explained, “The turtles are still of
importance in myths circulated in
fishing communities on the Indian
coasts bordering the Pacific Ocean.
The inhabitants of these regions
consider turtles the ancestors of
the sailors and, in some cases, they
consider them ancient sailors. The
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Heritage Culture in the Arabian Gulf States
Rashid Najm - Bahrain
Heritage and its cultural contents were
formed over the ages by civilisations
that passed through the Arabian Gulf
region; they represent an important
pillar of the Gulf’s character and
identity, reflecting people's lives, ideas,
feelings, beliefs, professions, industries,
and other features.
The discovery of oil in the region led
to many changes in people’s lives on
all levels. Along with economic, social
and political development, it was
imperative to open up to the world.
The region has to cope with modern
technology, which means that heritage,
material culture and some non-material
culture have faded away. We notice
the decline of heritage’s role among
the new generations who are almost
disconnected from the beautiful time
period they did not experience. They
only know of its material impact, some
heritage sites, that which their parents
relate orally in stories, or that which
they see on television.
This is an attempt to explore the
features of folk culture in the Arabian
Gulf region. This study, which is based
on several phenomena and some
material evidence, focuses on the era of
oil and its social, economic and political
changes.
Folk culture changed due to the
influx of new cultures in the Arabian
Gulf nations and the necessity of
development on multiple levels.
Globalisation comes at a cost, and the
price must be paid! The globalised
community of today faces a real danger,
and we notice that all members of
society are attempting to recall and

revive folk culture or some aspects of
it, and to adapt it to the present day
and modern technology.
We find evidence of these attempts
at tourist sites and on web forums,
in curricula, vocabulary, phrases and
proverbs in an effort to bring the new
generation closer to folk culture and to
familiarise people with it.
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Residential Space and Culture: Towards House
and Home Anthropology

Dr Bin Muammar Abdullah - Algeria
Space is one of the anthropological fields
within social and cultural anthropology.
Anthropology approaches space starting
with the basic premise that space has
human dimensions because it carries the
values of the community and reflects its
culture.
Space does not exist in itself as an a
priori fact as the philosopher Kant
claimed, but rather as a cultural product
that is shaped, conceived and organised
by individuals who do not belong to
same civilisation or culture.
The anthropology of space is primarily
the anthropology of residential
space. What we know about space
in general applies to this type of
space, which has been the subject
of several anthropological and nonanthropological approaches.
The anthropology of space is of interest in
several disciplines including architecture,
philosophy and sociology. The most
important approach that I apply to the
anthropology of space is the multi-faceted
cultural theory of the home/house.
The house/home has many
connotations because it is the
realisation of existence. The home/

house is a space of freedom and
independence, a space of privacy
and intimacy, a space of comfort and
stability, and an achievement of social
presence, and home is related to the
social environment.

6
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If this generation is knowledgeable
about the foundation and components
of national culture, this will protect
our culture and prevent its essence
from being reduced to a distraction
and a waste of time. The glorification
of the culture of cement, glass and
stone means that the new hollow
culture will prevail. In this new culture,
financial investment is the essence of
contemporary life, and materialism is
referred to as civilisation and progress.
It promotes superficial thinking and
leads to an intellectual void in the arts,
literature and morals; fake media and
influential hype exclude intellectuals
and innovators. The outcome of
this situation will be disastrous;
it is imperative that we respond
consciously and responsibly to these
trends.
The culture of glass and stone has
overtaken the world. One of the
manifestations of this era, it serves
as evidence of peoples’ development
and progress. Are we experiencing
the result of urbanisation and a new
far-reaching civilisation that affects
every part of the world? Or is there
someone planning, leading and using
cunning methods to limit thinking
and deplete the generations’ cultural
treasures?
The Kingdom of Bahrain is in
the process of implementing the
National Action Charter and reform
project put forward by His Majesty
King Hamad bin Isa Al Khalifa (may
Allah protect him) under the new
leadership and vision of His Royal
Highness Prince Salman bin Hamad Al
Khalifa, Bahrain’s Crown Prince and
Prime Minister (may Allah protect
him), which are based on the rich
experience and wise leadership
of his late uncle (may his soul rest

in peace). This new vision ought
to prioritize formulating a plan to
create a national strategy for culture
at the highest level, as well as
creating a national council for culture
comprised of intellectuals and artists
who are put responsible for devising
plans to implement the strategy.
This council will also monitor the
implementation in order to avoid
having a single perspective dominate
the country’s cultural affairs, a trend
that began in the mid-1980s.
No one can deny that which has
been achieved in terms of culture
in general, but we are focused on
Bahrain’s future, which is related
to the origins and components of
ancient Bahraini culture and the
dignity of its creators, and on the
people’s intellectual, artistic and
literary future. The richness of
Bahraini culture stems from the
interaction of the multi-cultural
environments for which Bahrain is
known; this has made the nation
a beacon of knowledge that plays
an important role in shaping an
honourable future.
Bahrain is celebrating its glorious
National Day in 2020. We ask Allah
to open the doors to enlightenment
in our dear homeland, to preserve
our brave and courageous King, and
to grant the Crown Prince, His Royal
Highness the Prime Minister, success
and a loyal retinue that will serve the
people of Bahrain who deserve all
that is good.
May Allah grant us success.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
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A Culture of Glass and Stone

In the Arabian Gulf, the generation
born in the 1940s and 1950s grew up
with what remained of the culture
and morals in that era. Some of this
generation were destined to travel,
returning to the sight of gas burning
near the oil wells when their planes
landed at night, hoping for a brilliant
future for their beloved part of the
Arab world. This generation also
lived through a very materialistic
time and, like me, they must have
experienced a sense of spiritual and
emotional alienation, especially when
faced with the many buildings made
of cement, glass, stone, marble,
bricks and shiny tiles built along
asphalt roads illuminated by bright
neon advertisements, with plastic
trees, traffic lights, and the sound of
speeding 4-wheel drives and luxury
cars.
Even if we accept these changes
as one of the costs of living in this
modern age, there are also major

campaigns using advanced technology
that increase the present generation’s
sense of spiritual emptiness,
systematically diminishing the essence
of a culture built on great values to
bare bones.
Despite the claims of some
detractors, the documentation and
preservation of a return to values
and the unbroken spirit that has been
passed down through the generations
are not merely sentimental attempts
to glorify a beautiful era. Instead,
they represent awareness and the
genuine desire to confirm the value
of the creativity that shapes a
people’s identity. They are attempts
to compensate for the loss of
national identity and the spreading
spiritual alienation that afflicts
the generations as a result of the
increasingly sophisticated technology
that promotes isolation and other ills
associated with this age.
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