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  الفصل األول
  )*(محاولة تعريف. علم الفولكلور

منذ نحو مائة وخمسين عامًا ودوائر المثقفين فى مختلف أرجاء العالم تتداول 
، وتوقف عليه الدراسات والمؤلفات، وتعقد عنه الدروس "الفولكلور"مصطلح 

فهى على  والحلقات، وتنفق عليه األموال، وتنشئ المتاحف بأنواعها لحفظه وصيانته
الجملة ال تبخل بجهد يمكن أن يساهم فى تطوير هذا الفرع من فروع العلم اإلنسانى 

وقد استطاعت أخيرًا جهود الرواد األوائل لهذا . ورفع مستواه ومستوى المشتغلين به
العلم أن تؤتى ثمارها وتحقق غاياتها، فاآتمل لهذا العلم الوليد مجموعة قيمة من 

ه ذخيرة نفيسة من المناهج الدراسية فاستحق بذلك أن النظريات العلمية، وطور لنفس
ولم يعد من الصعب . يستقل، ويتبوأ مكانًا عزيزًا بين أسرة العلوم التى تدرس اإلنسان

عليه بعد ذلك أن يكسب اعتراف المؤسسات األآاديمية فأنشئت له الكراسى 
نس حتى من الليسا(المتخصصة بالجامعات وأصبحت تمنح فيه الدرجات العلمية 

وآان من الطبيعى بعد ذلك أن يستكمل استقالله ويدعم مكانته باعتراف ). الدآتوراه
وأصبح علم الفولكلور نجمًا متألقًا على مسرح الحرآة  .الهيئات العلمية الدولية به

العلمية فى آافة بالد العالم، على اختالف أيديولوجياتها ومستويات تقدمها االجتماعى 
  .واالقتصادى

إذ الشك أنه أيًا آانت . نتخلف فى مصر عن اللحاق بهذا الرآب العالمى ولم
الزاوية التى نطل منها على حياتنا الثقافية خالل ربع القرن الماضى، وأيًا آانت 
اجتهاداتنا فى رصد األحداث الكبرى وتحديد المعالم البارزة على مسرح تلك الحياة، 

أو دراسة (ولكلور أو دراسات التراث الشعبى فإننا ال يمكن أن نختلف على أن علم الف
ففى أوائل . آانت معلمًا هامًا من تلك المعالم) إن شئنا –المأثورات الشعبية 

الخمسينيات تعددت األصوات المطالبة باالهتمام بتراثنا الشعبى ودراسته دراسة 
ى ومع أن هذه الحرآة فى بدايتها آانت تعنى األدب الشعب. جادة علمية متخصصة

بالدرجة األولى، إال أن الرواد األوائل آانوا يقصدون وآانوا ) أو الفنون القولية(

                                                 
يمثل هذا الفصل تلخيصًا لباب آامل من آتابنا . هذا الفصل من تأليف دآتور محمد الجوهرى*) (

وقد اختصرنا مادته اختصارًا شديدًا، . علم الفولكلور، الجزء األول، آان قد ُعرض فى ثالثة فصول
وعلى من يريد التماس بيانات تفصيلية عن اسم مرجع . آل الحواشى الكثيرة المفصلةوحذفنا 

  .رجعنا إليه أو اسم عالم أشرنا إلى آرائه أن يرجع إلى الكتاب األصلى الموسع



١٠ 

يفهمون من هذه المطالب الدعوة أيضًا إلى االهتمام بمختلف موضوعات التراث 
وتطورت تلك المحاوالت المبدئية، وأثمرت عددًا من الدراسات، وآمًا ال  .الشعبى

صبحنا فى النهاية أمام وجود حى متجسد لفرع وأ. بأس به من الدارسين والمهتمين
. من فروع أسرة العلوم اإلنسانية، لعله أحدث أبناء تلك األسرة، هو علم الفولكلور

آما تعرض آذلك لغير قليل من التشويه (ولقى هذا الفرع الوليد رعاية وتشجيعًا 
  .من جهات شتى، ومن مؤسسات عدة) والمتاجرة

آله أن هذا االهتمام ال يمكن أن يكون وليد  واألمر الذى يعنينا من هذا
الصدفة، وال هو ثمرة اجتهاد شخصى لباحث فرد، مهما بلغ علو همته فى البحث 

ذلك أن العلوم ال تنشأ وال . وحماسه للدفاع عن هذا الفرع الجديد من فروع العلم
ى تموت فى بيئة معينة نتيجة حماس أو تهاون نفر من الناس أيًا آان وضعهم عل

البد إذن أن يكون هذا االهتمام استجابة طبيعية سوية لحاجة علمية . المسرح الثقافى
لها وجودها الملموس على المستوى االجتماعى والقومى، حاجة يمكن أن تبرر هذا 
التشجيع من جانب أجهزة الدولة، وهذا االجتهاد وهذه الهواية المخلصة من جانب 

  .بعض الباحثين األفراد

بعض الشروط الموضوعية التى آان البد أن تتحقق فى البداية قبل هناك إذن 
أن تقوم لعلم الفولكلور قائمة، فجاء مولده خالل النصف األول من القرن التاسع 

بمثابة استجابة طبيعية لنمو الشعور القومى فى البالد  –فى أوروبا  –عشر 
تحرزه العلوم اإلنسانية  األوروبية الفتية، والتقدم البعيد المدى الذى استطاعت أن

 –ولكننا نؤآد أنه فضًال عن ذلك . على وجه العموم، واالجتماعية منها بوجه خاص
فإن تلك الشروط الموضوعية التى يجب تحقيقها لقيام هذا العلم  –وبرغم ذلك 

تختلف فى طبيعتها وفى مداها من مجتمع إلى آخر، آما تختلف فلسفتها ووجهتها 
فظروف نشأة علم  .مرحلة إلى أخرى من مراحل تاريخه فى نفس المجتمع من

الفولكلور فى ألمانيا تختلف عن تلك الظروف فى إنجلترا وآالهما يختلف عن 
آما نلمس بوضوح أن تلك الظروف  .ظروف نشأته فى الواليات المتحدة األمريكية

تختلف فى بلد آروسيا فى مطلع القرن التاسع عشر، عنها فى أربعينيات 
وهذه قضية يمكن أن يؤآدها . ينيات القرن العشرين، وهو أمر واضح بالطبعوخمس

العرض التاريخى لنشأة وتطور التفكير فيه وأن يدلل عليها ويقدم لنا مزيدًا من 
  .الشواهد الموضحة لها
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برغم هذا التعدد والتنوع، أو " ًاواحد" ًائيإال أنه مما الشك فيه أن هناك ش
. ع، هو علم الفولكلور، آفرع من فروع الدراسة العلميةوراء هذا التعدد والتنو

وأعنى بهذا أنه البد وأن تكون لهذا العلم رسالة علمية وقومية واضحة يعمل على 
ومن فضول القول أن نشير إلى أن هذه . تحقيقها وتأآيدها ونشرها بين الناس

شك المبرر الرسالة العلمية، أو الوظائف العلمية لهذا التخصص الجديد، هى وال
فلننتقل إلى التساؤل عن لب  .القوى الدائم لظهوره وبقائه واستمراره واالحتفاء به

  .موضوعنا مباشرة

  الحاجة إلى علم الفولكلور: أوًال

  األهمية النظرية لعلم الفولكلور) أ(

سوف يتبين لنا منذ البداية وحتى النهاية أن علم الفولكلور إنما هو علم ثقافى، 
يحاول إلقاء الضوء ) هو الثقافة التقليدية أو الشعبية(معين من الثقافة يختص بقطاع 

آما أنه شأن أى علم آخر . عليها من زوايا تاريخية، وجغرافية، واجتماعية، ونفسية
يؤتى عددًا من الثمرات العلمية التى تفيد المشتغلين برسم السياسة االجتماعية 

النظرية، يقدم خدمة تطبيقية عملية ال يمكن  والثقافية، فهو إلى جانب القيمة العلمية
وسنحاول فيما يلى أن نخصص الكالم عن أوجه األهمية النظرية لعلم . إنكارها

  .مرجئين األهمية التطبيقية لهذا العلم إلى الفقرة التالية ،الفولكلور

  إسهام علم الفولكلور فى دراسة تاريخ الثقافة والحياة االجتماعية -١

ت الطبيعة العلمية البحتة الدور الذى تؤديه دراسات التراث من المهام ذا
. الشعبى فى إلقاء الضوء على المراحل التاريخية السابقة من حياة الثقافة والمجتمع
من  وسوف نتبين من استعراضنا لالتجاهات النظرية فى علم الفولكلور أن آثيرًا

شعبية فى إعادة بناء الفترات الدارسين قد استخدموا مواد التراث الشعبى والحياة ال
التاريخية الغابرة والتى ال يوجد عنها إال شواهد ضئيلة متفرقة، وهو ما يعرف 

فالفولكلور يضطلع . Historical Reconstructionباسم منهج إعادة البناء التاريخى 
فى هذه الحالة بدوره التقليدى آعلم تاريخى، يكمل المعرفة التاريخية ويعمقها 

  .اويوسعه

للتاريخ الثقافى لمجتمع من المجتمعات هى المدخل فدراسة الفولكلور 
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. األساسى، والمقدمة التى ال غناء عنها لفهم الثقافة الحالية والبناء االجتماعى القائم
فإذا آنا نتفق على أن التاريخ هو بمثابة المعمل لرجل االجتماع، فيه يرى المراحل 

واالجتماعية الماثلة أمامه، ومن خالله يفهم مدلوالت  التى اجتازتها األشكال الثقافية
 –آثير من الممارسات، والمواقف، والعالقات والعمليات، فإن دراسة الفولكلور 

هى أآبر عون يمكن أن يساعد دارس الثقافة  –خاصة فى الجانب التاريخى منها 
  .والمجتمع

هى  –الجغرافية  التى اقترنت اآلن بالنظرة –ولقد آانت النظرة التاريخية 
هذا آله عالوة على مراعاة البعدين . محور االرتكاز فى دراسات الفولكلور

االجتماعى والنفسى للعنصر الشعبى المدروس وهذه آلها ضمانات لتقديم فهم 
  .أعمق وأآمل للثقافة والبناء االجتماعى

  دراسات الفولكلور وقضية التغير الثقافى والتخطيط -٢

خدمة مباشرة فى هذا السبيل بتحليل بعض عمليات التغير كلور تقدم دراسة الفول
ولعلنا اآلن فى موقف يسمح . إلخ...عواملها، وسرعتها، واتجاهاتها، ونتائجها: الثقافى

لنا باإلشارة إلى بعض الدراسات التى تمت فى هذا الصدد على عناصر معينة من 
إلى آخر ذلك من ... ه ونتائجهالتراث الشعبى المصرى لنتلمس اتجاهات التغير وعوامل

الثبات والتغير فى عادات "الدراسة األولى قدمتها علياء شكرى بعنوان . مشكالت
واألخرى لكاتب هذه " الموت فى مصر فى العصر المملوآى حتى العصر الحاضر

  ).باأللمانية" (استخدام أسماء اهللا فى السحر"السطور 

ر لدارس تاريخ الثقافة، وعالم على أهمية الوقوف على هذه األمووعالوة 
االجتماع، فإنها مهمة بنفس الدرجة للقائم على رسم سياسة التخطيط بمستوياتها 

وإن آانت ألصق ما تكون بعمل المخطط على المستوى المحلى، حيث . المختلفة
  .الحالة ظروفًا محددة ملموسةهذه يواجه فى مثل 

هداف األولى ألى دراسات وإذا آان إنجاز أطلس مصرى للفولكلور من األ
مصرية علمية للتراث الشعبى، فإننا نكرر أن إنشاء هذا األطلس ليس مرغوبًا 
لذاته، وإنما من حيث أنه يمثل الوسيلة األساسية لتحديد االنتشار الجغرافى لعناصر 

وبالتالى التوصل إلى استكشاف المناطق الثقافية التى تتميز آل . التراث الشعبى
ذاتية مستقلة تشير إلى تجانس الوحدات المكونة بالقدر الذى يميزها  منها بشخصية
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إذا اتفقنا على هذه النقطة لكان من المفيد لواضع سياسة . عن الوحدات األخرى
التى تمثل حجمًا وسطًا بين  –التخطيط أن يتعامل مع هذه الوحدات األآبر 

  .فى رسمه لهذه السياسة –المستويين القومى والمحلى 

  دراسات الفولكلور وتحليل عالقات التفاعل والتأثير المتبادل بين الثقافات -٣

إال أن علم الفولكلور ال يقتصر على إلقاء الضوء على تاريخ ثقافة معينة، سواء 
البعيد أو القريب، إنما هو يساهم عالوة على ذلك فى تحليل عالقات التفاعل والتأثير 

أوروبية (واء آانت أطراف العملية ثقافة غربية المتبادل بين الثقافات المختلفة، س
، أو آان طرفاها ثقافتان )أو بدائية آما آان يقال(متقدمة، وأخرى متخلفة ) غالبًا

 "التثقف"وهى العملية المعروفة فى األنثروبولوجيا الثقافية باسم . متخلفتان
Acculturation، وقد عبر . تينوهى الحالة التى تحدث نتيجة اللتقاء ثقافتين مختلف

نتائج التأثير " أن التثقف هو حيث اعتبر. لنظر هذه إلى حد آبيرآروبر عن وجهة ا
". تأثر الثقافات من جراء االتصال بثقافات أخرى: "أو أنه" المتبادل بين الثقافات

التثقف يشتمل على تلك التغيرات التى تحدث "ويصرح آروبر فى أحد المواضع بأن 
ير ثقافة أخرى، والذى ينتج عنه ازدياد التشابه بين الثقافتين فى ثقافة معينة بتأث

ونجد نفس ". دًال أو طاغى التأثير من جانب واحداوقد يكون هذا التأثير متب. المعنيتين
اللذين  Schmidt وشميدت Grabnerهذا المفهوم إلى حد ما فى آتابات جريبنر 

آما نجد على أية حال أن . عضهاينظران إلى التثقف على أنه مجرد ثقافات مختلطة بب
  .بأنه عملية من نوع مامعظم الكتاب اليوم يصفون التثقف 

بنصيب القول بأن دراسات التثقف التى يساهم فيها علم الفولكلور ونوجز 
األسد تستهدف اآتشاف ديناميات تغير الثقافة فى مواضع اتصال الثقافات، وهى 

  .)١(ة ألى مجتمعمهمة خطيرة الشأن عميقة الداللة بالنسب

  الفولكلور ودراسة الطابع القومى -٤

أآد علماء األنثروبولوجيا الثقافية مرارًا وتكرارًا أن الثقافة مسئولة عن الجزء 
األآبر من محتوى أى شخصية، وآذلك عن جانب مهم من التنظيم السطحى 

ر ويكمن س. "للشخصية، وذلك من خالل تأآيدها على اهتمامات أو أهداف معينة
حد يمكن إلى أى : مشكلة العالقة بين الثقافة والشخصية فى السؤال التالى وهو

للشخصيات، أى عن األنماط  ةاعتبار الثقافة مسئولة عن التنظيم المرآز
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السيكولوجية؟ وبعبارة أخرى هل يمكن للتأثيرات الثقافية أن تنفذ إلى لباب 
  ".الشخصية وتعدلها؟

نتوصل إلى إجابات مرضية عن هذه  ومن الواضح أننا ال نستطيع أن
ولسنا فى . التساؤالت إال من خالل تحليل العوامل الثقافية التى تؤثر على الشخصية

هذا المقام فى حاجة إلى التأآيد على أهمية مواد الفولكلور فى الكشف عن مالمح 
فكيف يتسنى " الثقافة والشخصية"الشخصية القومية، فهذا أمر تكفلت به دراسات 

ا فهم شخصية الفالح المصرى على سبيل المثال إال من خالل دراسة تراثه لن
فهذا الجزء التقليدى من ثقافة الفالح هو أبعد أجزاء ثقافته غورًا، وأآثرها . الشعبى

  .تمكنًا منه، وأعصاها جميعًا على التغيير والتطوير، وأقربها إلى نفسه

ضوح الشمس قد انتهى بكثيرين وإغفالنا للحقيقة السابقة التى نراها واضحة و
فى مناسبة  –من دارسى المجتمع القروى فى مصر، بل من مثقفينا الذين تناولوا 

مسائل فكرية وثقافية عامة متصلة بمجتمعنا المصرى آله إلى فكرة  –وأخرى 
وهو أصعب الجوانب . شوهاء عن الفالح، وبالذات فى الجانب االعتقادى من ثقافته

وآم امتألت آتب ودراسات . دها عن التناول السطحى أو السريعفى الدراسة، وأبع
  .عن الفالح ببعض الصفات التى تنسبها إليه وهو منها برئ آل البراءة

  األهمية التطبيقية لعلم الفولكلور )ب(

ال أعتقد أننا بحاجة إلى التأآيد على إمكانية االنتفاع بالمعلومات التى يقدمها 
عًا عمليًا فى حل بعض المشكالت التى تواجه اإلنسان فى لنا علم الفولكلور انتفا

فقد انتبه إلى تلك الحقيقة الجوهرية الغالبية الغالبة من الدارسين . المجتمع
األنثروبولوجيين على مدى تاريخ هذه الدراسات، وإن اختلفت غاياتهم من وراء 

يق من العلماء بل أنه حتى ذلك الفر. هذا االنتفاع العملى، آما سيتضح فيما بعد
الذى ال يرتبط بأى أغراض عملية، " البحث"أو " النظرى"ن البحث حبذويالذين 

على نحو أو آخر " يساهم"آانوا ال ينكرون أن ما يجرونه من دراسات يمكن أن 
  .فى تحقيق الرفاهية اإلنسانية

والمالحظ أن معظم المشكالت اإلنسانية تنطوى على حدوث تغيرات فى 
ولذلك ارتبطت دراسات . تجاهات، والنظم، والعالقات االجتماعيةالسلوك، واال

ارتباطًا وثيقًا باألنثروبولوجيا  –وما يترتب عليه من تغير ثقافى  –االتصال الثقافى 
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التطبيقية سواء فى الواليات المتحدة أو فى القارة األوروبية، أو حديثًا جدًا فى 
ة األنثروبولوجية، واحتلت فيها مكانًا بعض البالد النامية التى نهضت فيها الدراس
إذ نجد أن األفكار التى تخرج بها . مرموقًا بين فروع العلوم االجتماعية األخرى

وليس هذا . دراسات االتصال الثقافى يمكن أن تستخدم عمليًا فى أوجه متعددة
 فحسب، بل إن العديد من المواقف التطبيقية تتيح لعالم األنثروبولوجيا الثقافية

التحكم بشكل وثيق فى بعض عوامل التغير، آما تسمح بإجراء اختبار معملى 
فهذا التطبيق العملى يفيد الممارسة اليومية، تمامًا آما . لبعض الفروض والنظريات
  .يفيد الفولكلور نفسه آعلم

فاألنثروبولوجيا التطبيقية إذن تنطوى على توجيه سلوك البشر من أجل 
عل هذا البعد هو الذى حدا ببعض علماء األنثروبولوجيا ول. نةتحقيق غايات معي

التطبيقية، أو إبداء العديد من التحفظات على والفولكلور إلى رفض األنثروبولوجيا 
ولعل لهؤالء العلماء بعض العذر . االنتفاع بنتائج هذا العلم فى األغراض العملية

من القضايا األخالقية، فى موقفهم هذا، حيث يرتبط هذا االستخدام العملى بكثير 
  .ويتصل أوثق االتصال بمشكالت ممارسة الباحث لمسئوليات العملية

ونحن نعرف أنه لم يتعرض علم من العلوم اإلنسانية لمشكالت االستخدام 
بمادته وتطويرها فى ضوء " االنتفاع"العملى لمواده ومناهجه وأفكاره ومحنة 

ذلك أن ظروف نشأته . لفولكلورأيديولوجيات معينة بمثل ما تعرض له علم ا
وبنشأة القوميات  –فى ألمانيا أساسًا  –الخاصة وارتباطها بالحرآة الرومانسية 

األوروبية قد جعلت فكرة التطبيق واالنتفاع هذه قريبة من فكر آل صاحب 
وأبرز هذه المحن التى مر بها هذا العلم فى تاريخه . أيديولوجية أو مذهب خاص

ره أو استخدامه لتأييد بعض قضايا الفكر القومى النازى فى الطويل ظروف تطوي
  .ألمانيا الهتلرية

آذلك أشار األستاذ الدآتور عبدالحميد يونس إلى محاوالت االستعمار التسلط 
هناك شواهد آثيرة تنطق "على الشعوب عن طريق العمل الثقافى وفى هذا يقول 

ولعله  –التوسع قد حاول أن يوقظ إن االستعمار الغربى فى مرحلة . بهذه المحاولة
وأبقى فى سبيل تحقيق . عصبيات متناظرة أو متصارعة –حاول أحيانًا أن يخلق 

وأثر هذا الصنيع . هذه الغاية على عناصر ثقافية آان مقدرًا لها أن تنقرض أو تتبدد
على الفولكلور، إذ أبقى على عناصر تصدر عن وجدان جمعى ضيق، آما أبقى 
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ومع أننا فى هذه المرحلة . دفع إلى السلبية والجمود أو اليأسعلى وحدات ت
األخيرة، وبفضل تداعى الحواجز والحدود بين الجماعات، قد انتبهنا إلى تلك 
الجهود المصطنعة، إال أننا أدرآنا فى الوقت نفسه أن االستعمار قد تعمد بوعى 

التاريخ ومن  وإصرار أن يقضى على عناصر ثقافية تؤآد أصالتنا ومكاننا من
يضاف إلى هذين الصنيعين أن بعض األفكار قد روجها االستعمار فى . الحضارة

األوساط العلمية، إثارة للعصبيات التاريخية التى بادت، أو تغليفًا لنظريات تتخذ 
  .)٢("الصورة شبه العلمية

ن أقدم استخدام عملى للمعلومات األنثروبولوجية آان يترآز أساسًا فى إبل 
وهذا فى حد ذاته أحد  ،)٣(إدارة الحكومات االستعمارية للمناطق الخاضعة لها مجال

العوامل التى دعت إلى ما أشرنا إليه من نفور وما ثار على األنثروبولوجيا 
الهولندية، والبريطانية،  زمن بعيد أبدت الحكوماتومنذ . التطبيقية من تحفظات

مستعمرات أهم مبادئ الدراسة اهتمامًا آبيرًا بتلقين موظفى الوالفرنسية 
األنثروبولوجية، آما حرصت على وضع نتائج البحوث التى أجريت على تلك 

  .المستعمرات بين أيديهم لالهتداء بها فى عملهم

آما شهدت األنثروبولوجيا فيما بعد لونًا آخر من ألوان االنتفاع العملى 
، أى إدارة المستعمرات بنتائجها تجلى فى خدمة ما عرف باسم الحكم غير المباشر

ليس عن طريق الموظفين األوروبيين مباشرة، وإنما من خالل الرؤساء والزعماء 
. والحكام المحليين، ولكن بتوجيه وتخطيط من الحكومات االستعمارية وأجهزتها

ولهذا الغرض انتفع أصحاب ذلك االتجاه بدراسات القانون العرفى المحلى، والبناء 
إلخ انتفعوا بها فى رسم ...عناصر القيادة الوطنية ومقوماتها االجتماعى، وتحديد

أفضل أنماط اإلدارة التى تؤدى إلى أدنى حد ممكن من تعكير صفو الحياة الوطنية 
ومن األمثلة الشهيرة على هذا صياغة القانون القبلى فى . أو خلق االضطراب فيها

ك أصبحت القوانين وبذلإندونيسيا فى صورة قواعد قانونية رسمية مكتوبة، 
حقيقة أن . تختلف من قرية ألخرى حسب الظروف المحلية الخاصة!!) الرسمية(

مجموعات القوانين الجديدة قد تناولت بالتعديل بعض عناصر القانون العرفى 
المحلى، ولكن الجانب الغالب من القانون العرفى ظل على حاله، بل واآتسب 

  .آلها، يحمل خلفه سلطة الدولة آلهاشرعية رسمية، وأصبح ملزمًا للجماعة 

ويشير بيلز وهويجر فى تقييمهما لألنثروبولوجيا التطبيقية فى نصف القرن 
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الماضى إلى أن المشكلة األساسية فى آل هذا تتلخص فيما إذا آانت اإلدارة 
االستعمارية تهدف إلى الحفاظ على تبعية تلك الشعوب لها وإخضاعها لسيطرتها، 

ستهدف مساعدة تلك الشعوب على أن تخلق لنفسها آيانًا مستقًال وسط أو إذا آانت ت
واألمر الجلى أن اتجاه األنثروبولوجيا . عالم حديث موحد آخذ بأساليب التصنيع

التطبيقية آان العمل الدائب من أجل تحديد أفضل السبل إلقناع الناس باالمتثال 
. الثقافى فى أضيق الحدود الممكنةألهداف الثقافة السائدة وقيمها، والسماح بالتغير 

بل حتى فى الحالة الثانية التى آان يتصور فيها الحكام االستعماريون أنهم يريدون 
يعرفون "تكوين قاعدة لالستقالل الذاتى ووحدة اإلقليم، آانوا يؤمنون دائمًا أنهم 

ومن ثم تحول عمل المشتغل ". مصلحة الشعب أآثر من أبنائه أنفسهم
لوجيا أساسًا إلى مجرد إقناع الناس بقبول قرارات اإلدارة االستعمارية باألنثروبو

  .)٤(من أجل مصلحتهم" واإلذعان لها

ولكن لنقلب صفحة الماضى البغيض، لننتقل إلى بعض جوانب الحاضر 
ذلك أن الدراسات . المشرقة ونستشرف بعض آفاق المستقبل الخصبة

لعالم الثالث أن تخرج من إسار األنثروبولوجية قد استطاعت فى بعض بالد ا
ونجح بعض . العلماء األجانب وموظفى الحكومات االستعمارية واإلمبريالية

العلماء الوطنيين فى امتالك ناصية البحث فى هذا العلم وأخذوا يسخرون معرفتهم 
النامية الجديدة فى خدمة عمليات التنمية فى بالدهم، وبذلك أصبحت األنثروبولوجيا 

وسيلة فعالة لخدمة عملية التنمية، وهى النقطة التى نفصل فيها الكالم فى  التطبيقية
  .الفقرة التالية

  الدراسة الفولكلورية واألنثروبولوجيا التطبيقية فى خدمة قضايا التنمية

تسعى معظم البالد غير الصناعية فى العالم جاهدة إلى رفع مستويات 
آانت النظرة التقليدية السائدة فى الماضى وقد . المعيشة، وزيادة اإلنتاج القومى بها

تعتبر أن هذه المشكلة هى مجرد الحصول على المعرفة التكنولوجية الالزمة 
وقد ساهم األنثروبولوجيون فى مختلف أنحاء العالم . للدخول فى عملية التنمية هذه

من خالل ما قاموا به من دراسات لخدمة التنمية فى توضيح أن التنمية إنما هى 
ولب تلك العملية تحويل البالد التقليدية . عملية آلية شاملة ومتكاملة فى نفس الوقت

وعلى ذلك فإن عملية التنمية هذه ال . إلى أمم دينامية حديثة) نسبيًا(االستاتيكية 
يمكن أن تتم بشكل تجزيئى، ذلك أن التغير التكنولوجى ال يمكن أن تكون له فعالية 
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واستطاع بعض . ة الكلية ونظمها االجتماعية مجتمعةتذآر إال فى إطار الثقاف
األنثروبولوجيين بالفعل التوصل إلى بعض النماذج التنموية، آتلك التى قدمها ليدز 

Leeds  وآدامزAdams  وآانت مشارآتهما الرئيسية واضحة فى المواقف التطبيقية
التنمية على أساسًا التى استطاعوا فيها تيسير عملية تخطيط أو تنفيذ مشروعات 

  .المستوى المحلى

آما  –وآذلك استطاع األنثروبولوجيين فى بعض الحاالت القليلة حتى اآلن 
تخطيط وتوجيه بعض برامج التنمية للمجتمعات  –فى بيرو  Vicosفى فيكوس 

إذ وضعت دراسات المجتمع المحلى آمًا هائًال من المعلومات المفيدة تحت . المحلية
التنمية وأمدتهم بالمناهج المالئمة لبرامج تنمية تصرف مخططى مشروعات 

ومن الواضح أن مثل هذه البرامج تتفاوت فى درجة آفاءتها، . المجتمعات المحلية
وقد ال تكون على القدر المطلوب من النجاح والتوفيق إال إذا وضعت فى إطارها 

وجيون واستطاع األنثروبول. الصحيح وهو برنامج التنمية على المستوى القومى
فى آثير من الحاالت تقديم إسهامات بارزة، أو هم قادرون بالفعل على تقديم هذه 

على سبيل المثال ال الحصر  –اإلسهامات، للعديد من جوانب التنمية، بما فى ذلك 
  .السياسات الزراعية، والتربية، والشئون الصحية –

هتمام ويتعين على األنثروبولوجيين فى المستقبل توجيه مزيد من اال
على أهمية هذه المشارآة من أن جانبًا وليس أدل . للمشكالت المرتبطة بالتنمية

   أن الحكوماتمع مراعاة . آبيرًا من بالد العالم اليوم منهمك فى عملية التنمية
باتت أآثر حذرًا من الدراسات األنثروبولوجية التى  –خاصة فى البالد النامية  –

ذين ال يوجهون اهتمامهم المباشر إلى المشكالت يجريها الباحثون األجانب ال
على  –فى المستقبل أيضًا  –وإذا أراد األنثروبولوجيون أن يظلوا قادرين . المحلية

إجراء بحوث عن البالد النامية، فالبد من أن يزداد ترآيز تلك البحوث على 
لبلد عدد لك اذوإذا آان لدى . المشكالت التى تهم البلد الذى يجرون فيه دراستهم

آاف من األنثروبولوجيين األآفاء، فإن تحديد أهمية وأولوية مشروعات البحوث 
المطلوبة سوف يصبح أمرًا يسيرًا نسبيًا، وسيتم تحقيق قدر آبير من التعاون 

ولو أنه تجدر اإلشارة مع ذلك . والتنسيق بين األنثروبولوجيين المحليين واألجانب
فى ضوء  –فى آثير من الحاالت  –تحدد إلى أن أولويات البحوث قد ال ت

االعتبارات العملية وحدها، أو يكون تحديدها من جانب الباحثين العلميين الوطنيين 
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وحدهم، وإنما يكون لألجهزة الحكومية الكلمة األولى فى تحديد التطبيق العملى 
  .لنتائج البحوث ومدى االنتفاع بها

فى المستقبل االضطالع بدور  ومن أهم واجبات األنثروبولوجيين األجانب
رئيسى فى تنمية ميدان الدراسة األنثروبولوجية وتدريب أعداد أآبر وخلق جيل 
جديد آفء من الباحثين، ومن أجل تدعيم مستقبل هذا العلم نفسه، ألن الباحثين 
سوف يكونون األمناء فى المستقبل على توجيه دراساته وعلى تحديد أولويات 

قدرة أآبر على لمس هذه المشكالت فى مواطنها الحقيقية ومن  البحوث، لما لهم من
  .الداخل

ومن حسن الحظ ومما يبشر بالخير فعًال أن أآثر ميادين البحث 
األنثروبولوجى نشاطًا اليوم هى تلك المتصلة بالتغير الثقافى ودراسة العمليات 

البحوث التى وعلى الباحثين أن يكونوا أآثر حرصًا على تحديد برامج . الثقافية
  .تربط ربطًا سليمًا المشكالت النظرية بمشكالت التنمية الواقعية

وال يقتصر دور الدراسات األنثروبولوجية على خدمة المجتمعات والدول 
الجديدة فى مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية ومواجهة المؤامرات االستعمارية 

وتحت . تستطيع أن تحققهاإذ يصبح أمامها بعض المطالب الحيوية التى . التفتيتية
نظرنا العديد من حاالت الدول التى استطاعت أن تحقق هذه الوحدة الوطنية، وبات 
التكامل القومى حقيقة مقررة فى نظر أبنائها وفى نظر المجتمعات والدول 
األخرى، ومع ذلك لم تستطع أن تحقق الوحدة الفكرية والتكامل االجتماعى بين 

هنا أيضًا تظل الدراسات . إلخ...أو الساللية أو اللغوية مختلف عناصرها الدينية
فتعريف الجماعات  ،مطلبًا حيويًا –من المنظور الذى حددناه  –الفولكلورية 

ببعضها خدمة أساسية لتحقيق التفاهم  –المندمجة فى وطن واحد  –المختلفة 
محلية الخاصة بكل منها وتشريح المشكالت الوالتكامل بينها، وتحليل الظروف 

وإلقاء الضوء على المعوقات التى تقف حجر عثرة فى وجه الخاصة التى تواجهها، 
  .ذلك التكامل، آل ذلك هدف يمكن أن تخدمه مثل هذه الدراسات

ن األمر ال يقتصر على هذا البعد القومى المحلى وحده، ولكنه يمكن أن إثم 
اك آثير من التكتالت فهن ،يغطى رقعة أوسع من األهداف وطائفة أشمل من الغايات

اإلقليمية، آبالد الوطن العربى، أو بعض مجموعات الدول األفريقية التى عملت 
المؤامرات االستعمارية طويًال فى الماضى على بذر بذور الشك والفرقة بينها، 
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حتى إذا ما استقل آل منها أخذ يناصب اآلخر العداء، ويحذر منها أآثر من حذره 
ولن تتحقق بين تلك الدول . ة التقليدية أو الجديدة على السواءمن الدول االستعماري

وحدة، أو على األقل قدرًا آبيرًا من التفاهم والتعاون والتكامل، ما لم نعمل على 
والدراسات األنثروبولوجية . تذويب تلك المشكالت وتبديد تلك الشكوك

من إطار تصورى  والفولكلورية أداة حيوية لتحقيق آل ذلك، خاصة إذا ما انطلقت
  .وطنى، آالذى ندعو إليه ونحبذه

  دراسات الفولكلور وقضية تطوير الثقافة الشعبية المصرية

لالهتمام  –بالمعنى الحق للكلمة  –استطاعت الجهود الرائدة أن تخلق حرآة 
ليس هذا هو مقام التعرض لها  –غير أنه حدث ألسباب  .بالتراث الشعبى فى مصر

أقصد اتجاه ... ة عن االتجاه السليم والصعب والمنطقىانحرفت الحرآأن   –
إذ آانت إثارة االهتمام أقوى وأآبر من طاقة شبابنا . الدراسة والتعرف والتفهم أوًال

الدارس المثقف، أى أن القاعدة العلمية لم تكن تتكافأ فى ذلك الوقت مع قوة االهتمام 
 –أو معظم أفرادها  –الطليعية ووجدت الفئة القليلة . الجماهيرى بالتراث الشعبى

نفسها مضطرة إلى بذل الجهود لسد حاجة أجهزة اإلعالم ووسائل الفنون 
" التطوير"واختلطت بشكل خطير أهداف . من فنون الشعب" بحاجتها"
ونجحت أجهزة الفن ونشر الثقافة فى أن تشوه حقيقة . بالتراث الشعبى" االنتفاع"و

فكان ما نحن إليه اآلن من أوضاع مجافية . الشعبىاألسلوب األمثل لتناول التراث 
عامة الناس ... آلمة الفولكلور والفنون الشعبية على آل لسان: للمنطق السليم

ال يملكون تصورًا سليمًا لمضمون حرآة  –بل ورجال االجتماع منهم  –ومثقفوهم 
ال أساس ن الشعبى، آذا بـالف" تطور"فرق وأفراد من الفنانين . فولكلورية صحيحة

قصصًا من " يكتبون" –وغير شبان  –من الدراسة أو الجمع المنظم، أدباء شبان 
  .تراث الشعب األدبى

ًا ومفتاح –وجه الخطورة هنا أن فرصًا ذهبية لدراسة هذا التراث الخصب 
تذوى آل يوم، آل أولئك على  –الغنى األصيل  أساسيًا لفهم حضارة هذا الشعب

فى  –وهى يجب أن تتكون  –سليمة التى يمكن أن تتكون حساب الصورة العلمية ال
 –" المهذب"و" المطور"ن هذا التراث إثم . وقت مقبل لما هو عليه تراث الشعب

يرتد من خالل أجهز اإلعالم ووسائل  –إلخ آل ذلك من صفات غير حميدة 
ليزيح تراث الناس البسطاء من  –االتصال الخطيرة التأثير الواسعة االنتشار 
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  .كانه، ويشوه معالم الصورةم

ومع ذلك فنحن ال نتخذ مسبقًا موقفًا محددًا ثابتًا من قضية التطوير، نحن ال 
آما أننا لسنا من الغفلة بحيث نحارب  –بعد دراسته  –ندعو إلى تطوير آل التراث 

هذا التراث، ونستنكف االستمتاع واالنتفاع به، وال نرى فيه سوى مادة متحفية ذات 
  .غراض التخطيط واإلدارةألاريخية، أو اجتماعية مكتبية تستخدم قيمة ت

موقفًا سياسيًا محددًا يتصف " اإلحياء"أو " التطوير"إننا ال نعتبر هذا ثم 
بالرجعية مثًال، أو التقدمية، فمن المؤآد أنه ليس آل ما نسميه بالفنون واآلداب 

فيه أن فى التراث الشعبى  ومما الشك. الشعبية خليقًا بالتمجيد والبعث والتأليه
وعلينا أن نغربل تراثنا الشعبى لنحافظ على ما هو . عناصر منحطة وأخرى راقية

ولنقاوم ما هو منحط منه ونعمل على إبادته بحيث ال يبقى منه إال . راق منه وننميه
  .نماذج للمتاحف والسجالت التى تعين الباحث العلمى فى تاريخ الثقافة

  الفولكلور تعريف علم: ثانيًا
اتفقنا على أن هناك اليوم فى شتى دول العالم فرع من فروع المعرفة ذو 
حدود على درجات مختلفة من الوضوح، ويتمتع بقدر معين من االعتراف الرسمى 
يقل أو يكثر هو اآلخر تبعًا لظروف آل مجتمع، وقد تطلق عليه مسميات متباينة 

يستهدف دراسة بعض  –ختالفات برغم آل هذه الفروق واال –أيضًا، ولكنه 
وقد يصل األمر فى بعض . بعض المجتمعات اإلنسانيةالجوانب التقليدية من ثقافة 

ونحن نستخدم مفهوم ". آكائن ثقافى"الحاالت إلى اعتباره دراسة شاملة لإلنسان 
هنا بطبيعة الحال بمعناه الفنى، آما هو معروف فى اإلثنولوجيا  Cultureالثقافة 

Ethnology مجموع التراث االجتماعى بصفة عامة: أى.  

وسنحاول فيما يلى أن نقدم تصنيفًا للتعريفات المختلفة، وسوف نالحظ أن آل 
تعريف منها قد ارتبط بتراث علمى فى دولة أو عدة دول معينة، وأن بعضها ارتبط 

حال تتدرج من الضيق إلى االتساع،  يةوهى على أ. زمنية معينةبفترة أو فترات 
  .من الجزئية إلى الكلية وشمول النظرةو

  الفولكلور هو التراث الشفاهى -١

 Oral" التراث الشفاهى"يعتبر أصحاب هذا االتجاه أن موضوع الفولكلور هو 
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Tradition  ومن الواضح أن قلة ". األدب الشعبى"فقط، أو ما يطلق عليه أساسًا اسم
فكثيرون  ،ألدب الشفاهى فقطقليلة منهم هى التى تقصر موضوع الفولكلور على ا

المعتقدات، : منهم يوسعون ميدان الدراسة بحيث يتضمن عدا األدب الشعبى
أو هم بصفة عامة . والموسيقى، والرقص، والعادات الشعبية وغيرها من العناصر

يستوعبون فى مجال دراستهم آل ما عدا الثقافة المادية، والتكنولوجيا وما إلى ذلك 
  .من أمور

يما يلى لطائفة من أشهر تعريفات الفولكلور التى تندرج تحت هذا ونعرض ف
  :النوع

ولقد آان علماء . الفولكلور هو األدب الشعبى الذى ينتقل شفويًا أساسًا) أ(
إذ . اإلثنولوجيا األمريكيون هم الذين حددوا موضوع هذا الميدان على هذا النحو

  .اخل الثقافةأنهم صنفوا المواد الثقافية تبعًا لعالقاتها د

للفولكلور آثيرًا من التعريفات المندرجة تحت  Funkويتضمن قاموس فونك 
، Luomalaوليوماال  Foster، وفوستر Bascomهذا النوع، مثل تعريفات باسكوم 

  .Waterman، ووترمان Voeglin، وفوجلين Smithوسميث 

يميلون إلى " ويشعر تومبسون أن غالبية علماء الفولكلور فى الواليات المتحدة
وقد حدث فى أوروبا أن نمى بعض ". اعتبار الفولكلور مختصًا بالكلمة المنطوقة

فكرة أن الفولكلور  – Von Sydowوفون سيدوف  K. Krohnمثل آرون  –الدارسين 
. وقد حدث ذلك بشكل مستقل عن زمالئهم األمريكيين. أدب شعبى فى المقام األول

  .عامة مفهومًا أوسع للفولكلورإال أن أتباعهم يستخدمون بصفة 

وقد أعلن جايدو ). التراث الشعبى(هو الثقافة عمومًا المنقولة شفويًا الفولكلور ) ب(
Gaidoz  دراسة المشكالت، والتراث، : "أن ١٩٠٦فى حديثه عن الفولكلور عام

والتقاليد، والخرافات، واألدب الشعبى هى دراسة التراث الشفاهى، بهدف إرجاعها 
، Botkinبوتكين : ومن المحدثين الذين يأخذون بهذا التعريف". نهها الحقيقىإلى آ

انظر تعريفاتهم فى قاموس فنك ( Herzog، وهيرزوج Espinosaواسبينوزا 
  ).للفولكلور

ويتضح من آل هذه التعريفات أن هذه المدرسة الفكرية ترآز اهتمامها على 
ا يعرفه الناس، ال على العالقات فى حد ذاتها، أى فيم" الثقافة الروحية"ظواهر 
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معنى هذا أن تجميع . القائمة بين ثقافة الجماعة االجتماعية التى تحمل هذه الثقافة
المادة عند أبناء هذه الفرقة يتسع ليشمل جميع شعوب العالم فى الماضى وفى 

وهم يدرسون الماضى من خالل المصادر التقليدية التى . الحاضر على السواء
غراض المقارنة، استنادًا إلى الفرض الذى مؤداه أن انتشار ونقل المواد تستخدم أل

والمثال على هذا النوع من . الثقافية يتم شفاهة، ويخضع لقواعد محددة معروفة
وغيره من دارسى الفولكلور الذين ال  Stith Thompsonالباحثين ستيث تومبسون 

. ولو تعسفية –عند حدود معينة تعرف دراستهم المقارنة للحكايات الشعبية الوقوف 
. فهم يدرسون هذه المادة عند الشعوب البدائية، آما يدرسونها عند الشعوب المتقدمة

ويطابق هذا االتجاه على وجه . ويدرسونها فى الماضى آما يدرسونها فى الحاضر
فأصحاب . اإلجمال معظم االتجاهات الفرعية التى تندرج تحت اسم فولكلور

يعنون به أساسًا التراث الروحى للشعب، وخاصة التراث  مصطلح فولكلور
  .الشفاهى

  الفولكلور هو تراث الفالحين أو الطبقات الدنيا فى المجتمع -٢

رأينا أن أصحاب التعريف السابق يهتمون بدراسة جانب أو أآثر من جوانب 
الثقافة، ويعتبرونه موضوعًا لعلمهم، ولكن أصحاب هذا االتجاه يهتمون بتراث 

بين : ويفرق هذا االتجاه أوًال. طبقة معينة أو قطاع معين من قطاعات المجتمع
، فى مقابل الطبقات )إن جاز استخدام هذا التعريف(الطبقات أو القطاعات الريفية 

ثم . أو الشرائح التى تعرف بالراقية أو العليا التى تستبعد ثقافتها من مجال الدراسة
التاريخية أو ما يعرف بالمتحضرة، وتلك  يفرق بين المجتمعات: هو ثانيًا

وهى بذلك تدخل ضمن هذا  .المجتمعات التى توصف بأنها بدائية أو غير متحضرة
  . الميدان آل ما ينتمى إلى حياة وثقافة الطبقات الريفية داخل المجتمعات التاريخية

 إال. األلمان أول من تبنى هذا المفهوم Volkskundeوآان علماء الفولكسكنده 
وهى أنه حدث فى بعض البالد التى آان : أننا نلفت النظر هنا إلى ظاهرة هامة

فيها مدلوًال محددًا فى البداية، أن وسع بحيث أصبح يتضمن " الفولكلور"لمصطلح 
برغم  –هذا فى الوقت الذى أبقى فيه الدارسون . مجموع حياة وثقافة عامة الناس

وقد حدث ذلك على سبيل . سم القديم لعلمهمعلى اال –توسيع الميدان على هذا النحو 
فرنسا، وبلجيكا، وهولنده، وإيطاليا، وانتشر فى معظم دول : المثال ال الحصر فى

وربما آان هذا هو وضعنا فى مصر، لو أننا أبقينا على مصطلح . أمريكا الالتينية
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ة فولكلور، ووسعناه فى نفس الوقت بحيث يستوعب فى دراسته الثقافة التقليدي
  .للفالحين

ويمكن من . وقد ارتبط هذا االتجاه آما قلنا ارتباطًا بعيدًا بالفولكسكنده األلمانية
باب التبسيط ضم دعاة هذه النظرة داخل الفولكسكنده األلمانية فى اتجاهين رئيسيين 

  :هما

. فى األمة Lower Stratum" الراق األدنى"يرى البعض أن الفولكسكنده تدرس ) أ(
حيث صيغت فكرة التعريف إلى العقد األخير من القرن التاسع عشر،  ويرجع هذا

) الفولكسكنده(على اعتبارها الموضوع الحقيقى لعلم الفولكلور " الشعب فى األمة"
أننا ال نهتم إال : "Haberlandtأعلن ميشائيل هابرالندت  ١٨٩٥وفى عام . األلمانى

أبديت آراء مشابهة حتى وقد . "بدراسة وتصوير الراق األدنى الشعبى فقط
بدًال من " شعبى"، برغم اإلقبال المتزايد على آلمة العشرين ثالثينيات القرن

 Spamer، آما هو الحال مثًال عند العالم األلمانى الكبير شبامر "الراق األدنى"
  .Schmidtشميدت عند و

ذا هو وه. االتجاه الثانى ويقصر الفولكسكنده على دراسة الفالحين وتراثهم) ب(
مفهوم الفولكسكنده عند أول ممثليها على اإلطالق األلمانى يوهان فيليكس فون 

والحقيقة أن الفولكسكنده ظلت تدرس وفقًا لهذا  ،Johann Felix von Knafileآنافل 
الخط الفكرى حتى يومنا هذا، ال فى ألمانيا وحدها، وإنما فى بالد أوروبية أخرى، 

أن الفولكسكنده األلمانية " J. Schwieteringفيترنج ويقول يوليوس ش. آما ألمحنا
وقد دعا شفيترنج إلى التخلى عن ". هى دراسة األهمية الثقافية للفالحين األلمان

التأصيل األنثروبولوجى للفكر والمعتقد البدائى، ولألدب والعادات البدائية، وإلى 
يقى لدارس ففيه يكمن مجال التخصص الحق. االقتصار على دراسة الفالحين

وعلى دارسى التراث الشعبى بعد هذا أن يخلصوا أنفسهم من . التراث الشعبى
والتى تعتبر  –التى سيطرت على دراساتهم زهاء قرن ونصف  –النظرة اليوتوبية 

ويبدأون النظر إلى هذا التراث وإلى الفالحين نظرة . تراث الفالحين شيئًا بدائيًا
  .تكاملية تاريخية واقعية

الراق "وافق شفيترنج على تحديد ميدان دراسة الفولكسكنده بأنه وهنا ي
ولكنه يسارع فيحدد أن هذا الراق األم ليس هو حالة ". الراق األم"، أو "األدنى

. ثقافة المجتمع، وال ذلك التراث الذى انفصل عن أصله، أو تحول إلى شئ بدائى
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باألرض، القريب من ذلك الشئ المكين الصلة : وإنما الراق األم فى رأيه هو
ومن هذه األرضية تبرز بين الحين . الطبيعة، هو تراث الفالحين العميق الجذور

واآلخر القوى التى تجدد للشعب دمه، وتحفظ عليه شبابه وحيويته وتصون لألمة 
تراث الفالحين هذا هو األساس المتين الذى نهض عليه المجتمع . شخصيتها

كنه يؤآد أآثر من مرة أنه ال يعنى بذلك أبدًا ول. األوروبى فى العصور الوسطى
جنة اهللا على األرض، وال عالمًا مثاليًا طاهرًا نقيًا، وإنما حقيقة إمبيريقية ذات أبعاد 

  .تاريخية محددة ال سبيل إلى الرومانسية إليها

ويرى شفيترنج بعد هذا فى تحديد الموضوع على هذا النحو تحديد لمنهج الدراسة 
ومع مراعاة  –فدراسة الفالحين على مستوى األمة  ،ختالف عليهال مجال لال

. مهمة تاريخية وسيوسيولوجية فى المقام األول –االختالفات الحتمية بين إقليم وآخر 
فهذه المدرسة تنظر إلى أى عنصر من عناصر التراث الشعبى تعرض له بالدراسة 

ؤآد على النظرة الوظيفية حيث ت(البعد التاريخى والبعد االجتماعى : من زاويتين
الرائد الذى حدد فيه ، ولذلك نجد شفيترنج فى مقاله )التكاملية التى اشتهرت بها دراستها

يعهد بدراسة التراث الشعبى بهذا المفهوم إلى الباحث السوسيولوجى ذى  أبعاد منهجه
ران هما فهذان المعيا. االهتمامات التاريخية، أو المؤرخ ذى االهتمامات السوسيولوجية

  .جوهر أى دراسة فولكلورية عنده

الذى حظى به شفيترنج ومدرسته، وما أثارته آراؤهم وبرغم االحترام الكبير 
فقد صوبت إليها سهام النقد من ودراساتهم من حيوية فى الفولكسكنده األلمانية، 

وإنما نود فقط أن نؤآد أن دراسات التراث  ،نواح عديدة ال يهمنا أن نحصيها
ى المعاصرة لم تعد تشارك هذا الفريق رأيه بقصر ميدان الفولكلور على الشعب

التالية على ذلك وبدأ هذا االتجاه يفقد آثيرًا من مؤيديه فى العقود . دراسة الفالحين
 Common People" عامة الناس"بسبب الصعوبة المتزايدة فى تحديد من هم 

 –من ناحية أخرى  –وآيف يمكن والطبقات الدنيا، أو طبقات الفالحين من ناحية، 
أدت الثورة فقد حدث أن . إلخ...تمييزهم عن الطبقات العليا، أو الطبقات المتعلمة

فى  النصف الثانى من القرن العشريناالجتماعية التى آابدتها هذه الطبقات خالل 
ثم هناك اعتبار آخر أآثر أهمية . أوروبا إلى طمس الوضوح الذى عليه هذا التمييز

طر وزنًا فى جدل من هذا النوع، وهو أنه ليس صحيحًا أن عناصر هذا التراث وأخ
  .الذى ندرسه يمكن أن تنسب إلى طبقة واحدة أو عدة طبقات فقط
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لذلك نلحظ اليوم ميًال نحو األخذ بمفهوم الشعبية آحالة نفسية اجتماعية، أى 
وهو مضمون . عينهاآإطار للسلوك وابتعادًا عن التحديد الجامد لجماعة اجتماعية ب

  .اتجاه الفريق التالى من العلماء

  الفولكلور يدرس التراث الشعبى فى المجتمعات التاريخية -٣

صاحب الفضل األآبر  Weissيعتبر عالم الفولكلور السويسرى ريشارد فايس 
تحديدًا يتجاوز النظرة الجزئية إلى " على هذا النحو" شعبى"فى تحديد مفهوم 

  .جماعة اجتماعية معينةالتراث، أو إلى 

، "المنتسب للراق األدنى"و" الشعبى"فبينما نجد ليوبولد شميدت يطابق بين 
وبهذا يصبح . يصف فايس االتجاهات والمواقف البشرية الفردية بأنها شعبية

توجد الحياة الشعبية والثقافة : "إذ يقول. المفهوم فى الحالة األخيرة سيكولوجيًا تمامًا
فى تفكيره، أو شعوره أو  –آحامل للثقافة  –حيث يخضع اإلنسان  الشعبية دائمًا

يوجد فى داخل آل : "ويقول عالوة على هذا". تصرفاته لسلطة المجتمع والتراث
ولذلك يتضح عند آل ". إنسان شد وجذب دائمين بين السلوك الشعبى وغير الشعبى

  .إنسان موقفان مختلفان أحدهما فردى واآلخر شعبى أو جماعى

سواء آانوا عماًال أو فالحين، أو رعاة، رجال أعمال، أو  –فجميع أفراد األمة 
، "شعبًا"يشترآون جميعًا فى خاصية آونهم  –جنود، محامين أو أساتذة جامعيين 

وما من جدال فى أن آثافة هذا . على اعتبارهم حملة األشكال الثقافية التقليدية
ة إلى أخرى، ولكن ال يوجد أناس بدونها العنصر الشعبى وشدته تختلف حتمًا من فئ

أى مجموع سكان  –الفيصل فى الموضوع هو ما يعرفه الشعب . على اإلطالق
فهذا االتجاه إذن دراسة . من خالل المعرفة المتواترة بالطريق التقليدى –البلد 

لإلنسان آكائن ثقافى، أى دراسة اإلنسان آحامل للثقافة، أو بتعبير أفضل فى 
ويبدو ذلك واضحًا عندما ال يستطيع أن يحرر نفسه من . امل للثقافةسلوآه آح

  .ويسلك آإنسان فرد عقالنىالتى ينتمى إليها،  ةالثقاف

ومن الواضح أنه ال يوجد إنسان فرد يخضع خضوعًا آامًال لسلطان العقل، 
ن فى ميدا –وبالمثل ال يوجد . ويستطيع أن ينظم جميع أفعاله طبقًا للمبادئ المنطقية

إنسان يعرف آيف يحافظ على ذاتيته الفردية المتميزة  –اإلحساسات والعواطف 
أو التراث إن (دون أن يتأثر بمعايير السلوك الكثيرة المعقدة التى تمليها التقاليد 
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حتى لو  –وال يستطيع أآثر الناس أصالة واستقالًال داخل إحدى الثقافات ). شئنا
. أن يهرب من هذا التأثير أو يتفاداه –ير تقليدى تصور فى نفسه أنه أبعد عن آل تأث

والواقع أنه ال يوجد إنسان فى العالم ال يشارك فى التقاليد، أو يعدم بعض اللحظات 
وبهذا فإن موضوع الدراسة هنا ليس طبقة معينة وثقافتها، وإنما اإلنسان  .الالعقلية

ومن الطبيعى . ونشأ فيهافى أثناء عملية حمل التراث االجتماعى للجماعة التى ولد 
أن تختلف شدة التراث من طبقة اجتماعية ألخرى، ولكن المسألة  –آما أشرنا  –

ولهذا السبب نقول أن . مسألة شدة فقط، وليست قاصرة تمامًا على طبقة بعينها
عنصر التمييز سيكولوجى وليس سوسيولوجيًا فى نظر مجموعة الباحثين الذين 

  .ذآرناهم هنا

ظ فى نفس الوقت أن ممثلى هذه الدراسة الفكرية ينكرون قيمة ولكنا نالح
المعيار السوسيولوجى، إذ يضمنون ميدان دراستهم جميع الطبقات االجتماعية فى 

إلى توسيع المعيار السيكولوجى ليشمل  –مع ذلك  –ولكنهم يذهبون . أمة من األمم
المعيار  هو –النتيجة إذن معيار مختلط . جميع المجتمعات اإلنسانية

إذ نجدهم يميزون فى النهاية تمييزًا اجتماعيًا بعض  –السيكوسوسيولوجى 
وربما آان ذلك يرجع إلى التقاليد . الجماعات اإلنسانية بالنسبة للبعض اآلخر

الخاصة بهذه المدرسة، آما قد يرجع إلى بقايا التعصب للساللة التى ينتمى إليها 
بالنسبة للمدافعين عن هذا المعيار أن هناك الباحث، المهم أن الحقيقة المؤآدة 

حاجزًا صلبًا منيعًا بين دراسة ثقافة شعب تاريخى، وثقافة شعب من تلك التى يطلق 
هذا على الرغم من أننا نقول اليوم أنه يندر أن يكون هناك ". (بدائية"عليها البعض 

فات باتت من شعب بدائى بمعنى الكلمة، وأن االتصاالت الثقافية بين جميع الثقا
الكثرة بحيث يستحيل الفصل بين البدائى والمتحضر، اللهم إال بشكل تعسفى 

  ).ومصطنع

أن دراسة األمم التاريخية أآثر تعقيدًا، ألن الشئ الوحيد الذى يمكن أن نقوله 
البعد التاريخى أآثر أهمية بكثير، وهو يضطر الباحث اضطرارًا إلى االستعانة 

أما دراسة . التاريخية البعيدة تمامًا عن الدراسة المباشرةبعدد آبير من المصادر 
المجتمعات ذات المستوى االجتماعى االقتصادى البسيط فتستغنى عن البحث الشاق 

ولو أن هذا ال يعنى أن البعد التاريخى سيكون محل اهتمام . فى األرشيفات
  .بالضرورة فى آال الحالتين
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ات التاريخية تتم على يد أشخاص فارق آخر هو أن دراسة ثقافة المجتمع
بينما نجد بالنسبة لدراسة المجتمعات البدائية أن الدراسة تتم . ينتمون إلى تلك الثقافة

على أن هذا ليس بالفارق . ينتمون إلى ما يعرف بالثقافات الراقية على يد باحثين
الثقافة سواء آان طرفًا فى تلك  –ذى القيمة الكبيرة، إذ أن المفروض فى آل باحث 

أن يتمتع بالقدرة على معالجة موضوع دراسته بأآبر قدر من  –التى يدرسها أم ال 
هذا شئ تفرضه فرضًا أصول الدراسة المتخصصة التى . الموضوعية والحيادية

ولكننا نالحظ فى واقع األمر أن . تلقاها، وتهيئه له عاداته العقلية التى ربى عليها
بسبب افتقارها إلى الموضوعية  –شعوبهم تتصف دراسة آثير من الفولكلوريين ل

وما من شك فى . باتجاه رومانسى، بالغ الذاتية واضح الحب الزائد للوطن –العلمية 
أن مثل هذه المواقف قد جرت على دراسات الفولكلور فى أآثر من حالة تاريخية 

هو  وهذا. معروفة قدرًا ال يستهان به من االستخفاف والسخرية بهذه الدراسات
السبب الذى يفسر لنا موقف آثيرين من األنثروبولوجيين الذى يتسم بالتشكك وعدم 

  .الثقة تجاه الفولكلور ودارسيه

ولكنا نقف قبل ذلك وقفة أخيرة نجمل فيها القول بأن هذين االتجاهين فى 
) تراث طبقة معينة هى الفالحين أو الراق األدنى(السوسيولوجى : تحديد الميدان

، هذان االتجاهان هما )السلوك الشعبى التقليدى حيثما وجد(وسيولوجى والسيكوس
أى أن أهم الدراسات . أبرز المضامين التى ارتبطت بمصطلح الفولكسكنده األلمانى

التى سارت فى ذلك الخط أنجزها دارسو فولكسكنده ألمان أو من دار فى فلكهم أو 
  .نحا نحوهم

  لشعبى دراسة شاملة مقارنةعلم الفولكلور هو دراسة التراث ا -٤

عن آل اعتزاز مفرط  لك الفئة من الدارسين الذين تخلوايتبنى هذا التعريف ت
بالساللة، محاولين دراسة اإلنسان آكائن ثقافى حيثما يعيش، بغض النظر عن شكل 
الحياة االقتصادية التى يحياها أو نوع الثقافة التى يرعاها وترعاه، ال فى الحاضر 

  .ا فى الماضى آذلكفحسب، وإنم

من األب إلى االبن،  ًاويهتم أتباع تلك المدرسة الفكرية بكل شئ ينتقل اجتماعي
ومن الجار إلى جاره، مستبعدين المعرفة المكتسبة عقليًا، سواء آانت متحصلة 
بالمجهود الفردى، أو من خالل المعرفة المنظمة والموثقة التى تكتسب داخل 
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. رس، والمعاهد، والجامعات، واألآاديميات وما إليهاآالمدا: المؤسسات الرسمية
 ،نسبى للغاية Superior Culture" بالثقافة الراقية"غير أن هذا االستبعاد لما يعرف 

حيث قد يهتم اإلثنولوجى فى أغلب األحوال بتكوين فكرة آلية عامة، أو األخذ 
ة داخل تلك الثقافة بكل بنظرة شاملة، لثقافة بلد من البالد، وبتفسير العناصر الثابت

  .ظواهرها آالفن، واألدب، والموسيقى، والفلسفة، بل والسياسة أيضًا

إن الثقافة نتاج عملية تطور طويلة امتدت على طول آالف السنين، ترسبت 
فى آل مجتمع بشرى، متضمنة قدرًا عظيمًا من الحكمة فى معاييرها وأنماطها 

رب من تأثيرها فى أى مجتمع آان، ابتداء من وال يمكن ألحد أن يه. الشديدة التنوع
  .أآثر المجتمعات بساطة حتى أشدها تعقدًا وتطورًا

ومن المسائل األساسية ذات األهمية المحورية أن نحدد فيما يلى وبكلمات 
 –إلى رؤوس موضوعات وإلى أسماء مجاالت تخصص بأآملها  تشير –سريعة 

باألدب الشفاهى : إنهم باختصار يهتمون. ممجال اهتمام الدارسين اآلخذين بهذا الفه
المتناقل من جيل إلى جيل، والخرافات والمعتقدات، واألغانى والرقصات، واللغة، 
والتنظيم االجتماعى، والتنظيم االقتصادى، وتفسير العالم والقوانين التى تسير وفقًا 

المسكن، والقانون العرفى، و) Cosmologyوهو الكوزمولوجيا (لها ظواهر الكون 
والرسم، والتصوير، والنحت، والعادات، والعرف، والفنون، والحرف، وأشكال 

وباالختصار بكل عناصر الحياة : السلوك فى مختلف ظروف الحياة ومواقفها
مع عدم إغفال تأثير آل هذا . المادية، واالجتماعية والروحية ألى مجتمع إنسانى

  ".الصفوة"اسم على اإلبداع الفردى للفنانين ومن يعرفون ب

اقتراب هذا المفهوم اإلثنولوجى الجامع من مفهومنا اليوم عن هذا ورغم 
منذ الحرب فقد عرفت أوروبا . الميدان، إال أنه ليس مع ذلك جديدًا آل الجدة

العالمية األولى أآثر من مناد بجعل هذا الميدان علمًا عامًا للثقافة على النحو الذى 
بعض علماء أسبانيا  –على سبيل المثال  –الذآر ويمكننا أن نخص ب. حددناه

والبرتغال، والعالم السويسرى ريشارد فايس، وآذلك عددًا من علماء الدول 
ولكنهم لم يستطيعوا فرض موقفهم هذا وإحراز قدر من النجاح إال فى . السالفية

استقر ويمكن القول بأن هذا المفهوم اإلثنولوجى قد . عدد قليل من البالد األوروبية
 آأساس لتحديد ميدان العلم منذ حوالى الثالثين عامًا تقريبًا، فى الدول االسكندنافية،

 – وقد نجح فرض هذا المفهوم. وآل الدول السالفية، وآذلك فى البرتغال، والمجر
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  .فى فرنسا والبرازيل وبعض دول أمريكا الالتينية األخرى –بشكل جزئى 

التجاه اليوم نحو التقريب بين فرعى هذا على أننا يمكن أن نتبين بوضوح ا
. العلم الذى يدرس اإلنسان وهما اإلثنولوجيا والفولكلور وذلك فى عدد من الدول

آثير من الدارسين الذين يتمسكون  –حتى عهد قريب  –وإن آان الزال هناك 
فنجد من ناحية آثيرًا من المتخصصين فى . بالمواقف التقليدية لكال المدرستين

آما . الثقافة األوروبية الذين يعلنون صراحة ارتباطهم باإلثنولوجيا العامة دراسة
نجد من ناحية أخرى آثيرًا من األنثروبولوجيين واإلثنولوجيين الذين يميلون بنفس 
الشكل إلى تضمين مجال دراستهم الشعوب األوروبية واألمريكية التى تنتمى إلى 

التجاه فى المدارس األنثروبولوجية فى ونصادف هذا ا. أى ثقافات تاريخية أخرى
وهكذا يكتب آونز . وفى أوروبا) األنثروبولوجيا الثقافية: تحت اسم(آل من أمريكا 

لما ": قائًال ١٩٥٤، الصادر عام "اإلثنولوجيا العامة"فى آتابه  K. Dittmarمار تدي
ل علم لم يكن هناك فارق أساسى بين الشعوب البدائية والشعوب المتحضرة، وأن آ

فإن  –إذ يتصل باإلنسان على نحو ما  –إنسانى يتميز بالضرورة بملمح إثنولوجى 
ميدان اإلثنولوجيا يتسع موضوعيًا ومنهجيًا على نحو ليس له نظير فى أى علم 

  ".آخر

ويرجع الفضل إلى تقدم العلوم األنثروبولوجية واإلثنولوجية فى توفير قدر 
ل لدعاة المعيار اإلثنولوجى أساسًا نظريًا راسخًا هائل من المادة المقارنة مما يكف

آل الرسوخ، ومن شأن هذا أن يتيح توسيع مجال البحث بحيث يتضمن إلى جانب 
تاريخ الثقافة، : العناصر والموضوعات السابق التنويه بها مسائل أخرى مثل

هذا  وقد نمى أتباع. إلخ...والعمليات الثقافية، والعالقات بين الشخصية والثقافة
االتجاه إلى جانب المنهج التاريخى المنهج الوظيفى أيضًا، وأصبحا يستخدمان 

: وتطلق هذه الفئة على العلم الذى تدرسه. بالتبادل تبعًا لطبيعة الموضوع والدراسة
اإلثنوجرافيا، واإلثنولوجيا، واإلثنولوجيا اإلقليمية، واألنثروبولوجيا الثقافية، 

  .يةواألنثروبولوجيا االجتماع

علينا اآلن بعد هذا العرض ألبرز االتجاهات أن نتفق على تحديد موقف 
  .جمهرة الدارسين اليوم من آل منها

قبل ذلك نلقى بعض الضوء على موقف أهل الفئة الرابعة اليوم، بأن 
  .، ونخلص إلى تحديد أقواها انتشارًا وأآثرها قبوًالالتسميات المختلفةنستعرض 
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لم يستطع هذا االسم أن يلقى قبوًال عامًا للداللة : فيافيما يختص باإلثنوجرا
فاإلثنوجرافيا جانب من جوانب الدراسة اإلثنولوجية  ،على هذا الميدان من الدراسة

اإلثنولوجيا "والرأى مجتمع على اعتبارها . منها ميدانًا مستقًال من ميادين الدراسة
آما  ،لثقافية من الميدانأى تسجيل المادة ا Descriptive Ethnology" الوصفية

تعنى أيضًا وصف أوجه النشاط الثقافى آما تبدو من خالل دراسة الوثائق 
بل إننا نصادف مصطلح اإلثنوجرافيا فى بعض األحيان مستخدمًا آبديل . التاريخية

فإذا أغضينا الطرف عن االستعمال . لإلثنولوجيا، آما هو معناه فى فرنسا مثًال
دة وبعض نبمعنى دراسة الثقافة المادية، آما يحدث فى فنلالخاص لإلثنوجرافيا 

الدول السالفية، أمكن القول على وجه اإلجمال بأن اإلثنوجرافيا جانب من الدراسة 
  .اإلثنولوجية ال ينفصل عنها

بصفة عامة بأنها علم دراسة العلماء يعرفها : فيما يختص باإلثنولوجيا
ولنتذآر هنا بالذات تعريف . المقارنة للثقافة اإلنسان آكائن ثقافى، وبأنها الدراسة

ذلك القسم من األنثروبولوجيا المختص بتحليل المادة : "لها بأنها Hoebelهوبل 
على خالف  –ونبرز سمة خاصة فيها هى أنها ". الثقافية وتفسيرها تفسيرًا منهجيًا

اإلثنولوجيا تطابق فى سماتها : فى آلمة واحدة. علم ذو نظرة مقارنة –اإلثنوجرافيا 
علم  –فى سماتها المحدودة  –وهى . العريضة األنثروبولوجيا الثقافية األمريكية

. تاريخى ثقافى يطابق اإلثنولوجيا بمعناها المعروف فى الواليات المتحدة وبريطانيا
  .النظرة األوسعنحبذ ونحن هنا 

امنا سوى مصطلحًا واحدًا، بعد أن التقت الخطوط الرئيسية ال يتبقى أم
ما  .التى تبلورها جميعًا على نحو أو آخر" اإلثنولوجيا"للمصطلحات السابقة عند 

. Regional Ethnology" اإلثنولوجيا اإلقليمية"هو إذن الموقف بالنسبة لمصطلح 
  .هذا هو ما نفصل فيه القول فى النهاية

فرعًا خاصًا من هذا العلم اإلثنولوجى نولوجيا اإلقليمية اإلثيجب أن نعتبر 
ولنقارن فى هذا الصدد رأى العالم اليوغسالفى العالمى براتانيتش . بمعناه الواسع

Baratanic إنه ال يوجد من ناحية المشكالت والمناهج أى فارق بين : "الذى يقول
ليس من طبيعة نظرية ثم إن االختالف فى الموضوع ". الفولكسكنده واإلثنولوجيا

فهما علم واحد، ومن السهل تفسير التفريق القائم بين الفرعين فى . وإنما عملية بحتة
يترتب على هذا . بعض البالد فى ضوء نشأتهما المختلفة، والتراث الذى أعقب ذلك
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ونالحظ فى االستعمال الدولى أن آل الحيثيات فى . يجب إطالق اسم واحد عليهماأنه 
  .وهو ما سنشير إليه بتفصيل أآثر فيما يلى". إثنولوجيا"ر صالح تعبي

مصطلح ) ١٩٣٧فى عام ( Erixonريكسون إالعالم السويدى  اقترح
اإلثنولوجيا اإلقليمية آقسم دولى من العلم الذى يدرس الثقافة الشعبية األوروبية أو 

: مثل( ويحمل هذا العلم أسماء آثيرة. أى ثقافة شعبية قومية معينة فى أوروبا
فى  Laographyدراسات الحياة الشعبية فى الدول االسكندنافية، والالوجرافيا 

ويختلف تاريخها ). إلخ...اليونان، والفولكسكنده فى البالد الناطقة باأللمانية
. ووجهتها من بلد آلخر، إال أنه يمكن مع ذلك التعبير عنها بالمصطلح المذآور

دراسة ثقافية مقارنة تقوم على : "مية بأنهاويعرف اريكسون اإلثنولوجيا اإلقلي
أساس إقليمى، ذات اتجاه سوسيولوجى وتاريخى، إلى جانب بعض المضامين 

فرع من علم اإلثنولوجيا العامة مطبقًا على : "وهى فى رأيه". السيكولوجية
وتستبدل صفة ". الشعوب المتحضرة فى دراسة تجمعاتها وظروفها الثقافية المعقدة

. لزيادة إيضاح المضمون" إقليمى أوروبى"فى بعض األحيان بمصطلح " إقليمى"
الشك أن هناك أيضًا إثنولوجيا إقليمية خاصة : "ريكسون قائًالإوفيما عدا هذا يعلق 

ويعتقد ". إثنولوجيا البدائيين"وينبغى أن يطلق عليه اسم  ".البدائية ببالشعو
فهى : ثنولوجيا العامة من وجهتينريكسون أن اإلثنولوجيا اإلقليمية تختلف عن اإلإ

تتجنب التعميمات الكبيرة، وهى ذات اتجاه تاريخى أقوى وذلك بسبب توفر مصادر 
  .من فى هذه الظروف قوة هذا العلموهو يرى أنه يك. وثائقية أغنى عندها

قليمية اقترابًا وثيقًا من آراء وبينما يقترب هذا التعريف لإلثنولوجيا اإل
نجد أن المصطلح نفسه قد القى قبوًال السويدية، ولوجيا اإلقليمية ريكسون عن اإلثنإ

بوصفه اسمًا مناسبًا لكل دراسات الثقافة ) ١٩٥٥ –هولندة (من مؤتمر أرنهايم 
الشعبية األوروبية الدولية، حيث أعلن الخبراء المشترآون فى هذا المؤتمر فى 

  .قراراتهم

: العالمى باسم إنهم يجمعون على تسمية العلم على المستوى"
على أن تضاف إليه صفتا إقليمية أو قومية فى آل مرة . اإلثنولوجيا
تمييزه عن دراسة الشعوب التى ليس لها  –بهذا األسلوب  –نريد فيها 

  ".تاريخ مكتوب

: يمكننا اآلن أن نلخص الفهم الراهن لهذا الميدان الدراسى فى آلمات قليلة
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ة يتضمن الثقافة الشعبية بجوانبها المادية هناك ميدان معين من ميادين الدراس
يختار البعض منه جانبًا معينًا هو التراث الشفاهى أو األدب الشعبى . والروحية

ويتخصصون فيه، ويعرف باسم الفولكلور وهذا هو االتجاه األمريكى أساسًا، الذى 
علمى بينما تجمع الهيئات الدولية، وهيئات البحث ال. تغير فى السنوات األخيرة

والجامعات فى الشرق والغرب على السواء على تسمية الميدان آله باسم 
أسماء محلية خاصة، ولكن  –أو المفهوم  –ولهذا االسم " اإلثنولوجيا اإلقليمية"

مفهومها جميعًا واحد مثل الفولكسكنده فى البالد الناطقة باأللمانية، أو دراسات 
  .إلخ...كندنافيةالحياة الشعبية فى البالد االس

  حدوده وموضوعاته. ميدان الدراسة فى علم الفولكلور: ثالثًا

فيما سبق أن علم الفولكلور المعاصر يدرس الثقافة التقليدية أوضحنا 
Traditional  أو التراث الشعبىFolk Tradition  أو(Tradition Populaires). 

ب إلى االبن، ومن ويهتم دارس الفولكلور المعاصر بكل شئ ينتقل اجتماعيًا من األ
الجار إلى جاره، مستبعدًا المعرفة المكتسبة عقليًا، سواء آانت متحصلة بالمجهود 
الفردى، أو من خالل المعرفة المنظمة والموثقة التى تكتسب داخل المؤسسات 

  .الرسمية آالمدارس، والمعاهد، والجامعات واألآاديميات وما إليها

اسية ألنها هى المنطلق الذى سنعتمد عليه فى هذه القضية األس وقد أعدنا تأآيد
فنحن نتمسك هنا بالنظرة الواسعة إلى موضوع الدراسة، . تحديد ميدان الدراسة

الثقافة هى بؤرة اهتمامنا بكل . نظرة تشمل فى رحابها الفولكلور واإلثنولوجيا
  .جوانبها الروحية واالجتماعية والمادية

ى تمثل فى نفس الوقت آخر ما وصل إليه فهم الت –وطبقًا لهذه النظرة الشاملة 
  :قسمنا ميدان الدراسة إلى أربعة أقسام رئيسية –هذا العلم من تطور 

  المعتقدات والمعارف الشعبية -١

أو " األغانى الشعبية"هنا على ما تدل عليه فى عبارة " الشعبية"تدل صفة 
ؤمن بها الشعب فيما يتعلق إلخ، أى أننا نقصد المعتقدات التى ي"...العادات الشعبية"

  وليس من األمور ذات األهمية الرئيسية . بالعالم الخارجى والعالم فوق الطبيعى
ما إذا آانت هذه المعتقدات قد  –مع أننا نوليها عنايتنا عند الدراسة وفى التحليل  –
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نبعت من نفوس أبناء الشعب عن طريق الكشف أو الرؤية أو اإللهام، أو أنها آانت 
ثم تحولت فى صدور  –إسالمية أو مسيحية أو غير ذلك  – معتقدات دينية أصًال

الناس إلى أشكال أخرى جديدة بفعل التراث القديم الكامن على مدى األجيال، فلم 
تعد بذلك معتقدات دينية رسمية بالمعنى الصحيح، أى أنها ال تحظى بقبول وإقرار 

لق عليها فى الماضى اسمًا ينطوى وقد آان الشائع أن يط. رجال الدين الرسميين
ومن الواضح أن  .على حكم قيمى واضح، إذ آانت تسمى خرافات أو خزعبالت

. هذه التسمية آانت صادرة من رجال الدين الرسمى، سواء فى الخارج أو عندنا
ألن المعتقدات التى تدور حول هذه الموضوعات الغيبية، وال تتفق وتعاليم الدين 

فكانت  ،"معتقدات"من وجهة نظر أصحاب هذا الدين اسم  الرسمى، ال تستحق
  .تسمى بهذا االسم الخاطئ الذى تخلينا عنه اليوم آلية

المعتقدات الشعبية ببعض الخصائص التى تميزها عن سائر األنواع وتتميز 
تنطق، وتكتب، وتتطلب وجود شريك يتم معه " فاللغة الشعبية"الشعبية األخرى، 

على رموز هذه اللغة، آذلك الزى الشعبى، أو الحلى وأدوات حديث، ومجتمع يتفق 
الزينة آلها تستمد قيمتها من إظهارها للناس وإعالنها، والعادات الشعبية البد أن 

فهى على خالف  –أما المعتقدات الشعبية .. تمارس، فتظهر بالضرورة على المأل
الدراسة والبحث، ألنها  أصعبها آلها فى التناول وأشقها فى –هذه العناصر الشعبية 

خبيئة فى صدور الناس، وهى ال تلقن من اآلخرين ولكنها تختمر فى صدور 
يلعب فيها الخيال الفردى دوره  –مبالغ فيها أو مخففة  –أصحابها وتتشكل بصورة 

وهى مع تمكنها فى أعماق النفس اإلنسانية موجودة فى آل  .ليعطيها طابعًا خاصًا
ين أو الحضريين، عند غير المثقفين آما عند الذين بلغوا مكان سواء عند الريفي

مرتبة عالية من العلم والثقافة، وصاروا يخضعون فى حياتهم وفكرهم لألسلوب 
وهذه الحقيقة األخيرة جديدة نسبيًا على البحث العلمى، حيث آان أبناء . العلمى

لطبقات معينة،  القرن التاسع عشر يعتبرون أن التفكير قبل المنطقى خاصية مميزة
هى الطبقات الدنيا أو الشعبية، على حين أن الطبقات العليا أو حملة الثقافة الراقية 

ولكن آما قلت . يتميزون بتفكير منطقى خالص، أى أنه ال يعرف المعتقدات الشعبية
أنه ثبت منذ نهاية الربع األول من القرن العشرين فساد هذا الرأى، وأن المعتقدات 

فى آافة الطبقات وعلى آافة  –لكن بدرجات متفاوتة بالطبع  –جودة الشعبية مو
  .المستويات
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  ومن الخصائص المميزة للمعتقدات الشعبية أننا نصادف فى هذا المجال 
ما يعرف باألفكار أو  –أآثر من أى ميدان آخر من ميادين التراث الشعبى  –

ية على حين نجد أن العادة المواقف اإلنسانية العامة أو ما يعرف باألفكار األساس
الشعبية، آاالحتفال ببداية العام أو بمناسبة من المناسبات، مهما آانت بدائيتها 
وبساطتها تحمل بصمات شعب معين، وتعبر عن شخصيته، العادة دائمًا بنت شعب 

  .معين، ومنطقة معينة، وتراث تاريخى معين

وإن آانت مستقلة  –وعية ومن المعتقدات التى تربطها أآثر من رابطة قرابة ن
تلك األفكار واألحاسيس التى تحرك الناس إزاء الظواهر  –من حيث نشأتها 

الطبيعية العادية والشاذة، آتصورات الناس عن الزالزل، والبرق، والخسوف، 
إلخ وآذلك تصورات الناس عن أسرار بعض الظواهر الفيزيقية ...والشهب
د، والموت، ورؤية المستقبل بأنواعها ووسائلها والميال, آاألحالم، والنوم: والنفسية
وهناك شواهد عديدة على آثير من أوجه التناظر بين المعتقدات الدائرة . المختلفة

حول الروح وأشكالها، وحول قوة الحياة أو مبدأ الحياة وعن أماآن تواجدها فى 
ات الجسد، آالرأس، والجمجمة، والقلب، والقدمين، واليدين، ورف(الجسم اإلنسانى 

فهذه الظواهر ). إلخ"...خالص الوليد"والدم، واللعاب، وقالمة األظافر، والخالص 
، وأعنى بها ظواهر ثقافية "نظائر الثقافةال"جميعًا مما يمكن أن نطلق عليه اسم 

متشابهة توجد فى مختلف أجزاء العالم، وهى ال ترجع آلها بالطبع إلى النمو 
، وإنما ترجع آذلك إلى بعض العمليات الثقافية Parallel Developmentالمتوازى 

آما نصادف األرواح، والشياطين، والقديسين، . األخرى آالتقارب واالنتشار
عند معظم الشعوب تحت أسماء مختلفة، ولكن جوهرها  Fetischeوالفتش 

إلخ آما يندرج ...وطبيعتها واحدة، أو شديدة التشابه، وآذلك الطلسم، والحجاب
) آالتابو(الفئة العامة من المعتقدات المفاهيم والتعاليم المتعلقة بالتحاشى  تحت تلك

ويمكن أن (ونقل القوة المقدسة عن طريق المالمسة، أو االرتباط أو غير ذلك، 
  ).نعثر على آثير من هذه النظائر فى ميدان الطب الشعبى

عن  Fetischeتش ويتوسل اإلنسان إلى القوى العليا، آاآللهة أو الشياطين أو الف
آما يسترضيها بواسطة األضاحى والقرابين، ويتوسل إليها بالنذور طريق الصالة، 

والحج والزيارة، ويستعين بها للحصول على البرآة ولتحقيق أغراضه من العمليات 
ويعرف التراث السحرى آالف الصيغ والدعوات للعن القوى . السحرية التى يمارسها
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  .وى الخيرة واستعدائها على الشرالشريرة أو استرضاء الق

آذلك تستخدم األحجار، والنباتات، والحيوانات، والنجوم واألشكال، والصور، 
على تلك  –فوق الطبيعى  –والكلمات والتراتيل، واألفعال فى هذا الصدد للتأثير 

  .القوى فوق الطبيعية، وإخضاعها إلرادة اإلنسان أو اتقاء شرها

قديم، واألديان المقارنة واألنثروبولوجيا وغيرها أن علوم التاريخ الوأثبتت 
آثيرًا ما تكون فى معتقدات وطقوس جميع الشعوب تقريبًا شرطًا أساسيًا " العذرية"

  .قبل اإلقدام على بعض األفعال الدينية والسحرية

ويصدق نفس الكالم على معظم الشروط واإلجراءات األخرى التى تتطلبها أو 
عمال السحرية المختلفة، آالصمت، والصوم، وخلو المعدة من تحبذها الطقوس واأل

  .إلخ...الطعام، والعرى

أما أآثر العناصر االعتقادية الشعبية انتشارًا سواء فى الماضى والحاضر، فى 
العالم القديم والجديد، عند الشعوب البدائية أو المتقدمة فهى أساليب التنبؤ بالمستقبل 

والمالحظ أننا ). إلخ...لكهانة، والتنبؤ، التفاؤل والتشاؤما(ومحاولة استطالع الغيب 
نصف آثيرًا من هذه المعتقدات الشعبية بأنها التاريخية، بمعنى أنها ال تنتسب إلى 
مرحلة تاريخية معينة أو أنها من صنع فرد بعينه، على نحو ما ننظر إلى بعض 

برغم هذه الحقيقة ولكن . منتجات الفن الشعبى، التى توصف بهذه السمة أيضًا
العامة إال أننا يجب أن نطرح على أنفسنا فى آل مرة نتصدى فيها لدراسة موضوع 
من موضوعات المعتقدات الشعبية سؤاًال عن تاريخها، وعن ظروف العصر الذى 

إلخ ذلك من مشكالت التحليل ...ظهرت فيه، والمؤثرات التاريخية التى عدلت فيها
، )الالتاريخى(لشعبية شرائح من هذا النوع اإلنسانى العام ففى معتقداتنا ا .التاريخى

وشرائح من الحضارة الفرعونية، وأخرى من الحضارة القبطية، وغيرها من 
الحضارة اإلسالمية، وغيرها من حضارات الشعوب األخرى التى اختلط بها 

  ).إلخ...آالعبريين، والفرس(المصريون على طول تاريخهم 

تقدات الشعبية المصرية، فيمكن أن نوجزه فى تصنيفنا للمعأما عن 
الموضوعات األساسية التالية، التى يضم آل منها عشرات، وأحيانًا مئات، 

  :الموضوعات الفرعية

  .الكائنات فوق الطبيعية - ٢  .األولياء - ١
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  .الطب الشعبى - ٤  .السحر - ٣

  .حول الجسم اإلنسانى - ٦  .األحالم - ٥

  .تالنباتا - ٨  .حول الحيوان - ٧

  .األماآن -١٠  .األحجار والمعادن - ٩

  .األلوان -١٢  .االتجاهات -١١

  .األنطولوجيا -١٤  .األعداد -١٣

  .الطهارة -١٦  .الروح -١٥

    .النظرة إلى العالم -١٧

  العادات والتقاليد الشعبية -٢

حظى بمثل  –بعد األدب الشعبى  –ال يوجد ميدان من ميادين التراث الشعبى 
وقد تمثلت هذه العناية . ميدان العادات الشعبية من العناية واالهتمامما حظى به 

وهذا االهتمام فى الدراسات الفولكلورية والسوسيولوجية العديدة من ناحية، وفى 
ولذلك وصل التراث الدائر حول . عمليات الجمع والتسجيل من ناحية أخرى

على باحث واحد أن يلم به العادات الشعبية إلى الحد الذى أصبح معه من المستحيل 
ومازال أمام الباحثين شوط طويل قبل االنتهاء من دراسة وتحليل . إلمامًا آامًال

نوع أساليب ت –آما هو متوقع  –ويرتبط بهذا االهتمام الواسع . المادة المجموعة
وقد اضطلعت . التناول، واختالف المنظور الذى يطل منه الباحث على الموضوع

فى دراسة العادات الشعبية بمهمة إلقاء " المقدمات"و" لمدخلا"آثير من آتب 
  .الضوء على هذه االتجاهات الرئيسية المختلفة، مما لن يتسع له مجال العرض هنا

ظاهرة أساسية من ظواهر الحياة االجتماعية  –فيما يتصل بتعريفها  –والعادة 
صادفها فى آل فن ،هى حقيقة أصيلة من حقائق الوجود االجتماعى. اإلنسانية

مجتمع، تؤدى الكثير من الوظائف االجتماعية الهامة، عند الشعوب البدائية، آما 
عند الشعوب المتقدمة، عند الشعوب فى حالة االستقرار، وفى حاالت االنتقال 

وهى موجودة فى المجتمعات التقليدية التى يتمتع فيها . واالضطراب والتحول
، آما أنها استطاعت أن تحافظ على آيانها التراث بقوة قاهرة وإرادة مطلقة
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ووجودها فى ظل مجتمعاتنا العلمانية المتطورة، وابتكرت لذلك عديدًا من األشكال 
ولذلك فمن الخطأ الكبير االعتقاد بأننا ال . والصور الجديدة التى تناسب العصر

د العتيقة إال فى التقالي) أو العادات االجتماعية(يمكن أن نلتمس العادات الشعبية 
االقتصار عند محاولة تفسيرها على إرجاعها آما أنه من العبث . المتوارثة فحسب

فالعادات الشعبية ظاهرة تاريخية ومعاصرة . إلى صورها القديمة وأصولها الغابرة
ولكن من الخطأ . وقد تبدو لنا فى بعض األحيان خلوًا من المعنى. فى نفس الوقت

فهى تتعرض لعملية تغير دائم . صلية والقديمة فقطالتماس معناها فى صورتها األ
بتجدد الحياة االجتماعية واستمرارها، وهى فى آل طور من أطوار حياة المجتمع 

ومن البديهى أنها فى أدائها لهذه الوظيفة فى . تؤدى وظيفة وتشبع حاجات ملحة
ترتبط بظروف هذا المجتمع ) محدود بزمان معين ومكان معين(مجتمع معين 

  .وواقعه

ال توجد " الحقيقية"وقد آان البعض يتصور فى الماضى أن العادات الشعبية 
السحرية الخرافية فوق الطبيعية وقبل  تهإال حيثما يوجد اإلنسان التقليدى بعقلي

المنطقية، على خالف إنسان العصر الحديث الذى يعيش حياة عقلية رشيدة فى آل 
ولكلورى الحديث يشارك أصحاب هذا الفريق ولم يعد البحث الف. أو معظم جوانبها

العقلى "واإلنسان " التقليدى الخالص"رأيه، ويرى أن هذه المقابلة بين اإلنسان 
مقابلة زائفة ليس لها أساس من الواقع، فاإلنسان وحدة واحدة، ذو طبيعة " الخالص

سواء اجتماعية متجانسة، وهو آحيوان اجتماعى يخضع دائمًا أبدًا لسطوة التراث، 
فالعادات الشعبية ليست آما أوضحنا مشكلة . اتسعت دائرة هذا الخضوع أو ضاقت

فهى قطعة من  ،تاريخية، وإنما هى مشكلة معاصرة ذات صلة مباشرة بواقعنا
ع حياتنا، طالما آنا نعيش فى مجتمع إنسانى، ولذلك نستطيع تناول قذواتنا ومن وا

ولن نستطيع أن نفهم العادات . الحاضر العادات فى وجودها الراهن، وانطالقًا من
الشعبية بمعناها الواسع فهمًا آامًال ومنصفًا إال إذا نظرنا إليها آتعبير عن واقع 
إنسانى اجتماعى يتخذ من العالم الواقعى موقفًا معينًا، قد يتفق مع موقفنا، وقد 

هم سليم هذه النظرة هى الكفيلة بوصولنا إلى ف. يختلف معه فى آثير من الحاالت
الذى يمثل حقيقة أساسية من  –فمن خالل هذا الموقف  ،لطبيعة العادات الشعبية
  .تنمو العادات آتعبير ظاهرى عن هذا الوجود الداخلى –حقائق النفس اإلنسانية 

فالعادات الشعبية إذًا ميدان من ميادين الدراسة يساهم فى دراسته جميع العلوم 
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وفى مقدمة هذه . ياته االجتماعية والتاريخيةالتى تهتم باإلنسان فى مظاهر ح
واألنثروبولوجيا،  علم االجتماع، والميثولوجيا، وعلم األديان، وعلم النفس،: العلوم

فكل هذه العلوم تدخل العادات آموضوع من موضوعات البحث . إلخ...والفولكلور
ع فى النهاية وليس من التحيز وال المبالغة القول بأن آل هذه المعلومات تتجم. فيها

فى ميدان علم الفولكلور، فهو العلم الذى يتميز بنظرة عامة شاملة إلى الحياة 
الشعبية، وهو الذى يتحتم عليه لهذا السبب أن يستعين بنتائج الدراسات التى تنتهى 

ومن الطبيعى أن تؤثر نتائج . إليها آل العلوم المشار إليها عن العادات الشعبية
عادات على دراسة العلوم األخرى، بحيث يكون التأثير متبادًال دراسة الفولكلور لل
  .فى آال االتجاهين

العادة االجتماعية أوًال : ويمكننا أن نلخص السمات الرئيسية للعادات فيما يلى
فعل اجتماعى، فليست هناك عادة اجتماعية خاصة بفرد واحد فقط، إنما العادة تظهر 

ين ويأتى أفعاًال تتطلبها منه الجماعة أو تحفزه إلى الوجود حيث يرتبط الفرد بآخر
  ". عادات شعبية"أو " عادات اجتماعية"عندئذ فقط نكون بصدد . إليها

ومن خصائص العادة ثانيًا أن تكون متوارثة أو مرتكزة إلى تراث يدعهما 
يثبت "أن السلوك يتحول إلى عادة عندما  Riehlوقد سبق أن أوضح ريل . ويغذيها

  . ، ومن ثم يكتسب سلطانًا"دة أجيال، ويتوسع، وينمومن خالل ع

تعريف ونالحظ ثالثًا أن معظم الدارسين قد قبلوا سواء ضمنًا أو صراحة، 
العادة آقوة معيارية، وآظاهرة تتطلب االمتثال االجتماعى، بل الطاعة الصارمة، 

ات طبيعة للعادة بأنها ذ نتعريف فيكمايأتى ومن هنا . فهى فى ذلك رائدة للقانون
وآذلك يقول ). أى اجتماعيًا(وأفقيًا ) أى تاريخيًا(معيارية، تستمد سلطتها رأسيًا 

العادات متطلبات سلوآية تعيش على ميل الفرد ألن يمتثل ألنواع "توليس أن 
  . "السلوك الشائعة عند الجماعة، وآذلك على ضغط الرفض الجماعى لمن يخالفها

بط آما ألمحنا بظروف المجتمع الذى تمارس أن العادة ترت –رابعًا  –ونجد 
ونعنى بهذا أن العادة مرتبطة بالزمن، مرتبطة بموعد أو مناسبة زمنية معينة . فيه

العادات المرتبطة بتتابع وتعاقب فصول السنة، مثل رأس السنة : من هذا مثًال(
... جالهجرية، وعاشوراء، ومولد النبى، ورمضان، والعيدين، واالحتفال بموسم الح

آالميالد، (أو هى ترتبط بمواقف أو أحداث معينة فى حياة الفرد أو المجتمع ) إلخ
وهذا االرتباط بزمان ومكان معينين هو الدليل على القيمة ). إلخ...والزواج
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  . الوظيفية العالية التى تتمتع بها العادات فى المجتمع

على ذلك تلك  والعادات أخيرًا تتخذ أشكاًال أو صورًا متعددة، والشاهد
آالمناسبات المرتبطة (التنويعات الالنهائية من العادات التى تغطى حدود الزمن 

بتتابع العام، سواء آان تقويمًا شمسيًا أم قمريًا، والمواسم، وفترات االنتقال، 
  ).إلخ...واألوقات الحرجة، والتاريخ، والذآريات

ة آاملة للحياة، صورة فإذا نظرنا إلى وظائف العادات فى جملتها وجدنا صور
فالوجود اإلنسانى  ،تعطى للحياة بهاءها ورونقها، وتضفى عليها شرعيتها ومعناها

والعادات هى التى تضع فى يد اإلنسان السالح الذى . يفصح عن نفسه فى العادات
يواجه به أسرار الوجود ومشكالت الحياة، وهى األداة التى يدعم بها عالقاته مع 

  .مجتمعه

م دارسو اإلثنولوجيا والفولكلور بمناقشة العالقة بين مصطلح العادات وقد اهت
فدار جدل طويل حول الصلة . والعديد من المصطلحات القريبة منه على نحو أو آخر

والعادات  Customary Lawوالقانون العرفى  Conventionبين العادات واالصطالح 
، Moresوالسنن  Mannersلياقة وآداب ال Folkwaysاألساليب الشعبية "الشعبية أو 

  ."إلخ...Fashionوالموضة  Usageوالتقليد 

أهم المفاهيم السابقة بالنسبة لمفهوم العادة هى الموضة، على اعتبار أن ولعل 
الفروق بين العادة والمفاهيم األخرى فروق دقيقة، وقد تكون أحيانًا زائفة أو مصطنعة، 

عن  Sapirويقول سابير . ها محل اآلخر وهكذاألنها قد تستخدم بالتبادل أو يحل بعض
يمكن التمييز بين العادات االجتماعية ذات األمد : "العالقة بين الموضة والعادة

الطويل، والعادات االجتماعية ذات األمد القصير التى تعرف باسم موضات، وتبدأ 
إذا الموضة عادة بواسطة فرد معين أو جماعة معينة من األفراد، وفى حالة ما 

استمرت هذه الموضات فترة آافية بحيث يبدو من غير المهم استرجاع أصل هذا 
فلبس قبعة عبارة عن . النمط السلوآى أو مكانه األصلى، فإنها تصبح عادات اجتماعية

أما لبس نوع معين من القبعات فهو موضة تخضع للتغيير السريع عادة اجتماعية، 
ضافات للعادة االجتماعية، وإنما تنويعات تجريبية فال يجوز أن تعد الموضات إ.. نسبيًا

أنه من  Kroeberوقد أضاف آروبر ". للموضوعات األساسية للعادة االجتماعية
الصعب تحديد أين تنتهى الموضة وأين تبدأ العادة االجتماعية، ذلك ألن العادة 

إلى التراث وينبه فايس إلى أن الموضة تفتقر . االجتماعية تتعرض للتغيير هى األخرى
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  .على خالف العادة االجتماعية

وقد سبقت اإلشارة إلى أن ريتشارد دورسون يجمع بين العادات والمعتقدات 
على اعتبار أن العادة ليست فى النهاية سوى تعبيرًا عن معتقد فى قسم واحد، 

معين، فاعتقاد المرء فى السحر، واعتقاده آذلك أن حدوة الحصان يمكن أن تبطل 
هو الذى يجعله يقدم على ممارسة سلوآية معينة، إذ " النظرة"لسحر أو مفعول ا

  .حدوة حصان لتجنب السحربيته يثبت فوق باب 

وقد نبه بعض الباحثين إلى أن بعض العادات االجتماعية العامة والخاصة 
هو (، وعلى معتقد مشترك )هو تعليق الحدوة(تنطوى على فعل مادى ملموس 

هو هنا حدوة (، وعلى شئ مادى )اته وإمكانيات تجنبهاإليمان بالسحر ومسبب
وغالبًا ما ترتبط هذه العادات ... "ويالحظ دورسون على ذلك أنه). الحصان نفسها

ارتباطًا وثيقًا بمعتقدات عميقة الجذور عند ممارسيها، وتعتبر فى حد ذاتها نوعًا 
صنيفات مثل تصنيفنا تريد فهو بذلك ال يسد الطريق تمامًا أمام ت". فولكلوريًا مستقًال

  .أن تفرد للمعتقدات الشعبية قسمًا خاصًا من أبواب التراث الشعبى

وفيما يلى تصنيف مقترح للموضوعات التى تندرج تحت ميدان العادات 
  :والتقاليد الشعبية

  عادات دورة الحياة -١

  .وغالبل ،تنشئة الطفل ،التسمية ،السبوع ،الوليد ،الوضع ،الحمل: الميالد) أ(

 ،الصبحية ،فض البكارة ،بيت الزوجية ،الزفاف ،الشبكة ،الخطوبة: الزواج) ب(
  .الرجل والمرأة بعد الزواج، زواج األقارب ،التأخر فى الزواج

سلوك الميت  ،العالمات التى تنبئ بوقوع الموت ،استعداد الحى للموت: الوفاة) ج(
 ،الجنازة ،الدفن ،الكفن ،سلالُغ ،إعالن الوفاة، والمحيطين به قبيل وبعد الموت

 ،قيود الحداد ،المأتم ،عملية الدفن ،القبر ،الحوش ،الجبانة ،صالة الجنازة
مصير  ،مناسبات تقبل العزاء ،الرحمة، الزيارة نفسها ،مناسبات زيارة القبور

  .األرملة

  :األعياد والمناسبات المرتبطة بدورة العام، وتشمل -٢
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مولد  ،عاشوراء ،أوائل الشهور العربية ،سنة الهجريةرأس ال: األعياد الدينية) أ(
  .الحج ،العيدان ،شهر رمضان ،شهرى رجب وشعبان ،النبى

عيد  ،العيد القومى ،ليلة النقطة ،شم النسيم ،وفاء النيل: األعياد القومية) ب(
  .عيد العمال ،األسرة

  .آالعادات المرتبطة بمواسم الحصاد مثًال: المواسم الزراعية) ج(

  :الفرد فى المجتمع المحلى، وتشمل -٣

آمراسيم االستقبال والتوديع والعالقات بين الكبير : المراسيم االجتماعية) أ(
وبين والصغير، والغنى والفقير، والذآر واألنثى، العالقات بين الفرد والمجتمع، 

  .طبقات ومهن معينة آالحانوتية والحالقين

آز األب واألبناء واألم، والعالقة بين وفيها يوضح مر: العالقات األسرية) ب(
  .األآبر واألصغر

  .الالئق وغير الالئق) ج(

  .الموقف من الغريب والخارج على العرف والمألوف) د(

  .العادات والمراسيم المتعلقة بالمأآل والمشرب) هـ(

ويراعى هنا البرنامج اليومى لنشاط الفرد، والعادات الشائعة  :الروتين اليومى) و(
  .سبة للتوقيت اليومى، مثل عادة القيلولةبالن

  .آمجلس العرب وحقهم وما إلى ذلك :فض المنازعات )ز(

  .ويظهر الجانب االعتقادى فيه، مثل طقس البشعة: التحكيم )ح(

  األدب الشعبى -٣

من أيسر األمور على الباحث أن يدعى انتماء األدب الشعبى إلى التراث لعل 
. إنما آواحد من أبرز موضوعاته وأآثرها عراقةليس آميدان عادى، و ،الشعبى

ووجه اليسر فى هذا أن علم الفولكلور آان فى مرحلة من مراحل تطوره يقوم أوًال 
فاألدب الشعبى موضوع تقليدى بارز من  ،وأخيرًا على دراسة األدب الشعبى

 وقد. موضوعات التراث الشعبى لسنا فى حاجة إلى أن نسوق أدلة للتدليل على ذلك
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سلفت اإلشارة إلى أنه أآثر موضوعات التراث الشعبى حظًا من البحوث 
ومهما اختلف الباحثون على حدود الفولكلور فهم ال يختلفون لحظة على . والدراسات

  .أن ميدان األدب الشعبى يقع فى مكان القلب من هذا العلم

تسميات متعددة لهذا الميدان، واختلف الباحثون فى تحديد وقد شاعت 
واستغرق ذلك جدل طويل ليس . هوضوعاته الفرعية التفصيلية التى تندرج تحتم

آما  –ولكننا يمكن أن نقول أنه يسمى أحيانًا األدب الشعبى . هذا مجال الخوض فيه
أو  Verbal Artأو الفن اللفظى  Oral Literatureأو األدب الشفاهى  –فعلنا هنا 

وقد عرضنا فى سياق سابق لمناقشة .  Expressive Literatureاألدب التعبيرى
  .سريعة لمختلف هذه المسميات يمكن للقارئ أن يرجع إليها

آذلك تباينت االتجاهات فى تعيين حدود هذا الميدان الفرعى وتحديد 
ولكن هناك مع ذلك اتفاق آامل على بعض األنواع األدبية الشعبية . موضوعاته
اقشة سريعة لثالثة تصنيفات ويمكن أن نستوضح ذلك من خالل من. الرئيسية

رئيسية لموضوعات األدب الشعبى عند آل من رشدى صالح، ونبيلة إبراهيم، 
  .وريتشارد دورسون

ومع أن تصنيف رشدى صالح هو أقدم تلك التصنيفات الثالثة جميعًا، إال أنه 
ليس هذا فحسب، بل أقربها جميعًا إلى اإلحساس بالواقع الشعبى . أوفاها وأآملها

  .رى الحى، وهذه ميزة ليست بالهينة وال القليلةالمص

  :يعد رشدى صالح من بين األنواع األدبية الشعبية األنواع التالية

  .اللغز - ٢  .المثل - ١

  .النادرة - ٤  .النداء - ٣

  .السيرة - ٦  .الحكاية - ٥

  .األغنية - ٨  .التمثيلية التقليدية - ٧

  ).ة باألهميةمع مالحظة أنه ليست للترتيب عالق(الموال،  - ٩

ولوال بعض التفاصيل الفنية الدقيقة لكان هذا التصنيف أوفى التصنيفات جميعًا 
أو أصلحها لالستهداء به عند جمع التراث األدبى الشعبى المصرى، فهو من ناحية 

بين ثالثة أنواع متقاربة بعض الشئ من مواد  –وبشكل واضح  –ال يفرق بدقة 
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فالنكتة عبارة عن قصة . لنادرة، والقصة الفكاهيةاإلبداع الشعبى هى النكتة، ا
قصيرة جدًا تتميز بطبيعتها الدرامية، آما أنها تتميز بتصعيد الحدث ونهايته بطريقة 

  .فجائية تترآز فيها الفكرة األساسية فى النكتة

فى أن آلتاهما تثير الضحك، إال أن  Anecdoteوتشترك النكتة مع النادرة 
وخاصة فى  –انًا الحدث الطريف الذى يسرد سردًا، آما أنها النادرة قد تعنى أحي

  .قد تعنى أسطورة تاريخية مرتبطة بشخص معين –اللغة اإلنجليزية 

فتشترك مع النكتة فى طابعها الفكاهى  Merry Taleأما القصة الفكاهية 
. القصصى، وتختلف عنها فى الطول وغياب عنصر التصعيد المشار إليه فى النكتة

  .النهاية الفجائية فى الغالب وغياب

واألمر الثانى أن رشدى صالح لم يتعرض بالمناقشة لشكل من األشكال 
ا ذومع أن تراثنا الشعبى العربى فقير فى ه. األدبية الشعبية العالمية وهو األسطورة

 –ولو أننا . النوع من األدب الشعبى، إال أنه مع ذلك جدير بالمناقشة على أية حال
نرحب دون تردد  –بين الترآيز على األشكال العالمية أو المحلية البحتة  إذا خيرنا

باالحتمال الثانى، فالمحلية هى سبيلنا إلى األصالة، واألصالة هى التى يمكن أن 
  .تحقق لنا إضافة حضارية إلى التراث العالمى

ومع أن رشدى صالح أشار بشكل عابر إلى منظومات الزار ومدائح األولياء 
ا، إال أنه لم يفصل مع ذلك بالقدر الكافى فى تناول األنواع األدبية الشعبية وغيره

  .بما يوازى مكانتها فى تراثنا االعتقادى الشعبى

" أشكال التعبير فى األدب الشعبى"أما نبيلة إبراهيم فقد قدمت فى آتابها 
  :تصنيفًا ألبرز األنواع األدبية الشعبية آما يلى

  .الحكاية الخرافية - ٢  .الحكاية الشعبية - ١

  .أسطورة األخيار واألشرار) ب(  . األسطورة الكونية) أ: (األسطورة - ٣

  .النكتة - ٥  .المثل - ٤

  .األغنية الشعبية - ٧  .اللغز - ٦

الم عن بعض    ه الك ذى يفصل في ت ال ى الوق يم ف ذا التقس ن الواضح أن ه وم
ة  واع العالمي ا الشعبى أح –األن ا تراثن ر إليه ى يفتق ًا الت ة  –يان ل أو يتجاهل آلي يهم
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داءات،      عبية، والن ة الش عبية، واألغني يرة الش ا الس ة، ومنه واع الهام ض األن بع
ل،  (واألعمال الدرامية الشعبية  التى قد يسميها البعض تمثيليات أو شيئًا من هذا القبي
ذا ثم إنه يصدق على  ه. ، والموال وتنويعاته المختلفة)آما فى حالة خيال الظل مثًال

ديثنا عن التصنيف السابق من حيث عدم              د ح ه عن ا سبق أن أشرنا إلي التصنيف م
  .التمييز بين النكتة والنادرة والقصة الفكاهية

ه            ة آتاب ذى عرضه فى مقدم يم ريتشارد دورسون ال ى تقس ة إل نأتى فى النهاي
  :ففى هذا التقسيم يحدد دورسون األنواع التالية" نظريات الفولكلور المعاصرة"

  .األغانى الشعبية -٢  .الحكايات الشعبية -١

  .األلغاز -٤  .أهازيج الطقوس الدينية -٣

  .األسطورة -٦  .األهازيج -٥

  .النكتة -٨  .األمثال -٧

ه   . والشئ الوحيد الذى أغفله هذا التقسيم هو النداءات ة فننب أما األعمال الدرامي
ده، و   عبى عن م األدب الش م يضمنها قس ون ل ى أن دورس ون  إل م فن ا ضمنها قس إنم

عبى ة  . األداء الش واع ذات الصبغة المحلي ا األن ثًال  –أم الموال م ن أن  –آ ال يمك ف
  .نتوقع منه إشارة إليها

  :وفيما يلى مقترح ألهم األنواع الشعبية المصرية

  .األسطورة -٢      ).الشعرى منها والنثرى(السير  -١

  .الحكاية -٤              .الخرافة -٣

  ).إلخ...آالموال العادى، والموال التخصصى(اعه المختلفة الموال بأنو -٥

  :األغانى بأنواعها المختلفة -٦

اة    ) أ( دورة الحي ة ب بات المرتبط ب المناس ان،   (حس يالد، والخت انى الم أغ
ات   زواج، والبكائي اف، وال ة، والزف ة  )والخطوب بات الديني د، (، والمناس الموال

أغانى  (، أغانى العمل   )وفى العودة فى الذهاب(، أغانى الحجيج )ومولد النبى
  ).منتظمة اإليقاع، وغير منتظمة اإليقاع
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ة ) ب( رية المختلف ات والجماعات البش دو(حسب البيئ انى الب رودة : آأغ المج
  ).إلخ...والغنيوه، والشتيوه، ومجرودة العصا

  .االبتهاالت الدينية -٨      .المدائح الدينية والتخمير -٧

  .مثالاأل -١٠            .الرقى -٩

  .النداءات -١٢    .التعابير واألقوال السائرة -١١

  .النكت والنوادر والقصص الفكاهية -١٤        .األلغاز -١٣

  :األعمال الدرامية -١٥

  ).صندوق الدنيا وخالفه(خيال الظل ) أ(  

  .األراجوز) ب(  

  .التمثيليات) ج(  

  .هارمشاهد الحواة ونظائ) د(  

  يةالثقافة المادية والفنون الشعب -٤

  الثقافة المادية) أ(

راث      ادين الت ن مي دان م ذا المي ى ه ام ف ون موضوعات االهتم يوضح دورس
الى    ى النحو الت دان لجوانب السلوك         : "الشعبى عل ذا المي ا فى ه ولى اهتمامن نحن ن

عبى المن ة،   ظالش ناعات الميكانيكي ل الص ت قب ى قام موعة، الت يس المس ورة ول
ى جن  ًا إل ا جنب ودة معه تمرت موج ارات  واس ات ومه ل صدى لتقني ة تمث ب، فالثقاف

د المحافظة والتنوعات          وى التقالي نفس ق ال وخضعت ل ر األجي ووصفات انتقلت عب
ة      . الفردية التى يخضع لها الفن اللفظى ة المادي م دارس الثقاف : ومن المسائل التى ته

هم،    وتهم ويصنعون مالبس ة بي ات التقليدي ى المجتمع اء ف ال والنس ى الرج ف يبن آي
ه          و ا تجود ب امهم، ويفلحون أرضهم، ويصيدون األسماك، ويحفظون م يعدون طع

م  كلون أدواته ة واألرض، ويش م المنزلي اثهم وأدواته داتهم، ويصممون أث ى . مع وف
ة  ات يدوي ل المنتج ة، وآ ة تقليدي ات ذات طبيع ل العملي ون آ ى تك ع القبل المجتم

  ".لالصناعة على الرغم من وجود عمليات تجديد بطبيعة الحا
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ل    ارد بايت ظ أن ريتش ون      Beitlونالح دمج الفن ور ي ن الفولكل ه ع ى قاموس ف
ة         . الشعبية تحت الثقافة المادية ة المادي ًا خاصًا لدراسة الثقاف ه فهم ا نجد لدي على أنن

إذ . والفنون الشعبية بصفة عامة، وهو فهم متخلف بالنسبة لمستوى البحث المعاصر
ياء وا درس سوى األش ا ال ن رى أنن ع ي اوز مجرد النف ى تتج دات والمنتجات الت لمع

ًا           رتبط ارتباط ة، أو ت ة معين ة أو فني ة طقسية أو جمالي ع بقيم العملى المباشر، وتتمت
  .وثيقًا بأسطورة أو تراث أدبى أو اعتقادى معين

زم    ة ال يلت على حين أن الفهم المعاصر لدراسة األشياء المادية والمنتجات الفني
د المصطنع،  ذا القي ان     به درس اإلنس ا ن ذاتها، وإنم ا ل ياء ذاته درس األش ا ال ن ألنن

  .الموجود وراءها، اإلنسان الذى يستخدمها ويعتمد عليها

لم تهمل  ) خاصة الفولكسكنده األلمانية(ومع أن علوم تاريخ الثقافة والفولكلور 
راسة  إهماًال آامًال دراسة أدوات العمل، إال أن آثيرًا من اإلسهامات األساسية فى د 
اريخ الهندسة          اريخ الزراعة وت اء ت د علم ى ي د تحققت عل د  . هذه الموضوعات ق وق

ة، حيث   ة باأللماني بالد الناطق ى ال ر ف ى أول األم ة ف ة المادي ة الثقاف ازدهرت دراس
ه الشهير عن     Wilhelm Boumanنشر فيلهلم بومان  المسكن الريفى والعمل    "آتاب

دنيا ال   ة الزراعى فى إقليم ساآسونيا ال ى مجموعة متحف       ". قديم ه عل د في د اعتم وق
ام بدراسة المسكن الشعبى        . للتراث الشعبى Cellarسيالر  م انتقلت عدوى االهتم ث

ا      بب ظروفهم ك بس وص، وذل ه الخص ى وج ا عل را والنمس ى سويس ى إل الريف
ة      اطق الجبلي ة  (الطبيعية، فاالرتفاعات العالية ووعورة المواصالت فى المن الرعوي

ة  ه الخصوص  والزراعي ى وج ى     ) عل هولة إل ل بس ة ال تص ل األدوات الحديث جع
ى     . متناول األشخاص الذين يريدون بناء مساآن جديدة اء المساآن حت ولذلك ظل بن

ين     د مع ى ح ة إل ات التقليدي اليب والخام ى األس دًا عل ب معتم د قري ذا . عه ل ه وظ
وال يصدق  . عبىالميدان مستودعًا لمواد شعبية هائلة تستهوى آل دارس للتراث الش

ذلك         ر من جوانب العمل الزراعى آ ى آثي ا عل . هذا على بناء البيوت فحسب، وإنم
تغلين    ر المش ى دوائ ة ف ة المادي ة الثقاف ديث بدراس ام الح ل االهتم ن عوام ا أن م آم
ان     بالفولكلور المعاصر ما لقيته هذه الموضوعات من إهمال فى الماضى، بحيث آ

  .وضوعات على دائرة اهتمام علم الفولكلور آليةهناك خوف من أن تخرج هذه الم

دى   ثم يضاف إلى آل هذا ما تلقاه موضوعات العمل وأدواته من اهتمام آبير ل
ة   ة هام ارات إيديولوجي وفيت، العتب ين الس ة   . الدارس اء آاف ة التق ت النتيج فكان
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  .االهتمامات فى شرق أوروبا وغربها على العناية بدراسة عناصر الثقافة المادية

ومن العوامل المؤثرة فى دفع االهتمام بعناصر الثقافة المادية استخدام أسلوب  
م       رف باس ا يع الل م ن خ ك م عبى، وذل راث الش ة الت ى دراس الخرائط ف العرض ب

فهذه األطالس تتطلب المقارنة بين انتشار أآثر من عنصر من    ". أطلس الفولكلور"
ة،     ة معين ة جغرافي ين      عناصر التراث على اتساع بقع ين الحدود ب ك ليتسنى تعي وذل

املين   ين آ دأ        . المناطق الثقافية بوضوح وبيق ذا أن الخرائط التى ب د ه ا يؤي ولعل مم
دول المجاورة    "بها أطلس الفولكلور العالمى  ا وال ور ألوروب ه  " أو أطلس فولكل عمل

دمتها المحراث    . على النطاق العالمى تتناول بعض أدوات العمل الزراعى، وفى مق
ة           ويعكس ة من ناحي ة المادي وم بموضوعات الثقاف ام الي لنا هذا الوضع مدى االهتم

ة   ن ناحي ذه العناصر م ام به جيع االهتم ى تش الخرائط عل لوب العرض ب أثير أس وت
  .أخرى

ور السويسريون والنمساويون أروع الدراسات التى       وقد قدم لنا علماء الفولكل
رز  . دية والروحية على السواءتجمع فى بؤرة اهتمامها العناصر الثقافية الما ومن أب

ور    ذا المنظ ن ه راث م ت الت ى درس ماء الت ميدت : األس د ش  Scmidtليوبول
ون جيرامب    وهابر ور ف ذه الدراسات     . V. Von Gerambالندت، وفيكت وى ه ا أق أم

ى العنصر   ة ف ة والروحي ين الجوانب المادي أليف األصيل ب ن حيث الت ا م وأعظمه
زى  آالمسكن  (الشعبى الواحد   ثًال، أو ال ايس التى سبقت       ) م فهى دراسة ريشارد ف

  ).الفولكلور السويسرى(اإلشارة إليها 

ة،     ة المادي ة الثقاف ى دراس ى تخصصت ف ية الت روع الدراس اك بعض الف وهن
ة   ة بعام ذه   . سواء داخل نطاق علم الفولكلور أو العلوم األنثروبولوجي ى رأس ه وعل

ة   واإلرجولوجيا هى. الفروع اإلرجولوجيا ة أو الفني ذا   . دراسة الثقافة المادي ان ه وآ
ه خاص  ا بوج ا والنمس ن ألماني ل م ى آ ائعًا ف ا . المصطلح ش بعض بأنه ا ال ويعرفه

ذلك       " اول آ ا تتن ياء فحسب، وإنم تم باألش دراسة التراث الثقافى المادى، وأنها ال ته
دت  ". العمليات الفنية فى إنتاجها ا فى   أن اإلرجول Haberlandtويوضح هابرالن وجي

د تطورت بحيث أصبحت  ا ق ًا " دراسة للعمل"النمس ر اتفاق ر أآث د يعتب و تحدي وه
  .ومعنى للكلمة

ه  ة يكرس اهتمام ة األنثروبولوجي روع الدراس ن ف رع خاص م د ف ذلك يوج آ
ة     ا الزراعي و األنثروبولوجي ه، ه ى وأدوات ل الزراع ة والعم ة الزراع لدراس
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Agricultural Anthropologyاريخ ، واألنثروب ة الت ى دراس ة ه ا الزراعي ولوجي
ؤتمر        . للزراعة ىالثقاف ى الم ميًا إل دم رس د ق ذا المصطلح ق ويذآر هولتكرانس أن ه

ام          ا ع د فى فيالدلفي ذى عق ة ال وم األنثروبولوجي ك  ١٩٥٦الدولى الخامس للعل ، وذل
رث        ة أدوات الح ة لدراس ة الدائم ة الدولي راف اللجن ت إش د أن   –تح ن المؤآ ولك

رادف و    الم طلح ه ذا المص انى له ذ    Agrarethnographie: األلم تخدمًا من ان مس آ
ى اآلن بدراسة      . أوائل هذا القرن ًا حت ة أساس ة مهتم وآانت األنثروبولوجيا الزراعي

ة من        وفرة الهائل ك ال ا تل أنماط وأدوات الحرث وتاريخها، وهو األمر الذى يفسر لن
ا و    ى أوروب راث ف ى المح ت عل ى أجري ات الت ى   الدراس ديم ف الم الق الد الع ائر ب س

  .النصف األول من هذا القرن

دانًا أوسع        دة، وأصبح يضم مي وفى  . إال أن هذا المفهوم قد اآتسب أرضًا جدي
ة    : يقول Kotheذلك آتب الباحث األلمانى آوته  ة الحديث ا الزراعي إن األنثروبولوجي

درس  وم  "ت ل الي ة والعم ية المادي روف المعيش ام األول الظ ى المق عوب ف ى للش
م      . الزراعية ى الخصائص الساللية ومن ث وذلك من أجل التعرف من وراء ذلك عل

ال  ه اإلجم ى وج ذه الشعوب عل اريخ ه ى حضارة وت ه ال ". عل ه أن ا الشك في ومم
ن      دروس م ا الموضوع الم ة إال إذا تناولن ة المطلوب دف بالدق ذا اله ق ه ن تحقي يمك

ة      إذ هو األساس الذى يساهم بن، جذوره أوًال اة االجتماعي د الحي ر فى تحدي صيب آبي
عوبيوالثقاف ًا  . ة للش ا أساس ة به ل المرتبط رة العم ل األدوات االقتصادية وخب وتمث

ذه القاعدة     ة داخل ه تها    . جوهريًا لألحداث االقتصادية واالجتماعي د دراس ذلك تع ول
  .شرطًا هامًا لدراسة الحياة الثقافية االقتصادية للشعوب

  يةالفنون الشعب) ب(

راث الشعبى    –إن تحديد المقصود بالفنون الشعبية  م يحسم    –داخل ميدان الت ل
ة التى يجب       ال الفني د األعم نهائيًا بعد، وذلك برغم ما بذل فيه من جهد علمى لتحدي

ن الشعبى  "أن يدخلها دارس الفولكلور فى دائرة اهتمام هذا المصطلح  ل   " الف من قب
ر أن   . العشرين ذلك فى أوائل القرن، وآان Alois Riegel" ألويس ريجل" د اعتب وق

ون          ى أن يك عبيًا ه ًا ش ر فن ن أن يعتب ذى يمك ى ال تج الفن ية للمن مات األساس : الس
اص    " تخدام الخ ل االس ن أج ت م ل البي نوعًا داخ اج  (مص ن اإلنت ه ع زًا ل تميي

ارى راث، أى أن     )التج وء الت ى ض كاله ف م دالالت أش ن فه ن الممك ون م ، وأن يك
  ".ته مفهومة لكافة المشترآين فى هذا التراثتكون دالل
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يعًا             ة توس واح مختلف وم من ن رن أن وسع المفه ع ق ك بنحو رب د ذل ثم حدث بع
ات     وم الطبق يع مفه ه، فتوس ور نفس م الفولكل ور عل دم البحث وتط ق وتق رًا، يتف آبي

وم  عبية أو مفه عب"الش رة    Volkأو  Folk" الش يع دائ ى توس د أدى بالضرورة إل ق
ور مبدعى  ه   . ومستخدمى العناصر الفنية الشعبية أمام ناظرى دارسى الفولكل ا نب آم

ا    –هابرالندت إلى أهمية اآلثار الفنية لشعب من الشعوب  التى ترجع إلى عصور م
ذا الشعب    –قبل التاريخ أو العصور التاريخية السحيقة  فى الكشف عن أصالة فن ه

  .وفى إلقاء الضوء على دالالته الثقافية

ن اريخ،       ولك ل الت ا قب وم م ار وعل م اآلث رزه عل ذى أح ر ال دم الكبي رغم التق ب
ة أو     (وبرغم توسيع ميدان دراسة الفولكلور  راث فئ م دراسة ت حيث لم يعد يعتبر عل

ة      ا المختلف ة بجوانبه ة التقليدي ا الثقاف دم   )شريحة معينة من الشعب، وإنم رغم التق ، وب
ى    حيث أفادت(الكبير فى دراسة علم االجتماع  النظرة الوظيفية فى إلقاء الضوء عل

اس  اة الن ى حي ة ف ه المنتجات الفني ذى تؤدي دور ال ة )ال ت دراس ذا ظل ل ه رغم آ ، ب
ور    م الفولكل . الفنون الشعبية شأنها شأن الثقافة المادية عمومًا متخلفة داخل نطاق عل

ة ا  واع األدبي ادات الشعبية، واألن ه الع ا حظيت ب ى م اس إل الطبع بالقي ذا ب لشعبية ه
  .آالحكاية، واألغنية، والمثل: المختلفة

ون الشعبية، ولعل السبب     " تاريخ الفن"أما عن  فقد آان لألسف أآثر إهماًال للفن
ون   هإذ آان يقصر جهود. فى ذلك واضح ، "الرسمية "فى التسجيل والدراسة على الفن

ًا من الدرجة الثاني      ر فن ة أو الراقية، أما الفنون الشعبية فكانت تعتب دأ   . ة أو الثالث م تب ول
الفنون الشعبية تثير اهتمام دارسى تاريخ الفن إال بعد أن بدأت دراسات الفن تأخذ فى    

م للفن الشعبى       ،"مستهلكيه"اعتبارها جمهور الفن أو  وع من الفه هنا فقط بدأ يظهر ن
ة  . دالالتهووطبيعته  بعض    " جمهور "بدأ يتضح أنه جزء من ثقاف ين، أو انعكاس ل مع

ام      . قدات وقيم هذا الجمهورمعت الفنون الشعبية موضة االهتم ام ب ثم زاد حرارة االهتم
دائى    م العمل         . بما آان يعرف باسم الفن الب م يكن مؤرخ الفن يستطيع أن يفه حيث ل

ذا الشعب   ة ه ن خالل ثقاف دائى إال م ى الب دائى"الفن ن "الب بة للف ال بالنس ذا الح ، وهك
ين       –دالالت اإلنسانية العامة   آما أن ال . الشعبى إلى حد آبير ا مشترآة ب دا أنه التى ب
ن  ن الشعبى والف دائى"الف ن  –" الب ذوق الف ى ت ن عل درة مؤرخى الف د عمقت من ق ق

  .الشعبى والعناية به وتسجيله

وقد أصبحت من المسائل التى تشغل اهتمام دارس الفنون الشعبية، خاصة من  
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ًا متجوًال أو      منظور سوسيولوجى، دراسة العالقة بين المب ان فنان رد، سواء آ دع الف
ائد     ذوق الشعبى الس ى أى  . مقيمًا أو آان صانعًا حرفيًا، وبين التعبير الشعبى أو ال إل

رك   دى يت ى أى م ى، وإل ه الفن تهلكى إنتاج أذواق مس رد الصانع ب ذا الف زم ه د يلت ح
  .العنان لخياله وقدراته اإلبداعية الفردية

د   : إلى حقيقة هامة وهىويجب أن نشير فى هذا الصدد  أن الفنون الشعبية عن
ى نفسها    اً   (بعض الجماعات المنعزلة والهامشية والمغلقة عل بيًا طبع و نس تكون  ) ول

ذه  . ذات أهمية بالغة لفهم تراثها الشعبى وثقافتها على وجه العموم فالفنون فى مثل ه
رًا عن   ر تعبي ون أآث ة تك ة"الجماعات المغلق ذو" روح الجماع عبى، وعن ال ق الش

ة الشعبية   ر          . والقيم الجمالي يم الجماعة، وأآث ثًال لق ر تم رد أآث ان الف حيث يكون الفن
  .انصهارًا فى التراث

ى          ًا عل ا ضوءًا هام دة تلقى لن ة الجدي وأخيرًا فإن دراسة الفنون الشعبية الفردي
عبية  ة الش ى الثقاف ر ف ات التغي ا . دينامي وات أو اتجاه ى قن دد ف الفرد الخالق يج ت ف

ى        ة أن يلق ى النهاي ه يحرص ف ا، ألن ده عليه ع ي ها ويض ث أن يتحسس ن للباح يمك
  .الحقيقة فنه فى" مستهلكى"استجابة لدى جمهور الشعب، ألنهم 

ون    ين الفن ويتصل بدراسة ديناميات تغير الثقافة الشعبية دراسة التفاعل القائم ب
مية    ون الرس عبية والفن ات واأل  "الش وم الرقص بحت الي د أص يقى  فلق انى والموس غ

د      ل بشكل متزاي ا تمث الريفية اإلقليمية والقبلية فى أوروبا واألمريكتين وآسيا وأفريقي
نهم       ه ع دن والترفي اهير الم اع جم ة إلمت ى   ". أنشطة ومهرجانات جماهيري اء عل وبن

ون   ) الشعبية(ذلك أصبح مؤدو تلك الفنون  ة لفن يأخذون باألساليب والتقنيات المتقدم
حظ من ناحية أخرى أن عناصر من الثقافة العليا تتسلل باستمرار إلى ونال. المسرح

  .الحصيلة الشعبية من تلك الفنون

ون الشعبية، ودالالت    وبرغم آل تلك المشكالت الحيوية المرتبطة بدراسة الفن
إن         ة، ف انية بعام ة اإلنس ة الثقاف ل ولدراس ور، ب م الفولكل بة لعل ة بالنس ذه الدراس ه

ين  التحديد الدقيق ل لمقصود بالعمل الفنى الشعبى الزال يمثل مشكلة موضع خالف ب
يس  . الدارسين اريخ     –العمل الفنى   " شعبية "فال يمكن للدارس مثًال أن يق ا فى ت آم

ا يجب أن يحدد           –الفن  ة، وإنم ارات الجمالي ارات األسلوب واالعتب فى ضوء اعتب
ذ    ر ال ذا العمل     ذلك على أساس قوة، ومباشرة، ونقاوة الشكل والتعبي ى يتضح فى ه

  .الفنى
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ة         ة الثقافي ود مدرسة المقارن ى جه ة أن نشير إل ة (ويجدر بنا فى النهاي ) المحدث
رن       تينيات الق ى س د ف اس جدي ى أس ة عل ة مقارن عبية دراس ون الش ة الفن ى دراس  ف

ى الظهور مسلحة         . العشرين ة إل ة الثقافي ة المقارن د عادت نظري ا     –فق ى نحو م عل
تمدتها من         بش" –يؤآد دورسون  ة التى اس ة المتألق ع األسلحة القوي كل رهيب بجمي

ائى     ". العلوم االجتماعية المختلفة اس الغن ونذآر على وجه الخصوص مشروع القي
Cantometrics ) ة اس الحرآى    )لدراسة األغنية الشعبية دراسة مقارن ة القي ، وطريق

Choreometrics )لدراسة الرقصات الشعبية دراسة مقارنة.(  

ة      والم تقًال لدراس ًا مس ل فرع ن قب رف م ان يع يقى آ دان الموس روف أن مي ع
اللى   يقى الس م الموس د عل ة، وأقص ة مقارن يقى دراس ارن(الموس ) أو المق

Ethnomusicology      يقية ال الموس ة األعم وخاصة األغانى    –هو عبارة عن مقارن
عبية  ة –الش ك ألغراض إثنوجرافي ة، وذل الم المختلف ه . الخاصة بشعوب الع ا أن آم

  .يتضمن تصنيف هذه األعمال طبقًا ألشكالها المختلفة

ون          دخل فى قسم الفن رح للموضوعات الرئيسية التى ت وفيما يلى تصنيف مقت
  :الشعبية والثقافة المادية

  الموسيقى الشعبية وتشمل -١

  الموسيقى) أ(

  ).الميالد، العمل، الغزل، األفراح، الحج(الموسيقى المصاحبة لألغانى  -١

  .الموسيقى المصاحبة للرقص -٢

  .الموسيقى المصاحبة للنداءات واالبتهاالت والمدائح والعديد -٣

  .الموسيقى المصاحبة لإلنشاد والسير -٤

  .الموسيقى البحتة -٥

  اآلالت الموسيقية) ب(

  .آالت النفخ -١

  .آالت وترية -٢

  .آالت إيقاع -٣
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  الرقص الشعبى واأللعاب الشعبية -٢

  الرقص) أ(

  ).فردى –جماعى (رقص مناسبات  -

  .إلخ...مواآب صوفية –ذآر  –زار : رقص مرتبط بالمعتقدات -

  ).آالغوازى مثًال(رقص طبقات وفئات محددة  -

  األلعاب الشعبية) ب(

  .إلخ...فروسية –تسلية  –أطفال  –منافسة  –غنائية 

  فنون التشكيل الشعبى -٣

النسيج بأنواعه، الخشب، الخوص     : ل، مثأشغال يدوية على الخامات المختلفة) أ(
ف  ( د، واللي عف، والجري اب، والس اء، والغ ردى، والحلف ش، والب ن الق ه م ، )وعائلت

  .الحديد، الفخار، الخزف، الزجاج، النحاس

اء) ب( ة  : األزي بات المختلف اء المناس ة، وأزي ا اإلقليمي ل، (أنماطه اد، العم األعي
  ).الزفاف

التفريغ   باإلبرة، با: أشغال التوشية) ج( اش، ب الترتر، بالقم ى مختلف   . لخرز، ب وعل
  ).آالمالبس والمفارش والبرادع، واألخراج والبراقع، والطرح، والمناديل(األشياء 

  .أدوات الزينة) هـ(      . الحلى) د(

  .العمارة الشعبية) ز(  .األثاث واألوانى) و(

  ).آأشكال نحت أولية( الدمى والتعاويذ) ح(

  .سوم الجدارية وما إلى ذلكالر) ى(      .الوشم) ط(

  عناصر الثقافة المادية -٤

ل الزراعى) أ( وح، : أدوات العم ة والل د األرض آالزحاف المحراث، وأدوات تمهي آ
ل وأدوات درس     اد آالمنج اقية، وأدوات الحص ادوف والس رى آالش وأدوات ال

  .إلخ...الحبوب والتذرية وغربلة الحبوب

ة ) ب( دات المنزلي أ: األدوات والمع د،   آ ران والمواق وب واألف ن الحب دوات طح
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  .واألوانى المنزلية

  .إلخ...آصناعة الحصر والفخار والنسيج :الحرف والصناعات الشعبية) ج(

  خاتمـة
ا         راث الشعبى، راعين يم موضوعات الت د وتقس تلك هى وجهة نظرنا فى تحدي

ة ارات المختلف ين االعتب ة ب ان الموازن در اإلمك ا ق ارا. فيه ة ت أوًال االعتب العلمي
المى    توى الع ى المس ور عل م الفولكل م موضوع عل ق بفه ا يتعل ا م ى به ة، أعن العام

ورى فى مصر،       . وتحديد نطاقه وموضوعاته ذلك ظروف البحث الفلولكل وأعنى آ
  .ومبلغ ما وصله من تقدم، والمستوى الذى نرجوه له

ا   ع لتي ن أى متتب ك، ولك ة أو تل ذه الجزئي ى ه بعض ف ا ال ف معن د يختل م وق ر عل
ذا   ى الخطوط العريضة له ل عل ى األق د، عل ا بالتأآي ور المعاصر سوف يقرن الفولكل

من  ) فى آتاب نظريات الفولكلور المعاصرة(وأآرر هنا ما نبه إليه دورسون . التقسيم
اً   ًا مانع ون جامع ن أن يك يم ال يمك ًا بعض الموضوعات   . أن أى تقس اك دائم وأن هن

ا تحت        الجزئية التى سنجد أنفسنا مضط ل البت فى إدراجه ا قب رين إلى التوقف أمامه
م الرئيسى أو ذاك  ذا القس اءات   . ه ثًال باإليم ذلك م د ضرب ل ة،  Gesturesوق التقليدي

ة، ولكن فى      فتحت أى قسم يمكن أن ندرجها؟ إن المناقشة يمكن أن تمتد إلى ماال نهاي
اق     المسائل الفرعية والجزئيات، أما األسس والخطوط العامة فنعتق د من االتف ه الب د أن

  .ونعتقد آذلك أن هذا االتفاق ممكن. عليها

م  ى حس ًا إل ا الشعبى قطع ع والدراسة لتراثن ات الجم دم عملي ؤدى تق وسوف ي
ة              واع األدبي د األن ق بتحدي ا يتعل ذا م اط الخالف حول التفاصيل، من ه آثير من نق

خ ...األغنية الشعبيةآأنواع الحكاية الشعبية مثًال، وأنواع (الشعبية المختلفة  ففى  ). إل
مثل هذه األمور الدقيقة ال تفيد االستعارة من مرجع أجنبى، وال االسترشاد بأرشيف 

ى     –لكى يكون تصنيفًا مصريًا خالصًا  –أوروبى، إنما العبرة  أن يتحدد آل شئ عل
ع الحى   ة الدراسات الميداني       . هدى ما يخبر به الواق دًا ألهمي دًا جدي ذا تأآي يكن ه ة ول

  .آان هذا األمر الزال فى حاجة إلى تأآيد التراثنا الشعبى، إذ
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  الهوامش والمراجع

والطريف أن نالحظ أن العالم األلمانى هانز فينكلر قد انتبه إلى أهمية هذه النقطة فى   ) ١(
د  ك الدراسة، حيث          هدراسته الشاملة للفولكلور وتحدي ة لتل ا آواحد من األهداف النهائي له

ول س     : "... يق ن نف ارتها م و حض الم تنم ن الع ة ع رة نائي م، جزي ا نعل ليست مصر، آم
وإن آان موقعها بين الصحراء والبحار قد آفل لها درجة . الجذور على مدى آالف السنين

تقلة    زال، أتاحت لشعبها أن ينمى شخصيته المس ة من االنع ان  . آافي ذا الشعب آ ولكن ه
ا التعرف     . الشعوب األجنبيةآغيره من الشعوب فى تعامل مستمر متصل مع  ا أردن إذا م ف

على تاريخ أدوات ووسائل فنية معينة فى مصر، فالبد أن نضع أصًال تاريخ هذه األدوات 
ات د ... والممارس ت ق د حاول يلة    روق كال األداة أو الوس ات أش دد عالق تطاعتى أن أح اس

يعطينا بالضرورة ولكن يجب أن نالحظ أن تسلسل النسب هذا ال ... الفنية ببعضها البعض
وعملت بعد . وإنما هو يوضح آيف خرجت فكرة من األخرى. التسلسل التاريخى الحقيقى

ذا       انظر  ". ذلك على تحديد مكان األداة أو الممارسة المصرية فى داخل تسلسل النسب ه
  .وما بعدها ٣٦٩، مرجع سابق، ص )باأللمانية(هانز فينكلر، الفولكلور المصرى 

ارئ أن  ن للق كرى ويمك اء ش ى علي ع إل ة  : يرج ى المكتب رى ف عبى المص راث الش الت
  .١٩٩٠األوروبية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

انظر عبدالحميد يونس، دفاع عن الفولكلور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ) ٢(
  .١٧، ص ١٩٧٣

ر من التأصيل وب) ٣( ذه النقطة بكثي ارد ه انز بريتش دء استعرض إيف ى ب شكل واضح ف
ة،      ا االجتماعي انز بريتشارد، األنثروبولوجي حديثه عن األنثروبولوجيا التطبيقية، انظر إيف

ة،           ة الرابع اب، الطبع ة للكت ة المصرية العام د، الهيئ د أبوزي دآتور أحم ، ١٩٧٤ترجمة ال
  .وما بعدها ١٤٠ص 

  :انظر حول هذا الموضوع) ٤(

Ralph Beals and Harry Hoijer, An Introduction to Anthropology, ٤th Edition, 

New York, ١٩٧٢, PP. ٦٠٧-٦٠٦. 
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  الفصل الثانى
  )*(أساليب جمع التراث الشعبى

ة    دل نظرى أو طرح قضايا خالفي ى أى ج دخول ف ال ال ذا المق تهدف ه ال يس
ادة   تتصل بهذه األداة أو تلك من أدوات راز عدد        .جمع الم ى إب ا إل ا نسعى هن ولكنن

ام الباحث       ارات أم ل خي ر، وتمث من الحقائق المستقرة التى ليس بصددها خالف آبي
راث الشعبى     الذى  ة عن الت ادة ميداني ى بسعة    . يسعى إلى جمع م أمول أن نتحل والم

ار     –على األقل  –هذه األدوات الصدر ونولى بعض  ا فرصة االختب ثقتنا، ونتيح له
ر،       بعض اآلخ ى ال ها، ونتبن ن بعض دل م ع فنع ك الواق ى مح   عل

ا أو ظر  ة   وقد نصرف النظر عن واحدة منها أو أآثر لعدم مالءمتها لبيئتن ا الحالي وفن
ة  ة القائم اع االجتماعي ل  . أو األوض عت بالفع ًا وض ذه األدوات جميع   فه

ات    ى مجتمع ا ف ار آفاءته م اختب ة، وت ى محك التجرب ت عل رى، وحقق ات أخ وثقاف
ادات          ن الع ة ع ة الميداني ادة العلمي ن الم ل م م هائ ع آ يلة لجم ت وس ًا، وآان نجاح

  .والتقاليد الشعبية

بعض   اليب جمع          وهل : وقد يتساءل ال م للكالم عن أس ذا هو التوقيت المالئ ه
ة     المادة، واألدوات المستخدمة فى آل منها،  نا رؤي ا أن نطور ألنفس أليس األجدر بن

ه  م نفس ى موضوع العل ة إل راث الشعبى  –نظري و الت ك  –وه اد تل ى أبع ق عل ونتف
ا، ث    زام به د   الرؤية، ونحاول أن نروج لها بين الباحثين، ونعمل على االلت ل بع م ننتق

  ذلك إلى تأمل الواقع، واالهتمام بجمع المادة من الميدان أو من غيره من المصادر؟

اليب جمع        دانى، وتطوير أس دقيق العمل المي أود أن أوضح بادئ ذى بدء أن ت
زًا    د تحي ذل، وال تع د نظرى يب ع أى جه ارض م دان ال يتع ن المي عبية م ادة الش الم

ر ود . لمنظور دون آخ ن الجه ة  ولك اوالت النظري وع، والمح ن أن تتن ة يمك النظري
ى غضون     ريعًا، وف م س ن أال تحس ة يمك ول النظري ات ح دد، والخالف ن أن تتع يمك

ة،       . وقت منظور اال نهاي ى م ة إل ن تظل ماثل ولكن المادة المتاحة أمامنا فى الميدان ل
زمن أم قصر  ال ال ى زوال، ط ًا إل د . وهى حتم ا أن نجن ين علين ذلك يتع ل جهل د آ

ادة     ر حشد من الم ا الشعبى        . ممكن لجمع أآب ة لجمع تراثن ة قوي ا حمل د هن ا نري . إنن
  .فلنتكلم إذن عن أساليب الجمع وأدواته

                                                 
 .هذا الفصل من تأليف الدآتور محمد الجوهرى) *(
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  دليل العمل الميدانى: أوًال
ى عدد     فكرة الدليل ببساطة هى تقسيم آل عنصر، أو مرآب عناصر تراثى إل

جلها   ة، أو نس ئلة متتابع ا أس ى نطرح عنه ات الت ن الجزئي رؤوس موضوعات  م آ
ى عناصر الموضوع ه إل دانى وتنبيه امع المي ذآير الج رة . لت ى األساس خب وهى ف

ا   ذلك العمل ، أراد أن يضفى شيئًا من التقنين على هباحث راسخ فى عمل ذى ربم ، ال
ى    ير عل يًال يس ه دل ذ لنفس ائى ودون أن يتخ كل تلق ه، بش ذل معظم ه، أو ب ون بذل يك

ود ال    . هديه د دعم جه و يري ات الجمع         فه ره أن يساهم فى عملي د لغي ا يري ع، آم جم
نن   كل مق د(بش اليم، أو      )موح بالد، أو األق ين ال ات ب راء المقارن ن إج ث يمك ، بحي

  .المناطق الثقافية

دءًا           ق، ب ذا الطري ى ه دة عل ور محاوالت عدي م الفولكل اريخ عل وهكذا عرف ت
ور األي  أطلس الفولكل رورًا ب اردت، وم يلهلم مانه انى ف دىباأللم خ...رلن وعرف . إل

  .العالم العربى محاوالت عديدة أيضًا على نفس الطريق

ة           ل أو أدل دء من الصفر فى تطوير دلي ًا فى الب وأنا ال أريد أن نبدد جهدًا ثمين
ة، ويمكن       بالد العربي ى    –جديدة لجمع التراث الشعبى فى ال أن نكتفى   –آحل عمل

ا، و       ة التى وضعناها مع زمالء لن ادات الشعبية،     بتطوير األدل الخاصة بدراسة الع
اء شكرى لدارسة     ودراسة المعتقدات والمعارف الشعبية، والدليل الذى وضعته علي

ل دراسة     عادات وآداب المائدة فى الوطن العربى ة، ودلي ودليل دراسة الثقافة المادي
  .)وإجمالى عددها حتى اآلن ستة أدلة(الموسيقى الشعبية 

د   ا ق ى أنن ذا يعن ديثى ه ارًا   فح ويًال، انتظ ع ط ود الجم ل جه اج أن نؤج ال نحت
الى  . لوضع دليل جديد، وأننا نستطيع مع جهد معقول أن نشرع قريبًا فى العمل وبالت

  .أن ننتقل سريعًا إلى مناقشة المشكالت المتعلقة باستخدام الدليلنستطيع 

  :أمامنا فيما أعتقد خيارات ثالثة

دليل بواسطة باح -١ ذا ال تخدم ه ة  أن يس ة معين راد، دون خط احثين أف رد أو ب ث ف
ارًا  اريين، أو تضع إط ة اإلخب دد نوعي ادة، أو تح ع الم اآن جم لفًا أم م س ًا ترس زمني

ى العمل حس        . إلخ...معينًا تتم فيه جهود الجمع ه إل ًا يدفع ذا الباحث هاوي قد يكون ه
يجمع لها وطنى صادق، أو طالب دراسات عليا يعد رسالة للماجستير أو الدآتوراه ف

  .إلخ...مادتها
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ة   -٢ ة أن يستخدم هذا الدليل بواسطة مراسلين تضمهم شبكة قطري ى  . أو قومي ومعن
ين   –آجهة علمية مرآزية  –هذا أن أبدأ  أجر    –برصد بعض المهتم متطوعين أو ب

وطن  – ن ال ة م اء مختلف ى أنح رين ف نفس (المنتش اطق ب ة المن ى آاف د ال تغط ق
ة ى  )الكثاف م عل ق معه طة      ، ويتف عبى بواس راث الش ع الت ود جم ى جه تراك ف االش

ا       ى يجمعونه ادة الت لون الم م يرس ة، ث يهم األدل ل إل دليل، وترس ة  (ال ات مكتوب بيان
اس، أو تسجيالت صوتية أو صورًا، أو       بخطهم، أو آتبًا أو وثائق  ا من الن يجمعوه

خ ...أشياء مادية تجمع من الناس ة     ) إل ة المرآزي ة العلمي ك الجه ى تل ك   و. إل ولى ذل يت
  .تاحتها للباحثين، والمحافظة عليها بكل الطرق العملية الممكنةإالمرآز 

لجمع التراث الشعبى  " حمالت"واالختيار الثالث أن يوجه المرآز العلمى القائم  -٣
راث  " البعثة"من المناطق المختلفة، وتشكل الحملة أو  من متخصصين فى فروع الت
غ ين لتش ن فني ة وم عبى المختلف زة (يل اآلالت الش وتى، وأجه جيل ص زة تس أجه
ة  ). تصوير فوتوغرافى وسينمائى وفيديو ا فى    والبد أن ينضم إلى الحمل اء عمله أثن

  .أى منطقة إخباريون أو مرشدون أو أدالء من نفس أبناء المنطقة

وعيوبه، فالباحث الفرد مهما عظم ولكل خيار من تلك الخيارات الثالثة مزاياه 
غ   ا بل ده، ومهم ه ال        جه ه، فإن خرة ل ة المس ات المادي ت اإلمكاني ًا آان ه، وأي حماس

دود وشق موضوعى متواضع انى مح ز مك ر من حي وآل . يستطيع أن يغطى أآث
واالجتماع والفولكلور بذل مثل هذا باحث ميدانى عرفه تاريخ علوم األنثروبولوجيا 

ا بجذوة الحماس      ع فيه وة الشباب  الجهد فى مفتتح حياته، وفى مرحلة آان يتمت . وفت
ردى       د ف ة جه ى النهاي ه ف م، و     (ولكن اريخ العل ى ت ه ف م أهميت م  رغ ك رغ دور تل

ا سيتطلب مدى    ). اإلسهامات فى تطوير الفكر وأساليب البحث وهو فى مثل ظروفن
اعت  د أض ر ق ل التغي ه عوام تكون في ويًال، س ًا ط يعت زمني راث وض الم الت مع

  .عناصره

ه ارات أخرى،: وأنب يال من  أن تفضيلنا لخي ار، أو ن ذا الخي ى رفضًا له ال يعن
  .حماس الباحثين األفراد، فنحن محتاجون إلى آل جهد مخلص

لين   ة المراس الى   Correspondentsوطريق لوب مث د   أس ى أعتم ه، ألنن ى ذات ف
در              ه، وأق اس ب م أدرى الن راثهم، فه ة فى جمع ت ة فرعي يم ومنطق اء آل إقل على أبن

سبات واألوقات، ولديهم الوقت لتجويد عملية الجمع الجميع على رصده فى آل المنا
رات ن ثغ ا م ر فيه ا يظه تكمال م خ... واس اك . إل م أن هن ك ث ة وهى تل زة الهام المي
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ه، ولكنى            ادة بأهوائ ون الم رك لكل مراسل أن يل ا ال أت ل موحد، فأن العمل وفق دلي
ا     . أدخله ضمن عمل مقنن موحد زات أو أغلبه ذلك، آل المي رة  فأآسب ب . واحدة ، م

ات         د والنفق ة من الجه ة هائل ى أختصر آمي ك أنن المرآز العلمى   . وال ننسى بعد ذل ف
ى أن يتجشم مشقة السفر، وال حاجة      ألحد  يراسل هذا الشخص، وال حاجة  حد  ألإل

نوات  هرًا أو س دان ش ى المي يم ف ه ويق رك بيت ى أن يت خ... إل ا أن  .إل و قررن ى ل وحت
ل ة أق ؤجر المراسل، فستكون التكلف رًا  ن ى ضرورة (آثي دد عل وإن آنت أرى وأش

دم ى    ع اجرة ف رى بالمت لوب يغ ك األس ل، ألن ذل ارى وال المراس ور لإلخب ع أج دف
زق       ة يرت ى حرف ة إل التراث الشعبى، ويحول الهواية وحب العلم والبحث عن الحقيق

  .)وفى ذلك جناية على التراث. منها صاحبها

ن ي     إ ه ل ن عدم لين م ة المراس ار طريق ذه     ن اختي ا ه اس مزاي ى أس دد عل تح
ا  وق عيوبه ا تف ه أن مزاياه المقطوع ب ا، ف ة أو عيوبه رر . الطريق ذلك يتق   ول

لين، أو فى ضوء       ل هؤالء المراس اختيار هذه الطريقة من عدمه فى ضوء توفر مث
ة  ات المتاح ور اإلمكاني تقبل المنظ ى المس وفيرهم ف ة  . لت رك اإلجاب واألفضل أن تت

روف اؤل لظ ذا التس ى ه رية  عل ة والبش ه العلمي وء إمكانيات ى ض ع ف ل مجتم آ
  .والمادية

اليب        ريبقى الخيا دليل وهو أس ارات استخدام ال ، أو "الحمالت "الثالث من خي
ة " ات العلمي اليف،  ". البعث اع التك ه األول ارتف رة أو   وعيب كلة آبي ت مش ذه ليس وه

ن الممك    ى، فم يج العرب ل دول الخل بالد مث ى بعض ال ل عل دبير مستعصية الح ن ت
ام    –ولكن عيبه األهم . التكاليف ذا المق ة        –فى ه دة التى تقضيها البعث هو قصر الم

ا            د يضيع منه ابيع، وق دة أس ثًال أو ع د عن شهر م فى الموقع، فهى ال يمكن أن تزي
ع  م للجم اخ المالئ ة المن ى تهيئ ين ف دى . وقت ثم رأى عن ن ال دأن ولك د احسن اإلع

ة   –للبعثة  اخ           –قبل سفرها مجتمع ة من ة الوقت الضائع فى تهيئ د يقصر من آمي ق
اريين     دين واإلخب ى المرش رف عل وين الصالت والتع ل، وتك خ... العم اك . إل وهن
  .عيوب أخرى لهذا األسلوب، ولكنها ربما آانت أقل شأنًا مما ذآرنا

وفى مقابل ذلك يتميز هذا األسلوب بنقاط قوة هامة، فالجمع بواسطته يمكن أن  
ة،     طة علمية دقيقة، وفقًا لخيتم  ة متكافئ ا تغطي أو وجدول زمنى مرسوم، ويضمن لن

ة     ة لكاف ل متقارب ى األق اطق  عل اليم والمن بالد واألق ز   . ال ابقة تتحي رق الس ألن الط
لين، أو       ود المراس وعى، أو وج وفر ال ًا لت رى، تبع اطق دون األخ رورة لمن بالض
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ا نستطيع    ومن المزايا الهامة . إلخ... سهولة أساليب المواصالت أن نغطى  أيضًا أنن
ين         احثين الفني بيًا من الب مناطق آبيرة، متباعدة ومتنوعة، باستخدام عدد محدود نس

م        . واإلداريين وادر البشرية المتخصصة فى عل وهذه ميزة تالئم ظروف نقص الك
  .الفولكلور فى البالد العربية عامة

  طريقة االستكتاب: ثانيًا
تكتا تقوم  اة       هذه الطريقة على اس ارير عن الحي ة التى ندرسها تق اء الثقاف  ب أبن

ة هم األخالقي واطنيهم وخصائص مات م ن س تمعهم وع ى مج ذه . ف رب ه د ج وق
ل     –ولكن فى نطاق محدود  –الطريقة  ة من قب . بعض رواد الدراسة األنثروبولوجي

انى     الم األلم ان الع ان   إوآ و ليتم ا فى دراسة بعض       Enno Littmanن أول من طبقه
عبى المصرى عناصر ال راث الش ا     . ت د مؤلفاته ى أح كرى ف اء ش ت علي د تناول وق
ذه  نهجية والموضوعية لمحاولة ليتمانالجوانب الم ا فى     ه ، نحاول أن نلخصها عنه

  :السطور التالية

ر اسم    ذا التقري ل        : يحمل ه ل فى أخالق وعادات سكان وادى الني السفر الجلي
وقد طلب ليتمان . م١٩٣٥فى عام وهو تقرير مطول استكتبه ليتمان أحد المصريين 

ر عادات وأخالق المصريين،         ذا التقري من ذلك المواطن القاهرى أن يصور فى ه
ا الحديث    مع االهتمام بإبراز خصائص المصرى وسماته   ة فى ثناي د نشر   . العام وق

ا    دم له ليتمان هذه الرسالة فى أصلها العربى مع ترجمة دقيقة لها باللغة األلمانية، وق
  .لمالحظات الهامةببعض ا

ود        دان الجه ا فى مي ا قيمته دة له ويعد هذا التقرير فى رأينا إضافة منهجية جدي
ًا أصيالً        ًا علمي ة الشعبية جمع وال يقتصر  . الرامية إلى جمع وتسجيل ظواهر الثقاف

ه   ة          فضل ليتمان على أن ذا األسلوب فى دراسة عناصر الثقاف ق ه ان أول من طب آ
عبية  ه الش رية، ولكن داً   المص ًا وفري ل متفوق دان،   ظ ذا المي ى ه رف    ف م تع ث ل حي

ور  كدراسات الفولكل د ذل ة بع ة مماثل دًا، . محاول يجًا فري ان نس ة ليتم ت محاول وظل
وطًا  ى مصر ش ة ف ا بسبب تخلف الدراسات الفولكلوري دًاربم دمب بعي د التق ذى  ع ال

ذه       ان وتلمي د ليتم ى ي ات عل ر    قطعته فى الثالثين انز فينكل ا  Hans Winklerه ، وربم
ة    –آذلك بسبب اللغة التى آتبت بها تلك البحوث  ة األلماني ذلك   –وهى اللغ ظلت  ول

ونحن نعتقد اعتقادًا . محجوبة على الغالبية العظمى من الباحثين المصريين والعرب
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دة "راسخًا أن اللجوء إلى هذه الطريقة  ار بعض       " الجدي وم، مع األخذ فى االعتب الي
وابط ال  ود والض راء        القي ى إث ؤدى إل وف ي ذه األداة، س قل ه ة لص ة الالزم منهجي

ور العربى    د فياض يمكن أن     بدراسات الفولكل ع جدي دم نب دًا من اإلسهامات     يق عدي
  .المفيدة

ا        ًا عليه وءًا آافي ان ض ة ليتم ا دراس ق لن م تل ى ل وابط الت م الض ن أه ل م ولع
ارى  ذا اإلخب ر(شخصية ه ب التقري ذى آت ة والشخصية ومواصفاته االجتماع) ال ي

هل يحسن أن يكون أميًا، ويملى على الباحث ما يعن له حول شتى   . إلخ... والفكرية
رًا  (الموضوعات  حيث يرى البعض أن المعلومات فى هذه الحالة يمكن أن تكون بك

ًا أ  ، أو تراه يحسن أن)وأآثر أمانة وتلقائية ة   أسباب  خذ ب يكون متعلم الدراسة العلمي
ك  انية      فى هذا الفرع أو ذل ة اإلنس روع المعرف ة      (من ف ى الرؤي در عل ى يكون أق حت

ارى   ). إلخ... السليمة، والنظرة العميقة إلى تراث مجتمعه هل يحسن أن يكون اإلخب
د اختمرت فى           ) الذى نستكتبه( ى تكون ق ًا، حت ابًا حديث السن، أم عجوزًا طاعن ش

اة مج     ة فى حي ه صدره تجارب وخبرات نصف قرن من المشارآة الواعي هل  .. تمع
  ).إلخ... متزوجة، أم لم يسبق لها الزواج(يفضل أن يكون ذآرًا أم أنثى 

افى،    م يحظ بالوضوح الك ب ل ك الجان ان أن ذل ة ليتم بة لدراس المالحظ بالنس
ه  (فنحن ال نعرف شيئًا عن اإلخبارى  ه وخبرات ويجب  ). ابتداء من اسمه، حتى ثقافت

ات العل  ة االتجاه ى أن آاف ا إل ه هن ى   التنبي ق عل ور تتف م الفولكل ى عل ة ف ة الحديث مي
ادة، سواء آانت        ارى أو صاحب الم ضرورة إلقاء ضوء آاف على شخصية اإلخب
تلك المادة معلومات حول بعض عناصر المعتقد الشعبى أو العادة الشعبية أو بعض  

ال        از وأمث ات وألغ ان وحكاي ن أغ عبية م ة الش ال األدبي خ... األعم ت  . إل وإن آان
اع (ذات االتجاه السوسيولوجى الدراسات  هى التى   ) الذى يتبنى منظور علم االجتم

ا   .تولى هذا الموضوع القدر األآبر من االهتمام ا بكتابن ة   ": وقد ألحقن الدراسة العلمي
ادة      " للعادات والتقاليد الشعبية ات األساسية عن صاحب الم ة بالبيان وتتضمن  . بطاق

ارى ول م اإلخب ات عن اس ة بيان ك البطاق ا، تل ى ينتمى إليه ة الت ه، والقري ن، قب والس
رًا عل  (والديانة، ودرجة التعليم، وقراءاته  ه  حيث تلقى هذه النقطة ضوءًا آبي ى عالم

ال اإلضافية       )الفكرى ه واألعم ذى يتعيش من ر   (، والعمل الرئيسى ال حيث أن الكثي
راث       املون للت ر   من أبناء الطبقات الشعبية، خاصة أولئك الح ين أآث من   يجمعون ب

ر من     اة وأآث ادين الحي دان واحد من مي ر من مي ى أآث الى ينفتحون عل ل، وبالت عم
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اريخ     . )مجال من مجاالت اآتساب الخبرة االجتماعية والثقافية ات عن ت ذلك بيان وآ
عالمه االجتماعى والفكرى،  ألن ذلك يلقى بدوره ضوءًا على حدود (حياته وتنقالته 

ه ادر خبرت م )ومص ى ت ة الت در ، والمنطق ع، والمص ا الجم ه فيه مع عن ذى س ال
وص  ات أو النص ذه المعلوم ارى ه عبية   . اإلخب ة الش واع األدبي بة لألن ا بالنس أم

ا، وممن سمع النص            رة سمع فيه اريخ آخر م فتستوفى بيانات أخرى بخصوص ت
وع           األدبى  راوى نفسه للن د ال ادة، وتحدي ا ع ا، ومناسبة إلقائه ا فيه رة حكاه وآخر م

  .إلخ... ادةالفنى لهذه الم

ذى آتب الدراسة        ارى هو ال ولكننا نعرف من مقدمة ليتمان للدراسة أن اإلخب
ة   وبعبارته، وبخطه، وأنه لم يتلق من ليتمان سوى توجيهات فىبلغته الخاصة،  بداي

ان  . المشروع د    (ثم قرأ اإلخبارى ما آتبه فى النهاية على ليتم ليضبط الشكل، ويتأآ
الة        ، وناقشه في)من آل األلفاظ و أن الرس د من اإليضاحات، ول ه المزي ه، وطلب من

التى بين أيدينا ال تتضمن شيئًا من هذه اإليضاحات، وإنما تقتصر على تسجيل نص 
  .الرسالة آما آتبها اإلخبارى أول مرة

الة أو تعدي       ه فى أسلوب الرس دم تدخل ان بع أى صورة من     والشك أن ليتم ه ب ل
راث الشعبى      أساسية من ق   قاعدة الصور قد التزم  . واعد الجمع العلمى لعناصر الت

ارى   اظ    ب حيث يحرص الباحث على تدوين الحوار مع اإلخب نفس األلف ة وب نفس اللغ
د من     . التى يستخدمها ذلك اإلخبارى ام مزي حيث أن األمانة العلمية تفتح الطريق أم

ة       ين منطق ارات ب اظ والعب ى وأخر الدراسات فى المستقبل حول داللة اختالف األلف
راث الشعبى          . ية وأخرىرأو بين ق ة لجامع الت ا التوجيهات العام دنا فى ثناي د أآ وق

ه،    ( ارة إلي بقت اإلش ذى س عبية، ال د الش ادات والتقالي ة للع ة العلمي ا الدراس ى آتابن ف
فحة  ه) ٤٦ص در         : "أن و ق لوبه ه ه بأس ب آتابت ارى يج ديث اإلخب دوين ح د ت عن

ديث ومص  ى روح الح ة عل تطاع للمحافظ هالمس وال . طلحاته ولهجت ل األح ى آ وف
ان      ". يجب التمييز الواضح بين آالم الجامع وآالم اإلخبارى ه ليتم ا فعل ذا هو م وه

  .فى تقديمه لهذا التقرير

ن حصلوا     يس مم ارى ل الة أن اإلخب ة الرس ل لغ ن تحلي ن الواضح م ن م ولك
ه حصل تع        ا األرجح أن ك، وإنم ابه ذل ا ش دائيًا،   تعليمًا عاليًا فى الجامعة أو م ًا ابت ليم

الكثير         ه اختلطت ب د، حيث أن لغت د بعي ذ عه وأنه قد أآمل تلك المرحلة االبتدائية من
حة      ة والمتفاص ة العامي ات اللغوي يغ والترآيب ن الص ن أن    . م ًا يمك ذا أيض ن ه وم
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تنتج  أ  –نس ره، أو     –دون خط ن عم ين م اوز الخمس د ج ارى ق   أن اإلخب
رة عريض   ة الشعبية المصرية      حول ذلك، حيث اآتملت له خب ة بشتى جوانب الثقاف

  .التى عرض لها

ار         ى اختي عبى إل راث الش د الت ات ومعاه رع مؤسس رورى أن تس ن الض وم
ا،     ون فيه ى يعيش اطق الت راث المن ة بت م بالدراي هود له ن المش اريين م بعض اإلخب

راث ا من الت ارير عن موضوعات بعينه تكتبهم تق ارير أو . وتس ك التق درس تل م ت ث
ل   ره         ترس ا تظه تكمال م أول، واس لوب أوًال ب ذا األس يم ه ين، لتقي ى متخصص إل

دريجياً    ذا األسلوب ت ويمكن  . التجربة من ثغرات، وبحيث يتم التوسع فى استخدام ه
ة        جل بعناي وار يس ة ح ى هيئ يًال، عل ف قل كل مختل ه بش لوب نفس ق األس  –أن يطب

زة التس  األدوات وأجه دخل ب ن الت ن م د ممك ى ح تخدام أدن ى باس ة عل جيل للمحافظ
ة السرد    ك     –تلقائي د ذل ادة بع غ الم م يجرى تفري ين أو   . ث الطبع بالنسبة لألمي ذا ب وه

اريين   ن اإلخب وقين م ة،       . المع ى الكتاب درة عل ديهم الق ن ل واهم مم بة لس ا بالنس أم
م، أو          ف ار له ذى يخت ة حول الموضوع ال ة التلقائي ة الكتاب م حري األفضل أن تترك له

م الكت  ارون ه ه يخت ة عن رر. اب يم     : وأآ ى التقي اج إل ة يحت ذه الطريق تخدام ه أن اس
  .والمتابعة المستمرة من جانب الباحثين العلميين

  البحوث الطالبية: ثالثًا
ا الطالب الجامعيون         ى استخدام البحوث التى يجريه  –يقوم هذا األسلوب عل

صر التراث فى جمع مادة ميدانية عن عنا –على مستوى الليسانس أو البكالوريوس 
وهذه البحوث تحقق ميزة الشمول واالتساع، آما تتميز بخاصية االنضباط  . الشعبى

ة   ادة المجموع ى مواصفات الم د ف ذر   . والتوحي يلة لب ذا وس د ه ذا وبع ل ه ى قب وه
باب ى نفس قطاع عريض من الش التراث الشعبى ف ام ب اء . االهتم د نشرت علي وق

ذا الموضوع       املة موسعة عن ه رز      شكرى دراسة ش ام، سأحاول أن ألخص أب اله
ذا األسلوب فى جمع        ادة من ه عناصرها فى هذه الفقرة، مرآزًا على إمكانيات اإلف

  .مادة شعبية عن العادات والتقاليد والمعارف الشعبية

اع   ام االجتم ى أقس الب ف ف الط ى تكلي ة ف ذه الطريق ح ه ل مالم وتتمث
ات ب  ة بالجامع ة االجتماعي ا والخدم وعات  واألنثروبولوجي ن موض ادة ع ع م جم

تثارة           ق اس ك عن طري ات البحوث، وذل ال السنة أو حلق واد أعم التراث فى إطار م
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ياع،     ن الض يانته م ه وص راث لحفظ ع الت ة جم ل عملي ن أج الب م اس الط حم
ا     ى تغطيه اطق الت ار المن دة وانتش ات عدي ى بيئ ع الطالب عل ن توزي تفادة م واالس

اد     . بحوثهم  ة باالعتم دأ العملي م تب دى       ث ين ي تاذ ب ًال يضعه األس وفر فع ل مت ى دلي عل
ى       . طالبه زًا بالدرجة األول ذه مرتك تاذ لتالمي ه األس ويكون االعتماد فى عملية توجي

  .على خبرة هذا األستاذ وحبه لهذا الميدان وإخالصه له

م      ا ل ا، مم وقد شرحت علياء شكرى مالمح هذه الطريقة بكل تفاصيلها ودقائقه
اًال أل    ا مج رك لن ال          يت ى المق ا يجعل من الضرورى الرجوع إل ا، ومم ى إضافة هن

  .نفسه قبل الشروع فى تطبيق هذه الطريقة فى قاعة الدرس بالجامعة

لبيات    ا بعض الس ا أن له ا، آم ا إيجابياته ة له ذه الطريق ثًال   .وه ز م ى تتمي فه
اونتهم      م فى مع بحماس الطالب، ووالئهم ألستاذهم، ورغبة المحيطين بهم من أهله

ن أجل أن ينجزوا ما تكلفهم به جامعتهم من واجبات دراسية، فوق أنها تكسب علم م
  .الفولكلور قاعدة عريضة من الهواة والمحبين المخلصين

ادة الشعبية من         والمهم بالنسبة لهذه الطريقة أنه يمكن استخدامها فى جمع الم
ن          عبية م ادة الش ع الم ى جم تخدامها ف ن اس ا يمك رة، آم دان مباش دوناتالمي . الم

يكية     ب الكالس ن الكت فحات م ين الص خمة ذات مالي داد الض ذه األع يف ه فتكش
ى  ) من المدونات فيما بعدمواد التراث الشعبى انظر فقرة جمع (والمتنوعة  يحتاج إل

املين ال أو التصرف وال . جيش من الع ر من الخي ى آثي اج إل ذا الجانب ال يحت وه
ك أن الجانب    . يشرف على المشروع يتطلب عناء آبيرًا من األستاذ الذى  وسبب ذل

ارى   ب االبتك ن الجان ر م ه أآب انيكى في زمالء   . الميك ام ال ديرة باهتم ة ج ذه نقط وه
  .والباحثين

درات           اوتو الق الطالب متف ة الحال، ف لبياته بطبيع ولهذا األسلوب فى الجمع س
ل ب  ذا العم ل ه نهم لمث ر م دد آبي ن أن يتحرك ع ول، وال يمك نفس والمواهب والمي

وقد يستشعر الطالب   . الحماس، فالبد فى النهاية من االنتقاء واالعتماد على التطوع
ى            دل عل ا ت رى أنه د ي ه ق راث الشعبى، ألن حرجًا من الكالم عن بعض عناصر الت

د عورة فى نظره          ه، أو سذاجتهم، أو تكشف عن شئ يع ذا ... تخلف أهل د  . وهك وق
ه نفسها، آم      يس وضعه       يواجه الطالب صعوبات من بيئت ه حب ه سيظل فى عمل ا أن

ل   . ر دائرة العالقات التى يتحرك فيها هو وأسرته  يالطبقى االجتماعى، وأس د يمي وق
ة  –الطالب  ة متخلف ى بيئ ل ف ان يعم يم  –إذا آ الحكم والتقي ادة ب ى الم دخل ف ى الت إل
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  .والحذف والتعليق ومحاوالت التفسير، وتلك آلها أمور تسئ إلى المادة

د             وآما قلت من ادة ق ا فى جمع الم ا هن اليب التى نعرض له ذه األس ل أن ه قب
ات وأن         جربت وثبت نجاحها،  ا من إيجابي ا به نم م ى أستطيع أن أغت ذا أنن فمعنى ه

ل ى األق ا عل ن آثاره ل م لبيات أو أقل ا من س ا به د م ع األحوال . أحي ى جمي وهى ف
ة و          ه حماس وهم ا تتكلف ال، آل م ا أى م ائم به ر، فهى    طريقة ال تكلف الق د آبي جه

ا         ى تطبيقه ل عل ود أن يقب ذى ي تاذ ال ة من األس رة صائبة فى     . تتطلب فدائي وهى فك
م           ام ل ر وأن تستغل فى تحقيق مه جملتها، بمعنى أنها يمكن أن تخضع لتطوير آبي

يس  وهى قد طبقت فى بالد آثيرة فى جمع األنواع . تطبق فيها بعد األدبية الشعبية، ل
ات، ول  توى الجامع ى مس أن    عل ة، آ ة والثانوي دارس االبتدائي توى الم ى مس ن عل ك

ال، أو ي   ددًا من األمث ع ع ذ أن يجم تيطلب من آل تلمي ا آانت س ه قصة مم كتب أم
  .إلخ...تحكيه له قبل النوم، أو فى ليالى الشتاء الباردة

ة ذه الطريق ديثها عن ه ام ح ى خت اء شكرى بحق ف د قالت علي ى : وق ى عل أنن
ه        وعى آامل بأن هذا األس  د بحثى يؤدي أنه شأن أى نشاط تعليمى أو أى جه لوب ش

ن      ة م ذ بدرج ن أن ينف ا يمك يم، آم كل صورى عق تم بش ن أن ي ة يمك تاذ الجامع أس
ل دوة والمث ديم الق ى العطاء وتق تاذ ف ة من جانب األس انى ورغب ة والتف و . األمان فه

  .لألسف أسلوب يتوقف نجاحه أو فشله على شخصية من ينفذه ويأخذ به

  جمع المادة الشعبية من المدونات: عًاراب
اب    عرضت لهذا األسلوب  فى جمع المادة الفولكلورية فى الجزء األول من آت

دخول فى     ة دون ال علم الفولكلور، لذلك سوف أقتصر هنا على إبراز الخطوط العام
ى    ع إل ل أن يرج ذا العم ن سيضطلع به ن الضرورى لم ون م ث يك التفاصيل، بحي

  .من الطبعة الرابعة من الكتاب المذآور الفصل السادس عشر

ى   ا ف دة هى ثراؤه زة فري رد بمي ة األصيلة تنف المعروف أن حضارتنا العربي
ة     . ى حضارة إنسانية أخرى المدونات ثراء يفوق أ ول دون مبالغ ذلك يمكن أن نق ول

وق          ًا يف ًا ورئيس ل مصدرًا ثري ة تمث ة العربي ادة الفولكلوري أن المدونات آمصدر للم
ات      . الوضع المعروف فى أى حضارة أخرى ة تعرف آتب الطبق فالحضارة العربي

راجم األشخاص( ارز ) ت اة آلالف الشخصيات الب ب الحي اول جوان ى تتن ذين الت ة ال
المية  اة اإلس ى مسرح الحي وا عل ى تغطى  . عاش وعية الت ب الموس رف الكت ا تع آم
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داء من   (آافة جوانب المعرفة والتى أبرزت جوانب التراث الثقافى فى عصرها    ابت
د       ا عن وك، والقواعد الواجب اتباعه ضرب الرمل وأساليبه حتى طرق مخاطبة المل

ة،   وتعر). إلخ...إبرام المعاهدات بين الدول ة والنباتي ف حضارتنا الموسوعات الطبي
ديثها الفنى الخصب           بقها فى ح ا س ى آل م وآتب الرحالت الضخة التى تفوقت عل

  .عن أآثر حضارات األرض على أيامها

وعى أن        ك نعى آل ال ا مع ذل تلك آلها مصادر غنية للمادة الفولكلورية، ولكنن
ل المي   و العم ة ه ادة الفولكلوري الى للم ًاالمصدر المث ى أن . دانى دائم فالباحث ينبغ

تخدمها        وف يس ة س ل معلوم ر وآ ل عنص ه آ جل بنفس ذا    . يس د ه أتى بع ن ت ولك
دونات  ة    –الم المية المختلف ات اإلس ة والثقاف ة العربي بة للثقاف ى  –خاصة بالنس لتلق

ًا   الضوء التاريخى الكاشف على أبعاد تلك العناصر وعلى طبقاتها وأعماقها، وأحيان
ا فى الماضى أو الحاضر، وعلى مزيد من التنويعات التى ال يستطيع    على انتشاره

  .البحث اإلثنوجرافى أن يحيط بها جميعًا

وم          إبل  د الي م يع دونات ل ا الم ة التى تحويه ادة الفولكلوري تعانة بالم ن أمر االس
اهج  ترفًا متروآًا أمره للباحث  يأخذ به أو يدعه وإنما أصبح ضرورة يحتمها تقدم من

ث  ور البح م الفولكل ى عل ل ف اليب التحلي ارد . وأس ى ريتش الم األمريك ل إن الع ب
رن  و أسلوب الق دها ه ة وح ادة الميداني ى الم ى أن االقتصار عل ذهب إل دورسون ي

ة    . التاسع عشر اريره القائم دعم تق أما اليوم فقد أصبح دارس الفولكلور ملتزمًا بأن ي
ية المباش   ة الشخص دانى والمالحظ ع المي ى الجم ةعل ادر المطبوع ذا . رة بالمص فه

وادث           ين الح ارن ب ن أن يق ورى م ث الفولكل ن الباح دونات يمك ى الم وع إل الرج
ية  ة الماض ة  التاريخي ة المادي اذج الثقافي ر  والنم ى العص ودة ف فاهية الموج والش

ور  . الحاضر ة العث كلة آيفي ه بمش ا يواج ده،  وهن ورى وتحدي ى العنصر الفولكل عل
ة     وتقييم نوعيته وسط هذ ة غني ا الحشد الهائل والمعقد من المدونات، خاصة فى ثقاف

  .بالمدونات آثقافتنا العربية

و مصدر    وع أو مخطوط ه ل مطب ل آ ا، وه دونات هن و المقصود بالم ا ه فم
ًا  أللمادة الفولكلورية؟ من المؤآد أن  دونات ال يحمل     ي ذه الم ة    من ه ه آلم فى عنوان

دات،      أو تراث شعبى وليس من الضرورى كلور لفو ادات، أو معتق أن يحمل لفظ ع
دونات  أى . أو أدب شعبى وغير ذلك م       أن الم ا ليست دراسات فى عل المقصودة هن

تى       ى ش ات ف ى مؤلف ا ه ة، وإنم ة متخصص ًا فولكلوري ت آتب ور، وليس الفولكل
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ر قصد  الموضوعات تأتى فيها المادة  الواعظ  . الفولكلورية بشكل عرضى ومن غي ف
ًا، وال   ة  الذى يؤلف آتاب ب، والروائى        رحال ه فى آت ه وانطباعات ذى يسجل ذآريات ال

ى بعض         ...الذى يبدع عمًال أدبيًا، والصحفى اتهم إل خ آل أولئك يشيرون فى آتاب إل
ا  م ال   . العادات التى شاهدوها، وبعض المعتقدات واألساطير التى سمعوا به ر أنه غي

ر        م يفتق ى أنه ادة، عالوة عل ك الم اه تل ة    يشعرون بأى التزام تج رة الفني ى الخب ون إل
ذا إذا أحسوا أصًال بحرص      التى تمكنهم من تسجيل هذه العناصر تسجيًال حرفيًا، ه

  .على تسجيلها تسجيًال حرفيًا، وهو أمر غير وارد عند الغالبية منهم

ى      يرة، حت اقة وعس ذه ش ب ه ة التنقي ل عملي ة تجع ذه الحقيق ك أن ه   والش
ث    دى الباح و اهت الل الببليوجر  –ل ن خ ا م ثًال   افي ور م ة للفولكل ى (العربي   الت
دة ) نشرناها مع زمالء لنا د صفحاته      . إلى أحد المراجع المفي ذه الكتب تزي بعض ه ف

ه      على العشرة آالف صفحة، وأغلبها ليست له فهارس موضوعات أو آشافات تعين
ذه اآلالف صفحة    اء تصفح ه ك عن ه ذل ان الموضوع دون أن يكلف د مك ى تحدي عل

  .صفحة

ا،          هذه مش ًا منه د حلت جانب ور ق ة للفولكل ا العربي كلة رئيسية لعل الببليوجرافي
ات يمكن أن    ولكن تقدم العمل فى أرشفة مادة المدونات الرئيسية وحفظها على بطاق

  .انيقدم مساعدة أآبر فى سبيل تذليل بقية الصعاب التى طرحنا طرفًا منها ه

ى نق      دونات الت واع الم ى أن ير إل ا أن نش أ    وإذا أردن وف يفاج ا، فس دها هن ص
داء من           ة عريضة من المصنفات ابت ا تضم طائف ا بأنه القارئ عند تحديدنا ألنواعه

التى تضم المواويل والحكايات ) وأحيانًا المالزم ذات الست عشرة صفحة(الكتيبات 
ة،          ة أو طبي ة أم تاريخي ال الرصينة ديني ى األعم امى والنكت، حت ذات األسلوب الع

رازى    ين للغزالى، حياء علوم الدإآ زى، أو الحاوى لل ذه  . أو آتاب الخطط للمقري فه
ا   عبية، ولكنن ادة الش تودعات للم ى إال مس نفات إن ه ن المص ة م واع المتباين األن

  .د سبيًال إلى تصنيفهاجنستطيع أن ن

ذى    دئى ال ومن الطبيعى أن يختلف التصنيف حسب وجهة النظر والموقف المب
ذه واضع أى تصنيف د ق. يتخ دونات وق ور تصنيفًا للم م الفولكل ابى عل ى آت دمت ف

ع         دون، م ى الم راث العرب ام للت نيف الع ه روح التص زم في ت أن ألت ة حاول العربي
ل         ذى ال يتص ل ال ال القلي وعات وإغف ض الموض ى بع ال عل ة الح ز بطبيع الترآي

  :وآانت خالصة ذلك الجهد التصنيف التالى. بموضوعنا بشكل آبير
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  ).آتب الكتب(جرافية األعمال الببليو -١

  .المؤلفات الموسوعية -٢

  .الكتابات ذات الطبيعة الدينية -٣

  .الكتب التاريخية -٤

  .الكتب الجغرافية -٥

  .الكتب األدبية واألعمال األدبية الشعبية -٦

  .آتب العلوم الطبيعية العربية -٧

  .الكتب االجتماعية والفكرية -٨

  .آتب الرحالت -٩

  .الصحف بأنواعها -١٠

ك    ن تل رة م ديها ذخي ى ل وطن العرب ى ال عبى ف راث الش ز الت والشك أن مراآ
تكمالها     ا،     المصادر، وإن لم يكن األمر آذلك، فمن اليسير اس ر منه در آبي اء ق واقتن

ى أشرت   ور الت ة للفولكل ا العربي ى الببليوجرافي ة عل ذه الحال ى ه اد ف ويكون االعتم
ة من      انظر معلومات مفصلة عنها فى الفصل (إليها  ة الرابع السابع عشر من الطبع

ًا، صدرت        رًا تجاري د نشرت نش آتابنا علم الفولكلور، آما أن الببليوجرافية نفسها ق
ام   عدة طبعات منها  ا ع ة     عن   ٢٠٠٦، آخره مرآز البحوث والدراسات االجتماعي

  ).القاهرة بكلية اآلداب جامعة

ا  د قمن ر  وق ور الكبي ق بحث الفولكل ع فري اه(م ذى أنجزن ن  ال ة م ع مجموع م
امى     اهرة ع ة بالق ة والجنائي وث االجتماعي ومى للبح ز الق ار المرآ ى إط زمالء ف ال

ى   ) ١٩٧٢-١٩٧١( بتجربة تسجيل المادة الشعبية من عدد من المدونات مصنفة عل
ات ذ . بطاق دونات، يأخ دد من الم ة تكليف آل باحث بمسح ع ى طريق ا إل د لجأن وق

ر د اآلخ ا بع د منه نص. الواح رأ ال لة  يق ادة المتص تخرج الم ة، ويس راءة مدقق ق
عبى   راث الش وعات الت م    (بموض ى عل ة ف وعات الدراس نيفنا لموض ب تص حس

ور ام ) الفولكل وع الع م الموض در، واس ات المص ة بيان ى رأس البطاق دون عل وي
  .والموضوع الفرعى
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دة           ابعين لوح ذا العمل ت احثون متفرغون له ذا العمل ب والمفروض أن ينجز ه
ابع     األرشيف ف ل، ويت م خطة العم ى المرآز الفولكلورى، ومن الميسور أن يضع له

اتذة المتخصصين     ر من األس ك     . اإلشراف على إنتاجها واحد أو أآث د ذل م تتجه بع ث
البطاقات المتجمعة إلى األرشيف لكى تصنف، وتحفظ فيه مصنفة لكى تكون تحت    

ة    ولذلك يجب (أيدى الباحثين من أبناء المرآز أو من خارجه  أن توجد من آل بطاق
تخدام        ة الس ى المتاح رى ه دى واألخ داولها األي ة ال تت داهما محفوظ ختان، إح نس

ذه     ).والدارسينالباحثين  ة تخزين ه وقد فتح الكومبيوتر إمكانات هائلة لتسهيل عملي
  .المادة واسترجاعها بسهولة وبنفقات ال تذآر

ر من     ًال لكثي الجدل، من حيث حساب     وهذه الوسيلة فى جمع المادة ليست مح
اتنا         ًا من مناقش ا أن نخصص جانب المزايا والعيوب، فاستخدامها أمر واجب، وعلين

والسبب واضح وهو أن مادة المدونات أساسية فى الكشف   . لتأمل مشكالت التطبيق
د           ا أن نجته دونات، وعلين ا الشعبى، وهى ال توجد إال فى الم عن جوانب من تراثن

  .يفها وحفظهاالستخراجها منها، وتصن

ا،       ( واع األرشيف وتاريخه ه، وأن ور، والتعريف ب فيما يتصل بأرشيف الفولكل
ادة المحفوظة فى األرشيف، وتصورنا الخاص لألرشيف،         ومشكالت تصنيف الم
ذى سبقت        ور ال م الفولكل ا عل انظر الفصل الثامن عشر من الطبعة الرابعة من آتابن

  ).اإلشارة إليه

  ر آمصدر لجمع المادةمتاحف الفولكلو: خامسًا
ة   راث ذات الطبيع ورى عناصر الت ة الخالصة يعرض المتحف الفولكل المادي

اج      ار والزج زف والفخ عبية، والخ نوعات الش ى، والمص الل، واألوان خ...آالس . إل
ا   وة له ل خط ى تمث ة، أو الت ه اليومي ى حيات ان ف تعملها اإلنس ى يس ياء الت وهى األش

ك       الشعبية  أهميتها على سبيل تطور الصناعة لع، أو تل ين من الس وع مع اج ن فى إنت
المبخرة أو    ه، آ ض معتقدات ن بع نم ع عبية أو ت اته الش ى ممارس تخدم ف ى تس الت

ى أدوات     . إلخ...الحجاب، أو قلة السبوع الطبع إل ارة ب وال ننسى فى هذا الصدد اإلش
  .وغيرهاالعمل بأنواعها واألزياء الشعبية، والحلى، وأدوات الزينة 

زة ا     ومي دارس أن يتناوله يح لل ا تت ى المتحف أنه ة ف عبية المحفوظ ع الش القط
آما أننا نستطيع أن نلجأ . يومًا بعد يوم، أو عصرًا بعد عصربطرق وأساليب تتجدد 
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دة التى تطرح نفسها       إليها دومًا وبشكل متجدد لكى نبحث عن حل للمشكالت الجدي
  .على بساط البحث

ك المعروضات الم    ة    والمفروض فى تل ة أن تكون ممثل ان    –ادي در اإلمك  –بق
يًا   ة        (لتراث المجتمع الكبير رأس اذج من عصور مختلف ا نم ًا، فتكون منه أى تاريخي

  ).أى جغرافيًا، فتكون منها نماذج من مناطق وأقاليم مختلفة(وأفقيًا 

ًا حقيق ون قطع د أن تك ًا  يوالب ون قطع اة، أى تك ى الحي ل ف تخدم بالفع ا يس ة مم
ًا للمتحفمصنوعة خصي أصيلة وليست ى  . ص ًا عل د يصح أن تصنع خصيص وق

وذج   أساس تقليد قطعة بالية غير صالحة للعرض، أو رسمًا ألداة قديمة وليس لها نم
  .ولكن يجب فى آل هذه األحوال اإلشارة إلى ذلك بوضوح. حى وهكذا

ى         رط أساس ورى بش ف فولكل ات أى متح ز مقتني ذلك أن تتمي روض آ   والمف
ن ا در م و ق ة ه نوات طويل ظ والعرض س ا صالحة للحف . لصالبة والتماسك يجعله

م       ى الك اس إل بيًا بالقي دد نس ومن الواضح أن األشياء التى تتميز بتلك الصفة قليلة الع
ة     وفر     . الكبير من العناصر الشعبية المادي ا  ومن العناصر التى يت ك الشرط  فيه : ذل

ا     ادن بأنواعه اج، والمع زف، والزج ار والخ ا . الفخ رى   أم ر األخ بة للعناص بالنس
ا   رين     فيتعين علينا قبل أن نقرر اقتناءه ين أم وازن ب ة التى   : فى المتحف أن ن التكلف

  .يتطلبها الحفاظ عليها فى حالة جيدة، واألهمية العلمية التى تعود علينا من اقتنائها

ة أال تكون           ات المتحفي وفر فى المقتني ومن الشروط األخرى التى يجب أن تت
ه سيؤثر فى     شديدة ال ًا، ولكن ضخامة آبيرة الحجم، وهو شرط يبدو لنا بسيطًا وعادي

دى   د الم أثيرًا بعي ة ت ى الحقيق اءف ة االقتن ا  . عملي ات، آلم م المقتني ا صغر حج فكلم
ا           راء المجموعة التى ينتمى إليه ال ث ا فى المتحف، وزاد احتم زادت فرص حفظه

  .العنصر المعروض

ة   احف المفتوح ة أن المت ق،   ا(حقيق واء الطل احف اله ة أو مت احف المفتوح لمت
ى   ك عل ر ذل ة وغي انى العام ران، والمب ازل، واألج ن المن ة م ا مجموع تعرض فيه

ة    " طبيعية"هيئة قرية  ا التقليدي ا شوارعها، ومحالته خ ...له درتنا    ) إل د زادت من ق ق
احف على حفظ القطع واألشياء الكبيرة، ولكن خبرة الدول التى سبقتنا فى إنشاء المت

ع فى         وت والمواق المفتوحة سرعان ما تبينت أن إمكانية إنشاء عدد محدود من البي
المتحف المفتوح سيفرض علينا إن عاجًال أو آجًال حدودًا فى تجميع المقتنيات يجب  
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  .أال نتجاوزها

ة  وهناك  احف الفولكلوري م   . قضية علمية خطيرة يثيرها موضوع المت نحن نعل
ام أن الدول والهيئات تنشئ  ا  . المتاحف آى تعرض مقتنياتها على الجمهور الع ولكنن

ل    نعلم أيضًا أن المتحف له بالنسبة لعالم اإلثنوجرافيا والفولكلور وظيفة أخرى ال تق
احثين           ا لجمهور الب ا، وإتاحته ات وتوثيقه ك المقتني عن وظيفة العرض هى حفظ تل

عبية للمتاحف أن وظيفة ومن المالحظ عند اقتناء العناصر الش. فى صورتها الموثقة
ق  وظيفتين أمر صعب،       . العرض تطغى على وظيفة التوثي ين ال ة ب ومع أن الموازن

  .إال أنه ليس مستحيًال

رغين،    ين متف احثين علمي ورى ب تخدم المتحف الفولكل ب أن يس التوثيق يتطل ف
ة المتصلة    ادة العلمي ع الم ات وجم ن المقتني ل عنصر م ة وصف آ ون لعملي ينقطع

م أو ات المصنوع  باالس ة الصنع، والخام أ، وطريق ان المنش ة، ومك ماء المحلي األس
ك العنصر    ة ذل ا، وعالق ى يوظف فيه تخدامات الت عبى، واالس ا، والصانع الش منه
ه          المتحف، وتنويعات ودة ب ر الموج ه وغي ة ب رى المرتبط عبية األخ ر الش بالعناص

  .إلخ...االجتماعية والجغرافية

ة الوص    ادة التوثيقي ذه الم ة      وه يف مكتب ى أرش ات ف ى بطاق ظ عل د تحف فية ق
لة مطبوعات      المتحف، وقد تطبع فى سلسة من النشرات، آأن يصدر المتحف سلس
ة عن    ام، وثالث داد الطع دة وإع لة أخرى عن أدوات المائ ل، وسلس عن أدوات العم

اء ذا...األزي ك      . وهك ن تل ر م لة بعنصر أو أآث ل سلس ى آ وع ف ل مطب تص آ ويخ
  .العناصر

ادة وم       والع ة والرس ة الدقيق ور الفني زودة بالص ة م ادة العلمي ر الم أن تنش
ك    ر ذل ادة   . التخطيطية والتوضيحية وغي ا تصبح الم  –مخطوطة أو مطبوعة   –وهن
  .وريةلمصدرًا ثمينًا من مصادر المادة الفولك

ؤدى        ق والتسجيل ي ة التوثي ى وظيف وننبه هنا إلى أن تغليب وظيفة العرض عل
ة إلى آثار لها خطورته ور      . ا من الناحية العلمي احف الفولكل رًا من مت فى  إذ نجد آثي

ة   عرض العناصر ذات   بمختلف أنحاء العالم تميل إلى االهتمام الزائد  ة الجمالي القيم
وارى     . الواضحة التى تجذب أنظار المشاهدين من رواد المتحف   ى ت ذا إل ؤدى ه وي

ة  ى الطبخ، وبعض     ( العناصر المادية ذات القيمة االستعمالية وغير الجميل ل أوان مث
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اث، رن، وبعض قطع المالبس قطع األث خ...وأدوات الف ام ) إل دم االهتم ى ع أو حت
  .باقتنائها أصًال

ة اآلن،    ور القائم احف الفولكل ن مت رًا م أن آثي اهرة ب ك الظ بعض تل ر ال ويفس
راث الشعبى       يس للت ون الشعبية ول احف للفن أى أن . آانت قد أنشئت فى األصل آمت

ور ت ومى مح ل الي ى قب ل والفن تم بالجمي ى، يه ه علم ر من ًا أآث ان فني ا آ رآيزه
اء   . والمألوف ة آأمن ويؤآد هذا االتجاه ويغذيه استخدام خريجى معاهد الفنون الجميل

ى         احف إل ور المت ذاب جمه ن، وانج ؤرخى الف اط م ام ونش احف، واهتم ك المت لتل
  .إلخ...العناصر الجميلة األخاذة

دنا         وإذا دققنا النظر فى ة وج ورى من القطع الخزفي ات أى متحف فولكل مقتني
ر       ًا أآب دنا اهتمام ة، ووج ة العادي اة اليومي لة بالحي ع المتص ى القط ديدًا ف ًا ش تراجع

ة   طللق ًاوإبراز ة الفني ة ذات القيم ائم، ألن       . ع الجميل ع الشعبى الق ه قلب للواق ذا في وه
ة المألوفة، على حين أن القطع   من القطع المستخدمة هى تلك العاديالعظمى الغالبية 

  .الفنية الفائقة الجمال نادرة الوجود فى الواقع أصًال، ثم هى نادرة االستخدام آذلك

  المالحظ المشارآة: سادسًا
ور   م الفولكل ى عل ة ف ة الميداني ديثى عن أصول الدراس ياق ح ى س أوضحت ف

ه ال  ) بعة الرابعةالفصل الرابع عشر من آتابنا علم الفولكلور، الجزء األول، الط( أن
ى آل     اه إل حيلة للفولكلورى واألنثروبولوجى إال أن يكون مالحظًا مدققًا شديد االنتب
ألوف      ى الشئ الم ا حت التفاصيل، وإلى آل ما تقع عليه عينه، ليس الغريب فقط وإنم

  .الذى اعتادت عيناه أن تقع عليه آل يوم

درة     ذه الق دعم ه ا ي دعى    –ومم دعى وال ي ى ال ن ا   الت د أنه ة"أح أو " فطري
اظ بالتفاصيل،    –" والدية" المران الكثير، واالجتهاد فى تدريب الذاآرة على االحتف

ة عناصر       رة الستكمال مالحظة بقي وتكرار الرجوع إلى الشئ المالحظ أآثر من م
  .الشئ المدروس

ى مال     ور عل ا يساعد دارس الفولكل ه مالحظة       آذلك مم ه عين ع علي ا تق حظة م
دة أن يت ة  جي ة العام االت الثقاف ى مختلف مج ة ف ع بحصيلة وافي ة (مت خاصة المادي
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ا ة ، )منه ة الفني اً (والثقاف ا أيض مية منه ة)الرس ة واللغوي خ...، واألدبي ا . إل ذه آله فه
دًا           دا بعي ا ب ه حول أى موضوع مهم أى دراسة أو جمع يجري ليست عديمة الصلة ب

  .عنها فى الظاهر

ام بالمالحظة       وهناك بعض النقاط الخاصة التى   د القي ا عن ى مراعاته دنا عل أآ
  .فى مجتمع محلى

اول     ة أن يح ث بالمالحظ ام الباح د قي د عن ن المفي ان  فم ى مك يش ف   أن يع
ثالً (تترآز فيه أنشطة القرية أو ذلك المجتمع المحلى  ، أو فى  )على طريق رئيسى م

تها دون    وب دراس ادة المطل ة أو الع ه أن يالحظ الممارس ه من ان يمكن ن مك ر م آثي
  .الجهد

ى   ادة الت ه الع تم في ذى ت ان ال ان والزم ى المك وال تقتصر مالحظة الباحث عل
زل         ي ذى ين دور داخل المسكن ال ا ي ى م ه إل نوى دراستها، بل يجب أن تمتد مالحظت

اس لعم      اء ممارسة الن ول فى أثن م  لفيه، وفى الطريق العام داخل القرية، وفى الحق ه
  .ولحياتهم اليومية

ت اك مس ب    وهن ن جان د م ة والتعم ن اإليجابي ه شئ م ن المالحظ في ان م وى ث
فيمكنه من خالل   . الباحث، وهو استغالل زياراته الكثيرة المنتظمة لدور أسر معينة

ى         ة بنفسه دون حاجة إل اة اليومي تلك الزيارات أن يقف على آثير من تفاصيل الحي
ياء التى   مؤجًال ربما األسئلة إلى ما غمض عليه . السؤال عن آل شئ فهمه من األش

حال من أفيد الوسائل لكى يقف الباحث    يةوهذه الطريقة هى على أ. يالحظها بنفسه
ارى أو         ى اإلخب د ينس ى ق رة، والت اة األس ومى لحي روتين الي ائع ال ى وق ه عل بنفس

ر قصد      ه    . يتجاهل أن يقص عليه الكثير منها سواء عن قصد أو غي ا بسبب خجل إم
ه ال  بب ألفت ا أو بس ا منه ديدة به ها     . ش ه أن يقص ا، وفات ث يعرفه ن الباح م يك إذا ل ف

ولكن مالحظاته بنفسه سوف   . اإلخبارى عليه فسوف تظل هذه النقطة محجوبة عنه
  .بمادة غزيرة لسؤال اإلخبارى عنها هتزود

دا الطريقتين         ة للمالحظة، ع ة ثالث ى طريق ين إل وقد أشار أحد الباحثين المحنك
ابقتين،  االس ى قي تلخص ف ع   ت وارع المجتم ى ش ير ف ى الس ب ف ام رتي م الباحث بنظ

ه  ادة بحث ه م ع من ذى يجم ى ال ى  . المحل ة ف وم بجول ه يق ال أن بيل المث ى س ل عل ولنق
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رة    ر مباش د الفج ة بع وارع القري ل   (ش ى العم روج إل ت الخ اس وق ة الن ، )لمالحظ
ا  . وهكذا) لمالحظة موآب العودة من الحقل(ووقت الغسق  دد األوق ت ويمكن أن تتع

ول،    ى الحق ه  التى يسير فيها الباحث فى شوارع القرية أو يخرج فيها إل ى أ ألن ة عل  ي
ى    دة الت ات المفي ن المالحظ ر م ط آبي ا بقس زود منه وف يت ال س   ح
اريين         ى اإلخب ه إل ا يوجه ى م رًا عل ه مقتص ًا مكان ل قابع و ظ ه ل نى ل ن تتس م تك   ل

  .من أسئلة

ذه     ى     وهناك مستوى رابع من المالحظة يتجاوز ه ة ويرآز عل الجوانب العام
ة،   مالحظة وقائع بعينها مثل موآب الجنازة، أو عمليات الحصاد، والدرس، والتذري

  ).إلخ...آالميالد، والزواج، والختان(وبعض األحداث األسرية 

اس وه         ة سلوك الن ى    مويتمثل الشكل الخامس للمالحظة فى رؤي ضيوف عل
الهم عل    ه، وردود أفع ان إقامت ى مك ث ف ياء    الباح ن أش ه م ه وحول ه مع ا يرون ى م

دات األخرى   ( س، والمع ، )آآالت التصوير والتسجيل واألوراق وبعض قطع المالب
  .إلخ...وسلوآهم مع الباحث واستجابتهم لما يقدمه لهم من تحية أو هدايا

ل أوسع       ومن  واع المالحظة يمث ام لمستويات أو أن المؤآد أن هذا التخطيط الع
ن   ى يمك ات الت ل     اإلمكاني رة لك ًا متيس ا جميع ى أنه ه ال يعن ث، ولكن اح للباح أن تت

بل وربما المحظور، وبالتالى غير  –إذ الشك أنه سيكون من غير المستحب . باحث
اح البحث  د لنج رًا –المفي تغل  أن يتجول الباحث آثي ة، أو أن يس وارع القري ى ش ف

ول فى        اس من الحق . المغرب  سطح منزله فى مشاهدة موآب أو مالحظة عودة الن
ولكن تحديد ذلك سوف يتوقف بالدرجة . وقد ال يستحب مشارآته فى ظروف أخرى

ة             ق فى نظر ثقاف ر الالئ ق وغي ديره لالئ ى حسن تق ة الباحث، وعل األولى على لباق
  .المجتمع المحلى الذى يدرسه

ة،      لوب المالحظ نظم أس ى ت ات الت د والتعليم رات القواع اك عش   إن هن
ا فى   والتى عرضنا لها تفصي ًال فى آتبانا المشار إليه، والموجود بعض منها وغيره

رى  ع األخ رات المراج و أن   . عش ب الموضوع، وه ى ل ا إل ه هن ود أن ننب ا ن ولكنن
دان،         ة من المي ادة الفولكلوري المالحظة هى األسلوب الرئيسى واألساسى لجمع الم

ه   ق لدي رة، وتخل ن الخب ية م ه األساس زود الباحث بذخيرت ى ت الم وهى الت عمق الع
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  .المتخصص

ان      ًا آ ور أي م الفولكل ى عل ث ف ية للباح كل أداة أساس ذا الش ة به والمالحظ
ا تكون ضرورة         دة وأشد م ا تكون فائ تخصصه الفرعى داخل العلم، ولكنها أآثر م

زل فى نص أو       . لدارس العادات الشعبية ة، ال يمكن أن تخت فالعادات ممارسات حي
ام الباحث فى سلوك     فى أداة معينة، ولكنها جتتمثل  ة  . ماع ذلك آله، تتجسد أم حقيق

ارات        يغ وعب رتبط بص ة وت أدوات معين ل ب ين، وتتوس د مع ن معتق در ع ا تص أنه
  .تعرض نفسها للمالحظة بكل جالءبالذات، ولكنها حرآة درامية 

ا،       ادة وأدواته اليب جمع الم ا من أس فهى والمالحظة تستطيع أن تكمل غيره
ارى  مقدمة ضرورية قبل استخد ام الدليل، وهى مرافقة ألى أسئلة تطرح على اإلخب

تمد  وأجوبة تسجل منه، فأنا حتى حين سؤال اإلخبارى أالحظ ما حولى وحوله،  واس
ئلة        ن األس د م ه المزي رًا لتوجي ًا مباش افيًا ومعين اتى زادًا إض ن مالحظ ا أن . م آم

ا           د أطلب من بعض اإلخب ارير التى ق رًا من التق ريين تسجيلها  المالحظة تفسر آثي
هم  تكتاب(بأنفس لوب االس ه    )أس رف علي ا يش ه فيم ى عنصر الضبط والتوجي ، وه

ة ى . الباحث من بحوث طالبي ياء الت ا األش ى أتفحص به ين الت والمالحظة هى الع
تم      ق التى يجب أن ت يمكن أن أقتنيها فى المتحف، وتكمل لى عملية التسجيل والتوثي

عبي    ة الش ات المتحفي ل المقتني ى آ ادة     عل دًا للم درًا مفي ا مص ل منه ى تجع ة لك
  .آذلك المالحظة بالنسبة لفهم المادة التى تجمع من المدونات. الفولكلورية

ادة،     إن المالحظة باختصار هى أداة الستكمال آل الطرق السابقة فى جمع الم
ائل واألدوات     ها بالوس ى نفس تكمل ه روض أن تس دها، أو المف ى وح ا ال تغن ولكنه

دونات، وال      ف. السابقة ى الم المالحظة ال تلغى الدليل، وال تلغى ضرورة الرجوع إل
  .إلخ...االستعانة بمقتنيات المتاحف

ى        دين إل عى جاه جيلها، ونس ا وتس اول جمعه ى نح ة الت ادة الفولكلوري إن الم
رها            م عناص ة، تتس اة مرآب م حي ا نعل ى آم ا ه تجالء دالالته ا واس ة فهمه محاول

ر من سبيل لكى        بالتشابك الشديد والتداخ ا أن نسلك أآث ين علين ل والتعقيد، لذلك يتع
د من آل الوسائل           د لكى نفي ذل آل جه نتوصل إلى تحقيق هذا الهدف الصعب، فنب

  .واألساليب المتاحة لجمع المادة من الميدان
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  أهم المراجع

ائق      ق الحق م أرد أن أوث لم أشأ أن أثقل على القارئ بإيراد حواش فى هذا الفصل، ول
ى     وا دًا ف ًا جي ة توثيق ا موثق ديثى، فكله ا ح ى ثناي ا ف ى عرضت له ات واآلراء الت لمالحظ

  .منها مادة هذا الفصل أستقيتأعمال سابقة وأآتفى بإيراد أهم المراجع التى 

ة    علياء شكرى، ) ١( ة األوروبي ة، دار   التراث الشعبى المصرى فى المكتب ة الثاني ، الطبع
  .٢٧١إلى ص  ١٨٩خاصة من ص  ،طبعات متعددةالمعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

مقال فى الكتاب السنوى البحوث الطالبية آأداة لجمع التراث الشعبى، علياء شكرى، ) ٢(
اع  م االجتم وبر     لعل اهرة، أآت ارف، الق انى، دار المع دد الث -١٦١، ص ص ١٩٨١، الع

١٩١.  

ة   ، الجزء األول، علم الفولكلورمحمد الجوهرى، ) ٣( ة   األسس النظري ة، الطبع والمنهجي
  .١٩٨١الرابعة، دار المعارف، القاهرة، 

د الشعبية  محمد الجوهرى وآخرون، ) ٤( ة  ، الدراسة العلمية للعادات والتقالي دار المعرف
  .١٩٩٨الجامعية، اإلسكندرية، 

دات الشعبية    ، )مشرف على التحرير(محمد الجوهرى ) ٥( ة للمعتق دار ، الدراسة العلمي
  .١٩٩٨اإلسكندرية،  المعرفة الجامعية،
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  الثالثالفصل 
  )*(مفاهيم الفولكلور والحياة الشعبية

ادين ن مي د م دان جدي ور آمي ر الفولكل امن عشر  ظه رن الث ى الق ة ف الدراس
ر    ى إنجلت ار ف و اآلث دأ دارس دما ب رًا     اعن ًا آبي دون اهتمام ا يب ى ألماني احثون ف والب

دنيا     ات ال دأ   . بأساليب معيشة الطبق ا ب يل  : األخوان  ففى ألماني اآوب وف  )١(هلم جريم ي
ر عن القصص الشعبى            ١٨١٢عام  ا الكبي ا تأثيره ان له فى نشر مجموعة آتب آ

  .الجرمانية )٢(الشفاهى، وتفسيرات للميثولوجيا

ى  ة عل ذى استخدماه للدالل م ال ان االس ذا الموضوع هو فولكسكنده وآ . )٣(ه
ام  ن شهر أغسطس ع انى والعشرين م ى الث ك وف د ذل رى ١٨٤٦وبع  أرسل األث

ومز   اإلنج ون ت ام ج زى ويلي ط  W. John Thomsلي ة  اخ ى مجل ًا إل ب
وهى مجلة تخاطب ذلك القطاع من المثقفين المهتم بالغرائب   -  Athenaeumأثينيوم

ك     Folk – lore) فولكلور(يقترح فيه تبنى آلمة  –والطرائف  بحيث تستخدم منذ ذل
ار الشعبية الدارجة       ارة اآلث التى   Popular Antiquitiesالوقت فصاعدًا بدًال من عب

ة، وأثبتت      وحدث بالفعل .يصعب جريانها على األلسن بسهولة ذه الكلم أن شاعت ه
وعات        ن موض وع م ة، وموض ادين المعرف ن مي د م دان جدي د مي ى تحدي ا ف قيمته

دل     ن االضطراب والج يئًا م ت ش س الوق ى نف ببت ف د س ا ق ث، إال أنه ة  .البح فكلم
ر المتخصص،   د الشخص غي ور عن ى    فولكل اديمى، تعن ث األآ د الباح ذلك عن وآ

أو قد توحى الكلمة بصورة الجدة العجوز التى     . الزيف والخطأ والخيال والتحريف
ج ائهم  تنس ى أزي ين ف ورة الفالح ال، أو ص ى الجب واخ ف د األآ ى أح ًا ف قصص

ين   ذا         .المزرآشة يؤدون رقصات عيد مع ا ه ور فى بحثن ة فولكل ى آلم وسوف تعن
دان        آال من ميدان الب ذا المي ادة التى يدرسها ه ذلك الم راث  (حث العلمى، وآ أى الت

م     " تاريخ"فكلمة ). الشعبى ى العل آمصطلح علمى تتسم بنفس الغموض، إذ تشير إل
  .ولكنها ال تسبب مع ذلك أى خلط أو بلبلة .وآذلك إلى المادة موضوع الدراسة

ر   طلح آخ ة مص رة منافس نوات األخي هدت الس د ش و  –وق اة"وه  الحي
دان    – )٤("الشعبية ذا المي ى ه ويدعـى  . لمصطلح فولكلور لدرجة هددت سيطرته عل

ى  امهم عل وريين يرآزون اهتم اة الشعبية أن الفولكل دو مصطلح دراسات الحي مؤي
                                                           

  .جم هذا الفصل حسن الشامى ومحمد الجوهرىتر) *(
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ون المنتجات           ة، ويهمل ادة الدراسة، أال وهو األشكال األدبي دًا من م جانب ضيق ج
اة الشعبية      .ينالملموسة التى تبدعها أيدى الحرفيين الشعبي دون أن دراسة الحي ويؤآ

راث الشعبى الشفاهى     .تستوعب آافة مظاهر الثقافة التقليدية ك الت ى   .بما فى ذل وعل
ى     العكس من ذلك فإن المدافعين عن مصطلح فولكلور يؤآدون انه يشتمل أيضا عل

ة  رف التقليدي ون والح ال     .الفن رين لك ور المعاص اء الفولكل ات علم ولى آتاب وت
روق   المصط ن ف ا يفصلهما م ا بم رارًا من ز إق ت والحي ن الوق ًا م درًا متكافئ لحين ق

  .وشائج األخوة ضئيلة وما يجمعهما من

  ميدانا الفولكلور ودراسة الحياة الشعبية: أوًال
يمكن تقسيم المواد التى تهم دارس الفولكلور والحياة الشعبية إلى أربعة أقسام 

دان األ      ام مي ذه االقتس ول ه رة، ت ًا     Oral Literatureدب الشفاهى  آبي ويسمى أحيان
درج  .   Expressive Literatureأو األدب التعبيرى  )٥( Verbal Artالفن اللفظى  وتن

ى       اء وصوت والت ديث وغن ن ح ة م ة المنطوق كال التقليدي وان األش ذا العن تحت ه
ادين  . تتصف بتكرار أنماطها  رى المتفرعة  اويعتبر القص الشعبى أحد المي عن   لكب

زة         د من األجزاء المتمي ى العدي دوره عل ذا     .هذا القسم،وهو ينطوى ب روع ه ومن ف
ه من    القسم الرئيسية األخرى ميدان األغنية الشعبية أو الشعر الشعبى بما يدخل تحت

  .أنواع قريبة

اب القصة       وب لكت اج المكت ة اإلنت ويناظر القصص التقليدى واألغانى التقليدي
تم  ه ي عراء، إال أن ا  والش ة مؤلفه ة دون معرف ة المنطوق ق الكلم ن طري ه ع . )٦(تداول

وادر       ارة عن ن ة عب . )٧(ancedotesويجوز أن تكون هذه القصص واألغانى التقليدي
ازيج يًا     rhymesوأه ًا رومانس يرة أو قصص ويًال(قص م و  romances) ط مالح

epics)٨(.  

رة آا      واع  المختص فاهى بعض األن عبى الش ر الش ى التعبي اك ف ال وهن ألمث
proverbs  وازير ى  riddlesوالف ة        الت كال األدبي ى األش ر ف ا نظي د له ال يوج

ا    بأن يدخل األد -وآثيرًا ما يحدث ذلك  –ومن الممكن  .)المكتوبة( ى دني الشعبى إل
فهناك جيل جديد من آتاب القصة األفريقيين ممن تلقوا تعليمهم فى  .األدب المكتوب

أما الكالم الشعبى   .مثال المنتشرة فى لغاتهم األصليةإنجلترا يرّصعون رواياتهم باأل
ذا     – طلح آه تخدام مص از اس طلحات      -إن ج ارات والمص ى العب تمل عل ه يش فإن
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دارس     ا الم ى تلقنه مية الت ة الرس ن اللغ ذ ع ى تش ة الت ة واإلقليمي ك  .المحلي ل تل فمث
ورى فى حد ذاته      م الفولكل ا آجزء من   الكلمات القديمة أو المأخوذة من اللهجات ته

رات الشعبية، ونالحظ       لغة الحديث اليومى، وآجزء من القصص واألغانى والتعبي
ًا       ه آالمي يس آل ة   verbalأن التعبير الشفاهى الشعبى ل ات الميودل ، yodels، فاألغني
دى   " التعديد"والصيحات والنداءات والحداءات، والبكائيات  ا التقلي قد تكتسب طابعه

  .)٩(ألصوات غير الكالميةالخاص بها والقائم على ا

ة  عبية المادي اة الش ف الحي م   physical - Folkslifeوتختل رف باس ى تع الت
ًا    -)١٠(الثقافة المادية ًا بين ا    . عن التراث الشعبى الشفاهى اختالف ولى اهتمامن ونحن ن

يس المسموعة      والتى قامت   . فى هذا الميدان لجوانب السلوك الشعبى المنظورة ول
ة   . الميكانيكية واستمرت موجودة معها جنبًا إلى جنب  قبل الصناعات ة المادي فالثقاف

وى      نفس ق ال وخضعت ل تمثل صدى لتقنيات ومهارات ووصفات انتقلت عبر األجي
ن اللفظى         ا الف ة التى يخضع له ومن المسائل   . التقاليد المحافظة والتنوعات الفردي

ة     آيف يبنى الرجال : التى تهم دارس الثقافة المادية  والنساء فى المجتمعات التقليدي
يدون     هم، ويص ون أرض امهم، ويفلح دون طع هم، ويع نعون مالبس وتهم ويص بي
داتهم، ويصممون      م ومع األسماك، ويحفظون ما تجود به األرض، ويشكلون أدواته

ة   القبلى تكون آل العمليات وفى المجتمع. أثاثهم وأدواتهم المنزلية الثقافية ذات طبيع
ة  تقليدية، وآل  المنتجات يدوية الصناعة على الرغم من وجود عمليات تجديد بطبيع

  .الحال

ه د ة   اويوج ى الحضارات المتقدم ه إل عبية المتخصص عنايت اة الش رس الحي
افى ف الثق اهرة التخل وح ظ ر بوض ث تظه اة )١١(حي اليب حي ع أس ث تقب ، أى حي

ناعية    ورة  الص الل الث ت ظ ة تح توطنين األول القديم ين والمس ر  .الفالح وتظه
ة   ى مجل عبية ف اة الش ا دارس الحي وم به ى يق ات األبحاث الت عبية"نوعي اة الش " الحي

Folk Life      ام عبية ع اة الش ات الحي ة دراس تها جمعي ى أسس د  .١٩٦٣الت ا نج هن
مقاالت عن أدوات صناعة األوانى، واألمشاط اليدوية المستخدمة فى صناعة نسيج  

ار فى   الصوف، وعن المنزل المستطيل فى ويلز ، والمساآن التى تضم حظائر األبق
يس     مك األنقل يد س رق ص ده، وط بغ     elvenأيرلن رق ص يفيرين، وط ر الس ى نه ف

و        مال ني ى ش ة ف ناعة األلحف د، وص رق ميرالن ى ش دانتيال ف ناعة ال الصوف وص
ى           ذه األمور تنتمى إل ل، آل ه إنجالند، وأدوات صناعة السفن، وأشكال وسم الخي
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ى         ثقافة مغمورة أآثر  دعو إل ل لدرجة ت ا إال القلي ا أو يسجل منه قدمًا لم يعرف عنه
  .التعجب

ة          فاهى والثقاف ين األدب الش ة ب ة الواقع اة التقليدي ن الحي االت م اك مج وهن
اطق        .المادية التى ترتبط بكال هذين الجانبين ذه المن ى إحدى ه ق عل ا أن نطل ويمكنن

ة الشعبية   ذا     . Social folk custom )١٢(اسم العادة االجتماعي ام فى ه ويترآز االهتم
ة واألداء         ارات الفردي ى المه دًال من أن يكون عل اعى ب المجال على التفاعل االجتم

ردى ة تحت مصطلح   .الف عبية  اإلنجليزي ادات الش و الع د دارس د حش ادات "ولق الع
عددًا آبيرًا من المالحظات االجتماعية والعائلية   custom and usage ) ١٣("والتقاليد

ام   ا ائس وأي لمرتبطة بالقرى والقصور والمعالم الجغرافية الهامة وحياة البيوت والكن
ـور    وس العب الت وطق ين    rites de passagesالعط الميالد والتدش ريس(آ ) التك

initiation  اة ى         . )١٤(والزواج والوف وع عل ذا الن ى ه ادات التى تنتمى إل وتشتمل الع
وفاة فى العائلة بوضع ستائر سوداء حول  ممارسات مثل إخبار النحل بحدوث حالة 

اب البيت الرئيسى لتجنب السحر، أو دعاء          وق ب الخاليا، أو تثبيت حدوة حصان ف
  .شائر ثمار الموسم الزراعى الجديدالمرء بأمنية معينة قبل تذوق ب

ة الجذور         دات شعبية عميق ًا بمعتق ًا وثيق ادات ارتباط وغالبًا ما ترتبط هذه الع
ًا مستقالً     عند ممارسيها، ًا فولكلوري ا نوع د تكون بعض    . )١٥(وتعتبر فى حد ذاته وق

ة         د والصبغة المحلي ر من التحدي ى جانب آبي ادات عل ال    .هذه الع ى سبيل المث : وعل
ر      Newarkتوزيع أرغفة الخبز الرخيصة فى نيوآرك  اعلى نهر السترنت فى إنجلت

ة،   فى الحادى عشر من شهر مارس من آل عام، على آل من يظهر فى قاعة المدين
ام     ى ع ع إل وليز آالى ترج دعى هيرآي ى وصية شخص ي اء ف ا ج ذًا لم ك تنفي وذل

يش      .١٦٩٤ والى أن الج ى الت الى عل الث لي دة ث ه لم ى منام الى ف د رأى آ فلق
ه  رك      .البرلمانى بقيادة أوليفر آرومويل قد أضرم النيران فى منزل ك ت ر ذل ى أث وعل

ه المنزل، وبعد ساعات قليلة سقطت با ا جاءت     .لفعل قنبلة حارقة فوق منزل ومن هن
ذا     ا ه ى يومن ا   . وصيته، التى نتجت عنهـا العادات التى ال زالت تمارس إل ادة م وع

وس      ادى ملم ل م ى فع ة والخاصة عل ة العام ادات االجتماعي وى الع ا (تنط و هن ه
ذر   (، ومعتقد مشترك  )إعطاء الطعام م المن ادى   )هو الحل ز   (، وشىء م رغيف الخب

وة السحرية أو       اأما العادات االجتماعية التى   .)يصالرخ رًا من الق درًا آبي آتسبت ق
  .Ritualsالمقدسة فتعرف باسم الطقوس 
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ه العامة          ات الترفي ال وعملي رة فى األفع ة آبي ويؤدى اشتراك وحدات اجتماعي
إلى نوع آخر من العادات االجتماعية الشعبية، والتى تعرف على وجه العموم باسم        

ا االتاألعي ة،     . د واالحتف ة الخاص اء التقليدي رقص، واألزي يقى وال دخل الموس د ت وق
راث دينى          اد التى تترآز على ت ال باألعي والمنصات، والمواآب آعناصر فى االحتف

واء  د س ى ح وى عل ة  . ودني ة معين ات ترفيهي اب ورياض اك ألع طة  –وهن أو أنش
ه ج    - رياضية ووسائل تمضية الوقت  ذى أطلق  Josephوزيف شتروت   وهو االسم ال

Strutt      دان ذا المي ى ه د ف ه الرائ ى مؤلف طة ف ذه األنش ى ه الطرق   –عل ا ب تم تعلمه ي
ات     .ليس عن طريق القواعد أو اللوائح المقننة والتقليدية  ل االختالف ا مث فاالختالف هن

ة      ا، وهى لعب   one – a – catبين لعبة البيسبول ولعبة يمكن أن تكون بمثابة السلف له
ى ال زال يلعبها الصبيان مستخدمين عصا قصيرة لقذف حجر فى الهواء ثم ضربه  الت

ر  رى آبي ا أخ عبية     .)١٦(ةبعص ة الش ادات االجتماعي ن الع ة م ب الديني ى الجوان وتغط
د ترجع بعض تلك األساليب      .أساليب العبادة التى تقع خارج الكنيسة الرسمية  إلى   وق

ر     آما هو الحال فى ا    .عصر ما قبل المسيحية ة التى تنتشر بكث فى   ةألضرحة المحلي
ًا لطقوس خاصة       ر المستقرة طبق أو . الريف اليابانى، حيث تقدم القرابين لألرواح غي

ا هو         ل، آم اليم المسيحية ولإلنجي قـد تنشأ تلك األساليب عند إعادة تفسير الشعب للتع
د فى صورة   الحال فى التعديالت التى أدخلها الزنوج األمريكيون على طقوس التعميـ 

ة   ة    Spiritualsاألدعية ذات القوى السحرية واألناشيد الدينية الزنجي ا   .الجماعي أو أنه
ا هو          )١٧(قد تأخذ شكل التوفيق ة آم ديانات التوحيدي ين ال ة وب ة المحلي بين بعض اآلله

  . الحال عند المطابقة بين اآللهة اإلفريقية والقديسين الكاثوليك 

والتوفيق بجالء شديد فى أمريكا الالتينية فى  )١٨(سيروتظهر عمليتا إعادة التف
ذراء    يدة الع ة الس داخل  . القداسات التى يظهر فيها مسيح أسود أو تظهر فيها محن وتت

وم        ل الحاالت التى يق ك فى مث الديانة الشعبية والطب الشعبى فى بعض النقاط، وذل
دان      فاء األب ية وش ل النفس الج العل هير بع زات ش انع معج ا ص ى   .فيه دم لقديس وتق

ر    ى نظي ذور ف دايا والن رقية اله ية الش ة واألرثوذآس ة الروماني تين الكاثوليكي الكنيس
ين           ار المطبب ا يكتسب آب ة، بينم ام العليل شفاء األمراض المستعصية وعالج األجس
ذابح         ى الم ازل أو عل الشعبيين مرتبة القديسين الشعبيين وتوضع صورتهم فى المن

ون      . يسين الرسميين  جنبًا إلى جنب مع القد اء، والمطبب دينيون، واألنبي ادة ال فكل الق
ة ويخضعونها للبشر   وى الخفي ى الق يطرون عل ذين يس ون، وال  Occultistsالروحي

ودو   اء اله أثيرهم       )١٩(Hoodoوأطب ون بت يض يلق ود واألب حر األس و الس وممارس
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م  )٢٠()الكاريزمى(الملهم  ع فى صميم م    .فى قلوب أتباعهم وعمالئه دان الطب   وتق ي
دم،      ف ال اف نزي ارس إيق طة مم عبى أنش ورات     الش ة بث روق، وإزال فاء الح وش

د ين )٢١(الجل ن الممارس الهم م رطان وأمث فاء الس فاء  ، وش تطيعون ش ذين يس ال
ك     ه أولئ ع ب ا يتمت بب م ك بس ميون، وذل اء الرس ا األطب ز عنه ى يعج راض الت األم

ة إ   ة أو منقول وة أخرى موروث ن ق عبيون م اء الش وى  األطب ن أشخاص أو ق يهم م ل
رى  ذين         . أخ ك ال ـن أولئ داء م مل ابت عبيين ليش ين الش ل المطبب دان عم د مي ويمت

ى أخصائى العالج باألعشاب، والجدات        يستخدمون األدعية واألحجبة السحرية إل
ًا    لين فى         -الالتى يستخدمن وصفات ثبت أحيان ار البنس ـا حدث فى اآتشاف عق آم

   .ى على خصائص عالجية يمكن إثباتهاأنها تحتو -الخبز المتعفن

ون األداء    ميته فن ن تس عبية يمك اة الش ور والحي ى الفولكل ع ف م راب اك قس وهن
ا   .الشعبية رقص،        وهنا ينصب تفكيرن ى الموسيقى الشعبية، وال ام األول عل فى المق
ة          .والدراما ة شعبية أو أغني ديم حكاي ى تق ادة، إل ه يشار اآلن، ع وعلى الرغم من أن
عبية د  ش األداء المتعم ورن ب ا ق ًا إذا م ر عفوي ه يعتب ن األداء، إال أن وع م ه ن ى أن عل

رقص، وخطط     الذى يقوم به أفراد أو جماعات مجهزة باآلالت الشعبية، ومالبس ال
يناريو ة     .الس ر مترابط ا تظه ًا م بعض  وغالب ها ال ع بعض ون األداء م داخل فن  .وتت

ا  ورد آتابه وال ألف دم في درامارقصة السيف و: وتق ات ت) ∗(ال ن آلم ارة م . ف. بعب
آانت رقصة السيف، بما يرتبط بها من دائرة : "يقول فيها   T. F. Ordishأوردايش 

كل           ذى ش ل ال ى العام رص، ه قة بح ات المتناس ورس، والحرآ اهدين، والك المش
ون    اوتتفاعل فنون األداء  ."الدراما الشعبية د   .ألداء الرسمية الشعبية أيضا مع فن فلق

ا     أصبح ة فى أوروب ة والقبلي ت اليوم الرقصات واألغانى والموسيقى الريفية اإلقليمي
ة         و ات جماهيري طة ومهرجان د أنش كل متزاي ل بش ا تمث يا وإفريقي ريكتين وآس األم

ون         .)٢٢(إلمتاع جماهير المدن والترفيه عنهم ك الفن ؤدو تل ك أصبح م ى ذل اء عل وبن
ون    ة لفن ة أخرى أن      يأخذون باألساليب والتقنيات المتقدم السرح، ونالحظ من ناحي

  .عناصر من الثقافة العليا تتسلل باستمرار إلى الحصيلة الشعبية من تلك الفنون 

ة، إذ     ة مانع على أن األقسام األربعة التى عرضنا لها هنا بإيجاز ليست جامع
اءات   درج اإليم ثًال أن ن ن م م يمك ت أى قس ن  gesturesتح ه يمك ة ؟ لعل التقليدي

ا ت  اب   إدراجه ا نسق من أنساق االتصال       " الحديث الشعبى  "حت ب ى أساس أنه عل
اقض بسبب        وع من التن ى ن ا إل الشعبى، على الرغم من أن مثل هذا التصنيف يقودن



٨٥  

ط      ا وضع خ نى لن ف يتس م آي فاهى، ث عبى الش راث الش اءات تحت الت إدراج اإليم
ار        ى اعتب ل ينبغ ون األداء؟ ه االت وفن ون االحتف ين فن ل ب داتالمع"فاص " تق

ات"و اطير     )٢٣("الخراف اق األس ى نط دخل ف ا ت تقًال أم إنه ًا مس ادات )٢٤(آيان ، والع
اال     ى م االجتماعية والدين الشعبى ؟ من الممكن أن تمتد المناقشة فى هذه المسائل إل

إال أن تقسيماتنا األربعة تحدد باختصار  .نهاية، وعادة ما يفعل دارسو الفولكلور هذا
  .ة لدراسات التراث الشعبى والحياة الشعبيةالعام أبرز المعالم

  مهارات دارس الفولكلور: ثانيًا
ادين   تقًال عن المي ددًا مس يا مح دانا دراس ل مي ور يشكل بالفع ان الفولكل ا آ لم
وم بدراسة          ذى يق ى الشخص ال ا اآلن أن ننظر إل الدراسية األخرى، لذا ينبغى علين

دان      هذا الموضوع، أال وهو الفولكلور، هل هو باح ه؟ وهل يشكل مي ث مستقل بذات
داع        ب إي ه يج رى، أم أن وم األخ ن العل حًا ع اًال واض ًال انفص ًا منفص ته علم دراس
ا       ا فى الجامعات أو حيثم ة واألنثروبولوجي الفولكلور والفولكلوريين أقسام اإلنجليزي
ا       ـدان أوروب وجد اهتمام متعاطف مع هذا الميدان؟ إن الفولكلور يشكل فى معظم بل

ه   تخ  .صصًا جامعيًا معترفًا به فعًال، له آراسيه الجامعية ومعاهد البحوث الخاصة ب
د للدراسات    اريخ المجي ن الت رغم م ى ال ور، عل تطع الفولكل م يس را فل ى إنجلت ا ف أم

ة     ة األآاديمي غ المكان وفى  . الفردية فى هذا الميدان خالل القرن التاسع عشر، أن يبل
زان للجم دا مرآ كتلنده وأيرلن اتذة إس ن األس اف م دد آ زودان بع اث م ع واألبح

ى  ال إل تطاعا أن يص احثين، اس دريس   والب ث والت ئوليات البح طالع بمس االض
تينيات من الحصول       .الجامعى وفى الواليات المتحدة تمكن الفولكلور فى خالل الس

نح              ى م ؤدى إل ا ي د من الجامعات آقسم للدراسات العلي از فى العدي اط ارتك على نق
ات ا ى    درج انس ف ة الليس نح درج ادى يم امعى ع م ج دآتوراه، وآقس تير وال لماجس

ارد  ة هارف ى جامع ور ف ور    .)٢٥(الفولكل ة الفولكل رت جمعي رة م س الفت ى نف وف
ة ى   )∗(األمريكي د عل رة تعتم ة متعث ر محكم ة غي ن هيئ ت م بتطور ملحوظ إذ تحول

ام ث    ور آاهتم ة   الهواة أو األآاديميين الذين يمارسون دراسة الفولكل ى جمعي انوى، إل
اتذة    ن أس ًا م دًا قوي ى تأيي ا، وتلق اء بالتزاماته ى الوف درة عل ا الق ة له كة متوثب متماس

ى         وريين بالدرجة األول رون أنفسهم فولكل ا يعتب ة دراسات علي د   .جامعيين وطلب ولق
وراه   ة دآت املى درج ن ح داد م و تخريج أع ر ه ذا التغي ئول األول عن ه ان المس آ

ة      الفلسفة فى الفولكل لفانيا وأنصارهم فى شرايين الحرآ ور من جامعتى انديانا وبنس
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ة  د ظاهرة         .األآاديمية األمريكي م يصبحوا بع اديميون ل ون األآ ان الفولكلوري وإذا آ
ل   –على األقل  –لمحيط الجامعى، فقد أصبحوا اعامة فى  م   .أقل ندرة عن ذى قب وه

ون     بهذا يبدأون فى الحلول محل أصحاب العاديات الشعبية،  رويج الفن ين بت والمهتم
عبية  واد   )٢٦( Popularizersالش اتذة الم ذلك أس اء، وآ تغلين بالغن رى ؛ ا، والمش ألخ

  .آمدافعين مؤهلين عن ميدان الفولكلور والحياة الشعبية

ن         ورى ع ز الفولكل ى تمي اهج الت ات والمن ارات، والنظري ى إذن المه ا ه م
ى، و   د األدب الم      األنثروبولوجى، والمؤرخ، والناق نفس، وع الم ال اع، وع الم االجتم ع

السياسة؟ بوسعنا أن نعدد عشرات من هذه المهارات التى يتحتم على آل فولكلورى 
ى أقصى درجة    ه من      .يمارس الدراسة فى هذا العلم إتقانها إل دانى يمكن فالعمل المي

الد  ى ب يس بالضرورة ف ه، ل د عن ر بعي ه، موجودة غي ة عن ات غريب ى ثقاف اذ إل النف
دخل المخطوطات وأشرطة التسجيل      )٢٧(ثم أن استخدام األرشيفات   .دةبعي ، حيث ت

ن   ة؛ تمك ة مرآب ة فهرس ى أنظم دانى ف ع المي ات الجم يلة عملي ع حص ى تجم الت
ر       ر منشورة من الت ا   .ث الشعبى االفولكورى من استخدام تجميعات عريضة غي آم

ه   ، ال )٢٨(ينبغى عليه أن يصبح خبيرًا فى استخدام المتحف الشعبى ل محتويات ذى تقاب
ا األرشيفات       يقية التى تحتويه ة والموس  .من عناصر الثقافة المادية النصوص األدبي

ه خالل         ورى طريق ة، يجد الفولكل وعن طريق إتقان استخدام المراجع الببليوجرافي
الم ات الع ف لغ ورة بمختل راث المنش واد الت ن م الل م ائل  .ت ك الوس ى أن تل عل

دها      ةلباحث سوى مساعدالببليوجرافية ال تقدم ل ورى بع ى الفولكل تم عل محدودة، يتح
ه       – د وتصنيف مادت تمكن من تحدي ى     –لكى ي ه عل ة قدرات . ستخدام الفهارس   اتنمي

عبى   ات األدب الش ا فهرست موتيف ذآر منه ة ن اق تصنيفية بارع و  )*(وهى أنس وه
ون     ى وتومبس ت آرن ون، وفهرس تيث تومبس ه س ام ب الق ق ل عم ة   عم ى الحكاي ف

عبيةال ور )٢٩(ش ر تيل نيف آرش از   Archer Taylor، وتص وازير(لأللغ ) الف
ايلد       وانين فرانسيس جيمس تش ة، وق  )٣٠(لألغانى القصصية   F. J. Childاإلنجليزي

نيفية     ع التص ن المراج ا م تكتلنده وأمثاله ى اس عبية ف ة   .الش ة الفهرس رتبط بعملي وي
 فولكلورى بتوثيق أصل النصوفيها يقوم ال  Annotatingعملية الشروح والتعليقات 

ه المؤرخ فى             ا يفعل ى نحو م ك عل ة واختصار وشمول، وذل موضوع الدراسة بدق
ارة أخرى     .تكون موضوع اختالف" عبارة"توثيق  ويمكن اعتبار المصطلحات مه

                                                           
(*) Stith Thompson, Motif-Index of folk Literature . 
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ة       ات معروف تخدم آلم ورى أن يس ى الفولكل ين عل ارات التخصص، إذ يتع ن مه م
وض، م     ن الغم ر م ب آبي ى جان ا عل ل ولكنه عبية "ث ة الش   Fairy Tale" الحكاي

طورة  ة   )٣١(Legendواألس طورة الخرافي ة     Mythواألس اجم آامل ب مع ى جان إل
وتيرية طلحات إيس ض   )٣٢(لمص ن بع ر ع ب للتعبي ون أجان ا دارس ام بتطويره ق

ة       ة المختلف واع الفولكلوري د األن ا تحدي وم عليه ا   .المفاهيم الدقيقة المحددة التى يق ولم
ة والمصادر    آان الفولكلو واد الميداني رى ال يستطيع االعتماد اعتمادًا آامًال على الم

األرشيفية، فإنه يتعين عليه أن يتسلح بوسائل استخدام المصادر المطبوعـة من آتب 
ـل     افح المشاآ ا، وأن يك ات وغيره ك المصادر التى        ودوري ا تل العسيرة التى تثيره

دمها      راث الشعبى عن بعضها وتق ددة ذات طابع   رفى منشو   تفصل مواد الت ات متع
  .، وآذلك تحليل عالقات تلك المواد بأشكالها الشفاهية األصلية)٣٣(واحد

ارات   ة بعض المه ى تنمي ة إل ة للدراسات الفولكلوري ة العالمي ؤدى الطبيع وت
ور     ا دارس الفولكل ى به ارات أو     . األخرى التى يجب أن يتحل ك المه ولعل أحدث تل

ن أن ن   ا يمك و م ات ه ن     التقني ه م ث وزمالئ ين الباح ة، ب االت الدولي ميه باالتص س
الم الد الع ف ب اطة أرضه  . مختل ه أن يحرث ببس الفولكلورى المتخصص ال يمكن ف

ى          ة األمر إل ة فى نهاي ور محلي واد الفولكل أآثر م فحسب، إذ يؤدى الدرب الخاص ب
ل    ن قب د وضعت م ا ق ى يتصدى له اآل الت ت المش ا آان الم، وربم ول الع ق ح طري

الم      –ربما بإمكانيات أآبر بكثير  –ع الدراسة موض ارات أخرى من الع ومن   .فى ق
وريين فى         ين الفولكل ات األخوة ب اء جسور لعالق هنا فإنه يتحتم على الفولكلورى بن

ات البحث      .العالم آله ؤتمرات، وحلق وذلك عن طريق المشارآة فى المنظمات والم
ا     ية، وعالق ات الشخص ة العالق ة، وتنمي ز    العالمي ين مراآ ات ب ل، والعالق ت العم

ة  ات         .الدراسة المختلف اريخ الفولكلوري ًا بت ًا آافي م إلمام ذلك أن يل ه آ  )٣٤(وينبغى علي
Folkloristics    ذا الموضوع فى ، وذلك لكى يعرف الخطوط العريضة لنمو وتقدم ه

ة التى       ه النظري ة، ومواقف  مختلف البالد، فلكل بلد أساتذته العظام، وتعصباته القومي
ا  ربط   .يفضل التمسك به ى ت ارات الت ن المه ة م اك مجموع ذا فهن ى ه وعالوة عل

فهو محتاج لقدر آاف من المعرفة باألدب لكى يتمكن من   .الفولكلورى بعلوم أخرى
ا لكى      ة باألنثروبولوجي دراسة أوجه االستخدام األدبى للتراث الشعبى، ومن المعرف

راث الشعبى ب    ات الت اريخ، لكى      يمكنه الوقوف على عالق ة بالت ة، ومن المعرف الثقاف
ارة     . يستطيع تفهم الصدق التاريخى لمواد التراث الشفاهى  ومن الممكن أيضًا اإلش

م الموسيقى      ا، وعل ة، والجغرافي م  Musicologyإلى علوم أخرى مثل علم اللغ ، وعل
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نفس   م ال ة      .االجتماع، وعل ة والتاريخي ة واألنثروبولوجي فى  إال أن االتجاهات األدبي
  .تناول مواد التراث الشعبى هى التى تمثل المرتبة األولى

ومن الواضح أن تدريب الفولكلورى يتطلب قدرًا آبيرًا من الخبرة فى العمل  
ذلك    احف، وآ واد المت راث    الميدانى، واستخدام المكتبات واألرشيفات، وم رة بت الخب

بالد األخرى تطي .ال م يس ر ممن يتصورون أنه اك آثي ك فهن ع ذل عون الحصول وم
ماذا يفعل الفولكلور؟ "و" ما هو علم الفولكلور؟"على إجابة على أسئلة أساسية مثل 

در      .فى خمس دقائق من الحديث العابر"  ذا الق نفس ه وهم ال يوجهون هذا السؤال ب
 .وم اإلنسانية أو االجتماعيةدارسين فى الفروع األخرى من العلمن عدم المباالة لل
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  المراجع

، وفيلهلم جريم عاش ١٨٦٣حتى  ١٧٨٥ياكوب جريم عاش من : األخوان جريم ) ١(
، من علماء فقه اللغة األلمان اشتهرا بدراساتهما فى المثيولجيا  ١٨٥٩حتى  ١٧٨٦من 

انظر دراسة تحليلية إلنتاجهما مع . والقصص الشعبى والقانون القديم واللغة األلمانية
حكايات البيت : "محمد الجوهرى: التركيز على دراساتهما لألدب الشعبى عند 

مشرف (احمد أبو زيد : ، مقاال فى "ىاألخوان جريم ودراسة األدب الشعب" واألطفال
  .١٩٧٢دراسات فى الفولكلور ، دار الثقافة، القاهرة، ) : على التحرير

فى االستعمال ) ١: (فى أربعة معان  Mythologyيستخدم مصطلح ميثولوجيا ) ٢(
ثم اكتسبت الكلمة معنى جديداً ) ب". (مجرد قص القصص"المبكر للكلمة، كانت تعنى 

األنثروبولجية والفولكلورية، وهو الدراسة المنظمة المنهجية لألساطير فى الكتابات 
: الخارقة عند شعب من الشعوب، ومن أمثال تلك الدراسات كتاب روث بندكت 

: وكتاب فرانز بواس .  ،Ruth Benedict , Zuni Mythology ميثولوجيا الزونى 
األسطورة "أحياناً لتعنى وتظهر كلمة ميثولوجيا ) ج. (ميثولوجيا جماعة التسمشيان

إذ أن األسطورة الخارقة عند الجماعات البدائية تمثل علماً يتناول " الخارقة ذاتها
بالشرح والتفسير الظواهر الطبيعية واالجتماعية، على نحو يشبع حاجة البدائى إلى 

 الستخدام المصطلح فى هذا  Malinowskiانظر تقييم مالينوفسكى " . المنطقية"المعرفة 
أما المعنى ) د.(  .١٩٤٦ , The Foundation of Faith and Morals:المعنى فى كتابه 

  K. Wilsonوويلسون   H. S. Robinsonاألخير فيظهر بإيجاز فى كتاب روبنسون 
أن المجموع " إذ يقوالن   Myth and Legends of All Nations , P. x(folk)بعنوان 

  ". "People) األمة(ن ميثولوجية هذا الشعب الكلى للقصص التى أبدعها شعب معي

) األلمانية أساساً(هى اإلثنولوجيا األوروبية اإلقليمية   Volkskundeالفولكسكنده ) ٣(
والتعريفات التى وضعت . والفولكلور كما تدرس فى البالد الناطقة باأللمانية

بصفة عامة بينما تركز للفولكسكنده كثيرة جداً، ولكن أبرزها أنها تدرس الثقافة الشعبية 
 Lowerاتجاهات أخرى داخل هذا الفرع من فروع العلم على دراسة الراق األدنى 

Stratum   وال يختلف ) ويطابق بعض الباحثين بين هذا الراق األدنى وتراثهم(فى األمة
  .عن هذا كثيراً االتجاه الذى يعرف الفولكسكنده بأنها دراسة الحياة الشعبية

إيكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات اإلثنولوجيا : كسنده عند قارن مادة فول
دار المعارف، الطبعة : القاهرة  -.والفولكلور، ترجمة محمد الجوهرى وحسن الشامى 

: وسنشير إليه فيما بعد على سبيل االختصار باسم (  ٢٧٥-٢٦٧، ص ١٩٧٢األولى، 
: علم الفولكلور .  " وانظر كذلك محمد الجوهرى). قاموس اإلثنولوجيا والفولكلور

  .١٩٧٠، سبتمبر ١٤، مقال بمجلة الفنون الشعبية، العدد "محاولة لتعريفه
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ولقد . هى حياة الشعب وأساليبه كموضوع للبحث العلمى  Folklifeالحياة الشعبية ) ٤(

أصبحت دراسة الحياة الشعبية كجزء من علم اإلثنولوجيا معترفاً بها اليوم كأحد 
: لوجيا اإلقليمية واألوروبية قارنفى البحث الوظيفى بارزاً فى االثنو األهداف الرئيسية

  .١٨٧قاموس االثنولوجيا والفولكلور، ص 

يستخدم مصطلح الفن اللفظى واألدب الشفاهى كمترادفين فى كثير من األحيان،  )٥(
إال أن بعض الفولكلورين يرون أن هناك فروقاً بين المصطلحين تفصل بينهما على 

 W.Bascomمن ضآلتها، فمصطلح الفن اللفظى، الذى قدمه ويليام باسكوم   الرغم
ص  Funkفى المقال الذى ظهر فى قاموس فونك  ١٩٤٩عام   Watermanووترمان 

، يؤكد على الجانب الفنى للنتاج التعبيرى الشعبـى، فى حين أن الفن يمثل جانباً ٣٩٨
أما مصطلح األدب الشفاهى فقد . ددةواحداً من طبيعة هذه المادة ذات الوظائف المتع

واستخدمه العديد من األنثروبولوجيين  R.Redfieldاقترحه روبرت ردفيلد 
 –إال أن هذا المصطلح . Horskovitsوالفولكلورين وعلى رأسهم هيرسكوفيتس 

متناقض مع نفسه، حيث تتنافى طبيعته الشفاهية مع  –وخاصة فى اللغة اإلنجليزية 
فى اللغة اإلنجليزية، وخصوصاً أنها مشتقة من الالتينية  Literatureب طبيعة لفظة األد

Literature  انظر جون جرينواى، األدب عند البدائيين". تعليم النحو والكتابة"بمعنى .  

John Greenway , Literature Among The Primitives, ١٩٦٤, XII. 

األدب "ح فى شكله العربى وغنى عن البيان أن هذه المشكلة ال تنسحب على المصطل
  " .الشفاهى

التراث " شخصية"اهتم الباحثون على اختالف اتجاهاتهم النظرية بدراسة مشكلة  )٦(
وقد حسمت المشكلة حسماً . الشعبى أى انتسابه أو عدم انتسابه إلى مبدع فرد بالذات

قارن " . ؤلفال شخصية الم"ال تعنى " مجهولية المؤلف"نهائياً لصالح الرأى القائل بأن 
يورى سوكولوف، الفولكلور قضاياه وتاريخه، ترجمة حلمى شعراوى وعبد الحميد 

  .وما بعدها ٢١، ص١٩٧١الهيئة العامة للتأليف والنشر، : حواس، القاهرة 

لعلنا يجب أن نفرق بدقة بين ثالثة أنواع متقاربة بعض الشىء من مواد اإلبداع  )٧(
فالنكتة عبارة عن قصة قصيرة جدا . والقصة الفكاهيةالنكتة، والنادرة، : الشعبى هى 

تتميز بطبيعتها الدرامية، كما أنها تتميز بتصعيد الحدث ونهايته بطريقة فجائية تتركز 
فى أن  كلتاهما   ancedoteوتشترك النكتة مع النادرة . فيها الفكرة األساسية فى النكتة

دث الطريف الذى يسرد سرداً كما أنها تثير الضحك، إال أن النادرة قد تعنى أحيانا الح
. قد تعنى أسطورة تاريخية مرتبطة بشخص معين  -وخاصة فى اللغة اإلنجليزية  –

 merry taleأما القصة الفكاهية . ومن ذلك قصة جورج واشنطون وشجرة الكريز
فتشترك مع النكتة فى طابعها الفكاهى القصصى، وتختلف عنها فى الطول وغياب 

  .يد المشار إليه فى النكتة، وغياب النهاية الفجائية فى الغالبعنصر التصع
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بشكل فضفاض بعض الشىء  epicيستخدم مصطلح ملحمة أو الشعر البطولى  )٨(

للداللة على أنواع متعددة من الشعر الشعبى التى تحكى بطوالت أفراد غير عاديين، أو 
ن أقرب األمثلة إلى هذا النوع وم. أعمال اآللهة كما فى اإللياذة واألدويسة لهوميروس

فى التراث العربى السيرة الهاللية، وسيرة عنترة بن شداد، وإن كانت طبيعتها 
  :انظر .  mythicalأكثر منها خرافية   legendanyأسطورية 

- William Paton Ker. Epic and Romance , ١٨٩٧ , second edition, London 
١٩٠٨. New Edition , New York , ١٩٥٧. 

: القاهرة -.الهاللية فى التاريخ واألدب الشعبى . وراجع كذلك عبد الحميد يونس  -
  .١٩٥٦مطبعة جامعة القاهرة، 

التى تفيد معنى   non lexicalتعرف كل لغة مجموعة من األصوات غير الكالمية ) ٩(
شكل محدداً وواضحاً قابالً للتوصيل من شخص إلى آخر، ولكنها مع ذلك ال تصاغ فى 

ومن هذه األصوات تلك المستخدمة فى سوق الدواب، والتعبير عن . كلمة هجائية
   .إلخ…الدهشة، واالستنكار، واإلعجاب 

فى دراسات الفولكلور جميع  Material cultureيندرج تحت مفهوم الثقافة المادية ) ١٠(
جات الفنية األدوات والمعدات التى تشيع فى االستخدام الشعبى، وكذلك األعمال والمنت

ويهتم بدراسة مواد الثقافة المادية أكثر من فرع من فروع الفولكلور، . الشعبية
 Ergologyويهمنا هنا بوجه خاص اإلرجولوجيـا . كاإلرجولوجيا ودراسة الفن الشعبى

وقد كان هذا المصطلح شائعاً بوجه خاص فى كل . أو دراسة الثقافة المادية والفنية 
على أن اإلرجولوجيا ال تهتم باألشياء فحسب وإنما تتناول كذلك  من ألمانيا والنمسا،

ويشير البعض إلى أن األرجولوجيا قد تطورت ى النمسا . العمليات الفنية فى إنتاجها
. وال شك فى أن هذا أكثر اتفاقاً والمعنى اللفظى للكلمة" . دراسة للعمل"بحيث أصبحت 

: إلنثروبولوجيا هذا المصطلح بأنه فى قاموسه ل Winickهذا بينما يعرف وينيك 
وهو يعنى أيضا دراسة . دراسة المصنوعات التى تصنع لالستعمال ال للتجارة"

". تأثيرات العمل على الكائن الحى البشرى من وجهة نظر فسيولوجية وسيكولوجية
قاموس األثنولوجيا : أنظر . وهو توسيع لمعنى المصطلح ليس منتشراً فى أوروبا 

  .٣٦- ٣٥ر، ص والفولكلو

للداللة على تخلف أحد أجزاء   Culturallagيطلق مصطلح التخلف الثقافى ) ١١(
وتكون نتيجة ذلك إما رواسب ثقافية أو . المركب الثقافى فى أثناء عملية التغير الثقافى

أن نظرية التخلف الثقافى تقوم على  Sorokinوقد أوضح سوروكين . أثر ثقافى
وهى النظريات التى ترى أن كل جزء من . لمجتمع والثقافة النظريات التكاملية فى ا

أجزاء النسق الثقافى االجتماعى يمكن أن يتغير بنفس المعدل الذى يتغير به كل جزء 
كما يعرف التخلف الثقافى بأنه . آخر، وإال أدى ذلك إلى ظهور حاالت إجهاد اجتماعى
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ة إلى تغير فى التقنيات الالمادية يعبر عن التأخير فى ترجمة التغير فى الثقافة المادي

  .٨٦-٨٥انظر المرجع السابق، ص. التى تتحكم فيها

من المفاهيم األساسية فى الدراسات  Customيعد مصطلح عادة اجتماعية ) ١٢(
اإلثنولوجية أو دراسات الحياة الشعبية، ولذلك كثيراً ما دار الجدل حول أهميتها، 

دمة فى كثرة التعريفات التى وضعت لهذا ويتضح المدى الواسع للتفسيرات المق
  .٢٤٩-٢٤٧قارن المرجع السابق، ص . المصطلح

فى رأى بعض المؤلفين سلوك أو نمط سلوكى يتميز عن العادة  usageالتقليد ) ١٣(
custom أن المجتمع يقبله عموماً دون دوافع أخرى عدا التمسك بسنن األسالف .

هذا وقد حبذ . folkwaysجدها فى العادات الشعبية ويفتقر التقليد إلى قوة الجزاء التى ن
بعض المؤلفين التمييز بين التقليد والعادة االجتماعية، على حين رفضه البعض اآلخر، 

انظر، قاموس اإلثنولوجيا . ممن يرون أنه يمكن استخدام المصطلحين كمترادفين
  .٢٤٧، وص  ١٢٦-١٢٥والفولكلور، ص

وهو أبرز من تناول  Van Gennepال فان جنب دراسة تحليلية ألعم: انظر ) ١٤(
" المدخل إلى الفولكلور الفرنسى : "عند علياء شكرى  –طقوس العبور بالدراسة 

 -) .مشرف على التحرير(أحمد ابو زيد : فى  -" .دراسة آلراء وأعمال فان جنب
  .١٩٧٢دار الثقافة، : القاهرة  -.دراسات فى الفولكلور 

فى (عالجة مفصلة للعالمات التى تنبئ بوقوع حالة الوفاة قدمت علياء شكرى م) ١٥(
الثبات والتغير فى عادات : "فى الفصل األول من دراستها ) رأى المعتقد الشعبى

  ".الموت فى مصر منذ العصر الملوكى حتى العصر الحاضر

- Aliaa Shoukry, Wandlung und Konsen-vienung des totenbrauches in Agypten 
Von der Mamlukenyeit bis Zur Gegenwart, Bonn, ١٩٦٨. 

تقترب لعبة البيسبول بصفة عامة من لعبة شعبية تمارس فى بعض أنحاء ريف ) ١٦(
فريق مهاجم يحاول . التى ينقسم فيها الالعبون إلى فريقين" السبع طوبات"مصر وهى لعبة 

شكال هرميا عند  ذوات أحجام متسلسلة تأخذ(عن طريق قذف الكرة هدم السبع طوبات 
وبعد ذلك يحاول الفريق المدافع إعادة ترتيب هذه الطوبات السبع ). ترتيبها فوق بعضها

بينما يحاول الفريق المهاجم إصابة أفراد الفريق . فوق بعضها بالوضع الذى كانت عليه
فمن لمسته الكرة يخرج من اللعبة فإذا تمت إعادة الطوبات إلى صورتها . المدافع بالكرة

  .األولى قبل خروج جميع أفراد الفريق المدافع اعتبر هذا الفريق منتصراً

هى عملية صهر فكرتين أو نسقين دينيين مختلفين،  Syncretismالتوفيقية ) ١٧(
والتوفيقية صورة من صور التكيف، ويمكن القول بأنها تمثل المقابل . متناظرين عادة

قاموس اإلثنولوجيا : انظر. عادة التفسير فى إ  Herskovitsالدينى لمفهوم هيرسكوفيتس 
  .١٤٣والفولكلور ص
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عملية إضفاء معان "عند هيرسكوفيتس هى   Reinterpretationإعادة التفسير) ١٨(

قديمة على عناصر جديدة، أو العملية التى تغير فيها قيم جديدة األهمية الثقافية ألشكال 
عنصر المستعار فى الثقافة المستعيرة ومن خالل عملية إعادة التفسير يتكامل ال". قديمة

" إعادة التنظيم"هذا الطراز من التكيف الثقافى   Kroeberأو المتقلبة، ويسمى كروبر 
reorganisationقاموس اإلثنولوجيا : قارن . ، ويعد شكالً خاصاً من أشكال التوفيقية

  .١٤٣و ٣٩-٣٨والفوكلور، ص ص 

  Voodoجيين على أن كلمتى هودو وفودو هناك اتفاق بين غالبية األنثروبولو) ١٩(
فاودو ) نسبة إلى جزيرة هايتى فى البحر الكاريبى(مشتقتان من الكلمة الهايتية 

Vaudou  . ويذهب هيرسكوفيتس إلى أن زنوج داهومى األفريقيين هم الذين قدموا هذا
تقلت الكلمة ولقد ان. المعتقد إلى ذلك الجزء من العالم بعد استجالبهم كرقيق من أفريقيا

والنظام السحرى المرتبط بها إلى جنوب الواليات المتحدة وخاصة والية لويزيانا فى 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وذلك عقب طرد الفرنسيين من 

 –وتشير كلمة فاودود الهايتيه التى اشتقت بدورها من كلمة داهومية . جزيرة هايتى
وينبه هيروسكوفيتس . اشتقت من أنساق المعتقدات الدينية األفريقية إلى عبادة متكاملة

تشير إلى أى معتقدات عن زنوج ) وهودو(االستخدام الشائع لكلمة فودو = =إلى أن
فى كتابات  -على سبيل المثال –العالم الجديد ترجع أصوله إلى أفريقيا، كما يتردد ذلك 
خاطئ كما يتضح من العرض  غير المتخصصين وأدب الرحالت، وهو استعمال

  :قارن مادتى هودو وفودو فى قاموس فونك . السابق

- Standard dictionary of Folklore, Mythology and Legend, ed. By M. Leach, II, 
Vols. ١٩٤٩. 

M. J. Herskovits, The New World Negro, F. S.  ًوانظر أيضا  :  

Herskovits, ed., Indiana University Press, Bloomington, ١٩٦٦, pp. ٦٦-٦٥ and 
٣٦١-٣٥٤. 

كلمة يونانية األصل، تعنى موهبة خاصة أو قوة خارقة   Charismaالكاريزما ) ٢٠(
وبفضل   Charismatic Leadersيزود بها بعض األشخاص الذين يعرفون عندئذ باسم 

ومن ثم . عجزاتهذه القوة يستطيع هؤالء األشخاص األفذاذ تحقيق أعمال خارقة أو م
فى قلوب رعاياه  –إن لم يكن الجالل  –يستطيع القائد الكاريزاماتى أن يلقى الرهبة 

ويرجع الفضل فى إدخال مصطلح . بفضل حدسه الذى ال يخطئ أو مناعته الخاصة 
إلى المؤلفات السوسيولوجية إلى عالم االجتماع األلمانى ماكس " القيادة الكاريزماتية"

  ).الملهمة(ظريته الشهيرة فى السلطة الكاريزماتية ون  Weberفيبر 

  .كما تعرف عندنا" نفرة الحمار"أو " الرشحة"مثل ) ٢١(
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(∗ ) Viola Alford , Sword, Dance and Drama 

  .كما هو الحال عندما مثال فى األعداد الكبيرة لفرق الرقص الشعبى) ٢٢(

" وخرافات"  beliefs" معتقدات" الواقع أن جمهور الدارسين ال يقر هذا الفصل بين) ٢٣(
Superstitions   فال ". المعتقدات الشعبية"فكلها اليوم تدخل تحت مفهوم واسع شامل هو

" وخرافة"و!) أى صحيح " (معتقد"يمكن أن نميز داخل تلك المعتقدات الشعبية بين ما هو 
لباحث ، إذا أن مجرد هذا الفصل ينطوى على حكم قيمى من جانب ا)أى خطأ وباطل(

فى نظره " باطالً"على هذا المعتقد أو ذاك، وهو ينصب نفسه حكماً على معتقد قد يكون 
: انظر . حسب فلسفة وتراث غيره ) وصحيح) (حقيقى(وحسب فلسفته وتراثه ولكنه 

  ".معتقدات شعبية"ريتشارد بايتل، قاموس الفولكلور األلمانى، مادة 

O. Erich and R. Boitl . Worterbuch der deutschen Volkskund Stuttgart , ١٩٥٥. 

وقائع تاريخية متفردة أو ) Sageويقابلها فى األلمانية ( Legendتصف األسطورة ) ٢٤(
وهو ما يطلق عليه . غير عادية يعتقد بصحتها وجوازها وإن لم يمكن إثباتها تاريخياً

بل اإلسالم، ص األساطير العربية ق: انظر ). قصة(عبد المعين خان المصطلح العام 
  .٥ .W. md. J. Grimm , Deutsche Sagen Vol. I,p: ، وكذلك ١٣

" سطر"انظر مادة (فى العربية " أسطورة"فى اإلنجليزية كلمة  Legendومقابل مصطلح 
وهى مستعملة فى ) هـ ١٣٠٠، طبعة بوالق،  ٢٨، ص ٦فى لسان العرب ، مجلد 
خبار سد مأرب وقصة يوسف وإخوته وما ، مثل أ)األولين(القرآن للداللة على وقائع 

. إلى ذلك مما هو ممكن تاريخياً ويتميز بأقل قدر ممكن من الخوارق والمستحيالت 
فاألسطورة فى العربية أيضاً تشير إلى شيئ ممكن تاريخياً وإن كان مستبعداً ، فى 

ه تشير إلى شىء مستحيل وإن اعتقد البعض بصحت  Mythحين أن األسطورة الخرافية 
. ويمثل هذا التمييز وجهة نظر العلوم األنثروبولوجية واالجتماعية. وجواز حدوثه

  .، والمراجع الواردة هناك٤٢قاموس اإلثنولوجيا والفولكلور، حاشية ص: انظر 

  .قررت جامعة إنديانا أخيرا منح درجة الليسانس فى الفولكلور أيضاً) ٢٥(

(∗) American Folklore Society . 

ص مهتم بجوانب معينة من الفولكلور هى الجوانب الفنية وبخاصة هو شخ) ٢٦(
لألسف  -نشرها فى قوالب فنية جديدة مما يغير طبيعتها األصلية، وهو االتجاه الغالب 

  .على أسلوب من يتصدون لمعالجة التراث الشعبى فى مصر –

تجدر اإلشارة هنا إلى أن األرشيف والمتحف بالنسبة لرجل الفولكلور ) ٢٧(
واألنثروبولوجيا عموما وسيلتان متشابهتان فى وظيفتهما، ومختلفتان فى أسلوب أداء 

ولكن على حين يحتوى . فكالهما يهدف إلى ضغط المادة الثقافية. هذه الوظيفة
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األرشيف على تجريد للمادة فى صورة وصف كالمى، أو رسم تخطيطى، أو تصوير 

االحتفاظ بعينات أصلية طرازية  فوتوغرافى أو غير ذلك، نجد أن المتحف يحاول
  . للمادة نفسها، وخاصة فى مجال الثقافة المادية

أخذت المتاحف التاريخية والثقافية تفرد أقساماً للفولكلور واإلثنولوجيا، أو على ) ٢٨(
كما ظهرت متاحف إقليمية . األقل تحرص على اقتناء مواد فولكلورية وإثنولوجية

وعن هذا الطريق انبثق نوع آخر . واإلثنولوجية المحلية تركز على المواد الفولكلورية
يتجه إلى االحتفاظ بأقدم منزل أو مبنى فى المنطقة ويتوفر فيه الطابع الشعبى، مع 
االحتفاظ بأدواته وأثاثه وأزياء ساكنيه وأدواتهم، وذلك بعد صيانته بالطبع وتهيئته لكى 

بالمتحف "لتالية هى إنشاء ما يعرف ثم كانت الخطوة ا. يصبح متحفاً صالحاً للزيارة
، وتقوم فكرته على إعادة خلق جو الحياة التى يحياها الشعب، وطرق عمله "المفتوح

ومظاهر إبداعه، ومن ثم فهو يعرض مبانى بأكملها ومعدات وأدوات من البيئات 
وال شك أن عرض وحدات عمرانية شعبية كاملة يتطلب مكاناً . اإلقليمية المختلفة

وغير مسفوف، ويفترض بالضرورة توفير بيئة قريبة إلى حد ما من البيئة  واسعاً
وتنسق تلك الوحدات فى . الطبيعية التى كانت تلك األشياء قائمة فيها فى األصل

وقد كان لدول الشمال . مجموعات طبقاً للمناطق الثقافية لإلقليم الذى يمثله المتحف
عبد : انظر فى هذا الموضوع . لمتاحف األوروبى فضل الريادة فى هذا النوع من ا

، مقال بمجلة "المتحف المفتوح بين متاحف الفولكلور واإلثنولوجيا"الحميد حواس، 
المتحف "وكذلك الدكتور عثمان خيرت، . ١٩٧٠ديسمبر  ١٥الفنون الشعبية، العدد 

  .١٩٦٩مارس  ٨، مقال بنفس المجلة، العدد "اإلثنوجرافى للجمعية الجغرافية المصرية

(٢٩) Arne – Thompson , Type index of Folktales.  

: الحلقة األولى: نظم فهرسة القصص الشعبى"حسن الشامى، : انظر حول هذه الفهارس
، ص ١٩٦٩مارس سنة  ٨مقال بمجلة الفنون الشعبية، العدد " فهرست الطراز

بنفس  ، مقال"فهرست الموتيفة: فهرسة القصص الشعبى "، ولنفس المؤلف ٤٠-٢٩ص
  .٩١- ٨١ص ص  ١٩٦٩يونيو سنة  ٢٩المجلة، العدد 

تحكى قصة، وعادة ما تعرف بأنها قصة ) موال(هى أغنية شعبية  Balladالباالد ) ٣٠(
وخاصة ما ينتمى منها إلى ) الموال القصصى(وتتميز الباالد . مروية فى قالب شعرى 

ا الشمالية، بأنها ذات طابع التقاليد اإلنجليزية واالسكتلندية، وما يوجد منها فى أمريك
وغالباً ما تبتدئ فى منتصف األحداث،  Stanzaوينقسم بناؤها إلى مقطوعات : درامى 

وتعتمد على التكرار، والصيغ الشائعة والمآلوفة فى ثقافة الجماعة، وكذلك تقفز من 
حدث إلى آخر بدون مقدمات، بينما تركز على أحداث أخرى وخاصة ما كان منها 

ولقد أضاف بعض الباحثين صفة أخيرة يصرون على أنها . لعاطفة والشعورمحركا ل
  .Melodic) المنغم(جزء ال يتجزأ من الباالد أال وهى األداء الميلودى 
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Francis James Child.The English and Soottish Poular Ballad , ٦ Vols, ١٨٨٢-
١٨٩٨. 

، والعربى Marchenلمانى مساويا للمصطلح األ  Fairy Taleيعتبر مصطلح ) ٣١(
ويعرف تومبسون مصطلح الحكاية الشعبية بأنها قصة طويلة نسبيا تحتوى ). حدوته(

وتدور أحداثها فى عالم غير واقعى ليس له . متتابعة) وقائع(على موتيفات أو أحداث 
 S. Thompson, the: انظر. زمان أو مكان أو طبيعة محدودة كما أنها تمتلئ بالعجائب

Folktale , N. Y. ١٩٤٦, p. ويجب اإلشارة هنا إلى أن كلمة .  .٨Fairy Tale  بهذا
إذ أنها ال ينبغى بالضرورة أن تحتوى على . المعنى تنطوى على شئ من التجاوز

أو كائنات مشابهة، كما أن القصص التى تحتوى على أمثال تلك  Fairiesجنيات 
   Fairy Talesالكائنات ليست جميعاً بالضرورة 

هو نظرة الجماعة الى نفسها، وافتراضاتها عن   Esotericالعامل اإليسوتيرى ) ٣٢(
االكسوتيرى ) العنصر(أما العامل . عنها هى) الجماعة األخرى(تفكير اآلخرين 

exoteric  فهى فكرة الجماعة عن جماعة او جماعات أخرى، وما تظنه تلك الجماعة
قدم األمريكى ويليام هيوجانسن عن تصور الجماعات األخرى عن فكرها هى، وقد 

W. H. Jansen   فى  مجلة فابوال  ١٩٥٨هذه الفكرة وتعريفها عامFabula  ،األلمانية
وجدير بالذكر أن هذه الفكرة قد عولجت من قبل . ٢١١-٢٠٥، ص ١٩٥٩، ٢الجزء 

 أنظر ethnic slur , blason populaineولكن بطريقة أقل تحديداً وأقل شموالً فى مفاهيم 
  .٤٤-٤٣ .Dundes, the Study of Folklore , pp. كذلك 

من هذا مثال مجموعات األغانى والقصص التى ال تقدم الخلفية االجتماعية أو ) ٣٣(
ومن النماذج األكثر تعقيداً لهذا . أنساق المعتقدات التى تعتبر امتداداً لها وناشئة عنها
ها التاريخ المصرى فى العصور الوضع كتب التاريخ والموسوعات الثقافية التى عرف

كمؤلفات المقريزى، وابن اياس، وغيرهم من ناحية، ثم النويرى والقلقشندى (الوسطى 
فهذه المصادر تحفل ببعض عناصر التراث ذات األهمية الكبرى ). من ناحية أخرى

ولكنها تقدم فى سياق مختلف، وألغراض مختلفة، وعلى الباحث أن يبذل جهوداً خارقة 
فيها محاوال النفاذ إلى مادته، وقد يحالفه الحظ أحياناً، وقد يكون العائد فى  ليغوص

  .أحيان أخرى أقل بكثير من الجهد الذى بذل، وبصورة مخيبة لآلمال أحياناً

. هذا المصطلح فى كتابه الفولكلور الروسى Sokolovاستخدام يورى سكولوف ) ٣٤(
ذا المصطلح ليحل محل الفولكلور، وذلك وهناك دعوة فى الواليات المتحدة الستخدام ه

، ونالحظ هنا وجه الشبه )الفولكلوريات(واسم العلم ) الفولكلور(للتمييز بين اسم المادة 
 .Linguisticsبين هذا المصطلح ومصطلح علم اللغة أو اللغويات 
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  الرابعالفصل 
  إعادة إنتاج التراث الشعبى

  )*(لب الدرس الفولكلورى المعاصر

  تمهيد -١
اء     موضوع إعادة إنتاج التراث من الموضوعات التى أخذت تشغل اهتمام علم

ور  ه     –الفولكل الم آل توى الع ى مس االت      –عل ورة االتص ى لث دايات األول ذ الب من
ر      داث تغيي ن إح ه م ذر ب ا تن ة، وم ات      اإللكتروني بكة العالق ى ش وعى ف ى ون آم

  .اإلنسانية قاطبة

ى      وتعددت االجتهادات لبلورة مفهوم إعادة اإلنتاج، وتدقيقه، وإلقاء الضوء عل
ا      ن أن تثيره ى يمك كالت الت األحرى المش ة، أو ب ه المنهجي ل جوانب ه، وتأم مكونات

ا    . دراسته على الصعيد المنهجى ادة اإلنت وم إع ذى  ومنطلق الحديث هنا هو مفه ج ال
دآتوراه  الته لل ى رس عيد المصرى ف دآتور س ه ال ه . تصدى ل ن عرضه أن م م ونفه

  :يضمن عملية إعادة اإلنتاج

  .عمليات التواتر أو التناقل •

  .وعمليات االستعادة •

  .)١()باالستعارة أو باإلبداع(وعمليات اإلضافة  •

المى  –ولست أغالى عندما أقول إن رواد علم الفولكلور    د   – على الصعيد الع ق
شأنهم فى ذلك شأن زمالئهم . شغلتهم آثيرًا بعض قضايا إعادة إنتاج التراث الشعبى

انية          ة اإلنس اج الثقاف ادة إنت تهم مشكلة إع ذين شغلتهم وأرق ا ال . علماء األنثروبولوجي
ل        ئلة من قبي ور أس م الفولكل ل عل ن يتكون أو   : فطرح بعض هؤالء الرواد فى حق أي

                                                           
  .آتب هذا الفصل الدآتور محمد الجوهرى) *(
لدآتور سعيد المصرى إلى عضويتها منذ أآثر التى ينتمى ا –خصصت هيئة بحث التراث ) ١(

: المجلد الثانى بأآمله من تقارير بحث التراث والتغير االجتماعى لدراسة موضوع –من عامين 
وأغلب فصول الكتاب إسهام مباشر فى موضوعات إعادة إنتاج . التراث الشعبى فى عالم متغير

اإلبداع والتراث : مد الجوهرى عندراسة مح –فى سياقنا هذا اآلن  –التراث، وبشكل خاص 
ولكن الدآتور سعيد لم يرجع . ، الفصل األول١٩وجهة نظر علم الفولكلور، مرجع رقم . الشعبى

  .إلى أى من بحوث ذلك الكتاب
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بناء االجتماعى، أم عند السفح، أم أنه يتخلق بمساهمـة آل  فى قمة ال.. يتخلق التراث
زل "جماعة وآل مستوى؟ وبافتراض تخلقه فى قمة البناء االجتماعى، فهل  ى  " ين إل

ى؟     " يصعد"الطبقات األدنى، والعكس بالعكس، هل  ى أعل ى إل ات األدن تراث الطبق
ا عم    " تصنيع "وبافتراض إسهام آل جماعة فى   تم بينه راث، هل ت ة،   الت ات مبادل لي

  .إلخ …وما هى قواعدها، ومعاييرها، وآثارها؟

ور         ا المنظ ة عليه د لإلجاب ا ويجته ى يطرحه ئلة الت ض األس ا بع ك آله تل
ى  ) منظور علم االجتماع(السوسيولوجى  فى علم الفولكلور، الذى يرآز اهتمامه عل

  ).، الفصل الثانى عشر١انظر مرجع رقم (الشعب صانع التراث 

ور  ب –ولكنى    دع     –رغم ما قرأت وما عرفت من إنتاج علماء الفولكل م أجد أب ل
ـرن   –وال أآثر أصالة من صياغة األستاذ أحمد رشدى صالح لقضية   –قبل نصف ق

عبى    راث الش اج الت ادة إنت ديث،       . إع ـة، والتح د التنمي ن تهدي ه ع ياق حديث ى س فف
راث  ا للت اهيرى وغيره ال الجم ائل االتص ر، ووس نيع، والتحض عبى  والتص الش

ة، نجده يبشرنا       بالد النامي ة    –المتداول فى أغلب ال ر ال    –ببصيرته الثاقب أن التغي ب
درة         . يمكن أن يقضى على التراث الشعبى ة وق ه من مرون ع ب ا يتمت راث بم ذا الت فه

على إعادة التكيف مع آل ظرف إنسانى جديد، يستطيع أن يحفظ ويبقى على بعض  
تمرار  ا االس ق له تطيع . عناصره ويحق ك يس ل ذل ى مقاب وء   –وف انون نش بفضل ق

وم وفى آل مجال         –البدائل  دًا فى آل ي ًا جدي . أن يخلق عناصر جديدة، ويبدع تراث
  :لنقرأ آلماته الصافية

ديالت "   أة التب ة لوط اة التقليدي راث الشعبى يتعرض ضمن جوانب الحي إن الت
ة، والن       اة الحديث اليب الحي ى أس ن تبن ة م ديالت الناتج ى    والتع ع ف ن التوس ئة م اش

ة االقتصادية     ر البني االستخدامات التكنولوجية الحديثة، والمتأثرة أعظم التأثر، بتغيي
ر      رورات التحض ًا لض ة، وفق ة والثقافي ديث  Urbanizationواالجتماعي والتح

Modernization.  

ك االستخدام          ا، ذل ويزيد من وطأة هذه العوامل، ويضاعف من انتشار تأثيره
وى ال  ائل     الق ال وس ى مج ا، ف ة وتطبيقاته ة الحديث ة العلمي ه المعرف ا تقدم دائب، لم

ة       . االتصال الجماهيرية ا بمثاب رة األرضية آله د أصبحت الك ة الصغيرة  "لق " القري
ة           ائل اإلذاع ى وس ة ف ة المطبق تخدامات التكنيكي ى االس دم ف ة التق ى مواجه ف

  .والتليفزيون
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اس،      وباإلضافة إلى تأثير وسائل االتصال ال   ى سلوك الن ة عل ة الحديث جماهيري
رية      ة البش ل المخالط إن عوام ة، ف اة الحديث اليب الحي ى أس ى تبن د ف ا المتزاي وأثره
ر          ى التغيي ة دواع ى مقدم بحت ف ياحة أص تيطان والس رة واالس ى الهج ة ف المتمثل

  .الناشطة بالنسبة لمختلف الثقافات

ان  وفى مواجهة عوامل التغيير نرى أن مادة المأثورات    الشعبية، يحكمها قانون
  .قانون االستمرار وقانون نشوء البدائل: أساسيان، هما

دارج      قانون االستمرارأما    أثوره ال ودع م فيعنى لنا، أن اإلبداع الشعبى يظل ي
ه، ويظل        ه ومعتقدات ه، وضوابط سلوآه وأخالق خالصة تجاربه، وذخائر قوله، وفن

ون قائ   ة تك ة حاج أثور، لكفاي ذا الم ه   يوظف ه ه ويتناقل ل يذيع ه، ويظ ى حيات ة ف م
ل     . ويردده ى جي ل إل ة، ومن جي ذا   . وقد يقتدى به، ويتناقله من بيئة إلى بيئ يصدق ه

ا           ا مضى منه ائر عصوره، ومراحل تاريخه، م النظر على المأثور الشعبى فى س
  .وما يأتى فى المستقبل

أثورات الشعبية       دائل فى الم ا، أ  وأما قانون نشوء الب ى لن ن استمرارية  ، فيعن
ا    اة ذاته تمرارية الحي ل اس عبى، تماث داع الش ذا اإلب وت،   –ه ات تم ا جزئي ففيه

اذج أخرى تكتسب     وجزئيات تولد، وفيها نماذج تفقد وظائفها وداللتها وتختفى، ونم
ا      د، وفيه اط تتجم ول، وأنم اط تتح ا أنم دة، وفيه ل جدي دة، أو دالئ ائف جدي وظ

أثورات تق     دارها وم نكمش م أثورات ي ا     م رى، وفيه أثورات أخ ل م ل مح يم وتح
  .مأثورات تهاجر وتستقر فى مواطن استعمال جديدة

تقرار              ن االس اء، وم وء واالختف ن النش زر وم د والج ن الم يل م ذا الس إن ه
دفق        يل المت ذا الس واء، ه تقاق واالنط ن االش د، وم د والتجم ن التولي رة، وم والهج

ل  . االستمرار فى مادة المأثور الشعبى يطرح قانون البدائل مواآبًا ومالحقًا لقانون ب
اة التى             تالءم مع ظروف الحي ى أن ي ة عل أثور الشعبى بعام إنه يطرح خاصية الم

  .يدرج فيها، ويتحرك فى حياة أهلها

اة          ق الحي ة لتطبي أتى نتيج ى ت ر الت ل التغيي أن عوام لم ب ا نس ن أنن الرغم م وب
ى    الحديثة، ونتيجة للمخالطات الثقافية والبشرية ه وذ عل أثير والنف ى عوامل بالغة الت

رى      ا ن كاله، إال أنن عبى وأش راث الش ادة الت ر    –م ب اآلخ ن الجان ذه  –م أن ه
ة،       ى المالءم درة عل ة والخصوبة والق المأثورات الشعبية، تملك من عناصر المرون
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ائر     ى س ما يجعلنا نرفض جانبًا ذلك الظن القائل بأن الحداثة ستقضى بالضرورة عل
رر لوجوده   جوانب ال ". مأثور الشعبى، وسائر أنواعه، وستلغى وظائفه، وتلغى المب

  ).٨مرجع رقم (

اج يضعنا فى قلب              ادة اإلنت أن موضوع إع ة السريعة ب ذه المقدم نخرج من ه
ات االستمرار، واتجاهات هجرة العناصر الشعبية،       : ميدان دراسة تغير التراث آلي

الرفض والصد والنفور، وعمليات التحوير وآليات االستعارة والتبنى، وآذلك آليات 
د، أو    ع جدي ا لواق ة لتطوعه ى العناصر القديم ى تجرى عل ة الت د والمواءم والتجدي

  .إلخ …"محلى"لتطوعها لواقع " مستوردة"على عناصر 

ة      المعروضة هو   ) الشعبية (فاالنتقاء من بين آالف أو ماليين العناصر التراثي
ذه الدراسة التى فتحـت       ومازلنا ن. عملية إعادة إنتاج د ه حتاج فى بالدنا، خاصة بع

ه ورسخته، أن نعرف         ه، وأّصلت ل من خالل بحوث     –الموضوع من أوسع أبواب
ال الشعبى    –علمية رصينة   ًا        (دور الخي ل فردي ًا أيضًا، ب ؤثر فردي ذى يتواجد وي ال

واردة من مصدر خارجى      ) باألساس ادة الشعبية ال وع،  : فى التفاعل مع الم أو مطب
  .مذاع، أو نتيجة اتصال شخصى

اج        –مثًال  –وأشير فى هذه الجزئية    ادة إنت د إع ردى للمتلقى عن إلى المزاج الف
د "وصفة الطعام التى سمعها من أحد، وقد ينتهى به األمر إلى إخراج صنف   ". جدي

ه ال    ويذآرنا هذا بالدور المبدع للراوى الذى يحكى قصة سمعها من راو آخر، ولكن
ا دًا  يحكيه ها أب داع  (هى نفس تنا اإلب ى دراس ل ف ن التفاصيل والتحلي د م انظر المزي

ات، وعن    ). ١٩والتراث الشعبى، مرجع رقم  ويمكن أن نقول نفس الشىء عن النك
عبية   ة الش ن بعض الوصفات الطبي اء، وع ع األزي ا عناصر …تصنيع قط خ آله إل

ع ظروف دد وتتطور وتتكيف م ى آل ممارسة تتج واتر، ولكن ف ع  تت دة وواق جدي
  .جديد

ولكن عمليات إعادة اإلنتاج قد تفرض فى بعض األحيان فرضًا تكييف بعض      
عناصر التراث الشعبى المستمدة من عصر مضى لكى تستطيع أن تكسب أرضًا        

فهنا يتحتم، أو يتعين، أو قد يحسن أن تدخل عليها تغييرات . وتعيش فى عصر جديد
ة فى     وقد ت. فى الشكل، لكى تناسب العصر ناولت بعض الدراسات المصرية الحديث

رة     اة المتغي ايرة الحي الفولكلور بعض صور التجديد فى الشكل من أجل التكيف ومس
ة     فى عالم المشتغلين بالسحر، وفى ميدان حالق الصحـة، المطبب الشعبى فى القري
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  ).١٧مرجع رقم (

ديالت أجريت فى مضمون بعض عناصـر           آما أوضحت دراسات أخرى تع
ك استخدام الساحر         اة واالستمرار، من ذل ى الحي  –التراث الشعبى لتجعلها أقدر عل

اب  تعلم  –الش ديث –الم ر    : الح ق أث حرية، لتحقي ه الس ى عمليات ة ف اقير الحديث العق
ر      بابًا وأآث ر ش ور أآث وس جمه ى نف ق ف ع وأعم اع أوس وى وآسب إقن رع وأق أس

  ).١١دراسة على مكاوى، مرجع رقم . (تعليمًا

ممارسات عالجية شعبية قديمة تستمر وتتواصل،  –مثًال  –لكننا نشاهد اليوم و  
. ولكن بعد أن تغير فقط فى مسماها، أى أنها ال تغير ال فى شكلها وال فى مضمونها 

القرآن، أو            ا العالج ب ق عليه ات الممارسات التى أصبح يطل ك عشرات ومئ من ذل
  .إلخ…لعالج بالفيزياء الحيوية، أو ا)أسماء اهللا الحسنى(العالج باألسماء 

ه،      ى مفهوم ت أن تجل ابقة حاول ة س ه دراس ا ل د أفردن داع فق ا موضوع اإلب أم
ل، وأن توضح شروطه،       واتر والنق ى الت برغم تقليدية التراث، وآونه آيانًا قائمًا عل

  ).١٩مرجع رقم (وآليات التعجيل به ومقاومته 

ور االر     راث مح اج الت ادة إنت ل موضوع إع ى  ويمث روع البحث ى المش از ف تك
ًا     ه العمل حالي و   (الضخم الذى يجرى في ذ أول يولي دة ثالث سنوات    ٢٠٠٠من ) ولم

ن          اهرة ع ة الق ة اآلداب جامع ة بكلي ات االجتماعي وث والدراس ز البح ل مرآ داخ
اعى     ر االجتم ة الشعبية والتغي ى       . التراث والثقاف اء الضوء عل ؤرة البحث هى إلق فب

ة والخ ة المرآب اعى  العالق ر االجتم راث والتغي ين الت بة ب وم  . ص ا مفه راث هن والت
  .بأوسع معانيه، التراث الرسمى والتراث الشعبى على السواء

فالتراث آيان متغير وغير . ويتطلب ذلك النظر إلى التراث من منظور دينامى  
د (ثابت   م ال يتوقف      )أو جام ادة التوظيف بشكل دائ اج وإع ادة اإلنت ه طابع إع . ، ول
ؤمن ا يتضمن      وي ر، آم ة للتغي ب دافع ا يتضمن جوان ل باحث منصف أن تراثن آ

ر  ة للتغي رى معوق ب أخ راث   . جوان ين الت ة ب روع لرصد العالق د المش ذا يجته وله
راث من            ر فى الت ة للتغي ات المواتي ى العوامل واآللي والتغير من خالل التعرف عل

  .احية أخرىناحية، واآلليات والعوامل المعوقة للتغير فى التراث من ن

ه        ال، وأن ر األجي وارث عب وإذا اتفقنا على أن التراث هو المخزون الثقافى المت
يم           م يكون حامًال للق لوآهم، ومن ث اس وس يمثل األرضية المؤثرة فى تصورات الن
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راث فى    –مع قليل من التجاوز   –ويمكن القول . وتجارب الشعوب فى التغير أن الت
دو   وم ب ديولوجيات السياسية فى المجتمعات الصناعية      المجتمعات التقليدية يق ر اإلي

ر       . المتقدمة وى التغيي ين ق دائر ب ة  (آما يمثل التراث ساحة للصراع ال ) باسم الحداث
  ).باسم الدفاع عن الموروث(والقوى المضادة للتغيير 

ة للمشروع، أن       ويأمل القائمون على هذا البحث، آما أآدوا فى خطتهم المبدئي
ون موضوع ال ادة  يك ن م دأ م ى تب ة الت ة الوطني ًا للدراسات االجتماعي بحث نموذج

ن      تمدة م ون مس ًا، تك ة أيض اهيم محلي ة ومف اهج علمي تعين بمن ة، وتس ة محلي علمي
ات         ة التى نشأت فى بيئ ة الغربي ات االجتماعي طبيعة المادة العلمية دون نقل النظري

ازالو       ون م احثون غربي ذها ب ا، ونف ا فيه ام    غربية، وتم تطبيقه أثرين باإلطار الع ا مت
  .للثقافة الغربية

ا       ل منه ل آ ًال، يمث ر عم ة عش ى اآلن أربع روع حت ذا المش ن ه د صدر ع وق
اوين   . تقريرًا بحثيًا عن واحد من موضوعات المشروع الكبير أذآر منها بعض العن

  :على سبيل االستشهاد

  .عمال مصر بين ثقافة التصنيع والثقافة التقليدية  •

ا  • أثير أنم ة ت اة الثقافي كيل عناصر الحي ى تش ران عل ة : ط العم ة ميداني دراس
  .لسياقات اجتماعية متباينة بمصر

ة   • عبية الديني االت الش ة   : االحتف وى المحافظ ر وق ديناميات التغي ة ل دراس
  .والتجديد

دراسة فى اتجاهات وعوامل التغير االجتماعى فى المجتمع   : الطب الشعبى  •
  .المصرى

ة والت  • وى المحافظ ادى ق راث الم ى بعض عناصر الت د ف ة : جدي ة حال دراس
  .لألزياء الشعبية المصرية

ام  : ديناميات تغير التراث الشعبى فى المجتمع المصرى  • دراسة لعادات الطع
  .وآداب المائدة

  .التسامح االجتماعى بين التراث والتغير  •

ع      • راث والواق ين الت رية ب رأة المص ايا الم ر   : قض ات والتغي ة للثب دراس
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  .جتماعى والثقافىاال

ادة    • د ق ى عن ل األهل ة بالعم يم المرتبط ة الق ى منظوم ة ف راث والحداث الت
  .المجتمع المدنى

  .الثابت والمتغير فى آليات الضبط االجتماعى  •

ددها         غ ع ع أن يبل ى يتوق ة، الت ة القيم ارير البحثي ك التق ل تل أمول أن تمث  –والم
د  –عندما تكتمل  ر       ثالثين آتابًا، أساسًا لمزي ة، والتنظي يالت الكلي رؤى والتحل من ال

ن     م يتوقف ول التجاهات التغيير وفهمًا لقوى المحافظة، والحوار الدائم بينهما الذى ل
  .يتوقف مادام اإلنسان يعيش ويفكر ويبدع

ا            دة زواي راث من ع اج الت ادة إنت وسنحاول فى هذا الفصل أن نتأمل قضية إع
ادة إنت      وم إع ل إضاءة لمفه ام       لعلها تمث ر االهتم ا آمل أن تثي راث الشعبى، آم اج الت

م،  دًا من الفه ى تنتظر مزي كاليات الت ر من القضايا واإلش ع الكثي احثين لتتب دى الب ل
  .ومزيدًا من المعرفة

ـدأ        راث، فأب يولوجية لعناصر الت ة السوس ى الرؤي دخًال ل ذ م ى أن أتخ وطبيع
امالً  فها ع ع بوص ة المجتم ى خريط راث عل ة الت ل حرآ ه  بتأم ل قوت ن عوام م

ات        . واستمراره ى دور بعض الفئ ه إل ة السوسيولوجية أن ننتب ك الرؤي آما علمتنا تل
ـل       ًا فى مقاب ذا طبع والمهن فى إعادة إنتاج التراث من زاوية دعمه واستمراره، وه

  .أميل إلى التجديد –بحكم تكوينها وظروفها  –الفئات التى تكون 

ى بع    عبى ف راث الش ى الت ة تفاعل والنظر إل ن زاوي ى الحضرى، وم ده الريف
ًا   تراث الريفيين مع تراث أبناء الحضر فى اإلطار القومى، هذا النظر ُيجلى لنا جانب

  .مهمًا من جوانب وعمليات إعادة إنتاج التراث على نطاق جماهيرى واسع

ة، أو          ات االجتماعي نظم، أو العملي د بعض ال وتتوقف دراستنا بشكل خاص عن
راث          المستجدات ا اج الت ادة إنت ة إع ؤثر فى عملي دور فاعل وم . لكبرى التى تسهم ب

تقلة   رة مس ى     –فأخصص فق ورين عل احثين الغي ارة فضول الب ام وإث ت االهتم للف
راث  وعات   –الت ن موض ل م د    : لك التراث، والتجني ه ب اهيرى وعالقت يم الجم التعل

ائل االتصال    راث، ووس اهيرى التى    اإلجبارى آقناة من قنوات إعادة إنتاج الت الجم
  .تعيد إنتاج التراث
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ض        ر بع ات هج ن عملي ديث ع وع بالح ى الموض ائر إل رة الط تم نظ ونخ
ة      و آلي ا، وه ا عنه راث وتخليه بعض عناصر الت ة ل ات االجتماعي ات والفئ الجماع

ى  تعارة والتبن ة االس ة آللي اس   . مقابل ا الن اس، وإنم ن الن قط م اك عناصر ال تس فهن
  .ُتسقطها وتهجرها

اه، أال وهو          وتن   ه من االنتب ا هو جدير ب م يستأثر بم اولت آذلك موضوعًا أراه ل
راث        اج الت ة إعادة إنت راث الشعبى فى عملي وحاولت فى الجزء    . دور مجموعات الت

راث     اج الت ادة إنت ة إع ات لعملي اذج والتطبيق دم بعض النم ة أن أق ن الدراس ر م األخي
اة الشعبية، آصناعة ق    ون      الشعبى فى مجاالت الحي اث الشعبى، واستلهام الفن طع األث

  .الشعبية فى إبداع فن جديد بوصفها شكًال من أشكال إعادة اإلنتاج

االت      ام، أو االحتف ادات الطع عبية، أو ع اء الش دان األزي ى مي رق إل م أتط ول
المرأة   ات المتصلة ب دات والممارس عبى، أو المعتق عبية، أو الطب الش خ …الش د . إل ق

ا  صدرت عن آل موضوع    ا     –منه ذلك عن غيره اب مستقل يمكن للباحث      –وآ آت
  .المهتم أن يرجع إليه، ويستكمل رؤيته لمختلف جوانب عملية إعادة إنتاج التراث

وفى الخاتمة توقفت عند نموذج محدد يلقى الضوء على دور الطباعة والنشر،    
راث      م  . أو الحوار الدائم بين المطبوع والشفاهى فى شتى عناصر الت ى   –والمه عل

  .أن تنجح صفحات هذا الفصل فى إثارة االهتمام بهذا الموضوع المهم –أية حال 

  حرآة التراث على خريطة المجتمع  -٢
  عامل من عوامل قوته واستمراره

ابقة     ة س ى دراس ت ف ا(تناول ع آتابن د  : راج ابق، المجل ع س ور، مرج م الفولكل عل
راث الشعبى    األول، الفصل الثانى عشر، االتجاه االجتماعى فى     اول الت بالتفصيل  ) تن

راث الشعبى،            ة من الت ة المختلف ات االجتماعي نصيب آل جماعة من الجماعات والفئ
ال،       ر األجي ه عب راث، وتناول ذا الت وحاولت إلقاء الضوء على دور آل منها فى حمل ه

  .والعمل على اإلبداع فيه وتجديده وتعديله، إن بالحذف أو باإلضافة

ود أن     ا ن ر  ولكنن ت النظ ا  –نلف دد     –هن ذا التع رغم ه كال ب ذه األش ى أن ه إل
رد       اة الف داخل فى حي زامن وتت ا وتت ذى يمارس    . والتنوع إنما تتجاور آله الفالح ال ف

ا       ا رأين ه آم رة، ول ت رب أس س الوق ى نف و ف ذلك، ه راث بوصفه آ ن الت ًا م جانب
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ة   واجبات مراسيم يؤديها بهذه الصفة، وهو أيضًا عضو فى جماعة جوا    ر، وفى فئ
  ).شابًا آان أو شيخًا(من فئات العمر 

ة المشترآة            ين الجماعات المختلف ة أخذ وعطاء مستمرة ب فكما أن هناك عالق
رد  ين الف داخل ب ذ وعطاء وت ة أخ اك أيضًا عالق د، هن ومى واح راث شعبى ق ى ت ف

ذى وهذا التداخل أو التفاعل هو ال . وبين تراث جماعات وتكوينات اجتماعية متباينة
ة،         ات االجتماعي ات والتكوين ذه الجماع ين ه افر ب ة أو تن ام عزل اًال لقي دع مج ال ي
ه صفة التجانس والتماسك فى          ويحولها جميعًا إلى خاليا متفاعلة فى نسيج واحد ل

ة ابع العضوى    . النهاي ك الط ع ذل ى م ة ال تنف ودة ملموس ة موج انس حقيق ذا التج فه
آزره مع   للثقافة الشعبية، الذى يكفل لكل عضو  تفرده وتميزه، ولكن أيضًا تفاعله وت

  .سائر أعضاء الثقافة

ين       آزر ب وقد أبرزنا فى تلك الدراسة بوضوح عالقة التبادل وهذا النوع من الت
افى المشترك     ـن شأن   . الجماعات والفئات االجتماعية المختلفة داخل النسيج الثق وم

ل  ى تعم وى الت ا عن بعض الق اون أن يكشف لن ذا التع م شمل ه ى ل اء عل ى الخف ف
ل           ا يمث نين، مم ر آالف الس ًا متصًال عب ا ترابط  –الثقافة الشعبية وتوحدها وترابطه

ين            –آما قلنا  ا ب ة عليه زة الدال ا صورتها الخاصة الممي العامل الحاسم فى إعطائه
ين     . الثقافات األخرى ة ب وهذه القوى هى التى تنظم فى الوقت نفسه العضوية الدائم

  .لمكونةاألجزاء ا

  دور بعض الفئات والمهن فى إعادة إنتاج التراث -٣
اك بعض         ا أيضًا، أن هن أآد البحث فى علم الفولكلور فى الخارج، وفى بالدن
راث         ى الت اظ عل ى الحف ًا ف ب دورًا خاص ا تلع ز بأنه ى تتمي ة الت ف الحرفي الطوائ

ا،     ا ومجال اهتمامه ا   الشعبى ورعايته، طبعًا فيما يتعلق بدائرة عمله فمجرد وجوده
ات      ـن فئ وم بي ل ي ره آ ى نش ل عل راث وعم ذا الت ة زرع له و بمثاب ا ه وأداء عمله

ول    –آما تمثل هى نفسها   . وطوائف جديدة وع من      –إن صح الق ذا الن مستودعًا له
  .التراث

فى   –بال منازع –التى لعبت فى الماضى الدور الرئيسى " الداية"من هذا مثًال   
ور  ى ن ال إل ى أداء إخراج األطف ى اآلن ف دنيا، ومازالت هى الوجه الرئيسى حت ال

ا  دأت تنازعه د ب ات ق دات القانوني ادات والمول فيات والعي ل، وإن آانت المستش العم



١٠٧  

دميها م . اختصاصها وتسحب األرض من تحت ق ا آانت ترس ا أنه م هن ن المه ولك
والدة لم         ل ال ا قب واع األآل والمشروبات التى يجب أن تتناوله ساعدتها  للواضعة أن

د     ا بع على تقوية الطلق وبالتالى تيسير الوالدة، وآذلك األنواع التى يجب أن تتناوله
هى أيضًا التى    . الوضع مباشرة، وطوال أيام النفاس حتى تستطيع استرداد صحتها 

ه      دعو ل ه، وتسمى وت ؤذن علي وهى التى   .. تتلقى الطفل بين يديها، فتقوم بنظافته وت
  .وتظل تلعب أدوارًا أخرى طوال تلك الفترة. رف عليهتنظم احتفال السبوع وتش

ة آه       اه من أن مهن ي      وتبدو داللة ما قلن راث مع ل ت ى حفظ وتناق ن، ذه تعمل عل
د      ة يفق ذه الوظيف رة االضطالع به ة لمباش دة القانوني ب أو المول ول الطبي ن دخ ولك

دى الموروث،          ا الشعائرى التقلي ال والمراحل طابعه ذه األعم وتتحول  آثيرًا من ه
ا المراسم والطقوس    دخل الحامل المستشفى وتخرج     . إلى أفعال عقالنية ال تغلفه فت

د إجراء جراحة             ا بع ى المستشفى وخرج منه و دخل الشخص إل ا ل منه بوليدها آم
  .عادية ال مجال فيها للطقوس أو الموروثات الشعبية التقليدية

ا ضد حدوث التطور          الطبيعى والمنطقى   وال يعنى هذا بحال من األحوال أنن
ـا          دات، ولكن اء والمول ى األطب دايات إل ال من ال ى االنتق والسليم فى مجال آهذا، أعن
ا هو نفسه مشارآة فى حمل           ات لعمله نشير فقط إلى أن مجرد ممارسة بعض الفئ

ات الشعبية          . التراث وتوصيله  ة من الموروث روة هائل ذه تترآز ث د طوائف آه وعن
  .قائمين على جمع وتسجيل التراث الشعبىينبغى أن تجتذب انتباه ال

ذآر            ا يمكن أن ن دة، وإنم ة أو المول ى الداي ة الحال عل وال يقتصر األمر بطبيع
زه بالغسل   (آالحانوتى : قائمة طويلة من المهن الذى يقوم بإعداد الميت للدفن وتجهي

ه    ر، ودفن ى القب ل إل ن والحم خ…والكف ر    )إل ى تبخي يش عل ذى يع ى ال ، والمبخرات
وت ال ك       …متاجر والمحال والبي اء ذل دعوات أثن ارات وال الوة الصيغ والعب خ، وت . إل
  ).انظر، علم الفولكلور، مرجع سابق(

  الفئات األميل إلى التجديد -٤
ه            راث، توجي ر الت ة تغي راث، خاصة من زاوي اج الت تتطلب دراسات إعادة إنت

يًال   م ظروف ع    –اهتمام أآبر إلى الفئات التى تعد أآثر م ى عن     –دة بحك ى التخل إل
  .القديم، وتبنى الجديد، ومسايرة الموضات

باب       ة الش أتى فئ ات ت ذه الفئ ى رأس ه ى    . عل ارق النفس رف أن الف ن نع ونح
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ارزًا فى    ) إلى ثالثين سنة مثًال ١٤من (والعقلى بين الشباب  والمسنين يلعب دورًا ب
ريقين عن بعضه راث الف ز ت ذه . تميي احثين ه ر من الب ى أن ويرجع آثي روق إل الف

ر             ا الشباب أآث ه، بينم ه وتحن إلي رتبط ب ى الماضى، ت دًا إل عقلية المسن مشدودة أب
  .اندفاعًا نحو المستقبل وتطلعًا إليه

دى      زى الشعبى التقلي ى   . فالشباب هم دائمًا أول من يتخلى عن ال راث األدب والت
ياء الخ      ل األش ى حين تحت ار، فعل ة   للشباب مختلف بعض الشىء عن الكب ـة مكان ارق

نس،   ة بالحب والج ور المتعلق تهويهم األم باب تس د الش ار، نج وس الكب ى نف رة ف أثي
  .وذلك سواء فى القصص أو األغانى

ى            ار ف باب والكب ين الش روق ب ود ف ة وج ة هام ات أوروبي ت دراس ا أثبت آم
ة         ى عمل شئ، أو فى دق المشغوالت التى يصنعونها، سواء فى درجة الحرص عل

ات الزخارف والنقوش   الصنع، أو مو رة أخرى مدى        . تيف ا م درك هن ا ن والشك أنن
ب   ك الجوان ى تل وء عل اء الض ة إللق ة متخصص ات فولكلوري ى دراس ا إل حاجتن

  .الخاصة المعقدة

د،       ى فكر جدي بعد ذلك تأتى فئة أصحاب الدعوات، وأقصد بها آل من يدعو إل
ر       رف النظ ع، بص ة المجتم ديل حرآ د، أو تع رى جدي ف فك ان   أو موق ا إذا آ عم

ى          دعوة تسعى إل ا إذا آانت ال التغيير المراد محدود النطاق أو واسع النطاق، وعم
ة    رويج لعملي تبنى فكر جديد، أو العودة إلى فكر سلفى قديم وإحيائه والتمكين له والت

  .إلخ…تطبيقه واألخذ به فى حياتنا المعاصرة

رة التى خلقت     والمثال القريب هنا الجماعات والفئات والتنظيمات ا   ة الكثي لديني
ية        ة الماض ود الثالث الل العق وى خ المى ق د إس ة م اتهم   . حرآ ت توجه د تماس وق

ائحهم   اليمهم ونص ال   –وتع ة الح دات    –بطبيع ات والمعتق ن الممارس ر م ع الكثي م
ا       ة، وترسم خطوطه اة آامل والرؤى الشعبية، ألن الدعوة الدينية بطبيعتها تبشر بحي

يم ومن ث. بكل التفاصيل راث الشعبى لتنظ ع خطة الت ذا التماس م ع ه د أن يق م الب
  .وإدارة تفاصيل الحياة اليومية

د     ة بع ه العلمي دأ أول بحوث ـار أن يب د اخت عيد المصرى ق دآتور س م أن ال وأعل
ار اإلسالمى النشط        ة التي ًا لرؤي الدآتوراه بدراسة عن تصور المجتمع المنشود وفق

ا   ى الس ارزًا عل اطًا ب وم نش ية المصريةالي ذا  . حة السياس از ه د أن إنج ن المؤآ وم
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ـاز    –العمل سوف يضئ  ين الموقف الفكرى للجماعات        –بشكل ممت ة ب ذه العالق ه
  .اإلسالمية وعمليات إعـادة إنتاج التراث الشعبى

د      –أما الفئة الثالثة الجديرة باالهتمام    ى التجدي ل إل ة المي م سكان    –من زاوي فه
ا  . حضريون فى مقابل الريفيينالمدن، أى السكان ال ابقة     –وقد سبق لن فى دراسة س

بالد      – ى بعض ال ت ف ى أجري ة الت ات الفولكلوري ن الدراس ة م ى طائف رنا إل أن أش
اء     . األوروبية، وآشفت عن ظواهر فريدة فى هذا المجال  د أوضحت استمرار بق فق

د اختفت فى    بعض العادات فى المدينة بين الطبقات العمالية، على حين أنها آان  ت ق
ة        . أصولها الريفية منذ أمد بعيد ًا من القاعدة العام تثناء طريف ذه النتيجة اس وتمثل ه

ى     ة إل اطق الريفي ول المن ى تح ابق، أال وه ياق س ى س ا ف ا عنه ى تكلمن الت
د       " مناطق ترسب"أو " مستودعات" راث الشعبى التى تكون ق لمختلف عناصر الت

  .اختفت من المدينة وبطل استعمالها

أن العالقة بين اإلنسان القروى واإلنسان الحضرى  –على أية حال  –والمؤآد   
تهالك   ى اس ا عل ا، وأثره داول(وتطوره ه  ) أو ت ـى، وإبداع راث الشعب عناصر الت

ه  ار في ه(واالبتك ادة إنتاج ات إع ذنا  ).. أى عملي ا أخ زداد وضوحًا إذا م ن أن ت يمك
  .ءة التاريخالُبعد التاريخى فى االعتبار، وأحسنا قرا

  الُبعد الريفى الحضرى وإعادة إنتاج التراث -٥
راً     ًا آبي عبى تفاوت راث الش ن الت اآن الريف م ة وس اآن المدين اوت حظ س . يتف

راث الشعبى،        ر من مختلف عناصر الت فعلى حين ال يزال القروى يحتفظ بقدر آبي
م            نهم ل راثهم، ولك ر من ت وا عن الجانب األآب د تخل دن ق ه    نجد سكان الم وا عن يتخل

جميعه، وال يمكن أن يتخلوا عنه أبدًا، وإن ابتكروا له أشكاًال وتنويعات جديدة، ربما 
ه      رًا عن وى تعبي تحمل مضامين ودالالت جديدة أآثر التصاقًا بواقعهم الحضرى وأق

  ).أى عملية إعادة اإلنتاج(وتالؤمًا معه 

ات آيف    م، اختالف ى الك ى االختالف ف اك عالوة عل ن هن رة أيضًاولك ة خطي . ي
ا      وعى، نشير منه وفى وطننا العربى أجريت دراسات عديدة على هذا االختالف الن

ين  الح ب دى ص د رش ز أحم ى تميي ـة: إل ه العامي دى، أدات عبى تقلي أدب .. أدب ش
ة      . الفالحين ة أو الفصحى، وهو أدب جمهور المدين وأدب شعبى حديث أداته العامي

آما ). ١٨، ص٧األدب الشعبى، مرجع رقم : شهرانظر آتابه األ(والطبقة الوسطى 
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يتعين أن نشير إلى دراسات حسن الخولى عن الفروق الريفية الحضرية فى بعض    
ات     ا استعرض عالق عناصر التراث الشعبى، خاصة األولياء والطب الشعبى، وفيه

اء  ذ والعط كال   –التفاعل واألخ ار األش ذلك ابتك د وآ ع جدي ع واق خاصة التكيف م
ة  –دة الجدي انظر دراسته فى المرجع     . (بين تراث المعتقدات فى الريف وفى المدين
  ).١٩رقم 

ارة خاصة، وهى الدراسة          وتستحق دراسته عن اإلبداع فى الطب الشعبى إش
ن  دد م عبيين المتخصصين وع الجين الش دد من المع دانى لع ع مي ا بتتب ام فيه ى ق الت

اس،  ة   اإلخباريين بمدينة المنصورة، ومدينة بلق ا  " (ميت العامل  "وقري ، )مرآز أج
نبالوين " (شبرا قبالة"وقرية  ك بهدف الوقوف      )مرآز الس ة، وذل ، بمحافظة الدقهلي

ب     ت الحاضر، وتلمس جوان ى الوق عبية ف ة الش ات العالجي ى أوضاع الممارس عل
ال ذا المج ى ه داع ف الث  . اإلب الجين، وث ين المع ن الحالق ة م ى أربع ردد عل م الت وت

ي ات واثنت ن   داي دة م ال، وواح الجى األطف ن مع دة م ون، وواح ات العي ن معالج ن م
رحة      دم أض ن خ ة م ى خمس افة إل حرة، باإلض ن الس ين م راع، واثن الجى الق مع

ردًا   . األولياء آما تم عقد مقابالت شخصية مع هؤالء المعالجين، ومع أربعة عشر ف
ة والمالحظة   واعتمدت الدراسة إلى جانب ال . من المترددين عليهم طلبًا للعالج مقابل

انبين،   ى تتصل بج اط الت ن النق ددًا م ذى يتضمن ع دانى، وال ل المي ل العم ى دلي عل
األول يدور حول مظاهر اإلبداع فى الممارسات العالجية الشعبية، أما الثانى فيدور 

  .حول ديناميات اإلبداع فى هذه الممارسات

داع فى مجال الممارسات ا       ة الشعبية،   تعدد الدراسة بعض مظاهر اإلب لعالجي
الجين   ا بالمع تص أوله الجين     . تخ ن المع ًا م ن أن بعض ة ع فت الدراس د آش فق

اك            ب، فهن ذ وقت قري راف من وا مجال االحت د دخل رفين ق ر المحت المتخصصين غي
دور     محترفون جدد يعززون الميدان باستمرار، آذلك آشفت الدراسة عن ظهور ال

دم أضرحة األول  ه بعض خ ذى يؤدي ر العالجى ال افر ومباش كل س اء بش ق . ي ويتعل
فقد آشفت الدراسة عن عدد من   . المظهر الثانى بأساليب العالج والمواد المستخدمة

اليبهم    ن أس ورون م عبيين يط الجين الش ن المع رًا م ى أن آثي ة عل واهد الدال الش
ى    . العالجية، لتحسين الخدمات التى يقدمونها دل الشواهد عل وفيما يخص األجر، فت

وع      أن تقاضى م والن ث الك ن حي رًا م هد تغي د ش ورهم ق عبيين ألج الجين الش . المع
عبى           ب الش ى أن الط واهد عل دل الش ث ت ى، حي ق بالمرض ع يتعل ر الراب والمظه
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ف    ى الري تمراره، ف ى اس ل عل اءه وتعم ظ بق ات تحف اك دينامي ر، وأن هن مزده
  .والحضر

ى مجال الممارسات العالج   داع ف ات اإلب عبية، وتوضح الدراسة دينامي ة الش ي
دين،            د النفسى، واالعتصام بال افى، والُبع د الثق ى، والُبع د الطبق والتى تحدد فى الُبع
واالعتصام بالطب الرسمى واتخاذ رموزه موجهًا، وسلبيات النسق الطبى الرسمى، 
الم         زة اإلع ة، ودور أجه ادرها العالجي ى مص ودة إل ة، والع و الطبيع ل نح . والمي

  ).١٩مرجع رقم (

نتقلنا إلى ميدان العادات والتقاليد الشعبية فنجد تلك االختالفات أشد وضوحًا   وإذا ا  
اء شكرى فى دراستها عن     . من ميدان األدب الشعبى ر   : "وقد قدمت علي ات والتغي الثب

ة   " فى عادات الموت فى مصر منذ العصر المملوآى حتى العصر الحاضر شواهد حي
د آان   . ، وأيضًا إعادة إنتاج التراث الشعبى على هذا التغير، أو قل التجديد واالبتكار وق

من شأن ذلك أن أصبحت عادات الموت وتقاليد وممارسات الحداد تتخذ اليوم فى المدن 
ه فى الريف          ذى تظهر ب اة     . المصرية شكًال يختلف عن ذلك ال د أثرت طبيعة الحي فق

ا  على ظهور الفئات المحترفة التى تضطلع بإعداد ال) فى المدن(الحضرية  جثة، وحمله
ة فى القرى ألداء       . إلخ…إلى القبر، ودفنها ات محترف ه فئ هذا فى الوقت الذى تنقطع في

دة آذلك وجدت المدينة . هذه األعمال راث، أو        حلوًال جدي اج الت ا فى إعادة إنت تسهم به
رة  . استمرار مضامينه العامة وأهدافه الكبرى من خالل تكييفها للظروف الجديدة المتغي

وارع   فبسبب ظر ى الش رور الكثيف ف يم الم وارع وضرورات تنظ ثًال –وف الش  –م
ا    ازة، وحجمه يرة الجن دة لمس ول جدي رت حل يمهم،  (ابتك ارآين، وتنظ داد المش أع

ر ذلك  ) إلخ…واستقبالهم، وتوديعهم د هذه    . والطريق الذى تسلكه، وغي وطبيعى أن تمت
ا         ذلك من عادات     التأثيرات إلى عادات ومراسم الحداد، والمشارآة، وآل م يتصل ب

  ).١٢مرجع رقم(انظر عرض هذه الرسالة فى آتاب علياء شكرى . (وتقاليد

ف          ين الري ات ب ل االختالف تعراض آ ى اس ا إل ا تطرقن و أنن ة ل ول القائم وتط
ـًا          ة مرتبط ذى أصبح فى المدين زى ال انيهم، وفى ال والمدينة فى ألعاب األطفال وأغ

اص بالب   ابع خ المى واضح، وط ابع ع ى   بط زال ف ا ال ي رية، بينم ا الحض روليتاري
دى    ه التقلي ى حال ة صورًا وأشكاًال         . الريف عل اة فى المدين ا استحدثت الحي ذا بينم ه

اهى بصورة أوسع    . إلخ…جديدة للعادات والمرح واالعتقاد . ففى المدينة تنتشر المق
ى           ناعة إل ى ص ارة إل ى تج لية إل ن تس راض، م ن األغ ًا م ددًا متنوع ارس ع وتم
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). إلخ…آعيد األم، وعيد الطفولة(آذلك استحدثت المدن أعيادًا جديدة . إلخ…تخدما
راح     ة األف ى إقام ه إل دن تتج ذت الم آتم    -وأخ ل الم ة أق واد أو ف –وبدرج ى ن

  .إلخ…صاالت

ـى  "على ذلك مثاًال واضحًا فى آتابه  Bachويسوق باخ    ور األلمان ، إذ "الفولكل
د اختفت     يحدث فى بعض األحيان أن تكون: "يقول ة ق إحدى العادات الشعبية القديم

ة        ا مازالت معروف د، بينم ذ وقت بعي ـى    –بين الطبقات الريفية من ين   –بشكل جزئ ب
نقدى أو هدايا بمناسبة  " نقوط"من هذا مثًال عادة تقديم . الطبقات العمالية فى المدينة

ذا فى بعض أشكا      . الزواج فى بعض أقاليم ألمانيا ة  وهناك شئ قريب من ه ل التحي
  ".والعبارات التى يتبادلها الناس عند اللقاء

كلة،    ذه المش ى أن ه ا إل ارة هن ود اإلش ين اإلنس  ون ا ب ة وتطوره ى العالق ان أعن
راث الشعبى   ى استهالك عناصر الت ه عل ك آل ر ذل روى واإلنسان الحضرى وأث الق

د ا       ذنا الُبع ا أخ وحًا إذا م زداد وض ن أن ت ه، يمك ار في ه واالبتك ى  وإبداع اريخى ف لت
ة      . اعتبارنا ة المختلف  –فهنا يمكن أن تلقى لنا األرقام واألوضاع فى المراحل التاريخي

رين        ر والعش ع عش رنين التاس ى الق ر ف ديث للتحض اريخ الح ة الت وء  –وخاص الض
  .الكافى على حجم النمو الحضرى وتطور قدراته وأثره على الريف وعالقته به

  تاج التراثالتعليم ودوره فى إعادة إن -٦
ى،         د عل ه محم ى خطورت ه إل آان التعليم أحد أدوات نهضة مصر الحديثة، انتب

ده، خاصة الخديوى إسماعيل      د      . وأوالده من بع يم بع ام بنشر التعل وتواصل االهتم
  .ذلك

اء الشعبية المصرية            ا عن األزي اوى فى بحثه اتن الحن المرجع  (وقد سجلت ف
م  يم  ) ١٣رق ن دور التعل ة ع ة مهم راث  لمح ر الت ى تغيي ا   –ف ة بحثه ى حال و ف وه

دة حصيفة      –وأبدت مالحظة عامة . األزياء الشعبية ر    –من مالحظات عدي ى أث عل
ر          م عوامل التغي راث بوصفه أه ر الت ى تغيي النهضة التعليمية فى عهد إسماعيل عل

ى : فى مقابل العوامل الخارجة(الداخلية   آاالستعمار، والجاليات األجنبية، والسفر إل
  ).إلخ …الخارج

ذه النقطة          تها حول ه اوى فى دراس اتن الحن ة    : "تقول ف آانت النهضة التعليمي
ى   التى بدأها إسماعيل من أهم محددات التغير خالل تلك المرحلة، وأقواها تأثيرًا عل
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فألول مرة يبدأ التغير من الداخل وبدوافع داخلية، بهدف تحقيق  . المجتمع المصرى
ود    . ة مستوى البالد بالدرجة األولىمصلحة األهالى وترقي رة تتجاوز الجه وألول م

ات      اس والطبق ل واألجن ين المل ة ب ة واالجتماعي وارق الثقافي ع الف ة جمي المبذول
وتعكس مظاهر النهضة فى عهد إسماعيل االتجاه نحو التغير بوضوح، إذ . المختلفة

ا التوسع فى إنشاء مدارس البنات وتطوير م: آان من أهم مظاهرها . ا آان قائمًا منه
ات         يم البن دارس اإلسالمية فى القطر المصرى لتعل آذلك أنشئت فى عهده أولى الم

ذهبى   . على الطريقة الغربية ز م وقد استدعيت لها البنات من جميع الطبقات بال تميي
ات  ا ظهرت فى    . أو اجتماعى، آما آانت معلماتها وآذلك ناظراتها من اإلفرنجي آم

تلطة، وهو أمر يخالف ما آان شائعًا من مبدأ فصل الذآور عن  عهده المدارس المخ
ادات        ى الع ذى طرأ عل ر ال اإلناث، وهو فى نفس الوقت مؤشر لذلك القدر من التغي

ة   د الموروث ى فى           . والتقالي د عل دأها محم ى السياسة التى ب ا استمر إسماعيل عل آم
ة    اريس، والهندسة    شأن اإلرساليات المدرسية إلى أوروبا لدراسة الطب والحربي بب
ار     . بلندن، إلى جانب إرساليات مدارس تورينو العسكرية والملكية م آث ان من أه وآ

تلك النهضة ما تولد عنها من نهضة معارف وأفكار آانت من أآبر مسببات التطور 
ة ام التالي ات نظم األي تقبل، ومن أدعى مكون ى المس اعى ف ، ١٣المرجع ". (االجتم

  ).٢٤٨ص 

و     وتواصلت نهض   ورة يولي د ث ة، وبع ذات   – ١٩٥٢ة مصر الحديث ى   –بال وعل
تح   امتداد نصف القرن الماضى أخذ التعليم فى مصر يزداد انتشارًا وجماهيرية، وتف
ى    ـة األول المدارس أبوابها لماليين األطفال والشباب المصريين من سنوات الحضان

ن،   وع، أو دي ان، ودون تفضيل لن ميًا بالمج ة، رس ى الجامع رقوحت ة . أو ع وبكلم
ة   كان مصر آاف ع س دة أصبح نحو رب يًال  –واح ك قل ن ذل ر م الء  –أو أآث ن عم م
  .مؤسسات التعليم المصرى الرسمى فى الغالب

دة          ى دالالت بعي وى عل ع ينط ذا الوض ك أن ه التراث؟ الش ك ب ة ذل ا عالق م
ة    –بالنسبة لتفاعل عناصر التراث  ات مختلف ا مع بعضه   –من مناطق وبيئات وطبق

ك    " وعاء الصهر "فإن آان الجيش بالنسبة للمجندين هو . البعض إن ذل المصرى، ف
  .على المدرسة المصرية –بحكم العدد  –يصدق بقدر أآبر 

ادمين من شتى مناطـق             ين السبعة عشر الق ففى المدارس يلتقى هؤالء المالي
ة المصرية   ى بعض  وف . المعمور المصرى، ومن آافة التكوينات الطبقية االجتماعي
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ة فقط         (المدارس  بعض فى الجامع ى الجامعى، وبالنسبة لل دائى حت ) أحيانًا من االبت
ان   تلط النوع يحيون،      : يخ لمون والمس ارف المس اور ويتع اث، ويتج ذآور واإلن ال

اء  راء واألغني خ…والفق ى        . إل رى عل عب المص اء الش ة أبن ع آاف دور تجم ذه ال ه
درانها  ل ج تالفهم داخ دودة، (اخ ات مح ع تحفظ ا م اس عليه ر، ال قي ة األث : قليل

دة،   ات الجدي اء الطبق ة بأبن رية الخاص ة، أو المص ة، أو األجنبي دارس الديني آالم
ذآر   . إلخ…ومدارس العملة الصعبة ا ال ت ة     –ولكنه ة العددي ى جانب    –من الزاوي إل

  ).السبعة عشر مليون تلميذ ودارس فى التعليم فى معاهد الدولة

ة   ة التعليمي ذه البيئ ى ه بعض، وتتفاعل عناصر  ف ذ األوالد عن بعضهم ال يأخ
ـًا           تح أحيان ا تنف ة، آم بعض من ناحي اق عن بعضها ال حياتهم المتوارثة، وتنفتح اآلف

ة أخرى     وير من ناحي ذى     . على دنيا العلم وعمليات التن يم، خاصة ال مؤسسات التعل
راث  يستغرق جل مرحلة الطفولة والشباب المبكر، عامل من عوامل إعادة إنتا ج الت

ك            ه فى عناصر ذل ا تعدل ه، أو تضعفه، أو بم ا تقضى علي الشعبى، بما تضيفه، وم
  .التراث

ا      تح فيه وألن األسرة، وبعدها المجتمع المحلى األوسع، هما البيئة التى آان يتف
الرآود       ة آانت تتسم ب ك البيئ وعى الطفل والصبى فى المجتمع التقليدى، وبما أن تل

ر  طء التغي بى وب ارج النس ع الخ اك م رص االحتك رص  .. وتواضع ف ت ف ذلك آان ل
ه       تمرار في ل االس ذا ازدادت عوام ة، وله رار عظيم التواتر والتك ل ب راث ليتناق الت

  .وتراجعت أمامها مسببات التغير

ا جاءت المدرسة آانت    ه  –فلم الم آل ى الع و معروف ف ا ه دة،  –آم ة جدي بيئ
ر، وا ى التفكي د ف م، والرش ذ بأسباب العل دة تأخ والم جدي ى ع اعى عل اح االجتم النفت

راث، أو       . وثقافات جديدة اة الت ا مع دع وظلت تمارس هذا الدور، مع شد وجذب هن
ى أن ظهرت     ة إل اندفاعه هناك تحت دعاوى التحديث والتنوير، ظلت صامدة وفاعل
ا         رة خاصة، بسبب خطورة تأثيره ا فق نفرد له وسائل االتصال الجماهيرى، التى س

ا   . الشعبىعلى التراث  ًا، ولكنه فأصبحت تلك الوسائل فى بداياتها عامل تجديد أحيان
  .قوة محافظة أحيانًا أآثر، آما سنرى تفصيًال

ًا     د أحيان ائل االتصال ارت ا أن دور وس وب، فكم ى المطل ودون أن نصادر عل
ذت      ذلك أخ ف، آ ريس التخل ول تك تمرار، وال أق ة واالس وى المحافظ ة ق ى خدم إل

ات من        المدرسة المصر ذ الثمانيني بعينيات، ولكن بشكل مكثف من ية منذ أواسط الس
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م       ر باسم القل وة التغيي ويرى وق القرن الماضى، ومازالت حتى اليوم تفقد تأثيرها التن
ة          ة، والفكر الرجعى، وتنمي ًا لنشر الخراف ة، وتصبح مرتع وباسم الترشيد والعقالني

ين     م مع اج قس ادة إنت ة، أى إع ات المحافظ ه   االتجاه ه وتكريس راث وغرس ن الت م
  .والتمكين له، وأحيانًا فى بيئات جديدة عليه

يم      د التعل ه      –وبلغ األمر حدًا ينذر بأفدح األخطار عندما فق وا مراحل حتى لمن أتم
دى الشاب الجامعى تختلف      –الجامعية  ول   –آل قدرة على تشكيل رؤية للعالم ل وال نق

ه     عن رؤية قرينه فى العمر الذى ل  –تفضل  ردد على مدرسة فى حيات د فصل   . م يت وق
ن     تير ع الته للماجس ى رس دالفتاح ف د عب ذا الموضوع خال ون : "ه ون القروي : المتعلم

الم م للع ة ورؤاه ذه السطور، "خصائصهم االجتماعي ا بإشراف آاتب ه ، التى أجراه
  ١٩٩٩٫وأجازتها آلية اآلداب، بجامعة حلوان فى عام 

  إعادة إنتاج التراث من قنوات: التجنيد اإلجبارى -٧
ا     التجنيد العام اإلجبارى فى العالم آله، وبصفة خاصة فى البالد التى تتعدد فيه

ل   اين، يمث ة وتتب اطق الثقافي هر"المن ة للص ة " بوتق دقيق للكلم المعنى ال ى . ب فف
ة      دين من آاف ين المجن معسكرات الجيوش النظامية يتوافد، ويتعايش، وينصهر مالي

ية، والبقاع الجغرافية، وبال تمييز بين دين وآخر، أو عرق وآخر   الطبقات االجتماع
  .داخل الوطن ألداء الخدمة العسكرية اإللزامية

ة   ات الفرعي ل الثقاف وف، تتفاع ات األل م مئ ى تض كرات الت ذه المعس ى ه   ف
ا  – ن خالل أبنائه رين،  –م د عن اآلخ بعض، ويعرف الواح بعض عن ال ذ ال ويأخ

ق    العكس، فتتخل راث       والعكس ب اج الت ادة إنت ة إلع ات المالئم دة من أعظم البيئ واح
ه             . الشعبى دة علي ة أخرى جدي زرع فى بيئ ة، لين ل عنصر تراثى من بيئ حيث ينتق

ه  )بهدف التكيف(تمامًا، قد يتخذ أشكاًال جديدة  ، وقد يبقى على حاله، ولكن المؤآد أن
ًا، ويسهم فى استمرار     دة    يحدث فى بيئته الجديدة تغييرًا حقيقي ة جدي ات تراثي . مرآب

  .إنه عملية إعادة إنتاج حقيقية

الة حسن الخولى عن       ار  : "ومن الدراسات المصرية التى تناولت ذلك رس اآلث
التى أجراها بإشراف  " االجتماعية للخدمة العسكرية على ثقافة الفالحين المصريين

جانب من   والتغير الذى يتعرض له المجند فى الجيش يمس آل . آاتب هذه السطور
ة،      ة والروحي عبى، المادي ه الش ر تراث ن عناص ر م ل عنص ه، وآ ب حيات جوان
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  .الخارجية والداخلية على السواء

ى            اتهم عل ى فى حي رة األول دين للم ة العظمى للمجن ففى الجيش يتعرف الغالبي
ى نحو    عادة االستحمام اليومى، وما يصاحبها من حالقة الذقن، وتصفيف الشعر عل

ة مضت    –عض أولئك المجندين آانوا وب. إلخ …معين ون   –حتى سنوات قليل يتعرف
  .للمرة األولى فى فترة التجنيد على الصابون، أو باألحرى على استخدامه بأنفسهم

وفى معسكرات الجيش تتغير الثقافة الغذائية للمجند تغيرًا جذريًا، يشمل تنظيم    
رف قبلها سوى وجبتين فى  لم يكن يع –خاصة الريفيين  –أغلبهم (مواعيد الوجبات 

  .إلخ …، وعددها، وأنواع الطعام، وأدوات المائدة)اليوم

وم       اع الي ل إن إيق ب ب ذا فحس يس ه دريب،   (ل ة، الت ة، الرياض ة، النظاف اليقظ
ين      : الوجبات، االستماع إلى دروس، الراحة ى يلمس الفصل الواضح ب فللمرة األول

ة السير،  ) وقت العمل ووقت الترويح وم    وآلك طريق ى الن ان    (حت وم، مك مالبس الن
ة   …)إلخ …النوم، المرتبة والمخدة والغطاء آل ذلك يدخل عليه تغيير، ويكون بمثاب

  .انقالب فى حياة المجند

ذى      ولكن التغيير الذى يحدث فى ثقافة المجند ال يتوقف على حدود المعسكر ال
ى التف  ه، وال عل دة علي اليبه الجدي ه وأس ه، ويخضع لنظم يش في ه يع ع زمالئ ل م اع

رائهم    نهم وإث ى          …المجندين واألخذ ع د فى الغالب األعم من الحاالت إل ا يمت وإنم
المعنى     اة ب ات، وحي ر، ومؤسس ن بش ا م ا فيه ة، وم اة المدين ر بحي االتصال المباش

ة  ل للكلم ب       . الكام تم ألغل ة ت اك بالمدين رة االحتك ت خب ة آان نوات قريب ى س وحت
  .تهمالمجندين للمرة األولى فى حيا

ار      و أن آث ذا الموضوع وه ة له ات العلمي ا أوضحته الدراس د م د أن أؤآ وأري
التجنيد على ثقافة المجند ال تقتصر عليه شخصيًا، أو على أفراد أسرته المحدودين،  

ا يحدث داخل معسكرات     . ولكنها تمتد إلى حياة مجتمعه المحلى وبذلك يمتد تأثير م
  .ل المجتمع آلهالجيش من تطوير وتغيير وتجديد ليشم

اة             ن حي د ع ديدة البع اهرة ش ى الظ دو ف ى تب وعات الت رف الموض ن أط وم
اة العسكرية اط بالحي ة االرتب ة وثيق ى الحقيق ا ف زى.. الجيش، ولكنه ى ال و . وأعن فه

ة       اة اليومي دة المدى فى الحي آسائر النماذج واألمثلة التى سقناها يحدث تغييرات بعي
اة     للمجند، أثناء وجوده فى الخد ى الحي ه إل ا وانتقال مة العسكرية، وآذلك بعد ترآه له
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ى        . المدنية د عل ه محم ذى أدخل أثير ال ويسجل التاريخ االجتماعى المصرى مدى الت
  .على زى جنود الجيش فى مطلع القرن التاسع عشر

داد       ى امت ذآاء إل وقد عرضت فاتن الحناوى لمحة عن هذه الظاهرة، وانتبهت ب
أثيرات  ذه الت دين من  –ه ك المجن ًا –خالل أولئ اء المصريين عموم ى أزي د : "إل لق

ة         اء المصرية بعام ر فى األزي ات التغي م دينامي إذ . آانت إعادة تنظيم الجيش من أه
رن التاسع    أن االنقالب الذى طرأ على لباس المصريين خالل النصف األول من الق

د تنظيم الجيوش        ى عه دًا إل ـن  . عشر يرجع تاريخه تحدي ك حي ى     وذل د عل ام محم ق
ود    ة للجن س القديم ن المالب ع م ذف بعض القط و   . بح ا ه ذف منه ا ح ان أول م وآ

ة      دون عمام الطربوش ب تبدلت ب ام   . العمائم التى اس ديالت    ١٨٢٦وفى ع أدخلت تع
م أدخلت          و، ث ا ه رآبتين آم ى ال ابط حت أخرى جديدة، فقد ترك اللباس العريض اله

ة      ) جاآت(طه ذات آمين يلبس فوقهما سل" صدريه"عليه  ه عام ان يرتدي ا آ تشبه م
ين          اع الكم ى اتس بى ف تالف نس ع اخ رة، م ك الفت الل تل يين خ ن الفرنس عب م الش

م  ف الجس ا خل ا وهبوطهم ا   . وانفتاحهم دار م وا مق ث المصلحون أن أدرآ ا لب م م ث
دريبات العسكرية فقضوا بحذفها     ا  . تحدثه هذه األآمام من ارتباك أثناء القيام بالت آم

  .جنود أيضًا عن ارتداء الجبةتخلى ال

ك             ة فى تل ى زى الجيوش النظامي رات التى أدخلت عل ه التغي إن أهم ما أحدثت
ائع االستخدام فى المجتمع            ديم الش زى الق ى ال دأ يظهر عل ذى ب الفترة ذلك التغير ال

ر   . المصرى بعامة ار ويعتب الكل فى   "فنظرًا ألن الجيش آان ينظر إليه بعين االعتب
ل ون ، فق"الك ات وأصحاب المناصب والوظائف يجعل اء وذوو الحيثي ذ الوجه د أخ

ثيابهم على طراز الثياب العسكرية سواء آانوا يشغلون مناصب فى قيادة الجيش أو  
وآان إبراهيم باشا فى مقدمة المقلدين فبدل العمامة بالطربوش، ولم يلبث  . غير ذلك

دوه ًا أن قل اس جميع ه  . الن والى نفس دى ال ذلك ارت ذه  آ ذى اتخ د ال زى الجدي ين ال ع
  .لجنوده

اء المصرية      رة     –وآان ضمن التغيرات التى طرأت على األزي ك الفت خالل تل
ا –أيضًا  وردى وغيره األحمر وال ة آ وان الزاهي تخدام األل رت . تراجع اس د تغي فق

ى       وا عل وان، وأقبل ذه األل ة ه ا خاص ة العلي راد الطبق ر أف ادات، وهج األذواق والع
ة، التى آانت         ارتداء ثي وان الداآن ا من األل اب من الجوخ األسود واألزرق وغيره

ود        ة من النصارى واليه زة للرعي ل خاصة ممي وا      . من قب د ظل ة الشعب فق ا عام أم



١١٨  

  .محتفظين بمالبسهم ذات األلوان الزاهية دون تغير

د     ى ق د عل تحدثه محم ذى اس د ال زى الجدي م أن ال ه رغ ى أن ارة إل وتجدر اإلش
ز اول ال ن   تن رًا م يئًا آثي ده ش م يفق ه ل ر، إال أن ديل والتغيي ألوف بالتع دى الم ى التقلي

زات   صبغته الوطنية، ألنه جمع فى تعديله بين مميزات الزى اإلفرنجى وأخص ممي
ذا   –آما يعلق المؤرخون  –وليس من اإلنصاف . الزى اإلسالمى إنكار ما لتطبيق ه

ة      ائج طيب زى من نت د استطاع  . اإلصالح فى ال ه أن يقرب       فق ى من خالل د عل محم
ا األصليين      ؤثر فى نمطيهم المسافة بين الزى المصرى والزى اإلفرنجى دون أن ي

دوره   . تأثيرًا يذهب بكيانهما ذا ب د    –وقد أفضى ه ا بع ة من مراحل      –فيم ى مرحل إل
اك        ر صدام أو احتك ا من غي م اجتيازه زى ت ، ١٣المرجع  . (االنتقال والتغيير فى ال

  ).٧٦-٧٥ص ص 

  وسائل االتصال الجماهيرى تعيد إنتاج التراث -٨
ًا           ى أيض رى، وه ع العص رايين المجتم ى ش اهيرى ه ال الجم ائل االتص وس

د رشدى صالح فى        . الجزء المهم من جهازه العصبى ك بوضوح أحم وقد الحظ ذل
ول   ب يق ث آت ه، حي ة ل ـن     : دراس ًا م دم تاريخ ال األق ائل االتص بحت وس ا أص آم

ذه   –والمسموعة ونعنى بها السينما والمسرح والمطبعة، اإلذاعة المرئية  أصبحت ه
ا          ائل أحدث منه ا مضى، وأشد اتصاًال بوس ذاتها عم وهى   –الوسائل، أآثر نفوذًا ب

ل        ب آ ى األرض، وتخاط ع عل ل موق ى آ ى أن تصل إل ادرة عل ائل الق ك الوس تل
ائل ليست متصلة ب ه رس ره، وترسل إلي ه وتفكي ى وجدان ؤثر ف ان، وت ه وال إنس بيئت

  .بقيمه أو تقاليده، أو موروثه من الفكر والعادة واألخالق

ة      ا الخرائط الجغرافي ا  . إن هذه الوسائل الجبارة، ألغت الحقائق التى تقوله فبينم
ذ          تقرة من ة مس اء الجغرافي ين علم ا ب ان (تقوم الحدود المتفق عليه ين   ) أزم فاصلة ب

ائل االتص    ه وس د يتجاوز     مختلف المناطق، نجد أن ما تبث ة، ق ة الحديث ال الجماهيري
تهدفًا   ار، مس ل نه ا لي دود ويتخطاه ذه الح ان"ه واطن يمأل " اإلنس و م ث ه ن حي م

  .المعمورة من أقصاها إلى أقصاها

ت             ى آان رية، الت ة والبش دود الثقافي ت الح ارة ألغ ائل الجب ذه الوس ا أن ه آم
م اإلنسان، فبين    اس وعل اء     مستقرة عند علماء الثقافات واألجن ا توصل أولئك العلم م

ذه الوسائل حدود           ة وآل جنس، تخطت ه ى آل ثقاف إلى بيان الخصائص الدالة عل
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ة أو      ة عام ارس ثقاف ًا يم اره مواطن ان، باعتب ت تخاطب اإلنس اء، ولبث ك العلم أولئ
وع         ى ن ًا ينتسب إل يس آائن دًا، ول ًا واح درجات من الثقافة المتقاربة، وباعتباره جنس

  .اسواحد من عدة أجن

ديد           ورة، ش ائق الخط ب دورًا ف عبى تلع راث الش اج الت ادة إنت ال إع ى مج وف
ة  د الدالل ابك، وبعي ى الماضى     . التش اة ف ور الحي ن ص رًا م دد آثي ى تج واء (فه س

ا  )ماضى المجتمع الذى تخاطبه، أو الماضى اإلنسانى عند اآلخرين ، وقد تخلع عليه
ى سمع   دخل مباشر يحيى      . تهابهاء وجالًال، أو تحط من قدرها وتسئ إل ه ت ذا آل وه

  .بعضًا من التراث أو يميته

ى     اهيرى ه ائل االتصال الجم الم  –" األداة"ووس األلف وال ى  –ب ية ف األساس
اجحين         دثين، أو الن دمين، أو المح مون بالمتق ن يس ة م رين، خاص ن اآلخ ل ع النق

در م    . عمومًا تعارة، وبق راث المس نجح فى   فهى الباب الذى تدخل منه عناصر الت ا ي
ك          تعارة فى ذل ة العناصر المس زداد آمي ا ت در م تزويق تراث اآلخرين وتفخيمه، بق

ع،           .. المجتمع ى آل قطاعات المجتم اذ إل ك العناصر النف ل لتل ا أن انتشارها يكف آم
  .وآذلك إلى آل أقاليمه

وانى       اهيرى ال تت خاصة فى عصر     –ولكن األخطر أن وسائل االتصال الجم
رامج الكال" ةالب اهير   Talk Shows" مي تراك جم اعلى، واش ون التف ، والتليفزي

ان،     دود الزم دود بح ر المح اق وغي ع النط ونى الواس اهدين التليف تمعين والمش المس
رأى   خ،   Advocacyأقول ال تتوانى عن ممارسة عمليات الدعوة إلى ال ، وغسيل الم

ا فعل ويفعل    (ه والهيمنة الثقافية، وتبرير سرقة تراث اآلخرين وانتحال غيرهم ل آم
  ).اإلسرائيليون ببعض التراث الفلسطينى، بل والعربى أيضًا

أثير     ل موضوع الت د احت لبى (وق ًا –الس اهيرى ) فرض ائل االتصال الجم لوس
ة   على عناصر التراث الشعبى مكانة محورية فى إطار ما يعرف باسم مدرسة الثقاف

ور م الفولكل ى عل ة ف ة الجماهير. الجماهيري ور والثقاف ى دراسات الفولكل اه ف ة اتج ي
ة         ة، والثقاف رية التكنولوجي ة الحض ين الثقاف راع ب ود ص اد بوج ن االعتق ق م ينطل
ائل     الريفية الشعبية، والخوف من أن القوة الساحقة للحضارة الصناعية، خاصة وس
  .االتصال الجماهيرى، سوف تقضى بال هوادة على آل زهرة جميلة خلفها التراث

ة        إال أن دارسى   ين الثقاف تينيات تفسير التعارض ب الفولكلور قد أعادوا فى الس
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ر    ة فك نفس، أو نتيج دفاع عن ال ى ال ة ف واء آرغب عبية، س ة الش ة والثقاف الجماهيري
ا يوضح دورسون   ى نحو م ة، عل دان الدراس دة لمي ة جدي دة ورؤي ه(جدي ى آتاب : ف

م     اذ   وأخذ الدارسون ي   ). ٩نظريات الفولكلور المعاصرة، مرجع رق ة نف رون عالق
افر       ة وتن ة مواجه افتين ال عالق ين الثق ادل ب روى يصب فى     . وتأثير متب فالشعب الق

ة،       اة فى المدين اع الحي نهاية األمر فى المدن، ويتكيف أبناؤه بدرجات مختلفة مع إيق
  .ويجاهدون من أجل الحفاظ على هويتهم الشعبية

التل   خمة آ اهيرى الض ال الجم ائل االتص ب وس ذلك تلع الم آ يفزيون أو األف
ذا الصدد، إذ تمتص          ًا فى ه السينمائية، والتسجيالت الصوتية، واإلذاعة دورًا هام
ى   د وتنشرها عل ن جدي ا م د إفرازه عبية لتعي واع الموضوعات الش ع أن ع جمي وتبتل

  .جمهورها العريض فى عملية تغذية استرجاعية ثقافية مستمرة

أثير وس          ًا من ت ى    وقد أوضح رشدى صالح جانب اهيرى عل ائل االتصال الجم
اس ين الن داول ب عبى المت راث الش م . الت ى هض ر عل ائل ال تقتص ك الوس فتل

ًا من      ذلك باستمرار أنماط الموضوعات الشعبية وإعادة إفرازها، وإنما هى تحمل آ
ات       ة فى الثقاف اط المماثل العادات واألفكار والفنون والمعارف قد تتعارض مع األنم

ذلك ف  ة، وآ ى   الموروث ؤثر ف د يتعارض أو ي ا ق فية م ا تبث من االتجاهات الفلس إنه
ق        . تصورات اآلخرين ه ينطل يس فقط من أن وذه، ل ولكن إلحاحها الهائل، يكتسب نف

نفس             ه يتوسل ب ذلك من أن وذه آ ل يكتسب نف ا أحدث، ب وى ألنه من أسلوب حياة أق
ا أداة الكلم   فاهية   األداة التى تتذرع بها المأثورات الشعبية، ونعنى به ة الش ة المنطوق

فاهاً      داول ش ى األلسنة وتت راءة     . التى يمكن أن تجرى عل ة الق وتتخطى حدود معرف
ذاآرة  ى ال خ ف ة وترس ت    . والكتاب ى آان ل بالصورة، الت اح يتوس ذا اإللح ا أن ه آم

ا نعرف       ا، آم ذرع به ل الشعبية تت ائل االتصال الجمعى     . مأثورات التمثي م إن وس ث
ة، وأخصها ملكات السمع     الحديثة تخاطب ملكات ا إلنسان التى يكتسب منها المعرف

زى    ال الغري ة االنفع ل ملك ر، ب م   . (والبصر والتفكي ع رق الح، مرج دى ص ، ٨رش
  ).وما بعدها ٥٥ص

ائل            ى وس ة عل أثير مكتشفات الحضارة الحديث ات ت وتتبع رشدى صالح دينامي
ول        اة العصرية، فيق ى صياغة نمط الحي ا وعل ع   ... : "االتصال وآفاءته إن من يتتب

ر         ع عش رنين التاس اء الق ى أثن ى ف ال الجمع ائل االتص ى وس ة ف دالت التكنيكي التب
راع           ات الطباعة، واخت داخلى فى ماآين راق ال ة االحت والعشرين سيجد أن إدخال آل
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التصوير الشمسى، واستخدام أنماط الصور فى طباعة الصحف، واختراع التسجيل  
ة       الصوتى على أسطوانات، آل ذلك  ة القليل دن والقل آان يؤثر فى قطاعات أهل الم

ف   ل الري ن أه ة م م     . القارئ اء ث ال الكهرب ى مج وجى ف دم التكنول تخدام التق ا اس أم
ة الساحقة من المجتمعات      اإللكترونيات، فقد عمم تأثير هذه التطورات بالنسبة للكتل

  .البشرية

ة     ا الحديث تخدام التكنولوجي ة(أى أن اس م ) اإللكتروني د ش ور"ل ق " جمه
نهم مشارآين   يم ليحمل    . المأثورات الشعبية وجعلهم مستقبلين أآثر م ذا التعم وإن ه

ون         طتها، والفن ة بواس ادات المتقدم بة والع ار المكتس ى األفك يط ف أثير التنم ه ت مع
يط السلع المطروحة      . المذاعة من خاللها ات الصناعة تنم وإذا تذآرنا أن من معطي

اء والمساآن     لالستخدام بوساطة الكافة، يط األزي ذلك تنم ا نالحظ أن    …وآ خ، فإنن إل
ا يقعون فى      يط، إنم حملة المأثور الشعبى ورواته، من الذين يكونون هدفًا لهذا التنم
كال          لع وأش الل س ن خ اة م ى الحي ل ف ل التعام ة تجع ة وفكري ارات مادي ة تي قبض

منمطة   وقوالب منمطة، وأفكار منمطة، ونماذج لعادات منمطة وسلوك وتصورات  
ة  . أيضًا ر أهمي راز   . وبمعنى آخر فإن تعميم التنميط يكون هو األقوى واألآث ا إب وأم

  .السمات الخاصة للثقافات القومية الموروثة فتكون هى األدنى أهمية واألضعف

ون     –ومن ناحية ثانية، فإن وسائل االتصال الجمعى    خاصة المسرح والتليفزي
ى جمهور المشاه    –واإلذاعة  أثورات      تعيد إل اذج الم ر من نم دين والمستمعين الكثي

ى   الشعبية، بعد أن تخضعها لموحياتها، بل بعد أن تسوقها فى صيغ حديثة، مبنية عل
ومثال ذلك ما يحدث فى مجاالت الموسيقى واألغانى   . قواعد الفنون الحديثة المثقفة

ل اإلنسان    . والرقص ه  وبمعنى آخر فإن وسائل االتصال الجمعى ال تغمر عق وخيال
ارف       ون، ومع ة وفن لوآية وأخالقي يم س بمعطيات الحياة الحديثة وحدها من أفكار وق

ون الشعبية المتطورة   "بل هى تغمر هذا العقل والخيال بما نسميه  . علمية ، أى "الفن
ى   ف، والت ل المثق د العرض واألداء والتمثي ى تخضع لقواع ة الت ال الفني ك األعم تل

ات أو عناصر      ارة      يستخدم بعض جزئي ة، والتى ال تكون إذن عب ادة الفولكلوري الم
  ).٨رشدى صالح، مرجع رقم ". (من مادة شعبية Variantsعن تنويعات 

ين          ة ب ة المتبادل ك العالق ى تل ده عل وبذلك يضع رشدى صالح فى تحليله هذا، ي
أثورات الشعبية   "الثقافة الحضرية والثقافة الشعبية التقليدية  وعلى هذا النحو تقع الم

يم    –بين دائرتين مؤثرتين، هما دائرة تعميم القيم الفنية والثقافية الحديثة، ودائرة تعم
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وير  ل تط كيل   –أو ق ادة تش ل إع عبية    –أو ق أثورات الش ا الم ى تحمله يم الت الق
  .ونقول نحن بلغة اليوم عملية إعادة إنتاج المأثورات الشعبية". األصلية

ة        ود العلمي تعراض الجه ن اس ظ م ار     ونالح ا أش ة، وآم ك المدرس اء تل ألبن
دورسون أيضًا، أن اتجاه الثقافة الجماهيرية قد نجح فى إثارة بعض القضايا الهامة، 

راث الشعبى فى المجتمع     " حياة"وطرح بعض التساؤالت المفيدة حول  عناصر الت
اج   الحضرى الصناعى المعاصر، بمعنى آخر طرح تساؤالت مفيدة عن عمليات إنت

  .بى فى المجتمع الحضرى الصناعى المعاصرالتراث الشع

ين اإلعالم               ة ب ذه العالق وقد تصدى حسن الخولى فى دراسة خاصة لتأمل ه
م   (والتراث الشعبى  ة        ). ٤المرجع رق ق حسن الخولى فى دراسته من الرؤي وانطل
يولوجية  اع  (السوس م االجتم ة عل ة     ) رؤي ى الخريط ه عل عبى، وحرآت راث الش للت

ل   –ويخلص . ه لعمليات التغير والتحول والتطويراالجتماعية، وتعرض  –بعد التحلي
م   إلى أن هناك نوعـًا من الخصوصية فى حمل عناصر التراث الشعبى من حيث الك

ا   . والنوع أى أن لكل طبقة ولكل فئة من الفئات االجتماعية عناصر تراث خاصة به
ا زة له تخدم ع . "وممي دما تس اهيرى عن ائل االتصال الجم ن وس راث ولك ناصر الت

ية ك الخصوص ًا بتل ق مساس ا تلح عبى، فإنه راث . الش ر الت ى عناص ث ال تبق حي
ًا لجمهور    المستخدمة فى هـذه الحالة ملكًا فقط لطبقة أو فئة معينة، وإنما تصبح تراث

اس   ا يعرف         . أعرض من الن ى نشر م اهيرى تعمل عل ائل االتصال الجم إذ إن وس
ة ي  ى ثقاف ة، وه ة الجماهيري دد   بالثقاف ى تع ًا عل عب جميع اء الش ا أبن ترك فيه ش
  ).٣١١، ص٤مرجع رقم ". (انتماءاتهم اإلقليمية وثقافاتهم الفرعية

ع أن   س الموض ى نف ولى ف ن الخ ظ حس ال : "ويالح ائل االتص تخدام وس اس
ع صناعية          وة دف ذه العناصر المستخدمة ق راث الشعبى يكسب ه إذ إن . لعناصر الت

د دخ     م تكن ق ا ل ذوى         هذه العناصر م ان من الممكن أن ت د آ ائل اإلعالم، فق لت وس
دًا، حيث    . وتموت نظرًا لتقلص عدد ممارسيها ًا جدي ولكن وسائل اإلعالم تبعثها بعث

د تمأل السمع والبصر         ا حاضرة من جدي ك  . تعيد إليها الحياة بالنشر، فتجعله  –وذل
وصياغتها من   بعد أن تتدخل وسائل اإلعالم بشكل فعال فى إعادة تشكيلها –بالطبع 

ع ار أوس ر انتش ى دوائ رها عل ديلها، ونش د، وتع س ". (جدي ابق، نف ع الس المرج
  ).الصفحة

د  ًا وراء تزاي ب دورًا مهم ولى تلع ن الخ ا حس ى يراه ارات الت ن االعتب وم
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ائل اإلعالم       راث الشعبى ووس ين عناصر الت : االشتغال المكثف بموضوع العالقة ب
رة   " ة األخي اع ملحوظ فى معدالت         أنه أخذ يظهر فى اآلون رة ارتف اآن آثي وفى أم

ات    –وخاصة المسموعة والمرئية  – لوسائل االتصال الجماهيرىالتعـرض  دى فئ ل
ا المصرى     ر بمجتمعن ف والحض ى الري رة ف ة آثي ى أن  . اجتماعي ذا يعن رة وه دائ

أثير ذه      الت ال ه ائل االتص ه وس ذى تمارس اعاً ال زداد اتس دة  . ت م القاع أى أن حج
ات     العريضة  دخول فئ يئًا ب يئًا فش من الجماهير التى تتعامل مع هذه الوسائل يزداد ش

رًا  . اجتماعية جديدة ضمن الجمهور المستقبل لموادها والمتأثر بها ناهيك عن أن آثي
ن   ر م اآنى الريف أصحاب الحظ األوف اء وس ن أبن دد م تقبلين الج ؤالء المس من ه

ذا  . ن عناصـر التراثالثقافة التقليدية، وحاملى النصيب األوفر م ولعل األمر على ه
ائل اإلعالم       ذى تتخذه وس النحو أن يدعو إلى وقفة لتأمل ومناقشة طبيعة الموقف ال

عبى راث الش ن الت ذ   . م د أخ ع ق ى المجتم الته ف الم ورس يما وأن موضوع اإلع الس
ين بشئون         ذيين والمعني رين، والتنفي ر من المفك يحظى باهتمام آبير من جانب الكثي

  .تعليم والثقافة واإلعالم فى مصرال

ائل اإلعالم        ديًا لموقف وس يًال نق ـذه   . وتقدم دراسة حسن الخولى تحل د ه وتعتم
ائل    ه لوس الرؤية على حصيلة من المواد اإلعالمية التى جمعها الباحث خالل متابعت

ام    –اإلعالم طيلة ثالث سنوات تقريبًا  ة ع ام     ١٩٧٨من بداي ة ع  ١٩٨٠وحتى نهاي
ه   فى  – محاولة لتكوين صورة عن موقف هذه الوسائل من التراث، ومدى خدمتها ل

تخدام         ى اس ائل ف ذه الوس ه ه ذى تنتهج لوب ال ان األس ا إذا آ ه، وم ا علي أو جنايته
الم           زة اإلع ى أجه ين عل ى يتع ة الت الة اإلعالمي ع الرس ق م راث يتس ر الت عناص

  ).٣١٢ع السابق، صالمرج. (النهوض بها فى مجتمع نام آمجتمعنا المصرى

ر من      ووسيلة االتصال الجماهيرى األعرق هى الصحيفة التى تعيد إنتاج الكثي
ارات الموضة،          ة، وتي ة أجنبي ه من عناصر ثقافي ا تقدم عناصر التراث الشعبى، بم

ادات الشعوب األخرى ك . وع رويج لتل ى الت ى نحو يمكن أن يسهم ف ك عل تم ذل وي
ل و رها، ب ة، ونش االعناصر الثقافي ين له ى . التمك ـت ال تنشر ف والصحافة وإن آان

ة       –إال نادرًا  –العادة نصوصًا شعبية  ين للثقاف ارز فى التمك دور الب إال أنها تسهم بال
ة     به متجانس بغة ش ع بص ى للمجتم م الرئيس ى تصبغ الجس دة الت ة الجدي . الجماهيري

  .على حساب الثقافات الفرعية –آما بينا مرارًا  –األمر الذى يحدث 

ولكن الدور األخطر لبعض الصحف، بل للغالبية الغالبة منها، يتجلى بوضوح    
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ر من         . فى ميدان المعارف والمعتقدات الشعبية ال فى نشر آثي ؤثر بشكل فع فهى ت
عبية  دات الش ة"المعتق دة  " الخرافي اب األعم ض آت ات بع ى آلم أثير (ف ذوى الت

م  اهيرى المه وادث  )الجم ار الح ين أخب القبض ع(، وب ال، أو  آ عوذ، أو دج ى مش ل
ة دعى آهان راف، أو م خ…ع روج )إل ة الب الع ومعرف واب البخت الط ر .. ، وأب وغي

  .ذلك

ه من آلمات مباشرة،           ا تقدم وأنا ال أتجنى عندما أقول إن بعض الصحف، بم
رويج   ات الصحفية، للت ا التحقيق ى ثناي ر قصد  –أو بشكل مباشر ف ًا عن غي  –غالب

ـوب     (لبعض المشتغلين بالسحر  ى نحو ُيلبسها ث سحرة الفنانين، وقص الروايات عل
ة درات   )الحقيق واص والق ال والخ بعض األفع عبيين، ول الجين الش ض المع ، وبع

ا استقصاء     …الخارقة التى يستطيع أن يأتيها بعض األفراد و حاولن والقائمة تطول ل
اج     ادة إنت د      –معالم هذا الدور فى إع ادة تأآي ول إع راث  بعض عناصر ا   –هل أق لت

  .االعتقادى

ا  " تعليب"وقد ابتكرت التكنولوجيا الحديثة قدرة    المواد اإلعالمية التى آانت تبثه
ديمها فى         –حتى الماضى القريب   – ة، وذلك بتق وسائل االتصال المسموعة والمرئي

ديو  رائط في ى ش يت، أو عل ر  . صورة آاس دور الخطي ل لل ن تفعي ه م ا في ك م ى ذل وف
راث الشعبى،         لوسائل االتصال فى تج ر من عناصر الت وير، واستحداث آثي د، وتث دي

ة  "ولكن األهم أن هذه . خاصة فى المجاالت األدبية والفنية ة المعلب " الثقافـة الجماهيري
  .)*(تزيد من إضعاف العالقة الفردية بين المؤدى وجمهوره

ديو استطاعت فى          ون الكاسيت والفي ى أن فن ولست أقول جديدًا عندما أشير إل
ت    ب د حقق اهيرى، فق ال الجم ائل االتص ن وس وى م بح أق ان أن تص ض األحي ع

بكات           ى ش الهم عل ديم أعم ر تق ذين حظ انين ال بعض الفن ار ل ة واالنتش الجماهيري
ال اآلخر     : (االتصال الجماهيرى المسموعة والمرئية ال، والمث ر مث أحمد عدوية خي

  ).شعبان عبدالرحيم خاصة فى بداياته: القريب
                                                           

 –حتى اآلن بعض آبار المطربين أساسًا  –يلفت النظر هنا إدراك بعض آبار الفنانين ) *(
فى (على إحياء هذه العالقة مع الجمهور بإقامة حفالت  خطورة هذه الحقيقة الجديدة، وحرصهم

حيث يتسع ) إلخ…حدائق ضخمة واسعة، وفى األماآن الفضاء، وعلى رمال بعض الشواطئ
وسبب ذلك الظاهر هو الترويج لكاسيت . اآلالف –وأحيانًا مئات  –لعشرات " الوقوف"مجال 

العالقة الشخصية أو المباشرة بينه وبين  جديد لذلك المطرب، ولكنه يخدم فى النهاية دعم وتقوية
  .جمهوره، وبالتالى إطالة لعمره الفنى وبقائه بينهم وتعلقهم به
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ن ال خال   ن   ولك وة م ذى سلب الق د، ال احر الجدي و الس ون ه ى أن التليفزي ف عل
اهير     وم يخدم   . الجميع، واستخدمه الحكام فى إلهاء الشعوب، وتزييف وعى الجم والي

دم    الم المتق ة للع ة الفكري ى فرض الهيمن ة الساعى إل دور التوسعى للعولم ذين ال (ال ال
ة شعوب األرض  % ٧ – ٥يزيدون عن  ة  على سائر ش   ) من جمل الم آاف إن . عوب الع

ة،     ة الفخام انى الفائق ة، المب اء الشعوب الجائع ى نظر أبن ـل ف د يجّم م يع ون ل التليفزي
ال    اء والجم ه أصبح ال     .. والنساء البالغة الحسن، والطعام الشديد البه ولكن األدهى أن

زعج     ا    –يستقبح وال يتوقف طويًال، فال ين ان يزعجن دما يعرض بسهولة     –وإن آ عن
ين أطراف       ويسر ع ة ب ا طبيعي القة حميمة غير طبيعية، بل عالقات تمارس على أنه

اد       ون أبع نهم يعرف ه، ولك ب وأم وا أودي م ليس ارم، وه ن المح ريعتنا م ى ش دون ف يع
  .إلخ…العالقات بين بعضهم وبعض، وتاريخها، وتطورها

وازل        ا ن ه وبن زل ب التليفزيون يهز التراث هزًا، ويلحق به أفدح األضرار، وين
ا   رء منه ى بشكل أوضح       . )*(*ال يسهل الب أثير يتجل ذا الت ه     –ولكن ه د ال يكون آل ق

لبيًا  رق        –س نافه، وط ه، وأص ه، وأنواع ه، وآداب ام، مكونات االت الطع ى مج ف
داده اث …إع س، واألث ال المالب ى مج خ وف ار  . إل بعض األفك رويج ل ى الت رًا ف وأخي

ة  دات الخرافي ات (والمعتق ور مئ ى  الق –وآالف  –فظه ة الت ائية التجاري وات الفض ن
ين الم    ى آسب مالي ارة دون مراع     تسعى إل تش عن اإلث ارات   شاهدين تف ة اعتب اة أي

  ).أخرى

تنشئ لنفسها محطة   ) خاصة العربية(ومؤخرًا جدًا أخذت آل شبكة تليفزيونية   
دات         بعض المعتق ا ل روج عبره ار، وت دات واألفك ا بعض المعتق اجم به ة، ته ديني

  .يهى صلة آل ذلك بعمليات إعادة إنتاج التراثوبد. واألفكار

ك          ى تل ل أبق وف تظ ت وس ت ومازال ى آان ر الت يلة النش و وس اب ه ن الكت ولك
أثير    ى الت دًا ف ا أم رًا وأطوله ًا أث ائل جميع تطيع   . الوس ى تس يلة الت ى الوس ذه  –وه له

ارات  فاهية     –االعتب ادة الش ع الم ى متصل م دل ح وار وج ى ح دخل ف بعض . أن ت ف
ـة            المو ة ديني ادة تراثي ًا رسميًا، أو م ًا أو فن ة آانت فى األصل أدب اد الشفاهية المتداول

واد التى      . مطبوعة، انتقلت إلى دائرة المأثور الشفاهى ر من الم العكس فكثي والعكس ب
م       أثورًا شفاهيًا ت أخذت شكل الكتاب المطبوع، أو األثر المطبوع، آانت فى األصل م

                                                           
إلخ ولـم  …دون أن نتجاهل آثاره المفيدة فى خدمة الصحة، والتعليم، والديموقراطية) *(*

  .دميرًاحديثنا عن إعادة إنتاج التراث، وهو يدمره ت. نعرض لها ألنها ليست موضوع حديثنا
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ذا الشكل ه به وع وطبي. تثبيت ذا المطب دوره  –ذا األصل الشعبى  –عى أن ه ارس ب يم
ا      وع والشفاهى، آم ين المطب تأثيرًا على المادة الشفاهية المتداولة، وبذلك يمتد الجدل ب

ين  ين "الشعبى"و" الرسمى"هو مستمر ب امى"و" الفصيح"، أو ب ى آخر  …"الع إل
ذا الموضوع    . تلك الثنائيات آنموذج تطبيقى    وسوف ترآز خاتمة هذا الفصل على ه

  .لتتبع بعض جوانب عملية إعادة إنتاج التراث

  فى مقابل اإلضافة إلى التراث هناك التخلى أيضًا -٩
تعارة،            ر االس راز أث ى إب ل إل ا نمي ا أنن ث غيرن ديثنا، أو أحادي ن ح دا م إذا ب

ات         ة عملي ل دراس ل أو نتجاه ك نهم ا ذل ب أال يجعلن راث، فيج ى الت افة إل واإلض
ى واإل ا   التخل ر تراثه بعض عناص ة ل ات االجتماعي ض الجماع ر بع قاط وهج س

يس إضافة   . فالمنطق البسيط يدلنا أن ذلك هو الوجه اآلخر للعملة. الشعبى فالتراث ل
  .مستمرة ال تنقطع، تتراآم على عناصر قديمة ثابتة ال تبرح مكانها

و   بس الطرب اب، ولكى أل ع الجلب ة، يجب أن أخل بس البدل زى لكى أل ى ال ش فف
رأس   اء ال ة غط ن إزاح د م ة فالب ع القبع دما أخل ة، أو عن ع العمام ب أن أخل يج

مع العلم بأن هذا ال ينكر إمكانية إضافة بعض ). عمامة أو طربوشًا(المستعمل قبلها 
الجمع   العناصر الجديدة دون اضطرار أو وجوب لنزع القديم، فقد تسمح لى الثقافة ب

اء الرجال فى       ) لحديثا(والبنطلون ) القديم(بين الجلباب  رى فى أزي ا ن على نحو م
د من الحشمة فى الريف أو         ى مزي ات والسيدات الساعيات إل وم، أو البن يج الي الخل

  .الحضر الفقير فى مصر فى العقدين أو الثالثة عقود األخيرة

راث          اج الت ادة إنت ة إع ميم عملي ن ص و م ه ه دث عن ذى نتح ذا ال ذف : وه ح
ة الجمع    . واستعارة من جهة أخرىوإسقاط من ناحية، وإضافة  د    –مع إمكاني فى بن

د  عبى واح ى   –أو عنصر ش ويرات ف ديالت وتح راء تع د، أو إج ديم والجدي ين الق ب
  .أيهما لكى يساير اإلنسان الشعبى واقعه االجتماعى المتغير

ى     …وهذه المواءمة، أو التكيف، أو المالءمة   إلخ من العمليات التى تجرى عل
ة   شتى العناصر ا درجات مختلف وم، وب  –ففى بعض الحاالت نستطيع     . لشعبية آل ي

ديل         –رغم التحوير والتعديل  دار التع ديم، ونكتشف مق ى العنصر الق أن نتعرف عل
وإن آان من الطبيعى مع تكرار التعديالت، والتوسع فى األخذ بها أن يأتى . الذى تم

أو التحول  –هنا يكون التغير . يوم نفتقد فيه القدرة على التعرف على العنصر القديم
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  .قد تم بشكل تدريجى بطئ، على خالف التغير السريع أو الفجائى –

ًا الشك فى جوده        وقد علمتنا الدراسات السابقة حول الموضوع أن هناك تفاوت
ى أو اإلسقاط       ذلك فى درجة التخل ك   . فى درجة االستعارة واإلضافة، وآ وسبب ذل

او   ة تتف ات االجتماعي ا     أن الجماع ة تقبله ى درج ديم، وف كها بالق ة تمس ى درج ت ف
  .للجديد، وأحيانًا فى درجة مرونتها فى عمليات التوفيق والمواءمة

ا سلفت اإلشارة،       فهناك مثًال تفاوت فى هذه النواحى بين الريف والحضر، آم
ال  خ  …وهناك تفاوت بين الطبقات االجتماعية المختلفة، وهناك تفاوت بين األجي . إل

ًا          ثم إن ه راء أسرع تخلي ًا يكون الفق ًا فى خط واحد، فأحيان ذا التفاوت ال يسير دائم
ى          ة عل د محافظ كًا وأش ر تمس ون أآث رى يكون راث، وأخ ر الت ض عناص ن بع ع

ى نفس العنصر      ى عل اء         –عناصر أخرى أو حت الم األزي رى فى ع ا ن ى نحو م عل
  .الذى قد تخلى عنه نظراؤهم فى منطقة أخرى –الشعبية مثًال 

راث              دراس الت اع ل ى مشارآة رجل االجتم ًا إل اج دائم وتلك نقطة حاسمة تحت
ى تفسير سو    ة               الشعبى، وإل ى    . سيولوجى يناسب آل حال دًا إل اج أب وال تحت

ين فى التفسير، ولكن        . التعسف أو التهويل أو التحيز ا ليست بمذهب مع فالعبرة هن
ى        اعدة عل اع للمس ل االجتم ول رج ة دخ ى حتمي دو     ف ى تب واهر الت ك الظ م تل فه

ة   متضاربة متنافرة، وما هى فى الحقيقة سوى صدى وانعكاس لمواضعات اجتماعي
  .معينة يجب الكشف عنها وتحديدها فى آل حالة

ى أن    راث الشعبى عل دان الت ى مي ر ف ل دارس واٍع للتغي ك يحرص آ ع ذل وم
ى عناصر الموضوع ال  تبعاد ف ى واالس اهر الحذف والتخل ه، يرصد مظ ذى يدرس

ادات ًا، أو ع ًا، و عنصرًا مادي ًا أدبي ان نوع خ …سواء آ ك . إل ب أولئ ان أغل وإن آ
اء        –مع ذلك  –الدارسين يضعون  د وإلق راز الجدي امهم إب فى المحل األول من اهتم

  .الضوء على الوافد والمستحدث

عبى         ن القصص الش دآتوراه ع الته لل ى رس دالحافظ ف راهيم عب ظ إب د الح وق
ة         ( الغنائى ة اآلداب، جامع ة بكلي التى نشرها مرآز البحوث والدراسات االجتماعي

ا     ) ٢٠٠١القاهرة، عام  . انحسار عدد من األنواع القصصية، وتحول عدد آخر منه
داحون   " وارى الم فقد انحسر قصص األنبياء واألولياء المنظوم فى قالب الزجل، وت

ة  الذين تخصصوا فى غنائه، وانفرطت السيرة الشعبية ا    ة (لمروي ى عدد   ) الهاللي إل
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م الشرقاوى،         . من القصص ل أده ل القصصية مث ادت بعض المواوي وارت أو آ وت
ا تنويعات أخرى      د ظهرت له ص ". (وحسن ونعيمة، وشفيقة ومتولى، وإن آانت ق

٣.(  

زى         ع ال ار بعض قط ع وانحس تها تراج ى دراس اوى ف اتن الحن جلت ف د س وق
ان  التقليدى، أو اختفائها آلية فى بعض  ديثها عن مالمح       . األحي ول فى سياق ح وتق

رين         رن العش ن الق انى م ى النصف الث عبية ف اء الش ى األزي ر ف ذلك  …: "التغي آ
ك    اندثرت بعض مفردات الزى التقليدى تمامًا أو قل انتشارها بشكل ملحوظ، من ذل
رن العشرين      ع الق على سبيل المثال اليلك والسلطة والتنورة، التى أصبحت مع مطل

فقد تطور بعضها   . ردات غريبة على المالبس المصرية حتى من حيث مسمياتهامف
ى         ريات الالت اء الحض ين النس يما ب دة، وال س ميات جدي ه مس ت علي ر وأطلق وتغي

  ".أصبحن يجرين وراء آل جديد

ك،   …"   ترآت النساء فى المدن والبنادر بعض مفردات الزى التقليدى مثل اليل
نهن ت  ة، إذ       وأصبحت من تستخدمه م ى ضوء الموضات األوروبي د تصحيحه عل عي

ذلك              ات، آ اب األوروبي ا فى ثي ى الصدر آم زر عل ا أصبح ي ل طوًال، آم أصبح أق
ة       د يستخدم إال فى حاالت قليل م يع . ترآت النساء السلطة والحزام الكشميرى الذى ل

ى          ة، وأصبح لبسها قاصرًا عل ين النساء بصفة عام وتراجع أيضًا استعمال الجبة ب
ا     . الطاعنات فى السن ذهب ليحل محله وانحسر اإلقبال على المالبس المزرآشة بال

ة  " البروآار"نسيج الحرير والموسليين البسيط، مثل  الترآى وبعض األقمشة الغربي
ديالت التى أدخلت           . األخرى أثير التع يئًا بت يئًا فش اء يظهر ش ر فى األزي وآان التغي
رأس    . عليها ة ال الجوهر      من ذلك انحسار أغطي رة المرصعة ب ائم الكبي ة بالعم المثقل

. والطواقى الذهبية وقطع المصاغ المدالة على الجبهة والمشدات والعصائب البندقى
ا هجرن طرق    ابوج، آم الخف والب ة آ ة التقليدي اء األحذي م النس ذلك ترآت معظ آ

دخ    . تصفيف الشعر التقليدية مثل ذات الضفائر والصفا  ات ت دأت االختالف ذلك ب ل وب
دأت      ى، وب ذوق األوروب تدريجيًا على األزياء بحيث أخذت تتقارب شيئًا فشيئًا من ال
رات، إذ تراجع       ك التغي ام تل أخص صفات األزياء النسائية المصرية فى التراجع أم
ل سمة          ذى شكل من قب ه ال الغ في اإلسراف فى النفقة واالسترسال فى الزخرف المب

بعض     . ات الغنيةجوهرية ألزياء النساء خاصة فى الطبق ذا االنحسار ل ل ه وفى مقاب
  .."العناصر التقليدية أخذت عناصر أخرى حديثة تحل محلها
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ال    …"   دى للرج زى التقلي ردات ال ع بعض مف رة تراج ك الفت هدت تل ذلك ش آ
ادر     . واستبدالها بمفردات جديدة دن والبن وخاصة شرائح    –فقد ترك الرجال فى الم

ى وا   –الموظفين  اس المغرب ى        اللب د عل ى محم ا عل ذين نراهم ى الل لطربوش المغرب
ولبسوا اللباس الغربى الذى يرتديه رجال ترآيا فى  . باشا وإبراهيم باشا وسعيد باشا

ون    يص والصديرى والبنطل ا القم ن تحته طمبولية، وم و االس ين وه ك الح ا . ذل آم
ن ت   ة م ة غربي ذوا بأحذي وب، واحت ز والمرآ ل الم ة مث ة التقليدي وا األحذي ا ترآ حته

لمين عن      . الجوارب التى لم تكن مستخدمة من قبل ز المس ان يمي ارق آ فزال بذلك ف
لمين من المصريين    ا        . غير المس لمين صفراء، أم د آانت مزوز ومراآيب المس فق

راآيبهم خاصة أن  ة وم ون مالبسهم عام ى ل ان األصل ف د آ ود فق النصارى واليه
  .يكون أسود على جواز استعمال األحمر

ا،   آلك أقل   ع الرجال فى المدن عن عادة حلق رؤوسهم مع إبقاء شوشة فى قمته
انوا        د آ ابقة، وأخذوا يترآون شواربهم، وق آما آانت العادة المتبعة فى األجيال الس

ى قصها الغون ف ماعيل  . يب بهًا بإس تدير تش كل مس ى ش اهم عل ذوا يقصون لح . وأخ
اً         وا لحاهم تمام رنج وحلق دوا الف ك فقل بعض ذل رك اللحى    وتجاوز ال ان ت د أن آ ، بع

د بعض الشرقيين          رام عن ة من احت زال للحي ان وال ي أمرًا راسخًا فى النفوس، لما آ
  ".وال سيما البدو

دة          ة الواف اء األوروبي تقبال الريف المصرى لألزي وفى معرض حديثها عن اس
تها    اتن فى دراس ين     : "فى منتصف القرن العشرين، تقول ف اين الشاسع ب ونظرًا للتب

تيعاب   ال ان اس موروث من األزياء الشعبية الريفية واألنماط األوروبية الوافدة، فقد آ
ين فى الشرائح            ذآور من شباب المتعلم ًا بشرائح ال درجًا بادئ ًا مت الريفيين لها بطيئ

ة  ارج القري يم خ م فرص التعل ذين أتيحت له ا ال ة العلي ار . الطبقي ى االنتش ذ ف م أخ ث
الشرائح الطبقية الوسطى، ثم ازداد تبنيها تدريجيًا باتساع تدريجيًا بين المتعلمين فى 

ة،    ائف الحكومي اق بالوظ رص االلتح اع ف اث، واتس ذآور واإلن يم لل رص التعل ف
ًا        …وزيادة االتصال بين القرية والمدينة بعينيات نمط ة الس ى أصبح فى حقب إلخ حت

ين  ا أشار    وتجدر اإلشار  . شائعًا فى الريف خاصة بين شرائح شباب المتعلم ى م ة إل
ات        ى المجتمع ه إل ع مفردات دخل جمي م ت ديث ل نمط الح ن أن ال اريون م ه اإلخب إلي
ه    ه وعادات الريفية، فقد ظل المجتمع الريفى ينتقى من هذه المفردات ما يتسق مع قيم
ذه  ر من ه ادات، رافضًا لكثي يم والع ذه الق ى ه ى طرأت عل ع درجة التحول الت وم
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را  ا ال يتسق       المفردات، مثل الموقف ال ا مم ون، وغيره ات للبنطل داء الفتي فض الرت
ازة           . مع قيم المجتمع الريفى  ة حي ى فى حال ه حت ى أن اريين إل ل أشار بعض اإلخب ب

ذه      بعض ه ل ل يم أو العم دن للتعل ى الم تقرون ف انوا يس ذين آ ة ال اء القري بعض أبن
واجدهم بها، المفردات فإنهم آانوا يحرصون على عدم الظهور بها فى القرية أثناء ت

  ".عيب"أو حتى أمام ذويهم فى المدن، ألن ذلك آان يعد فى نظر المجتمع الريفى 

ـة         أثير حرآ ر بشكل واضح ت وقد سجلت بعض بحوث مشروع التراث والتغي
ًال   –المد الدينى فى مصر خالل العقود الثالثة األخيرة فى إقناع الناس  أو حملهم حم

ر  – اء عناصر      على التخلى عن بعض عناصر الت دة، أو إحي ى أخرى جدي اث، وتبن
ا بصورة       ا أو بعثه دة فيه اة جدي قديمة آان الناس قد هجروها وتخلوا عنها، وبث حي

دة ن   . جدي د م ى عدي د إل دينى الجدي د ال ة الم افت حرآ ا أض ه آم ك أن ى ذل معن
ذلك    ى    –وفى الوقت نفسه     –الممارسات الشعبية اليومية، نجدها عملت آ ى تخل عل

عن بعض الممارسات التى   –فى الريف وفى المدينة على السواء  –الناس آثير من 
ريم        زواج، والموت، وتك يالد، وال آانت جزءًا ال يتجزأ من تراثهم فى مناسبات الم

  .إلخ…األولياء

ن       ة م ة متكامل ى منظوم دى عل د الم أثيرًا بعي دينى ت د ال ذا الم ارس ه ذلك م آ
ة    ممارسات الحياة اليومية، يأتى الزى فى ة طويل مقدمتها، ولكن تنضوى تحتها قائم

ـًا النظرة         ا شأن ا وال أقله يس آخره ار، ل دات واألفك من المجاالت والعالقات والمعتق
ا  ا، وعمله وتها، وخروجه دها، وص ى جس رأة، إل ى الم خ…إل ى أن . إل طبيع

ى ضوء      اوت ف د تتف افى الجدي اعى الثق ع االجتم ذا الواق ة له التضاريس االجتماعي
ن   ة م ا     جمل ى داللته ة ف ة وناطق ا العريض ى خطوطه ا صحيحة ف ل، ولكنه العوام

  .العامة

  مجموعات التراث الشعبى إحدى أدوات إعادة إنتاج التراث -١٠
تنكارهم        ر معارضتهم أو اس راء، أو يثي هذا عنوان غريب، قد يفاجئ بعض الق

ى  ة األول ي     . للوهل ل بترش مونه آفي ى مض اذ إل ه، والنف د أن تأمل ن المؤآ ذا ولك د ه
  .االنفعال

المجموعات التى أقصدها هى تلك الكتب أو الموسوعات أو حتى المجموعات    
رويح، أو       –القصصية الشعبية التى تسجل  لية والت ة، أو التس لغرض الدراسة العلمي
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ا نصوصًا شعبية، أو حصرًا وتوصيفًا        –لغير ذلك من األغراض  ين دفتيه تسجل ب
ار    دات ومع ادات ومعتق ات وع ون   لممارس اب، أو أدوات، أو فن عبية، أو ألع ف ش

  .وغير ذلك.. معمارية، أو موسيقية

ات          عبية مجموع وص الش ه للنص الم آل ا الع ة عرفه هر مجموع ل أش ولع
ذه المجموعة   . (لألخوين جريم" حكايات األطفال والبيت" انظر دراستنا المفصلة له

ريم قد أصدرا طبعة ويهمنا بالنسبة لموضوعنا أن األخوين ج). ١٥فى المرجع رقم 
ات     ن حكاي ارة م ة مخت ين حكاي ة تضم خمس ذه المجموع ن ه مختصرة مصغرة م

ة  ٢١٠الطبعة الكاملة البالغ عددها   ام       . حكاي رة ع ة ألول م ذه الطبع د صدرت ه وق
وام    ١٨٢٥ ى أع ك ف د ذل ا بع والى طبعه م ت ، ١٨٤١، ١٨٣٩، ١٨٣٦، ١٨٣٣: ، ث
ك  وتوالت طبعا …١٨٥٨، ١٨٥٣، ١٨٥٠، ١٨٤٧، ١٨٤٤ تها دون حساب بعد ذل

اريخ  دد دور      (الت دد وتع ذا الع رة ه ة لكث م الطبع اب رق ى الكت ذآر عل د ي م يع أى ل
وقد قصدنا من ذآر تلك التواريخ أن نعطى فكرة أولية عن االنتشار الواسع ). النشر

  .الذى حظيت به تلك الحكايات بين الناس

عبية   ات الش ن مجموعات الحكاي رًا م ا أن آثي د  ويلفت نظرن ى أصدرها بع الت
د اتخذت مجموعة      ال والبيت   "ذلك باحثون أو هواة آخرون ق ات األطف ثًال  " حكاي م

د عمال    .أعلى لها تحاول احتذاءه والسير على هديه بل إن األخوين جريم نفسيهما ق
ات   ة الرواي ى ترجم لوب      Variantsعل ى أس ة إل ادر مدون ن مص ذاها م ى أخ الت

ى        المجموعة الذى التزاماه وميزها ه أقرب إل دان أن ا يعتق ذى آان على العموم، وال
ى الخاص     هما األدب ى إحساس الطبع إل رب ب ه أق ة، ولكن فاهية للحكاي ة الش الرواي

د خلقت أسلوب          . وإلى ذوقهما ا ق القطع إن مجموعتهم ول ب ا نق ذى يجعلن األمر ال
  .الحكاية الخرافية الشعبية المقروءة فى األدب األلمانى

ة     ى دراس د لخصت ف ة      وق ة الدراس ى حرآ ة عل ذه المجموع ل ه ابقة فض س
ى     راث الشعبى، خاصة األدب ولكن األمر الجدير بالمالحظة أن ظهور      . العلمية للت

  . هذه المجموعة وانتشارها آان إيذانًا بحدوث تطور مهم يتصل بحياة هذه الحكايات

ات الشعبية آانت تسير بسرعة فى طريقه        ا حقيقة أن الرواية الشفاهية للحكاي
ذه   ور ه ة، إال أن ظه اة الحديث روف الحي بب ظ اء بس وت والفن ى الم وم إل المحت

ات  ل  –المجموع دافئ الجمي لوب ال ذا األس ن   –به رب م وت، وق ذا الم د عجل به ق
ة،    . حدوث هذا التوارى واالختفاء ات الشعبية القديم فقد حل هذا الكتاب محل الرواي
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داوًال و األسرع ت ا، وأصبح ه ن تحته ارًا واألعمق وسلب األرض م ر انتش  واألآث
أثيراً  ه آالف    . ت ع من ان يطب ذى آ اب ال ة، حيث أن الكت اة الحديث ذه هى سنة الحي وه

ة   ى الطبع وم عشرات اآلالف ف ه الي ع من رن ونصف، وتطب ن ق ر م ذ أآث النسخ من
ات المجتمع وآل أرجاء         ى آل طبق اذ إل الواحدة أقدر على االنتشار وأسرع فى النف

ة القص الشفاهى التى ال تتجاوز أفرادًا معدودين، وال تلتزم أآثر من  البالد من وسيل
  ).٩٦-٩٥، ص ص ١٥مرجع . (مكان محدود

ى مصر      ة ف ات الحديث ذه المجموع رز ه ن أب ا أو  (وم اريخ تأليفه ى ت واء ف س
  :أذآر األعمال التالية) ونشرها بين الناس –إن آانت أجنبية  –تاريخ ترجمتها 

  .المصريون المحدثون، عاداتهم وشمائلهم :آتاب وليام لين -١  

  .الفالحون لألب هنرى عيروط -٢  

  .قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية لألستاذ أحمد أمين -٣  

  .معجم األمثال العامية للعالمة أحمد تيمور -٤  

  .تفسير األحالم: الطبعات الشعبية الحديثة لكتاب ابن سيرين -٥  

  .ة الحديثة لكتاب تذآرة داود األنطاآى الطبيةالطبعات الشعبي -٦  

دين السيوطى   -٧   ة فى الطب    : الطبعات الشعبية الحديثة لكتاب جالل ال الرحم
ى  (والحكمة  مؤلف فى السحر والوصفات السحرية، أو لكتب أبوالعباس أحمد بن عل

  .)*()فى السحر أيضًا(البونى 

رة متنوعة تحوى نصوص          ة لكتب آثي اذج قليل ًا شعبية، أى عناصر من    تلك نم
عب  راث الش بب     . ت ًا بس ن أيض ماء أصحابها، ولك ة الخاصة ألس الل المكان ن خ وم

ال     طبيعة ومضمون المادة التراثية التى تقدمها تسهم بدور مؤثر وهام فى تعريف أجي
ابقة  ة س رة بعناصر تراثي ك العناصر  . آثي ى تل ر   –فتضخ ف ر أو غي كل مباش إن بش

اس، وتكون عامًال من عوامل استمرارها،         حياة جديدة،  –مباشر  ين الن ا ب وتمكن له

                                                           
مصادر دراسة ) مشرف(راجع المزيد من المعلومات عن هذه األعمال فى محمد الجوهرى ) *(

وآذلك محمد . ١٩٨٣قائمة ببليوجرافية مشروحة، القاهرة، دار الثقافة، : الفولكلور العربى
انية، قائمة ببليوجرافية، الطبعة الث. الجوهرى وزمالؤه، اإلنتاج الفكرى العربى فى علم الفولكلور

  .٢٠٠٣القاهرة، مرآز البحوث والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرة، آلية اآلداب، 
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  .وتجددها، وتطورها، ونشرها على دوائر أوسع وأوسع من الناس

 –مع التفاؤل الشديد   –وهى تحدث تأثيرها بشكل مباشر على من يقرأها، وهم   
دوا عن بضع          ن يزي و زادوا فل ات أو بضع آالف وحتى ل أحاد، قد يبلغون بضع مئ

ولكن التأثير غير المباشر الذى تمارسه تلك المجموعات فى نشر   . آلالفعشرات ا
  .التراث والتمكين له، بل وزرعه أحيانًا فى تربة جديدة، هو األخطر واألهم

ك المجموعات،      " المؤلفين"فقد يعمد بعض الدارسين، أو    اس عن تل ى االقتب إل
لجمهور أحدث وفى     واستخدامها أحيانًا فى عمل مجموعات أحدث، أو تأليف آتب 

ة، أو  " يؤلفون"فهناك ُآّتاب . ضوء واقع متجدد اليوم آتبًا فى العالج بالنباتات الطبي
ر    …االستعانة بفنون السحر، أو التداوى بالقرآن واألسماء الحسنى ون الكثي خ فينقل إل

ذه الكتب  ق  . عن ه دون تحقي يارة ويري ى الصحف الس ون ف ر ممن يكتب اك آثي وهن
اجمين، أو         الطرافة والجدة دين مه ك المجموعات، متحمسين، أو ناق ون عن تل فينقل

متعجبين أو غير ذلك، فيسهمون بذلك فى نشرها والتعريف بها بين جماهير لم تكن  
  .تعرفها

تعاره هو نفسه        د اس وال ننسى أن بعض ما احتواه قاموس األستاذ أحمد أمين ق
ن بعض    دثين، وم ن المصريين المح ين ع يم ل اب ول ن آت ات األخرى م المجموع

دة من   ( ويمكن للقارئ المهتم أن يراجع ذلك فى الدراسة التى قدمنا بها الطبعة الجدي
  ).١القاموس، مرجع رقم 

ة هو استخدام         ولكن أخطر اآلثار غير المباشرة لتلك المجموعات وأشدها فاعلي
ا    ة له ة والتليفزيوني رامج اإلذاعي دى الب التهم اإلعالمي  . مع ؤالء تصل رس ى وه ة إل

ًا،          راث عموم أثير إضافية بإسنادها إلى الت اع وت وة إقن ماليين المشاهدين، وتكتسب ق
دفعنا إلى أن             ا، وي ذى يضاعف من خطورته دين بوجه خاص، األمر ال ولكن إلى ال

ام  م          . نوليها مزيدًا من االهتم ة فه رة مستقلة لمحاول ذه الدراسة فق د خصصنا فى ه وق
ة       موضوع التراث الشعبى فى وسائل دورة الدموي ل ال اهيرى، التى تمث االتصال الجم

  .المغذية لجسم المجتمع الحديث، فيرجى مراجعتها

  األثاث –إعادة إنتاج العناصر الشعبية المادية  -١١
اث الشعبى، أو        ات األث اول مكون يمكن أن نلمس نفس معالم الصورة عندما نتن

عبيًا ة ش اث المتوارث اج األث ات إنت جل أول . عملي ة فنس اع العالق جل انقط ا نس م
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ات  . بين المنتج والمستهلك) عالقة الوجه للوجه(المباشرة الحميمة  بحيث باتت عملي
اق  (إنتاج قطع األثاث الشعبى، آأوانى الطعام  ل واألطب خ  …الحل وم،   )إل ، وأسرة الن
اج    …والطابلية، وأوعية حفظ المالبس واألشياء وغيرها، باتت تخضع لقواعد اإلنت

ر، ا د      الكبي ن توحي در م ى ق وم عل ذى يق ز  –ل رز   –أو ترآي فات، أو الط المواص
ديرات            ـًا لتق ل، وفق ك الطرز فى عدد قلي زال تل ة، واخت واألشكال الفردية لكل قطع

ك       ر ذل رائية، وغي دراتهم الش تخداماتهم، وق اهير، واس تج ألذواق الجم ن  . المن وم
اهيرى فى      ذوق الجم ذى ال    حصيلة ذلك يتكون ما يمكن أن نسميه ال ذا المجال، ال ه

تهلكين،    ينظر إلى فرد مستهلك بعينه، وإنما إلى جماعات أو آيانات آبرى من المس
ى  ًا يسهم ف ب، وأحيان اج الطل ا يسبق اإلنت ب، وإنم اج حسب الطل تم اإلنت ا ال ي وفيه

  .ولكن هذه قضية أخرى على أية حال. خلق الطلب

تم هن     ات السوق     وهذا الذوق الجماهيرى يتعين حتمًا، والح ة وآلي ا بسبب طبيع
ة      الرأسمالى، يتعين أن يتغير ويتبدل، سواء من تلقاء نفسه أو بفعل أخصائى الدعاي

هم   ين أنفس طة المنتج الن، أو بواس ر  . واإلع ا تظه ةوهن اء   الموض د إحي ى تع ، الت
ق             لع وف ى الس تهلكون إل عى المس ث يس ًا، حي ب خلق ق الطل ى تخل ل ه ب، ب للطل

ارز       وهذه سمة من. الموضة ا وجود ب م يكن له سمات جماهيرية االستهالك، التى ل
ه        ة قدرات ه، خاص اة ظروف ل، وبمراع ة العمي ًا لرغب ذ وفق لعة تنف ت الس ا آان حينم

  .واحتياجاته

ة      وشهد عالم إنتاج األثاث ظواهر لم تكن شائعة فى الماضى، بل آانت معدوم
تيراد     تمامًا، خاصة بين الطبقات أو القطاعات الشعبية، وأشير     ة اس ى عملي ذلك إل ب
ا    ى مستوى أوسع     . قطع األثاث من الخارج، وأقصد أوًال القطع نفسها بأآمله م عل ث

لكى   …نطاقًا وأدنى درجة يتم استيراد الكتالوجات التى تحوى الذوق، والمواصفات
أثير مباشر،      . يستهدى بها صناع األثاث المحليون فى إنتاجهم ا ت ى هن أثير األجنب الت

ين ومحسوس، ال ه         .  تخطئه الع ة، ولكن ى عناصر شعبية متوارث د يقضى عل وهو ق
  .يمكن أن يعيد الحياة إلى تنويعات جديدة من بعض قطع األثاث المتوارثة

ار       عة االنتش ا واس ة، ولكنه د جماهيري ة ليست بع م نزع تطيع أن نفه ذا نس هك
ذه الع      تيراد ه ن اس اجم ع راب الن ب واإلغ اول أن تتصدى للتغري بيًا تح ر نس ناص

ة  ة     . الشعبية المادي ر    –فتتخذ شكل الموضة التراثي ى    –إن جاز التعبي أى اللجوء إل
ة         اس آموض ى الن ديمها إل اث، وتق ع األث بعض قط عبية ل رز ش كال وط ثًال (أش م
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راجين     جاجيد، والم ة، والس لت، واألحرم ة، والش ل التقليدي عف النخي ى س آراس
خ… ر م  ). إل كل غي اء بش ك اإلحي تم ذل ًا ي تلهام بعض  وأحيان ق اس ن طري ر، ع باش

ة، ذات    راث حديث األجزاء، أو الخامات، أو األذواق، أو المكونات فى تصنيع قطع ت
  .أى ذات نكهة شعبية" روح مصرية"

ة         اث التقليدي اج األث ات إنت اليب وعملي وقد وصل األمر إلى حد إحياء بعض أس
ا       رف بأآمله اث غ اث، أو أث ع األث نع بعض قط ى ص عبية ف ة  . أو الش ى تجرب وه

زال مقصورة           ا ت ا م ا مازالت محدودة االنتشار، بسبب أنه ناجحة، ولكنها بطبيعته
دد           ـة ع ا، ولقل ى تكلفته ادى ف ر الع اع غي در، لالرتف ى واألق ات األغن ى الطبق عل
المنتجين القادرين على االستمرار فى إنتاجها فى ظروف اإلنتاج الكبير الذى يسود  

ة شعبية، هى نفسها          ولكننا أمام حالة من . حياتنا اج عناصر تراثي ادة إنت حاالت إع
ذى        ال ال ذا المج ى ه اهيرى ف ذوق الجم ر وال اج الكبي يطرة اإلنت ل لس ل رد فع تمث

  .تناولناه

  استلهام الفن الشعبى فى إبداع -١٢
  فنى هو جزء من إعادة اإلنتاج

ك          ر ذل ة، أو مسرحية، أو رقصة، أو غي  .قد يكون العمل الفنى المقصود أغني
ذا العمل    Authenticوال يمكن، آما ال يتصور، أن يقدم األصل الشعبى الصحيح  له

رة اس مباش ة للن ر الشاش ى المسرح، أو عب ة . عل ا تفرض الضرورات الحديث وإنم
ى األصل   ويرات عل ديالت وتط ال تع ى إدخ تعراض واألداء الفن دنيا االس ك . ل وذل

  ..ربما فى األعمال اإلرشادية أو التعليمية

ة       أما   ًا، خاضعًا لرؤي ًال فردي العمل الفنى الذى يستلهم فنًا شعبيًا فإنه يخرج عم
ـوده         رر وج د مب ك بأصله الشعبى، وإال فق ًا مع ذل وفى  . مبدعه الفنان، ولكنه موحي

ه    ون الشعبية   : "ذلك يقول األستاذ رشدى صالح فى مقال م   " (مسرحة الفن مرجع رق
ه    والشرط أن يكون العمل الفنى الشعبى): "٦ د تقديم داًال على الميراث الشعبى، عن

م     . على خشبة المسرح، ومتصًال بروحه وطابعه ًا من أن نفه لكن ينبغى الحذر تمام
رقص     ة تصميم ال هذا الشرط فهمًا ضيقًا، جامدًا، أو أن نجعله قيدًا حديديًا على عملي

  .لماذا؟: والسؤال) الكوريوجراف(

ن مصمم     ب م ا ال نطل ك أنن ى ذل ا عل ا   وردن ل إلين رحية أن ينق الرقصة المس
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ى خشبة المسرح،        ة الشعبية ويعرضها عل صورة دقيقة برقصات موجودة فى البيئ
تقة من الرقصات الشعبية           دم صيغة مسرحية مش ه أن يق ل نطلب من و  . ب ذلك فه ول

ذه الصيغة    ادة        . يقوم بدور المنشئ له أثره بالم ى ت د عل اك قي وال ينبغى أن يكون هن
لية ا .. األص ق   آم ة الخل ه عملي ى أن يوج درة، عل ق أو الق ك الح دًا ال يمل أن أح

  ..واإلبداع الفنى الذاتية

ا          –إن عملية اإلبداع    ديل، وبم ادة تبويب وتع ل وإع تقبال وتمث ا من اس بما فيه
ان المصمم      –فيها من تصور وخلق  تم فى وجدان الفن ه    . آل ذلك ي ا مع ة أمرن وغاي

عبى  ابع الش التزام الط ه ب ى   أن نطالب ًال ف ه داخ ائى لعمل أثير النه ون الت أن يك ، أى ب
ة      ذاق، ومن ناحي ة الم نطاق التأثير األخير الذى قد يوحى به العمل الشعبى من ناحي

  ".التأثير وأحيانًا من ناحية الداللة

  الطباعة والنشر والحوار الدائم : خاتمة -١٣
  بين المطبوع والشفاهى

احثون      ور والب م الفولكل دايات عل ذ ب عبية     من ادة الش رون أن الم راث ي ى الت ف
فاهة " األصلية" ة ش فاهة، والمتداول واترة ش ادة المت ل . هى الم ى آ ذا عل يصدق ه

دان األدب     ى مي كل خاص عل ه يصدق بش عبى، ولكن راث الش االت الت روع ومج ف
  .الشعبى

د         ه أن يعتم م ال يجوز ل ذا العل وشيئًا فشيئًا علمنا تقدم الدرس الفولكلورى أن ه
فقد تبين بجالء أنه ال . المأثور الشفاهى وحده، وال أن يقصر اهتمامه عليه فقط على

يوجد تراث شفاهى خالص لم يتأثر بأى قدر بمؤثرات ومتغيرات أخرى، من طبيعة 
ى       . غير شفاهية ور األمريكى واألوروب د أن سجلت بحوث الفولكل ى   –وذلك بع عل

ادة األ      –السواء  ع الم ات طب زامن وتجاور عملي ة الشعبية ونشرها فى صورة      ت دبي
ة       ة المدون ال األدبي ات بعض األعم مكتوبة، وآذلك عمليات نفاذ مضامين أو محتوي

ى نحو      ) المطبوعة( واتر الشفاهى، عل إلى دائرة التراث الشعبى، واتخاذها شكل الت
ته عن   ى دراس اوزنجر ف ان ب ل هيرم ا فع عبى"م عر الش كال الش م " (أش مرجع رق

  ).٢٦مرجع رقم " (علم الفولكلور واألدب: "ش فى دراسته عن، ولوتز روري)٢٣

ق       تطاعت أن توث د اس ة ق ة األلماني وث الفولكلوري ل إن بعض البح كل  –ب بش
رن التاسع    –مرض وبقدر وفير  بعض النصوص الشفاهية التى ترجع إلى أوائل الق
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ر ة       . عش ة المدون واد األدبي د أن الم ك نج ل ذل ى مقاب ن ف ة أو (ولك المخطوط
ا وجه الدارسون    . يمكن أن ترجع إلى تواريخ أقدم من ذلك بكثير) المطبوعة من هن

أثورات  ض الم ود بع ق وج ى توثي ت إل ى ذهب ض اآلراء الت ى بع رًا إل دًا مري نق
يكى      ر الكالس ى العص ا إل فاهية وإرجاعه يالدى   (الش اريخ الم دايات الت والى ب ) ح

د    . تواتر الشفاهى وانتقالها منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن عن طريق ال ك النق وسبب ذل
اد           وة أى اعتق ذى يهز بق ر، األمر ال ه قصير العم الحاد أن المأثور الشفاهى بطبيعت

تمراره  ه واس ى   –بثبات ب األساس ى القال ة  –ف ة طويل ر عصور تاريخي ذا . عب وهك
ام     ى ع ن ألف ر م ر أآث فاهى عب أثور ش تمرار أى م ى أن اس رأى عل تقر ال ى  –اس ف

  .هو ضرب من االستحالة –بالذات  هاتين الحالتين

عبية    واد الش ا الم ة"أو " المعاصرة"أم فاهية  " الحي أثورات ش ن م جلة ع المس
رنين التاسع        ة خالل الق ة ومتداول فهى تؤآد بشكل جلى أن هذه المواد آانت معروف

رين   ر والعش ة        . عش ة األوروبي وث الفولكلوري ض البح ع بع ن واق ذا م دق ه يص
م  (المعاصرة  د       )٤٢٤، ص ٢٤مرجع رق ين، وأحم ام ل ده مجموعات ولي ا تؤآ ، آم

  ).١و  ١٤مرجع رقم (أمين وغيرهما 

تطيع     ا ال نس ن وإن آن ال   –ونح ة الح رة   –بطبيع روف المعاص ع الظ أن نخل
تطيع       ا نس دم، إال أنن ة أق رات تاريخي ى فت ر عل ظ أو تغيي د  –دون تحف أن  –بالتأآي

اء نظرة نق ى إلق ة، ف ادة الحديث تخدم الم دم نس ة األق ال المدون ى بعض األعم ة عل دي
ـج       . عهدًا، وتفسيرها وفهمها فهمًا أفضل ى أن استخدام المنه اه إل مع ضرورة االنتب

ترجاعى  م    ( Regressive Methodاالس أداة لفه ة آ عبية حديث واد ش تخدام م أى اس
  .أمر ينطوى على بعض المخاطر، وربما األخطاء) أشكال أقدم تاريخيًا

ادر الق   ة فالمص الع  (ديم طى، ومط ور الوس ى العص ع إل ى ترج واهد الت آالش
ة ة ) العصور الحديث ا مصادر مدون ا آله ة لن ، بحيث )مخطوطة أو مطبوعة(المتاح

الى   ا هو إذن معنى الشفاهى بالنسبة      : يتعين علينا أن نطرح على أنفسنا التساؤل الت م
ة الشعبية فى ذلك العصر         الرغم من أن الثقاف آانت شفاهية فقط     لتلك العصور؟ إذ ب

  .وآلية، لم يصل إلينا منها إال شواهد تحوى مواد وعناصر مدونة فقط

وقد أوضح فسلسكى فى دراسته عن الحكايات الخرافية فى العصور الوسطى     
ات أواخر   "وآذلك روريش فى مؤلفه الكبير عن ) ٤٤٨، ص ٢٤مرجع رقم ( حكاي

ع      عر الش ى األدب والش تمرارها ف طى واس ور الوس ر  العص ى العص بى حت
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ة      ) ٢٦مرجع رقم "(الحاضر اًال أدبي ات آانت أعم ك الحكاي أوضحا بكل جالء أن تل
ا آانت مصادرها       . فى المقام األول) رسمية( ا، وربم ان تأثيره ا فك أما الشفاهى فيه

الً  فاهية أص ذلك      . ش فاهة آ تم ش ان ي داولها آ رجح أن ت ر الم ال  . واألم ا األعم أم
  .م لنا صورة واقعية وحقيقية للشفاهيةالمتأخرة منها فهى التى تقد

ين     ة ب ه األول للمقابل ولى اهتمام ر ي ورى المعاص دارس الفولكل د ال م يع ول
ى          ادة، وأعن ر إف ة وأآث ر جدي ة أآث ى مهم ه انصرف إل دوين، ولكن فاهية والت الش

م العنصر  ى"استخالص وفه وار " التراث ة سبر أغ م محاول ا، ومن ث ل منهم ى آ ف
دون   العالقة بينهما، ح وادة، وب يث تجرى عمليات التفاعل أو الحوار أو الجدل بال ه

ة       . انقطاع تقريبًا ورة للمشكلة البحثي ذه البل ومن هذا المنطلق البحثى الرئيسى، أو ه
  :الجديدة، يمكن أن تتفرع بعض التساؤالت األآثر تحديدًا أو األآثر تفصيًال

ين الثقا     • اط التفاعل ب فاهية؟     أين توجد مواقع التماس أو نق ة الش ة والثقاف ة المدون ف
ات، أم المجموعات الشعبية، أم آتب           دينى، أم اإلعالن وعظ ال هل هى فى مجال ال

عبية  ات الش عبية(الحظ والبخت، أم الكتاب ة عن مصادر ش ى ) المؤلف روج ف ى ت الت
  الموالد والمناسبات الشعبية، أم فى أنواع أخرى من المطبوعات الشعبية؟

  لتمسك الواضح بالتراث عبر تلك القرون الطويلة؟ما هى أسباب هذا ا •

ا      : وآذلك أيضًا • أثير، وتفعل فعله ما هى آليات وعمليات االنتقاء التى تمارس الت
  أثناء هذا االستمرار، وبالرغم منه؟

ة   ) هضم(ما هى آليات وعمليات تمّثل  • ادة األدبي ة  (المأثور الشفاهى للم أو التراثي
ًا ف ) عموم ف تختل مية، وآي اعى    الرس ار االجتم اختالف اإلط ات ب ذه العملي ه
  لحامليها؟

  ثم ما هو مدى ثبات، وما قدر الثقة أصًال، فى المأثور الشفاهى المتواتر حاليًا؟ •

ة      ى آاف ة تصدق عل والحقيقة أن مثل هذا السؤال ال يمكن أن نجد له إجابة عام
اك  . صور أنواع المأثورات الشعبية، آما تصدق على التراث الشعبى فى آل الع  فهن

تمرار     ات واالس ن الثب ت م در الف م بق عبية تتس واد ش اء  (م ة علي ثًال دراس ع م راج
م     شكرى عن الثبات والتغير فى العادات والتقاليد الشعبية، المنشورة فى المرجع رق

ة، وسرعة          ). ١٩ ة، والمرون وادًا شعبية أيضًا تتسم بالهشاشة الفائق اك م آما أن هن
ج     ). آألوان الطعام مثًال(للتغير  التغير، بل شدة القابلية دا دي وقد اهتمت دراسات لين
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Linda Degh  ونى ات أو    Vazsonyiوفاتش بة لثب ا بالنس اء ودالالته ات االنتق بعملي
عبية  أثورات الش تقرار الم ك    . اس ة لتل ة متعمق افيًا ومناقش ًا ض ارئ عرض د الق ويج

د      ث جول وس وآيني ن أم رره دان ب ذى ح اب ال ى الكت ات ف وان الدراس تاين بعن : س
وجزًا    (، المنشور فى الهاى وباريس "األداء واالتصال: الفولكلور" انظر عرضًا م

  ).٤٤٤، ص  ٢٤له فى المرجع رقم 

تهما          اتيريف وياآوبسون فى دراس ل بوج اء مث على الناحية األخرى نجد علم
يرفضان من حيث   " المأثورات الشعبية آشكل خاص من أشكال اإلبداع: "المعنونة

ادة الشعبية   المب ا أن السؤال عن أصول      . دأ وآلية التساؤل عن أصل الم ففى رأيهم
ع     ا يق عبى إنم راث الش ورى   "الت م الفولكل رة العل ارج دائ در  ". خ رون أن األج وي

ا  عبية، وحياته ر الش واتر العناص ات ت ات وعملي ى آلي ز عل و الترآي ام ه باالهتم
اس ين الن ة ب د أن . الواقعي ذا الطرح الجدي أن ه ن ش ين األدب  وم تباك ب يفض االش

ك    : أو الراقى  –أو الفنى   –الرسمى  (الشعبى الشفاهى واألدب  رات دارسى ذل بتعبي
امى    عبى أو الع ن األدب الش فات ع ذه الص ه به ذين يميزون اقش ). األدب ال د ن وق

ا   م   (باوزنجر هذه القضية فى دراسته التى سلفت اإلشارة إليه ى  ). ٢٣مرجع رق فعل
ين يختص دارس األ دد، وح المتفرد، ذى الشكل المح ى"دب ب ابع األدب م "الط ، يتس

  ).٤٤٤، ص ٢٤مرجع رقم . (المأثور الشفاهى بالتنوع الذى تكاد ال تحده حدود

الم      ى ع دون إل مى م ى رس ال أى نص أدب ات أن انتق ك الدراس وأوضحت تل
ـ   " شعبنة"التواتر الشفاهى يعنى مروره بعملية  زة للمأث ور أو اآتساب السمات الممي

تخدمه      وف يس ذى س اعى ال ذوق الجم نص لل ك ال ف ذل ى تكيي عبى، بمعن د . الش وق
ة  (أثمرت تلك البحوث، سواء فى مجال األغانى الشعبية    ة واألمريكي ، أو )األوروبي

ى الشعب    راث إل اع الت ة إرج عبية األخرى نظري ة الش أثورات األدبي ال الم ى مج ف
راث      المبدع، أو ما يعرف باسم نظرية التراث النازل، اج أو استنساخ ت ادة إنت أو إع

  .الطبقات العليا بين الشعب

اج  ادة إنت ات إع م آلي ى فه دى عل دة الم ار بعي ة آث ك التطورات العلمي ان لتل وآ
ديث       ر الح ى العص ل ف ى األق عبى، عل راث الش ة   . الت د حرآ م تع راث  "فل د الت نق

وان، انظر         " (الشفاهى ذا العن المرجع  آما عرض موزر فى دراسته التى تحمل ه
دها        ) ٤٤٦، ص ٢٤رقم  ل باتت ترآز نق د، ب راث الماضى البعي تقتصر على نقد ت

د        ا بع على عمليات تجميع الحكايات واألنواع األدبية الشعبية األخرى فى عصر م
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ة الشعبية            . الرومانسية ال األدبي ل من األعم م هائ ع آ ود تجمي ك الجه د أثمرت تل فق
التى آانت   ) الشعبية  Sagenواألساطير   ،Marchenخاصة من الحكايات الخرافية (

رن التاسع عشر     ة خالل الق ندا   . متداول د استطاع ش أن يحصى  )١(R. Schendaوق
والى  اليم      ٥٠٠ح اطق واألق ى المن اطير ف ة واألس ات الخرافي ن الحكاي ة م مجموع

  .الناطقة باللغة األلمانية، ووجد أنها تحوى ما ينيف على عشرين ألف نص شعبى

م تكن          ومع ذلك أص رن التاسع عشر ل ات الق وم أن أغلب حكاي بحنا نعرف الي
ة    ة الثاني ن الدرج فاهى م راث ش وى ت ة س ى الحقيق ن مصادر  (ف تقى م ه مس أى أن

فاهية           ة الش ذه الحال فاهيًا، حيث يجمع وهو فى ه ه ش م تداول م   )مدونة، ثم ت ، ومن ث
اء ا  . ألعمال مطبوعة) أو تغذية مرتدة" (صدى"ليست سوى  ور  وأصبح علم لفولكل

وم    دون الي ة    –األوروبيون يؤآ رن العشرين نص          –فى ثق د يوجد فى الق م يع ه ل أن
اب   وع (أدبى شعبى، لم يكن مدونًا خالل القرن التاسع عشـر فى آت أو فى  ) أى مطب

راس  ى   ). أى مخطوط(آ عبية ف اطير الش ة أو األس ات الخرافي د أصبحت الحكاي فق
رن العش      ى الق دم ف ى المتق الم الغرب ذين     الع رين، ال ـا الناش ذب إليه لعة تج رين س

ام واألغراض     خ  …يخرجونها فى عشرات، بل مئات الصور واألشكال واألحج . إل
ه         ا عالجت ا، آم ارة إليه وقد أشار إلى ذلك رودلف شندا فى دراسته التى سلفت اإلش

داللى     : "هيلجا جرندت فى دراستها المعنونة ا ال ، "األساطير الشعبية وتحول معناه
ره    والمن ى تحري شورة فى آتاب الثقافة الشعبية فى العصر الحديث، الذى أشرف عل

  .أوتز يجله

ة    –وهناك من ناحية أخرى نماذج ال حصر لها  عن   –فى الدراسات األوروبي
ى        " نزلت "العناصر الشعبية التى  ى المستوى الشعبى، بمعن ى إل من مستويات أعل

اويم شعبية    أنها تحولت من أعمال أدبية، أو مواعظ دينية، ال أو تق ى   …أو أمث خ إل إل
إلخ، فأصبحت ال تتداول إال فى صور شفاهية،  …أساطير وحكايات خرافية ونوادر

ى       ة عل وترسخ وجودها بين الناس، بحيث أصبحت تعد من النصوص الشعبية الدال
ى        . الهوية الثقافية للجماعة التى تتداولها ا بصفة خاصة إل ديش النظر هن ويلفت برن

                                                           
تتحدث هذه المقالة عن اتجاهات البحث المعاصرة فى األدب الشعبى فى البالد الناطقة ) ١(

باأللمانية، وآان قد تقدم بها إلى مؤتمر مهم خصص لمعرفة وتشخيص الموقف الراهن لكل من 
وقد صدرت ). الفولكلور أيضًا(وعلم اإلثنولوجيا الفرنسى ) الفولكسكنده(كلور األلمانى علم الفول

أبحاث ذلك المؤتمر فى آتاب ضخم أشرف على تحريره إيزاك شيفا وأوتز يجله، ونشر فى نفس 
  .١٩٨٧الوقت فى آل من فرانكفورت، ونيويورك، وباريس عام 
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التى تحوى (والزالت تمارسه الكتب المدرسية وآتب التقاويم  –لذى مارسته الدور ا
ام    م   ). (حكايات ونوادر عن بعض المناسبات واألي  – ٤٢٥، ص ص ٢٤مرجع رق

داد ال       ). ٤٢٧ رويج أع ى دور الصحافة فى ت ذه إل آما سلفت اإلشارة فى دراستنا ه
  .فات أيضًانهاية لها من الحكايات، والمعتقدات، والنوادر، والخرا

راث بصورة    وإذا أردنا أن نتعمق إلى مدى أبعد فى تأمل وسائط عملية نقل الت
ا   ين منه وف نتب ه، فس ادة إنتاج ددة، أى إع كال  : متج ة أش ات، وآاف الصور واللوح

وق   ات ف وز أسطورية، أو آائن ى تحكى عن رم ك الت ر بالصورة، خاصة تل التعبي
  .ءطبيعية، أو ترمز لبعض القديسين واألوليا

وقد رصد األخوان آريس فى آتابهما الكبير والمهم عن المعتقدات الشعبية فى 
ويجد القارئ عرضًا مفصًال لمحتوياته، ومناقشة   ٢٥المرجع رقم (العالم اإلسالمى 

ذه  ) ١٢مدققة لمنهجه ونتائجه فى الفصل السادس من المرجع رقم  عددًا آبيرًا من ه
اب، وذآ ى الكت ها ف ور، أوردا بعض ور الص ذه الص ن ه ر م دد آخ اذج ع را نم

رض     ى تع كال الت ات واألش ثًال  –واللوح ى      –م اء ف ين واألولي د القديس ى موالي ف
ر اء، أو      . )*(مص ين واألولي ك القديس يات بعض أولئ كال لشخص وم وأش ى رس وه

عبى        د الش ى المعتق ة ف ة الخاص يات ذات المكان عبية، أو الشخص ير الش ال الس أبط
ان  وطبيعى أن اتخ. المصرى اذ تلك الصور موضوعات وموتيفات قبطية وشعبية آ

ى    أآثر عددًا وانتشارًا من تلك التى صورت موضوعات إسالمية، ألسباب ترجع إل
  .القيود التى فرضها الدين اإلسالمى على التصوير

ذا      –وآانت علياء شكرى  اب آريس ه د لفتت النظر     –فى ثنايا عرضها لكت ق
ل فى نشر عدد ضخم من           ألول مرة إلى اإلسهام العلمى  ذا العمل المتمث ارز له الب

ة      ورة األنثروبولوجي ة للص فات العلمي ا المواص وفر فيه ى تت ازة الت ور الممت . الص
د تكلف       : "... وتقول علياء شكرى ة ق رًا من الصور الدقيق من الواضح أن عددًا آبي
ال وق الخي دًا يف از تل . جه ا إنج ى تطلبه ة الت اليف الباهظ ك عن التك ك الصور ناهي

                                                           
ر فى عملية إعادة إنتاج التراث لم يتم بعد يلفت برنديش النظر إلى أن رصد دور الصو) *(

بالقدر المرضى فى الفولكسكنده األلمانية، رغم خصوبة هذا الموضوع، وأثره القوى فى 
آما أنها . ببعض الظواهر واألشخاص والموضوعات –وإن بصور معدلة  –استمرار االعتقاد 

قاد فى قديس وحفظ هذا االعتقاد فاالعت –بالمعنى الدقيق للكلمة  –فى بعض األحيان تمثل إحياء 
فى الصدور أمر، ولكن اقتران ذلك مع تعليق صورته بشكل دائم فى البيت أمر أقوى وأآثر 

  .حضورًا وفاعلية
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ه  ذى خرجت ب اخر ال كل الف ذا الش ا به ة أن  . وطبعه ة مبالغ ول دون أي ى الق ويمكنن
ا عمل من             د أفضل وأدق م ه تع اب بجزئي ذا الكت مجموعة الصور التى تضمنها ه

ين      اء أجانب أو محلي م   ". (صور لهذه الموضوعات سواء من جانب علم مرجع رق
  ).٢٣٥ – ٢٣٤، ص ص ١٢

ا ال يصح أن نقصـر     ويلفت النظر تأآيد البحث  ى أنن الفولكلورى المعاصر عل
ا   ياق     –اهتمامن ذا الس ى ه كيلية      –ف ال التش ور واألعم ى الص دم عل ط، أو   األق فق

ام       ن االهتم در م س الق ولى نف ين أن ن ا يتع ط، وإنم ة فق ر  –المدون ور  –وأآث للص
كال  دثواألش ى يكشف عنه  األح رات الت ن المتغي ًا م ر اقتراب ون أآث د تك ى ق ا ، الت

ًال ع فع ى الواق دانى ف ا . البحث المي ع الشعبى المعاش ربم ذا الواق ك أن ه وسبب ذل
ك    ون تل ال أن تك ن احتم در م نفس الق ة، ب ادة المطبوع ك الم ن تل ذى م د تغ ون ق يك

  .المادة نفسها قد طبعت على شاآلة الواقع المعاش ومجاراة له

الد          ن ب ر م ى آثي ورى ف درس الفولكل ده ال ذى أآ دل ال س الج ين  نف الم ب الع
عبى    ا األدب الش ى دني دوين ف فاهية والت عبى   . الش ات األدب الش ت دراس د تحمس فق

ات       داد مئ ى امت ة عل طويًال وآثيرًا لصور استمرار بعض العناصر واألشكال األدبي
ة         . السنين دون حقيق ين الشفاهى والم ذا األخذ والعطاء ب وتبين بعد ذلك بجالء أن ه

ى  ل األدب اة العم ى حي دة ف ض مؤآ ار أن بع ى االعتب ذ ف د أن نأخ عبى، والب الش
ادة        در للم ى مص ها إل ى نفس ول ه ن أن تتح ة يمك ات األدبي دونات أو المطبوع الم

  .الشفاهية

ته  ى دراس دالحافظ ف راهيم عب ذه النقطة بشىء من االستفاضة إب د درس ه وق
ائى     اد منشدى القصص      . )*(للدآتوراه عن الشعر القصصى الغن أثير اعتم وسجل ت

ه    الش ا يؤدون ة فيم ـر      . عبى الغنائى على نصوص مكتوب ذا التأثي ان من جوانب ه وآ
رًا            ل تغي ا تغيرت المواوي نص، بينم رواة لل د أداء ال ثبات قسم الزجل فى القصة عن

  .ملحوظًا

ر      " ع والتغيي دًا للتنوي اًال جي د أصبح مج ـع  . أما القسم السردى المستحدث فق وم
ى حد         هذا فإن الحفظ الحرفى لم يمنع التغ ل من االرتجال إل ه قل نص، ولكن ير فى ال
                                                           

إبراهيم عبدالحافظ، مالمح التغير فى القصص الشعبى الغنائى، القاهرة، مرآز البحوث ) *(
صدر ضمن مشروع بحث . (٢٠٠١ والدراسات االجتماعي، جامعة القاهرة، آلية اآلداب،

  ).التراث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى
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اد     . بعيد فاهية وفى اعتم ة الش وقد آانت هناك عوامل عديدة وراء التحول فى الرواي
رى        ذى اعت ول ال ة والتح ار الكتاب ا انتش ن القصص، ومنه دون م ى الم رواة عل ال
الم   ائل اإلع ار وس ذلك انتش ا آ ة، ومنه ى المدرس اب إل ن الُكّت يم م ائل التعل وس

ة،       ا ن ناحي ة م ادة المطبوع ون بالم دين يهتم ل المنش ا جع ة، مم موعة والمرئي لمس
يم      . ويقلدون أساليب التطريب والغناء الحديثة من ناحية ثانية ر فى الق ان للتغي ا آ آم

ذى             اعى ال ى القصص االجتم دينى إل ر فى تحول المنشدين من القصص ال أثر آبي
ع االج  اعى يهتم بالشخصيات العادية ويناقش الواق ى التحول     . تم وأمكن الوقوف عل

ى لمنشد واحد           وظ األدب ع المحف ة للمنشدين من خالل تتب ر  (فى الحصيلة األدبي آبي
ة   . ثم مقارنته بالمنشد األصغر سنًا) السن اتهم برواي وقد تبين أن آبار السن بدأوا حي

ين أن صغار    ا تب  القصص الدينى ثم أضافوا إليه القصص االجتماعى فيما بعد، بينم
  ".السن من المنشدين ال يحفظون القصص الدينى الذى يحفظه آبار السن

ردى          م الس ذا القس ب ه يل وجوان ام تفاص ًا أم دالحافظ ملي ف عب د توق وق
ـه           ا يحكي دها لحظات يفسر م ة من المنشد يتوقف عن المستحدث، وهو إضافة فردي

و       . غناء ويشرحه ويعلق عليه يس جزءًا من النص المكت ه ل ردى ألن ذى  وهو ف ب ال
ر مزاج        ر فى آل موقف بتغي أخذ عنه روايته، وهو فردى أيضًا ألنه مرتجل، يتغي

  .الراوى، وطبيعة الجمهور، وعوامل أخرى مختلفة

دالحافظ ول عب وين   : "يق ة لتك ادر مدون ى مص دون عل دين يعتم ع أن المنش م
اء         ًا أثن وب تمام ى المكت النص القصص ون ب م ال يلتزم ى، إال أنه وظهم القصص محف

رى، حيث يجد     ا ألداء، فقد استحدثوا قسمًا جديدًا أدخلوه على النص هو قسم السرد النث
دليل على    المنشد فرصة لشرح وتفسير األحداث القصصية والتعليق عليها، ويحاول الت

ة  ة واألحاديث      . واقعية األحداث بربطها بالشخصيات الواقعي ات القرآني وهو يزج باآلي
ين المنشدين        النبوية والحكم والمواويل و ًا مهمة ب ا يظهر فروق األغانى فى قصصه بم

نهم أسلوبه الخاص فى  ا، ويجعل لكل م ذه العناصر جميعه الى له فى التوظيف الجم
ار القصة    –االستعانة بالموسيقى  –الحرآة  –التمثيل (األداء عن طريق  أطر   –اختي الت

م يختلف المنشدو   ). التحاور اآلنى مع الجمهور –الدينى  نهم من حيث     ومن ث ا بي ن فيم
  ".طرق األداء ومن حيث الشهرة واالنتشار

ر       كال النش ة أش ى آاف ر إل ور النظ م الفولكل ى عل ة ف ات الحديث ت الدراس وتلف
دًا، أو    : والطبع والتوزيع واإلذاعة التى تنقل إلى الناس مادة شعبية سواء آانت معتق
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حكة     ادرة مض لية، أو ن ة مس ة، أو قص يحة طبي خ …نص ذه . إل ات فه المطبوع
ة        دم تنويع ذاآرة الشعبية فى موضوعها، وتق والمنشورات والمواد المذاعة تنعش ال

  .على العنصر الشعبى) أحدث(أو تنويعات 

ة         ة معرف ى أهمي ًا، عل د دائم ان يؤآ ا آ وم، آم ور الي م الفولكل د عل ذه يؤآ له
ت التى فى أى بحث فولكلورى مادته، والبيئا –المصادر التى استقى منها اإلخبارى 

ا، و   م فيه أ وتعل اتذة"نش ين"و" األس نهم   " المعلم ذ ع يهم وأخ ذ عل ذين تتلم ذه . ال ه
، ألنها تسهم )*(الجزئية التى حرصنا دائمًا على تضمينها استمارة بيانات اإلخباريين

ر       ه عب ات تناقل عبى، وعملي راث الش اج الت ادة إنت ات إع ى آلي اء الضوء عل ى إلق ف
  .تاألجيال، والمناطق، والبيئا

ه، أو     مل قراءات وم ليش د الي ارى يجب أن يمت ات اإلخب اء بيان ر أن استقص غي
بًال        " يجدد"محفوظة من القراءات، التى  ر تق ه أآث ه، ويجعل وظ ويثري ذا المحف ا ه به

ة     . لدى جمهوره ة التفاعلي ة الجدلي ى العالق وهذه نقطة مفصلية فى سياق التعرف عل
ب   م    . ه الفصيح، والشعبى  بين التراث المطبوع، ونصف الفصيح أو ش ة ل وهى عالق

  .ولن تتوقف أبدًا

دروس فى    وتتدفق هذه المواد شبه الرسمية إلى االستعمال الشعبى من خالل ال
اد          ة آاألعي ام الجمع والمناسبات الديني ة فى أي واعظ الديني المدارس، ومن خالل الم

ا د وغيره الت، و. والموال حف، والمج أثير الص ابه ت ك تش ى ذل ى ف ب الك"وه ت
  ".الشعبية

ذه      ) ٢٤مرجع رقم (ويؤآد برنديش  ردد ه ى أن الشعب ال ي فى هذه النقطة عل
ا يسمعه من أصوات         اء لم د الببغ ل، تردي . المادة المتدفقة إليه هكذا بال وعى أو تعق

ه،        ا تشعر ب ه إال م ار من ذلك أن العقلية الشعبية تعمل عملها فيما ينقل إليها، فال تخت
د أ   ا، ويوق ارًا وأحاسيس  ويؤثر فيه ال       . فك ى األجي ه إل ردده وتنقل فتأخذه وتحفظه وت

أثورة     (الالحقة، بعد أن تضيف إليه أو تعدل منه،  ادة الم ذه الم ة ه ليس أيسرها رواي
                                                           

بالسؤال عن ) والراوى(اهتمت أول استمارة بيانات صممناها لجمع معلومات عن اإلخبارى ) *(
درجة تعليمه، ونوع قراءاته وتفاصيلها ما أمكن، وتنقالته وجوالته خارج مجتمعه، وأسماء 

الذين سمع منهم المادة التى تؤخذ عنه، وتاريخ  –أو المصادر  –ومعلومات عن األشخاص 
محمد : انظر. إلخ…سماعه بها ألول مرة، وآذلك آخر مرة، وآخر مرة حكاها هو نفسه

دليل العمل الميدانى لجامعى التراث الشعبى، اإلسكندرية، دار المعرفة ) مشرف(الجوهرى 
  .ستة مجلدات صدر من الدليل. ١٩٩٧وحتى  ١٩٩٢الجامعية، منذ 
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ذلك  ). باللهجة المحلية للجماعة" شبه رسمية"أو " رسمية"المأخوذة عن مصادر  وب
ة ال تتوقف   تمارس الجماعة الشعبية عملية إعادة إنتاج التراث الش عبى ممارسة فعلي

  .وال تهدأ

وع والشفاهى        ين المطب ورغم هذه األهمية الكبرى للحوار والجدل والتفاعل ب
ه          احثين في ى الب ته، وعل ى لدراس دايات األول ور فى الب  –مازالت بحوث علم الفولكل

ه     –فى عصر التدفق اإلعالمى الكاسح  امهم، ألن في أن يولوه المحل األول من اهتم
  .حًا مهمًا، أو المفتاح األهم فى فهم آليات إعادة إنتاج التراث الشعبىمفتا
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  أهم المراجع

  المراجع العربية: أوًال
ق      -١ ة وتعلي أحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، دراسة ومراجع

  .١٩٩٨محمد الجوهرى، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، 

ة الفالحين المصريين،    حسن الخولى، اآلثار االجتم -٢ اعية للخدمة العسكرية على ثقاف
د الجوهرى  (رسالة ماجستير  ة اآلداب، قسم      )إشراف محم اهرة، آلي ة الق اهرة، جامع ، الق

  .١٩٧٦االجتماع، 

ولى،   -٣ ن الخ ال   "حس الم واالتص ة لإلع ة والثقافي ائف االجتماعي ول الوظ ل : ح تحلي
ون المصرى ضد مرض البله ة التلفزي اعى لحمل يا، ص ص اجتم ى٢٦١-٢١٧ارس : ، ف

وهرى         د الج ر محم ال، تحري الم واالتص ة اإلع اع ودراس م االجتم رون (عل ، )وآخ
  .١٩٩٢اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

اع   : ، فى٣٣١-٣٠٩ص ص " اإلعالم والتراث الشعبى"حسن الخولى،  -٤ م االجتم عل
ة،  ودراسة اإلعالم واالتصال، تحرير محمد الجوهرى، اإلسكندرية، د ار المعرفة الجامعي

١٩٩٢.  

الة  : خالد عبدالفتاح، المتعلمون القرويون -٥ خصائصهم االجتماعية ورؤاهم للعالم، رس
، القاهرة، جامعة حلوان، آلية اآلداب، قسم االجتماع، )إشراف محمد الجوهرى(ماجستير 
١٩٩٩.  

دى صالح،  -٦ عبية "رش ون الش رحة الفن نة الرابع "مس عبية، الس ون الش ة الفن ة، ، مجل
منشور فى آتاب محمد الجوهرى  . ٢١-١٢، ص ص )١٩٧٠سبتمبر (العدد الرابع عشر 

  .وما بعدها ٣٢٧رشدى صالح والفولكلور المصرى، ص ص : عن

رية،         -٧ ة المص اهرة، دار النهض ة، الق ة الثالث عبى، الطبع الح، األدب الش دى ص رش
١٩٧٣.  

د السادس، العدد الرابع ، مجلة عالم الفكر، المجل"الفولكلور والتنمية"رشدى صالح،  -٨
رشدى  : منشور فى آتاب محمد الجوهرى عن . ٣٦-٩، ص ص )١٩٧٦مارس  –يناير (

  .وما بعدها ٣٧١صالح والفولكلور المصرى، ص ص 

د   -٩ امى ومحم ة حسن الش ور المعاصرة، ترجم ات الفولكل ارد دورسون، نظري ريتش
  .١٩٧٢الجوهرى، اإلسكندرية، دار الكتب الجامعية، 

ان -١٠ عاد عثم رية،    س ا الحض ى األنثروبولوجي ات ف وهرى، دراس د الج ومحم
  .١٩٩٠اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
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اعى    -١١ ر االجتم ى    : على محمد المكاوى، المعتقدات الشعبية والتغي ة عل دراسة ميداني
الة ماجستير      اط، رس د الجوهرى   (قرية سيف الدين بمحافظة دمي ة  )بإشراف محم ، جامع

  .١٩٨٢، قسم االجتماع، القاهرة، آلية اآلداب

ة، دار   -١٢ علياء شكرى، التراث الشعبى المصرى فى المكتبة األوروبية، الطبعة الثالث
  .١٩٩٨المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

دراسة : فاتن أحمد على، قوى المحافظة والتجديد فى بعض عناصر التراث المادى -١٣
رية،  عبية المص اء الش ة لألزي ار(حال ن تق ع م اب التاس ر الكت راث والتغي ث الت ير بح

اعى ة        )االجتم اهرة، آلي ة الق ة، جامع ات االجتماعي وث والدراس ز البح اهرة، مرآ ، الق
  .٢٠٠٢اآلداب، 

ة عدلى طاهر      . لين، إدوارد وليم، المصريون المحدثون -١٤ اداتهم، ترجم شمائلهم وع
اهرة،   ة، الق ة الثاني ور، الطبع اهرة . (١٩٧٥، ]ن . د [ ن ة الق ة ثالث ة ا: صدرت طبع لهيئ
  ).فى مجلدين ١٩٩٨المصرية العامة لقصور الثقافة، 

د الجوهرى،  -١٥ ال، األخوان جريم"محم ات البيت واألطف اب"حكاي ى آت : ، فصل ف
ة           ة للطباع اهرة، دار الثقاف رون، الق د وآخ د أبوزي أليف أحم ور، ت ى الفولكل ات ف دراس

  .٩٦-١٩، ص ص ١٩٧٢والنشر، 

ة  محمد الجوهرى،علم الفولكلور، الجزء األ -١٦ ول، األسس النظرية والمنهجية، الطبع
  .١٩٨١الرابعة، دار المعارف، 

، "دراسة فى مالمح التغير: المشتغلون بالسحر فى مجتمع اليوم"محمد الجوهرى،  -١٧
  .٢٧-١٧، ص ص ١٩٨٧، يونيه ١٩مجلة الفنون الشعبية، القاهرة، ع 

راث الشعبى  "محمد الجوهرى،  -١٨ م الفولكل   : حماية الت تقبلى لعل ون  "وردور مس ، الفن
عبية، ع  اير( ٥٩-٥٨الش مبر / ين ة   ( ٢٢-٨، ص )١٩٩٨ديس ى المجل ًا ف رت أيض نش
  ).٤٣-١٦، ص ص ١٩٩٩، تونس، مارس ٣٦٤، )العربية للثقافة

الم   )وآخرون(محمد الجوهرى  -١٩ ، التراث والتغير االجتماعى، التراث الشعبى فى ع
ر اال       راث والتغي ث الت ارير بح ن تق انى م اب الث ر، الكت ز   متغي اهرة، مرآ اعى، الق جتم
  .٢٠٠٢البحوث والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرة، آلية اآلداب، 

محمد الجوهرى، رشدى صالح والفولكلور المصرى، دراسة ألعماله وفصول من  -٢٠
، القاهرة، مرآز البحوث والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرة، آلية اآلداب، ١تأليفه، ط
٢٠٠٣.  

ور )رافإش(محمد الجوهرى  -٢١ ة،   . ، اإلنتاج العربى فى علم الفولكل ة ببليوجرافي قائم
ة      اهرة، آلي ة الق ة، جامع ات االجتماعي وث والدراس ز البح اهرة، مرآ ة، الق ة الثاني الطبع

  .٢٠٠٣اآلداب، 
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ع المصرى     -٢٢ ى المجتم عبى ف راث الش ر الت ات تغي م، دينامي دالمنعم قاس وى عب : نج
دة  ام وآداب المائ ادات الطع ة لع ر  ال(دراس راث والتغي ارير بحث الت ن تق اب العاشر م كت

اعى ة        )االجتم اهرة، آلي ة الق ة، جامع ات االجتماعي وث والدراس ز البح اهرة، مرآ ، الق
  ).إشراف علياء شكرى. (٢٠٠٢اآلداب، 

  المراجع األجنبية: ثانيًا
٢٣- Hermann Bausinger, “Formen der Volkspoesie”, in: Grundlagen der 
Germanistik ٢ ,٦. Auflage, Berlin, ١٩٨٦. 

٢٤- Rolf Brendich (Hg.), Grundriss der Volkskunde, Ein Fuehrung in 
der Forschungs Felder der Europaeischen Ethnologie, Dietrich Reimer 
Verlag, Berlin, ٢. Auflage, ١٩٩٤. 

٢٥- Rudolf Kriss Und Hubert Kriss – Heinrich, Volksglaube im Bereich 
des Islam, II Baende, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, ١٩٦٢-١٩٦٠. 

٢٦- Lutz Roehrich, Volkskunde und Literatur, In: Reallexikon der 
Deutschen Literaturgeschichte (١٩٨٢) ٤, PP. ٧٦٠-٧٤٢. 
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  الخامسالفصل 
  اإلبداع والتراث الشعبى
   )*(وجهة نظر علم الفولكلور

  مقدمة
ذا       اول ه و يتن ور، وه م الفولكل ى عل ة ف و موضوع الدراس عبى ه راث الش الت

زمن      داد ال ى امت ه عل اريخى  (التراث فى نشأته وخصائصه، ثم فى حرآت د الت ، )البع
ان  ة المك ى رقع ى(وعل د الجغراف ة اال)البع ى الخريط ة ، وعل د (جتماعي البع

اعى ن شخصية    ) االجتم ره ع دى تعبي يه وم وس ممارس ى نف ه النفسى ف ى عمق وف
ة  د النفسى(الجماع ور  ). البع ا دارس الفولكل ى يطرحه اؤالت الت م التس ك هى أه تل

  .بصدد أى موضوع شعبى يدرسه

دار خصوبة       وع بمق دد وتتن راث تتع ذا الت ة له عبية المكون والموضوعات الش
ور           الثقافة اإلن م الفولكل يم موضوعات الدراسة فى عل ى تقس ا عل ا اتفقن انية، ولكنن س

دات       عبية، والمعتق د الش ادات والتقالي اة، والع ون المحاآ عبى وفن ى األدب الش إل
  .والمعارف الشعبية، والفنون الشعبية والثقافة المادية

ى          ة الت اؤالت النظري م التس ى أه ك ه ية وتل ة الرئيس واب الدراس ى أب ذه ه ه
  اول المنهج إلقاء الضوء عليها، فأين منها قضية اإلبداع؟يح

إن ألصق الصفات بالتراث الشعبى هى صفة التقليدية أو الشيوع أو الشعبية أو   
ى أن دارس  ) ٨٧الجزء األول، ص (وقد انتهينا فى آتابنا علم الفولكلور . التكرار إل

ن، ومن الجار      الفولكلور المعاصر يهتم بكل شىء ينتقل اجتماعيا من األب ى االب إل
ردى،    المجهود الف إلى جاره مستبعدًا المعرفة المكتسبة عقليًا، سواء آانت متحصلة ب
مية     ات الرس ل المؤسس ى تكتسب داخ ة الت ة والموثق ة المنظم الل المعرف ن خ أو م

  .آالمدارس والمعاهد والجامعات واألآاديميات وما إليها

ة من النظر أن ن        ذه الزاوي ى ه د      يترتب عل د تعتم وة التقالي رر أن المجتمع وق ق
ار         يوع واالنتش ق الش ى تحقي دف إل اة، وته رار أو المحاآ ين أو التك ى التلق عل

د  )الذى نصفه بالشعبية(واستمرار نفس العنصر  ؛ ولذلك يصبح المجتمع وقوة التقالي
                                                           

  . آتب هذا الفصل الدآتور محمد الجوهرى أستاذ علم االجتماع، بكلية اآلداب، جامعة القاهرة) *(
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ذا        ديل له كيل وتع ق وتش وى خل تمرار ال ق وى اس داع، ق وى إب ة ال ق وى محافظ ق
  . التشكيل

د    داع الب ذه النقطة يتضح بجالء أن حظ قضايا ومشكالت اإلب واستطرادًا له
د     ية، لق ة الرومانس ى المرحل ور ف ات دارس الفولكل ين اهتمام دودًا ب ون مح وأن يك
ـة       د صف ى تأآي اآتفى الفولكلوريون فى تلك المرحلة المتقدمة من مراحل البحث عل

راث بالشعب اط الت ك م. الشعبية، وارتب ق ذل ة النظر وتحق ـن خالل التمسك بوجه
ه، وعن             ه عن واقع ر ب ه، يعب تج تراث ذى ين دع، هو ال ذى يب القائلة أن الشعب هو ال

  .إلخ هكذا دون تدقيق أو تعقيد …آماله ومشكالته وتطلعاته

ذا       عبية رفض أصحاب ه عب وللش ى للش اس الرومانس ذا الحم ى خضم ه وف
ناصر المدروسة المسماة بالشعبية، الرأى النظر إلى الشعب آمستقبل أو مستهلك للع

ا "أو النظر إليه مثًال آمكان تتجمع فيه  ات     " رواسب "و " بقاي ـن طبق ازل م راث ن ت
  .أعلى

رن        ة واسعة من الق تلك آانت مرحلة أولى فى عمر هذا العلم امتدت على رقع
غالهم          ن انش ر م عبية أآث ة الش غولين بالثقاف ا مش ون فيه ان الدارس ر آ ع عش التاس

ع ام        بالش ى االهتم ًا عل عبية طاغي أثورات الش ر أو الم ام بالعناص ان االهتم ب، وآ
ى خوض بحار     بصانعيها، آانت القضية تأآيد موضوع العلم ومادته دون االتجاه إل
اج  ات إنت ة بطرح تساؤالت عن دينامي ر مأمون ى متاهات غي دخول ف ة، أو ال عميق

  .وتداول هذه العناصر الشعبية

ـاوز فى         وسوف يتضح فيما بعد    د تج ور ق م الفولكل ة أن عل ذه الورق ا ه فى ثناي
ى       ة إل تطوره هذه النظرة المغرقة فى تبسيط الواقع، بحيث أصبحت النظرة متوازن
ن خالل   دعين وم راد مب ن خالل أف راث م ذا الت تج ه ذى ين ى الشعب ال راث وإل الت

  ).وهو ما ستتناوله الفقرة ثانيا تفصيال(المستهلكين أيضًا 

ز النظر        ولكن بعض   د اهتمت بترآي ور ق م الفولكل الدراسات المعاصرة فى عل
على ميل الذوق الشعبى إلى التكرار والتنميط وتوحيد الصور واألشكال خاصة فى   

كيلية ون التش الم الفن ى  . ع ل إل ذا المي ى ه واهد عل دمت ش دة ق اك دراسات عدي وهن
د ادات والتقالي ا الع ى دني د ف رار، والتقلي رت. التك د اخت ذه  ولق ن ه رة أوًال م ى الفق ف

ابلون (الورقة اإلشارة بسرعة إلى تكنيك التشكيل بالقوالب  ة بوصفه   ) الش أو الفورم
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ابع    ى الط دليل عل د، وآ يط والتوحي ى التنم عبى إل ل الش ن المي رة ع ورة معب ص
ديثنا   . الالشخصى للتعبير الفنى الشائع، وآاتجاه مضاد أو معاآس لإلبداع فمع أن ح

راث  هنا هو عن اإل بداع والتراث إال أننا نرى أن االتجاهات المضادة لإلبداع فى الت
  .تمثل جزءًا ضروريًا وهامًا من الموضوع

آان من الطبيعى بعد استقرار موضوع العلم واضطراد االعتراف به أن يتجه    
وم الشعب، أو طرح التساؤل عن صاحب     ى االنشغال بمفه احثون إل ) وصانع(الب

  .)*(ة التى يتخذها هؤالء الناس موضوعا لبحثهمهذه الثقافة الشعبي

ولقد قطع البحث عن هوية الشعب، صاحب التراث ومبدعه وحامله والمحافظ    
ى حل وسط      ا إل ئنا التبسيط  (عليه، قطع شوطًا بعيدًا استطاع أن يقودن ول  ). إن ش يق

  :هذا الحل

عنصر من  إن الشعب آجماعة من البشر ال يمكن أن ينتج عنصرًا معينًا، فكل   
نهم       راد بعي د وأن يكون من صنع أف ان   . عناصر التراث التى ندرسها ال ب وسواء آ

ى،     ) أى مصنوعًا فى الطبقات األعلى(هذا التراث نازًال  ات األدن اج الطبق أو من إنت
راد      اد األف نع آح ن ص وال م ع األح ى جمي و ف يهم    . فه رف عل ا التع نى لن د يتس وق

يهم فى أغلب األحوال      وتحديدهم فى أحيان قليلة، ولكننا  . قد ال نستطيع الوقوف عل
دع      ف أو مب ة مؤل ى أن مجهولي ور عل م الفولكل تقر عل د اس ك، فق ى ذل وال عجب ف

د   (العنصر الشعبى ال تعنى بالضرورة ال شخصية العنصر المدروس  ا ال تع آما أنه
  ).شرطًا لشعبية هذا العنصر

ل إال إذا     عبى ال تكتم اة العنصر الش ن دورة حي م ولك ة نظر عل أوضحنا وجه
ادة     ى أو إع و تلق عبية ه ة الش رتبط بالجماع ذى ي ىء ال ين أن الش ى تب ور الت الفولكل

                                                           
هذا إلى معادلة ذهبية تحل  Weiss وقد توصل عالم الفولكلور السويسرى ريتشارد فايس) *(

أو (الموقف، وتفك االشتباك بين التأآيد على الشعب فى مقابل التأآيد على الثقافة التقليدية 
وهى تحتم علينا فى رأيه أال نغرق أنفسنا فى االشتغال بمفهوم الشعب وإال تحول علم ). التراث

غال الفولكلور إلى علم نفس الشعب أو علم نفس شعبى، وأال نغـرق من ناحية أخرى فى االشت
فنتحول إلى علم دراسة ) دون االلتفات إلى مبدعيها ومستخدميها(بعناصر الثقافة التقليدية 

ال : ويضرب المثل فيقول. العاديات أى إلى دراسة مواد ميتة منفصلة عن مبدعيها وعن حامليها
نقصر أنفسنا على دراسة قطع الزى، وال نقتصر على التساؤل عن اإلنسان الذى يلبسها، ولكن 

ريتشارد فايس، الفولكلور : انظر. أى فعل اللبس أو وظيفة اللبس" اللبس"ليكن موضوعنا هو 
  .٣٣السويسرى، ص 
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افى ذا العنصر الثق رار ه اج، أو تك ى جماعة. إنت تم إال ف داول ال ي ى والت ذا التلق . فه
اء          ردى، ولكن الغن داعى الف د اإلب أليف النص هو الجه ومن هنا نجد فى الغناء أن ت

  .لمرتبط بالجماعة، فهو الفعل الجماعىهو الشىء ا

وعلى نقيض النظرة الرومانسية السابقة فى علم الفولكلور نجد أن هذا الموقف   
ة،       رة الفردي ه فى دائ ان موقع يخرج اإلبداع الفردى من دائرة التقاليد، ويضعه أيا آ

در انفصاله وابت       دع إال بق ه ال يب ه، ولكن ه وتراث اده عن   فالفرد يبدع متأثرًا بمجتمع ع
راث ذا الت ع  . ه د أن المجتم ا نج دى(هن افظ التقلي رد  ) المح ة الف ى مواجه يوضع ف

  !!)*()المبدع المجدد(

دعين من الشعب، وعن       وسوف نخصص   راد المب الفقرة ثانيًا للحديث عن األف
ة دون الخوض فى     نماذج وتحفظات حول هذه القضية مكتفين بإيراد الخطوط العام

  .التفاصيل

راث        وهناك بعد   ذا الت اج ه راث الشعبى ال يتصل بإنت ثالث لقضية اإلبداع والت
راث            تلهام وتطوير بعض عناصر الت ك هو اس ه، ذل ق باستخدامه وتداول وإنما يتعل
الشعبى بواسطة فنانين أفراد مبدعين بوصفه صورة من صور التجديد واإلبداع فى  

ا     ع لمق ميًا يخض ًا رس ًا فني فه إنتاج عبى أو بوص راث الش ن  الت ايير الف ييس ومع
ة،            . الرفيع) الرسمى( ذه الورق را فى ه ه آثي ى التعمق في اج إل د ال نحت د ق ذا البع وه

ا،          دوة تتخذه موضوعا له ذه الن ة فى ه نظرًا ألن أآثر من بحث من البحوث المقدم
ة      ديرة بالمناقش يلة الج رات األص اذج والخب ارب والنم ن التج ة م رح طائف وتط

  .والتأمل

اج   ة إنت ة   إن عملي دء الخليق ذ ب تمرة من ة مس ره عملي ه وتغي راث وتداول الت
ـى      دث ف د يح ه ق اعلون، ولكن دون ويتف ر يول اك بش ا هن د، طالم ى األب تمرة إل ومس
ول الموضة، فهى   ة، وال نق رات شكل الموج ذ التغي بعض مراحل التطور أن تتخ

اء االجت   اعى  أقوى عودا من الموضة، وشروط وجودها أبقى وأآثر تجذرًا فى البن م
ا       . الثقافى المحيط ذه الظاهرة ونضرب له د ه ومن هنا قد يتعين علينا أن نتوقف عن

ع   ى المجتم راث ف د الت كال التطوير أو تجدي ن أش ة آشكل م ات العلمي ثًال بالخراف م
  .الصناعى المتقدم

                                                           
ترى هل يبعد هذا الموقف آثيرًا عن نتائج بحوث اإلبداع فى علم النفس الحديث؟ تلك قضية ) *(

  .  مغرية بالبحث فى سياق آخر ليس هذا مجاله
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وسنحاول أن نتناول آل بعد من هذه األبعاد األربعة بشىء من التفصيل، لكى      
ًال فى التوصل          نوفر أساسًا نظريًا ًا للبحث فى الموضوع أم للمناقشة، وإطارًا عام

ود العمل البحثى حول الموضوع، وأن تكون          إلى مرتكزات مشترآة، يمكن أن تق
ة      م تأصيل تجاربهم الفني فى ذات الوقت تحت بصر الفنانين المبدعين الذين قد يهمه

  .بالوقوف على أبعادها الموضوعية

  كرار والشعب قوة محافظة واستمرارالشعبية تقليد وت: أوًال
أشرنا إلى أن ألصق الصفات بالتراث الشعبى هى صفة التقليدية أو الشيوع أو  
ان          ل هوفم ل، مث ور األوائ ض رواد الفولكل ب بع ف ذه رار، وآي عبية أو التك الش
درة الشعبية           راث وال ينتجه، وأن الق أن الشعب يستهلك الت زعم ب آراير، إلى حد ال

ى   ه    هى قدرة عل راث والمحافظة علي داول الت ورى استطاع     . ت ولكن البحث الفولكل
  .آما ألمحنا أن يتجاوز هذا االندفاع

رار التى ينطوى              ى االستمرار والتك ارة إل ك ضرورة اإلش ولكن تبقى مع ذل
راث   وم الت ا      . عليها مفه اء األرآيولوجي تم بعض علم د اه ون (ولق ًا  ) األمريكي اهتمام

انتهوا إلى تعريفات أفادت منها الدراسات اإلثنولوجية إفادة خاصًا بمفهوم التراث، و
راث  . آبرى وم الت ة    : ولقد أدرج ماك جريجور تحت مفه الخصائص البشرية العميق

ياء        ة فى أداء األش ة أو الطرق الثابت الجذور على نحو أو آخر، أى االتجاهات الثابت
ل آخر   ذى يستخدم    – Gogginفى حين نجد جوجن     . التى تتناقل من جيل إلى جي ال

دًا    ر تحدي ه      –مصطلح التراث الثقافى األآث راث بأن ز   "نجده يعرف الت أسلوب متمي
ة     رة     . من أساليب الحياة، آما ينعكس فى مختلف جوانب الثقاف د خالل فت ا يمت وربم

ز طوال            ه يتمي ة، ولكن ة العادي ة الداخلي رات الثقافي ه التغي ة، وتظهر علي زمنية معين
دة   رة بوح ك الفت تمرة تل ية مس اموس   ". (أساس امى، ق ن الش وهرى، حس د الج محم

  ).٨٩مصطلحات اإلثنولوجيا والفولكلور، ص 

ة        دًا أن الثقاف عبية، مؤآ ة الش ة للثقاف فة التقليدي إبراز الص ون ب تم إريكس د اه ولق
ة   ة الحي ة التقليدي ها الثقاف ى نفس عبية ه ة  . الش ين ثقاف ة ب ة التقليدي تالف درج وإزاء اخ

ة،             وأخرى، يشير  ر تقليدي ة آانت أآث ر بدائي ة أآث ا آانت الثقاف ه آلم إريكسون إلى أن
  .ولهذا يصف الثقافة الشعبية بأنها تقليدية أساسًا، إذا ما قورنت بثقافة أآثر تقدمًا

ويالحظ عالوة على هذا أن الثقافة التقليدية تعنى ثقافة اجتازت فترة معينة من    
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ه  ر ب ذى تظه كل ال ى نفس الش زمن ف هو. ال ى أن ون عل د إريكس دم : "يؤآ يحسن ع
إضفاء صفة التقليدية، آاصطالح فولكلورى، على الظواهر التى ال يثبت أنها ظلت  

  ".باقية لمدة جيلين أو ثالثة أجيال على األقل

ل تتحول            راث، ب ى موقف عاطفى من الت غير أن التقليدية يمكن أن تتحول إل
راث   إلى االقتصار العاطفى على التراث، أو االس والء للت وخاصة  (تعداد البشرى لل

ى     ). المعتقدات التقليدية التراث عل زام ب التراث أو االلت ويطلق فايس عبارة اإليمان ب
ا أو أى       ًال م ا أو فع يئًا م د ش ذى يع ان ال د اإلنس رى عن ى الفك ف الروح ك الموق ذل

وارث ضمن    ه مت رة   مظهر قيمًا أو سليمًا أو صحيحًا لمجرد أنه ينتمى تقليديا وأن دائ
  .معينة

إال أن درجة التقليدية تختلف اختالفًا بينًا من مجتمع آلخر، وهناك ميل واضح    
ر من الجماعات األخرى،      إلى ازدياد التقليدية لدى جماعات الفالحين الزراعية أآث
ة فى          ل المرون اة المستقر القلي ى نمط الحي د عل ذلك أن تلك الجماعات التقليدية تعتم

اه سياسى       ويذه. هذه البيئة ا تكون مصحوبة باتج ًا م ب البعض إلى أن التقليدية غالب
  ).١٢٧ - ١٢٦انظر القاموس السابق، ص (محافظ 

ـة،        وم التقليدي ا لمفه ة التى يمكن تحميله دًا عن المضامين اإليديولوجي ولكن بعي
رًا من             اك آثي إن هن دى، ف راث تقلي راث الشعبى آت ام عن الت وإلى جانب التصور الع

  .ات واآلليات والوسائل التى تقوم على التقليد والتكرار والتنميطالعملي

زمين بالنصوص             رواة الملت ى نمط ال ك نشير إل ى ذل ومن األمثلة الطريفة عل
  ).الشابلون(التزامًا صارمًا، وإلى ظاهرة التشكيل بالقوالب 

ون بنصوص     ذين يلتزم رواة ال ن ال نمط م ا الدراسات ب رواة تعرفن بة لل فبالنس
ة    . لروايات التى يحفظونها التزامًا صارمًا آل الصرامةا اك رواة يحكون الحكاي فهن

ًا        نهم حرصًا بالغ بلهم، بحيث تستشعر م بنفس نصها آلمة آلمة آما سمعوها ممن ق
ه األمر           بس علي أ أو الت ه أخط إذا أحس أحدهم بأن ات، ف ديس الكلم ى حد تق يصل إل

ة من      توقف، وأعمل ذاآرته، واستعاد السياق، وب  أ ويواصل الحكاي دأ يصحح الخط
ر الشهيرة   . جديد ان آراي إن : "وهذا الطراز من الرواة هو الذى يذآرنا بجملة هوفم

ا ينسخ فقط      دًا، وإنم دع جدي ذا الطراز من       ". الشعب ال يب يكيًا له ونجد وصفًا آالس
ان  يدة فيهم ة الس ديثهما عن رواي ى ح يلهلم جريم ف وب وف د األخوين يعق رواة عن ال



١٥٨  

Viehmann    ا رواة الرئيسيين لمجموعتهم ال والبيت   "، وهى من ال ات األطف ". حكاي
  : حيث يقوالن

رة        "   ات آثي ا بحكاي يدة تحتفظ فى ذاآرته ذه الس ا    . لقد آانت ه ة آم وهى موهب
ى اإلطالق    ا عل م   . تقول ال تمنح لكل إنسان، بل إن بعض األفراد ال يمتلكونه ومن ث

ا تقصه      حكايتها فى حذر وثقة" فيهمان"تقص  تمتع بم ا تس ل إنه . وحيوية صادقة، ب
وطريقتها أن تسترسل فى الحكاية فى حرية ثم تحكيها مرة أخرى إذا شاء المستمع    

ؤمن  .. ذلك، حتى يتمكن مع شىء من المران من أن يستملى منها الحكاية وآل من ي
يرة ال  اء اليس ة بسبب األخط دة طويل ة م ات الخرافي تحالة دوام الحكاي انون اس ى بق ت

ا،   تأتى من انتقال الحكاية من جيل إلى آخر، بسبب عدم اهتمام األجيال باالحتفاظ به
م هى     ة، وآ عليه أن يستمع إلى هذه السيدة ليعرف آم هى تتمسك دائمًا بنص الحكاي
رة       ا م د روايته ًا عن ة مطلق حريصة على صحتها، فهى ال تغير شيئًا من نص الحكاي

ة الصحيحة     أخرى، فإذا ما أدرآت أنها أخطأ و الرواي ى الت . ت فى السرد أعادت عل
ين ال          ى نظام مع اتهم عل ذين ثبتت حي اس ال ين الن فالتمسك بالتراث المنقول يعيش ب

ر            ى التغيي ن إل ا نح ن ميلن وى م ام أق ذا النظ كهم به ى تمس م ف ر، وه م " (يتغي عل
  ).٥٢٥ – ٥٢٤، ص ١الفولكلور، جـ 

  )*()الشابلون(التشكيل بالقوالب : مثال آخر

ة   يعتبر بعض دارسى الفولكلور   ابلون  (أن التشكيل بالفورم د  ) القالب أو الش يع
صورة معبرة عن ميل الشعب إلى حشد أو صف نقوش عديدة بنفس الشكل، وآذلك 

يط  ى تنم ل إل د(المي ى توحي دة ) بمعن ب موح ى قوال كال العضوية ف . الصور واألش
ابع الالشخصى  ى نفس الوقت عن الط ئ ف ردىأى ا(وهى تنب ى ) لالف ر الفن للتعبي

عبى داد  . الش ة بأع كال فني اج أش ة أداة إلنت ى النهاي و ف كيل ه ى التش لوب ف ذا األس ه
  . وآميات آبيرة

ذا األسلوب فى التشكيل             ار ه ه من القصور اعتب والمثير أن البعض ينبه إلى أن
                                                           

وقوالب . مفرغ عكسيا، ويكون على حجم التماثل األصلى وقسماتهالقالب هو الشكل السلبى ال) *(
صنع المستنسخات الزخرفية عبارة عن قوالب سالبة من الجص أو الطين المحروق فى أشكال 
متنوعة مقعرة أو محدبة لصنع مستنسخات متشابهة تستخدم فى زخرفة الواجهات المعمارية، 

انظر ثروت عكاشة، المعجم الموسوعى . بوابوالكرانيش واألرآان واألطراف والنوافذ واأل
  .١٠٧، ص ١٩٩٠للمصطلحات الثقافية، القاهرة ، 
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ل، أ         ـن التماثي ر م ر أو صنع عدد أآب وين مسطحات أآب ى مجرد أداة فنية لرسم أو تل
ه تحـول بمضى الوقت، وبفعل            دد، ولكن ر الع اج الفنى الكبي أنه ليس مجرد أداة لإلنت

  .ديناميات شعبية خاصة، إلى أسلوب فنى شعبـى مميز للذوق الشعبى

زيين اللوحات التى تحوى              ا إلى تكرار نفس الوحدات فى ت ويمكن اإلشارة هن
ات     نى، أو الالفت ماء اهللا الحس رآن، أو أس ن الق ات م ة   آي مة فني ى س ة وه فة عام بص

  .ولكنه أصبح اليوم جزءًا من الذوق الشعبى. رسمية مما يمكن اعتباره تراثًا نازًال

ل المصنوعة           د وآل التماثي ويمكن أن نتذآر أيضا قوالب صنع عروسة المول
ل الجبس              ا تماثي ى، والقوالب التى تصنع منه د النب داول فى مول من السكر التى تت

م يكن       التى آانت أآثر ر رن، ول ذا الق ينيات ه ات وخمس واجًا فى ثالثينيات وأربعيني
خ  …سميحة، وبربرى الصالون، وشكوآو(يخلو منها أى بيت  ة يمكن أن   ) إل والقائم

  .تطول، وحسبنا اإلشارة إلى هذه النماذج

ديث         مى الح ن الرس تعانة الف ن اس دة م ى صورة جدي ل إل ارد بايت ير ريتش ويش
اه ال  ( اع  االتج ات  بعض أتب اء الثالثيني ى أثن ورم  ) تكعيب بعض ف ة (ب ع فورم أو ) جم

ة العصر الصناعى،       رة عن طبيع أشكال الحروف أو الوحدات الزخرفية آرموز معب
د    ارة والتجدي ار واإلث ت األنظ رة للف ة مبتك أداة جمالي اه  . وآ ذا االتج ف أن ه والظري

عبى( د أن ) الش ر   " صعد"بع رة أخ زل م اد ون انين ع ؤالء الفن د ه ى ي ى فأصبح عل
تج          ة المعاصرة التى تن يستخدم على نطاق واسع فى المصنوعات والمشغوالت الفني

  ).٦٦٠انظر قاموس بايتل، ص(إنتاجًا آبيرًا باآلالف والماليين 

  )*(األفراد المبدعون فى الشعب: ثانيًا

راد       ة األف ن أهمي اؤل ع ا زال التس ة    (م ة أو الفئ ن الطبق ر ع ض النظ بغ
ة    ) تمون إليهااالجتماعية التى ين الى عالق فى صياغة وتشكيل التراث الشعبى، وبالت

رة وقيلت      . الفرد والجماهير ذات أهمية للبحث الفولكلورى ر من م وقد عولجت أآث
ى   . فيها اجتهادات آثيرة لم تصب لألسف آبد الحقيقة اب إل فكثيرًا ما عزا بعض الكت

درة المبدعة ع    راث الشعبى    أفراد الطبقة العليا المثقفة وحدهم الق ى تشكيل الت وال . ل
راد       ع أف يس جمي ه ل شك فى خطأ هذا الزعم على إطالقه، ذلك أننا يجب أال ننسى أن

ية       ذه الخاص ع به ى تتمت ى الت ط ه نهم فق ة م ا قل دعين، وإنم ا مب ة العلي ى . الطبق ه
                                                           

  .٥٣٣ - ٥٢٢، ص ص ١عن آتابنا علم الفولكلور، ج) *(
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ا نسميه     . الطبقة العليا إن شئنا" صفوة" ا ال ننسى أن م ا  "آم ة العلي يس فى   " الطبق ل
ة وسطى"ة سوى الحقيق ة  " طبق ة، والحقيق ا مبدع ا آله ط آأنه اهر فق ى الظ دو ف تب

ات الشعبية    . خالف ذلك ات والفئ فهى تخضع لمن يقودها ويوجهها شأنها شأن الطبق
ع ى المجتم ردى . العريضة ف المزاج الف ى (ف داعا عل ره إب ا ال يمكن أن نعتب و م وه

ا ال  (وآذلك التفكير المنطقى ونتائجه  ) اإلطالق ة      وهو م ى مرتب د أيضا إل  يرقى بع
داع ن   ) اإلب ات العريضة م ن الفئ ر م ة الوسطى أآث ى الطبق يطر عل ذى يس و ال وه

  .الجماهير الشعبية

ات        ى الطبق ذين ينتمون إل آما نالحظ من ناحية أخرى أنه ليس جميع األفراد ال
ة التى   يفتقرون إلى القوى اإلبداعية، برغم آل الوشائج الوث) أو الطبقة األم(الدنيا  يق

ة      . تربطهم بالجماعة ذه الحقيق وا ه د أغفل ور ق ولألسف فإن آثيرًا من دارسى الفولكل
ائج    ا من نت نحن  . الهامة ولم يعيروها ما هى جديرة به من اهتمام، وما يترتب عليه ف

م الظروف التى       ا أو بحك ة بطبيعته نصادف بين أفراد هذه الطبقات شخصيات قيادي
الطبيعة قدرات إبداعية بسخاء، آما هو الحال فى     وضعت فيها وشخصيات منحتها

ان    داعى إلنس اتج اإلب د الن ى أن نج ن الطبيع رى، وم ع األخ ات المجتم ائر قطاع س
نم عن صاحبه،  زة ت ة ممي ذ سمات فردي عبية العريضة الموهوب يتخ ات الش الطبق

رد وتلقى تراثه       ذا الف ا ه د فيه : اولكنـه يعكس فى نفس الوقت روح الجماعة التى ول
ق مع            ه يخل ا، ولكن ة للجماعة التى يعيش بينه ه الصور التعبيري فهو يستلهم فى لغت

ك   –ذلك  م يكن موجوداً         –ومن خالل ذل ه ل دًا من حيث أن يئًا جدي ل    ش ذا من قب . هك
و    ة، فه ولكن جدته هذه ال توقعه مع ذلك فى خطر العزلة الفردية والمبالغة فى الذاتي

ا زال  عبيته  -م تفظ بش ى يح ه -لك روح جماعت يم  . صدى ل ردى عن ق ر ف و تعبي ه
ة    ة متوارث امين جماعي اليب ومض ة     . وأس رغم فردي عبيته ب ى ش افظ عل ذلك يح ول

  .تعبيره

ل العكس هو        وفى رأيى أن هذه الحقائق ال تدعو لالستغراب على اإلطالق، ب
ة      . الذى يثير اإلنسان حقًا درات إبداعي زودة بق زة م ة متمي ألسنا نجد شخصيات فردي

اً  ة وتخلف عوب بدائي ر الش ين أآث ى ب ة حت ـات . فردي ذه الجماع ة"فله ا المثقف " طبقته
ا أن      أيضا، فهناك نصادف الشخصيات التى تفهم األمور أسرع من سواها، ويمكنه

اء الجماعة          ائر أبن وق س ى نحو يف ة عل رغم أن  . ترقى إلى معالجة مشكالت فكري ب
ون     راد ال يمثل ة"هؤالء األف المعنى ال  " طبق وبين، إذ   ب م صفوة الموه ا ه دقيق، وإنم
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اعى  ابع جم ى أى ط ة إل رون بصفة عام م يفتق ؤثرون بصياغتهم . أنه ذلك ي م آ وه
  .الفردية للتراث فى زمالئهم فى المجتمع الذى خرجوا منه ونشأوا فيه

ه فى         ذى يقدم رد واإلسهام ال ونلقى فيما يلى مزيدًا من الضوء على نصيب الف
  .إبداع التراث القومى

استطاعت بعض الدراسات األوروبية لألدب الشعبى أن تقدم شواهد آثيرة على    
ذى ال يكتفى    نمط مبدع من رواة األدب الشعبى، ونعنى به ذلك الرجل المبدع فعًال، ال
ة التى       ة واإلخالص للرواي ة المطلق أبدا برواية النص األصلى وال يعترف بهذه األمان

ا      فيمكن أن يجيبك ع. سمعها ألول مرة ة بأنه ة معين ة حكاي م تنضج   : "لى طلب رواي ل
ا         ". بعد إلى مستوى السرد ة قصة يسمعها، وإنم فهو ال يحكى آل قصة سمعها أو أي

ى بعض    د عل ا، ويؤآ ا، ويحذف منه ى أن يضيف إليه رة عل ل م ى آ و يحرص ف ه
ذا      ة وهك فهو يجرى   . األحداث دون األخرى، ويزيد الحوار حرارة فى مواضع معين

ا       فى الواقع  ل أن يرويه ة للقصة التى سمعها قب ل إن األمر ال يقتصر    . معالجة آامل ب
ا     على ذلك فقط، وإنما هو يجدد فى الحكاية إضافة وحذفًا وتعديًال، فى آل مرة يرويه
ا باستمرار   . فيها، فهو ال يجمد على قالب واحد بالنسبة للحكاية، وإنما يعمل معوله فيه

ان يحكى فى آل      : عن أحد الرواة يقول Zenderوقد آتب أستاذى ماتياس تسندر  ه آ أن
ن         ا ع ل منه ف نص آ رات، يختل دة م ة ع ه الحكاي جل ل ه س د، وأن نص جدي رة ب م
ا فى        األخرى، اختالفات ليست هينة، ليس فى النص أو بعض الكلمات فحسب، وإنم

فهو دائم العمل  . وربطها ببعضها، وطريقة السرد وهكذا" الموتيفات"المادة، واختيار 
  .االبتكارو

ى        و واع فى حرصه عل فنحن هنا بصدد فرد ال جدال فى قدراته اإلبداعية، فه
عدم االلتزام بالرواية القديمة آما هى، أو قل هو متمرد عليها، يريد أن يرويها على 
يم،        ًا من التعل ة، وتلقى قسطًا آافي نحو يختلف عما سمعها، ولو أنه ولد فى بيئة مثقف

ف ائل التثقي ل بوس د،   واتص ة بالتأآي ى المطبع ه إل رف طريق ان ع مى، لك الرس
  .وألصبح قصاصًا آبيرًا، والعترف الناس بقدراته اإلبداعية

ى        ـم عل د مارسوا تأثيره وما من شك أيضًا فى أن األفراد الشعبيين المبدعين ق
دنيا من        ات ال ا فى الطبق التراث على مدى آل العصور، ألنهم آانوا موجودين دائم

راء العريض         آل شعب وفى ل والث وع الهائ ذا التن آل عصر، وال يمكن أن نفسر ه
ذا         أثيرهم ه الل ت ن خ وادر إال م اطير والن ات واألس ن الحكاي ا م ى تراثن ذه . ف فه
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ا           ى نحو م اء نفسها عل أ من تلق م تنش التنويعات والروايات المتعددة لحكاية واحدة ل
انوا ير      يين آ ك أن الرومانس يون؛ ذل د الرومانس ان يعتق ى    آ وع إل ذا التن ون ه جع

ى       " االضطراب"و " سوء الفهم"و " األخطاء" ة إل ك من األسباب الراجع ر ذل وغي
ربط  . آثرة تداول الحكاية، أو غيرها من مواد األدب الشعبى ويرجعونه آذلك إلى ال

ات "غير الواعى بين  يس         " موتفي ة واحدة، ول ة فى حكاي ات متباين ددة من حكاي متع
ولكننا ال يمكن أن نفسرها فى الغالب األعم من الحاالت    . عىإلى الخلق المبدع الوا

  .إال من خالل هذه العناصر اإلبداعية التى جاد بها الشعب فى آل مراحل تاريخه

ات      ى بعض جمهوري ى أجريت ف ائج البحوث الت ام نت ذا الخط الع ع ه ق م وتتف
وة   ص، والنس ا، والقص ال رواة البيلين اة وأعم ن حي وفيتى ع اد الس دات  االتح منش

ذا     ى ه عبى، وف راث الش ة الت ات حمل ن فئ رهم م راس، وغي ات األع ات ومقيم البكائي
ه      ورى سوآولوف فى آتاب ور الروسى  "يقول ي آشفت تلك األبحاث     ……" "الفولكل

ة الشخصية    ارة الفني ن المه ل م فاهى آ ى الشعر الش ه ف ذى تلعب ر ال دور الكبي عن ال
ذاآرة ومختلف أوجه    ردى، وإلى جانب ذلك        والتدريب والموهبة وال ل الف نشاط العق

ة    ن حمل ا م اآلالف أن أي ن ب م تك ة إن ل ات األمثل دعم بمئ ًا وت ت اآلن تمام د ثب فق
ا هو       ال الشعرية الشفاهية، إنم فى نفس الوقت وإلى      –الفولكلور، أى آل مؤد لألعم

ا  ين هؤالء الناس سنجد     . حد آبير مبدعها ومؤلفه ة   الموهوبين ومن  : ومن ب ال موهب
تقل،         ال مس ى خي رون إل ذين يفتق دين ال يل، والمقل ى األص ال الفن ديهم، وذوى الخي ل
رحين،   ين الم ة، والمتفكه ة التجرب ى بداي زال ف ى ال ت الفن والت رة ب دى الخبي واألي
دة، والملحدين الجسورين،     واألخالقيين المتزمتين، والوعاظ الذين وهبوا أنفسهم للعقي

الي  يين الخي ة       والرومانس ين حمل د ب ا أن نج رى يمكنن ات أخ ى آلم واقعيين، وف ن وال
ة ومن    ) أى مبدعيه ومؤديه(الفولكلور  من حيث اتجاهاتهم السيكولوجية واإليديولوجي

ا تجده فى         ًا فى األنماط الشخصية عم حيث درجة تمكنهم وموهبتهم، ما ال يقل تنوع
وع       ". األدب الفنى المدون نا من خطأ الوق ا نحمى أنفس د     ولكنن ة، فنؤآ ة مبالغ  - فى آي

ة أيضًا    رواة         –بناء على نتائج البحوث العالمي ال هؤالء ال ه أن أمث ه من المقطوع ب أن
ذة      . المبدعين ليسوا آثرة على اإلطالق، شأنهم فى ذلك شأن آل العناصر المبدعة الف
ات الشعبي     ين الطبق ة فهم قلة قليلة ال يجود العصر بالكثير من أمثالهم، سواء فى ذلك ب

ة من الصـورة العامة            د أن نكون على بين ذلك نري ا، ل ة العلي الدنيا، أو الطبقات المثقف
ى  ة للموضوع وه رواة  : النهائي ن ال راز األول م لية   –أن الط ة األص زم بالرواي الملت

ديس   ين الشعب     –التزاما يصل إلى حد التق ة      . هو الشائع ب راز القل فهو يعيش على إف
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راث الشعبى ذى المبدعة من الت ى ال راث األدب ة للت دة الواعي الجتهم الجدي ى مع ، وعل
  .ولدوا فوجدوه قبلهم

  سمات خاصة للفرد الشعبى المبدع

ات ) أ( دان الحكاي ى مي ة     :ف ة هام عبى نقط راث الش ة الت ن حمل ديثنا ع ى ح ى ف تبق
ى رد  : وه ن الس انى     –أن ف راز األول أو الث ن الط ان م واء آ ين   –س ه ب ال يمارس

راد   وى أف عب س ص         الش ى ق ادرًا عل ة ق ى الجماع رد ف ل ف يس آ ًا، فل ل دائم قالئ
عبية ات الش راد  . الحكاي ين أف ى أع ة خاصة ف راوى مكان ل لل ذا أن يكف أن ه ن ش وم

ة    –آما أشارت آثير من الدراسـات  –فالبد أن نتصور فيهم . جماعته تملكًا من ناحي
  .اللغة، ونزوعا إلى الخيال، وطبيعة خاصة متميزة على أية حال

اير    ا برنجم انى ماري عبى األلم تاذة األدب الش ديث أس ى ح ا يل وق فيم ونس
M.Bringemeier         ل فى جمع ا الطوي رة عمله ، عن سمات الرواة الذين عرفتهم فى فت

ا الخاصة   ذهل مالحظاتن دها بشكل م عبية، وهى سمات تؤي ات الش ة الحكاي ودراس
ع       ات ش م حكاي جلنا له ذين س رواة ال ن ال ل م دد القلي ى الع اء  عل ى بعض أنح بية ف

  :تقول األستاذة برنجماير. جمهورية مصر

ين    " وا فالح دًا، فليس اس أب ن أواسط الن وا م م يكون رفتهم ل ذين ع رواة ال إن ال
ا    انوا دائم ا آ تهم، وإنم دود طبق تهم بح دد رؤي ًا تتح اديين إطالق رتهم " ع ارج دائ خ

ا    "، Outsidersاالجتماعية  ل من الح ر قلي زون   . التيتندر بهم الناس فى غي م يتمي وه
ون       يقى، فيعزف األوآوردي ى الموس م إل ل معظمه . عادة بنوع ما من الهوايات ويمي

ى الماضى  دًا ف ًا جي ان مطرب ه آ ر  . أو أن بعض اآلخ ور، وال زرع الزه وبعضهم ي
واع األدب      ًا من أن ول نوع ة   ". يمارس التطبيب، أو رؤية الطالع، أو يق وتشير طائف

ات، وآخرين فى       أخرى من الدارسين إلى أن بع  رواة يتخصصون فى الحكاي ض ال
دان ال         ذا المي ة فى ه ا الميداني و أن خبراتن ذا، ول األساطير وغيرهم فى النوادر وهك
د       ا يؤآ ا، مم تؤيد وجود هذا التخصص فى قص األنواع األدبية الشعبية فى مجتمعن

  .من جديد أهمية الدراسات الجديدة فى هذا الميدان

ات الشعبية، يتضح       :يةفى األغنية الشعب) ب( وآما هو الحال بالنسبة ألدب الحكاي
راث    واع الت الدور اإلبداعى لإلنسان الشعبى فى األغنية الشعبية آما هو فى سائر أن

ى النصوص       . الشعبى راد عل دخلها األف ديالت التى ي ففى هذا المجال أيضًا نجد التع



١٦٤  

داع مباشر مارسه      واأللحان التى سبق أن سمعوها، ونجد التنويعات الراجعة ى إب إل
عبيون راد ش ة   . أف ى منطق ه وال عل ى عصر بعين ا أيضا عل داع هن وال يقتصر اإلب

  . بعينها، فهو متواتر فى آل العصور وفى آل البالد

ذه    بون له ذين ال ينس ور، ال ؤرخى الفولكل ل وم اد، ب اك بعض النق ى أن هن عل
ا مجرد لع      ع ويعتبرونه ب بعناصر موجودة من    القدرات اإلبداعية أى مستوى رفي

ة،          . قبل ات عن عناصر معروف م ليست سوى تكوين دة فى رأيه فهذه األغانى الجدي
ى رسمى     . يعاد ترآيبها ترآيبًا جديدًا وحسب ا من أدب فن وهذه العناصر مستمدة إم
يس هو    . أيا آان، أو من أغاٍن شعبية قديمة م ل فهذا اإلنسان الشعبى الحديث فى رأيه

ذا   . ينبض فى عروقه دم طبقة أخرى أو عصر آخر الذى يغنى، وإنما  ع أن ه والواق
د الفنى الرسمى بشكل        ايير النق ه مع الكالم يمكن أن يكون صحيحًا لو أننا طبقنا علي

ة الصريحة      ة النظر الفردي ا أن نكون منصفين فى      . صارم، ومن وجه ا إذا أردن أم
ع وبس        ن تواض ا يك داعًا، مهم ره إب ا أن نعتب د لن ال ب ه ف ة  تقييم وى المبدع اطة الق

  . الصادر عنها

رد        زعم أن آل مغن شعبى ف آما أنه خطأ بالتأآيد أن يذهب البعض إلى حد ال
ا   يسيطر بشخصيته وذوقه على األغنية الشعبية التى يرددها وأنه يعيد تشكيلها إرادي

ة. وعن وعى دع حقيق رد المب ذا الموقف سوى الف ذ ه ه ال يتخ ك أن ة . ذل ا الغالبي أم
اد تصل         العظمى  ة تك زام بأمان ة االلت التراث غاي ة ب ديم ملتزم فهى حريصة على الق

دًا مدى            ات الشعبية يعرف جي ديس، وآل من حضر أداء بعض األغني إلى حد التق
ن     ى اللح الف عل حيح "الخ ـات "الص حيحة "، والكلم عبى   "الص ى الش ا المغن ، أم

ادر  ده الق و وح دع فه رة  -المب ى حاالت آثي ا يحدث ف ى إ -آم ة عل خضاع األغلبي
  .إلرادته، وفرض النص الذى يؤديه

ائر     :فى مجاالت أخرى) ج( ألة بالنسبة لس ولسنا فى حاجة إلى استعراض هذه المس
ة      ة مادي ون وثقاف ى فن ون   . أنواع التراث الشعبى البالغة الكثرة، من أدب، إل ففى الفن

ة،  " موتيفاتال"الشعبية مثًال تجد الطابع العام الشائع، سواء فى الخامات أو  الزخرفي
وق صانعًا آخر      …أو األلوان  عبيًا يف ويجدد فى   . إلخ، ولكنك تجد مع ذلك صانعًا ش

لوبه الخاص، ودوره         . آل عمل يخرجه ه أس اًال للشك أن ل دع مج ا ال ي د بم مما يؤآ
ال           ه األجي ذى تعاقبت علي ديم، ال راث الق ذا الت راز ه اإلبداعى المتميز فى هضم وإف

  .السنين عبر عشرات ومئات
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ولعله مما يؤآد هذا أيضًا اإلشارة إلى ميدان الرقص الشعبى، فالرقصة واحدة  
ا، ولكنك تلحظ          ا الموسيقى المصاحبة ألدائه ا، وربم ا، وإيقاعه فى زيها، وحرآاته

ا     ه هن ذهب إلي ا ن مع وضع   . دائمًا تمايزًا فى األداء بين الراقصين، على نحو يؤيد م
  .صة به دون إطالقه فى مبالغة وإسرافهذا اإلبداع فى الحدود الخا

زى       كن وال اء المس ن بن عبية م واع العناصر الش ائر أن بة لس ال بالنس ذلك الح آ
دان       ذا المي بة له نالحظ بالنس عبية، ف دات الش ل والمعتق ال، ب اب األطف ادات وألع   والع

افتهم السحرية   –وخاصة السحر  – وع وعمق ثق ى تن أفراد ف اوتون آ أن السحرة يتف
م وخبرت خ  …هم ودرجة علمه دد من المشتغلين          . إل تنا لع ا نجد فى دراس ا آن بحيث أنن

ة واحدة أو حتى ممن          نهم فى منطق بالسحر فى بعض جهات مصر أن الموجودين م
ة    نفس الدق ون نفس الوصفة أو يرسمون نفس الشكل ب ى بعضهم ال يكتب ذوا عل تتلم

  .رديةفهذه االختالفات وغيرها ترجع إلى عوامل ف. والمواصفات

  خالصة
دت              ه هابرالن ب إلي ا ذه د م واهد يؤي ن ش اه م ا أوردن ح أن م ذا يتض ن ه   م

M. Haberlandt  ه  : "عندما قرر أن من أطرف وأهم واجبات علم الفولكلور أن ينتب
فى آل مجال من   –الذين يمكن معرفتهم باالسم  –إلى وجود أولئك األفراد المبدعين 
دل بعض الشىء    . ن الناسمجاالت الثقافة الشعبية الحية بي وعليه يتحتم علينـا أن نع

ذلك أن اإلبداع الثقافى الفردى آامن فى آل  ". الثقافة الشعبية الجماعية: "من مفهوم
وع    ذا الن ذه          . ثقافة جماعية من ه اليب ه ين شعب وآخر هو فى عدد وأس رق ب والف
  ".الشخصيات اإليجابية المبدعة

داع الشعبى،     حقيقة أن علم الفولكلور ال يرآز ب   ة اإلب ى فردي الدرجة األولى عل
اس ى الن راث إل ا الت ى يخرج به ة الت ى الصورة الفردي تم أوًال . أى عل و يه ا ه وإنم

ولكننا نوضح هنا أن فهم هذا . وقبل آل شىء، بالشىء المشترك الشائع بين األغلبية
ى      رد ف ىء المتف ذا الش ذ ه ق أخ ن طري نى إال ع ائع ال يتس ترك الش ىء المش  الش
ردة المتسمة بسمة          ذه المنتجات الشعبية المتف ة ه اة حمل االعتبار أيضا، ودراسة حي
م       ا حق الفه مبدعيها، فكثير من الصور التى اتخذها التراث المشترك ال يمكن فهمه

رد   ذا اإلنسان     . دون اعتبار دور القوى المبدعة لإلنسان الشعبى الف د إسهام ه فتحدي
  .أمر الزم تحتمه اعتبارات منهجية فائقة القيمةالفرد فى التراث الجماعى للشعب 
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  القوة اإلبداعية للشعب

ذى       نفس المصير ال عب ل اء الش ن أبن وبين م راد الموه داعات األف تتعرض إب
راث     ه عناصر الت ة "تتعرض ل ا  " النازل ة العلي ات المثقف الرغم من أن  . من الطبق فب

ة، إال    ى البداي م ف ا باالس ون معروف د يك دعها األصلى ق دخل   مب ا ت رعان م ا س أنه
رد أن        دع ف ة، التى ال يمكن لمب آتراث مجهول المؤلف ضمن الذخيرة الشعبية الفني

دعين     . يدعى إزاءه أى حق شخصى راد المب ر من األف وسرعان ما يتسامى فوقها نف
م    عونها إلرادته ذوقهم ويخض ا ل ق فيطوعونه ل الح ن جي ه   . م ى وج دأ عل ا تب وهن

راث      الخصوص عملية التعديل والتح رون من حاملى الت ا الكثي وير التى يشارك فيه
أثير أوجه القصور        –من غير وعى فى أغلب الحاالت  –الشعبى  ا ت دو فيه والتى يب

فاهى  واتر الش ى الت ة إل انى   . الراجع عبية أو األغ ات الش بة للحكاي دث بالنس ا يح آم
ة، أو خطأ مثًال، وأعنى هنا التعديالت التى تطرأ على النص بفعل قصور فى الذاآر

ين  واعى ب ر ال ربط غي ى السمع أو ال ات"ف ة" موتيف ات أو أغان مختلف  …من حكاي
ه من       . إلخ ادة عدد ال حصر ل وهكذا يشارك فى تشكيل ما نسميه التراث الشعبى ع

نهم    دون وعى م اس، عن وعى أو ب رة    . الن ك الكث ا تل ا نضع نصب أعينن ذلك فإنن ل
راث ال   ول   الهائلة فى عدد المشارآين فى الت دما نق رادًا  (أن الشعب  : شعبى عن أى أف

ه     ) آثيرين من بين صفوفه راث الشعبى أو ساهم فى خلق ذا الظرف   . قد خلق الت وه
ول بالنسبة لألغانى        ا نق ذى يجعلن الذى يسبق تقريبًا آل عنصر فردى واضح هو ال

 .E ر وقد قدم إرنست ماي". آما لو آنا قد شارآنا جميعًا فى خلقها: "الشعبية مثًال أنه

Meier   ،ط وصفًا بارعًا لهذا الوضع، ولو أنه ينصب بالطبع على الحالة النموذجية فق
اير ول م اج : "يق ا هى إنت ة سواء بسواء، إنم ة الطويل ة الصغيرة آاألغني إن األغني

ر     ة تعبي ذه األغني ل ه ى مث د ف ا يوج ن حينم عرية، ولك ة ش دع ذى موهب شخص مب
د  معين، أو اصطالح، أو صورة غير موفق ة آل التوفيق أو غير مفهومة للكافة، يعم

ه              ى نطق يرًا عل ة يس اء نفسه، ويجعل آل أجزاء األغني ا من تلق ى تغييره الشعب إل
ق األغانى     . ويسيرًا على فهمه على السواء ة فى خل وبهذه الطريقة يساهم الناس آاف

ة الشعبية إل      ى الحد  الشعبية، وهذه المشارآة هى التى تسمو بالمستوى الفنى لألغني
ر   ". الذى يجعلها بشكلها الذائع المتداول فوق مستوى الفرد المبدع  وال يمكن أن نعث

ة،              دان اللغ ا فى مي ك التى تظهر به ر وضوحا من تل ة أآث ذه العملي على صورة له
ه،              ه وتناقل ًال فى حمل ا فع ذى تشارك الجماعة آله راث ال ك الجانب من الت وهى ذل

دًا اًال فري ذلك مث ر ب ى تعتب ن   والت دانيهما أى عنصر آخر م اعى، ال ي داع الجم لإلب
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عبى  راث الش تى عناصر     . عناصر الت ى ش ة ف س العملي ك نف ع ذل د م ا نج ى أنن عل
دات    اء، والمعتق ادات، واألزي ا       …التراث األخرى، آالع ى نحو ال يتوجب من خ عل إل

  .أن نتوقف عنده بشكل خاص

  التطوير واالستلهام آصورة من صور : ثالثًا
  أو اإلبداع فى التراث الشعبى التجديد

ن        ه م ور، أن م الفولكل تغلين بعل ض المش ًا بع انين، وأحيان ض الفن رى بع ي
راث الشعبى، التى      الضرورى العمل على جمع وتنقية أو تطوير بعض عناصر الت

، وتنطوى  )فتضمن النجاح التجارى (تتمتع بقدرة هائلة على االنتشار وجذب الناس 
ة آبيرة من القيم والمعانى والنواحى التربوية، آما أنها قد فى نفس الوقت على ذخير

ة   ة أو قومي د  . تفيد فى نظر فريق آخر فى تنمية ودعم معان وقيم سياسية أو وطني وق
ة      واد التراثي ذه الم ط، أن ه ك بعضهم فق رى ذل د ي ا، وق اء جميع ؤالء الفرق ق ه يتف

اً " العبارات الخارجة "الشعبية تتضمن مع ذلك بعض  يم      أو قيم ى جانب الق لبية إل س
  . إلخ …اإليجابية العظيمة، أو لغة رآيكة مبتذلة، أو آالمًا غامضًا بطل استعماله

ى ضرورة      يح "من هنا يتفق الجميع عل ادة الشعبية،    " تطوير "أو " تنق ك الم تل
ة     . للتداول بين الناس" فى ثوب جديد"قبل طرحها  ى الطبعات المكتوب ا إل ونشير هن

ة   آتابة جديدة لك ة وليل خ   …ثير من السير الشعبية، ولكل أو بعض حكايات ألف ليل إل
ذا      ( ات ه تفهم بعض خلفي ة لن أرجو أن نتذآر القضية التى طالبت بمصـادرة ألف ليل

  ).الموقف الفكرى

ل          ة مث ر من الدق ال   "وحتى الحكايات الشعبية التى جمعت بكثي ات األطف حكاي
يل "والبيت ى      (هلم جريم  ، التى جمعها األخوان يعقوب وف ة األول ع من الطبع د طب وق

ا   زء األول منه خة ٩٠٠للج يط     )نس ة وتبس ادة آتاب ات تعرضت إلع ذه الحكاي ، ه
  . إلخ ما يطلق على عمليات التطوير …واختصار

ونشير فى مجتمعنا المصرى إلى عمليات تطوير أو استعارة أو استلهام بعض   
ى م   انى ف ين األغ أليف وتلح ى ت عبية ف انى الش ة أخرى  األغ ى دول عربي صر، وف

ا أيضًا عن    . آثيرة، آى تكون سلعة يستهلكها المجتمع الكبير ونحن نغض النظر هن
ى           نا مضطرين إل ه لكى ال نجد أنفس نحن ال ندين تلهام، ف دوافع هذا التطوير أو االس

  .الدفاع عنه
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ر     –على أن هذه الحرآة ال تتوقف عند هذا الحد، إذ من الممكن    د حدث آثي وق
دنيا، ويكمل      – فعًال ات ال ى الطبق أن يعود هذا التراث الذى صعد إلى أعلى فينزل إل

ة         ذه الحال ى ه ون ف ه يك ة، ولكن ة الدائري ك الحرآ بة     –ذل ف بالنس و الموق ا ه آم
ك األغانى الشعبية المطورة      د صيغ فى أسلوب      –لحكايات األخوين جريم أو تل وق

ى  . ذى جمعه أو طورهشخصى متأثر بشخصية ذلك الفنان أو العالم ال فهو ال يعود إل
ديل د أصابه بعض التحوير والتع ود وق ه يع ان، ولكن ا آ دما . الشعب آم ه عن م أن ث

ا فى األصل        ة التى خرج منه ة أو المنطق ه  . يعود، قد ال يقتصر على نفس الفئ ولكن
ثًال أن بعض    . يمكن أن يغطى قطاعات أآبر وأوسع داخل المجتمع الكبير ذا م من ه

ا      حكايات  ة، ولكنه ة معين اطق ألماني مجموعة جريم آانت قبل جمعها متداولة فى من
ين   ة وخمس ن مائ ر م ذ أآث ام من ع بانتظ ت تطب ة، وظل ك المجموع ت تل د أن دخل بع
يم            ك اإلقل ر حدود ذل ترآًا لقطاعات عريضة تتجاوز بكثي ًا مش عامًا، أصبحت تراث

ل    ى األص ه ف ت من ذى خرج ى ت  . ال عبية الت ة الش ذلك الرقص ة   آ ن محافظ ذ م ؤخ
لوب     ى ذوق وأس د تصعيدها إل ن، بع ى مصر يمك ة ف ة النوب ن منطق رقية أو م الش
ه،           ى مستوى المجتمع المصرى آل ود وتنتشر عل ا والوسطى، أن تع الطبقات العلي
ل             ل قب ى األص ا ف داول فيه ت تت ى آان ة الت ة المعين دود المنطق ذلك ح اوز ب فتتج

  .تصعيدها

فكثيرًا ما أثرت الموسيقى الشعبية    . الموسيقىويمكن أن يقال نفس الشىء عن   
ومى     وعى الق و ال رات نم . على الموسيقى الفنية أو الموسيقى الراقية، وخاصة فى فت

ام من الموسيقى       ـروس بأنغ يقيين ال ولدينا شواهد على استعانة آبار المؤلفين الموس
يمفونياتهم       راتهم وس ى أوب ية ف اطق الروس بعض المن عبية ل ذلك نال. الش ظ أن آ ح

ى الموسيقى          ع العصور بصماتها عل د ترآت فى جمي الموسيقى الشعبية األلمانية ق
ثًال       . الراقية هناك و بكر خيرت م تعارها أب ونشير هنا إلى األنغام واأللحان التى اس

  .من الموسيقى الشعبية المصريـة عند وضع أعماله الموسيقية األورآسترالية

دات الشعبية،      ويمكن بنفس الشكل أن نشير إلى نم   دان المعتق دة من مي اذج عدي
الم     ير األح راج وتفس الع واألب أبواب الط ن      ……ف ـر م ى آثي ة ف واب ثابت ا أب آله

حف  وره      (الص ن جمه ب م ًا طل ًا جماهيري ًا إذاعي ل إن برنامج ل   –ب ى أوائ ف
بعينيات  وم    –الس امج ليق ى البرن ا إل ى يرونه الم الت ال األح ى " المختصون"إرس ف
. م بتفسيرها، وهؤالء المختصون من فئة مؤلفى أبواب الطالع والنجوم تفسير األحال
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ذه السطور           د توسط شخصى من آاتب ه ة بع ذه الجريم وقد توقف البرنامج عن ه
ه    ) لدى صاحبة البرنامج ات من ذات (ونشير إلى طباعة القران الكريم أو سور أو آي

ليق على الجدران، أو فى  فى صور جاهزة للتع)    الشهرة الخاصة فى الحفظ والبرآة
ة       (السيارة أو فى أى مكان آخر   اظ آامل بالوظيف ). تطوير لشكل الحجاب مع احتف

ى     ائم عل ا آتم ق أيض ى تعل ياء الت رائس واألش دمى والع اليب بال ك األس ذآرنا تل وت
ا       . (بعض األشياء آالسيارة مثًال ًا، وإنم د ال يكون الهدف الحفظ عموم فى األصل ق

ن الحس ة م ى الشىء  الحماي ا عن النظر إل د وإلهائه ق لفت نظر الحاس د عن طري
ى       رة األول وة النظ تالبه ق الى اس ة وبالت ه التميم ق علي دة  : المعل رة الحاس النظ

  ). المصحوبة بشهقة اإلعجاب

اب     دان األلع ن مي وير م ة التط ًا لعملي اًال طريف وق مث ة أن نس ى النهاي ن ف يمك
ة العصا   من هذا وضع قواعد لتنظيم وته  . الشعبية لكى تصبح   ) التحطيب (ذيب لعب

ة   ات واألندي ذلك  . صالحة للممارسة على مستوى يليق بالمدارس والمعاهد والكلي وآ
يجة   ة الس ار لعب ًا   –انتش ويرًا طفيف ا تط د تطويره كرات   –بع دارس والمعس ى الم ف

  . ومراآز الشباب والمنازل والمصايف ومراآز الخدمة العامة

  :والتغييرموجات التجديد : رابعًا
  الخرافات العلمية آتجديد التراث فى المجتمع الصناعى

وراً    رة تط ة األخي رون القليل ى الق ة ف دن األوروبي هدت الم دًا أال  ش ًا فري خاص
اف      ئت أنص طة، أو إن ش ة المتوس ن ذوى الثقاف ريض م اع ع ور قط و ظه وه

ب      ى بعض الجوان رًا ف ًا واف ة حظ ن الثقاف ذوا م ذين أخ ين، ال ل(المثقف رف  مث الح
انية حيث    ) والمهن التى يمارسونها ة واإلنس بينما ضعف نصيبهم من الثقافة الروحي

دة      ا جدي ل علي يم ومث ا، بق م   . لم تستبدل ثقافتهم الدينية التقليدية التى تخلوا عنه ومن ث
ا، والتى           ام ذات الطابع العلمى فى ظاهره ات واألوه ا للخراف ولهم نهب أصبحت عق

م ف   ن العل ك م ع ذل ىءليست م ذه   . ى ش ة ه ى حكاي ا ه ة "فم ات العلمي أو " الخراف
  ؟"الخرافات المثقفة"

د أن       ة، نج دات التقليدي ت المعتق يكية وتحطم اطير الكالس ارت األس ا انه حينم
ى الوجود            رز إل ك لتب دينى المتهال ذا الغطاء ال د تخلصت من ه عناصرها البدائية ق

اس     وس الن ى نف رة ف ة أثي ل مكان د أن   . وتحت دث بع د ح ة   فق روح الديني ارت ال انه



١٧٠  

ورة          اب الث ة من العصور الوسطى، أن ظهرت فى أعق الساذجة التى آانت متوارث
ة واسعة االنتشار عن السحر         دات خرافي اإلصالحية فى القرن السادس عشر معتق

ى   (إلخ  …والسحرة والشياطين والعفاريت وإن آانت أصولها ترجع بطبيعة الحال إل
اً  د تاريخي رات أبع ة    ولكن). فت رة وآنتيج ك الفت ى تل ل ف ار هائ رة ازده رت بفت ا م ه

د حلت      . لالنهيار الدينى عند األغلبية ة الصاعدة ق ومع أن األفكار اإلصالحية الديني
ار الفاسدة، إال      ق األفك آثيرًا من المشكالت الدينية التقليدية وخلصت أتباعها من رب

ى    الذًا ف دوا م نهم وج رين م ة"أن الكثي دات الخرافي ة المعتق ات "أو " العلمي الخراف
  .التى أشرنا إليها" المثقفة

ى           رن التاسع عشر، وتجلت ف ى الق ك الظاهرة بأوضح صورها ف رزت تل وب
ا  ن بينه دة م واهر عدي الج   : ظ ى ع ك األرواح ف يط تل ى األرواح، وتوس اد ف االعتق

روح     يد ال ة، وتجس اس، وإنجاز األغراض المعين دات  .. الن ك من معتق ر ذل ى غي إل
راهين     تحاول داتها بب جميعها أن تعطى نفسها مسحة علمية، وتدلل على صحة معتق

  .تدعى لنفسها العلمية

ابهًا        ورًا مش ا إن تط الى إذا قلن ا ال نغ ـروف     –ولعلن ى ظ ًا إل ان راجع وإن آ
ايرة   ع مغ رة        –ودواف ة األخي ود القليل ان العق رى إب ا المص ى مجتمعن دث ف د ح . ق

ار    ات استحض ترجع اآلن موج ان    ولنس ف والفنج راءة الك ة، أو ق األرواح المختلف
ى      ويم المغناطيس الع، والتن ة الط ينة، ومعرف تطالع الكوتش ن   .. واس ك م ر ذل وغي

ة أخرى           بعض من ناحي ة، وغذت ال ائل اإلعالم من ناحي ظواهر غذت بعضها وس
ات األرواح   ل جمعي اذ المسحة       . جمعيات متخصصة مث ى اتخ ًا إل ذه جميع وسعت ه

رة من     . حاولتها نظائرها األوروبيةالعلمية التى  ذه الم ا ه وآانت المهمة أسهل عليه
ات ابقتها األوروبي اتذة . س ات وأس ات وهيئ وم إن جمعي ول الي ا نق هل م ا أس إذ م

جامعيين وبريطانيين أو فرنسيين أو غيرهم قد نجحوا فى تصوير األرواح وتسجيل 
  .ية فاسدةأحاديثها على شرائط تسجيل وإثبات آل ذلك بأساليب علم

ام، وافتتحت      ادات "وعالوة على الجمعيات ألفت الكتب المتفاوتة األحج ، "العي
ب      ه لق تعار لنفس ن اس ا م املين فيه ن الع ور"وم ار   ". دآت ذا التي تمرار ه ع اس وم

واتصاله، إال أنه آان يمر فى بعض األحيان بنوع من الموجات أو حاالت االنتشار   
ار       الواسع آما حدث فى أحد األعوام ف دما آنت تطالع أخب ينيات عن ى أواخر الخمس

ى آل مجموعة جالسة من الشباب        تحضير األرواح فى آل صحيفة، وال تدخل عل
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امهم  ار إال وأم لة"أو الكب ول، " س ب، والمجه ؤالها عن الغائ لتحضير األرواح، لس
  .إلخ …وأخبار الحبيب

ى       ت محصورة ف ا زال ًا وم ت جميع ات آان ذه الموج ا أن ه د هن ـاق  ونؤآ نط
ة الرسمية       ا من المعرف ا قلن الطبقة نصف المثقفة ونصف المتعلمة التى استفادت آم
ى    ا إل انى دفعه واء روحى وإنس ن خ انى م ا تع ا، ولكنه ا وحياته ى عمله ة ف المنظم
ة    ادة الالزم ر بالم حف ودور النش ض الص ذتها بع ات، وغ ك الخراف ان تل أحض

ة  اهير الشعب العريضة    . والدفعة المحرآ ا جم ين من       أم ة، وخاصة المثقف من ناحي
  . ناحية أخرى، فظلت إلى حد آبير بمنجاة من هذا التطور المؤسف
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  السادسالفصل 
  المعتقد الشعبى بين الثبات والتغير

  (*)دراسة ميدانية استطالعية لتكريم األولياء فى مدينة المنيا

  مقدمة
بدأت عالقتى بموضوع تكريم األولياء آواحد من موضوعات المعتقد الشعبى    

ة عين             ات جامع ة البن ل درجة الماجستير من آلي ه لني دمت ب المصرى فى بحث تق
وان      شمس، بإشر ى شكرى، بعن اء عل دآتورة علي ة   "اف األستاذة ال ة الوظيفي النظري

اء فى المجتمع المصرى     ". فى دراسة التراث الشعبى، دراسة ميدانية لتكريم األولي
ة        اهرة التقليدي اء الق حيث قمت بإجراء بحث متعمق لتلك الظاهرة فى واحد من أحي

اير     ى ين ه ف ة، بدأت ى الخليف و ح ثال ١٩٧٩وه د ل دًا  ، وامت منت جه نوات تض ث س
وبر          ى أآت ة ف ل الدرج ه لني ه، وتقديم ث نفس ة البح ى آتاب تمر حت اقًا اس دانيًا ش مي

  .  م١٩٨١

ام       ق الع ى النس رأ عل ى تط رات الت ك البحث أن التغي ائج ذل ن نت ان م د آ  -وق
ى    -مجتمعنا المصرى بصفة عامة، ومدينة القاهرة بصفة خاصة  ا عل تحدث تأثيره

د      -الظاهرة موضوع البحث  -الفرعى بعض مكونات النسق  ال فق ى سبيل المث وعل
بعض       اء ل ر أضرحة األولي ى هج ر عل وعى الصحى أث يم، وال ار التعل ان النتش آ
ديل ضريح            ا االآتحال بزيت قن الممارسات التى آانت تجرى فى الماضى، ومنه

ون   اح االقتصادى أث     . السيدة نفيسة بهدف الشفاء من أمراض العي ان لالنفت ا آ ره آم
ى   -وآان لتغير القوانين والتشريعات . على نوعية وآم النذور التى تنذر لألولياء عل

ائعة          -مستوى المجتمع آكل  اء بعض الممارسات التى آانت ش أثر واضح فى إلغ
اء   اء الرسمى،          -حول أضرحة األولي ل ممارسة البغ د بصفة خاصة مث وفى الموال

  . ورقص الغوازى

ا الحديث عن التغي بعض  ويقودن اول موضوع طرح النسق الفرعى ل ى تن ر إل
ه واستمراره ى توازن ة آميكانيزمات تعمل عل دائل الوظيفي اء ممارسة . الب د اختف فعن

تلخص فى لجوء     االآتحال بزيت قنديل السيدة نفيسة طرح النسق الفرعى بديًال آخر ي
                                                           

آتبت هذا الفصل الدآتورة سعاد عثمان، أستاذ ورئيس قسم االجتماع بكلية البنات، جامعة  (*)
  . ن الشعبية، أآاديمية الفنونوعميد المعهد العالى للفنو. عين شمس
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ل اللجوء للعال    ج الطبى  المصابين بأمراض العيون إلى نذر النذور لنفس الضريح قبي
ى أخرى . الرسمى أو الجراحى ة الشهيرة للضريح، إل ة العالجي ا تحولت الوظيف آم

ًا    اجتماعية هى فى مضمونها تيسير الزواج، وإقامة مراسيم عقد القران بالمسجد تبرآ
وجى    . بصاحبة المقام دم التكنول ان للتق ام      - آما آ ا النسق الع أثير   - آمؤثرات طرحه ت

ر واضح       أيضا على بعض الممارسات ، فقد آان النتشار أجهزة التسجيل الصوتى أث
رفين أو منشدين     رئين محت ديل     . فى استخدامها آبدائل عن دعوة مق د القى ذلك الب وق

ًا     ه أرخص ثمن دًا لكون وًال متزاي رئين والمنشدين    - قب اع أجور المق ا  - نظرًا الرتف آم
  . يمكن االستفادة منه معظم الوقت

ا   مما سبق، يمكن القول أن  التغير، أو البدائل الوظيفية هى ميكانيزمات طرحه
تقراره    ه، واس ى توازن ة عل ى للمحافظ ق الفرع دد   . النس بق يح ا س إن م الى ف وبالت

اظ      ى الحف تها يعن الرؤيـة المستقبلية للظاهرة فهى باقية طالما أن تغير بعض ممارس
  . عليها وتوازنها

اك  وإذا آان العرض السابق يمثل بعض نتائج البحث سا لف الذآر فقد آانت هن
ات       دن محافظ ى بعض م ائج ف ك النت ى لتل ن الصدق اإلمبيريق ق م ضرورة للتحق

ا المصرى ى مجتمعن ـرى ف ى . أخ اهرة ف ة للظ ح العام ى المالم ى التعرف عل بمعن
ا تمت دراسته        –أو تختلف   –مدن مصرية أخرى، وآيف تتفق  ك المالمح مع م تل

ر ف تعب تير، وآي ث الماجس ى بح ر أو  -ف ع  -ال تعب ة للمجتم دة الثقافي ن الوح ع
  . المصرى بوجه عام

ى، حيث         دن محافظات الوجه القبل ك األبحاث بم وقد فضلت الباحثة أن تبدأ تل
بعض األحداث السياسية      تم اختيار مدينة المنيا التى ساعد على اختيارها أنها تمر ب

ة  لفى اإلسالمى  -والديني اء الس ى اإلحي ة ف ن  -ممثل ى يمك ا الت ا تأثيره ون له أن يك
ك   . على الظاهرة باعتبارها إحدى ظواهر المعتقد الشعبى المصرى آما أسهم فى ذل

االختيار التسهيالت التى قدمها األستاذ الفاضل الدآتور عبد الهادى الجوهرى عميد 
م        تاذة عل الم أس اد ع ة اعتم دآتورة الزميل تاذة ال ا، واألس ة المني ة اآلداب جامع آلي

تقبلية إلجراء         . فس الكلية وقتئذاالجتماع بن اك خطة مس ى أن هن ك يشير إل ولعل ذل
ة    -ومنها مدينة أسوان  -أبحاث أخرى على بعض مدن المحافظات  إيمانًا من الباحث

ا المصرى،      بقيمة التراآم العلمى فى فهم الديناميات التى تحكم الظاهرة فى مجتمعن
  . عات الدراسة بصفة خاصةوفى فهم خصوصية ذلك المجتمع بصفة عامة، ومجتم
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ا      ى أجراه ة الت ات المتعمق ز الدراس ام يمي اه ع ن اتج ان م ك اإليم ع ذل د نب وق
ة عين شمس فى            ات جامع ة البن اع بكلي احثون من قسم االجتم ويجريها باحثات وب
ة       اث ميداني ى أبح اع ف م االجتم ات عل ار نظري ى اختب دف إل ة ته ة عام ياق خط س

تاذة        للتحقق من مدى صدقها اإلمبيري  قى فى المجتمع المصرى تحت إشراف األس
ة     . الدآتورة علياء شكرى م تشعر الباحث ا ل احثين      -ومن هن ا يشعر بعض الب  -مثلم

د تمت               ه ق اد بأن ه أو االعتق ل من ا للمل ه إم ى بحث بالرغبة فى هجر موضوع سبق ل
د من البح   . تغطيته ث بـل على العكس آان مفهوم التراآم العلمى دائما يفرض المزي

ن أن       ى يمك ات الت ى بعض التعميم ول إل ة للوص ى محاول ام، ف ة واالهتم والدراس
رد      وء آاهل أى باحث ف ة ين ادة    . يكفلها ذلك التراآم، وهى مهم ة ج ا أى محاول وإنم

  . هى واحدة من المحاوالت على الطريق

ا          ة المني اء فى مدين ريم األولي ومن هنا بدأت دراستى االستطالعية لظاهرة تك
ائله   -حيث تمت االستعانة بالمنهج األنثروبولوجى  ١٩٨٨عام فى شتاء  وبعض وس

  :للتحقق من تساؤلين أساسين -مثل المالحظة، والمقابلة المتعمقة 

أثر     -١ ًا يت قًا جزئي ا نس ا، آونه ة المني ى مدين اهرة ف ح الظ د تعكس مالم ى أى ح إل
ى   ق الكل ع األم    -بالنس توى المجتم ى مس ع و   -عل ه، وم ل مع دينى  ويتفاع ه ال اقع

  .والسياسى واالقتصادى؟

لفى    -٢ اء الس أثير اإلحي دى ت ا م المى  -م ك    -اإلس ل تمل اهرة وه ر الظ ى تغي عل
  . الظاهرة ميكانيزمات بقائها؟

ا على واحد           ومن ثم، تنقسم الورقة التى بين أيدينا إلى جزئين، يجيب آل منهم
ابقين اؤلين الس اول فى الجزء . من التس ريم الأوًال حيث أتن ة لظاهرة تك مالمح العام

ين      ين تلك المالمح، وب األولياء فى مدينة المنيا،فى محاولة للتعرف على أوجه الشبه ب
من جانب، ومن جانب    ١هذ. ما تم التعرف عليه أثناء بحث األولياء فى مدينة القاهرة

ة         االت الديني ى للمج ى تنتم ة الت روف العام بعض الظ اهرة ب أثر الظ ف تت ر آي آخ
أثير    . اسية واالقتصادية للمجتمع المصرى بشكل عاموالسي وآيف تحتفظ رغم ذلك الت

ى   ة آنسق جزئ زة للمدين ة الخاصة والممي ح المحلي بعض المالم ا ). أو فرعى(ب بينم
ـره على       ثانيًا أتناول فى الجزء  ا، ومدى تأثي ة المني لمحة عن اإلحياء السلفى فى مدين

ا من خالل عدة     ظاهرة تكريم األولياء ، وآيف نجحت ال ظاهرة فى الحفاظ على بقائه
ه الطرق الصوفية من         ا قامت ب اء الظاهرة،وم مصادر تمثلت فى تشجيع الدولة إلحي
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ع        ا تتمت رًا م دور، وما ثار من تنافس بين اإلحياء السلفى اإلسالمى والمسيحى، وأخي
ة    ذور عميق ن ج اهرة م ه الظ ان المصرى    –ب دان اإلنس ى وج يصعب  - تضرب ف

  . عها حتى باستخدام العنفاقتال

  بعض مالمح ظاهرة تكريم األولياء فى مدينة المنيا: أوًال
رى       ى ق د خاصة ف اء، وتزاي دد األولي ر ع ى مصر آث الم إل ول اإلس ذ دخ من

ع المصرى  عبى   . )١(المجتم د الش ى رأى المعتق اء ف الحين  "واألولي م بعض الص ه
ى جدارتهم بلقب    الذيـن يتميزون بالتقوى عادة، ويظهرون من الكراما ت ما يدل عل

ذا  ة ه رى     . الوالي عبى األخ د الش الف بعض موضوعات المعتق ى خ اء عل واألولي
تتباين صورتها فى نفوس الشعب وممارساتهم اليومية تباينًا آبيرًا عن صورتها فى  

ه مقامات      . العقيدة الدينية الصحيحة ال ل يئًا يق فالدين اإلسالمى الصحيح ال يعرف ش
اس  . ى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجاتاألوليـاء سو وإنما يعرف الن

ا      ييدها وزخرفته لمين، يحرم تش أن لهم قبورًا، وأن قبورهم آقبور سائر موتى المس
ا ة المقاصير عليه ن  . وإقام اة م ا، ومناج ا، والطواف به ا وإليه رم الصالة فيه وتح

ا،      . فيها، والتمسح بجدرانها، وتقبيلها والتعلق بها ائم عليه تار وعم ويحرم وضع أس
ه   . وإبقاء شموع أو ثريات حولها ى أن آل ذلك مما يتهافت الناس عليه ويتسابقون عل

ريم     ة وتك ولى أو قرب ا        –قربة هللا أو تكريم لل دين، وارتكاب لم خروج عن حدود ال
بيل   دة، وس ر فائ ى غي وال ف ل، وإضاعة لألم دة والعم ى العقي وله ف ه اهللا ورس حرم

  .)٢("بأرباب العقول، واحتيال على سلب األموال بالباطل للتغرير

اء والتصور        ين التصور الشعبى لألولي اين ب ولعل ما سبق يدلنا على مدى التب
اً        اء أو أموات م أحي ل معه لوب التعام م وألس حيح له دينى الص درج  . )٣(ال ذا، ويت ه

ات شتى ومستويات       -فى التصور الشعبى     -األولياء  ى فئ ا إل ة،   فى مجتمعن متباين
أتى أهل البيت والصحابة     دة       .وعلى رأس الجميع ي افة بعي ة بمس ك الفئ د تل أتى بع وي

ية ذاهب اإلسالمية الرئيس ة . أصحاب أو مؤسسو الطرق الصوفية والم وفى النهاي
  .)٤(قاعدة ضخمة ال حصر لها من األولياء المحليين األقل شأنًا

د من الك   ا     وينسب إلى آافة تدرجات األولياء العدي ات، التى يمكن اعتباره رام
نيف  ًا للتص ة      . محك ات العالجي ول بعض التخصص اتهم ح دور آرام هم ت  -فبعض

بينما تدور بعض الكرامات األخرى حول حل بعض       -عيون، أطفال، عقم، نفسى 
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  .)٥(إلخ …المشكالت األسرية واالجتماعية

اً  م التعرف   وعن األولياء فى مدينة المنيا فقد بلغ عددهم ثالثة وعشرون ولي ، ت
ة      ام بجول اء القي اريين، وأثن ث اإلخب الل أحادي ن خ نهم م ًا م ر ولي ة عش ى أربع عل

  . للتعرف على أضرحتهم تم التعرف على تسعة أولياء آخرين

روى فى         ك التى ت ا مع تل ة المني وتتشابه حكايات األولياء التى تروى فى مدين
ا   ) ى، وعمارالحبش(حيث اتضح من حكايات األولياء . مدينة القاهرة ائع بم اعتقاد ش

ا    اء، أو فتحه ابه  . يمكن أن يلحق من أذى بمحاولى التعدى على أضرحة األولي وتتش
ولى  ة ال د(آرام ن    ) حام ر ع ا تعب اهرة، آم ة بالق يدة عائش ات الس دى آرام ع إح م

ولى        ر ال د قب ين عن د وجود ضريح     . اعتقاد المصريين بجدوى حلف اليم ا يؤآ بينم
ين( اد ) األربع ان    اعتق ن مك ر م ى أآث د ف ولى الواح ود ال ة وج . المصريين بإمكاني
اء مؤشرون( يدة ). أولي ة الس د حكاي ة(وتؤآ ن األذى ) نميل يعه المصريون م ا يش م

اء  ة   . الذى يمكن أن يلحق بمن يتوانى عن تقديم خدماته طواعية لألولي وتعكس حكاي
اء    لجوء المصريين طالبى العالج إلى الطب الرسمى أوًال) الفارسى( ى األولي م إل ، ث

ة  ة تالي ى مرحل ة   –ف اء حى الخليف ة ألولي ة الباحث ه دراس اه أآدت و اتج رًا . وه وأخي
اعتقادًا شائعًا لدى المصريين بجدوى زيارة األولياء فى  ) المساعيد(تعكس آرامات 

ا      ابهة لم ًا مش ى أيض رى ه ى تج ات الت ى أن الممارس ال، حت راض األطف فاء أم ش
ًا      . ايجرى فى أنحاء مجتمعن  ك الممارسات واحد تقريب ة وقت     -فتوقيت تل آل جمع

الولى   -آذان الظهر اد   ) أو بالضريح (آما أن استخدام بعض أشياء خاصة ب هى اعتق
ة بالضريح فى ممارسات            ر الملحق اه البئ ة فى استخدام مي ذه الحال شائع تمثل فى ه

  . الشفاء لما تحمله من برآة الولى

  :ء األولياءوفيما يلى نبذة عن آل من هؤال

  سيدى عمار -١

اء            ام أحد األثري دما ق دة سنوات عن ذ ع ولى إال من ًا آ ولى معروف لم يكن هذا ال
ره         الحفر بشلل فى ذراعه، فجاء غي ائم ب ببناء مسجد، وأثناء ذلك أصيب العامل الق
ر      ة للحف ليصاب بنفس الشىء، حتى أن صاحب المسجد أخذ الفأس بنفسه فى محاول

ان،       -ًا فأصيب بالشلل أيض ذا المك دفون فى ه فعرفوا جميعًا أن هناك وليًا صالحًا م
ض            ه بع ان مع ًا، وآ ليمًا تمام ه س ان جثمان ه، وآ اوالت بإخراج د مح اموا بع وق
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  .األوراق التى تثبت نسبه، وتم دفنه فى المسجد الجديد

  سيدى الحبشى -٢

اك    يعد من مشاهير أولياء مدينة المنيا، ومن أبرز آراماته أنه منذ    سنوات آان هن
وتم فتح مقام الولى، ونزل أحد العمال لنقل  . تخطيط بتوسيع الميدان الواقع فيه الضريح

ده            ا أصيب بشلل أفق دما هم بروايته الجثمان إال أنه شاهد أهواًال فخرج مسرعًا، وعن
ة  . القدرة على النطق والحرآة ويقع الضريح فى جامع متسع، ويزوره الناس يوميا لكاف

  .اض، ويقام له مولد لمدة سبع ليالي فى شهر شعباناألغر

ى إلحاق        اء عل درات األولي وتعكس الحكايتان السابقتان اعتقاد المصريين فى ق
   .األذى بمحاولى التعدى على أضرحتهم

  سيدى حامد -٣

ان يجلس بعض       من الكرامات التى تروى عن الولى، أنه بالقرب من ضريحه آ
ارة   ) مك مملح تشتهر به محافظات الوجه القبلىس) (الملوحة(الباعة لبيع  فإذا بأحد الم

أنكر، فطلب        . يسرق واحدة ويأآلها ه وأمسكه، وواجهه بالسرقة ف إال أن البائع لحق ب
ه      )حامد(البائع منه أن يقسم بسيده  ا فعل خرجت الملوحة من فم ذه    .، ولم وتوضح ه

  .ولىلالحكاية اعتقادًا شائعًا بجدوى حلف اليمين عند قبر ا

  سيدى األربعين  -٤

ا المصرى           ر من محافظات مجتمعن ين فى آثي ه   (يوجد ضريح األربع يوجد ل
اهرة ة بالق ى الخليف ى ح ريح ف ن  ). ض د م ل واح ريح إن لك ة الض ول خادم وتق

ور  ود والقب ى اللح رين ف ًا آخ ين ولي ين، أربع ض . األربع ين بع يدى األربع ولس
ا    الكرامات أشهرها أنه عندما تمتنع خادمة  ذهب إليه ه ي ضريحه عن فتح أبوابه، فإن

ا    ا ويجلس معه ولى   . فى بيتها طالبًا فتح الضريح، آما أنه آثيرًا ما يظهر له ام لل ويق
  . مولد لليلة واحدة فى شهر شعبان

وتعكس حكاية سيدى األربعين اعتقاد المصريين فى األولياء المؤشرين، حيث   
اء ضر     ًا بن رؤى طالب دى ال ى إح ولى ف ر ال ادى   يظه ىء م ه بش دعمًا طلب ه م يح ل

  ). الحلم وتأآيد الحلم(ملموس 
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  السيدة نميلة -٥

تقبال زواره طوال       يقع ضريحها فى نهاية شارع التجارة، ويفتح الضريح الس
افروا      . أيام األسبوع ة الضريح س ى رعاي ائمين عل ومن الكرامات التى تروى أن الق

دها   ) البلبيسى (د المنشدين  إلى القاهرة قبيل موعد مولدها لالتفاق مع أح اء مول إلحي
ه   ودة ب ـه  . نظير مبلغ مائة جنيه ، عالوة على توفير سيارة لنقله إلى المنيا والع إال أن

غ  ة المبل د (رفض لقل ه ٣٠٠حيث يري ـة ). جني يدة نميل د رأى الس وم المنش اء ن وأثن
اده   وأ. فلم يكثرت، وذهب إلحياء مولد فى القاهرة. تطلب منه إحياء مولدها اء إنش ثن

وجئ بخشبة   ) أنسون(فشرب ينسون ) ينحاش(فوجئ بصوته  وعاد لإلنشاد إال أنه ف
اد يموت، حيث    . المسرح الذى يقف عليه قد وقعت فجأة ونجا أفراد فرقته، إال أنه آ

ائى رق من ماس آهرب اد يحت ى المسرح، وآ رة آانت عل ياء آثي ه أش . سقطت علي
دها دون       بعدها رأى السيدة نميلة فى نومه تذ اء مول ه إحي ا حدث، وتطلب من آره بم

رات      ك المكب مقابل، ففعل وحكى ما حدث له لكل المحتفلين بمولدها مستخدمًا فى ذل
  . الصوتية

ع محبى       ة التى يمكن أن تنف وتوضح الحكاية االعتقاد فى قدرات الولى الخارق
  . الولى، آما يمكن أن تضر من يتوانى عن تقديم خدماته طواعية للولى

  سيدى محمد الفارسى -٦

انى لجلوس النساء لالستماع          ه الث يقع ضريحه فى جامع متسع يخصص طابق
اء    وم ثالث دام      . لندوات ومحاضرات الوعظ فى آل ي ولى أن أحد خ ومن آرامات ال

رات،  ى الطبيب م ذهب إل تاتا، ف م أصيب بالبروس نوات، ث ه لس ضريحة ظل يخدم
 أنه فى يوم اشتد به األلم، وشعر بالضيق مـن إال. واستمر مواظبًا على العالج لفترة

ا دون جدوى ى تناوله اقير الت رة العق ان . آث ة وآ اء المدين ارة بعض أولي ذهب لزي ف
ًا          أله معاتب ه وس ى مقام ده عل ث دق بي ى، حي يدى الفارس رهم س ا  "أخ و أن ه

اً   !". مخدمتكش؟ زر   . وإذا به يجرى إلى دورة المياه، وزال ضيقه وشفى تمام م ي ول
  .طبيب بعدها حتى وافته المنيةال

ى شفاء األمراض،           اء عل درات األولي وتعكس الحكاية اعتقاد المصريين فى ق
ى   اء ف ى األولي أون إل فائها، حيث يلج ن ش ؤس م ة أو المي خاصة األمراض المزمن

  . مرحلة تالية بعد اللجوء للطب الرسمى
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  سيدى المساعيد -٧

ا شهرة وأه      ة المني ه    من أآثر أولياء مدين ال إن ة، ويق ال  "مي ، حيث  "طبيب األطف
ة أن     ). بمسة أرضية(يزوره األطفال المرضى أو المصابون  الى المدين ا يفضل أه آم

ن ضريحه    القرب م ال ب ان لألطف ات الخت رى عملي ى  . تج ات الت تلخص الممارس وت
ال فى             ة، حيث يوضع األطف ل صالة الجمع تجرى للطفل فى إحضاره للضريح قبي

ثم تأخذ خادمة الضريح آل    . يح، ويترآون بها إلى ما بعد الصالةغرفة ملحقة بالضر
وم   . طفل وترش عليه بعض ماء بئر موجودة بالضريح وتستمر تلك الممارسات آل ي

ذورها وهى      ). جمع ٧(جمعه حتى يشفى الطفل بحد أقصى  دها تحضر أم الطفل ن بع
  . غالبًا ما تكون بعض المواد العينية آاألرز بحليب أو الفتة

اء     ض األولي درات بع ائعًا بق ادًا ش اعيد اعتق يدى المس ات س ل آرام  -وتحم
فى عالج أمراض األطفال، آما تعكس اعتقادًا شائعًا بمس الجن لهم،  -المتخصصة 

ن األضرحة  القرب م ان ب ات الخت راء عملي ى . وتفضيل إج ات الت ا أن الممارس آم
ه فى مدين         ا تمت مالحظت ر مع م اهرة، وإن اختلفت   تجرى تتشابه إلى حد آبي ة الق

اد        . مرات الزيارة بين ثالث أو سبع مرات  ه يعكس االعتق رقم فى حد ذات ا أن ال آم
  . فى قوة الرقم الفردى

ا           اس أن مياهه د الن ر بالضريح يعتق ابقة وجود بئ وقد تبين من الممارسات الس
ا        ائى بقن رحيم القن د ال ر سيدى عب ذ سنوات   . تحمل البرآة فهى تأتى من بئ أراد ومن

م أن   ائى، ورغ يدى القن ر س اه بئ ى مي ة ف ك الصلة فرمى بعلب ن تل د م بعض التأآ ال
ة تخرج        رة وجدوا نفس العلب د فت هناك آبار مبارآة فى سوهاج، والفيوم إال أنهم بع
ة األول           تمدة من برآ ر مس ة األخي ى أن برآ ر عل ا يعب . من بئر سيدى المساعيد مم

  . ر شعبانويقام للولى مولد لليلة واحدة فى شه

دينى والسياسى         ع ال تعكس ظاهرة تكريم األولياء فى المنيا مدى التفاعل مع الواق
فقد آان للصحوة السلفية، إسالمية آانت      - وللمجتمع بوجه عام  - واالقتصادى للمدينة 

ات المصريين على     أم مسيحية، تأثيرها على الظاهرة حيث أن التوتر الذى شاب عالق
اءاتهم ا  اء االجتماعى        اختالف انتم ه جذور أصيلة فى البن ة ل اك     …لديني د آانت هن فق

ة     ى الجماع ن طرف ل م از آ ى انحي رة أدت إل ة، والمتغي ة الثابت ل الهيكلي بعض العوام
اء السلفى اإلسالمى،       . )٦(الوطنية إلى بنائه المعتقدى والدينى ففى مقابل حرآات اإلحي

ى     ارع القبط اوالت الش رت مح د  "ظه ار الم دى لتي لوبه   ليتص نفس أس المى ب : اإلس



١٨١  

ة     ور الديني ين األم اجز ب اب الح قط الحج ة تس ى إيديولوجي يم وتبن داد، والتنظ اإلع
وهذا يفسر سر المشاحنات والمصادمات التى تجرى بيـن الجماعات الدينية ". والدنيوية

  .)٧(إسالمية ومسيحية فى الجامعات

ين المسلمين              درًا من المنافسة ب ا يعكس بالفعل ق ة المني ومن هنا فالواقع فى مدين
والمسيحيين أدى إلى مزيد من االهتمام بالظاهرة من قبل آال الجانبين، آما يعكس ذلك  

ا تمارسه الطرق الصوفية من دور       . الواقع بعض الضغوط السياسية   .. عالوة على م
  . )٨(مجتمع المصرى المعاصرفهى من أقوى جماعات الضغط فى ال

ى     دمتها الهجرة إل ى مق بعض الظروف االقتصادية وف أثير ل اك ت ان هن ا آ آم
  . الدول النفطية، وما تبع ذلك من زيادة فى الدخل للعديد من األسر فى المدينة

ك      ولعل العرض التالى لثالثة من أولياء مدينة المنيا يعكس مدى التفاعل مع ذل
   :سياسى واالقتصادىالواقع الدينى وال

   سيدى الفولى -١

ن     د م ى العدي ة إل دود المدين هرته ح دى ش ا، وتتع ة المني اء مدين و أشهر أولي ه
ى    ه القبل ة الوج رى، خاص ا المص ات مجتمعن ولى تخصص  . محافظ د للف وال يوج

ـه   محدد، وإنما يقبل الناس على زيارته لكافة األغراض، إال أن هناك تفضيل لزيارت
  . عقود القرانبهدف إجراء 

ين عامى     –على آورنيش النيل  –وقد أنشئ مسجده الحالى    ا ب . م٤٦/١٩٤٧م
ات  بعض الكرام ه ب ل جثمان ة نق د ارتبطت حكاي ة  . وق ى رعاي ائمون عل ام الق د ق فق

ام، إال          رين أسفل المق غ حوالى المت الحفر بعمق بل ال ب ضريحه القديم بمساعدة العم
ولى   ان ال د . أنهم لم يجدوا جثم بعض   وعن تنكر ال وا    ) مسيحيون (ما اس ا حدث، التف م

دعى      . لمراقبة ما سوف يجد ك الوقت شيخ صالح ي د   (وآان يوجد فى ذل الشيخ أحم
فتوجه   -قريبًا من مكان الحفر -يرشده عن مكانه ) الفولى(رأى فى منامه ) أبو الوفا

ان    اطوا بالمك ذين أح رئين ال ن المق ة م د وأحضر أربع يخ أحم نه . الش ل م ام آ م وق
ك          ور، المل ة، الن س، الواقع ك السور هى ي ة وآانت تل ـزل   . بتالوة سورة قرآني م ن ث

ه          ان، وإذا ب ان وجود الجثم ال من مك التراب ينه إذا ب الشيخ أحمد إلى مكان الحفر ف
د    ه ليج ام بفتح بيًا صغيرًا ق ًا خش رى باب ولى(ي ليمًا  ) الف ه س راج جثمان م إخ ذى ت ال

اس من   . محتفظًا بكيانه اموا       وجرى الن آل صوب لمشاهدته، وجاء المسيحيون وق
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ا        ) تلمس وتفحص (بعسعسة  دافع فرحة بم ات الم د وطلق ان وانطلقت الزغاري الجثم
  . حدث

ويفتح ضريح الفولى أبوابه الستقبال زواره يوميًا، وتقام فى ضريحه حضرة      
ة  د       . أسبوعية عقب صالة الجمع ان مخصص للنساء، أو مواعي يس بالضريح مك ول

وم   مخصصة ل ت، وآل ي اء    . زيارتهن، وإنما يزوره الجنسان فى آل وق ه أثن ر أن غي
رة من      . إقامة الحضرات تقف النساء جانبًا للفرجة د سنوى فى الفت ويقام للفولى مول

ام    ٢٧-٢٠ ة اإلسراء والمعراج     -رجب من آل ع رة فى       -ليل ة الكبي ه الليل ام ل وتق
  . لطرق الصوفيةرجب حيث تشترك فى إحياء المولد العديد من ا ٢٨

ولى    يدى الف ة س ن حكاي ح م ا  -ويتض دى واقعيته ن م ر ع رف النظ  –بص
ليم           ديق وتس ى تص ة عل د الحكاي ث تؤآ يحيين، حي لمين والمس ين المس ـس ب التناف

  . بوالية الولى -األجداد  -المسيحيين 

  سيدى ترك    -٢

ن يقع ضريحه داخل جامع آبير، وبه مكان مخصص لجلوس النساء يفصله ع    
ه    . باقى المكان ستار أخضر اللون م تكن في وقد آان الضريح مهمًال منذ سنوات، ول
التى زادت بشكل ملحوظ     -إال أن تبرعات أهل الخير. حصيرة واحدة تكسو أرضه

رة   نوات األخي ى الس ن    -ف دًال م ت ب ه بالموآي ه، وفرش ده وطالئ ى تجدي اهمت ف س
  . حفالحصير، وإنارته بالثريات، وتزيينه ببعض الت

ادم الضريح هو أحد أعضائها        . وتشرف الطريقة الرفاعية على الضريح، وخ
دها       ان وال ا، آ ن عمره رة م ة عش ى الثاني ة ف ر لطفل ه ظه ولى أن ات ال ن آرام وم

ك الصالة       -يواظب على صالة الفجر فى ضريحه      م انقطع عن تل ى    -ث ا إل ونبهه
ه   . أهمية أن يواظب والدها على تلك الصالة ا يحكى أن ان   ١٩٦٧عقب حرب    آم آ

ياطين     اهد بعض الش د أن ش ى رعب بع ائرًا ف ارة س د الم ان أح ًا، وآ الظالم دامس
ن الضريح   ة م ارجرجس القريب ة م ول آنيس ون ح ًا  . يلعب يخًا طيب اهد ش ذ ش وعندئ

ى الضريح حيث       ه إل يحمل عصا فضية أخذ يطمئنه، ويهدئ من روعه، ومشى مع
  . المقامصاحب هذا ) سيدى ترك(عرفه بنفسه فهو 

شعبان   ٢٧: ٢٥ويزور الناس الضريح طوال أيام األسبوع، ويقام له مولد من   
  .وليس للولى تخصصات محدودة. من آل عام
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فسيدى  . وتحمل الحكاية الثانية أيضا مالمح التنافس بين المسلمين والمسيحيين  
ياطين يلع     ا الش دامس، بينم ل ال الم اللي ن ظ ذ م ى المنق ك الفارس و المل رك ه ون ت ب

  .ويمرحون حول الكنيسة

  سيدى المغربى -٣

ا    اس بلحه تخدم الن ة يس ع بعض الشىء، يضم نخل جد متس ى مس ه ف ع مقام يق
نوياً    ا ال تطرح س رة       . آبرآة، رغم أنه ولى آثي ادم الضريح أن آرامات ال رى خ وي

من أهمها أن الضريح آان قديمًا ومهمًال، ولكن فى فترة وجيزة تم تجديده وطالؤه،  
ال فى شهر شعبان     . دورة المياه وإنشاء ثالث لي ويعكس  . ويقام للولى مولد يستمر ل

زة   رة وجي ى فت د الضريح ف ة   -تجدي ادم الضريح آرام ره خ ا اعتب و م أثير  -وه ت
بعض الظروف االقتصادية العامة، ممثلة فى الهجرة للبلدان النفطية، وما تبعها مـن 

ا  ة، مم كان المدين ن س رين م دخول الكثي ين ل ن تحس د م ديم المزي ى تق م إل دفعه
  . التبرعات والهبات لتلك المساجد، وغيرها

ا     ة المني وهكذا تعكس الحاالت السابقة ما تحمله ظاهرة تكريم األولياء فى مدين
ك المنتشرة فى             ر مع تل ى حد آبي ابه إل ة مرتبطة بالظاهرة تتش من جوانب اعتقادي

ع المصرى  اء المجتم ائر أرج ى س اهرة، وف ة الق اممدين ه ع ك . بوج ا توضح تل آم
ن     د م ى مزي ا ف همت جميعه ى أس ع األم الت ة للمجتم أثير الظروف العام االت ت الح
بعض       اهرة ل رح الظ ة ط نا آيفي ا لمس ام باألضرحة، آم اهرة واالهتم اء للظ اإلحي

  . الكرامات آميكانزمات تدعم توازنها واستمرارها

ع النسق ال اد واق ة أبع أثر الظاهرة بكاف ى جانب ت اك بعض وإل ام، إال أن هن ع
ن  درًا م ل ق ى تحم ة، والت روف البيئ ن ظ ر ع ى تعب ات الت ات والكرام الممارس

ية ه      . الخصوص ة الوج ى بيئ ا ف ر وجوده ى يكث يدى المغرب ريح س ى ض ة ف فالنخل
اهرة      " الفسيخة "وقد استبدلت . القبلى يدة عائشة بالق ة الس فى  " بالملوحة "فى آرام

والمعروف أن الملوحة مرتبطة   . تفاصيل الكرامةآرامة سيدى حامد مع ثبات باقى 
ًا   . وشائعة فى بيئة الوجه القبلى أيضا آما أن مياه بئر سيدى المساعيد تعكس ارتباط

ى       اء الوجه القبل ربط مشاهير أولي ائى (بالبيئة وبالصلة التى يمكن أن ت أقلهم  ) آالقن ب
  . شهرة

ة  ة    وإلى جانب األولياء السابق اإلشارة إليهم تضم مدين ا األضرحة التالي : المني
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د القطيعى    القرطبى، حبيب القشيرى، اللمطى، المشطوبية، المنوفى، ويوسف، محم
ابن عم أبو (، عبد اهللا، على المصرى )تضم أسرته أولياء آخرين هم والديه وخالته(

ان،      ). العباس المرسى د العري ى الزمجى، ومحم ويضم الضريح األخير مقامات عل
  . وعمران

ذا العدد من األولياء فى مدينة المنيا يتطلب المزيد من البحث المتعمق    ولعل ه
  . والتصنيف الذى آمل أن يتم فى مراحل تالية

  تأثير اإلحياء السلفى على ظاهرة تكريم األولياء: ثانيًا
ذه الدراسة هو التحقق من مدى          لقد آان المحور األساسى للجزء األول من ه

أثير     . سق الجزئىتأثير النسق الكلى على الن ك الت اد ذل ى   -حيث لمسنا بعض أبع دين
د    –ثانيًا  –وأحاول فى هذا الجزء . أو سياسى، واقتصادى ى بع أن يكون الترآيز عل

أثير   . واحد فقط هو تأثير اإلحياء السلفى على الظاهرة ام بت وقد نبعت محاولة االهتم
  . من واقع مدينة المنيا نفسها -بصفة خاصة-ذلك البعد

اء سلفى إسالمى ومسيحى     فق   ام إحي اين     . د أصبحنا أم أثيره المتب ا ت ولكل منهم
اء    ريم األولي اهرة تك ى ظ دين       . عل ى ال اء ف ة األولي ين مكان ز ب ارق متمي اك ف فهن

دين المسيحى    ة رسامة     . "اإلسالمى ومكانة القديسين فى ال فاإلسالم ال يعرف عملي
رخيص   ى ت دين       الولى أو القديس، أى أنه ليس محتاجًا إل ى ال ائمين عل من جانب الق

ه  ى يكتسب مكانت مى لك ال    . الرس ى مج دائرة ف ات ال ل الممارس ك أن آ ى ذل ومعن
  .)٩("األولياء ال تربطها بالدين صلة من شرع أو سنة

ين    اء للقديس لفى المسيحى هى إحي اء الس ة لإلحي ة المنطقي ون النتيج ذا تك وهك
ى      والكنائس، وذلك عكس النتيجة المنطقية لإلحيا ذى يهدف إل ء السلفى اإلسالمى ال

بح         الى يص ة، وبالت ة وخراف و بدع ا ه ل م ة آ مى، ومحارب دين الرس واء ال ع ل رف
اقض    ا تتن ة ألنه ريم المختلف اهر التك ى مظ اء عل ة القض ذه الحال ى ه ع ف المتوق

  . وتتعارض مع تعاليم الدين الرسمى

ا وج           ة المني اء السلفى فى مدين ك اإلحي ار ذل اك وإذا تتبعنا آث بالفعل   -دنا أن هن
ام    . اهتمامًا واضحًا بالقديسين وبالكنائس ام فى أي فقد آثرت احتفاالتهم، وأصبحت تق

ائس     ك الكن ا تل . األحد والجمعة من آل أسبوع، آما اتسع مجال الخدمات التى تؤديه
ب، وأخرى          ع الكت ات لبي ات، ومكتب دايا واأليقون ع اله م لبي ففى آل منها معرض دائ
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ع  ا صوتية لبي ع م ين الحين واآلخر معارض لبي ا ب ام فيه ا تق شرائط التسجيل، آم
يحى   باب المس ه الش اء     . ينتج ون بإعط وعين يقوم ب أن بعض المتط ى جان ذا إل ه

ا         ة، آم يم فى مجموعات دراسية مجاني الدروس الخصوصية لمختلف مراحل التعل
  . ألحقت ببعض الكنائس وحدات صحية للعالج بأجر رمزى

ا    أثرًا    وإذا انتقلن دنا ت اهرة، وج ى الظ المى عل لفى اإلس اء الس أثير اإلحي ى ت إل
ًا  ارة   –مختلف بقت اإلش ا س د ورد     –آم اء ق رون أن األولي ة ي ك الحرآ اء تل فأعض

ى المستوى    ذآرهم فى القرآن الكريم، وأنه يجب اتخاذهم آقدوة، ولكن ما يحدث عل
ه    ارض مع مى ويتع دين الرس افى ال ات ين ن الممارس عبى م م يرفضون ل.الش ذا فه

ى   ه ول ة     -الظاهرة، ويرفضون الصالة فى مسجد ب ان فى موضع القبل  -خاصة إذا آ
ين البشر واهللا        اك وساطة ب ا يرفضون أن تكون هن . والطواف حول األضرحة، آم

ام     االت التى تق ومن هنا هم يمتنعون عن زيارة األضرحة، ويعترضون على االحتف
اء   ريم األولي ذه هى آ  . لتك دمهم    وإذا آانت ه ا باحتجاجهم وه روا عنه د عب م فق راؤه

د اهللا ادوا . لضريح سيدى عب وا أن أع ا لبث ه الضريح م ع ب الى الحى الواق ولكن أه
اءه بصورة أفضل االت الخاصة   . بن ب واالحتف ى بعض المواآ ا اعترضوا عل آم

ولهم   -وهم ال يستطيعون اآلن. باألولياء ولكن دون جدوى ى حد ق م   -عل ع ذويه إال من
، وبصفة "سوى الكلمة والوعظ واإلرشاد"تلك الممارسات، أو ليس أمامهم  من أداء

  ). ٥إخبارى" (أهالى القرى الجهلة"خاصة مع أهل مدينة المنيا حيث يصعب إقناع 

ى ظاهرة         مما سبق ورغم جهود حرآة اإلحياء السلفى ومحاوالت القضاء عل
ة    اهرة باقي اء، إال أن الظ ريم األولي ر   –تك ى تزده ل ه ادر    –ب ن مص ده م ا تج لم

  :تدعمها وتغذيها أذآر فى مقدمتها

ة - ١ جيع الدول نوات : تش دة س ذ ع ة من ة حريص ت الدول د آان اع "فق ى إخض عل
ة  ات الديني اجد - المؤسس دمتها المس ى مق ام    - وف ا مه ى أنيطت به اف الت وزارة األوق ل

راد  ذا لعبت   . النهوض بالمساجد وجعلها أداة لتشكيل اتجاهات وسلوك األف وزارة وهك
األوقاف دورها فى تنفيذ االتجاهات السياسية العامة للنظام من خالل نشرات شهرية     
ا موضوعات          ع أنحاء المجتمع المصرى تحدد فيه للوعاظ ومشايخ المساجد فى جمي

ا  وب بثه يم المطل اف الطرق  . )١٠("الخطب وعناصرها، والق دعم وزارة األوق ا ت آم
دمتها      الصوفية، وتقدم لهم الحماية، وتمنحه م العديد من الحقوق والتيسيرات، وفى مق

  . التصاريح الخاصة باالحتفاالت باألولياء وإقامة الموالد
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المالحظ أن للطرق الصوفية فى مصر شأنا وأى شأن، فهى  " :الطرق الصوفية -٢
ول أن فى    . من أقوى جماعات الضغط فى المجتمع المصرى المعاصر    ام تق فاألرق

دد ٦٧مصر  ة، وأن ع ين، وأن    طريق تة مالي ين س اء الطرق الصوفية المنتظم أبن
ة      ن حمل م م دوها آله ايخها ومري جلة ومش ر مس وفية غي رق ص انى ط اك ثم هن

ة ؤهالت العالي دينا حوالى . الم ذلك نعرف أن ل ن  ٢٨٥٠آ ر م دًا يحضرها أآث مول
اليين   ايخ الطرق الح ين مش ة، وأن ب كان الدول واء، و ٢نصف س ة ل املى  ٣برتب ح

ين   . )١١("وسفير سابق، ومدير عام دآتوراه، ة ب وال شك أن هناك عالقة طردية وثيق
اء" ى األولي دعوة إل دة . الطرق الصوفية وال ة الصوفية هى المدرسة األآي فالطريق

د  اط أآي د ارتب اط الطرق بالموال ا أن ارتب دعوة، آم ذه ال د أعضاء . له ر أح د ذآ وق
ا     ة المني ة بمدين ارى (الطريقة الرفاعي دهم     أن ) ١إخب ال بموال اء واالحتف ريم األولي تك

ذين يسترزقون       رين ال اك الكثي ا أن هن يجب أن يستمر ألن فى ذلك تكريم للولى، آم
  . آالباعة، وأصحاب السرادقات والخدمات والقائمين على األضرحة" منها

ى حد       :التنافس -٣ اء واضحًا إل يعد التنافس بين آنائس القديسين، وأضرحة األولي
وقد . ينة المنيا، لعل ذلك قد اتضح فيما يروى من بعض آرامات األولياءبعيد فى مد

ا        ار لكل منهم د من االزده ى مزي افس إل ل النشاط الواضح     . أدى ذلك التن ففى مقاب
للكنيسة آان هناك نشاط واضح أيضًا من قبل العديد من القائمين على الجوامع التى  

ذور   دعيمها بشكل مزدهر شمل      تضم أضرحة أولياء، ومن ثم طرحت الظاهرة ب ت
ـن    د م ديم العدي ب تق ى جان ا، إل ا وزينته ث طالئه ن حي انى م االت المب ام بح االهتم
دوات        رات ون د محاض ًا، وعق باب مجان ران للش ود الق راء عق ل إج دمات ، مث الخ
د من             ات تضم العدي ًا، وإنشاء مكتب راء مجان وتى من الفق ان للم ديم األآف دينية، وتق

ة ات الديني راء المؤلف اعدات للفق ديم المس ر (، وتق ا من تبرعات أهل الخي تم جمعه ي
راء سراً      ى الفق وزع عل ذور لت د ذآر   ). ومن الن ارى  (وق دمون    ) ١إخب ًا يق م حالي أنه

ا       ألهم م نهم ويس مساعدات آثيرة للفقراء المسلمين بعد أن آان قس الكنيسة يسخر م
ا أنشئت فى بعض الجوامع         دون مساعدة، آم وحدات صحية للعالج    إذا آانوا يري

  . بأجر رمزى

تنكار بعض             د التى تغذى الظاهرة اس افس هو أحد الرواف ومما يعكس أن التن
ائس  -خاصة يوم الجمعة -خدام األضرحة آثرة احتفاالت الكنائس وما تقدمه تلك الكن

ة       "من خدمات  ة من الحضانة للكلي ا جامع ه عاملينه وا    .. هم لكن زوار الضريح بق
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  ). ١إخبارى" (بقت أحسن والنذور أآثر أآثر، واألضرحة

م   : األولياء جزء من المعتقد الشعبى المصرى -٤ وأخيرًا فإنه ما من شك فى أن أه
ات المعتق     د مكون ا أح و آونه اهرة ه تمرار الظ اء واس ت بق ى دعم ات الت د ـالمقوم

وليس أدل . الشعبى المصرى، وجزء من شخصية اإلنسان المصرى وواقعه الثقافى
ك  ى ذل المية     عل ة اإلس اء الجماع د أعض ول أح ن ق ن   -م ل مس و رج ه ال  -وه أن

راءة        هم لق اب بعض ف بب هم أو يق زور بعض ا ي ولى، وإنم ريح ال ول ض وف ح يط
دتنا       ى عقي ا وف ت فين د غرس ولى ق ارة ال رى أن زي ه ي ـة ألن دعم  . الفاتح ذا يت وهك

رات وم     ا من تغي ا تطرحه  الفرض القائل باستمرار الظاهرة حيث أن ما يطرأ عليه
  . الظاهرة من بدائل ما هو إال مزيد من التدعيم من أجل الحفاظ على البقاء

د     ويؤآد على ذلك ما أقيم هذا العام من احتفاالت لألولياء، فقد تم االحتفال بمول
رك  يدى ت ال   –س بيل المث ى س دة   –عل ة واح ن ليل دًال م ال ب الث لي دة ث م . لم ا ت آم

ان، حيث    االحتفال بمولد سيدى الفولى فى مهرجان شعبى حضره الناس من آل مك
  ). ١،٨إخبارى(آان االحتفال أآبر من آل احتفاالت السنوات السابقة 

ـى           ك يرجع إل أن ذل االت ب اظم االحتف وقد قدم بعض اإلخباريين تفسيراتهم لتع
د سي      م اإلعالن عن مول ولى ـأن مولد السيدة زينب قد أقيم مبكرًا بالقاهرة وت . دى الف

ئهم لسيدى      " الحج"الى استطاع الناس وبالت الهم بمجي ابعوا احتف اهرة ليت هناك فى الق
  . آما أن هناك تنافس واضح بين الناس على إقامة الخدمات فى المولد. الفولى

ات شعبية         ام مهرجان ذا الع ا ه وقد أسهم آل ما سبق فى جعل موالد مدينة المني
  . قبل أتباع اإلحياء السلفىرغم آل الجهود التى بذلت من . أآثر ازدهارًا

  بيانات اإلخباريين األساسية

  المهنة  التعليم  السن  النوع  خبارىرقم اإل
الحالة 

  الزواجية

  متزوج  خادم ضريح وعضو طريقة صوفية  يقرأ ويكتب  ٦٠  ذآر  ١

  متزوج  مدرس بآداب المنيا  دآتوراه فى اآلداب  ٣٥  أنثى  ٢

  متزوج  لةعقيد بمباحث أمن الدو  بكالوريوس  ٤٠  ذآر  ٣
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  السابعالفصل 
  المشتغلون بالسحر فى مجتمع اليوم

   (*)دراسة فى مالمح التغير
  السحر والتغير

ة        راث الشعبى مقاوم المعتقد الشعبى السحرى آما نعرف هو أآثر عناصر الت
ات      ى االستمرار والثب ا إل دات، وأميله تجابة للتجدي ر وأعصاها اس يس  . للتغي ذا ل وه

ر م" سحرية"صفة  ه أم ى  غامضة، ولكن ة ف ور خبيئ ره، فهى أم ن تبري وم يمك فه
لوك،           ة أو أفصحت عن نفسها فى س اس، وإذا خرجت للممارسة اليومي صدور الن
ين المرء وخواصه، أو     فـإن ذلك يكون على استحياء شديد، وبين الفرد ونفسه، أو ب

د د التحدي دودة أش رة مح ى دائ ر من الحوار . ف ًال لكثي ادة مح ى الع ون ف وهى ال تك
يم والتمحيص      والجدل  اًال للتقي م، وال تصبح مج ا  . بين المرء ومن يعيش معه ولكنه

ؤدى         ق فى صورة سلوك، وت م تنطل ز، ث تتجمع فى صدر من يؤمن بها، حتى تترآ
، أو سريع متعجل، تحيطه فى أآثر األحيان إمارات رهبة وعالمات "خاص"بشكل 

  . حرص زائد

عرض لرياح التغير بسهولة، فالمعتقد السحرى ليس بضاعة معلنة، يمكن أن تت  
ات االستمرار          راث الشعبى لنظري ا من عناصر الت ولذلك خضعت أآثر من غيره

  . ومقوالت الثبات

ى          دات وعل وع من المعتق ذا الن ى ه من هنا تصبح دراسة التغير الذى يطرأ عل
ة فى اآلن    الممارسات المتصلة بها موضوعًا على جانب عظيم من األهمية والطراف

ة         وال. معًا ذلك نسجل فى البداي ر، ول انيًا ال يتغي ًا إنس  يمكن عقًال أن نتصور موروث
ه      ير، ولكن اق وعس ىء وش ال بط ذا المج ى ه ر ف و أن التغي ام، وه تحفظ الع ذا ال ه

  .موجود، وعلينا أن نجتهد لنضع أيدينا عليه

د من        ى العدي وأهمية رصدنا للتغير فى مجال المعتقدات السحرية أنه مؤشر إل
اة األخرى فى       مظاهر التغيير وعوامله وعملياته الدائرة فى عديد من مجاالت الحي
ع ر  . المجتم ة والكشف عن التغي ة والثقافي اة االجتماعي دات هى مؤشر الحي فالمعتق

                                                           
  .آتب هذا الفصل الدآتور محمد الجوهرى، أستاذ علم االجتماع، آلية اآلداب، جامعة القاهرة (*)
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  . فيها إسهام فى فهم التغير فى خارجها وفيما حولها

  عناصر دراسة السحر
ه    ولكن آيف نتصدى لدراسة التغير فى هذا الميدان ال   د، خاصة وأن واسع المعق

أولها ممارسة السحر أو الساحر أو المشتغل بالسحر،      : ينطوى على جوانب عديدة
اليب واألدوات والوسائل        م األس ذا السحر، ث ى ه ثم العميل أو المواطن الذى يلجأ إل
ل أو من أجل       وب فى العمي والعمليات التى يتذرع بها الساحر إلحداث التأثير المطل

اك نظرة المجتمع    ). المعرفة السحرية وتكنيك الممارسة السحرية    أى (العميل  وهن
ك الممارسات   . الكبير إلى أطراف هذه العالقة وهناك األغراض التى توظف فيها تل

  . إلخ …السحرية 

ا           ذا المرآب، نلتقطه ة واحدة فقط من ه ولن يتسع هذا المقام إال لدراسة جزئي
ع ا ة لتتب ى محاول ا الضوء ف النرآز عليه ى طرأت عليه دات الت ا . لتجدي د اخترن وق

  . بعض الجوانب المتصلة بالمشتغل بممارسة السحر موضوعًا لدراسة التجديد

  أهم الدراسات المعاصرة
ى     تغلين بالسحر ف ة المش ة لدراس ة الحديث ن الدراسات العلمي ة م تصدت طائف

ه    ه وعنايت ل  المجتمع المصرى المعاصر، بعضها خص موضوع السحر باهتمام مث
ة د اعاتى . دراس امية الس عس وان السحر والمجتم اهرة ، بعن ة ١٩٨٢، الق ، ودراس

وانى، وموضوعها ى الفرن عبية  : "من دات الش ر المعتق ة لتغي ة أنثروبولوجي دراس
رى     ى مص ع محل ى مجتم حرية ف رى   . الس ة الكب ة المحل ة لمدين الة ( "دراس رس

اء   للحصول على الماجستير من آلية البنات جامعة عين شمس، إشراف دآتورة علي
اهرة،  كرى ، الق ن  . )*()١٩٨٤ش ة م من طائف حر ض ر درس الس ها اآلخ وبعض

اوى، وموضوعها ى المك ة عل ل دراس عبية، مث دات الش عبية : المعتق دات الش المعتق
اط    ة دمي دين بمحافظ يف ال ة س ى قري ة عل ة ميداني اعى، دراس ر االجتم ، "والتغي

ة اآلداب   ( ة لكلي د الجوهرى،      رسالة الماجستير مقدم اهرة ، إشراف محم ة الق جامع
اهرة،  ى ). ١٩٨٢الق واء ف حر س ن الس طور ع ذه الس ب ه ات آات رًا دراس وأخي

ى  ته األول ام (دراس ه   ) ١٩٦٦ع ى آتاب ورة ف ات والمنش ك الدراس ر تل م أو  آخ عل

                                                           
  . فى هذا المجلدأنظر الفصل الثالث ) *(
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ددة ال حاجة   . ١٩٨٠، الجزء الثانى، دار المعارف، الفولكلور ودراسات أخرى متع
ر      . ى هذا المقامبنا إلى حصرها ف ى عرض مالمح التغي الى عل وسوف أرآز فى مق

  . التالية فى شخصية ممارس السحر، وجوانب أدائه لعمله، وعالقته مع جمهوره

  السحرة الشباب -١

الساحر التقليدى الذى عرفه مجتمعنا، بل وأغلب المجتمعات فى شتى أرجاء        
ا   العالم، هو الشيخ المتقدم فى السن، الذى يجاوز ال ا حوله وهو يحمل   . خمسين أو م

حرية،     اته الس ه وممارس ى معلومات ة ف رة والحنك ار الخب ن وق ار الس ب وق ى جان إل
  . والكرامات" واألسرار"ورصيدًا آبيرًا من الحكايات 

ا       ويمكن القول بأن تلك الصورة العامة مازالت صادقة وصحيحة فى خطوطه
دة هى       ا ظاهرة جدي ى جانبه ًا  (دخول بعض الشباب     العريضة، ولكن طرأ إل أحيان

ر     ان أآث ين فى أحي ، دخولهم  )دون العشرين، وإن آان هذا نادرًا، ولكن دون األربع
  . إلى صفوف محترفى الممارسة السحرية

وا ممارسة      ويحكى على المكاوى فى دراسته عن عدد من الشباب الذين احترف
دثنا تفصيالً  رة، ويح ة عش ى سن دون الخامس حرية ف ال الس نهم  األعم دد م عن ع

اً       ين الخامسة عشرة والعشرين عام ارهم ب ًا     , تتراوح أعم دة تمام ـق جدي وهى حقائ
الته   ٤٩٠انظر صفحة . (على ميدان االشتغال االحترافى بالسحر وما بعدها من رس

  ). المشار إليها

وتتكلم منى الفرنوانى فى دراستها عن حدوث تغير جذرى فى مهنة السحر يتمثل   
ة    فى اتجاه ال ة السحر آمهن ع الصيت فى       . شباب إلى مزاول ثًال بساحر ذائ وتضرب م

راف وهو فى الخامسة والعشرين، وآان         دان االحت مدينة المحلة الكبرى بدأ دخول مي
. وقت إجراء بحثها قد بلغ األربعين من عمره وأصبح يتمتع بشهرة واسعة ونجاح آبير

  .من العمرآما تحكى عن امرأة مشتغلة بالسحر دون الثالثين 

هذه أمور تعد فى عالم السحر من المستحدثات تمامًا، ولم تكن تخطر ببال أحد    
فما هى  . ، لغة وعمرًا فعليًا"بالشيخ"منذ ربع قرن مضى، فممارسة السحر مرتبطة 

  يا ترى عوامل هذا التحول؟

اش، وأن        ع المع نحن نتحدث دائمًا عن تداخل العناصر الشعبية فى نسيج الواق
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ذلك الحال   ما نج ريه من فصل بينها إنما هو من أجل الدراسة وليس فصًال حقيقيًا، آ
اهرة ذه الظ ل ه ى تحلي وء . ف ى ض ول إال ف ذا التح ة ه م حقيق ن أن نفه إذ ال يمك

  آيف؟ . المستحدثات األخرى

ًا،        ر علم م أآث وم أنه فالشباب أآثر تعليمًا، وهو ما يعنى لدى عمالء السحرة الي
دعمو  عهم أن ي دعاة   فبوس ة أو الم ة أو الموروث اتهم الذاتي وال (ا إمكاني ب األح ) حس

ر عدد ممكن من المصطلحات       بالرجوع إلى أمهات الكتب السحرية، واستخدام أآب
آما يساعدهم فى وصف  . والمفاهيم السحرية، مما يساعد وال شك على إيهام العميل

ه    د مع ا تتأآ دعم    مجرى العمل السحرى بدقة وبكثير من التفاصيل، مم رتهم، ويت خب
  . به موقفهم

ة              واد الطبي اقير والم ادًا على استخدام العق ر اعتم يم أآث ذا التعل والشباب نتيجة ه
ـرًا     ارئ، أث ة الق الحديثة مما يجعل لتدخلهم، خاصة فى حاالت معينة ال تغيب عن فطن

  . هكذا.. فعاًال وملموسًا، يضاف بدوره إلى رصيدهم ويدعم مكانتهم 

ى  والشباب أخ    رات الت ة التغي تيعاب طبيع م واس ى فه رًا أقرب إل يس آخ رًا ول ي
ة،   وم الملح م مشكالت الي ى فه ار عل ن الكب در م م أق ا المعاصر، فه ور مجتمعن تعت

ل  ه العمي ى تواج ات الت ة األزم ر  " اآلن"وطبيع ل، وأآث ى العمي رب إل ذلك أق م ل فه
ه     ًا مع ر نجاح م أآث دم بعض الت    . إراحة له، ومن ث ك يق ك الظاهرة    ولعل ذل فسير لتل

اس سوى الساحر       الجديدة الغريبة على هذا الميدان بالذات، حيث لم يكن يعرف الن
دح فى           ". الشيخ" ا الشباب ال تق ة التى حظى به ك المكان إن تل ل، ف وآما قلت من قب

ر  درة الكبي ره"ق ب    ". وس ى جان ًا إل باب مكان ة أفسحت للش رات الحديث ن التغي ولك
  . وق االحترافالشيخ لينزل معه إلى س

  الساحر المتعلم -٢

م            ة العظمى من محترفى السحر ه ى أن الغالبي ابقة عل تنفق آل الدراسات الس
ـه دراسات        . مـن األميين أو أشباه األميين ا أآدت ى، آم تنا األول ك دراس ى ذل دلت عل
  . زمالئنا وتالميذنا من بعد

ع      ل م ف يتعام اءل آي بعض، إذ يتس ة ال ذه المالحظ دم ه د تص ذه  وق ل ه آ
إلخ وهو أمى أو    …التفاصيل الفنية، من عناصر وأشياء ومسميات أرواح وآائنات 

ة        ا فى ضوء االآتساب الشفاهى للمعرف شبه أمى؟ واإلجابة على ذلك أنه آان ممكن
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و  حرية، فه ظ"الس ديم " يحف ل ق م أو زمي ن أب أو معل ع  . ع ه، ويوس دم نفس د يخ وق
ادة ال    "بفك الخط "نشاطه  ه ع ل       ، بحيث أن يكتب سوى بعض الحروف، وفى القلي

  .آلمات آاملة، ولكنها قليلة جدًا والمران عليها سهل ميسور

ـر أى مشكلة         يس فى األم ين، فل ثم ال ننسى أنه آان يتوجه إلى جمهور من األمي
ًا وال استنكارًا من أحد         ذا األمر تعليق ر ه م يث ذآر أن   . على اإلطالق، ول ويكفى أن نت

ين        بعض آبار المتعلمي ين أو أشباه أمي ًا إلى سحرة أمي ون "ن يلجأون أحيان م  " يكتب له
  . إلخ …حجابًا أو تحويطة، أو حروفًا وأسماء تمحى ويشربون ماءها 

حرة              ن الس د م ط جدي ه نم د زاحم وم فق ا الي ائع، أم نمط الش و ال ذا ه ان ه آ
ة األزهري        د الديني ًا المعاه دارس، وأحيان ى الم ذ ف ا تالمي م إم رفين، ه ة، أو المحت

  . المدارس الفنية الثانوية، أو ما هو أعلى مستوى من ذلك

ة           ة وثانوي ة عام ة وثانوي دارس إعدادي ذ فى م فيتحدث على المكاوى عن تالمي
ب أو    واء الكت راءة، س ق الق ن طري ة ع دان الممارس ى مي وا إل ة دخل أزهري

م أ      تعيرونها من زمالئه اربهم أو التى يس و من  المخطوطات، المورثة عن بعض أق
نظم   . إلخ …المكتبات العامة يم الم ومن ليس تلميذًا بالفعل، فإنه حصل قسطًا من التعل

  . سواء فى التعليم الثانوى أو الفنى أو الدينى

وتتحدث منى الفرنوانى عن بعض السحرة المحترفين الحاصلين على درجات   
يم   د التعل ن معاه ة م ا (علمي حر طبع ى الس يس ف ا صرخة  !). ل ى تصرخ هن ا ه له

ة    -المحلة الكبرى  -إن التغير الذى حدث بالمدينة : "مغزى عميق والمتمثل فى إقام
ادى السحرى   " الصناعات قد أثر أيضا على الجوانب الالمادية، ومنها النسق االعتق

  ). من دراستها ٢٦٤صفحة (

دد من           راف السحرى بع دان االحت ى مي ين إل وهى تربط ظاهرة دخول المتعلم
ين  : " حدثة األخرى فى هذا الميدان، إذ تالحظ أنهالظواهر المست تبع دخـول المتعلم

اآن        ر أم ارس، وتغي مهنة السحر حدوث تغيرات أخرى تتمثل فى صغر عمر المم
ة        ه فى محاول م وتوظيف ى استخدام علمه مزاولة المهنة، واتجاه هؤالء الممارسين إل

م وم   ". نشر المعتقد وة عل أثير، وق م وتفاعل،     فالتعليم قوة إقناع وت وة فه ات، وق علوم
اع        ى اإلقن ه عل وم برمت دان يق ى مي ة ف احبه خاص يم ص ا التعل د به لحة يم ا أس آله

ى استحياء      –إن انتشار التعليم . والتأثير وفهم العميل والتفاعل معه ا زال عل ذى م ال
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ى اآلن  ة     –حت ى البيئ حرى ف د الس ًا للمعتق ل دعم ـا يمث رفين إنم حرة المحت ين الس ب
رية  رةالمص تحدثات  . المعاص ض المس ن بع ديثنا ع الل ح ن خ رى م وف ن وس

دة          ددة تتضافر لبث روح جدي دة متع اك عوامل جدي ة أن هن األخرى فى فقرات تالي
  . فى المعتقد السحرى فى مجتمعنا اليوم

ى ساحة               يس مجرد موصل إل يم ل ذا؟ إن التعل ى ه ولكن هل يقتصر األمر عل
د من د      ى مزي ه سبيل إل راف، لكن اق     االحت د من آف تح مزي ة السحرية وف م المعرف ع

  . ومجاالت العمل السحرى نفسه

ن     تهم م ذين درس رفين ال حرة المحت د الس ن أح وانى ع ى الفرن ا من ى لن تحك
ات السحرية        ة االطالع على المؤلف تمكن من   "المتعلمين الذى يحرص على مداوم لي

ل التى يصعب على    إجراء ممارسات أآثر تعقيدًا، ومحاولة الوصول إلى حل المشاآ 
وهذا الساحر المحترف حاصـل على دبلوم السلكى،  ". الممارس األمى الوصول إليها

ـن   . ويبذل اآلن جهودًا جادة لتحقيق أقصى درجات االتصال بالسحر السفلى  وطلب م
ول الموضوع   ا ح ة آتب د  (الباحث ًا بخط الي ون مكتوب رط أن يك ى  ) بش ه يرغب ف ألن
  . مساعدة الجان السفليينالتوصل إلى صناعة الذهب ب

ا مضى،             ائد من أن السحرة فيم اد الس رغم االعتق ه ب ونالحظ بهذه المناسبة أن
رى أن            اس ي ض الن إن بع وم، ف حرة الي ن س رًا م وى آثي ارة، وأق ر مه انوا أآث آ
ن        ع، م وى وأنف ره أق ة، وس ر دراي ب أآث ى الكت د عل ذى يعتم تعلم ال ارس الم المم

ى ارس األم ه. المم ون عن ه  ويقول ارئ وبحره واسع"أن ى " (ق ك من ا سجلت ذل آم
  ). ٢٦٥الفرنوانى فى دراستها صفحة 

  الساحر والكتاب -٣

ة          ة العالق رازه هو طبيع راد إب ة "المقصود هنا آتاب السحر، والم ين  " المعلن ب
اب السحر   ا،    . الساحر المحترف وآت ى أغلبه ل ف ى األق ع األحوال، أو عل ففى جمي

ان يصر      . حترف وبين آتاب سحرى ماهناك عالقة بين هذا الم ذا الرجل آ ولكن ه
ه من األرواح،             ة يأتي ة الحال ين عن حقيق الخبر اليق ة، ف ذه العالق ار ه ى إنك دائمًا عل

ا     ائل عالجه كلته ووس بب مش ل، وس ف العمي ى موق ه عل ذين يطلعون ـم ال د . وه وق
  . إلخ …يتوسل إلى ذلك باالستخارة أو فتح الكتاب، أو عمل المندل 

ه السحرية      ا   د فى معارف ه يعتم لمهم أنه حريص آل الحرص على أال يبوح بأن
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ه        . على آتاب أو آتب بعينها ابه معارف ة اآتس وآان ساحر األمس إذا سئل عن آيفي
ة       ى الوراث ك إل ا أرجع ذل يس المقصود   (السحرية وعن مصدر خبرته التى يمتلكه ل

رة والمعل      ة الخب ة، ولكن وراث ة الفيزيقي م   طبعًا الوراث ذه  ). ومات عن أب أو معل وه
اب      دعمها ويصاحبها اآتس د ي ًا، وق فاهى أساس ين الش ق التلق ن طري تم ع ة ت الوراث

ا      ة واالطالع عليه اك   . بعض الكتب السحرية القديم م هن ة مع   "الكشف "ث ، والعالق
  . آما سنوضح فيما بعد. إلخ …"السفلى"العالم 

قة بينه وبين الكتاب، وال ينكر  الجديد أن الساحر المحترف اليوم ال يتنكر للعال  
إذا وصله هذا الكتاب  -فى ضوء التراث المعروف  -وال عجب . فضل الكتاب عليه

ة ليستعير    -بالوراثة عن والد أو أستاذ  ولكن العجب العجاب أن يلجأ إلى مكتبة عام
ًا   منها بعض المؤلفات السحرية، ويتم ذلك بمبادرة شخصية منه، ويمارس بذلك نوع

دى السحرة الشباب        . لتعليم الذاتى بأدق معانيهمن ا ة خاصة ل ذه الحقيق وقد سجل ه
ه   ا علي ا دلتن وانى، آم ى الفرن اوى ومن ى المك يم آل من عل ًا من التعل ر حظ واألوف

  . خبراتنا الشخصية مع بعض الحاالت الحديثة

اب          ى الكت ة الحال طرق أخرى للحصول عل ه عن    : ولكن هناك بطبيع د يرث ق
تعيره       والده أو  د يس د، وق ة أو من الموال ات العادي عن قريب، وقد يشتريه من المكتب

ة مع       . (من أحد األصدقاء ام صلة عاطفي وتحكى منى الفرنوانى عن ساحر شاب أق
ا حول     ديها آتب فتاة، أخبرته فيما أخبرته بأن والدها آان يمارس مهنة السحر، وأن ل

راف   -ع فدفعه حب االستطال. هذا الموضوع قد ترآها ومات دون أى نية إلى االحت
ر    ادئ األم ى ب ب  -ف ب الكت ى      . لطل لت إل ى وص حر، حت ع الس ة م دأت العالق وب

  ). االحتراف

اة المعاصرة       خاصة   –والمهم أن نؤآد فيما يتعلق بهذه النقطة أن ظروف الحي
بعض          –فى المدينة  رًا فى وصول ال ا دورًا آبي يلة وأفسحت له ذه الوس قد أبرزت ه
ق  ى طري راف إل هولة    . االحت ات وس ة والمطبوع ار الطباع يم، وانتش ار التعل فانتش

ة    ات العام د        .. الحصول عليها، ووجود المكتب ك جعل الكتب متاحة لمن يري آل ذل
  . ويسرت أمام البعض أن يلج طريق األسرار

ة          اب المعرف رى الآتس رق األخ ل الط ديث أال نغف ذا الح ل ه رغم آ ا ب وعلين
ة  حرية االحترافي ه  الس ؤذن ل نهم، في ب اإلذن م الجن وطل ال ب ذة، واالتص آالتلم

ـوى        فلى أو عل ى س احر روح جن بس الس ث تل بس حي دود، والتل ى ح ة ف بالممارس
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  . إلخ…تسخره للعمل وتساعده على تحقيق أغراضه فى خدمة العمالء

ديم ،            راث الق ى آل الت ا قضت عل دعى أنه فنحن بحديثنا عن المستحدثات ال ن
ت و المس ذا ه ن تصور   فه ن الممك ن م م يك ًا ل واهر وأنماط دت ظ ا أوج حيل، ولكنه
  . وجودها من قبل

  الساحر والتكنولوجيا الحديثة-٤

ا تسيره اآلالت، وآل       نحن نعيش عصر التكنولوجيا بال جدال، آل شىء حولن
ن      ه ع ة والتوجي ا بالبرمج تحكم فيه ن ال ها، أو يمك ير نفس ا تس اآلالت أو أآثره

ائق . إلخ…بعد ون، وفى الحروب، وفى الصناعة،          تلك حق العصر، نلمسها فى الفن
  ولكن آيف؟ .. وطبعًا فى السحر 

ن      وم ع ل ي مع آ ا نس الين"إنن عوذين" "دج فهم   " ومش ن آش ب الصحف ع تكت
ات التسيير        م بالتسجيالت الصوتية، خاصة إمكاني والقبض عليهم يتذرعون فى عمله

تح    ديو، وال رمج والفي ذاتى أو المب اف ال ة   واإليق اءة الكهربائي ى اإلض عالها (كم ف بإش
  . وآثيرًا مما ليست بنا حاجة إلى حصره). إلخ …وإطفائها ، وتلوينها، وتشكيلها

وتحكى لنا منى الفرنوانى عن ساحر محترف يظل خارج الحجرة التى تجرى    
ة    فيها الممارسة السحرية والتى يجلس فيها العمالء، ثم تحدث فرقعة وأصوات عالي

ك الممارسة      وتتطاير  ا تل ة التى تجرى فيه د  . بعض األدوات الموجودة فى الغرف وق
ل  ل"يجع ى  " العم قط ف ر"يس الس " حج و ج احبه وه ذا.. ص ع  . هك ى جمي و ف وه

ا حدث             ا حدث إنم م يكن موجودًا بالحجـرة، وأن م ه ل ى أن األحوال ينبه عمالءه إل
  . فيقر الجميع ويسلمون. بتأثير عزائمه وتالوته وآتابته

ته   ويح   ى دراس اوى ف ى المك ى عل دها ٥١٧صفحة (ك ا بع تخدام ) وم ن اس ع
ذه األالعيب داخل قاعات           ال السحرية، وممارسة ه ة األعم الحبر السرى فى آتاب

ة  ة الثانوي م      . المدرس ير وه ارة والطباش ورق، والحج رائس ال ون الع اك يحرآ فهن
د أن أصبح مدرسو ومدرس        . (جالسون فى أماآنهم ا بع ه فيم ا نجم عن ات هؤالء  مم

ول  ن حل ث ع ر والبح اس األث ذ لقي ؤالء التالمي ى ه أون إل حرة يلج ذ الس التالمي
  ). وتتم جلسات االستشارة داخل قاعات الدراسة أو فى فناء المدرسة. المشكالت

ة       ه المستحدثات التكنولوجي إن ذلك ليلقى لنا الضوء على الدور الهام الذى تلعب
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رتهم     فعمالء اليوم . فى مجتمع اليوم ين وال من البسطاء، وخب ليسوا جميعًا من األمي
وة   ى ق اج إل احر محت ى الماضى، والس ا آانت ف دودة آم اس ليست مح اة والن بالحي
ى      ه عل ة وقدرت واه الخارق اإلبهار ليلقى فى قلوبهم الرعب أو يحقق لديهم االقتناع بق

ذا .. تغيير نظام األشياء  تهم، ال     . وهك ذلك وق وم محدود، آ ه الي م يستطيعون   ووقت  ه
ذلك          ام، وآ ه ساعات وأي ى الجلوس إلي ادرون عل م ق التردد عشرات المرات، وال ه

  . وهذه الحيل واألالعيب عامل مساعد على ذلك. ليس هو بمستطيع

ارغ      ارًا ف ولكن التكنولوجيا الحديثة ليست آلها مجرد أالعيب، وليست آلها إبه
ات  إنها ي.. المضمون وليست آلها دجًال فى دجل  مكن أن تكون دواء فعاًال، وفيتامين

ى دواء مضمونًا لعالج   دًا لقصور جنسى، أو حت ًا أآي ول وعالج دة المفع ة ممت قوي
ا    . آالم األسنان أو الروماتيزم أو التهاب األعصاب ذلك هو الوجه اآلخر للتكنولوجي

م، الحديثة الذى يستغله السحرة المحترفون فى مجتمع اليوم لتحقيق أغراض عمالئه
  . والتمكين لهم فى نفوسهم

م   ى أه ف ه نس والعواط ئون الج ات أن ش ن الدراس ر م حت آثي د أوض لق
وط    وفى  . أغراض لجوء العمالء إلى السحرة المحترفين، خاصة من أجل فك المرب

ة    ة الحديث اقير الطبي رز دور العق ذات يب ال بال ذا المج يدلية (ه ن الص تراة م ، )المش
تغلون ب  ربط السحرى     حيث يقوم الشباب المش زوج عن    (السحر بمعالجة ال عجز ال

ك  " برندالين"بإعطاء حقن ) ممارسة الجنس التى يحصلون عليها من الصيدلية، وذل
واه         دأ أعصابه، ويسترد ق وط فته ا المرب ون به ا ويحقن ا من غالفه د أن ينزعونه بع

ية ن بغالف سحرى  . الجنس ذه الحق وا ه ؤالء السحرة الصغار أن يغلف وال ينسى ه
ا اظ  ح ة واأللف زائم، وتصاحبه األدعي ؤه الع و سحرى تمل ى ج ال تعطى إال ف ذق، ف

  ). انظر دراسة على المكاوى. (الغريبة على أسماع العميل، سوريانية وعبرية

اد       ى يضطرد االعتق حر الت لة بالس اهر المتص ين المظ ن ب ربط م ة ال إن عملي
ريدًا من مظاهر التحديث  مظهرًا ف" الحديث"فيها، وال تموت، ويمثل العالج الطبى 

فهذا االستخدام للعقاقير هو . فيها، الذى يكسب لها قوة إقناع وتأثيرًا فى نفوس الناس
اة فى    " تحديث"بمثابة  ار والحي للممارسات السحرية يضمن لها االستمرار واالزده

  . ظل بيئة جديدة متغيرة

  )تغير الزى" (األفندى"الساحر  -٥

بس      ة لمل ورة التقليدي ـاب أو     الص س الجلب ورة الب ى ص رف ه احر المحت الس
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ى      . الكاآوال، أو فيما ندر الجبة والقفطان ة عل ة، أو العمام رأس هو الطاقي وغطاء ال
ا        . طاقية، أو العمامة على الطربوش  زى التى يظهر به ذه هى قطع ال " الشيخ "وه

امًال زر        ًا أو ع د يكون فى نفس الوقت فالح ًا،  لدى الممارسة وأمام العمالء، وق اعي
اء العمل  " الرسمى "يرتدى الزى المالئم للعمل، ولكنه يتخذ هذا الزى  تثنى  . (أثن يس

ذين تلبسهم بعض األرواح،     -رجاًال أو نساء  -من هذا الكالم عن الزى، المشايخ  ال
  ). فهذه األرواح هى التى تحدد لهم مالبسهم، أنواعها وألوانها وآافة تفاصيلها

زى التقلي       ا         ولكن هذا ال ارزة، أهمه رًا جذريًا نتيجة عوامل ب ر تغي دأ يتغي دى ب
الزى   باب ب ؤالء الش ك ه راف وتمس توى االحت ى مس باب إل ن الش ة م ول فئ دخ

ة"اإلفرنجى  ة   " البدل ع المصرى، وألف ى المجتم يطرة التحضر عل ى س الوة عل ع
ة        ى شاش ع وعل ى الواق وم، ف ل ي رية آ س الحض ة أو المالب ة البدل اس رؤي الن

ل،    . نالتليفزيو ويعنى ذلك أن الزى قد خرج من دائرة عوامل التأثير فى نفس العمي
ا   -فقد أصبح الساحر . أو المساهمـة فى رسم العالقة بين الساحر وجمهوره آما رأين

ة        - ر فاعلي ائل أآث وى ورموز ووس اليب أق . أقدر على التأثير فى ذلك الجمهور بأس
ة  ذا        ويدلنا على مدى انتشار هذه األزياء الحديث ار فى السن له ة السحرة الكب مهاجم

اره     ه ووق يخ هيبت د الش ك يفق أن ذل م ب ن رأيه رون ع ألوف، ويعب ى الم روج عل الخ
اس وس الن ى نف ه ف احر . ومكانت وم الس ل الي ور أن نقاب ن الميس بح م ذلك أص وب

  . بالبدلة الكاملة أو بالقميص والبنطلون" األفندى"

  الساحر الموظف -٦

ا   ن الدراس روف م احر المع رفين، أن الس حرة المحت ن الس ة ع ت المتاح
ى جانب       ه يمارسه إل المحترف إما أن يكون شخصًا متفرغًا لممارسة السحر، أو أن

  . والساحر المتفرغ دائمًا من أصحاب الشهرة والكسب الوفير. مهنة أخرى

م سحرة          وم فه تغلين أمس والي ة المش ى   " بعض الوقت  "أما غالبي يمارسون إل
ك أع ب ذل وعظ  جان اجد، أو ال ى المس ة ف أجر، أو الخدم رآن ب راءة الق ال ق خ  …م إل

ذين    . األعمال المتصلة بعالم الحياة الدينية ى السحرة ال وقد أشارت منى الفرنوانى إل
اًال صناعيين فى واحدة من قالع الصناعة فى            ل وعم اًال، ب يعملون موظفين وعم

تهم    واتضح أن نصف عدد السحرة الم   ). المحلة الكبرى(مصر  ذين درس رفين ال حت
ث      راء البح ت إج رى وق ة الكب انع المحل ى مص اًال ف انوا عم ين   . آ ن ب ان م ا آ آم
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اً    ارًا وتمرحي ر نج ف اآلخ خ  …النص حرة       . إل ن س اوى ع ى المك دثنا عل ا يح بينم
وهؤالء  . محترفين تالميذ فى المدارس الثانوية أو الفنية أو المعاهد الدينية األزهرية

  . ستقًال فيما بعدسنتحدث عنهم حديثًا م

امًال          ل ع ك تمث ال أن صفتهم تل ولكن الطريف بالنسبة لهؤالء الموظفين والعم
اتهم    ذيوع آرام يلة ل يهم، ووس رددين عل رة المت يع دائ يهم ، وتوس الء إل لجذب العم

ار   . بين الناس" وأسرارهم" ى ازده وآلها ضرب من العالقات العامة التى تعمل عل
  . عملهم ورواجه

ذى يعمل فى أحد المصانع      وتشير م   نى الفرنوانى إلى أحد السحرة المحترفين ال
دان العمل السحرى ترجع إلى         بالمحلة الكبرى، فيوضح هذا الشيخ أن شهرته فى مي

ه   . حيث مرض أحد الزمالء فى بداية تعلمه لمهنة السحر"زمالئه فى المصنع،  رأ ل فق
ـال   ى الح فى ف حرية فش راءات الس ال. بعض الق ل زم ى  وهل هرته ف ؤه، وانتشرت ش

  ). ٢٧٣صفحة ". (المصنع الذى يعمل به منذ ذلك الحين

  "التلميذ"الساحر  -٧

ه       ا، ولكن كل م دين بش ال ال رتبط بمج ن ي ان مم رف آ احر المحت ا أن الس رأين
دان   ذا المي د ال نعجب أن    . هامشى عادة، فهو ليس سوى فئة دنيا من أبناء ه ذلك ق ول

دن     دم ال تواه مع تق ة        يرتقى مس دًا من طلب يا والبشر، ويصبح الساحر المحترف واح
ر     . المعاهد الدينية ذلك تغي ة، ف ة والفني ولكن أن يصبح تلميذًا بالمدرسة الثانوية العام

ا      وير التى يحمله الة التن سريع وعنيف وغير متوقع، ألنه مضاد للفكر الرشيد ولرس
  . التعليم إلى الناس

يس     ددًا ل اوى ع ى المك ة عل جل دراس ـن    تس دارس الذي ذ الم ن تالمي ل م بالقلي
ى أو       (يحترفون ممارسة السحر  ل عين أجر أو بمقاب المقصود أداء العمل السحرى ب

ز  اس دون تمي ن الن ه م ن يطلب دمى، ولم ى سن  ). خ ة السحر ف دأ بعضهم ممارس ب
  . الثانية عشرة، وآثيرون منهم فى الخامسة عشرة، بعضهم بعد ذلك بقليل

ذا السباق الخطر هى قصة حب          والباعث لدى أصغرهم   ة ه ى دخول حلب عل
ًا عن       دأ الطريق بحث لتلميذة زميلة، أراد أن يتوسل إلى قلبها باألعمال السحرية، وب

حرية  ال الس ة األعم ًا لممارس ى محترف تغال . الحب، وانته ع اش ى دواف ب عل والغال
م   ا، ث رتبط به ا ي ة وم امرات العاطفي و المغ ال ه ذه األعم ق هؤالء الصغار به تحقي
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دى   )            نعم المدرسون (مكانة خاصة لدى زمالء المدرسة، ثم بين المدرسين  رًا ل ، وأخي
ى       . الجمهور العام ع عل اط يترب رى محافظة دمي هكذا تتابع الحلقات لنجد قرية من ق

  . عرش السحر االحترافى فيها بضعة شباب بين الخامسة عشرة والعشرين

ل          واحد بدأ وحيدًا فى البداية   د زمي ك عن د ذل ا بع ه، واجتمع يًال ل م أغوى زم ، ث
ث ة . ثال باب بالقري ادى الش ى ن ع ف بى راب ة بص ى الثالث اعهم !)  (التق د اجتم عن

ة الرياضة  ال(لممارس ل األثق ى الآتساب ). حم ق الحقيق ى الطري ع إل ادهم الراب وق
ر الكتب     ديهم       -الخبرة والمعارف السحرية غي ين أي وفرة ب أقصد  و -التى آانت مت

رًا   ى شاب هو اآلخر      .. التلمذة على أحد السحرة األطول باعًا واألقوى س ادهم إل فق
  . طالب بالمعهد الدينى

ة     ذه المجموع ت ه ًا"وآون نهم األدوار،  " فريق المعنى الصحيح، توزعت بي ب
دعم          ازاال، لكى ي ان وم اون الباقي ان وتع ارقهم اثن ه، وف وأعطى لكل الدور المالئم ل

اوى   ٤٩٣انظر صفحة (م جهد زميله ويكمله آل واحد منه ى المك ) .. من دراسة عل
ؤثرات      ن م ة م ة الحديث ائل التكنولوجي ذرعون بالوس ذين يت و ال باب ه ؤالء الش وه

ة    اقير طبي ة وعق ار وآالت وأدوي وئية وأحب وتية وض ارى  . ص اس التج م بالمقي وه
  ..   ناجحون ناجحون 

  الساحر فى زيارة منزلية  -٨

احر التق   رض،   الس ذا الغ رة مخصصة له ى حج ه، ف ى بيت ادة ف دى يجلس ع لي
أدوات         ل آ وازم العم ا بعض ل ه، وفيه ع عمالئ ية م ن الخصوص درًا م ه ق ل ل تكف

رة    ب، والمصحف، ومبخ ًا بعض الكت ة، واألوراق، وأحيان خ …الكتاب دة . إل والقاع
ى ب   يت  المتبعة أن يلجأ إليه صاحب الحاجة، وإن آان من الممكن أن يستدعى هو إل

  . العميل فى ظروف معينة، خاصة حاالت المرض الشديد

وفر ألحد   "الزيارات المنزلية"ولكن السحرة الشباب اليوم يفضلون    ، ألنه لم يت
تقل   ت المس د البي نهم بع اء     . م ى فن درس؟ أو ف ة ال ى قاع ل ف ارس العم هم يم بعض

ه   ذه الظاهرة ال    . المدرسة، وأغلبهم يذهب إلى العميل فى بيت د سجل ه دة آل   وق جدي
ة    من على المكاوى فى دراسته على القرية، ومنى الفرنوانى فى دراستها عن المدين

ى   . الصناعية م ف ة عمله حرة بممارس ن الس ار السن م تمرار تمسك آب ا اس والحظ
وت             ى بي ال إل ى االنتق ة الشباب إل اه غالبي ائد، واتج دى الس بيتهم حسب النظام التقلي
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  . العمالء

ا  وتسوق منى الفرنوان   دة منه انتشار التصنيع   : ى فى التدليل على ذلك أسبابًا ع
اعهم بالممارسات        م أصبح إقن ًا، ومن ث والتعليم مما جعل األفراد أآثر وعيًا وإدراآ
وح         ان ووض وة البره ى ق وم عل ل، يق ن ذى قب ًا ع لوبًا مختلف ب أس حرية يتطل الس

ان  (إجراءات الممارسة السحرية   در اإلمك ا    ). ق ـان اتج ا آ ه الساحر الشاب   ومن هن
عور         ن الش درًا م ل ق ذا العمي ى ه ى يعط ل لك زل العمي ى من ه ف ة عمل ى ممارس إل

الى أن يخضع ألى خدع ى داره وال يمكن بالت و ف ان، فه ة . باألم ة األلف م أن عالق ث
ل   ة العم ل بأهمي ذا العمي اع ه ى إقن ا ف ل تلعب دوره احر والعمي ين الس أ ب ى تنش الت

دواه ن ذل. السحرى وج م م وفر  واأله ل ي زل العمي ارس داخل من ود المم ك أن وج
ه  دجل وتجعل تعقب راف ال ه صفة احت ع عن ا تخل ًا، ألنه ًا قانوني ارس نفسه أمان للمم

ة  . أمرًا غير ميسور على رجال الشرطة، ويقلل من خطره فى نظرهم ثم أنه فى حال
ة          ه أى جريم انونى ينفى عن ر من مخرج ق ه أآث ة النظر    (اآتشافه يكون ل من وجه

  ). لقانونيةا

دة، ألن ممارسة السحر       وال يمكن أن نقلل من أهمية هذا التجديد ودالالته البعي
آانت ترتبط دائما برهبة المكان، وسيطرة الخوف على نفس العميل، وإيمانه بمكانة 

م يكن من       . إلخ …الساحر المحترف وسطوته ذه المخاوف ل ولكن هذا الغموض وه
ر فى ظل المجتمع الحضرى المعاصر المتفتح الذى المعقول أو من الممكن أن تستم

تكشفت فيه آل األسرار وتفتحت آل األستار بفضل التعليم من ناحية، والديمقراطية 
ة         . إلخ …من ناحية أخرى ة أداة هام ر أصبح بمثاب ذا التغي أن ه ول ب ولذلك يمكن الق

   .إلطالة عمر الممارسة السحرية ووسيلة الستمرارها فى ظل ظروف جديدة

  الساحر" فيزيته" -٩

أقصد األجر الذى يحصل عليه الساحر المحترف نظير أدائه العمل، سواء فى     
ل  رًا فى السن         . بيته أو فى بيت العمي ًا آبي والمعروف أنك إذا سألت ساحرًا محترف

دم      ه يق ة  "عن أجره، رفض االعتراف بأنه يأخذ أجرًا عن عمل ألن ه ال  "خدم ، وأن
رًا فعالً    و. ينتظر عليها أجرًا ة ال تأخذ أج رًا     . قلة قليل م ال يأخذون أج والمقصود أنه

ًا  حرية  (فوري ة الس ديم الخدم ب تق دفع عق ديًا  )أى ي رًا نق ذون أج م (، أو ال يأخ ألنه
دمات  دايا أو خ ون ه م  )يتلق ت له ة"، أو ليس ددة " تعريف ة مح اقون  . ثابت ا الب أم
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  .(*)فيتقاضون أجورًا، تتفاوت حسب متغيرات آثيرة

روف     تل   ل الظ ى ظ رف ف احر المحت ر للس ع األج ام دف ح نظ م مالم ى أه ك ه
ا     . التقليدية، وحتى الماضى القريب ا داللته رات له ذا النظام تغي . أما اآلن فقد شهد ه

ه    وم ب ل سحرى يق ى أجر عن أى عم و تلق ع ه دى الجمي ائد ل دأ الس إذا أصبح المب
د مضطرد، ليال      ذا األجر فى تزاي اع المستمر    الساحر المحترف، وأن ه حق االرتف

دمات   ل الخ ك آ ى ذل أنه ف عار، ش ى األس ود  . (ف تمرار وج ك االس ى ذل دون أن ينف
  ). األجر العينى لدى بعض الممارسين حتى اليوم

م  "الشيخ "آما أن هذا األجر يتجه إلى أن يتخذ طابعًا موحدًا ثابتًا عند نفس     ، فل
ة فى ضوء شخصية طالب      يعد يتخذ الطابع الفردى المتغير، أى يتغير سعر ال خدم

ه يتخذ شكل       ع، إن بة للجمي دًا بالنس ه يصبح موح ة، ولكن ذه الخدم ه "ه د " الفيزيت عن
  . الطبيب

ة      ه الثابت ذه الفيزيت ل ه دفع العمي دة أن ي ه  (القاع ًا تعريفت احر طبع ل س فلك
ا عرض    ) الخاصة، آاألطباء أو غيرهم تم فيه عند أول زيارة ، وهى الزيارة التى ي

وب أو المعالجة المشكلة ة أى العالج المطل ديم المشورة األولي اء بتق ا االآتف ، وربم
ة ن    . المطلوب د م ام بمزي الج، أو القي ن الع د م ديم مزي ا إذا اقتضى الموضوع تق أم

ا        …األعمال السحرية، أو إجراء مزيد من الزيارات  ـإن آل خطوة يكون له خ، ف إل
  ).بناء على اتفاق خاص(أجرها 

احر    أجر الس تحدثة واضحةف ح مس ه اآلن مالم رف ل ى أن : المحت ه إل ه يتج أن
ه     د متصل ألن  –يصبح نقديًا فى األساس، ويتخذ الشكل الثابت المحدد، وهو فى تزاي

ذى يتقاضاه الساحر هو        –آما أوضحت آافة الدراسات المعاصرة   أصبح األجر ال
  . مورد رزقه األساسى وعليه تعتمد معيشته هو وأسرته

  خاتمة

تغلين بممارسة السحر فى     ... د وبع   تلك بعض مالمح التجديد الهامة لدى المش

                                                           
يتفاوت األجر حسب مقدرة العميل ومكانته االجتماعية واالقتصادية، آما يتفاوت هذا األجر  (*)

تبعًا لنوع المشكلة التى يعانى منها العميل وضخامتها أو تعقدها، آذلك يتفاوت حسب طبيعة 
و آتابة العمل السحرى المطلوب، فأجر آتابة حجاب أقل من األجر المطلوب لفك عمل، أ

  . إلخ …أو تحويطة لمنع السحر" حصن"
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المجتمع المصرى، عرضنا لها فى عجالة ، وهدفنا أن نفهم بعض ما يجرى فى هذا 
وم بنتيجة  ذا المفه عبية، وأن نخرج من ه ا الش ام من قطاعات ثقافتن الموضوع اله

د نفسها      عميقة الداللة مؤداها أن المعتقدات والممارسات ال  ى تجدي سحرية تعمل عل
ية           روف معيش ط ظ ها وس ن لنفس ا، وتمك ل موته ب عوام اليبها لتغال وير أس وتط

ة    وير والحداث يم والتن ان   . اجتماعية واقتصادية جديدة تتسم بمزيد من التعل ظروف آ
ا           ا رأين ا، ولكن دات السحرية، أو تضعف من قوته ذه المعتق المفروض أن تطمس ه

وم      بوضوح آيف أنها تجدد  ى الي اة حت ا وتستمر فى الحي وال . قوتها، وتدعم وجوده
  . جددًا" وعمالء"نريد أن نتشاءم ونقول أنها تكسب آل يوم أرضًا جديدة 

ذا     -بعيدًا عن هذا المقال  -علينا أن نتأمل  ات ه عوامل هذا االستمرار ودينامي
ة،  التجديد، هل يأتى من هذه المعتقدات من الداخل، أو أنه يحدث بفعل ق   وى خارجي

  .. أعنى من خارج دوائر المشتغلين بالسحر 

ة الواسعة االنتشار دور          وم، خاصة الصحف القومي هل لما تكتبه الصحافة الي
ئة          زة التنش اهيرى دور أجه ال الجم ائل االتص ذت وس ًال أخ ل فع ذا؟ ه ى ه ف

و         دات فى نف ذه المعتق ى دعم ه دأت تعمل عل س االجتماعيـة التقليدية ، آاألسرة، وب
ولى أو الشيخ       . الناس ذا ال ات عن آرامات ه قد يقول قائل إن آتابة مثل هذه التحقيق

الين، أو مجرد         " المشعوذ "أو حتى  اس وآشف هؤالء المحت ة الن ا توعي مقصود به
راء  ذاب الق ارة واجت ات .. اإلث ة واألمني ا الطبي اس بالنواي ور الن ير أم ن هل تس ولك

ار الملموسة    الحسنة، أم أن العبرة بالنتائج الو ة واآلث رًا    .. اقعي د أن آثي الواقع األآي ف
د           ى من الصحف، أو يتأآ رة األول نهم للم من عمالء المشايخ والسحرة يسمعون ع

اس  " سر"لدى الكثيرين منهم  ين "هؤالء الن ه فى الصحف    " الطيب ا يقرأون ك  . بم فتل
د السحرى والممارسات السحري  ى نشر المعتق ًا ف ائل تلعب دورًا هام ن الوس ة ولك

  . لهذا الموضوع حديث آخر

أم أنه يتعين علينا لكى نفهم حقيقة هذا التجديد ودينامياته أن نعيد فحص بعض    
راهن  .. مفاهيمنا ومسلماتنا آالتعليم والتنوير والتحديث  هل يؤدى نظامنا التعليمى ال

تنير،  فعال إلى تنوير العقول ومحاربة الخرافة ودفع الجهل والفكـر الغيبى غير الم س
ذه العناصر  ر به ه يم ديث –أم أن ة للتح ى رؤوس   –المناوئ دخل إل رام، ي ـرور الك م

وير     وة تحديث وتن المتعلمين آجزئيات وتفاصيل، دون أن يقتحم عقولهم وقلوبهم آق
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  حقيقية؟ 

يس من       على من يقع اللوم فى تجديد هذه القوى السحرية لقوتها؟ ذلك السؤال ل
ولكلور، ولكنه ثمرة جانبية لما نبذله من جهد ونتوصل  اختصاصنا آدارسين لعلم الف

ائج ه من نت ه . إلي وا علي ه، ويرتب وا النظر في أملوه، ويمعن ين ليت ى المثقف نطرحه عل
  . النتائج الواجبة
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  الثامنالفصل 
  )*(اإلبداع فى مجال الممارسات العالجية الشعبية

  مقدمة
ة النظر السيكولوجية          داع من وجه هناك مؤلفات آثيرة تختص بموضوع اإلب

ة    فتتناول الشخصية المبدعة، والعوامل العقلية، واالستعدادات الخاصة، ودور عملي
ك من عناصر وتف       ر ذل ى غي داعى، إل ق بموضوع    التنشئة، والمناخ اإلب اصيل تتعل

اول الموضوع    . )١(اإلبداع على المستويين الفردى والجماعى  غير أننا سوف ال نتن
ى       ا بمعن داع هن ا نتعرض لإلب د "أو " التطوير "من هذه الزاوية، وإنم ذى  " التجدي ال

ر   الم متغي ديثنا سوف   . يحفظ للممارسات الشعبية بقاءها واستمرارها فى ع أى أن ح
ا  ى الممارس ب عل د،   ينص وير أو تجدي ن تط هده م ا تش عبية وم ة الش ت العالجي

ك     ى ذل ين      . والديناميات والعوامل التى تساعد عل ة بعض المالحظات التى يتع وثم
  :ذآرها فى هذه المقدمة، منها

دة، التى     ) ١( أن موضوع الممارسات العالجية الشعبية هو أحد الموضوعات المعق
ر من التفاصيل والعناصر ال   ى آثي ا يعرف  تشتمل عل ذا المجال م ى ه ة، فف متداخل

ى" عبى الطبيع ب الش دليك،   "بالط ل الت ة مث ات عالجي ا ممارس رى فيه ذى تج ال
واء"و يطة "آاسات اله ة"و" آالفصد"، فضًال عن بعض الجرحات البس " الحجام
ة"و ى"و" الحمص خ"... الك عبى     . إل ب الش رف بالط ا يع اك م بى"وهن  "العش
)Herbal( ه األع تخدم في ذى تس ب    ، ال اك الط ا، وهن ة بأنواعه واد النباتي اب والم ش

عبى  دينى "الش حرى –ال حر،    )Magico-Religious( "الس ه الس تخدم في ذى يس ، ال
ذا    . إلخ …والرقى والتعاويذ  إن ه وفضًال عن هذا التنوع فى فروع الطب الشعبى، ف

الجون        اك مع ين، فهن ًا فى الممارسين العالجي متخصصون  الميدان يشهد أيضًا تنوع
ون ة لمرضاهم،  ( محترف دمات عالجي ن خ دمون م ا يق ـاء م ورًا لق أى يتقاضون أج

الجون متخصصون    ). ويمثل هذا النشاط مصدرًا هامًا للرزق بالنسبة لهم اك مع وهن
ًا     (غير محترفين  دمون خدماتهم تطوع م يق رًا   "لوجه اهللا "أى أنه ، وال يتقاضون أج

ى دخولهم   على ما يقدمون، ولهم مهن وأعمال وأنشطة يحصل  ا عل اك  ). ون منه وهن

                                                           
لبنات، جامعة عين آتب هذا الفصل الدآتور حسن أحمد الخولى، أستاذ علم االجتماع بكلية ا) *(

  .شمس



٢٠٩  

ة ما يعرف  التى يمارسها   ) Home Remedies( بالممارسات العالجية الشعبية المنزلي
داخل   الناس بأنفسهم استنادًا إلى ما لديهم من معارف وخبرات عالجية، وآثيرًا ما تت
ا، أو بعضها فى مواقف             د تجتمع آله ة بعضها مع بعض، وق واع العالجي هذه األن

  .واحدة

تقبل    ) ٢( دم، ومس راث والتق إننا سوف ال نخوض هنا فى الحديث حول موضوع الت
التراث الشعبى فى عالم يشهد الكثير من جهود التنمية والتحديث، فقد تحدث األستاذ 

ة   . )٢(الدآتور محمد الجوهرى فى هذا الموضوع حديثًا ضافيًا جامعًا ة حقيق ولكن ثم
دة،   ة عدي ا دراسات واقعي دة أثبتته دات والممارسات مؤآ اك من المعتق وهى أن هن

ة      ر العاتي اح التغيي ة ري وأن يبقى موجودًا   . الشعبية ما يستطيع أن يصمد فى مواجه
، وهذه المعتقدات والممارسات )٣(ومستمرًا برغم عوامل التغيير والتحديث والتنمية 

دى     ا ل ا أهميته ائف له ؤدى وظ ا ت وال أنه ى ل ا أن تبق ان له ا آ ا م ة به ن  المرتبط م
  .يعتقدون ومن يمارسون من حملة التراث

اعى    ) ٣( ع االجتم دعيم      –إن هناك ديناميات تعتمل فى الواق ى ت افى، وتعمل عل الثق
ذه      ى ه هذه المعتقدات والممارسات والحفاظ عليها، وقد يكون الوقوف عن آثب عل
ات           ال الممارس ى مج داع ف ب اإلب ض جوان ى بع رف عل ة للتع ديناميات محاول ال

فى الحياة الشعبية  " اإلبداع"ية الشعبية، بل والكشف عن معان جديدة لمفهوم العالج
ام  د من مظاهر            . بوجه ع رًا للعدي ر مؤش ذا المجال يعتب ر فى ه ا أن رصد التغي آم

ـة      اة االجتماعي االت الحي ن مج د م ى عدي دائرة ف ه ال ه وعمليات ر وعوامل التغيي
  .)٤(والثقافية

ة    إن ميدان الصحة والمرض قد ش) ٤( هد جهودًا بحثية نشيطة خالل السنوات القليل
د أجريت مجموعة من        اع، فق م االجتم الماضية من وجهة نظر األنثروبولوجيا وعل
ة    واهد الواقعي ن الش ة م ا طائف ال، تجمعت خالله ذا المج ى ه ة ف الدراسات الميداني

ام        ذه السطور أن ق د سبق لكاتب ه ر من    –المهمة المتصلة بالموضوع، وق ذ أآث  من
ر       –عشر سنوات  ى آثي ا عل وفر خالله بدراسات ميدانية فى مجال الطب الشعبى، ت

ين الشعبيين       ل من الممارسين العالجي من الحقائق والتفاصيل المتعلقة بعدد غير قلي
لوك           ل بالس ا يتص ر مم ن آثي ًال ع ذا فض اتهم، ه اتهم وتخصص تالف فئ ى اخ عل

ات والج      ف الفئ دى مختل رض ل ة الم ى مواجه ى ف ى   العالج ة ف ات االجتماعي ماع
  .)٥(الريف والحضر 
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ابيع   ) ٥( خالل   –ثم قام آاتب هذه السطور أيضًا بمتابعة ميدانية استغرقت سبعة أس
ام    الجين الشعبيين       – ١٩٩١شهرى يناير وفبراير من ع ددًا من المع ا ع زار خالله

. قينالمتخصصين الذين سبق له أن درسهم من قبل، وآذا عددًا من اإلخباريين الساب
ة   وقد تمت هذه المتابعة الميدانية بمحافظة الدقهلية، وشملت مدينة المنصورة، ومدين

ة  اس، وقري ل"بلق ت العام ا" (مي ز أج ة )مرآ ه"، وقري برا قبال ز " (ش مرآ
ة الشعبية فى         ). السنبالوين ى أوضاع الممارسات العالجي وذلك بهدف الوقوف عل

  .المجال الوقت الحاضر، وتلمس جوانب اإلبداع فى هذا

الجين، وثالث              ين المع ة من الحالق ى أربع رة عل ذه الفت ردد خالل ه وقد تم الت
دة من  ال، وواح الجى األطف دة من مع ون، وواح ين من معالجات العي ات، واثنت داي

ين من السحرة راع، واثن الجى الق دم أضرحة . مع ى خمسة من خ ذا باإلضافة إل ه
ردًا   األولياء، آما تم عقد مقابالت شخصية مع ه ؤالء المعالجين، ومع أربعة عشر ف

من المترددين عليهم طلبًا للعالج، وسيأتى ذآر بعض خصائص هؤالء فى موضع    
  .الحق

ث         تخدم الباح د اس ة، فق ة والمالحظ ب المقابل ى جان دانى  وإل ل المي يًال للعم  دل
ا           انبين من جوانب موضوع البحث، أولهم اط التى تتصل بج يتضمن عددًا من النق

داع  يدور ح ق           ول مظاهر اإلب ا يتعل ك م ا فى ذل ة الشعبية، بم فى الممارسات العالجي
واد المستخدمة،        اليب العالج والم رافهم، وأس بالمعالجين من حيث تخصصهم واحت

فى هذه الممارسات، بما فى  ويدور ثانيهما حول ديناميات اإلبداعواألجر، والمرض، 
د ا    افى، والبع د الثق دين، واالعتصام     ذلك البعد الطبقى، والبع لنفسى، واالعتصام بال

ل    ر، والمي بالطب الرسمى، واستغالل نقاط الضعف وجوانب القصور فى هذا األخي
  .إلخ …نحو الطبيعة والعودة لمصادرها العالجية 

ال للحديث    ) ٦( ل االنتق وثمة حقيقة يود الباحث أن يبادر بذآرها فى هذه المقدمة قبي
د أن الطب الشعبى صامد فى ساحة        عن التفاصيل، وهى أن الشواهد  ة تؤآ الواقعي

دعم وجوده           دة، وي ه يكسب أرضًا جدي ل إن المواجهة مع الطب الرسمى الحديث، ب
  .وبقاءه واستمراره، وسوف نلقى الضوء على هذه الحقيقة فى الصفحات التالية

  بعض مظاهر اإلبداع فى مجال الممارسات العالجية الشعبية: أوًال
  المعالجون) أ(
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ة       ى الممارسات العالجي يلعب المعالجون الشعبيون دورًا أساسيًا فى الحفاظ عل
ى  ة الت دمات العالجي ت الخ ا آان دور آلم ذا ال اظم ه تمرارها، ويتع عبية واس الش

المحترفون  . يقدمونها تعود عليهم بالمنفعة، سواء آانت هذه المنفعة، مادية أو أدبية ف
رز     يًا لل وردًا أساس ا م دون فيه نهم يج ى     . قم اعتهم الت ون بض ا تك م فإنه ن ث وم

اد  دمون     . يحرصون على الترويج لها وحمايتها من الكس ذين يق رفين، ال ر المحت وغي
ة        ب محب اة اهللا أو آس ى مرض بيًال إل ا س دون فيه إنهم يج ًا، ف دمات تطوع ذه الخ ه

وعلى الرغم من أنهم ال يتقاضون أجورًا مادية بشكل مباشر وصريح، فإنهم . الناس
و ع   يتلق ى المجتم ة ف انتهم االجتماعي دعيم مك دة، آت ى صور أخرى عدي ر ف ن األج

د يكون األجر فى بعض         ل ق ة، ب المحلى، واآتساب بعض مقومات القوة االجتماعي
ى       . األحيان مما يدخل فى الخدمات والمصالح   دورهم عل إنهم يحافظون ب م ف ومن ث

  .هذه الممارسات العالجية ويعملون على بقائها واستمرارها

ين المتخصصين         د من الممارسين العالجي إن ميدان الطب الشعبى يشهد المزي
ه           . المحترفين املين ب يئًا، وأن الع يئًا فش دان ينحسر ش ذا المي بعض أن ه د يظن ال وق

ة    ر والتنمي ولكن األمر فى    . يضيق عليهم الخناق بمرور الوقت، بحكم منطق التغيي
ك،  الف ذل ى خ ه عل دد حقيقت ون ج اك محترف تمرارفهن دان باس ززون المي ، يع

يهم         ال عل ن اإلقب دًا م ق مزي ا يحق ة بم اليبهم العالجي وير أس ى تط ون عل ويحرص
  .وهكذا يبقى الميدان مزدهرًا. والطلب على خدماتهم

ر     الجين المتخصصين غي ن المع ة عن أن بعضًا م تنا التتبعي د آشفت دراس لق
ون عن تقاضى      ف. قد دخلوا مجال االحتراف منذ وقت قريب المحترفين  انوا يتعفف د آ ق
دل . ما يقدمون من خدمات عالجية" ويحتسبون عند اهللا"أى أجر،  ، ولكن الحال قد تب

اتهم           اتهم واحتياج اتهم، وأصبحت التزام د مصادر دخولهم تكفى لسد احتياج فلم تع
ذلك،       د مضطرد آ المعيشية فى تزايد مضطرد واألسعار وتكاليف المعيشة فى تزاي

اك  م يكن هن ول األجرفل د من قب ة، وهى . ب ذه الفئ راد ه دة من أف رت واح د عب وق
ذا     –هى قرية شبرا قباله  –معالجة للعيون بإحدى القرى الصغرى  ر عن ه أبلغ تعبي

اد بيعمل حاجة دلوقت لوجه اهللا     : "المعنى، بقولها ان الكالم    . مافيش حد ع ان زم آ
بالش   وما. وآل حاجة بقت بالفلوس. دلوقت الدنيا بقت غال. ده ". عادش فيه حاجة ب

وهى معالجة لألطفال بقرية ميت العامل    –آما عمقت معالجة أخرى من الفئة ذاتها 
ا   . األول آانت الناس قلبها على قلب بعض : " هذا المعنى أيضًا بقولها – والواحدة م



٢١٢  

د عنك فى      . آانتش بتدقق وال حتى مستنظرة من حد حاجة ا يكون بعي وباألخص لم
رض ذر  وآا. ضيقة م اس تع ت الن تطيع(ن در، أى تس ى  ) تق ود ف اللى موج يش ب تع

ديها ت بتنقضى. أي ده . وآان أحوال عبي م ب ى يعل ا الل ت ربن ى . دلوق يط الل ى عب ويبق
  ".يكون أدامه باب يجى له منه قرش ويسيبه

اه،        رويتين، يمكن أن يلفت االنتب الجتين الق اتين المع إن التفكير مليا فى آالم ه
دان    ى مي ديثنا     ليس فقط إل دة      . الطب الشعبى مجال ح ادين أخرى عدي ى مي ا إل وإنم

ة     ة الريفي ات المحلي ى المجتمع ة ف افى، وخاص اعى والثق التغير االجتم ل ب تتص
ة ات مصلحة. التقليدي ى عالق ا تتحول إل ة فيه ات االجتماعي د أخذت العالق ا . فلق آم

أساسيًا بالنسبة   أصبح آل شىء يشترى بالنقود، حتى الخبز الذى يمثل نشاطًا منزليًا
ذى    ر ال اق التغي اوز نط ر يتج ل إن األم اهزًا، ب ترى ج ة، أصبح يش رة القروي لألس
ان من أجل             ى سلوك اإلنسان فى أى مك ى، ويلقى ضوءًا عل يشهده المجتمع الريف

  . )٦(زيادة دخله لمواجهة مشكالت الحياة عندما تستحكم األزمات االقتصادية 

ى ت      ب عل ر فحس ر األم ر      وال يقتص عبيين غي الجين الش ن المع ر م ول آثي ح
رفين  الجين محت ى مع رفين إل ى . المحت هد ف ذ يش د أخ راف ق دان االحت ل إن مي ب

دداً   الجين ج رة مع نوات األخي ن     . الس ات م رة فئ دان ألول م ذا المي ت ه د اقتحم فق
رهم     دارس وغي ذ الم انع، وتالمي ال المص وظفين، وعم دمون   . الم ؤالء يق ذ ه وأخ

ادى   خدمات عالجية بهد ات       . )٧(ف الكسب الم د ب دو أن مجال الطب والعالج ق ويب
إذ تطالعنا بعض الدراسات الميدانية الحديثة بأن . مستباحًا لكل من يريد أن يسترزق

القرى من أخذوا    " عمال النظافة"و" الفراشين"من  فى عدد من الوحدات الصحية ب
  . )٨(يزاولون التطبيب والعالج 

تنا التتب    فت دراس ا آش ات     آم ال الممارس ى مج د ف ور جدي ن تط ًا ع ة أيض عي
اء       العالجية الشعبية،  ه بعض خدم أضرحة األولي ذى يؤدي وهو ظهور الدور العالجى ال

ر  افر ومباش كل س دمات    . بش ؤدون بعض الخ ة ي ذه الفئ راد ه ن أف ر م ان آثي د آ فلق
م      واف به ال والط ل األطف ل حم فاء، مث رى األضرحة بقصد االستش يطة لزائ البس

ول  ه    ح واف ب ى الط ريض ف وان الم اعدة صاحب الحي مقصورة الضريح، أو مس
ا     أتى به ى ت ة الت ذور العيني ع الن ى توزي اعدة ف ارج أو المس ن الخ ول الضريح م ح

ولى  ى ضريح ال وة إل خ …بعض النس انوا . إل تحياء–وآ ى اس ور  -عل يتقاضون أج
إن أدوا "البقشيش"زهيدة على هذه المساعدات آنوع من  ة   ، أما اآلن، ف م العالجي ره
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ذه          م فى إضفاء ه د أن نجحوا ه ة خاصة، بع قد تجاوزت ذلك، وأخذت تتميز بأهمي
ن     دث ع دما نتح ل عن د قلي ة بع ذه النقط ا، وسوف نوضح تفاصيل ه ة عليه األهمي

  .أساليب العالج وما طرأ عليها من تغير

  أساليب العالج، والمواد المستخدمة) ب(

دد    ن ع ة ع تنا التتبعي فت دراس د آش ن   لق رًا م ى أن آثي ة عل واهد الدال ن الش م
ك لتحسين الخدمات التى         ة، وذل اليبهم العالجي المعالجين الشعبيين يطورون من أس

لم يعد نشاطهم العالجى  فالحالقون المعالجون. يقدمونها، وجعلها مقبولة لدى طالبيها
ة، وإعطـاء ا        ا الفصد، والحجام ا فيه ة، بم ن،  مقصورًا على الممارسات التقليدي لحق

إلخ، وإنما اتسعت دوائر هذا النشاط إلى حد أصبح فيه بعض  …"الدمامل"ومعالجة 
اهم عن     الحالقين يقومون بدور األطباء الرسميين دون أن يتعرض لهم أحد، أو ينه

دواء،   . ذلك السلوك المجافى للقانون وع ال فبعضهم أخذ يشخص األمراض، ويحدد ن
ى  " روشته"ويكتب  ى جانب        يذهب بها المريض إل دواء، إل ذا ال الصيدلية لشراء ه

اول       اع عن تن ة واالمتن ة معين تحديد نظام غذائى يوصى فيها المريض بتناول أطعم
  . )٩(أخرى 

ة         ات العالجي إن الممارس الج، ف اليب الع وير ألس ذا التط ن ه رغم م ى ال وعل
بعضهم  التقليدية التى يقوم بها الحالقون ال تزال هى األخرى حية ومزدهرة، بل إن 

ف      دوث نزي ية ح د، خش يطة، آالفص ات البس راء الجراح ن إج وف م ان يتخ آ
ه    ك بقول ده       " : للمريض، وقد عبر أحدهم عن ذل م ممكن تكون إي ا آى نع الواحد من

ات دى  ان     . حلوه فى عمل العملي الوش أم ى    . بس الموس غدار وم ده عل وعلشان آ
ريح سده      ه ال ك من ه حد من     . واستريح رأى المثل إللى قال، الباب إللى يجى ل و في ل

طلب عملية من دول، الواحد منا بيكون مالوش رغبة، ) أى آبار السن(الناس القدام 
ك    دآتور أضمن ل ا يقرب من      . )١٠("وأنا عن نفسى باقول له روح لل د مرور م وبع

ذه السطور،            ذا الكالم لكاتب ه ل ه ا قائ ى فيه ة التى أدل أحد عشر عامًا على المقابل
ه السابق    هو نفسهوسمع منه قابله األخير،  ره لموقف دما دار   . ما يؤآد تغيي ال عن إذ ق

ة     " : الحديث بينهما حول هذا الموضوع ه عملي ى أعمل ل دلوقت أى واحد يطلب من
ا اجرجر الشخص من           . ما اقوللوش أل ا ه ى جاى بخطره وبرضاه، وهو أن هو الل

ا . دول غصب عنه، واآتفه واعمل له العملية هو اللى بيطلب  ى      أن ى عل ا اعمل الل ب
ر من دول        . وبس ة للنف ر بيعمل العملي دآتور الكبي ه دا ال وهو أنا مغسل وضامن جن
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  ."آله بأمر اهللا. ويموت فى إيده

ه عن        أن إحجام اد ب وعندما سألته عن األسباب التى دفعته إلى تغيير موقفه، أف
د   إجراء العمليات لم يكن راجعًا إلى نقص فى الخبرة، أو نقص فى الثق   النفس، فق ة ب

ده،              ا عن المرحوم وال د ورثه ًا، وق ى خمسة عشر عام د عل دة تزي ظل يمارسها لم
دماغ    "الذى آان يجيدها ويتقنها، وإنما آان مرجعه إلى  د عن وجع ال ام   . "البع د ق فق

الم  " اقص ع يم ن الق غش د       "ح د ألح ة فص إجراء عملي اورة ب ة مج ن قري م
ه  "األشخاص، ولكن   ى       فأصيب الشخص   "الموس خان ه إل وا ب ديد وذهب بنزيف ش

ات    . المستشفى ذه العملي ل ه . وعلى أثر هذا الحادث أقسم صاحبنا على أال يجرى مث
  .وظل على ذلك ست سنوات

د جاء على               رة االنقطاع، فق د فت ات بع ه إلى إجراء العملي وأما عن أسباب عودت
ا سبق، من أن الطب الشعبى يشهد باستمرا         اه فيم دًا من   لسانه ما يؤآد ما ذآرن ر مزي

رفين  الجين المحت بيل      . المع ى س دهم ف ارى جه ذلون قص الجين يب ؤالء المع ا أن ه آم
د وجد أن عددًا من    ًا على مصالحهم، فق ه، حفاظ دان وتدعيم ذا المي المحافظة على ه
ات،      ون إجراء العملي الحالقين الجدد، صغار السن، ومحدودى الخبرة، قد أخذوا يزاول

د  . وقد حفزه هذا إلى العودة . ، فتحسنت أحوالهم نسبيًاويحصلون على أجور مرتفعة وق
ا شوية   ) ظهر (المدة اللى أنا بطلت فيها عمل العمليات، أب "  :عبر عن ذلك بقوله فيه

م تالت   ) الموس(صبيان من دور والدى، ومسكوا السالح  واشتغلوا، وبقوا ياخدوا حقه
ت ت   . ومتل ت واالنصاص قام ب نام ل، القوال ى رأى المث يهم    .عل رج عل د اتف ا اقع ه

  ."استغفرت ربنا ورجعت لعوايدى تانى

دورها بعض         هدت ب د ش ات، فق راء العملي ى إج تخدمة ف واد المس ن الم ا ع وأم
أن عوامل تلوث      . التغييرات ديهم وعى ب إذ أن آثيرًا من المعالجين الشعبيين قد تولد ل

دات الحشرية   البيئة قد ازدادت، نظرًا للتوسع فى استخدام الكيماويات الزر اعية والمبي
ع   اق واس ى نط وث        . عل ع تل رورية لمن ات الض اذ االحتياط ن اتخ د م م فالب ن ث وم

م  نهم من    . الجروح، ومنها استخدام المطهرات، والقطن الطبى والشاش المعق ل إن م ب
  .يمعن فى االحتياط ويوصى باستخدام المضادات الحيوية

د أخذت بعض    داياتوق اليبهن أي ال وير أس ى تط ى  ف الحرص عل ك ب ضًا، وذل
ل        ع الحب ى قط ة ف واس معقم تخدام أم د، واس ه بالتولي ن في ذى يقم ان ال ة المك نظاف

ت    ارة البن ى طه ذا ف رى، وآ ة     . الس ن األدوي ًا م ل بعض اء الحام ية بإعط والتوص
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دما يحين وقت        ق عن ة للطل ن المقوي المقوية طوال فترة الحمل، آالفيتامينات، والحق
  .)١١(الوالدة

د أدخ   ى وق راعلت المعالجة المتخصصة ف ى  عالج الق بعضًا من التطوير عل
ا      ى له د أن  )١٢(أسلوبها الذى وصفه الباحث على نحو مفصل فى دراسته األول ، فبع

زاع  دافئ عقب انت اء ال ة الزفت"آانت تغسل رأس المريض بالم روة " طاقي من ف
ول مطهر   رأسه، أصبحت ال تكتفى بذلك فقط، وإنما أضافت إليه غسل الرأس ب محل

ديتول "مخفف فى ماء دافئ أيضًا،  روة       " الفنيك "أو " آال دليك ف ك بت د ذل وم بع م تق ث
ون دافئ    د أن آانت تستخدم فى عمل      . الرأس بزيت زيت ة "وبع ة من   " الطاقي قطع

  .القماش القديم، أصبحت تستخدم بدًال منها راقات من الشاش الطبى المعقم

ة       اللذين قا الساحرينولم يقرر أى من    ذه الدراسة التتبعي ا الباحث خالل ه بلهم
لوبه ومنهجه فى السحر والعالج       ى أس ر أن دراسة   . أنه قد أدخل شيئًا جديدًا عل غي

على المكاوى فى بعض قرى محافظة الجيزة، قد حفلت بعدد من الشواهد التى تؤآد 
ى     الج الطب ين الع حر وب ين الس د ب ى آن واح ون ف الجين يجمع ى أن بعض المع عل

د يخ    . يثالح ى الش ـه إل ه أهل ب ب ريض، ذه ل م ن طف دثنا ع ه )…(إذ يح ب ل ، فكت
ظ" ديثًا   " حف ًا ح ه دواءًا طبي رر ل ات  "وق ديفيت مقوي خ، ومي ـول للم ا ". انسيفاب آم

ه الشيخ         ة سنة ونصف، فكتب ل يحدثنا عن طفل آخر ظل يعانى آالم الحمى المعوي
ًا، قب      (...)  ذائيًا دقيق ًا غ ه برنامج رر ل ًا، وق ى    حجاب ذهاب إل ه بال ح أهل ل أن ينص

ويحدثنا أيضًا عن معالج بالسحر يكشف على مرضاه بالسماعة،  . مستشفى الحميات
  .)١٣("دار الشفاء"ويضع على باب بيته الفتة مكتوبًا عليها 

، فإن هناك من الشواهد الميدانية ما يدل على أن بعضًا أما خدم أضرحة األولياء  
ه إن    . خاصًا فى العالج منهم قد ابتدع لنفسه أسلوبًا وهو أن ينصح المريض، أو أهل

ات       يئًا من متعلق ة ش ة الجمع آان طفًال، أو صاحبه إن آان حيوانًا، بأن يسلمه فى ليل
و   ولى ه وان، ويت ه الحي ذى يسحب من ل ال ثًال، أو الحب ة مالبس م ريض، آقطع الم

ذا الموضع     ى   وضع هذا الشىء فوق مقصورة ضريح الولى، ويدعه فى نفس ه حت
ه        ه األجر، ويطلب إلي عقب صالة الجمعة، وعندئذ يسلم الشىء لصاحبه ويتلقى من

ببرآة "و. أن يرتدى قطعة المالبس، أو أن يعيد الحبل إلى موضعه بالنسبة للحيوان
  .)١٤( "صاحب المقام يتحقق الشفاء

وقد أفاد هذا الخادم بأن هذا األسلوب الجديد قد ظهر منذ حوالى خمس سنوات    
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رة من أحد تجار األقمشة           فى ه ألول م د عرف ه ق بعض قرى محافظة الشرقية، وأن
  .األغراب، فى يوم من أيام انعقاد سوق القرية، منذ حوالى عامين ونصف

ى دراسة       إن هذا الدور العالجى الجديد لبعض خدم أضرحة األولياء بحاجة إل
ا     مستقلة، نظرًا لما ينطوى عليه من دالالت عميقة، فهو ليس م ع به يلة ينتف جرد وس

اوز    ه يتج ى حقيقت ر ف ا األم ولهم، وإنم ى دخ ادة ف ا زي ون عن طريقه ؤالء ويحقق ه
ذلك، ويتعلق بأوضاع المعتقدات الشعبية بوجه عام، وديناميات االعتقاد فى األولياء 

  .بوجه خاص

  األجر) ج(

د شهد           الجين الشعبيين ألجورهم ق ى أن تقاضى المع ة عل  تدل الشواهد الواقعي
وع   م والن ذا األجـر     . فى السنوات القليلة الماضية تغيرًا من حيث الك د تضاعف ه فق

ة،     اتهم العالجي ى ممارس الجون عل دخلها المع ى ي ينات الت رًا للتحس رات نظ دة م ع
بياً  ثمن نس ة ال ة غالي واد حديث تخدام م ا اس ن  . ومنه رًا م إن آثي ة أخرى، ف ن جه وم

ة ا    ام بأهمي ى ت ى وع الجين عل ؤالء المع دماتهم    ه ه، وأن خ ون ب ذى يقوم دور ال ل
روف      ت الظ ا آان ا مهم تغناء عنه ن االس ة، وال يمك ة مطلوب رت  . العالجي د عب وق

ا  ا          " : معالجة القراع عن ذلك بقوله ا م د رجليه ا بع دى هن ر بتيجى عن اس آتي ه ن في
ر نتيجة    ـن غي إنهم يرفعون     . "تحفى من اللف ع الدآاتره والمستشفيات م م ف ومن ث

آانت معالجة  ١٩٧٩ففى عام . السيما وأن األسعار فى زيادة مستمرة من أجورهم،
ا المريض    ا اآلن،  . )١٥(القراع تتقاضى جنيهًا واحدًا فى آل مرة  يتردد عليها فيه أم

رة   الجون من مختلف       . فإنها تتقاضى عشرة جنيهات فى آل م ع المع د رف ذا فق وهك
  .)١٦(التخصصات أجورهم بنسب متفاوتة 

د         وأما من حي   م تع ود، ول ى النق اد يقتصر عل د أصبح يك ث النوع، فإن األجر ق
ذا   . المواد العينية تستخدم لهذا الغرض، إال فى حاالت قليلة ومن الالفت للنظر أن ه

د   ينطبق على الريف والحضر على حد سواء، بعد أن آان التعامل بالنقود وحدها يع
  .)١٧(حياة فى المدينةمن السمات والخصائص المميزة للثقافة الحضريـة وال

ز          ام يتمي دان الطب الشعبى بوجه ع ة وال يزال مي األجر     بالمرون ق ب ا يتعل فيم
ات      ومواجهة تكاليف العالج، إذ تتوفر فيه البدائل العالجية التى تناسب مختلف الفئ

ى نحو مفصل فى        . والجماعات االجتماعية والطبقية ذه النقطة عل اول ه وسوف نتن
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  .موضع الحق

  رضىالم) د(

راد         ن األف ة م ع مجموع ية م ابالت شخص رى مق ث أن يج تطاع الباح اس
ة       م خالل دراسته التتبعي ذين زاره د جاء   . المترددين على المعالجين الشعبيين ال وق

الجين     عشوائيًااختياره لهم  ى المع رددهم عل اء ت د أجرى   . دون ترتيب مسبق، أثن وق
واردة با    االت ال ن الح ة م ل حال ع آ دة م ة واح ا  مقابل ن خالله ق، أمك دول المرف لج

ا   ل منه ا آ ات الموضحة أم ى البيان وفر عل رى  . الت ى تفاصيل أخ ذا باإلضافة إل ه
ى ق بوضعها الطبق ات العالج . تتعل ا للمرض، وترتيب أولوي داتها، ونظرته ومعتق

  .التى تتبعها لمواجهة األمراض المختلفة

  :وبالنظر فى الجدول، يمكن الوقوف على ما يلى  

  .المترددين على المعالجين الشعبيين هم من النساءإن أغلب  - ١

  .إن المترديين على هؤالء المعالجين يمثلون مختلف الفئات العمرية - ٢

ادة ملحوظة         - ٣ ة، مع زي ون مختلف المستويات التعليمي إن هؤالء المترددين يمثل
  .فى عدد األميين، وانخفاض فى المستويات التعليمية العالية

ون أن - ٤ رددين يمثل ابع إن المت ا الط ب عليه ان يغل ة، وإن آ ًا مختلف طة ومهن ش
  .الخدمى والعمالى

إن المترددين ينتمون إلى الطبقتين الدنيا والوسطى، مع زيادة ملحوظة فى عدد  - ٥
  .أصحاب المستوى الطبقى المنخفض، وينطبق هذا على الريف والحضر

ة    - ٦ راض متنوع ى أم ا ه ى معالجته رددون إل عى المت ى يس راض الت إن األم
  .السحرى –زعة على تخصصات عالجية مختلفة، بما فيها العالج الدينى ومو

اراتهم       - ٧ راد واختي لوك األف ه س ى توج ى الت ون ه ا تك رض، ربم ة الم إن طبيع
ى      ى والوضع الطبق توى التعليم رى المس ن متغي ر ع ة، بصرف النظ   العالجي

لجأ ففى مثل هذه الحالة، ي –ويبدو ذلك بوضوح فى حاالت مثل عدم اإلنجاب  -
ة       دائل عالجي ار ب ى اختي ة إل ة المرتفع ة والطبقي تويات التعليمي أصحاب المس

  .شعبية، باإلضافة إلى محاوالت العالج الطبى الرسمى الحديث
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د  - ٨ ل أح ا قب ين مثيلته ذا الجدول وب ا ه ر عنه ى يعب ين الصورة الت ة ب إن المقارن
ـر،   عبى مزده ى أن الطب الش ًا عل يًال وبرهان أتى دل ًا، ت ر عام اك  عش وأن هن
  .ديناميات تحفظ بقاءه وتعمل على استمراره، فى الريف والحضر

  ديناميات اإلبداع فى مجال الممارسات العالجية الشعبية: ثانيًا
ل       اد والعوام ن األبع دد م ى ضوء ع ال ف ذا المج ى ه داع ف ح اإلب دد مالم تتح

  :المتساندة والمتداخلة، منها

  البعد الطبقى) أ(

ق    يلعب البعد الطبقى   ا يتعل دورًا مهمًا فى صياغة مواقف الناس وقراراتهم فيم
ة  . بمواجهة المرض . ويتجلى هذا الدور عندما يتطلب العالج نفقات والتزامات مادي

ة       دائل العالجي ين الب وزع ب ا يت وتدل الشواهد الواقعية على أن سلوك الفقراء غالبًا م
ة  الشعبية، وبين العالج الطبى الرسمى الرخيص، الذى ي أجور رمزي . قدم مجانًا أو ب

ة         دائل العالجي ار أرخص الب ى اختي راء إل ر اضطر الفق أة الفق تدت وط ا اش وآلم
  .الممكنة

ا العالج     ى يتطلبه ة الت اء المادي ة األعب تطيعون مواجه إنهم يس اء، ف ا األغني أم
اء يكون    . الطبى الرسمى الحديث   إن األغني ى، ف راء والغن ا ازدادت درجة الث وآلم

فمنهم من يرتاد . الحصول على الرعاية الطبية المتقدمة، مهما آانت التكلفة بوسعهم
تثمارية "المستشفيات الخاصة   ى الخارج لتلقى العالج        "االس ـر إل نهم من يساف ، وم

  .على يد مشاهير األطباء العالميين المتخصصين
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المستوى 

  الطبقى
  مالحظات  مكان المقابلة  نوع المرض
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بائعة متجولة 

  حضرية
  الزهقان  منخفض

ضريح ولى 

  حضرى
  

  ١٥  أنثى  ٣
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  سنوات ٩العمر 

    حالق معالج قروى  صداع متكرر  منخفض  عامل زراعى  ٢  ٢  أرمل  أمى  ٥٠  ذآر  ٤
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  .بيانات تم جمعها خالل مقابالت شخصية مع أصحابها بالميدان) *(
  . يشمل هذا البيان الزوج والزوجة وأبنائهما من الجنسين) **(
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د الطبقى     ين البع غير أن هناك متغيرات وسيطة تتدخل، وعندئذ تتخذ العالقة ب
ـوع المرض  وبين السلوك العالجى أو االختيار بين البدائل العالجية، شكًال آخر،     فن

د الطبقى   تحييدوطبيعته يمكن أن يؤدى إلى  ك فى حاالت مرضية      . البع ويتضح ذل
ل  ة مث لمعين دوث الحم أخر ح تباه ف ت العقمأو االش راء . ى اإلصابة ب اء والفق فاألغني

ى محاوالت العالج بالطب         ة الشعبية، باإلضافة إل يلجأون إلى الممارسات العالجي
ى     . الرسمى ه عل ق األمر ذات ا        "وينطب د أنه واع أخـرى من األمراض، التى يعتق أن

حر، أو    ن الس ة ع اهرة"ناجم ذه      ". المش اذج له ة أو نم ى أمثل وف عل ن الوق ويمك
واع ام       األن االت أرق ى الح النظر إل رض، ب ن الم ) ١٣، ١٢، ١١، ٧، ٦، ٥(م

  .بالجدول السابق

د التعليمى أيضاً       ى البع ل   . وما ينطبق على البعد الطبقى، ينطبق عل ففى مث
ى      ة، إل توياتهم التعليمي تالف مس ى اخ اس، عل أ الن ية يلج االت المرض ذه الح ه

ة الشعبية، ضمن محاوالتهم لمو     ه    الممارسات العالجي ة المرض والتغلب علي . اجه
  .ويتضح ذلك أيضًا بالنظر إلى الحاالت المشار إليها قبل قليل

ة الشعبية، باإلضافة          ى الممارسات العالجي راء عل ومما يزيد من إقبال الفق
ز       دم فى إطار يتمي ا تق ة والتسامح  إلى انخفاض تكلفتها نسبيًا، أنه ، وخاصة  بالمرون

دفع األجر   ق ب ا يتعل اك . فيم ة    فنه ه العالجي دم خدمات الجين الشعبيين من يق من المع
ة       ـواد العالجي اء أيضًا، إذ أن الم راء، واألغني على نحو يالئم قدرات وإمكانيات الفق

اوت األجر م يتف التين، ومن ث ى الح ى . المستخدمة تختلف ف ة عل ة الدال ومن األمثل
ناج أو   تخدم الس ال تس ات األطف دى معالج ك، أن إح اب"ذل ى "الهب ق  ف ف حل تنظي

ا تستخدم    رة، بينم ذى ينتمى ألسرة فقي ل ال بن"الطف ل  "ال ع الطف نفس الغرض م ل
ه ده،  " : وعندما سألها الباحث عن السبب فى ذلك قالت . الذى ينتمى ألسرة غنية في

  ."وآـل فوله ولها آيال. آل حى ومقدرته، صوابعك مش زى بعضها. وفيه ده

ك    ى ذل افة إل اً . وباإلض اك نوع إن هن ن    ف ر م ه آثي ذى يبدي امح ال ن التس م
ك   . المعالجين الشعبيين خالل تعاملهم مع المرضى المعدمين المطحونين  ويتضح ذل

ة         ه العالجي الج خدمات ه المع دم ل ع األجر، فيق عندما ال يكون المريض قادرًا على دف
ل" كك"أو " باألج رة "ش ين ميس ريض    . ، أى لح ارى الم ر اإلخب د عب م (وق  ٤رق

ارن     عن ه) بالجدول ه وهو يق ذا المعنى تعبيرًا واضحًا، حيث قال فى معرض حديث
ة  حية بالقري دة الص ذاآر بالوح راف الت الج، وص الق المع ين الح   : ب
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طى "  ـى زى   ) ……(األس ان إلل ر الغلب ه ع النف ول بال رض، بيط ر الم ه ش اهللا يكفي
ان يم، إنس اه وال مل انش مع ا آ و م ى ول الزم حت ه ال ل ل ه ويعم االتى، ويداوي ه  ح آل

ى  . نظر وه،          ) …(إنما عاديك عل ا يعرفش اب باك، م ى قاعد فى الش اع الوحدة، إلل بت
  ."وال يمكن تعرف تاخد منه ورقة للكشف إال إذا حّصل منك حقها فورى

ق     إن شهادة هذا المريض الفقير تنطوى على دالالت بالغة األهمية فيما يتعل
ذه النقطة بشىء    وس. للطب الرسمى –وخاصة الفقراء  –بنظرة الناس  وف نتناول ه

آما أنها تعبر بجالء أيضًا عن موقف متعاطف   . )١٨(من التفصيل فى موضع الحق 
  .مع الطب الشعبى

ى       وفضًال عن ذلك، فإن النجاح الذى يحققه المعالجون الشعبيون، يعمل عل
ابه أرضًا   تمراريته وإآس عبى واس ة الطب الش م مكان ى دع ادة مصداقيتهم، وعل زي

  .جديدة

  البعد الثقافى) ب(

م     تلعب الثقافة دورًا محوريًا أيضًا فى تشكيل وعى الناس بالمرض وإدراآه
ـا        ه وآلم اليب معالجت ه، وأس ة من لطبيعته، وفهمهم ألسبابه، ومعرفتهم بطرق الوقاي
ه       تد في ى، وتش ى والخراف ر الغيب ه التفكي يع في دى، يش ابع تقلي ة ذات ط ت الثقاف آان

راث،    ا يكتنف         سطوة عناصر الت دنى، آم المرض يت وعى ب إن ال ة، ف وتتفشى األمي
بابه   ه وأس وض طبيعت ن       . الغم ر م المرض بكثي ة ب دات المتعلق ل المعتق ا تحف وهن

دينى واألسطورى  ابع ال ا الط ب عليه ى يغل يرات الت ا . التصورات والتفس ًا م وغالب
  .تمضى أساليب العالج فى نفس االتجاه

ددة     ومن المعروف أن الثقافة أداة للت   دائل متع وفر لإلنسان ب كيف، أى أنها ت
إن        م ف ه، ومن ث ه وظروف بيئت يستطيع أن يختار من بينها ما يالئم معارفه وإمكانات

د  اين إزاء الموضوع الواح وع ويتب انى يتن لوك اإلنس تمر الطب . )١٩(الس ذا يس وهك
ودًا   ى موج عبى ويبق مى  الش ب الرس ع الط ب م ى جن ًا إل ار   جنب س اإلط ل نف ى داخ ف

ق         ا ائف ويحق ؤدى وظ ـادام ي احة م ن الس ى م ه ال يختف افى، أى أن اعى الثق الجتم
  .إشباعات ينشدها األفراد والجماعات فى هذا اإلطار
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ل      ذه النقطة قب ويود آاتب هذه السطور أن يعدل موقفًا سبق أن حدده حول ه
أحد عشر عامًا، حيث أجرى دراسته الميدانية األولى فى مجال الطب الشعبى فى     

فقد ذهب حينئذ إلى أن العالقة بين الطب الشعبى والطب الرسمى . الريف والحضر
دام األول       ت أق ن تح حب م وف يس اط س ة، وأن البس راع ومواجه ة ص ى عالق ه
ة         ة الطبي توى الرعاي ن مس ة، وتحس ة التنمي طراد عملي ع اض دريجيًا م ت

مية ا خالل دراس . )٢٠(الرس ى وقف عليه ة الت واهد الواقعي ة إال أن الش ته الميداني
ة      ات ميداني ا دراس ت به رى حفل واهد أخ ن ش ًال ع دينا، فض ين أي ى ب ة الت التتبعي

ة  ل     –حديث ن قب ها م ى بعض رنا إل ين      –أش ة ب أن العالق ة ب ه قناع دت لدي د ول ق
النسقين الطبيين ليست عالقة صراع ومواجهة، وإنما هى عالقة تعايش وتجاور،  

دائ   ين الب ن ب ديًال م ل ب ا يمث ل منهم اعى   فك ار االجتم ا اإلط ى يفرزه رة الت ل الكثي
  .الثقافى

ابق، وبتأمل خصائص          النظر فى الجدول الس ويمكن االستدالل على ذلك ب
الجين   راض، والمع واع األم ى، وأن ًا    . المرض دالالت أيض ق ال ن أن تتعم ا يمك آم

ى بتأمل الكثير من التفاصيل التى وقف عليها الباحث من خالل المقابالت المكثفة الت
ا      الثانيةفاإلخبارية . أجراها معهم بابه بقوله ة مرضها، وتفسر أس " : ، تشرح طبيع

ببهم     ى صايبنى دول، س الشفتفه، والكرب، وقلة النوم، والزهقان، وضيقة الخلق، الل
يص  ام(تخل ا ) انتق ن ربن ا      . م اردنى أن بنى وط ص مغض هر ون ه ش ى ل وزى بق ج
ا   "وهى عضمة آبيرة، ألنى هزأت أمه وضربتها، )طفليها(والعيلين  ، فهى تفسر م

ا      ه منه ا وانتقام د  . هى عليه من توتر واضطراب، بأن سببه هو غضب اهللا عليه وق
  .جاءت إلى ضريح الولى لتستمد منه الشفاء، ولكى توسطه بينها وبين زوجها

ارى    رح اإلخب رويش اً    العاش ول باآي ولى، فيق ى ضريح ال ه إل بب مجيئ   : س
ى، وم  "  ر مغلبن ى الكبي دنيا    ابن ى وش ال تى عل ى عيش ى ف أنى، ومكرهن د . طه ول

ه أل، أو         ت ل رغش وإذا قل ا بتف ر، م ه آتي ه، طلبات ه الحني ن قلب زوع م ود ومن مفس
د  . "شخطت فيه يشتمنى، ويقل حياه على، وينزل فى أمه وأخواته ضرب وبهدله وق

  .البنه "الهداية"جاء إلى ضريح الولى ليستمد منه الشفاء لنفسه من الهموم، و

اريين المرضى،       نة اإلخب ى ألس اءت عل رة، ج رى آثي اك تفاصيل أخ وهن
ن        ك م ر ذل اهرة، وغي حر، والمش د، والس ة، والحس وق الطبيعي ات ف ق بالكائن تتعل

  .الموضوعات المتصلة بالمرض وطرق عالجه فى المعتقد الشعبى
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ات       ولقد أخذت الدوائر الصحية العالمية تولى موضوع الطب الشعبى والفئ
فقد . فة من المعالجين الشعبيين مزيدًا من العناية واالهتمام فى الوقت الحاضرالمختل

ى    ـن عل تجمعت فى السنوات األخيرة مجموعة من الشواهد واألدلة، تؤآد أن القائمي
ى           ادون بالتغلب عل ة ين ة الصحية الدولي التخطيط ورسم السياسة فى مجال الرعاي

ادية، والث  ة، واالقتص ق االجتماعي بيل  العوائ رض س ى تعت ية، الت ة، والسياس قافي
الجهود التى تبذل من أجل النهوض بالمستوى الصحى للسكان، وتحسين الخدمات     

يهم دم إل ى تق ن  . الصحية الت ر م ود آثي ل تضافر جه ة بفع ذه الرؤي ورت ه د تبل ولق
ة الصحة       اون مع منظم علماء األنثروبولوجيا وعلم االجتماع، وعلم السياسة، بالتع

وقد أدى ذلك إلى إبراز . ، ووزارات الصحة فى آثير من بلدان العالم الثالثالعالمية
ذى      ؤثر ال دور الم ا، وال أهمية البعد الثقافى فيما يتعلق بعالج األمراض والوقاية منه
ا يجعل المخططين         ذا المجال، مم يلعبه الطب الشعبى والمعالجون الشعبيون فى ه

ة ة الصحة العالمي ى منظم رار ف ن  وصناع الق دد م ى ع ار إل ين االعتب ينظرون بع
  :األمور الهامة، ومنها

  .العالقة بين الطب الشعبى والطب الرسمى - ١

ة  -٢ راء عملي ى إج رة، بمعن ل األس ارس داخ ذى يم ى ال الج المنزل يد الع ترش
ا، وتحسين      " غربلة" تبعاد الضار منه للممارسات العالجية المنزلية، بهدف اس

  .الممارسات اإليجابية النافعة

  .ى آفاءة العالج الشعبى بوجه عام، وفعاليته بالنسبة ألمراض معينةمد -٣

اق          -٤ ع األنس املهم م ة تك رفين، وإمكاني عبيين المحت الجين الش اءة المع دى آف م
  .الطبية الرسمية

ة    -٥ اليب المالئم تدريب األطباء والمخططين الصحيين بالبلدان النامية، على األس
  .البعد الثقافىفى ضوء لتقديم الرعاية الصحية للسكان، 

وفير        -٦ ل ت ن أج ًا، م ًا وفني ة، مالي دول النامي حية بال ة الص رامج الرعاي دعيم ب ت
ريفيين،    االحتياطات الالزمة للمحافظة على الصحة، وخاصة بالنسبة للسكان ال

ة       . والفقراء الحضريين المطحونين  ادة من المصادر العالجي ى اإلف والعمل عل
  .)٢١(الشعبية المحلية المتاحة

  

ا والمحافظـة     فا ى حمايته ًا عل لممارسات العالجية الشعبية، تجد من يسهر دائم
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رفين       الجين الشعبيين المحت ات المع م فئ ا، هؤالء ه ك أيضًا   . عليه ارآهم فى ذل وتش
ًا   ديًال مالئم ات ب ذه الممارس ى ه دون ف ذين يج اس، ال ن الن ة م اهير عريض جم

ادية والمرضية، وخصائص  ة واالقتص روفهم االجتماعي ذه  لظ ل إن ه ة، ب هم الثقافي
داد       ى امت حيين عل ئولين الص ن المس ر م ام آثي ى باهتم بحت تحظ ات أص الممارس

ر رسمى    "وقد بدأت تخرج إلى حيز الوجود دعوات إلنشاء    . العالم ى غي  "نسق طب
ى المستوى         دوائر السياسية والصحية عل يكون محل اعتراف ورعاية من جانب ال

  .)٢٢(الرسمى 

  البعد النفسى) ج(

ين        ة بالنسبة للمفاضلة ب رة من األهمي يمثل البعد النفسى عامًال على درجة آبي
ة  ة المتاح دائل العالجي ـل     . الب ق بتقب ا يتعل ة فيم ذه األهمي ر ه د ينك تطيع أح وال يس

ا يعجل بحدوث  ذا العالج، مم ه ه ى من اءة من يتلق ى آف ه ف المريض للعالج، وثقت
ة   الجين الشعبيين      الشفاء، وهناك آثير من الشواهد الواقعي ى أن المع د عل ، التى تؤآ
ى   . يجدون قبوًال ملحوظًا من جانب المرضى فاألخيرون، يكونون دائمًا فى حاجة إل

أحوالهم،            تم ب ومهم، ويه ـم هم ب ويشارآه در رح كاواهم بص نهم ش ى م ن يتلق م
ر أو استعالء   ون    . ويتعاطف معهم فى تواضع وبال تكب الجون الشعبيون مؤهل والمع

افى،  للقيام ب هذا الدور، ألنهم يشترآون مع المرضى فى نفس اإلطار االجتماعى الثق
ك من خالل        د مع مرضاهم، وذل ومن ثم يكون من السهل عليهم تحقيق تواصل جي

  .الفهم التبادل واللغة المشترآة

ى   "وقد ترتب على زيادة الوعى بهذه الحقيقة، ظهور ما يعرف   النموذج الطب ب
افى  – ى الصحة      )The Ethno – Medical Model. ("الثق وذج ينظر إل ، وهو نم

دى     ة ل رق مختلف دد بط ة تتح الن دالالت لفظي ان يحم ا مفهوم ى أنهم والمرض عل
ين         ا، والممارس ون فيه ى يقيم ة الت ات المحلي ائالتهم، والمجتمع ى، وع المرض

م    املون معه ذين يتع ين ال اره      . العالجي ى اعتب ع ف ى يض وذج الطب ذا النم أى أن ه
ذا النموذج    لثقافة، والتفاعالت الشخصية، والجوانب السيكولوجية،  معايير ا ل ه ويمث

  .إطارًا للمارسات الطبية الشعبية

ة الشعبية     ويرى أنصار هذا النموذج أنه من الممكن   ترشيد الممارسات العالجي
ا         المنزلية ك آم ى أنفسهم، وذل اد عل زل باالعتم اس داخل المن ، أى التى يمارسها الن
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  :يلى

ة بواسطة      تشجيع  - ١ رارات العالجي اذ الق وتزآية أآثر المحاوالت منطقية فى اتخ
  .أعضاء األسرة

ة        -٢ اليب العالجي ق األس ة عن طري عالج أآبر نسبة من عوارض المرض العادي
ى العالج         اءة دون حاجة إل ا بكف الشعبية، مادامت هذه العوارض يمكن عالجه

  .الطبى الرسمى

ى ا     -٣ ة عل اليب المحافظ دعيم أس يم وت ـراءات   تنظ ات واإلج حة، والممارس لص
  .الوقائية داخل األسرة

  .)٢٣(مساعدة الناس العاديين فى اإلفادة المالئمة من المصادر الصحية المتاحة -٤

عبية،       ة الش ات العالجي ام بالممارس ى االهتم دعوة إل ان، أن ال ن البي ى ع وغن
ى، وتطوير    وذج   وترشيدها، سواء على المستوى االحترافى، أو المستوى المنزل نم

طبى جديد ليكون إطارًا لها، يرآز على األبعاد االجتماعية، والثقافية، والنفسية، آل 
  .هذا ال يدع مجاًال للشك فى أهمية الطب الشعبى، وقدرته على البقاء واالستمرار

  االعتصام بالدين) د(

دين       ا بال ة ربطه ا من محاول تستمد آثير من الممارسات العالجية الشعبية قوته
دينى    . نحو أو آخرعلى  السحرى،   –ويبدو هذا االرتباط بشكل واضح فى العالج ال

ريم   رآن الك ات الق نى، وآي ماء اهللا الحس تخدم أس ث تس ى  . حي ًا ف دو أيض ا يب آم
دات الشعبية      . االستشفاء باألولياء والقديسين  ومن المعروف أن موضوعات المعتق

عبى،     ين الطب الش رابط ب ة ت ا، فثم ا بينه ة فيم وق   مترابط ات ف اء، والكائن واألولي
ات    وان، والنب خ …الطبيعية، والسحر، والمعتقدات المتصلة باإلنسان، والحي ومن  . إل

ل عناصر المواقف         د تحلي ار عن دخل فى االعتب ًا ت ذه الموضوعات جميع إن ه م ف ث
  .الخاصة بالمرض والعالج فى المعتقد الشعبى

ثالً     اء، م فاء باألولي ات االستش ا ممارس يم    وإذا تأملن ى تنظ ف عل وف نق ، فس
دين      م ال تمرارها، باس يخها واس ات وترس ذه الممارس دعيم ه ى ت ل عل م، يعم . محك

ريم،           رآن الك ا فى الق د جاء ذآرهم ويعرف الوجدان الشعبى أن الجن والعفاريت ق
ق            . وآذا السحر تم عن طري ا ي ة إنم وق الطبيعي ات ف إن التعامل مع الكائن م ف ومن ث
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  .يكون المرض ناجمًا عن هذه الكائنات المشتغلين بالسحر، عندما

لة، ألن         ة مفض اليب عالجي اك أس ًا أن هن عبى أيض دان الش رف الوج ا يع آم
ك       ين ذل : الرسول صلى اهللا عليه وسلم آان يستخدمها ويوصى باستخدامها، ومن ب

  .)٢٤(إلخ …الكى، واستخدام أغذية معينة آالتمر، وعسل النحل

  اذ رموزهاالعتصام بالطب الرسمى واتخ) هـ(

ـن    ع بي ذ يجم عبيين أخ الجين الش ى أن بعض المع ابق إل ى موضع س ا ف ألمحن
تخدم    ديث، ويس ب الح ين الط حر وب ب "الس ماعة الطبي ـى  " س ف عل ى الكش ف

اع نظام غذائى محدد         ة، واتب ة معين اطى أدوي د نشرت   . المرضى، ويوصى بتع وق
ـن   الصحف فى أواخر السبعينيات عدة تحقيقات صحفية حول بعض الم   الجين الذي ع

يستخدمون الجن فى تشخيص أمراض زبائنهم، ويستعينون فى نفس الوقت بسماعة  
ه       ق علي ان أشهر هؤالء يطل دآتور شيحه  "الطبيب، وآ ة  " ال بمحافظة  ) …(فى قري

وقد وجد على المكاوى خالل دراسته الميدانية فى بعض قرى محافظة  . )٢٥(الغربية
و ذين يجمع الجين ال ض المع زة، بع ى الجي الج الطب حر والع الج بالس ين الع ن ب

  .الحديث، على نحو ما ذآرنا مـن قبل

عبيين المتخصصين     الجين الش ن المع رًا م ًا أن آثي بق أيض ا س ا فيم د ذآرن وق
ة،           ة حديث واد طبي تخدام م ك باس ة، وذل اليبهم العالجي ى أس ينات عل دخلون تحس ي

ة  ادات الحيوي رات، والمض الحقن والمطه ا . آ ل إن بعضهم يح ى ب ع عل ول أن يخل
اء    ار األطب نفسه مكانة اجتماعية أعلى، بادعائه أنه على صداقة حميمة مع بعض آب

  .)٢٦(المشاهير بمدينة القاهرة، وأنه تربطه بهم مصالح مشترآة 

ذه    اذهم ه وال يخفى علينا، أن المعالجين الشعبيين المحترفين، إنما يسعون باتخ
  .الرموز الطبية الحديثة، إلى تدعيم ممارساتهم العالجية والحفاظ عليها

  سلبيات النسق الطبى الرسمى) و(

تجمع آافة الدراسات التى أجريت حول موضوع الرعاية الصحية، واألنساق   
شكالت عديدة تواجه النسق الطبى الرسمى وتعوقه عن أداء الطبية، على أن هناك م

ان      ر من األحي داخل      . )٢٧(رسالته بكفاءة فى آثي ذه المشكالت وتت دد جوانب ه وتتع
اقم الوضع  د الصورة وتف ن تعقي د م و يزي ى نح ة هى . عل ون المحصلة النهائي وتك

اليب بديل      ن أس ق، والبحث ع ذا النس دات ه ن وح اس ع ن الن ر م ة، انصراف آثي
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  .وبطبيعة الحال فإن ميدان الطب الشعبى يصبح فيه متسع للجميع فى هذه الحالة

مى     ى الرس ق الطب لبيات النس ن س رًا م ات آثي رزت الدراس د أب ذه . لق ن ه وم
اء ومساعديهم،          داد األطب النقص فى إع ًا، آ ًا وإداري ًا تنظيمي السلبيات ما يتخذ طابع

ة    والنقص فى األدوية، أو عدم توافرها فى أغ ات الفني لب األحيان، وضعف اإلمكاني
ة زات المعملي خ …والتجهي ا يتصل  . إل و م ورة، ه لبيات خط ذه الس ر ه ر أن أآث غي

ه،         بالجانب اإلنسانى وافقهم مع ذا النسق، وت تغلين به ق بمدى تكامل المش ، الذى يتعل
م    اه والحك وعالقاتهم بالمرضى، إلى غير ذلك من أمور لها أهميتها فى تكوين االتج

  .لى آفاءة هذا النسقع

ذا النسق        رة فى حسبان ه ة آبي فهو  . ويبدو أن الجانب اإلنسانى ال يحظى بأهمي
ه سوى الجانب الجسمانى ويكون            ة ال ترى في ة ميكانيكي يتعامل مع المريض بطريق
ل عضوى    . واجب الطبيب هنا هو فحص هذا الجسم للوقوف على ما يكون به من خل

ًا من      أما الجوانب االجتماعية والن ا ال تجد حظ المريض، فإنه فسية والثقافية الخاصة ب
ة التى أدت إلى          . االهتمام من جانب الطبيب  ين العوامل المهم ذا يكون من ب ولعل ه

  .التى سبق ذآرها" النموذج الطبـى الثقافى"ظهور فكرة 

دما           ة، عن ذه النقط ول ه ة ح ارب ميداني إجراء تج اء ب ض العلم ام بع د ق ولق
ه العالج     الحظوا أن القرو يين ال يقبلون على العالج الطبى الحديث، ويفضلون علي

ـل الخمسينات   " ماآيم ماريوت"ومن هذه التجارب، تجربة قام بها . الشعبى فى أوائ
بإحدى قرى شمال الهند، أآدت على أن المعالجين الشعبين هم أجدر بالثقة فى نظر   

الى اريين . األه د اإلخب هادة أح ة ش ورد صاحب التجرب ة، حيث وي الى القري ن أه م
ا، وال توجد وحدات      : " يقول تم بن إننا ال نلقى رعاية من جانب األطباء، وال أحد يه

ا الضرورية  ى احتياجاتن الج . صحية تكف ى"إن الع ى " (األجنب الج الطب يقصد الع
  . )٢٨("ال يلبث أن يبقى واقفًا بالخارج خلف أبواب القرية) الرسمى على يد الطبيب

  

ى الممارسات      وقد سبق أن ال عل تحدثنا عن بعض السمات التى تزيد من اإلقب
ع          ة فى دف ده المريض، والمرون ذى ينش العالجية الشعبية، ومنها اإلشباع النفسى ال

  .وهذا هو ما يفتقده النسق الطبى الرسمى. األجر

  الميل نحو الطبيعة، والعودة إلى مصادرها العالجية) ز(
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ـد أصابه   هناك وعى عام أخذ يظهر فى اآل ونة األخيرة، بأن آل شئ فى حياتنا ق
ة التى تصرفها المصانع           فالمياه، التلوث ات الكيماوي ة بفعل المخلف التى نشربها ملوث

ـة حشائش       د لمقاوم ه عن عم ات التى تلقى في ل، فضًال عن الكيماوي فى مجرى الني
ل" ام". ورد الني د      والطع ات والمبي أثير الكيماوي وث بت ه مل ذى نتناول رية ال ات الحش

ة ى الزراع تخدمة ف واء . المس وادم  واله انع وع ة المص وث بأدخن ـه مل ذى نتنفس ال
اة فى وسط الزحام       والضجيج. السيارات، واألتربة ه الحي خ  …الذى تعج ب ذا   . إل آل ه

دو فى اضطراد أعداد المصابين          ا يب التلوث قد بدأت آثاره الخطيرة فى الظهور، آم
  .يرهما من األمراض الخطيرةبالفشل الكلوى، والسرطان، وغ

رة،      راض الخطي وث، واألم ات، والتل ين الكيماوي ربط ب رة ال عت دائ د اتس وق
ة         ة الكيماوي ذه األدوي أن ه اد ب ازداد االعتق ة، ف لتشمل األدوية والمستحضرات الطبي
ى   ا عن خطورة المرض نفسه ف ى خطورته ل ف د ال تق لبية ق ة س ارًا جانبي رك آث تت

  .بعض األحيان

اع د س ى  وق ة ف واد الطبيعي تخدام األعشاب والم ودة الس ادة الع ى زي ك عل د ذل
الج عبيين،      . الع الجين الش ى المع ارة، وعل واد العط ى م ال عل ادة اإلقب م زي ن ث وم

توى   ى المس واء عل دعيم، س ن الت دًا م ة مزي ات العالجي ب الممارس ذا تكتس وهك
  .االحترافى، أو على المستوى المنزلى

  دور أجهزة اإلعالم) ح(

ة      ات العالجي دعيم الممارس ى ت ًا ف ة دورًا ملحوظ زة اإلعالمي ب األجه تلع
عبية ى    . الش ام عل ز االهتم ان ترآ ى بعض األحي ا ف ى أنه زدوج، بمعن و دور م وه

ـا     ـان، آم در اإلمك محاسن الطب الشعبى، وتوجه إلى استخدام المصادر الطبيعية بق
دو  . سق الطبى الرسمى  أنها ترآز االهتمام أيضًا على بعض عيوب وسلبيات الن ويب

ا    ات، آم هذا بوضوح فيما تردده حول سرقة الكلى من أصحابها داخل غرف العملي
ة من الخارج،             ينمائية المجلوب الم الس رًا أيضًا من خالل بعض األف يتخذ شكًال مثي

ة      "الموت اإلآلينيكى  "والتى توضح الكثير عن   ام بشرية حي  –، حيث يحتفظ بأجس
  .وبيع أعضاء منها عند الطلب آقطع غيار بشرية –ة ولكن فى حالة غيبوب

ذه الرسائل    وغنى عن البيان، أن ردود الفعل التى يمكن أن تترتب على مثل ه
ع    . اإلعالمية، قد تكون على حساب النسق الطبى الرسمى إذ أنها تبث الخوف والهل
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اس     ى صحة الن ق عل ذا النس ة ه ى أمان ة ف ذور الشك والريب ذر ب وس، وتب ى النف  ف
  .  وهذا بدوره مما يدعم من موقف الطب الشعبى ويؤآد على أهميته. وأرواحهم

  خاتمة
دمنا لمحة عن بعض          ة الشعبية، وق وبعد، فقد تحدثنا عن الممارسات العالجي
ى جنب مع         ًا إل ا توجد جنب ا أنه مظاهر التجديد فيها، وديناميات استمرارها، وذآرن

ة  وأوضحنا أن العالق. النسق الطبى الرسمى ة بين هذين النسقين الطبيين ليست عالق
ة         ا الثقاف ى تطرحه دائل الت ن الب ديًال م ل ب ا يمث ل منهم راع، فك ض  . ص ة بع وثم

وم    ا يتصل بمفه ا م ديث، ومنه ذا الح ام ه ى خت ا ف ود أن نورده ى ن ارات الت االعتب
 فهذا المفهوم يشير إلى نوع من النجاح فى التوافق مع  . فى الحياة الشعبية" اإلبداع"

ى         ان ف بيل اإلنس رض س ى تعت كالت الت عوبات والمش ى الص ب عل ع، والتغل الواق
ع    ذا الواق ع ه ايش م ين      . التع دًا لتحس يفون جدي دما يض عبيون عن الجون الش فالمع

وع   أساليبهم وممارساتهم العالجية، حتى تظل مطلوبة ومستمرة، إنما يعبرون عن ن
أ     . من اإلبداع ذى يلج ر المطحون، ال رخيص     والمريض الفقي ديل العالجى ال ى الب إل

داع         وع خاص من اإلب ر عن ن ا يعب ه، إنم ة البيت فى األسرة     . الذى ال مفر من ورب
ا بحيث ال تضطر            يد نفقاته نجح فى ضبط استهالك أسرتها وترش دما ت الفقيرة، عن

ل   ل القائ ًال بالمث داع، عم ن اإلب وع م ر عن ن ا تعب تدانة، إنم راض واالس ى االقت : إل
  ."برجل حمارالشاطرة تغزل "

دجل       وثمة نقطة يجب التنويه إليها هنا، وهى ضرورة الكشف عن محترفى ال
دان الطب      ى مي يئون إل ومروجى الخرافة ومالحقتهم والحد من نشاطهم، فهؤالء يس

  .الشعبى أيما إساءة، وهو منهم براء
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  الحواشى والمراجع

فى مجال بحوث يعتبر األستاذ الدآتور مصطفى سويف رائدًا للمدرسة العربية  -١
اإلبداع، فقد أشرف على تكوين هذه المدرسة التى تضم عددًا ال بـأس به من التالميذ، وهم 

وال يتسع . اآلن قد أصبحوا بدورهم أساتذة يسهمون أيضًا فى تدعيم هذه المدرسة العلمية
المجال هنا لحصر المؤلفات التى صدرت عن هذه المدرسة فى مجال اإلبداع، ويكفى أن 

  :ر إلى بعضها على سبيل المثال، ومنهانشي

  .١٩٧١عبدالحليم محمود السيد، اإلبداع والشخصية، دار المعارف، القاهرة،  -

  .١٩٨٠ـــــــــــ، األسرة وإبداع األبناء، دار المعارف، القاهرة،  -

مصرى عبدالحميد حنوره، األسس النفسية لإلبداع الفنى لدى آتاب المسرحية،  -
  .١٩٧٧اف مصفى سويف، آلية اآلداب، جامعة القاهرة، رسالة دآتوراه، إشر

محى الدين أحمد حسين، القيم الخاصة لدى المبدعين، رسالة دآتوراه، إشراف  -
  .١٩٧٨مصطفى سويف، آلية اآلداب، دامعة القاهرة، 

  :وانظر أيضًا حول هذا الموضوع

 السكندرو روشكا، اإلبداع العام والخاص، ترجمة غسان عبدالحى أبوفخر، -
  .١٩٨٩، الكويت، ديسمبر )١٤٤(سلسلة عالم المعرفة 

األسس النظرية والمنهجية، دار  ١محمد الجوهرى، علم الفولكلور، جـ -٢
  .٨٥٢-٨١٣، الفصل التاسع عشر، ص ص ١٩٨١، ٤المعارف، القاهرة، ط

  :انظر حول هذا الموضوع -٣

مدخل اجتماعى .حسن الخولى، الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث -
  .١٩٨٢، ١ثقافى، دار المعارف، القاهرة، ط

دراسة ميدانية . المعتقدات الشعبية والتغير االجتماعى"على محمد المكاوى،  -
، رسالة ماجستير، إشراف محمد الجوهرى، "على قرية سيف الدين بمحافظة دمياط

  .١٩٨٢آلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

يوم، دراسة فى مالمح المشتغلون بالسحر فى مجتمع ال"محمد الجوهرى،  -
دراسات فى األنثروبولوجيا محمد الجوهرى وسعاد عثمان، : فصل فى" التغير

، الفصل الثانى عشر، ١٩٩١، ١، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، طالحضرية
  .٣٤٢-٣٢٥ص ص 

محمد الجوهرى، المشتغلون بالسحر فى مجتمع اليوم، المرجع السابق،  -٤
 .٣٢٦ص
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  :وضوعانظر حول هذا الم -٥

  .حسن أحمد الخولى، الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث، مرجع سابق -

نجوى عبدالحميد وآخرون، الصحة والمرض، وجهة نظر علم االجتماع  -
واألنثروبولوجيا، إشراف محمد الجوهرى وعلياء شكرى، دار المعرفة الجامعية، 

  .١٩٨٩اإلسكندرية، 

روبولوجية للممارسات الطبية الشعبية فوزى عبدالرحمن إسماعيل، دراسة أنث -
، )غير منشورة(فى الريف المصرى مع التطبيق على إحدى القرى، رسالة ماجستير 

  .١٩٨٤إشراف علياء شكرى، آلية البنات، جامعة عين شمس، 

على محمد المكاوى، الجوانب االجتماعية والثقافية للخدمة الصحية، دراسة  -
  .١٩٨٨، ١دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ط ميدانية فى علم االجتماع الطبى،

نجوى محمود عبدالمنعم قاسم الشايب، نسق الخدمة الطبية فى المجتمع المحلى،  -
، )غير منشورة(دراسة أنثروبولوجية فى إحدى القرى المصرية، رسالة ماجستير 

  .١٩٨٩إشراف علياء شكرى، آلية البنات، جامعة عين شمس، 

  :فاصيل حول هذا الموضوع فىانظر مزيدًا من الت -٦

هناء محمد الجوهرى، األعمال اإلضافية غير الرسمية لدى العاملين بالحكومة،  -
تحليل سوسيولوجى للظاهرة وعالقتها بعملية التنمية فى المجتمع المصرى، رسالة 

إشراف فاروق محمد العادلى، قسم االجتماع، آلية اآلداب، ) غير منشورة(ماجستير 
علياء شكرى وآخرين، دراسات فى علم : ، وانظر عرضًا لها فى١٩٨٩ة، جامعة القاهر

، الفصـل ١٩٨٩االجتماع والتنمية االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
  .١٦٤-١٢٧الخامس، ص ص 

  .محمد الجوهرى، المشتغلون بالسحر فى مجتمع اليوم، مرجع سابق: انظر -٧

  :الموضوع فىاقرأ مزيدًا من التفاصيل حول هذا  -٨

على محمد المكاوى، الجوانب االجتماعية والثقافية للخدمة الصحية، مرجع  -
  .سابق

  .نجوى محمود عبدالمنعم، نسق الخدمة الطبية فى المجتمع المحلى، مرجع سابق -

  .تتفق دراستنا فى هذه النقطة مع ما جاء فى دراسة على محمد المكاوى المشار إليها - ٩

ى، الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث، مرجع حسن أحمد الخول: قارن -١٠
  ٣٨٢٫سابق، ص
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تتفق هذه الشواهد مع ما أوردته نجوى محمود عبدالمنعم فى رسالتها السابق ذآرها،  -١١
  ٢١٢٫ص
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  التاسعالفصل 
  عادات دورة الحياة
  )*(بين االستمرار والتغير

  تمهيد
ات     وث والدراس ض البح ى بع وء عل اء الض ة إلق ذه الدراس تهدف ه تس
ة           ط، من زاوي ا أو بعضها فق اة، سواء آله الرصينة التى تناولت عادات دورة الحي

ر  تمرار والتغي رآن ال      . االس ا ال ى أنه اة إل ادات دورة الحي ة ع ع أهمي رآين وترج
دم   د واألرجح     . للعادات والتقاليد فى أى مجتمع إنسانى شعبى أو متق فكل إنسان يول

اس            دنيا واألرجح أن يحزن بعض الن ه، وآل إنسان يرحل عن ال أن يحتفى بقدوم
شرآاء   -أى مجتمع  -إذن آل أفراد المجتمع .. لموته، والغالبية من الناس يتزوجون

ا      ا آلن ك، ألنن ادة أو تل ا من         فى هذه الع ا فى مراحله دور معه اة، ون ذه الحي نعيش ه
  .البداية وحتى النهاية

ثم أن العادات والتقاليد أيسر فى الدراسة وأقرب إلى عين الباحث المالحظ، 
ا بنفسه، وبوسعه أن يتحدث      فهى تمارس فى الواقع، ويستطيع آل دارس أن يراقبه

ال           اس الص ن الن ر م دى آثي ة، ول ل حري ارى بك ع اإلخب ا م وا  عنه حية ألن يكون
اة  ادات دورة الحي ن ع ذا الموضوع أو ذاك م اريين عن ه ا ال ينطوى . إخب وأغلبه

ة أو مقدسة    ره   . على حرج وال يخضع لحظر وال يخوض فى أمور غيبي ك وغي وذل
ائر         اة خصوصًا، عن س ًا، وعادات دورة الحي ادات عموم بعض ما يميز دراسة الع

ا أ م يجعله ن ث عبى، وم راث الش ام الت ا أقس يطرة عليه ى الس رب إل يسر للباحث وأق
ل    م والتحلي ثًال،       . بالمالحظة والسؤال والفه دات الشعبية م ى خالف المعتق ك عل وذل

دين، أو مع       المخبأة فى صدور الناس، والتى قد تصطدم فى بعض مواضعها مع ال
ارى أو   "العصرية" ى اإلخب ، أو غير ذلك من االعتبارات واألسباب التى تفرض عل

ة التفاصيل التى يمارسها        اإلنسان المدروس عدم البوح بكل ما فى صدره، أو بكاف
ى       . بالفعل  ود الت اذير أو الحرج أو القي رًا من المح ى الباحث آثي د تفرض عل ا ق آم

دقيق          ا تستحقه من تفصيل وت ين استقصائها بكل م ه وب راث   . تحول بين ويعرف الت
                                           

  .آتبت هذا الفصل الدآتورة علياء شكرى، أستاذ علم االجتماع، بكلية البنات، جامعة عين شمس) *(
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ذلك   المنهجى والنظرى فى علم الفولكلور الكثير الكثير  من الخبرات والتجارب، وآ
راث           من النصائح واإلرشادات المتصلة بدراسة آل موضوع من موضوعات الت

  .)١(الشعبى

ا    اة أنه بسبب انتشارها    -ومن المميزات المهمة التى تسم عادات دورة الحي
اطق     ة األنحاء والمن تكون   -بين آل األعمار، وآل الطبقات، وآل الجماعات، وآاف

فالجانب . بل إنها تمثل أداة جيدة لرصد التغير. قة للتغير االجتماعىذات حساسية فائ
ة     ية يومي أمور معيش رتبط ب زواج، ي ادات ال يالد وع ادات الم و ع ا، وه ر منه األآب
د          ا تقالي ا تحكمه ا، وإنم ق به ة تتعل اذير غيبي ا، وال مح ة له ية ديني ة، ال قدس دنيوي

اس، وال نع الن ن ص ى م ة، ه ادات اجتماعي راف وع ى أن  وأع اس ف رج الن يتح
م     اعى المحيط به ا قلت إن عادات دورة     . يغيروها مع تغير الفضاء االجتم ومن هن

  .الحياة مرصد جيد للتغير االجتماعى فى آل مجتمع وفى آل عصر

وهذا الذى قلته ليس صادرًا عن رؤية شخصية لى، أو موقف علمى اتخذته 
ى لع   راث األوروب ى الت وظ ف اه ملح ه اتج دى، ولكن ى  وح ذى احتف ور، ال م الفولكل ل

ديثًا بدراسة عناصر         اس األدب الشعبى، وح ه بأجن در احتفائ بعادات دورة الحياة، ق
ة  عبية المادي ة الش ل    . الثقاف ر، مث ور آبي الم فولكل هرة ع ر أن ارتبطت ش غ األم وبل

ة   ب بنظري ان جن د ف ى أرنول ال"الفرنس عائر االنتق رور"أو " ش وس الم  )٢("طق
  .دراسة وتأمل عادات دورة الحياة المستمدة أصال من

ون    -لهذه األسباب ولكثير غيرها وقع اختيارى  ة ب اتذتى بجامع بمشارآة أس
على موضوع عادات دورة الحياة لدراستها فى رسالتى التى  ١٩٦٣عام  -األلمانية 

ة  ا   . آنت أعد نفسى وقتها للتقدم بها لنيل درجة الدآتوراه من تلك الجامع ولكن النواي
ة ة   الطيب ات األآاديمي دود اإلمكاني ى وح ع الفعل ئ، والواق ة ش ، واألصول األآاديمي

خ ... فتلك قد تعوق دراسة موضوع، أو تحدد نطاقه، أو تعدل فيه. أيضا شئ آخر . إل
  .وهذا هو ما حدث معى على نحو ما سيتضح فى فقرة الحقة

را    ث وقد أقمت دراستى الراهنة ضمن إطار هذا المجلد التأسيسى لبحث الت
م األول       ى القس ت ف اور، تناول دة مح ى ع اعى عل ر االجتم عبية والتغي ة الش والثقاف

ة      ) ١٦-١الفقرات من ( ا والمعنون دآتوراه المشار إليه التى لل ات  : "عرضًا لرس الثب
ى العصر الحاضر    ". والتغير فى عادات الموت فى مصر منذ العصر المملوآى حت
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اب    . (١٩٦٨وهى التى أجيزت من جامعة بون عام  طبعت بعد ذلك ونشرت فى آت
ة         . )٣()١٩٦٨عام  ى اللغ ة إل ا آامل اة عن ترجمته وقد أعاقتنى مشاغل العمل والحي

ى وضع   زمالء ف ارآت بعض ال دما ش ا عن تفدت منه ى اس ة، ولكنن ل " "العربي دلي
د الشعبية     ـادات والتقالي ة للع دليل أن قسم      . )٤("الدراسة العلمي ذا ال رى المطالع له وي

ادة للباحث،          عادات وتق ا إف الى أآثره ا تفصيًال، وبالت ا وأآثره اليد الموت هو أوفاه
ذه       . وقدرة على توجيه البحث فى هذا الميدان انى من ه اول فى القسم الث وسوف أتن

ة البحث         ) ١٧الفقرة (الدراسة  دليل، ودوره فى تنشيط حرآ ذا ال مالبسات وضع ه
سائر األقطار العربية خالل   فى موضوع عادات وتقاليد دورة الحياة فى مصر وفى

  .الفترة من أوائل السبعينيات وحتى اآلن

ث    م الثال ا القس رات (أم ه  ) ٢٨-١٨الفق دم في وجز   –فأق كل م بعض  –بش
الدراسات والبحوث العامة واألآاديمية التى تناولت بعض موضوعـات ذلك الميدان 

  .التراثى الهام

  القسم األول

  مقدمة -١
ة   ى البداي رر ف ان المق رت   – آ ا أش ن    –آم التى ع ون رس ات "أن تك الثب

ى     وآى إل ن العصر الممل ى مصر م اة ف دورة الحي ادات الخاصة ب ى الع ر ف والتغي
ع      ". العصر الحاضر  ة جمي ث أن معالج اء البح ى أثن ا اتضح ف رعان م ه س إال أن

ائالً      زًا ه ب حي ع تتطل وع الواس ذا الموض لة به ائل المتص ررت أن  . المس ذلك ق ول
  :ويستند هذا إلى االعتبارات التالية. راسة عادات الموتأقتصر على د

ذ        من المعروف لنا جميعًا - ١ اة المصريين من رى فى حي ة آب أن الموت يحتل مكان
ور  دم العص ن      . أق ر م ى آثي امًال عل اء آ اء قض تطع القض م يس الم ل وأن اإلس

  .رنًاالممارسات المعروفة فى هذا الميدان، رغم محاربته لها منذ ثالثة عشر ق

ة  -٢ دم المصادر المختلف ة عن موضوع الموت  -تق  -وخاصة المصادر التاريخي
زواج     الميالد وال ادين األخرى آ بة للمي ادة بالنس ر م ًا   . أوف ذى يضمن أساس األمر ال

  .راسخًا للدراسة
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ات    -٣ ن المؤلف رة م ة آبي اك مجموع ة أن هن م   -حقيق ا بقل ع معظمه ى وض الت
وا  . ات الموت فى مصرتعرض لموضوع عاد -أوروبيين   -ولكن المؤلفين قد واجه

رة   -آأجانب وغير مسلمين  ة وخطي رة الخاصة      . (صعوبات جم د الفق ا بع انظر فيم
ذات     ") بالدراسات السابقة فى الموضوع" ك فى موضوع الموت بال بحيث أن  . وذل

ا       ور وم ط، آشواهد القب ة فق دراستهم قد اقتصرت فى الغالب على األشكال الخارجي
ألة       . ذلكإلى  ة وتعرض لمس ات التاريخي تفاد بالمؤلف ولم يصدر حتى اآلن مؤلف اس

  . االستمرار والتغير

ا  داد آله ادات الموت والح ك أن دراسة ع د ذل ا اتضح بع ولكن سرعان م
ة          ة والعناي يم بالدق ا أن تق ادة جميعه د للم ا أري ك إذا م ة، وذل خم للغاي روع ض مش

ادين من        ولما آنت حريصة آل الحرص. الكافيتين ك المي ام بمعالجة تل ى االهتم عل
تمرار        ألة االس ذ مس ى أخ افى، وعل در الك د بالق درس بع م ت ى ل وت الت ادات الم ع

ل   ك المجاالت مث ررت أن أضم للبحث تل ار، ق ى االعتب ر ف تعداد الحى "والتغي اس
وت الموت "و " للم ئ ب ى تنب ات الت داد  "..العالم ة موضوع الح خ، وأرجئ دراس إل

ى       والمراثى إل ا حت ا حوله ادة التى جمعته ى بحث مقبل، على الرغم من ضخامة الم
دات، المتصلة   . اآلن وقد آان من األفضل استبعاد موضوع الحداد والعادات والمعتق

  :به من الرسالة لالعتبارات التالية

للدراسة أآثر من سواه من     -والمراثى بصفة خاصة  -تعرض موضوع الحداد  -١
ار       . األخرىموضوعات عادات الموت  م اآلث ى أن عل ك يرجع وال ريب إل ولعل ذل

راً      ًا آبي ذا الموضوع اهتمام تم به د اه ة ق اء   . المصرية القديم ا دلت أبحاث العلم آم
ر   ة يعتب ر الحديث ى مص وت ف ادات الم ن ع رًا م ًا آبي ى أن جانب ين عل األوروبي

ى  . استمرارًا لما آانت عليه تلك العادات فى مصر القديمة وجود درجة   مما يدل عل
  .وقد وضعوا فى هذا الصدد نظريات آثيرة. آبيرة من الثبات

درة         - ٢ ظ ن وم نالح ر الي ى مص ة وف ر القديم ى مص ع ف ن الوض س م ى العك عل
وآى       ى العصر الممل ى    . المعلومات الخاصة بالحداد والتى ترجع إل ذا إل د أدى ه وق

  .جعل عملية المقارنة الشاملة أمرًا شاقًا

ى موضو  -٣ ى إل ددة   تنتم رى متع ادين أخ ة موضوعات ومي داد بصفة عام ع الح
ـر، الممنوعات التى          : مثل ( ارات المقاب دفن، زي ة ال ى، مالبس الحداد، وليم المراث
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ك   ر ذل راد دراسة        ) تفرض أثناء فترة الحداد وغي ذى يجعل من األفضل إف األمر ال
  .مستقلة لها فى المستقبل

اء    ب إلعط ام المناس يس بالمق ذا ل ق أن ه اريخ    والح ن الت لة ع رة مفص فك
وم ى الي م حت ى الحك ك إل ذ وصول الممالي ى . المصرى من ذلك أود االقتصار عل ول

  :عرض النقاط األساسية التالية

ه اسمهم     –المماليك عبارة عن طائفة من العبيد  دل علي ين    –وهو ما ي من ب
راء  لطان واألم ادتهم . حرس الس أعتقهم س وقهم ف بب تف رزوا بس ان الممالي. ب ك وآ

تمر  ًا وبشكل مس ان أساس الد الترآم ن ب رة م داد آبي ون بأع ديهم . يجلب ون ل د تك وق
ة   ة منعزل ر        . إحساس قوى جدًا بترابطهم آفئ ور آبي ذا الشعور نف ى ه د ترتب عل وق

ليين  بالد األص ل ال ن أه ين    . م تالط ب ن االخ وع م دوث ن ذا دون ح ل ه م يح وإن ل
دة . الطرفين  ة جدي ذا االختالط فئ ة متوسطة  وآانت حصيلة ه ة اجتماعي ل طبق تمث

م   رف باس ت تع اس"آان ين   ". أوالد الن ز ب ى التميي ؤرخين عل ادة الم رت ع د ج وق
ام         . عصرين من حكم المماليك د من ع ذى امت ة ال األول هو عصر المماليك البحري

ام      ١٣٩٠إلى  ١٢٥٠ ة من ع ام    ١٣٨٢، والثانى هو عصر المماليك البرجي ى ع إل
دة       وقد آانت سيطرة هؤال. ١٥١٧ ة جدي دء حقب ذانا بب م مصر إي ء المماليك على حك

  .من حقبات التاريخ المصرى ترآت آثارها والشك فى مجال العادات والتقاليد أيضًا

رك لمصر      احتالل الت دأ ب ويصدق نفس الكالم على العصر العثمانى الذى ب
ام  ى ع ى    . ١٥١٧ف ة حت رون آامل ة ق والى أربع انى ح تالل العثم تمر االح د اس وق

ا أن ميًا  –هته ة  –رس ة البريطاني رن . ١٩١٤الحماي ذ أواخر الق د آانت مصر من وق
ر   امن عش ام     -الث ية ع ة الفرنس ن الحمل داء م داف    - ١٧٩٨ابت ن أه ًا م دفًا هام ه

ى       . المصالح البريطانية والفرنسية ى الشعب، أو عل أثير عل األمر الذى لم يكن بال ت
  .الطبقات العليا منه على األقل

الدخول فى معالجة موضوع البحث نفسه أن نعرض بشىء من       والبد قبل
مصادر البحث، والدراسات السابقة فى الموضوع، : التفصيل لنقطتين أساسيتين هما

  . والنتائج التى وصلت إليها

  مصادر البحث -٢
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  :تعتمد هذه الدراسة على خمسة أنواع من مصادر المعلومات هى

ة  -١ ادر تاريخي ى العصر ا : مص ع إل اول   ترج ث يتن ة، حي فة خاص وآى بص لممل
  .المؤلفون موضوع الموت عادة عند الحديث عن موت أحد الشخصيات

ة شعبية -٢ ات ديني ر، وهى : مؤلف ده أو بتفصيل آبي اول موضوع الموت وح تتن
  .منتشرة على طول الفترة من العصر المملوآى إلى اليوم

ة -٣ رحالت األوربي ب ال رحالت ب: آت ب ال ة أن آت ن والحقيق م تك ى ل ا الحقيق معناه
ا من آتب             ات يمكن اعتباره م إال مؤلف ديثنا الله دة فى صدد ح غنية بمعلومات مفي

ى مصر       . الرحالت بمعناها الواسع  ة الفرنسية عل اء الحمل م وضعه أثن ا  . األول ت أم
وقد تضمن هذان المؤلفان .  الثانى فمن تأليف سيدة فرنسية آانـت متزوجة بمصرى

  .ن موضوعنابحق مادة وفيرة ع

ة    : مؤلفات علمية حديثة -٤ ات ذات الطبيع ك المؤلف وآان أبرزها فى هذا الصدد تل
  .اإلثنولوجية والفولكلورية من تأليف علماء أوروبيين ومصريين

ة -٥ ى حصلت : الدراسة الميداني ات والمعلومات الت ى البيان ًا عل وم أساس وهى تق
ئل   ف أس يهم آش ت إل ذين وجه خاص ال ن األش ا م اريون(تى عليه ى ) اإلخب وعل

المالحظات والدراسات التى قمت بها فى رحلتى الميدانية فى بعض قرى مصر فى  
  . ١٩٦٤/١٩٦٥شتاء عام 

  المصادر التاريخية ١-٢

ر من   . خلف لنا العصر المملوآى فى مصر طائفة من آبار المؤرخين  يعتب
ز    ادر الحسينى المقري وفى سنة   (ى أبرزهم أبو العباس أحمد بن على بن عبد الق المت

ـ ٨٤٨ ه) م١٤٤٢/ه ار : "بكتابي ط واآلث ذآر الخط ار ب واعظ واالعتب اب الم " آت
وك  "و ة دول المل لوك لمعرف اب الس ن    ". آت ن ب و المحاس دين أب ال ال ؤرخ جم والم

ردى  نة  (تغرب وفى س ـ٨٧٤المت ه) م١٤٦٩/ه وك   : "بمؤلفي ى مل رة ف وم الزاه النج
ن  ". يام والشهورحوادث الدهور فى مدى األ"و " مصر والقاهرة ومحمد بن أحمد ب

  ".بدائع الزهور فى وقائع الدهور: "بمؤلفه ) م١٥٢٤/ هـ ٩٣٠المتوفى سنة (إياس 

ر       اريخ مص خمة ت ام الض ؤرخين ذات األحج ؤالء الم ات ه اول مؤلف وتتن



٢٤٣  

  

ة   تثناءات القليل ل القسط      . العام، اللهم إال بعض االس وآى يحت ان العصر الممل وإن آ
ا، وخ ر منه اس األآب ن إي ردى واب ن تغرب ات اب ى حولي ا يجب أال . اصة ف ى أنن عل

ادى  ة للرجل الع اة اليومي ات عن الحي ذه المصادر معلوم ا ه دم لن ع أن تق د . نتوق فق
ام هؤالء المؤرخين          ار اهتم ر هى مث ة التغي رى الدائم آانت األحداث السياسية الكب

رة    ك الفت ى تل رب ف ؤرخين الع ن الم رهم م تطع . وغي م تس ذا ل اة  وله روف الحي ظ
د  ادات والتقالي ة والع بطء  -االجتماعي ر إال ب ى ال تتغي ام  -الت ى اهتم تحوذ عل أن تس

م . هؤالء المؤرخين ى  . فقد آانت الحياة اليومية المحيطة بهم شيئًا بديهيًا مألوفًا له عل
ية       يات السياس ار الشخص ة الخاصة بكب ات الهام اولهم البيان د تن وا عن م يغفل م ل أنه

ة ثال( والديني اء م ر من الحاالت للظروف المحيطة ) آاألولي ى آثي عن التعرض ف
ة  -وعلى الرغم من أن المادة . بموتهم وما بعد موتهم اثرة، إال    -بصفة عام ة متن قليل

رة ة الكبي ات ذات القيم اك بعض المعلوم أن . أن هن دوام ب ى ال ة عل د آنت واعي ولق
ب    ا من الشعب    القدر األعظم من المعلومات ال يصدق إال بالنس ة العلي ولعل  . ة للطبق

ورين توضح    العبارة التالية التى وردت عند ابن تغربردى عن أحد معاصريه المغم
يس       : "لنا هذه النقطة فقد آتب يقول ه ل ه ألن ع ل ا وق وقد أغفلنا الحديث بالتفصيل عم

  ".من آبار القوم، بحيث تمتدح أعماله أو تذم

ؤالء   ا ه ى تعرض فيه بات الت ن المناس ادات   وم ن ع ديث ع ون للح المؤرخ
ادرة هى         ر ن اء الشعب أيضًا مناسبة غي د أبن ذآرون     : الموت عن ا ي را م ة، فكثي األوبئ

  .بمناسبة وصفها أن هذه العادة أو تلك لم تكن تمارس بسبب آثرة عدد الموتى

ى   رحمن الجبرت د ال ا عب ف لن د خل نة (وق وفى س ـ ١٢٣٧المت ) م١٨٢٢/ ه
وع أي    ذا الن ار     "ضًا هو   عمًال من نفس ه راجم واألخب ار فى الت وهو  ". عجائب اآلث

المؤلف الذى حقق شهرة واسعة العتبارات آثيرة منها وصف الحملة الفرنسية التى 
  .قادها نابليون إلى مصر

  ات عربية ذات طبيعة دينية وشعبيةمؤلف ٢-٢

ة       ة الديني ات ذات الطبيع ن المؤلف ر م دد آبي اك ع ا الزال  -هن معظمه
ه تت -مخطوطًا  . ناول آلها أو القدر األآبر منها موضوع الموت والعادات المتصلة ب

ا    ات بأنه ذه المؤلف ا وصف ه ه يمكنن ية"ولعل ب مدرس ات  " آت ى تعليم وى عل تحت
بالتصرف فى أدق المواقف وأصغر التفصيالت، ويقوم منطقها فى العادة على نفس 
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ة      ة الديني ة األخرى ذات الطبيع ات العربي ى    وهى  . منطق المؤلف ـوى عل اد تحت ال تك
اء فى العصور        ار الفقه أآثر من آيات وأحاديث وأقوال مأثورة عن الصحابة أو آب

ة        . اإلسالمية األولى ة بحت ا دراسات ديني ك فال نستطيع أن نعتبره ك أن  . ومع ذل ذل
ة بالفعل من           ادة أو ممارسة قائم ر ع ا ال تستهدف سوى تبري اآليات واألحاديث هن

ابن  (فة، أو مهاجمتها وجهة نظر رسمية متطر قارن فى هذا الصدد الفقرة الخاصة ب
  ).الحاج

وع   ذا الن ن ه ات م ة مؤلف م ثالث ى عرض أه ى عل ا يل ود أن نقتصر فيم ون
  .باختصار

  ابن العطار ١-٢-٢

ار       ن العط ن داود ب راهيم ب ن إب دين ب الء ال ن ع و الحس ل أب مه بالكام واس
نة ( ى س وفى ف اهرة ٧٢٤/١٣٢٤المت م مؤ). بالق ا وأه بة لن ه بالنس ى : "لفات الة ف رس

  ".أحكام الموتى فى غسلهم وتكفينهم ودفنهم والتعزية عليهم

وقد عالج ابن العطار هذا الموضوع فى أربعة عشر فصًال، ولو أنه لم يكن 
وتتناول فصول  . يلتزم دائمًا بهذا التقسيم، فيعالج موضوعًا واحدًا فى أآثر من مكان

  -:رسالته الموضوعات التالية

  .سلوك المحيطين بالميت بعد الموت مباشرة -١

  .الغسل -٢

  .التكفين -٣

  .الجنازة -٤

  

ازة، وضرورة    -٥ د مرور الجن ال عن ى تق ة الت ت، واألدعي ى المي الصالة عل
  .تحضير القبر قبل وصول الجنازة إلى المقابر

  والتلقين. األشياء التى تدفن مع الميت -القبر الشرعى  -الدفن  -٦

٧-  



٢٤٥  

  

  .زيارة القبور    -٨

٩-  

  . شاهد القبر -١٠

  .عن الذين يدفنون فى قبر واحد -١١

  ).الكفارة (تحريم الضحية  -١٢

  .عدم شرعية بناء مساآن بجوار قبر أحد األولياء الصالحين -١٣

  .سلوك من يزور القبر -١٤

د       -ويختلف ابن العطار عن ابن الحاج   ا بع ه فيم ذى سنعرض ل فى أن   -ال
ادرًا     . حى عنده ليس مبالغًا فيهالطابع اإلصال وعندما يهاجم ممارسة شعبية، نجده ن

ا  ديث عنه ى الح هب ف ا يس المية  . م ر اإلس ة النظ رض وجه ى ع ه األساس فهم
  .الصحيحة من المسائل التى يتناولها

  ابن الحاج ٢-٢-٢

وفى  . محمد بن محمد بن الحاج الفاسى العبدرى القيروانى : واسمه الكامل ت
اهرة ع ى الق ق  ٧٣٧ام ف ـ المواف ة ١٣٣٦ه ه الرئيسى . ميالدي دا مؤلف رك ع د ت وق

ريف " رع الش ى الش دخل إل ة    –" الم ذه الدراس ى ه تخدم ف ذى اس ائل   –ال دة رس ع
ارا     . ومؤلفات أخرى ومن هذه المؤلفات واحد من أشهر آتب السحر وأوسعها انتش

وغ  "آتاب  آما ألف". شموس األنوار وآنوز األسرار"فى العالم اإلسالمى، وهو  بل
  ".القصد والمنى فى أسماء اهللا الحسنى

بالحديث شتى   " مدخل إلى الشرع الشريف  : "ويتناول مؤلفه الرئيسى هذا 
دين اإلسالمى يشرع     . مجاالت الحياة الدينية والدنيوية ك فال ا   –وال عجب فى ذل آم

ى السواء       –هو معروف  ة عل ة والدنيوي اة الديني ـذا  و. لكل دقائق األمور فى الحي هك
ـف الصالح     : "آان من بين الموضوعات التى تناولها هذا الكتاب  فصل فى أن السل

ـرك      " -وآذلك فصل آخر  بعنوان، ". لم يكن ينخل الدقيق فصل آخر للتحذير من ت
  ".  األوعية مكشوفة
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ه للحديث عن عادات الموت           اب آل ى مدى الكت وقد تعرض ابن الحاج عل
الغ األلف صفحة     ولهذا نجد أ. من جميع جوانبها ه الب ن المادة التى تجمعت من مؤلف

هبة ادة مس تهدف  . م ن يس م يك ه ل ن حيث أن ن العطار م ن الحاج عن اب ويختلف اب
ى بعض      ه إل ا التنبي عرض العادات من وجهة النظر اإلسالمية الصحيحة فقط، وإنم

اوئها      ا ومس ان قبحه ره   -البدع والعادات المستحدثة، لبي ى حد تعبي أن  وال شك . -عل
ال            ـالزم وإهم ر من ال د بعض التفاصيل أآث ة فى تأآي ذه النظرة خطورة المبالغ له
ى  دعًا ف ر ب ذى يعتب و ال ادات ه وع األول من الع ار أن الن ى اعتب بعض اآلخر عل ال

ه ر اهتمام م يثي ن ث ى االختالف  . نظره وم ة إل اك حاج انى فليست هن وع الث ا الن أم
ر اإلسالمى     وتفسر لنا هذه النظرة حرصه على . عليه االهتمام بتوضيح األصل غي

  .لعادة من العادات

م           ادة بدعة ومن ث ذه الع ات أن ه اٍف فى نظره إلثب ر شرعية  "وهذا آ " غي
خ " ...غير صحيحة "و ائال   . إل د ق دأون، نقف حيث      : "وهو يؤآ نحن متبعون ال مبت

الفنا ف أس يرات    ". وق ذه التفس ن ه را م ان أن آثي ن  البي ى ع ألصل بعض  -وغن
  .من اختالق المؤلف -دات العا

ة         ه أدل دة هجوم تنتج من مدى ح وقد آان بوسعنا فى بعض األحوال أن نس
ال        . على انتشار عادة من العادات ى سبيل المث ول فى أحد المواضع عل د  : "ويق وق

ك إذا       ا بال بًا، فم اس س أصبحت هذه الحالة منتشرة إلى حد أنه إذا ترآها أحد سبه الن
وهكذا أصبح الناس يتبعون هذه المثل السيئة بحيث : "ام آخرويقول فى مق". هاجمها

ة ومنتشرة   ى          ". أنها أصبحت عام ة إل ر قليل ن الحاج يشير فى مواضع غي ان اب وآ
  . األوساط االجتماعية التى تنتشر فيها هذه العادات

  محمد عبد السالم خضر الشقيرى: ٣-٢-٢

د السالم      ١٩٦١ظهر فى القاهرة فى عام  د عب اب محم وان آت السنن  : "بعن
ى  ". والمبتدعات المتعلقة باألذآار والصلوات وعلى الرغم من أن المؤلف الزال عل

أثره          ا نالحظ شدة ت ة، فإنن ة الحديث اهج العلمي قيد الحياة، ويدعى أنه يكتب وفق المن
اره    ن الحاج وبأفك ى نفس     . بأسلوب اب ا يلفت النظر أن الهجوم الزال يوجه إل ومم

  .رات الزالت متشابهةالعادات وأن المبر
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  آتب الرحالت األوروبية ٣-٢

ور            ر فى العث ة يحدونى أمل آبي ة القديم رحالت األوروبي لجأت إلى آتب ال
رة  ادة غزي ى م اب    . عل ل آت ب مث اوين بعض الكت ى عن د أغرتن تس "وق ان ان " يوه

ا "الصادر فى   " مالحظات على عادات وتقاليد المصريين: "بعنوان زيج عام   " ين وليب
اك سوى    . ولكننى لم أجد فى آتب الرحالت هذه إال ما يخيب األمل. ١٨٠١ يس هن ول

  .مؤلفين اثنين اتضح أنهما يحتويان على مادة وفيرة وقيمة عن موضوعنا

" رسالة عن عادات أهل مصر المحدثين    : "وأولهما آتاب شابرول بعنوان
ة ال     ١٨٢٦الذى صدر فى باريس عام  اء الحمل د جمعت أثن ه ق فرنسية  ، وآانت مادت

ى مصر  دا،     . عل ة أب ت آامل وت ليس ادات الم ن ع ابرول ع ات ش ة أن معلوم حقيق
ة عن بعض التفاصيل التى ال          ى مالحظات دقيق ك عل ولكنها تحتوى بالرغم من ذل

ادة الشعبية دون       . نسمع عنها فى مكان آخر ه للع ه هو تفهم ه مؤلف وأبرز ما يتميز ب
  .أن يفقده ذلك موضوعيته

ه       ويميزه هذا الموقف ذى ألفت انى ال اب الث ة سليمة  "تمييزًا آبيرًا عن الكت " ني
ونية سليمة سيدة فرنسية آانت متزوجة من   ". الحريم والمسلمون فى مصر: "بعنوان

ا دى باش اة    . رش ن حي ب م ى جوان ع عل ة أن تطل ا الفرصة آأوروبي ذا أتيحت له وله
ا       - وخاصة النساء - المصريين  ر من الب ًا على آثي ة تمام ين ظلت مغلق . حثين األوروبي

ـزاء         ال، آالع ا على ب ، )المعزى (فقد عاشت آل الظروف والمناسبات التى تخطر لن
ر من خمسين    . وزيارة القبور وقد شغلت المادة التى جاءت بها عن عادات الموت أآث

ابر ارة المق وع الموت حتى زي داء من وق ا أن . صفحة ابت ع طبع م يكن من المتوق ول
ليمة  ة س زم ني ة الت –تلت ة أآاديمي ق دراس م تتل تها   - ى ل ى دراس ة ف اييس علمي أى مق ب
ة    –ربما بسبب فشل زواجها من مصرى    –فكانت متحفزة . وتسجيلها للمادة إلى رؤي

ا      ادات التى تعرضت له اب من آلمات      . الجانب السيئ من آل الع و الكت ذا ال يخل وله
  .إلخ…السباب، وأحكام القيمة 

م نكن      -ذلكبالرغم من -ولكننا مدينون لها  بحشد هائل من التفاصيل التى ل
اب  ة عن       . لنحصل عليها عن هذه الفترة دون هذا الكت ا غريب زة آونه ا مي ا أن له آم

ا،        ديهيًا أو مألوف ه ب ال شئ لكون الشعب، أى أنها تستطيع مالحظة آل شئ دون إهم
ة ادة المدروس ين الم ا وب د الكامل بينه وفر البع ك لت ذى ال ي. وذل و األمر ال وفر وه ت
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  .لكثير من الباحثين المحليين

  المؤلفات العلمية الحديثة ٤-٢

ة ذات     ة الحديث ات العلمي وتتكون المجموعة الرابعة من المصادر من المؤلف
ذه المجموعة     . الطابع اإلثنولوجى والفولكلورى فى معظم األحوال  ؤلفى ه رز م وأب

اتهم إال   وال نستطيع فى مثل هذا المقام . أربعة منهم ثالثة أوربيين أن نتعرض لمؤلف
ديد ل ش ى عج ذا   . عل ى ه م البحث ف دى دفعه اهجهم وم ول من ة ح ونرجئ المناقش

  .الميدان إلى األمام إلى الفقرة الخاصة بالدراسـات السابقة

زى     الم اإلنجلي ذى أصدره الع اب ال رن  "الزال الكت ى الق ين ف يم ل إدوارد ول
وان   ر بعن ع عش ريين ا  : "التاس د المص ادات وتقالي دثينع الحًا "لمح ، الزال ص

ه   ة مؤلف عبية المصرية، بسبب براع ادات والممارسات الش ن الع ر م تقراء آثي الس
ا    . ودقته وقوة مالحظته ا، وإنم على أن الكتاب ال يتناول مصر آلها بمختلف أقاليمه

  .يقتصر عمليًا على القاهرة فقط

هير للع        اب الش ام الكت ت باهتم د حظي عيد فق ى الص ادات فالح ا ع ة أم الم
ه    ١٩٢٧الذى صدر فى لندن عام " مس بالآمان"اإلنجليزية  ا ترجمت واستخدمت أن

ى مدى ست     . الفرنسية التى صدرت فى باريس ا عل وآانت المؤلفة قد جمعت مادته
ان، وتقضى ست      زى بالآم سنوات آانت ترافق فيها أخاها عالم المصريات اإلنجلي

  . شهور من آل سنة منها وسط فالحى الصعيد

ذى حرص على التعرف       وآا د ال ن العالم األلمانى هانز فينكلر هو المؤلف الوحي
على خصائص المناطق الثقافية التى يتكون منها المجتمع المصرى، وخاصة فى آتاب 

  . ١٩٣٦، الذى صدر فى مدينة شتوتجارت عام "الفولكلور المصرى"

الم االج   -ويندرج تحت هذه المجموعة المصرى محمد جالل   ذ ع اع  تلمي تم
هور  ى المش وس"الفرنس ر " م رق الكبي ينيون"والمستش ة   -" ماس ته الخاص بدراس

ام    اريس ع وان  ١٩٣٧التى صدرت فى ب ة     : "بعن ى الشعائر الجنائزي مالحظات عل
رة ر المعاص ى مص ة" ف اطق الريفي ض المن ن بع ن . م ه م الل مادت تقى ج واس

  .محافظات الشرقية، البحيرة، وأسيوط وأسوان والقاهرة
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ق ريين       والح تين أخ ى دراس ارة إل ا اإلش رض علين ة يف ب اإلحاط أن واج
أليف   " المراثى فى مصر المعاصرة    : "وهى (خصصت إحداها للمراثى فقط  من ت

د فى المجال      "). باول آاله"المستشرق األلمانى الشهير  ذه الدراسة بجدي وقد أتت ه
ا     ء المراثى  اللغوى، ولكنها اعتمدت فى وصف الظروف والمالبسات المحيطة بإلق

  .الذى سبقت اإلشارة إليه" نية سليمة"والندب وما إلى ذلك على آتاب 

وان    ى بعن ة فه ة الثاني ا الدراس ة : "أم عبية القاهري اة الش ع  " الحي ن وض م
ا أحد      " إنوليتمان"المستشرق األلمانى  الة صغيرة آتبه ة رس وهى عبارة عن ترجم

اهرة   ى الق عبية ف اة الش ن الحي ف ع ز المخصص   .المصريين للمؤل غل الحي وال يش
رر   " ليتمان"ولما آان . لعادات الموت فى هذه الرسالة أآثر من ثالث صفحات د ق ق

دليل             ذا ال ل ه ان أص ف بي ل لألس د أغف ادة، فق ذه الم ة له ة نقدي ديم مناقش دم تق ع
  .)٥(القاهرى، ووضعه الطبقى، وظروفه االجتماعية

ة التى تتن       ذه المصادر العلمي ى ه اك عالوة عل ى  وهن ادات الموت ف اول ع
اك دراسات أخرى حرصت        دات أخرى، هن مصر فقط أو إلى جانب عادات ومعتق
اء            ات بعض المؤرخين والفقه ع مؤلف د من واق ادات والتقالي على عرض بعض الع

. مع مالحظة نظرة مثل هؤالء المؤلفين إلى الشرق العربى آوحدة واحدة. المسلمين
ذه   " عند العرب فى فجر اإلسالمعادات الدفن : "ولو أن مؤلفة دراسة ال تشارآهم ه
ة  ر العلمي رة غي ن    . النظ ان م از، وآ الد الحج ى ب ة أصًال عل ذه الدراس وتنصب ه

الم أو        ر اإلس ى فج روف ف ين الظ ة ب ة المقارن ا إمكاني بة لن ا بالنس ادر أهميته مص
طى       ى العصور الوس ع ف ين الواق الم وب ور اإلس وطن ظه ى م ة ف ة الفعلي الممارس

  .ة فى مصروالحديث

  الدراسة الميدانية ٥-٢

تاء   اهرة   ١٩٦٤/١٩٦٥بدأت عملية االستطالع الميدانى فى ش م  . فى الق ول
ذا، إذ آنت            تقلة حول موضوعى ه ة مس ام بدراسة ميداني ررت القي د ق أآن أيامها ق

ذآورة   ن المصادر الم ة م ادة آافي ى م أعثر عل ى س در أنن ود . أق ه اتضح وج إال أن
آما افتقرت جميعها . المصادر بالنسبة لبعض التفاصيل الهامةثغرات آبيرة فى هذه 

ادات      دات والع اعى للمعتق ى واالجتم ار اإلقليم ة باالنتش ارات خاص ى إش ًا إل تقريب
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  .المختلفة

على أننى . وهذه النقاط بالذات هى التى يمكن للدراسة الميدانية أن تستوفيها
اهرة       دانى فى الق دئى االستطالع المي د ب ام   لم أآن عن ى      ١٩٦٤ع د عل د وقفت بع ق

ى األوضاع    جميع هذه الجوانب من المشكلة، بحيث اقتصرت استفساراتى عمليًا عل
ة من   . فى القاهرة فقط ثم تعذر على فيما بعد القيام باستفسارات واستطالعات تكميلي

يق        بب ض ك بس ة، وذل يل الدقيق ن بعض التفاص رة ع ؤال مباش ا لمصر للس ألماني
ين         وقد وجدت . الوقت وبين من ب اريين المطل ك أن أبحث عن اإلخب المخرج من ذل

ذآورة    . المصريين الذين يعيشون فى ألمانيا الغربية خاصة وأن بعض المصادر الم
اً    ى تمام ة ل د رأيت   . آانت تحتوى أحيانًا على تفاصيل لم تكن معروفة أو  مفهوم وق

  :اصفات التاليةأن تتوفر فى األشخاص الذين سأجمع منهم المادة الشروط والمو

  .أن يكونوا منتمين إلى أقاليم مختلفة - ١

ونظرا لصعوبة تحقيق   . أن يكونوا منتمين إلى آل طبقات الشعب بقدر اإلمكان - ٢
ات     –على سبيل المثال  –هذا الشرط تحقيقًا دقيقًا، رأيت  ا يختص ببيان أن أعتمد فيم

انوا   . أصل ريفى  أهالى الريف على المعلومات التى يدلى بها أشخاص ذوو  ومن آ
  .يعملون موظفين لفترات طويلة فى الريف

  .أال تكون قد مرت على مغادرة هؤالء األشخاص لمصر أآثر من سنتين -٣

  .أال تقل أعمارهم عن خمسة وعشرين عامًا - ٤

ربين        ارفى المق ين مع ع هؤالء األشخاص من ب . ومن الطبيعى أن يكون جمي
دى دراستهم        - ا ذلك أن الصعوبات التى سأتناوله  ين ل والتى آانت تعترض األوروبي

لموضوع الموت مازالت تعترض طريق المصـرى أيضًا، وإن آان ذلك صادرًا عن   
ولذلك لم يكـن من اليسير على أن أعثر على من يقبل بسهولة وعن   . اعتبارات أخرى

  .)٦(طيب خاطر اإلجابة على أسئلتى الكثيرة عن الموت

دا أن الوضع    . د دقيق لألسئلة التى سأوجهها هذا وآنت قد قمت بإعدا د ب وق
ات از تسجيل لتسجيل اإلجاب ى جه د عل ل أن أعتم ل . األمث ع آ اج م ا آنت احت ولم

ر     -شخص إلى حوالى أربع ساعات  ى جلستين أو أآث از     -موزعة عل ان لجه د آ فق
ا         ئلة وهو أن الشخص المسئول سرعان م التسجيل ميزة آبيرة بالنسبة لكشف األس
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اء نفسه عن    . أ بعد وقت غير طويل فى الحديث المنطلق الصريحيبد ويخرج من تلق
م        ا، ول ل بوجوده م من قب اإلطار الذى نتحدث فيه، فيتناول بالذآر أشياء لم أآن أعل

  .أآن بالتالى بقادرة على تسجيلها فى آشف أسئلتى من قبل

ن   ث يمك ات، بحي ى بطاق ادة عل غ الم ة بتفري د أول جلس وم بع ت أق ى وآن ف
ومن األمور التى ساعدتنى . الجلسة الثانية استكمال الثغرات الموجودة بقدر اإلمكان

وع أن  ذا الموض ن ه رجهم م ن ح ئولين م خاص المس يص األش ى تخل رًا عل آثي
د     –وفقًا لنصيحة أستاذى المشرف  –أخصص لكل منهم  ا آنت أؤآ رقمًا معينًا، ولم

انو      دًا آ ر أب ن تنش ماءهم ل إخالص أن أس م ب ى    له ر ف الق أآث ى انط ون إل ا يتحول
  .الحديث

  المستوى الذى وصلت إليه الدراسات السابقة  -٣
  وأهداف هذا البحث

ددًا من الدراسات       اك ع اتضح من حديثنا السابق عن مصادر البحث أن هن
ات  ة   –والمؤلف ات األوروبي ا بعض المؤلف ن بينه ن   –م ت موضوعنا م ى تناول الت

د  ـب أو بعي ور ا . قري ا يث د     وهن ى أى ح ذا وإل ا ه رورة بحثن دى ض ن م اؤل ع لتس
  .استطاعت هذه المؤلفات دفع البحث فى موضوعنا إلى األمام

ادات       د دراسة الع وقد تعرض األوروبيون لبعض الصعوبات األساسية عن
: إلى آتابة ما يلى" بالآمان"األمر الذى دفع العالمة . والتقاليد والمعتقدات فى مصر

وع فى      الشك أن آل من قام ب" ه يمكن الوق م أن دراسات أنثروبولوجية يعلم تمام العل
ود   أخطاء وإساءة تفسير المضمون الدقيق للظواهر المدروسة رغم بذل أقصى الجه

ة        ..  درك أهمي ين ي ريين المثقف د  المص د أح ى أن أج دة ف ة أآي عر برغب ى ألش وإن
الده    ور ب ة وفولكل ادات   ". الدراسات األنثروبولوجي والممارسات   ولكن دراسات الع

ثال من      ا يتضح م الشعبية المتصلة بالموت قد خلقت لهم صعوبات أآثر وأعمق، آم
ر   د فينكل ى وردت عن ة الت ة التالي د   : "المالحظ ألتهم أش ذين س ون ال ن الفالح م يك ل

ور      وتى والقب م عن الم ". عزوفًا عن إعطائى معلومات بقدر ما آانوا عند سؤالى له
دة بشأن بعض        ومهما يكن من أمر فقد استطا ائج مفي ى نت اتهم التوصل إل عت دراس

  . عادات الموت
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بالنسبة لنا اليوم فى آونه يتكلم عن عادات   " وليام لين"وتكمن أهمية آتاب 
اب إجراء       . آانت موجودة منذ أآثر من قرن ذا الكت ا نستطيع بفضل ه معنى هذا أنن

ة  ا   . مقارنات ممتازة مع الظروف واألوضاع الحالي ى     وال حاجة بن ام إل ذا المق فى ه
أن نؤآد من جديد قيمة العمل الرائد الذى حققه فى مجال دراسة الحضارة المصرية 

ى     . والتى أشار إليها جميع الباحثين ادرة عل درة ن وقد قادته دقته الشديدة المرتبطة بق
ى    بق ألى باحث أجنب م يس ى ل ة الت ن التفاصيل الهام ر م ى إدراك آثي ة إل المالحظ

اريخ الحضارة المصرية         وقد. مالحظتها ة عن ت تأثرت به معظم الدراسات الحديث
  .على نحو أو آخر

إلى الصعوبات والمشكالت    –أساسًا  –وترجع نواحى القصور فى مؤلفاته 
م يكن يستطيع    . التى لم يكن من الممكن أيامها ألى أوروبى أن يتجنبها فال شك أنه ل

ارج   ريين خ ادات المص ات لع ات ودراس راء مالحظ رة   إج ـس الكث اهرة بنف الق
ة    م         . والترآيز الذى آان يستطيعه فى المدين ه ل ا أن دو لن اهرة نفسها يب وحتى فى الق

ع ى المجتم دنيا ف ات ال ع الطبق ة م ق صالت وثيق ى خل نجح ف ه ال . ي إن مادت ذا ف وله
ان         ا، وإن آ طى والعلي ات الوس ى الطبق ط عل اك فق اهرة، وهن ى الق دق إال عل تص

  .شيئًا غير هذاعنوان الكتاب يدعى 

ى      ى صعيد مصر، وعل وآما ذآرنا من قبل فإن دراسة بالآمان قاصرة عل
ر  . الفالحين هناك فقط ومن العيوب األساسية للكتاب أنه ال يتضمن أى معلومات أآث

اآن  . من ذلك عن األماآن التى جمعت منها المادة . ولم تورد حتى مجرد أسماء األم
 ١٤على هذا فإن آتابها لم يتضمن أآثر من   وعالوة. فهى تتحدث عن الصعيد آكل

ابر   -صفحة عن عادات الموت  ا     -بما فى ذلك المعازى وزيارة المق يس لن ذلك فل ول
  .أن نتوقع منها أوصافًا عن بعض التفاصيل الهامة بالنسبة لموضوعنا

ات           اس أن المالحظ ى أس رة عل ة آبي ع بأهمي اب يتمت إن الكت ك ف ع ذل وم
ة فى    . معرفة دقيقة للظروف الواردة به قائمة على دة طويل ذلك أن المؤلفة عاشت م

اة الخاصة     صعيد مصر، واستطاعت آسيدة أن تنفذ بدرجة أعمق إلى مجاالت الحي
عب د      . للش ا عن د مكنه ة ق رية القديم ار المص الم اآلث ا ع ع أخيه ا م ا أن وجوده آم

  .الحديث عن بعض العادات من اإلشارة إلى صورها المصرية القديمة

ر عن  حق اب فينكل ة أن آت ور المصرى"يق ادة " الفولكل ر من حيث الم يعتب
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ة  ى بعض الجوانب الخارجي م إال ف ة، الله رًا بصفة عام ى موضوعنا فقي دة ف الجدي
دة     ا أوصافًا مسهبة مفي رى    . آشواهد القبور والجبانات التى قدم له ه الكب ـن قيمت ولك

ة دراسة     ى محاول دات    تكمن فى إقدام فينكلر ألول مرة عل د والمعتق ادات والتقالي الع
  . المصرية دراسة علمية ومنهجية دقيقة

م   . وقد آان هدفه البعيد إنشاء أطلس للفولكلور المصرى ذى ل وهو الهدف ال
يس سوى           . يستطع هو نفسه تحقيقه ـه ل أن آتاب وعى ب ًا آل ال ر واعي ان فينكل د آ ولق

ور المصرى   " ًا للفولكل ره    –" تخطيطًا عام ى حد تعبي ك أن     و. عل ه حاول مع ذل لكن
  :يقدم فى آخر آتابه تقسيمًا للمناطق الثقافية الستة فى مصر، وهى فى رأيه

  ).من غرب أسوان إلى نزلة عبد اهللا(جنوب الصعيد  - ١

  ).من نزلة عبد اهللا إلى بداية الدلتا(شمال الصعيد  - ٢

  .الوجه البحرى - ٣

ى وادى    ة ف ثالث الواقع اطق ال ذه المن ى ه اطق  وأضاف إل الث من ل ث الني
  :أخرى هى 

  .الواحات الخارجة - ٤

  .بدو العبابدة - ٥

  .العزايزة: أنصاف البدو العرب - ٦

رره   ا يب ه،     . وال شك أن لمثل هذا التقسيم م ددة ل تثناءات متع اك اس إال أن هن
اً    يمًا مؤقت ره تقس اطق       . بحيث ال يسعنا إال أن نعتب د للمن يم أآي ن يتيسر وضع تقس ول

ة  الثقافية إ . ال بعد ظهور عديد من الدراسات والبحوث فى شتى المجاالت االجتماعي
ة بالدراسة التى نشرها        ذه الدراسات المونوجرافي وقد ضرب فينكلر أيضًا المثل له

ة الصعيدية    ان "عن القري ا   " الكيم ة لمحافظة قن ادة     . التابع ذه الدراسة م وتتضمن ه
  .وفيرة عن عادات الموت طبعًا

د ذل    اول بع د ح ر       وق ى مص وت ف ادات الم درس ع الل أن ي د ج ك محم
جيل    ى تس رى عل أول مص ه آ ى إقدام ل ف ه الفض ان ل د آ ا، وق رة آله المعاص

ة     ة العلمي ن الدق ة م ذه الدرج ل ه ذا الموضوع بمث ى ه ات عل دقق . مالحظ ان ي فك
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ا وهو أمر الزم وضرورى     ك    . ويفحص المعلومات التى يتلقاه ى ذل دلنا عل ى  -ت عل
رى التى درسها            مالحظ -سبيل المثال د الق ات عم م يأخذ بيان ه ل ا أن ال فيه ته التى ق

راهم    : "هكذا دون تحفظ  ـة لق ا أن  ". ألنهم آانوا يريدون فقط رسم صورة مشرف آم
ا            دايا ال يمكن أن نعتبره ل ه ا من الفالحين مقاب م الحصول عليه المعلومات التى ت

دة تفتاءات اإل  . أآي وث واالس ع البح ى جمي دق عل دة تص ى قاع ة وه ثنولوجي
ـن   . والفولكلورية وليس على فالحى جالل فحسب، وإنما على آل دليل فى بحوث م

ولذلك اختار جالل طريقة المالحظة المباشرة، وغنى عن  . هذا النوع على اإلطالق
  .البيان أن مصريته قد أفادته إفادة آبرى فى دراسة هذا الموضوع الحرج

ادة ع أى ع م يتتب ه ل لم جالل نفسه بأن ًا ويس ًا تاريخي ادات تتبع ذه الع . من ه
ذآر أى شواهد من الكتب     ه من خمس      . ومن المؤسف أيضا أنه لم ي د جمع مادت وق

ا   : محافظات مصرية ى اعتباره الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وأسوان، والقاهرة عل
  .هذه " ممثلين"دون أن يفسر لنا ما يقصده بكلمة . أآثر تمثيًال

اع    على أن وجه النقص الخطير ارئ االنطب عند جالل هو أنه يخلق لدى الق
تثنائية،       . بأن مصر آلها وحدة ثقافية واحدة  وبغض النظر عن بعض الحاالت االس

ا     ى يتناوله ادة الت ه الع د في ذى توج يم ال ه ال يوضح اإلقل ذا  . فإن ى ه ب عل د ترت وق
ها    ى درس اليم الت ن األق يم م ل إقل ى آ وت ف ادات الم وين صورة عن ع صعوبة تك

تفد   . عًا، وال عن االختالفات داخل اإلقليم الواحدطب م يس والبـد من اإلشارة إلى أنـه ل
ر ات فينكل ًا بمؤلف ن  . إطالق تنقذه م ا آانت س ه به ى أن معرفت اك شك ف ن هن م يك ول

  .الوقوع فى األخطاء المذآورة

ل       –ويستهدف بحثنا  ة من قب م تكن معروف  –عالوة على تقديم مادة جديدة ل
  :كالت األساسية التاليةتوضيح المش

هل يمكن القول بوجود ثبات أو استمرار فى عادات الموت عند مقارنة الوضع   - ١
  اليوم بما آان عليه فى العصر المملوآى؟

  هل آانت درجة االستمرار والتغير فى جميع عادات الموت واحدة لم تتغير؟ – ٢

ى أى نحو حدث و    - ٣ ة   وإذا آان قد حدث نوع من التغير، فعل ؤثرات المادي أى الم
  والفكرية هى التى أدت إليه؟
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ين        – ٤ ـة وب اليم المدروس ين األق وت ب ادات الم ى ع ة ف روق جوهري اك ف ل هن ه
أين         ذلك، ف ان األمر آ ة؟ وإذا آ ين الريف والمدين الطبقات االجتماعية وبعضها، وب

امًال    (يوجد مرآز الثقل؟  ًا آ ادئ  -ولو أنى واعية إزاء هذه المشكلة وعي دء  ب  -ذى ب
ة     ادئ عام ارات ومب ن إش ر م ى أآث ل إل تطيع التوص ن أس أننى ل رًا ألن . ب نظ

ا أن المصادر التى      األشخاص الذين سألتهم ال يمثلون جميع المناطق المصرية، آم
  ).ترجع إلى العصر المملوآى ال تتعرض لمثل هذه الفروق

ات   - ٥ ادات والممارس ين الع دين الصحيح وب ين ال ة ب ى العالق ا ه ا  م عبية فيم الش
  يتعلق بعادات الموت فى العصر المملوآى واليوم؟ 

  استعداد الحى للموت -٤
تعداد الحى للموت سواء       وهو موضوع الفصل األول، ويتناول مظاهر اس

ة  ر مادي ة أو غي ة مادي ت ذات طبيع ى أن عنصر   . آان ع الفصل إل ى مطل ير ف وأش
ري     اة المص ى حي ام ف ارز وه وت ب اء للم تعداد األحي ة،  اس ور الفراعن ذ عص ين من

داد         . والزال موجودًا حتى اليوم ه بإع تم فى وقت حيات زال يه ان المصرى وال ي وآ
ره، أو     . قبره ان قب دفن فى مك آما آان يحرص على اختيار مكان دفنه، فيفضل أن ي

ين وار شخص مع ل  . بج ة أق وم بصفة عام ا أن المصرى أصبح الي وحظ هن د ل وق
  .آان عليه من قبلاهتمامًا بهذا الموضوع عما 

ه       ن الخاص ب وفير الكف تم  . ومن مظاهر استعداد الحى األخرى للموت ت وي
ة              ة الالزم وارد المالي ة الم اة أو تهيئ اء الحي ن فى أثن ق شراء الكف ا عن طري ذلك إم

ا حرص النساء     . لذلك آى يشتريه األقارب بعد وقوع الوفاة وحظ هن خاصة   -وقد ل
  .العلى هذا أآثر من الرج -المسنات

خص   تدعاء الش ذا اس د ه أتى بع ه  –ي دنو أجل س ب دما يح ه  –عن ألقارب
يته    يهم بوص ى يفضى إل ربين آ ذه     . المق ل ه ا مث ى تتناوله وعات الت ن الموض وم

د الموت     –على سبيل المثال ال الحصر  –الوصية  ة  بع ة الجث : تعليمات بشأن معامل
ؤم الصالة، ومن        ين وي وم بالغسل والتكف تبعاده     من الذى يجب أن يق ذى يجب اس ال

د         ه أح س ل ى أن يهم ة ف ال والرغب ذه األعم ن ه ل م ام بعم ن القي ال م ى أى ح عل
ر شئ    ى القب ه ف ى أن يوضع مع ة ف روح، والرغب وع ال د طل ه عن ى أذن هادة ف بالش
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ه    ل ل واهم، وأن يعم ون بتق ون معروف رآن أشخاص معين ه الق رأ علي ين، وأن يق مع
تخدام آف ل، واس هسرادق ضخم أو ال يعم اح علي ة وأال ين ... ن ذى مواصفات معين

ر   . إلخ وقد لوحظ فى هذا الصدد أن الوصايا التى ال تتفق وتعاليم الدين الصحيح أآث
دين     ـواءم وروح ال ك التى تت ال،        . من تل ى سبيل المث ك المجموعة عل ذآر من تل ون

  .إلخ... الرغبة فى أن يوزع الميراث على نحو معين مخالف لما سيتبع شرعًا

ناك اليوم ظاهرة جديدة هى عبارة عن وصايا مطبوعة يملؤها الشخص  وه
التزام       . باسمه وتوقيعه ويترآها ألقاربه ة ب اليم عام ا تتكون من تع ومن الطبيعى أنه

التى آانت بحوزة أحد من أجريت    -وقد ترجمت إحدى هذه الوصايا . الروح الدينية
  .للرسالة) ١(آملحق رقم ونشرت مع بعض التعليقات  -عليهم  الدراسة العملية

راء " األعمال الطيبة"ومن  م  . قبل طلوع الروح توزيع الصدقات على الفق ث
م  اة وه وا من الحي ر ليخرج ى االستحمام والتطه اس يحرصون عل اك بعض الن هن

ثم هناك االتجاه التصوفى والدينى العام الذى يطلب من آل إنسان أن     . على طهارة
الموتة "واألدعية التى تقال قبل النوم على اعتباره . يتوقع قدوم الموت فى آل لحظة

  ". الصغرى

ة       ع المشكالت المتعلق ومن المظاهر األخرى لالستعداد للموت تصفية جمي
  .إلخ... بالعمل وبملكية الثروة وتحديد الدين

  العالمات التى تنبئ بوقوع حالة وفاة -٥

د بالعالم  ل، ويقص ذا العم ن ه انى م ل الث وع الفص و موض ك وه ات تل
حيث يعتقد الناس بوجود مجموعة من . العالمات التى لها داللتها فى المعتقد الشعبى

  . العالمات والظواهر المرتبطة بوقوع حالة وفاة

دخل      ى ت وم عل الموت وتق ويمكننا فى هذا الصدد التمييز بين حوادث تنبئ ب
ذآر من المجموعة األ   . وأخرى ال دخل لإلنسان فيها. اإلنسان نفسه ى األحالم   ون ول

ى   التى يراها الشخص نفسه، وليس هنا مجال العرض المفصل للرموز التى تدل عل
ـراث    ات وت ه مؤلف عبية في دات الش واب المعتق ن أب تقل م اب مس ذا ب اة، فه وع وف وق

ر فاهى آبي وع من األحالم . ش ذا الن ه ه ذى يلعب دور ال د اتضح من البحث أن ال وق
ويعتبر من هذا النوع بعض العالمات  . حتى اليومالزال قائمًا من العصر المملوآى 
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دًا ويحرصون  ه جي ا المحيطون ب ه له ى ينتب ى المريض نفسه، والت ى تظهر عل الت
  .على تفسيرها

أآثر     ا ف أما النوع اآلخر من هذه العالمات والتى ال دخل للشخص نفسه فيه
ر وع األول بكثي وت،. من الن وع الم ئ شخص آخر بوق ثًال أن ينب ذا م ن ه واء  م س

ًا أو مجذوباً   ذا       . لكونه رآه فى الحلم، أو لكونه ولي اد فى ه د اتضح ضعف االعتق وق
  .فى العصر الحاضر، وذلك بالقياس على ما آان عليه أيام المماليك

دخل   يأتى بعد هذا االستدالل من الكلمات العارضة على وقوع حالة وفاة وي
ر صياح    . اسبة معينةهذا فى باب التطير بكلمات أو إشارات معينة فى من ذلك يعتب آ

م  . البومة أمام نافذة مريض أو فوق سطح منزله من بين هذا النوع مـن العالمات  ول
ه      وآى، أم أن ذ العصر الممل ًا من د معروف ذا المعتق ان ه ا إذا آ ن البحث م يتضح م

اريخ حديث   ان        . تصور حديث ورد فى ت ـرار صياح آلب فى نفس المك ا أن تك آم
وبطريقة تشبه عواء الذئب يدل على قرب وقـوع حالة وفاة فى هذا  عدة ليال متعددة

  . المكان

دخول شخص يرتدى السواد على شخص مريض  : ومن العالمات األخرى
أة  " ندابة"جدًا، ووقوع وتكسر صورة أحد األشخاص، ودخول  على أحد البيوت فج

ه شخص مريض أو يضيع أو يسر      ق من  دون أن يطلبها، وعندما يكنس البيت وفي
ة دون انقطاع،         ل الرضيع يبكى بحرق دما يظل الطف البيت شئ فى تلك الفترة، وعن
دما يحدث خسوف      ه، وعن وعندما يحك آلب ذيله فى أرضية البيت لدى خروجه من

  .إلخ …للشمس

  سلوك الميت والمحيطون به  -٦
  قبيل وقوع الوفاة وبعدها

ه أن   وهو موضوع الفصل الثالث، إذ يحدث عندما يشعر الشخص  دنو أجل ب
ه  آخر رغبات يهم ب ه ليفضى إل ربين إلي رهم من المق ه وأصدقاءه وغي يستدعى أقارب
ى    ام حت وهى ممارسة آانت منتشرة بين جميع طبقات الشعب وفئاته ابتداء من الحك

  .أبسط الناس
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ه فى     ارة إلي أما من حيث مضمون ما يقال فى تلك اللحظات فقد سبقت اإلش
تع وتالفصل األول الخاص باس ا بعـض . داد الحى للم اك دائم ع مالحظة أن هن م

ر     زع األخي ى الن ا الشخص إل ى يرجئه ة الت رار الخاص ات أو األس ذلك . الرغب وآ
و من أحد ى . تصفية المشاحنات أو طلب العف ذلك يحرص الشخص التق دما -آ عن

  .على التوضؤ آى يموت على طهارة -يحس بدنو أجله

هادة     ين الش ة تلق ذا عملي د ه أتى بع ا     ت رص عليه ألة يح ى مس ت، وه للمي
ام أصحاب     . المحيطون به أشد الحرص رًا من اهتم وقد احتلت هذه العملية قدرًا آبي

ك وضرورته      ة ذل ات عن أهمي نص  . (المؤلفات الدينية الشعبية ومألوا آتبهم بحكاي
ة عجز     ). توضيحى مفصل من آتاب ابن الحاج أما إذا آان الميت قد أصبح فى حال

  . هادة، فإن المحيطين به يحرصون على نطقهـا أمامهعند نطق الش

تهدف    ى تس ات الت ذا بعض الممارس ى ه الوة عل اك ع ـة "هن هيل عملي تس
آالم جسمانية        ". طلوع الروح على الميت  رتبط ب روح ت وع ال ة طل د أن عملي إذ يعتق

ديدة ذا الغرض . ش ه له ه المحيطون ب دعو ل ذلك ي ه  . ول ين ب د المحيط وم أح ا يق آم
تالوة شئ    . ذان له فى أذنه عندما يحس أنه فى النزع األخيربهمس اآل ويقوم واحد ب
ه  . من القرآن اد    . وإذا ما دنت النهاية قطر له شئ من الماء فى فم ا يحاولون إبع وهن

  .األهل أو األصدقاء المقربين من جواره

ة الشخص   ار مقاوم وت، وتنه ة الم ة منازع ى عملي د أن تنته اول . وبع يح
ون التو الً الواقف وت فع وع الم ن وق ق م ات . ث دة عالم اك ع د -وهن ر المعتق ى نظ ف

رودة  : نذآر منها على سبيل المثال. تدل على ذلك -الشعبى توقف القلب عن الدق وب
ة شخصية      . إلخ... الجسم، وأال يحس عند وخز قدمه بإبرة ا يكون فى القري وعادة م

د     أو أآثر على جانب آبير من الدراية فى هذا الموضوع، يتم تدعاؤهم الواحد بع اس
  .اآلخر للتحقق من ذلك، إذا ما آـان هناك شك آبير

). عرض لألدعية والنصوص التى تتلى فى العادة بعد إعالن الموت نهائيا(
  .ومنذ هذه اللحظة تبدأ فترة الحداد بكل مظاهرها الخاصة بها

تم  ل     يلى ذلك عرض للممارسات التى ت ك مث د ذل ى الميت   : بع . إغالق عين
ره  ( ك وتبري ة حدوث        ). آيفية حدوث ذل م وربطه ووصف تفصيلى لكيفي إغالق الف
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رد الجسد  . توجيه الجثة ناحية القبلة. ذلك ة       . وف ا الجث ة الموجودة به ذة الغرف تح ناف ف
ت   ك الوق ى ذل رى     . ف س أخ ه مالب ت، وإلباس ن المي س ع زع المالب ك  (ن ة ذل آيفي

ى ساعة      ومالحظة أن هناك من يترك عليه المال). ومبرراته ا حت وفى به بس التى ت
  .الغسل، تغطيه الجثة، وبدء الصراخ والعويل داخل المنزل

دفن       زين وال تقبال المع ة الس تعداد الالزم ات االس دء عملي ذه  . ب ع ه توزي
ى صراخ سيدات    . األعمال على األقارب واألصدقاء والجيران ويتجمع الجيران عل

ويلهن رة وع ات  . األس يدات القادم دأ بعض الس ى   وتب ق إل ى الطري ن ف ل وه العوي
  ).تمزيق المالبس ولطم الخدود. (المنزل

ى العصـر      واهد إال ف ا ش د له م نج رى ل ادة أخ ذا ع ى ه الوة عل اك ع وهن
د    ث وردت عن ط، حي ديث فق ليمة "الح ة س اولتهم   " ني ذين تن خاص ال وبعض األش

نساء وتجلس ال. أال وهى وضع الميت على عدد من مراتب السرير. الدراسة العملية
اطق أخرى أن       . حول هذه المراتب تبكى وتولول ادة فى من على حين اتضح أن الع

  .تتجمع هؤالء النسوة فى حجرة مجاورة للحجرة التى يرقد فيها الميت

ابقة، أال وهى جمع عدد من           ادة الس تبدال للع ا اس ادة أخرى لعله اك ع وهن
رآن باستمرار حول الج     -أو مقرئ واحد-المقرئين  راءة الق ات     لق دأ عملي ى تب ة حت ث

  .اإلعداد للدفن

ى بطن الميت        ل عل وآان يحدث فى العصر المملوآى أن يوضع حجر ثقي
وقد جعلت الظروف الحديثة مثل هذا السلوك عديم القيمة، إذ لم تعد . لتجنب انتفاخها

  .عملية الدفن تتأخر آثيرًا

سلوك   .استعراضًا لما يحدث إذا ما حتمت الظروف مبيت الجثة فى المنزل
زل ى المن ات : الموجودين ف ة حلق ل، إقام رآن، الصراخ والعوي راءة الق وس، ق الجل

ة  . إلخ...ذآر  ماذا يفعل فى الحجرة التى آان الميت راقدًا فيها وذلك بعد إخراج الجث
بن    : من المنزل  ه ل قراءة القرآن فيها طوال الليلة التالية، إيقاد شمعة ووضع وعاء ب

ه    . من الملحزبادى ورغيف خبز وشئ  د مغادرت ه عن ويأخذ المقرئ هذه األشياء مع
د      . المنزل ذا الصدد عن ا ورد فى ه تشابه مذهل بين هذه الممارسات الحديثة وبين م

  .ابن الحاج على اعتبـاره بدعة يجب محاربتها
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ه   ة ب ياء الخاص ت باألش ارب المي رف أق وهرات : تص المالبس والمج آ
د      عرض لهذه ال. إلخ…والحجرة الخاصة  تصرفات، ومناقشة لتفسيراتها فى المعتق

ذين  . الشعبى ثم تتساءل هل هناك ممارسات وقيود خاصة تفرض على األشخاص ال
  .حضروا طلوع الروح، ما هى وما هى مصادرها

  إعالن الوفاة -٧

ب           ى أغل ع ف اة يق الن الوف ظ أن إع ع ويالح ل الراب وع الفص و موض وه
ق صراخ   وتتم م. األحوال على عاتق أقارب الميت عرفة الجيران القريبين عن طري

ى             والت فى الطريق إل رات المول ا أن الزائ ل، آم ا أشرنا من قب سيدات األسرة آم
  .المنزل يعملن أيضا على نشر الخبر

ى الطريق يصرخن          ان أن تخرج سيدات األسرة إل يحدث فى بعض األحي
ان     لم يمكن على أساس المادة المجموعة أن . بعد وقوع الوفاة مباشرة ا إذا آ نحدد م

أة          رد فعل للمفاج ا النسوة آ وم به ة تق هذا السلوك عادة اجتماعية، أو ممارسة تلقائي
ران أو األصدقاء       . الكبيرة يدة من الجي ا أن تتجول س ولو أن جالل ذآر عادة مؤداه

ى   ٥المقربين وبصحبتها حوالى   ات        ٧إل ة، بادئ سيدات يصرخن فى شوارع القري
ين  ن اليم ارة لل. (م ه    إش دث عن ذى تح ابه ال ع المش ل"وض ة،  " روبي بة للنوب بالنس

ابرول"وحديث  ا" ش ة منه ادة قريب ى . عن ع يدات إل ن الس ة م ه مجموع حيث تتج
  ).مؤذن المسجد إلخطاره بحالة الوفاة وطلب الندابة منه

ى    م إال ف دن، الله ى الم اة ف يلة إلعالن الوف د الصراخ وس م يع وم فل ا الي أم
ا  . بعض األحياء المتخلفة أما فى الريف فال تلعب الفروق االجتماعية دورًا آبيرًا آم
وم       . (هو الحال فى المدينة ذه الممارسة الي ى االنتشار الجغرافى له ارة إل ومن  ). إش

يس    ه البحرى أن يرسل رئ رى الوج ى بعض ق اة ف ائل األخرى إلعالن الوف الوس
ام       ًا أم ه يظل واقف دا من فرقت ه     الفرقة الموسيقية بالقرية واح ة في ـا الجث . البيت طالم

  .يضرب طبلته بإيقاع معين يعرف منه أبناء القرية خبر وقوع الوفاة

الخبر        رى مجاورة ب وهى  . ومن هذا أيضًا إرسال رسل إلخطار أسر أو ق
ان    . وسيلة معروفة منذ فجر العصر اإلسالمى وم، وإن آ ى الي وال زالت تستخدم حت

  .ذلك أصبح يتم على نطاق أضيق
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ى أن ا تخدام عل اد"س يوعًا،  " من ر طرق اإلعالن ش و أآث اة ه إلعالن الوف
ا سوى            ر منه اة ال يتغي ة وف ا فى آل حال ة يكرره وهو يلف القرية يتلو صيغة معين

ه ماء أقارب ت وأس م المي ى  . اس يره، األدوات الت ط س ادى، خ ن المن ات ع معلوم
ع أجره     ة دف ا وطريق خ ...يستخدمها، القرى التى يجب أن يزوره حظة وجود   مال. إل

ى الماضى    ه ف ان يقول ا آ وم وم ادى الي ه المن ان يقول ا آ ين م ر ب به آبي عرض (ش
  ).لنماذج من هذه النصوص

اة     ن الوف الن ع ة لإلع رق حديث ر      : ط جد آلخ ن مس نص م ذا ال الن ه إع
ة       . بواسطة مكبر الصوت التابع للمسجد وم، وتشترك فى العملي وعدة مرات فى الي
ى الحادث     مكبرات الصوت بجميع مساجد ال ع عل ى يقف الجمي م يحدث   . (قرية حت ل
  ).فى هذه الحالة تغير آبير فى النص

ع مضمون    : وطريقة أخرى حديثة من عاصمة إحدى المحافظات  وهى طب
ا            ة لتوزيعه دور شخص بدراجة فى شوارع المدين ات صغيرة، وي النداء فى إعالن

رًا عن إعال   . على المارة ات آثي ات التى    وال يختلف مضمون هذه اإلعالن ات الوفي ن
  .تظهر فى الصحف اليومية

ذه فى إعالن          ادى ه ة المن رى الصعيد بمهم اضطالع الندابات فى بعض ق
  .الوفاة

ى الصحف ات ف ات الوفي ا ومضمونها. إعالن ديث عن داللته د . ح ذا وق ه
م  ى    ٢خصصت الملحق رق ات ف ات الوفي ن إعالن ن التفصيل ع ىء م ديث بش للح

ا ى، ا: الصحف بأنواعه ذآرى النع كر، وال ارآة، والش ذا  . لمش ى ه ت ف د ترجم وق
  .الملحق عدة نماذج من هذه اإلعالنات

  استعدادات الدفن -٨
ـوم  . وهو موضوع الباب الثانى من العمل، ويضم ثالثة فصول يتضمن مفه

ز" ة–" التجهي ز الجث ت،    -أى تجهي ى المي ين، والصالة عل ل، والتكف ات الغس عملي
ه  دفن نفس من  . وال ه يتض دفن     أى أن زًا لل ره تجهي ا ال نعتب و م دفن، وه الة وال الص

ة ى للكلم المعنى الحقيق ياء  . ب ذه األش ز به ه أن يجه ى إخوان لم عل ل مس ن حق آ وم
ة . األربعة . ويجازى اهللا بالثواب من يؤدى هذا الواجب، على اعتبار أن له قيمة ديني



٢٦٢  

  

ان   . ولهذا ال يصح مجازاة من يؤدى هذه األعمال بالنقود و آ ًا   حتى ول شخصًا غريب
  .عنه

ا   وآما قلنا فإن مفهوم التجهيز يتضمن العمليات األربعة، بحيث أننا إذا قرأن
م ينص      و ل ى ول أو سمعنا أن شخصًا قد جهز، فإن معنى ذلك أنها قد تمت جميعا حت

ط دة فق ة واح ى عملي راحة إال عل اريخ  . ص ب الت ى آت ذات عل ذا بال دق ه ويص
ه       فإذا ما جاء فيها مث. المملوآية ذآور، فإن د غسل الشخص الم ًا ق ًال أن شخصًا معين

  .من المرجح أنه هو الذى صلى عليه وحضر دفنه أيضا

ر      دفن ناقصًا وغي ويؤدى نقص عملية من هذه العمليات األربع إلى جعل ال
ـل  .. صحيح من وجهة نظر الدين الرسمى والمعتقد الشعبى على السـواء  وواجب آ

لم  اآم  -مس امًال، أن ي -وخاصة الح ز آ ذا التجهي لم ه ال آل مس ى أن ين حرص عل
  .ووفقًا للتعاليم الدينية

رات اضطراب من آن آلخر       . وآانت تحدث أيام المماليك، وقبلها أيضا فت
ل         وا دون غس ذين دفن خاص ال خص أو األش ى أن الش رة عل واهد آثي د ش ا نج فكن

ة     تهم الستكمال الطقوس الديني ا    وصالة، قد حفر عليهم، وأخرجت جثث ادة دفنه وإع
ن           . من جديد زى واب د المقري ر عن ا آثي ذا، ومنه ى ه ة عل وقد عرضت بعض األمثل

  .اياس

ن        رًا ع ثًال، تعبي نعش م ل ال ذلك حم ًا، وآ ز جميع ات التجهي ر عملي وتعتب
ارب أو األصدقاء           ادة أقرب األق داد الميت ع وم بإع ان يق ذلك آ . اإلعزاز للميت ول

ن أن الغ   رغم م ى ال وم وعل ى الي ار   وحت رف والحف ن المحت رف والمكف ل المحت اس
ارب واألصدقاء      المحترف يقومون بهذا العمل فى آل مكان تقريبًا، نجد هؤالء األق

وتستند المشارآة المباشرة  . المقربين يحرصون على حضور هذه العمليات بأنفسهم
رى ويسمع          زال يحس وي ـؤداه أن الميت ال ي ذى م د ال أو غير المباشرة على المعتق

  .ما حوله، وإن آان ذلك بروحه فقط آل

ويحرص الناس على أن تدفع نفقات اإلعداد بقدر اإلمكان من أموال الميت  
دفعها ذووه  . الخاصة ب أن ي ك فيج ر ذل م يتيس دورهم   . وإذا ل ؤالء ب ان ه ا إذا آ أم

اء      ى أولي عاجزين عن دفع هذه المصاريف ألسباب مادية أو أى أسباب أخرى، فعل
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  .د أن يوفروا مصاريف الغسل، والكفن، والدفناألمور فى البال

وعالوة على هذا يجب بعد وقوع الوفاة البدء على الفور فى عمليـات إعداد 
ان  . الميت للدفن مباشرة ن العطار       -وآان يحدث فى بعض األحي د اب ا جاء عن  -آم

ة  ائل       . أن يتقاعس أقارب الميت عن تجهيز الجث ى مس ك عل دًال من ذل ويحرصون ب
تقب ك    اس ى ذل ا إل تهم وم زين ومجالس داد    . ال المع ات اإلع وم أن عملي دة الي والقاع

  .أصبحت تتم بسرعة آبيرة

ز      ات التجهي ع عملي ى جمي ا ف ى يجب مراعاته ية الت د األساس ن القواع وم
راب    واراة الت ين أو م . معاملة الجثة معاملة رقيقة سواء آان ذلك عند الغسل أو التكف

د الش   الحى         ويستند هذا إلى المعتق ؤداه أن الميت آ ل وم ه من قب ذى أشرنا إلي عبى ال
  . يحس ويرى، وإن آان بروحه فقط

  الغسل -٩

  :وهو موضوع الفصل األول من الباب الثانى، ويتناول موضوعات

  القائم بالغسل -١-٩

رة الخصائص  ذه الفق اول ه ة -وتتن ة والديني ى يجب  -وخاصة األخالقي الت
ل   ائم بالغس ى الق ا ف عبى     تبر. توافره د الش ر المعتق ة نظ ن وجه ورع م ذا ال ر ه . ي

اء الغسل،            راه أثن د ي ا ق تم م ا الغاسل من حيث تك التعليمات التى يجـب أن يلتزم به
  .الوصية بتحديد شخص الغاسل. ومعاملة الجثة برفق وتبرير ذلك

ه     وم ب رك ألى شخص أن يق . الغسل آتعبير عن اإلعزاز للميت ولذلك ال يت
ا    . من قبل واحد من أقرب المقربين للميت وإنما آان يضطلع به ة المماليك فيم عالق

اديين  الم أو     . بينهم آبديل لعالقات القرابة بين الناس الع ال ع ذه األعم ا أدى ه وإذا م
وفى         وك المت لطان أو الممل ذ الس الء وتالمي ان زم ة آ ة ديني ر ذو دراي خص آخ ش

  .يحرصون على الحضور

رف، نجد أن بعض األشخاص     أما اليوم حيث يؤدى هذا العمل غاس  ل محت
زم     ا ل من األقارب يحرصون على الحضور، ويؤدون عمليات مساعدة بسيطة إذا م

  ).درجة قرابة الحضور. (ذلك
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وآى  ان    . ظهور الغاسل المحترف بشكل متفرق منذ العصر الممل ه آ و أن ول
ل       ى غس وم عل ن يق ه م ه أو أقارب ين أهل ن ب ت م د المي ًا أال يج يرًا أليم ر مص ه يعتب

ـر      . وتجهيزه يئًا موضع تقدي د آتب   . ولذلك لم يكن استخدام الغاسل المحترف ش وق
ه        ون في م يكن السلف الصالح يعرف ابن الحاج يحلم بالعصر اإلسالمى األول الذى ل

  .مغسًال أو مكفنًا محترفًا

ل ر الغاس ع أج ل   . دف وم بالغس ذى يق ب أو الصديق ال دفع للقري ن ي م يك  –ل
ه أجر     . أى أجر –ميت آتعبير عن المحبة لل دفع ل حتى الغريب آان المفروض أال ي

  .مناقشة تطور موضوع أجر الغاسل. عن ذلك

ذآر سوى            م ي ين ل يم ل ى أن ول درجة شيوع استخدام الغاسل المحترف حت
  .وضع المغسل اليوم فى القرية ونظرة الناس إليه. مغسلين محترفين

  عملية الغسل نفسها ٢-٩

رة تف  ذه الفق اول ه ل وتتن ة الغس افره : اصيل عملي ت وأظ عر المي ة ش . إزال
ذلك       وم ب ى الجسم ومن يق ة عل دفن  . وضع الحن ة    . التصريح بال واد الالزم شراء الم

ل ها . للغس ل نفس ة الغس ة. وصف تفصيلى لعملي ا الدقيق ا، ومراحله الصيغ . ترتيبه
ة الغسل     ام بعملي اء القي اء ال    . والعبارات التى تتلى أثن غسل،  العطور التى تضاف لم

اء   . ومصدر الحصول على هذه المياه رودة الم ترتيب  . عدد مرات الغسل   . درجة ب
دمين   . سد منافذ الجسم. األعضاء عند الغسل دين والق ط الي ه     . رب تم في ذى ي ان ال المك

  .الحديث عن المغسلة، وصفها، ملكيتها، مقاساتها. الغسل

ه ه بعمل اء قيام ة المغسل أثن لوآه وتصرفاته. وقف د س  اعة الغسلس وقواع
  .مساعدوه

دات الشعبية   . التصرف فى المواد واألشياء المتبقية بعد انتهاء الغسل المعتق
تطهر الغاسل بعد االنتهاء من . المرتبطة بهذه األشياء وما يعزى إليها من خصائص

  .الغسل

ه       م في ذى ت ان ال عادة وضع رغيف خبز ووعاء ماء لمدة ثالثة أيام فى المك
آانت معروفة فى العصر المملوآى وال زالت موجودة بشكل  وهى ممارسة . الغسل
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  . متفرق حتى اليوم

  الكفن -١٠
ة  : ويتناول موضوعات . وهو موضوع الفصل الثانى من الباب الثانى وظيف

ة   ين   . الكفن بصفة عام ة التكف ائم بعملي ن  . الق ا    . شراء الكف : األقمشة التى يتكون منه
اء  الحرص عل. مالبـس مستعملة أم قماش جديد ى استخدام قطعة مالبس ألحد األولي

ذا            ة بسبب ه ر ورحم ى الميت من خي ود عل ا يع ين الميت لم . أو الصالحين فى تكف
وم  . قطع المالبس القديمة التى تلبس للميت قبل التكفين ادة الي إذ . وقلة انتشار هذه الع

  .أصبح السائد تكفين الميت فى أقمشة جديدة

مقاسات قطع  . دد القطع التى يتكون منها الكفنع. المكان الذى يتم فيه التكفين
ن ى صفحة  . الكف م توضيحى عل ع رس ه م ة خياطت الة ٩٣طريق ن الرس وم . م ن يق م

ك     تم ذل ن ي ن وأي ة الكف ة خياط ن   . بعملي ة الكف اء خياط ال أثن اء يق اش  . دع وع القم ن
روق طبقي  . األلوان المفضلة لقماش الكفن  . المستخدم فى العصر المملوآى، واليوم ة ف

  .فى استخدام األلوان، وفروق فى سن الميت تؤدى إلى تفاوت األلوان

ن  راء الكف ل ش در تموي ن  . مص رائه م ى ش رص عل الل"الح ال ح " م
باب    ن األس ا تك ب مهم ن أى شخص غري ه م تدانة تكاليف دم اس ى ع . والحرص عل

ذا اإلسراف   أساس  . اإلسراف فى إعداد الكفن وتحذير الدين الرسمى المتكرر من ه
انهم        ذلك ابرهم بأآف اخرون فى مق وتى يتف أن الم وضع  . اإلسراف المعتقد الشعبى ب

  .حديث مكذوب لتدعيم هذا المعتقد

من   ٩٩وصف لعملية لف الميت فى الكفن مع رسم توضيحى على صفحة  
الة م   . الرس ن الجس دة مواضع م ى ع ة ف ط الجث د : رب ل "عن ز الرج رآبتين " ب وال

  . والذراعين والرأس

اآن  . ية التى توضع بين طبقات الكفنالمواد العطر عملية تبخير الكفن، األم
  .التى يحرص على وضع هذه المواد فيها

االت خاصة  زيين  : ح اء، ت ين بالحن ن الجنس باب م دى الش دمى وي طالء ق
اً  زة         . الشابة التى ماتت عروس رة وجي زواج بفت د ال ن خاص لمن تموت بع ون آف . ل
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  .عمل تاج لمثل هذه المتوفاة

  "الخشبة"نعش ال -١١
ذا الفصل مجموعة من            ادة ه ى أن معظم م دء إل ادئ ذى ب ارة ب يجب اإلش

ا  ة أساس ر الحديث ب   . مص ن الكت وح م تدالل بوض تطيع االس ا نس ة أنن حقيق
ولكن هذه المصادر ال تتضمن أى . والمخطوطات على أن النعش آان يستخدم دائمًا

نعش     عرض لألسماء ا . معلومات تفصيلية عن مظهره ومقاساته ى ال ى أطلقت عل لت
  .إلخ... آالمحفة والتابوت 

ذى    -بعد تكفينها -وضع الجثة  على النعش والقائم بهذه العملية وهو نفسه ال
  .وجهة النعش. قام بعملية التكفين

ا  : مواصفات النعش اته . المادة المصنوع منه وجود غطاء أو   . شكله . مقاس
ه ى     . عدم ز عل ع ترآي ة م اذج المختلف ريع للنم رض س ورين   ع وذجين المص النم

  .للرسالة من الوجه البحرى والصعيد

اط    . مكان وضع النعش أثناء إعداد الجثة وأهمية هذه المسألة من حيث ارتب
  .ذلك ببعض المعتقدات الشعبية

ى        عها ف د وض ة عن ة المكفن ة الجث تخدم لتغطي ذى يس رش ال ة والف األغطي
نعش . النعش نعش فى حا   . رقدة الجثة داخل ال زيين ال ة الرجل     ت رأة وفى حال ة الم . ل

ذه      . الزينة الخاصة لنعش العروس . وبالنسبة لألطفال اآن ال تعرف ه ى أم ارة إل إش
  .صور مستحدثة لزينات النعش. القائم بعمل هذه الزينات إن وجدت. الزينات

ة    . الفرق بين نعوش الفقراء ونعوش األغنياء نعش واألغطي ة ال مناقشة ملكي
  . إشارة إلى مصدر تمويلها). جثة المكفنةفوق وتحت ال(المستخدمة 

  الجنازة -١٢
اول    الة ويتن ذه الرس ن ه ث م اب الثال ن الب وهى موضوع الفصل األول م

  :الموضوعات التالية

  خروج النعش -١-١٢
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ة       ين وضع الجث ة ب رة الواقع تتناول هذه الفقرة العادات التى تمارس فى الفت
ه      ازة نفس ب الجن دء موآ ل ب نعش وقب ى ال ب   وم. ف ذآر أن الكت دير بال ن الج

د فى           ا نعتم ذى جعلن ذا الشأن، األمر ال ى أى إشارات به والمخطوطات لم تحتو عل
  .عرض هذه الفقرة على نتائج الدراسة الميدانية وعلى مالحظاتى الشخصية فقط

نعش إلخراجه من البيت        دأون بحمل ال ذين يب دأ اصطفاف   . األشخاص ال ب
  .ين فى الخارج استعدادًا لخروج النعشالمشارآين فى الجنازة والمنتظر

ذروة   نعش بحيث يصالن ال ى لحظة خروج ال ل ف تداد الصراخ والعوي اش
ًا يلى . تمام زل    . وصف تفص ن المن روج م ن الخ نعش م ع ال اء من اوالت النس . مح

ثال         ق م دة طواب ة وجود ع نعش فى حال زال ال ارة تحت    . احتياطات عند إن ح الكف ذب
  .وقف اإلسالم من هذه العادةم. أقدام النعش لدى إخراجه

  المشارآة فى الجنازة -٢-١٢

ران     ارب واألصدقاء والجي ازة بصفة عامة األق ى  . يشارك فى الجن نظرة إل
ذى طرأ          ر ال ازة واتجاهه إلى االنخفاض بسبب التغي تطور حجم المشترآين فى الجن

  . وبسبب ظروف الحياة الحضرية الحديثة. على طرق اإلعالن عن الوفاة

ار ى العصر اإلسالمى األولمش ازة، الموقف ف ى الجن اء ف ورأى . آة النس
ازة         ى الجن روج ف ن الخ اء م ع النس رض من تطاعته ف دم اس الم وع ور . اإلس التط

االنتشار الجغرافى حاليًا، والفروق الطبقية حيث يالحظ عدم . التاريخى لهذا الوضع
ات   مشارآة النساء فى الطبقات العليا والمتوسطة، وحتى إذا اش  ات عرب ترآن فراآب

  .أو سيارات أو منفصالت عن رآب الجنازة

ة   ذه   . مشارآة آبار القوم فى جنازة نظير لهم أو شخص ذى حيثي صورة ه
ازة            ى السير فى جن وآى من حيث حرص السلطان عل المشارآة فى العصر الممل

  .أمير أو ولى أو عالم

يس     ن رئ دوب ع تراك من ث اش ن حي ًا م ذا الوضع حالي ا ه ى بقاي ة ف الدول
ة . جنازة العظماء ذا فى    . وقد يكتفى بدًال من االشتراك بإرسال برقية تعزي صورة ه

  .ودور العمدة فى ذلك الصدد وربما المأمور أيضا أو  نائب عنه. القرية
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ل      ازة مث و   : عرض ألهمية المجموعات التى تشارك فى الجن ة، ممثل اليمني
إشارة  إلى . إلخ...دوهم، الندابات الطرق الصوفية، بعض القراء، المغسلون ومساع
  مشارآة هذه المجموعات فى العصر المملوآى

  حاملو النعش -٣-١٢

ونادرًا ما تستخدم عربة . يقوم بحمل النعش عادة أقرب األقارب واألصدقاء
ر مباشرة     ى القب زل إل اء     . أو سيارة لحمل النعش من المن رهم أثن املين، تغي عدد الح

ارة   -غيير المتكرر فى الحاملين ويدلنا هذا الت. الطريق الذى قد يشارك فيه بعض الم
  . على أن الحمل يعتبر مظهرًا إلعزاز الميت، وعمًال مثابًا أصًال –أيضًا 

اهرة    اتجاهات جديدة للتغير فى هذا الموضوع، ظهرت معالمها اآلن فى الق
اء الس       ين معظم األحي كنية وبعض عواصم المحافظات، ومنها أن طول المسافات ب

يارة    ة فى س اس الزالت تحرص     . والجبانات قد حتم قطع المسافة الطويل و أن الن ول
ى             يرًا عل ى المسجد س زل إل افة من المن ى أن تقطع المس ذه الحاالت عل فى جميع ه

  .حيث تتم هناك الصالة على الميت. األقدام

ر      ازة تعتب ى الجن ير ف ى الس اء ف ارآة العظم بة لمش ال بالنس و الح ا ه وآم
  .آتهم فى حمل النعش مظهرًا لتكريم الميتمشار

رفين فى       الين المحت ظاهرة جديدة فى المدن الكبرى اليوم وهى اشتراك الحم
  .اإلشارة إلى وظيفة الحمال، ووظيفة الغاسل فى العصور السابقة. حمل النعش

  وصف الجنازة ٤-١٢

ظ        ونى أن نالح ر الفرع ذ العص ازة من ا وصف الجن ن إذا تتبعن ن الممك م
اوج ب فيه ترآين   . ود ترتي ة المش ى عالق ر ف دوث تغي ن ح رغم م ى ال ه عل ك أن ذل

  .بالميت وفى ترتيب الجنازة، فال زال هناك نظام معين له معالمه المحددة

ذا الترتيب فى العصر الفرعونى      ى الوضع    . الخطوط العامة له ارة إل اإلش
وآى   ر الممل ى العص ازة، وتر    . ف ى الجن ترك ف ى تش رى الت ات األخ ى  الفئ ا ف تيبه

وفية     رق الص ال الط ا رج ى يتلوه دعوات الت يغ وال ى الص ارة إل ازة، وإش الجن
  . والدراويش خلف الجنازة
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ع           ن واق ر م ن تغي ه م رأ علي ا ط ع م ع تتب ين م يم ل د ول ازة عن وصف الجن
النساء  : ظاهرة آانت شائعة من قبل وآادت تختفى       . الدراسات والمالحظات الحديثة

  .اشتراك الندابات فى الجنازة. لطخات وجوههن بالطينالالئى يتبعن الجنازة م

ة  ازات العادي ين الجن اء وب اء والوجه ازات األغني ين جن روق ب وهى ال . الف
تختلف عنها فى أى صفات أساسية، وإنما فى زيادة عدد المشترآين، وعدم مشارآة 

ا  . النساء بالسير، والمبالغة فى االهتمام بالكفارة ازات النس ال  الفرق بين جن ء واألطف
  .وجنازات الرجال

رات على هذه الخطوط العامة         ا طرأ من تغيي ـر للوضع   . استعراض لم وتصوي
د الشعبى     . اليوم ا فى المعتق اإلشارة إلى نقطة سرعة سير الجنازة نظرًا لما يدور حوله

دلوالت ذلك       . من تفسيرات بطء وم توقف  . وخاصة عند المبالغة فى السرعة أو فى ال
ا د مك نعش عن ادرة  ال ه فى مغ ك، أو عدم رغبت ازة وتفسير ذل اء سير الجن ين أثن ن مع

ماذا يجب أن يفعل المشترآون فى الجنازة إذا ما أصر  . المكان الذى سيبدأ منه الموآب
  .على عدم مغادرة المكان الذى توقف فيه" الميت"

يلقاه         ذى س ى المصير ال ا عل ازة واالستدالل منه حالة الجو ساعة سير الجن
ا ارتفعت   . مالحظة أخيرة حول عدد المشترآين فى الجنازة وداللة ذلك .الميت فكلم

  .مكانة الميت آلما زاد هذا العدد والعكس بالعكس

  سلوك المارة -٥-١٢

وا         يهم أن يقول ل إن عل ازة ب لبيا من الجن ا س ال يتخذ المارة فى الشارع موقف
م  ر به ازة تم ا رأوا جن يئًا إذا م وا ش يئًا وأن يفعل ى ح. ش ى ف ة ينضمون إل االت قليل

  . تبرير ذلك. الجنازة ويسيرون خلفها

افة قصيرة       نعش لمس ارة فى حمل ال مصير  . فى بعض األحيان يشترك الم
ى       . هذه العادة اليوم ارة إل د بعض السيدات من الم ومن الممارسات األخرى أن تعم
نعش ة ال ك. مالمس ير ذل ازة الم . تفس ة للجن ارع تحي ى الش ين ف . ارةوموقف الجالس

ازة     ال لحظة مرور الجن رك      . نصها . العبارات التى تق الخير وت ار ب ذآر الميت الم
  .الحديث عن مساوئه
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  الطريق الذى تسلكه الجنازة -٦-١٢

ت      ت المي ن بي دأ م ازة يب ق الجن ة أن طري ول بصفة عام ن الق م - يمك ذى ت ال
ر    - تجهيزه فيه د القب ام       . وينتهى عن ازة عادة مرة واحدة أم أحد المساجد   وتتوقف الجن

ة . ألداء الصالة على الميت تلك  . وينصح الدين الرسمى باتخاذ أقصر طريق إلى الجبان
غير أنه طرأت فى القاهرة وبعض . هى الصورة العامة  السائدة فى معظم قرى الريف

د المسجد   ازة عن دة وهى أن تنتهى الجن اهرة جدي رى ظ دن الكب ل . الم اك ينق ن هن وم
  .األصدقاء بالسيارات إلى الجبانةالنعش وأقرب األقارب و

ه ه أو أمام ازة في التجمع للجن م تسمح ظروف المسكن ب نعش . وإذا ل إن ال ف
ا  . ينقل إلى المسجد حيث يصلى عليه ازة طريقه . وهناك يتجمع المشيعون وتبدأ الجن

  .ولم يعرف الريف بالطبع بعد هذه الظاهرة الجديدة

ا  الجولة التى يقوم بها موآب الجنازة خالل . القرية ولزيارة أضرحة أوليائه
  . تفسيرات ذلك
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  الصالة على الميت -١٣
ؤاًال    اك س ث، ويالحظ أن هن اب الثال ن الب انى م و موضوع الفصل الث وه

و   ذا الفصل وه ع ه ى مطل ا ف ه علين يا يطرح نفس ى : أساس تحق الصالة عل ل تس ه
والرد . لأن تستأثر فى بحث آهذا بفصل مستق –وهى موضوع دينى بحت  –الميت 

ل الصالة       ة قب ارة الواجب على ذلك أننا لن نعرض هنا لعدد التكبيرات ولقواعد الطه
ا،       ازة، واالشتراك فيه وما إلى ذلك، وإنما للمعتقدات الشعبية المرتبطة بصالة الجن

  .إلخ...وشخصية اإلمام ومكان الصالة 

  مدلولها وأهميتها ١-١٣

رات آث  رون تغي دى الق ى م دثت عل ه ح ى عناصر الصالةالشك أن رة ف : ي
ن دعوات   ا م ال فيه ا يق ا وم ا، ووقته ان أدائه خ...مك د حدث . إل ر ق م تغي ن أه ولك

ا  دات     . والشك فيما يختص بمدلولها وأهميته اريخى واستعراض للمعتق استعراض ت
  .الحالية بشأنها للتدليل على هذه النتيجة العامة

  ةاألشخاص المشترآون فى الصال ٢-١٣

ام ل  ف الع الة    الموق ذه الص ى ه ارآة ف ن المش الم م عب . إلس وال زال الش
احبه       ب اهللا ص ال يثي ارآة عم ر المش رة، إذ يعتب ذه النظ كًا به د  . متمس تراك أح اش

ه        ة الميت وحسن قبول ا آرجاء لرحم اشتراك  . األتقياء فى الصالة يزيد من فاعليته
ين ومناقشة ل      . النساء فى صالة الجنازة يم ل ك من ول ى ذل ذه النقطة،   أقدم شاهد عل ه

  . من حيث بعدها التاريخى وتوزيعها الجغرافى

  اإلمام ٣-١٣

ؤم الصالة       يمن ي ا ف ذه      . الشروط التى يجب توافره د حدث فى بعض ه وق
وم ضرورة     . الشروط تغير وبقى بعضها على حالة ى الي من الصفات التى ظلت حت

د    . درايته بالقرآن وقواعد الصالة ى م ر عل اريخ ومن تلك التى تعرضت للتغي : ى الت
  .استعراض تاريخى للتدليل على ذلك. مكانته، وأهميته االجتماعية
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  مكان الصالة ٤-١٣

ى           ل الصالة إل ام نحو تحوي اه الع ذه النقطة أيضا االتج اتضح من دراسة ه
اريخى  . طقس مظهرى يمارس دون وعى بمدلوله األصلى ى   . استعراض ت ل إل المي

ذلك       اختيار مسجد آبير ألداء الصالة وذلك ب ه يسمح ب ان قرب ا آ ان إذا م در اإلمك . ق
  .تفسير ذلك

دفن مباشرة،       ل ال ة قب أداء الصالة فى بعض الظروف االستثنائية فى الجبان
  .وذلك إذا ما حتم ضيق الوقت هذا

  توقيت الصالة ٥-١٣

ى    دفن عل ليس هناك موعدًا محددًا ألداء الصالة، إال أنها يجب أن تتم قبل ال
  .ى صالة الغائب التى تمثل وضعًا خاصًا فى هذا الصدداإلشارة إل. أية حال

  الصالة نفسها ٦-١٣

جد  ى المس نعش ف دم التعرض التفصيلى . اصطفاف المصلين. وضع ال ع
  . صيغ الدعاء أثناء الصالة، مناقشة. ألرآان الصالة من الناحية الفقهية

ا مرتبط    ا  االهتمام بالعادات التى يبدو أنها تمارس خارج الصالة ولكنه ة به
اً  ًا وثيق ال         . ارتباط دع وأفع ا ب ادات بأنه ذه الع م ه دين معظ ال ال د وصف رج وق

رة، ونظرًا    . مستهجنة ة الكبي عرض تفصيلى لهذه العادات بسبب أهميتها الفولكلوري
  :ألنها لم تحظ باالهتمام الكافى من جانب الباحثين األوروبيين وهى

  الشهادة -١

  قراءة الفاتحة  -٢

  األدعية -٣

  الطواف بالميت فى المسجد -٤

  التكبير بعد األدعية -٥

رة، والظروف التى          ر من م ى الميت أآث مناقشة موضوع أداء الصالة عل
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ذه الظاهرة        . آانت تفرض ذلك أو تشجع عليه ى ه ومالحظة عدم وجود شواهد عل
  .من العصر الحديث

  الفترة بعد انتهاء الصالة وقبل الدفن ٧-١٣

ع   نظرًا ألن أداء الصالة ع ان المتب لى الميت يعتبر بمثابة انقطاع للجنازة، ف
ا     ازة طريقه ابع الجن الة أن تت د الص يعين    . بع ن المش زاء م ى الع ض   –تلق ى بع ف

ن يواصلوا مع        . بعد أداء الصالة -األحيان ذين ل ادة أولئك األشخاص ال وهم فى الع
دفن   ور ال ر لحض ى القب ازة حت ام  . الجن اه الع ة االتج   مالحظ

  .نحو إنهاء الجنازة عند المسجد –لمدن الكبرى خاصة فى ا –

  القبر -١٤
دفن    ى أن ال وهو موضوع الفصل الثالث من الباب الثالث، وترجع أهميته إل

الم        ى اإلس ة ف ن الجث تخلص م دة لل ة الوحي و الطريق الم   . ه رف اإلس ث ال يع حي
ثالً    ة م رق الجث رى آح كال األخ ر والجبان    . األش ل القب ذا الفص يتناول ه ذلك س ة ل

  .بالدراسة

  الجبانة ١-١٤

ة      دة العمراني ة والوح ع الجبان ين موق ة ب ة المكاني ة (العالق ة أو مدين ). قري
ة   زل للجبان ع منع ار موق ى مصر واختي ام ف ابع الع ذا  . الط ل ه ى مث ترط ف ا يش آم

  .استعراض تاريخى. بعيدًا عن فيضان النيل الموقع الجفاف، أى أن يكون مثًال

دة عمران   ل وح ون لك ل يك ة  ه ن جبان ر م ة أآث تعراض  . ي ع اس ة، م مناقش
  .جبانات القاهرة

ى    ية الت دات األساس ا والوح ى تكوينه رف عل ة للتع وصف تفصيلى للجبان
ا  ون منه وش . تتك واهد      . وصف الح وده والش ى وج واهد عل دم الش تعراض أق اس

ة فى األحواش        . الحالية الظروف السكنية وعوامل تيسير اإلقام ام ب مناقشة  . االهتم
ذا   ذه الظاهرة        له دين الرسمى من ه ة   . الموضوع مع عرض رأى ال مستوى رعاي

  .المصريين للقبور بصفة عامة
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  القبر نفسه ٢-١٤

ذا الموضوع فى            ه ه ذى حظى ب ر ال ام الكبي ى االهتم ة إل اإلشارة فى البداي
انى       . دراسات األوروبيين الم األلم د الع ه عن ذى درس في ع ال وخاصة المستوى الرفي

  . هانز فينكلر

وعين  ى ن ة إل ور بصفة عام د قسمت القب ى  . وق دوره إل ا ب ل منهم م آ ينقس
ه شخص واحد      : النوع الرئيسى األول هو . نوعين دفن في ردى وي ر الف وينقسم  . القب

حديث مفصل فى وصف آل منهما وتوزيعه . الشق، واللحد: إلى نوعين فرعين هما
وينقسم هو اآلخر  ) األسرةقبر (النوع الرئيسى الثانى هو القبر الجماعى . الجغرافى
  .وصفهما بالتفصيل. إلى نوعين

  شاهد القبر ٣-١٤

ر       ان القب د مك دم العصور هى تحدي . داللة الشاهد الذى يعرفه الشرق منذ أق
ر       وع القب ًا لن . وتتضمن هذه الفقرة حديثًا مفصًال عن أنواع الشاهد، فهى تختلف تبع

ر   ذا القب ـرأة يمكن أن يختلف      . ثم هى تختلف تبعا لنوع المدفون فى ه ر ام فشاهد قب
  .عن شاهد قبر رجل

  زينة القبر ٤-١٤

ور وهى     ات القب زيين     : األنواع الرئيسية لزين يض، والت اللون األب الطالء ب
ر     ى القب ة  . بالكتابات المختلفة والرسوم، وزرع النباتات الخضراء والزهور عل دالل

آل نوع من أنواع هذه الزينات حديث تفصيلى عن . هذه الزينات اعتقاديًا واجتماعيًا
  .وعن انتشاره

  احتماالت الدفن خارج الجبانة ٥-١٤

  :حديث غير مطول عن هذه االحتماالت المختلفة وهى

  .دفن الصوفية فى زواياهم) أ(

  .دفن األثرياء ومن إليهم فى المدارس التى ينشئونها أثناء حياتهم) ب(

  .الدفن فى المساجد ) ج(

  .  الدفن فى البيوت) د(
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  الدفن-١٥
ذا     وهو موضوع الفصل الرابع من الباب الرابع، وهو أيضًا آخر فصول ه

  :العمل ويتناول الموضوعات التالية

  عملية الدفن نفسها ١-١٥

ا   ترآون فيه ذين يش خاص ال ى  : واألش ترآين ف ع المش ادة جمي م الع وه
يارات،    دامهم أو بالس ى أق واء عل ر س ى القب ا حت ن يتابعونه ازة، أو م ا  الجن ق م وف

  .اشتراك النساء وإمكانياته. أشرنا من قبل

دفن بسرعة         ة ال ام عملي ازة، إلتم ل وصول الجن ر قب ذه   . إعداد القب ائم به الق
اء    ر بالحن ه، رش أرض القب ور مهنت ة وتط داد   . العملي اء إع رين أثن لوك الحاض س

  .القبر، وأثناء الدفن

دفن   " الطربى "من الذى يساعد  ة ال ذه   وإيضاح النظ  . فى عملي ة له رة العام
ة            ى بقي ة عل وق فى األهمي ت، وإن آانت تتف ا مظهر إلعزاز المي العملية، وهى أنه

  .عمليات التجهيز األخرى آالغسل والتكفين، وحمل النعش

دفن ة ال ار . وصف تفصيلى لعملي ام باالنتش اريخى واهتم تعراض ت ع اس م
  .الجغرافى 

  شياء التى توضع مع الميت فى قبرهاأل ٢-١٥

ة        رغم سع الم وفى مصر الفرعوني ة انتشار هذه العادة فى معظم أنحاء الع
دا   ادر ج وآى، موقف      . إال أن وجودها فى مصر الحديثة ن الوضع فى العصر الممل

  .والموقف فى مصر الحديثة. الدين اإلسالمى من هذه العادة

  تلقين الميت ٣-١٥

رد على   . توقيت عملية التلقين الملكين منكر    مغزى التلقين وهو القدرة على ال
ر  التلقين  . ونكي ائم ب موقف المذاهب من  . نص الكلمات التى تلقن للميت   . الشخص الق
وتفسير ذلك  . االنتشار الجغرافى للتلقين وقلته فى الصعيد وفقًا لمعلومات جالل. التلقين

  .فى رأيى بأن غالبية الصعيد تدين بالمذهب المالكى الذى يكره التلقين
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  قبرلالقراءة على ا ٤-١٥

ا   رآن وتوقيته راءة الق ا  . ق الم منه ف اإلس ذه    . موق ة له ور معين يل س تفض
ر فى مناسبات      . طبيعة القراءة فى فترة ما بعد الدفن. القراءة ى القب رآن عل قراءة الق
ه، صالة    . المسبحة: هو: طقس آخر خاص بأتباع الطرق الصوفية. أخرى تعريف ب

  .عدة رآعات على القبر

  الكفارة ٥-١٥

ارة  رالكف ى القب ازة من البيت إل ع الجن ل م ـواد . تنق ون من م يمكن أن تتك
ال،        ات مذبوحة، برتق ز، لحوم حيوان اء وخب مختلفة، خراف، خبز، ماشية، نقود، م

ك    ر ذل ًا للظروف االقتصادية        . بلح جاف، وغي ارة تبع ات الكف واع وآمي اختالف أن
ًا فـى هذا الصدد من  لألسرة وإشارة إلى أن بعض األسر يمكن أن ترهق نفسهـا مالي

  .أجل الظهور اجتماعيًا

ا بعنف من جانب           وم رغم مقاومته ى الي استمرار هذه العادة فى مصر حت
ى     . فهى قديمة متأصلة فرعونية وجاهلية فى نفس الوقت  . اإلسالم وجود شواهد عل

  .توزيعها اليوم طبقيًا. وجودها فى آل العصور

د وقت   عرض البيانات المخت. توقيت عملية الذبح لفة، التى تتفاوت فى تحدي
  . الصدقة على القبر. الذبح

  عادات أخرى ٦-١٥

م   يتم عند القبر دفع أجور بعض الفئات التى اشترآت فى التجهيز، ولو أنه ل
  .يتيسر جمع شواهد على ذلك من العصر الحاضر

دفن   د ال ر بع ى القب اء عل ادة، وضع   . رش الم ذه الع ن ه الم م ف اإلس موق
  .الخضراء على القبر بعد الدفن بعض النباتات

دفن     وم ال دين    . إيقاد مصباح أو شمعة على القبر فى مساء ي هجوم رجال ال
  .شواهد على وجودها اليوم. بشدة على هذه العادة
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  على القبرالتعزية  ٧-١٥

  .انتشاره جغرافيا. التعزية على القبر بعد الدفن، وقبل مغادرة الجبانة

  نتائج البحث -١٦

ذ  تطاع ه دة،     اس ادة جدي وت م ادات الم ة ع ى دراس ث أن يضيف إل ا البح
تعانة     مستندًا فى ذلك إلى نتائج الدراسة الميدانية ومالحظات الباحث الخاصة واالس
ى          درس حت م تنشر أو ت وآى ول ى العصر الممل بمصادر معظمها مخطوط ترجع إل

ا      . اآلن ى التس ة عل ة فى اإلجاب ؤالت التى  عالوة على هذا اتضحت االتجاهات التالي
  .طرحت فى مطلع هذا البحث والخاصة بالثبات والتغيـر فى عادات الموت

اتضح بادئ ذى بدء أن االتجاه إلى الثبات أو االستمرار فى عادات    ١-١٦
ذا  . الموت أوضح ما يكون إذا ما قورن بالعادات األخرى آالميالد والزواج ويبدو ه

ة     فى أن المؤثرات األورو –على سبيل المثال  – م تستطع أن تصبح ذات فاعلي بية ل
حقيقة أنه حدثت تغيرات فى عادات الموت، ولكنها لم تصب سوى   . فى هذا الميدان
اوت    . جوانب فرعية ديد التف ر ش دل التغي ر فى عادات الموت      . وآان مع ان التغي وآ

  .أوضح ما يكون عندما تعرضت ظروف الحياة فى مجموعها للتغير

  لعامة فى التغيرهات اوفيما يلى بعض االتجا

ى        د وهبطت إل ى حد بعي هناك بعض العادات التى فقدت معناها األصلى إل
ك      . مستوى طقس شكلى ى ذل ة عل د  . وتعتبر الصالة على الميت من أحسن األمثل فق

دفن   ل ال د  . آانت فى فجر العصر اإلسالمى وحتى العصور الوسطى أهم حدث قب فق
د       آان االعتقاد السائد فى تلك األيام أن هذ ل مساعدة حاسمة للميت عن ه الصالة تمث

ام   . الحساب ا     . ولكن هذه الفكرة أخذت تشحب مع األي ازة مكانته دت صالة الجن وفق
ويبدو هذا االتجاه فى هبوط المكانة الدينية واالجتماعية . األساسية التى آانت تحتلها

ؤم الصالة ن ي ى الو   . لم ت ف ى المي د يصلى  عل م يع ه ل ى أن ا ف دو أيض ا يب ت آم ق
ة فى الماضى      ر قليل الحاضر سوى مرة واحدة، على حين آان يحدث فى أحوال غي

  .أن يصلى أآثر من مرة

ادات، أن تحولت       ى الع وآان من جراء المظهرية والشكلية التى طرأت عل
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ان يضطلع    بعض الممارسات التى آانت تؤدى فى الماضى إعزازًا للميت، والتى آ
ة بها أقرب أقارب الميت وأصدقائه،  ى     . تحولت إلى أعمال محترف ذا عل ذآر من ه ن

سبيل المثال بعض األعمال السابقة على الدفن آالغسل وحمل النعش، والصالة على 
دفن    زه لل ر وتجهي ر القب ت، وحف انوا     . المي م آ ك أنه بة للممالي ع بالنس ان الوض وآ

ى   مرتبطين ارتباطًا وثيقًا ي –بفضل حالة العبودية السابقة  –يعتبرون أنفسهم  رقى إل
ا      . مستوى القرابة يلهم، مهم ز زم ادة بواجب تجهي ولهذا آان المماليك يضطلعون ع
ال، آالغاسل       . آانت رتبته ذه األعم اك مهن متخصصة له أما اليـوم فقد أصبحت هن

  .والغاسلة وحامل النعش واإلمام والحفار

د   اه الجدي ك   . وقد ظهرت فى العصر المملوآى إرهاصات هذا االتج دو ذل يب
ولكنا نرى عند . وجود اسم خاص للغاسل، ونقصد به هنا طبعًا العامل المحترففى 

 –الذى آان يكتب عن غاسل محترف    –) م١٤٤٢/هـ٨٤٥المتوفى سنة (المقريزى 
وم            اء من يق ه من األهل أو العلم د موت أنه آان يعتبر نهاية تعسة للميت أال يجد عن

وآى    . معينة وهى العملية التى تتم وفقا لطقوس. على تغسيله دو أن العصر الممل ويب
  .آان بمثابة فترة انتقال فى هذا الصدد

ز بأنفسهم فى        ات التجهي ى أداء عملي وتبدو آثار حرص المقربين للميت عل
ا     الماضى فى حقهم وواجبهم اليوم فى اإلشراف على هذه العمليات التى يضطلع به

ؤداه أن  ويعتمد هذا الحق على المعتقد الذى الزال . المحترفون سائدًا عند الشعب وم
ط       ه فق ان بروح ئ وإن آ ل ش رى آ عر وي ًا يش الحى تمام ت آ بب  . المي ذا الس وله

  .يحرص الناس حرصًا شديدًا على معاملة الجثة برفق ورقة

ة،          ٢-١٦ روق اإلقليمي الم الف رة بعض مع ذا البحث ألول م اتضحت فى ه
ا      على الرغم من أنه ال يمكن القول بأن مادة هذا البحث  ا آم د شملت مصر بأآمله ق

ا    ة آله م   . أنه لم يكن من المتيسر لى أن أتتبع آل جزء تفصيلى فى المنطق ونحن نعل
ر       –طبعًا أن المصادر المملوآية  ا بكثي ذلك     –ومصادر أخرى أحدث منه تم ب م ته ل

  .إطالقًا

ى الشكل           د حافظت عل وهكذا اتضح أن عادات الموت فى صعيد مصر ق
من هذا على سبيل المثال أنه ال يسمح للنساء فى   . وجه البحرىالتقليدى أطول من ال

ر . الصعيد باالشتراك فى الجنازة أو حضور الدفن . آما ال يحق لهن المبيت عند القب



٢٧٩  

  

د        ال عن دة لي على حين أن النساء فى بعض مناطق الوجه البحرى تستطيع قضاء ع
ور ال   . القبر ا أن قب صعيد ال تعرف الغرف    وقد يرتبط الوضع بالظاهرة التى مؤداه

ذه الغرف فى الوجه البحرى      ذه     . الجانبية للزوار، بينما توجد ه يم النساء فى ه وتق
ال          . الغرف عادة ى سبيل المث ا عل ذآر منه اه ن ذا االتج ى ه وهناك شواهد أخرى عل

اء  ام النس ة، وقي ى الوجه البحر ى دون إزال ذارى ف م الخاص بالع رك شعر الجس ت
ى آون       . البحرى أيضًا بخياطة الكفن فى الوجه ا إل روق وغيره ذه الف ربما ترجع ه

  .المرأة فى الصعيد أآثر تخلفًا بصفة عامة من المرأة فى الوجه البحرى

ة  ا يتصل بغسل الجث ابهة فيم ة المش روق اإلقليمي د الف الزال . ويتضح أح ف
ار    اه اآلب ا  (الشائع فى الصعيد فقط أال يستخدم فى الغسل سوى مي ه أى ال تستخدم مي

ار  ). أنابيب الشرب  -ويالحظ أيضا   . ويجب بعد الغسل إلقاء هذا الماء فى نفس اآلب
رع     -فى نفس االتجاه  اة بق أن الوجه البحرى فقط هو الذى يعرف مسألة إعالن الوف

ين  اع مع ة بإيق ى العصر     . الطبل واهد إال ف ا ش رد عليه م ت الن ل ة لإلع ى طريق وه
ذى . الحديث ة        وأخيرًا فالصعيد فقط هو ال ادات القبطي ة من الع يعرف أشكاًال مختلف

دفن اإلسالمى        دين القبطى يشارآون فى ال زور   . واإلسالمية، فنرى رجال ال ا ي آم
  .المسلمون حفالت الدفن عند األقباط

د            ين الصعيد والوجه البحرى ق روق ب ذه الف ل ه أن مث ا ب ونحب أن ننوه هن
ر     . اتضحت وأشير إليها فى بعض مجاالت الحياة األخرى  در األآب ا يرجع الق وربم

ظ   د حف ى أن الصعيد ق ا إل رة-منه ى ظروف آثي ة  -ف ل الخارجي أثير العوام ن ت . م
ادات    ى الع ة ف روق اإلقليمي ة الف ك أن دراس عبية   -المصرية والش اة الش ل والحي ب

ى اإلطالق  ى    -المصرية عل ت الحاضر، فه ى الوق ة ف داف البحوث الملح ن أه م
ى         ة ف اطق الثقافي الم المن د مع ى فى سبيل استخراج وتحدي الخطوة األساسية واألول

  .مصر

  

ة   ٣-١٦  -نالحظ منذ أوائل القرن العشرين أن التناقض بين الريف والمدين
ة    الذى يتضح فى مص    نفس الطريق ا ب ة        -ر آله روق اإلقليمي ى الف دأ يطغى عل د ب ق

ا،   . القديمة ويتوقف مدى وضوح هذا التناقض على ضخامة المدينة ودرجة عمرانه
ا ة لمواطنيه ا . والظروف االجتماعي ا قارن ون إذا م ا يك رق أوضح م ذا الف دو ه ويب
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  .العاصمة القاهرة بالمناطق الريفية

ة ال  ة مالحظ فة عام ن بص ةويمك مات التالي راج : س و إخ اه نح أن االتج
م يحدث   ة الموضوعية ل ى المعامل ن النطاق الشخصى إل ع األجر م اعدة ودف المس

ـد من العصر      . حتى اآلن إال فى المدن فقط تقريبًا اهرة شواه وقد وردت بالنسبة للق
ى     . المملوآى على وجود حمالين محترفين لحمل النعش ة عل ودلت الدراسة الميداني

يئًا         أن هذ ط، وال زال ش دن فق وم إال فى الم اد ال يوجد الي ا التخصص االحترافى يك
  .استثنائيًا فى الريف

آما أن الصفة العامة للحياة المدنية، وهى التعامل النقدى، تبدو واضحة فى  
ادة،         . عادات الموت أيضا   دا ع دن أجورهم نق رون فى الم ويتلقى المساعدون الكثي

واد  على حين الزال القدر األع ظم منهم فى الريف يتلقى هذا األجر عينا، آما أن الم
  .الحديثة قد استخدمت فى المدينة ألول مرة

ويرجع  . ومن األمثلة األولى على ذلك استخدام الصابون فى غسل الميت     
اهرة أيضا           رن التاسع عشر، وهو من الق ل الق ى أوائ ك إل ذ  . أول شاهد على ذل ومن

وع  . ن ينتشر تدريجيًا من المدن إلى الريفذلك التاريخ أخذ الغسل بالصابو وأخذ الن
ل    -القديم من الغسل   ل والسدر    (بواسطة التواب ة آالتواب واد العطري خ ... الم ى  ) إل إل
  .حيث ال يستخدم اليوم إال فى مرة الغسل األخيرة. الدرجة الثانية

تستخدم اليوم بكثرة فى المدن طرق اإلعالن الحديثة عن الوفاة آاإلعالنات 
ى الصحف        ات ف ات الوفي ارع وإعالن ى الش اس ف ى الن وزع عل ى ت ة الت المطبوع

د        . والبرق والتليفون انوا ق ذين آ ط، ال ى المتيسرين فق ولم يعد استخدامها قاصرًا عل
ك أن الوقت فى       . استخدموها ألول مرة ة ذل ذه الوسائل الفني وسرعان ما انتشرت ه

وم        دفن ال يتجاوز الي اة وال وع الوف ين وق ات     . مصر ب ع الخطاب ذلك ال يمكن أن تنف ل
  .الشخصية وال إعالنات الوفاة التى  ترسل بالبريد لإلعالن عن الوفاة بشكل فعال

ازة     تص بالجن ا يخ د فيم ر جدي مات تغي د اتضحت س ان  . وق ين آ ى ح فعل
م   ى المسجد، ث ه إل وفى في ذى ت ن البيت ال يعون الميت م ى الماضى يش زون ف المع

رًا   . لقبر سيرًا على األقدام دائمايرافقونه من هناك إلى ا نجد اليوم ظاهرة تتكرر آثي
د المسجد   ى     . فى المدن الكبرى، أال وهى انتهاء الجنازة عن ل إل ة تنق وأصبحت الجث
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ى          ل بعض المشيعين إل ازة فى المسجد، وينتق القبر بالسيارة بعد انتهاء صالة  الجن
  .خاصة أو سيارات األجرةخارج المدينة بالسيارات ال -عادة-الجبانة الواقعة 

رى    دن الكب ى الم رور الصعبة ف ى ظروف الم ود إل ذه القي ل ه ع مث وترج
ة أضعف      ى أن الصالت الشخصية فى المدين ت، وإل ى الوق وم إل ار إنسان الي وافتق

  .منها فى الريف

ة  ٤-١٦ روق االجتماعي نفس  -تتضح الف ى الريف ب اهرة ف ى ليست ظ الت
ة  ى المدين ا ف وح ظهوره ى  -وض ـادةف كل الع ى ش رأ عل ذى يط ر ال ا . التغي أم

ا   ى حاليهم ى      . المضمون والتتابع فإنهما يظالن عل روق التى تنعكـس عل وترجع الف
ة  ة االجتماعي ة  -شكل الممارس ن ناحي ات  -م رة للطبق ة الكبي ات المالي ى اإلمكاني ف

ة أخرى      ة من ناحي اليب الفني ى   –وهى تتضح   . العليا، وفى سرعة استخدام األس عل
ال  بيل المث ى     –س ذى يوضع عل ـاء ال ة الغط ون وزين اش ول بة وقم وع الخش ى ن ف

  .الخشبة

على استخدام القطن  -منذ أوائل القرن التاسع عشر   –وهناك شواهد آثيرة 
دها    ا األسرة لفقي ن    . بل والحرير فى صنع األآفنة، التى تخيطه ة الكف اوت نوعي وتتف

و    ة ألسرة المت ر       وسعره تبعًا للظروف المالي ى أفق ا حت ات العلي داء من الطبق فى، ابت
د      ن جدي ات آف ع نفق تهم فى أقمشة     . الفقراء الذين ال يستطيعون أصًال دف دفنون مي في

  .مستعملة

ا           رى التى يجوبه وم أن عدد الق ذ الماضى وحتى الي ونالحظ فى الريف من
الميت فكلما ازدادت أهمية . المنادى إلعالن حالة الوفاة يخضع لمدى أهمية المتوفى
  . آلما آثر عدد القرى التى يجب عليه أن يجوبها المنادى

رة       ات الفقي ك الطبق ى تمس ة إل روق االجتماعي ن الف ر م دد آخ ع ع م يرج ث
بالتراث فى عادات الموت بدرجة أقوى من األغنياء، الذين تحولت الصرامة عندهم 

اة ى أسلوب حي واع ا. إل وع من أن ل آن واح والعوي ثًال أن الن ذا م إلعالن عن من ه
على حين أصبح  المتيسرون   . الوفاة لم يعد معروفًا إال فى األحياء الفقيرة فى المدن

  .يستخدمون األساليب الفنية المختلفة ألداء نفس الغرض

ى   ات ف ات الوفي تخدام إعالن ًا باس دأون دائم ذين يب م ال اء ه ان األغني فك
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ا   بينما تأخر ا. الصحف والبرقيات والمكالمات التليفونية ى م ستخدام الفئات األدنى إل
  .ويشبه هذا استخدام عربات نقل الموتى لقطع المسافة من المسجد إلى القبر. بعد

ل       ٥-١٦ ى النساء تتصف بمي ذها عل اتضح أن العادات التى يقع عبء تنفي
تها     وم الرجال بممارس ك     . إلى الثبات أآثر من تلك التى يق والشك أن من أسباب ذل

ولن يمكن . فى االعتبار الفرق بين الجنسين فى ظروف التعليم التى يجب أن نأخذها
ة إال فى            اة العملي دان الحي ى مي دريجيًا إل رأة ت أثير دخول الم ى ت بالطبع التعرف عل

تقبل ن   . المس ى يمك رأة، والت اهمة الم دة مس ى ش اهرة أيضا إل ذه  الظ ع ه ا ترج آم
  .إظهارها

ة لل     ٦-١٦ ى أمثل ور عل ى العث دين     لم يوفق البحث إل ا ال ادات التى هاجمه ع
وم      ذا الهج ل ه ك بفع د ذل رت بع ت أو تغي وآى، واختف ى العصر الممل مى ف . الرس

ا      دين يحاربه ان ال ادات التى آ ان  . ويمكننا أن نعرض هنا لنماذج قليلة من تلك الع آ
ذلك         ة ب م تكن ملزم ا ل ازة، ولكنه ى  . للمرأة فى الجاهلية حق االشتراك فى الجن وعل

ذه القاعدة      الرغم من  أن اإل ازة، إال أن ه ع الجن دة أن تتب سالم جاء وحظر عليها بش
رة       ك الشواهد الكثي ى ذل دل عل ا ت ك أيضا الوضع     . آانت تخرق دائما، آم ويشبه ذل

  .بالنسبة للصراخ والعويل

دين إال أن    فعلى الرغم من آل التحذيرات والتحريمات التى رددها رجال ال
ت  اء آان وم  -النس ى الي زال حت اطق   وال ت ى بعض المن م   -ف ها وتلط زق مالبس تم

ى بعض        . إلخ...خدودها  اظ عل م سـر الحف ا أن نفه وعلى حين يبدو من اليسير علين
اس  ين الن ن أع دًا ع ها بعي ى تمارس ادات الت ات  -الع ذيرات والتحريم م التح رغ

ى        . مثل إزالة شعر جسم الميت  -المتكررة  ديم حت اس بالق ا مدى تمسك الن يتضح لن
ى مدى     فى آل  ازة عل ة للجن العادات الظاهرة، أيضًا مثل الحفاظ على المشية البطيئ

  .وقد حاول اإلسالم عبثا أن يفرض مشية أسرع للجنازة. هذه القرون الطويلة

ى النبى     ر أساس فى معظم       -وقد حرص الشعب على اللجوء إل ى غي وعل
ين     -األحيان  ة وب ه  المتوارث ين عادات ه  لتبرير مسلكه، وللتوفيق ب ذا    . عقيدت دو ه ويب

ى اإلسراف فى صنع      التناقض أوضح  ما يكون عندما يحاول الناس تبرير ميلهم إل
  .باختالق أحاديث نبوية -الذى توجد عليه شواهد منذ فجر اإلسالم -الكفن 
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ادات       ى بعض الع وم عل داف الهج ج وأه ث أن حج ن البح ذلك اتضح م آ
ذآ  ة    والممارسات االجتماعية لم تتعرض لتغيير ي رون الطويل ى مدى الق دلنا  . ر عل ي

اب        ع عشر وآت رن الراب ى الق على ذلك المقارنة بين آتاب ابن الحاج الذى يرجع إل
د     ى  . محمد عبد السالم الذى لم تنقض على ظهوره بضع عشرات من السنين بع عل

اقض    ذا التن ة به د فى     . أن هذا ال يدل أبدا على أن عامة الشعب واعي ا هى تعتم وإنم
اء    -مزعوم -على اتباع  -حتى اليوم -لكل عادة  ممارستها للنبى، وصحابته، وللعلم

  . والصالحين األولين

*    *    *  
  القسم الثانى

  هذا البحث وأدلة العمل الميدانى -١٧

  تجارب مصرية وعربية

رة   عبية فك د الش ادات والتقالي ة للع ة العلمي ل الدراس ة دلي ى مقدم أوضحنا ف
راث الشعبى       األدلة، وأهميتها، ودورها ف  نظم للت ة الجمع العلمى الم . ى تنظيم حرآ

م  م آانت   . )١٠(ومن ثم خطورتها الفائقة آأداة لتنشيط هذا الجهد، واالرتقاء بهذا العل ث
أول أوجه أهمية هذه الرسالة أن يسرت على المجموعة التى عملت فى وضع أول     

ذى   تغطية موضوع الموت ١٩٦٩دليل لعادات دورة الحياة فى مطلع عام  ، األمر ال
زواج    يالد، وال وآانت  . حفز إلى مزيد من االجتهاد والطموح لتغطية موضوعى الم

ن    رة م ة المبك ذه المرحل ى ه دليل ف ذا ال ا ه ى خرج به اهرة الت ة الصورة الب النتيج
ور المصرى   ان بحق    . البحث العلمى المنظم فى حقل علم الفولكل د آ ا آتب    –فق آم

ا  م تكن        – ١٩٦٩م محمد الجوهرى فى تقديمه له ع ًا فى الصحراء، إذ ل ل زرع يمث
المكتبة العربية قد عرفت من قبل أداة متخصصة جيدة اإلعداد الستخدامها فى جمع  

ة، تتابعت المحاوالت من جانب بعض          . التراث الشعبى ك المحاول ذ صدور تل ومن
د وق . الزمالء الكرام، ومن جانب بعض التالميذ، الذين أصبحوا اآلن زمالء أعزاء  

ة   اضطرد العمل فى استكمال الدليل نفسه، وفى استكمال باقى أدوات الدراسة العلمي
ور   للتراث الشعبى، باالستعانة بقدر اإلمكان بأحدث مكتسبات وإنجازات علم الفولكل
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  .على المستوى العالمى

اة جاءت ثمرة لكل هذه التجارب        ثم صدرت طبعة جديدة من دليل دورة الحي
ة،        والمحاوالت، نرجو  ة العلمي ادة الميداني راآم الم ادة من ت أن تكون قد نجحت فى اإلف

راث الشعبى   ومن حق آل    . آما نجحت سابقتها فى تحريك وتنشيط الدراسة العلمية للت
زة      ا العزي راث بالدن مصرى أن يفخر ويعتز بهذا التراآم الهائل للمادة المجموعة من ت

من ثمار هذا الضبط والتطوير ألدوات مصر، ووطننا العربى الكبير، والذى آان ثمرة 
دانى لجامعى        . الجمع العلمى المنظم دة للعمل المي ة الجدي وقد صدر من مجموعة األدل

اة،         ن دورة الحي ث ع زء الثال عبية، والج دات الش ن المعتق زءان ع عبى ج راث الش الت
ة الما       دة، والجزء الخامس عن الثقاف ام وآداب المائ ة  والجزء الرابع عن عادات الطع دي

  .الريفية، والسادس عن الموسيقى الشعبية

ا أصدرناه      ل آخر مم ومع أن هذا الجزء من الدليل قد طبق أآثر من أى دلي
د تراآمت     ه ق ع أن احثين، وم ن الب ا م ى إصداره، أو صدر عن غيرن ارآنا ف أو ش

بالحذف واإلضافة أو تغيير الترتيب   –بفضل ذلك ثروة هائلة من مقترحات التعديل 
دليل       إال  – املة لل ادة صياغة ش د إلع م يحن بع ه من    . أننا رأينا أن الوقت ل رى أن ون

ن        ول م رة أط ين فت احثين والمهتم ور الب دليل لجمه زاء ال رض  أج ب أن تع األنس
ة أعرض    الوقت، تتعرض فيها لمزيد من االختبار والتجريـب، وتصل فيه إلى طائف

ة   خاصة فى وجود بقية أجزاء . من الدارسين والباحثين الدليل األخرى، ألنه فى حال
ر شموًال        ادة النظر بشكل أآث تزامنها، وتجربتها معًا، وعلى نطاق أوسع، يمكن إع

ادة الترتيب    د الجوهرى     . وتأصيًال فى قضايا الحذف واإلضافة وإع د محم ذا أآ وله
ة أجزاء       ة لكاف ة آامل ى ضرورة أن تصدر أوًال طبع دة عل ة الجدي ة الطبع فى مقدم

رة           الدليل، وتب ا م اد النظر فيه م يع زمن، ث ة من ال رة آافي قى معروضة للتجريب فت
ة  . واحدة نظرة شاملة متكاملة، سوف تتسم فى هذه الحالة بقدر أآبر من العمق والدق

ى         ارئ من االطالع عل ى أال يحرم الق دليل عل وقد حرص فى الطبعة الجديدة من ال
د استخدم فى      ثمرات التجارب البارزة للطبعة السابقة من هذا الد ه ق ليل، خاصة وأن

ارج        ر وخ ل مص توى داخ ة المس وث رفيع ة وبح ائل علمي ة لرس ادة علمي ع م جم
ة    وراه  (مصر، وأن أغلب تلك البحوث قد قدم لنيل درجات علمي أو ) ماجستير ودآت

  ).أستاذ مساعد، وأستاذ(للترقية إلى مناصب جامعية 
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ة بعض ال     ك الطبع ن تل ث م م الثال ى القس دم ف ذا ق ـل وهك ات للتعدي مقترح
دة      ) بالحذف واإلضافة وتغيير ترتيب األسئلة( ا بعض المحاوالت الرائ التى أثمرته

  . الستخدام هذا الدليل فى جمع مادة ميدانية جمعًا علميًا

ا تلك      وقد اختار ثالث رسائل للماجستير والدآتوراه نشر أصحابها فى داخله
ة الطبعة األولى       المقترحات بالتفصيل بناء على الدعوة التى آا  نت منشورة فى مقدم

دة أيضًا، والتى ترجو الجامعين        من الدليل، والتى تكرر نشرها فى هذه الطبعة الجدي
الذين سيستخدمون هذا الدليل أال يبخلوا بتسجيل ملحوظاتهم واقتراحاتهم، سواء حول   

دة ئلة جدي ئلة، أو عن إضافة أس خ...صياغة األس ى حسب. إل ائل هى عل ذه الرس  وه
ا  ن إنجازه اء م ب االنته ة : ترتي وانى المعنون د الفرن ى حام الة من ح : رس بعض مالم

اة   التى  . التغير االجتماعى والثقافى فى الريف المصرى آما تعكسه عادات دورة الحي
مس،         ين ش ة ع ات، جامع ة البن اع، بكلي م االجتم ن قس دآتوراه م ة ال ا درج ت به نال

ميح  . ١٩٨٩ الة س ى رس ة ه الة الثاني ة والرس عالن المعنون دالغفار ش وت : عب الم
الى      . دراسة ميدانية. والمأثورات الشعبية د الع وقد نال بها درجة الماجستير من المعه

ون،   ة الفن عبية، أآاديمي ون الش د   . ١٩٩١للفن عاد محم الة س ى رس ة ه الة الثالث والرس
ة دالعزيز خميس المعنون اة: عب ادات دورة الحي ة ال. ع ة، لقبيل ة فولكلوري محس دراس

النوبية، إشراف علياء شكرى، وأجيزت من قسم االجتماع، بكلية البنات، جامعة عين  
ذه الدراسات      . ١٩٩١شمس لنيل الدآتوراه، عام  ونشرت مقترحات آل دراسة من ه

ل دورة             ة من دلي ـن فصول القسم الثالث من الطبعة الثاني الثالث فى فصل مستقل م
  .الحياة

ذ     ع من نفس ه ة       وقدم القسم الراب ادة الميداني اذج من الم دليل عرضًا لنم ا ال
ثالث نفسها         ك الرسائل ال أخوذة عن تل دليل نفسه، م وآنت  . التى ُجمعت بواسطة ال

ه       ى من ة األول ام  (ألح على زمالئى فى وضع الدليل منذ العمل فى الطبع ) ١٩٦٨ع
د ُجمع    ون ق ة تك ادة الميداني ن الم ة م ة بعين ذه األدل ل ه ذييل مث ان ضرورة ت ت ببي

ان  . بواسطة الدليل نفسه الذى نقدمه للقارئ المتخصص أو المهتم ولكن هذا الرأى آ
ة  ه بعض الظروف العملي ت تحول دون تحقيق ا آان ل بالمعارضة، آم ى أن . ُيقاب إل

دة        ام وآداب المائ دانى لدراسة عادات الطع د  (تصديت إلعداد دليل العمل المي المجل
ابقة، حيث نشرت      ، فحققت ر)١٩٩٣الرابع، اإلسكندرية،  ذت خطتى الس غبتى ونف
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ام   وهو  (فيه بعض نماذج من المادة الميدانية التى ُجمعت بواسطة دليل عادات الطع
  ).بعد مخطوط

*    *    *  
  القسم الثالث

ة    ال علمي سأحاول فيما تبقى من فقرات هذه الدراسة أن أستعرض عدة أعم
اذج  – دليل، وأ –مجرد نم ذا ال اد أصحابها من ه ى أف امى الت ـن اهتم ذلك م ادوا آ ف

ديم   اة   –الق ادات دورة الحي دد بع تمر والمتج ارئ ال  . المس يالحظ الق ا س ى آم وه
دها      وت وح ادات الم ى  ع ر عل دمًا      (تقتص ق تق ك وحق ل ذل ها فع ان بعض وإن آ

ا     )متميزًا ا آله اة، أو تغطيه ذا  . ، ولكن الغالبية تغطى بعض مراحل  دورة الحي وهك
ى   –د مرور ثالثة عقود ونصف على آتابة هذه الرسالة بع –أستطيع القول اليوم  أنن

ا،      ة البحث فيه ا وتنمي وير مجاله ى تط ل عل ابرة العم ل الصبر والمث ت بك د تابع ق
ام   ى األم وات إل ا خط ال به ال   . واالنتق ذه األعم ى أن بعض ه وز أن ننس  -وال يج

ا من   هى جهد علمى أصيل وفضل آبير للمشرفين علي  -خاصة الرسائل الجامعية  ه
فالحرآة العلمية الواسعة . زمالئى داخل مصر، أو فى مختلف أقطار الوطن العربى

رده، وال    النطاق، النشطة اإليقاع، الغزيرة الثمار ال يمكن أن تكون جهد شخص بمف
  .)٧(يصح أن تكون إنجازًا فرديًا، ألنها فى النهاية ملك العلم، ثم بعد ذلك ملك التاريخ

رات    ة والبحوث        وفيما يلى من فق ال العلمي ك األعم ًا من تل استعرض جانب
رها      اريخ نش ب ت اعديًا حس ة تص ة، مرتب ائل الجامعي ة، والرس   . )٨(األآاديمي

ة    روض المقدم ع الع ة    –وجمي تثناءات طفيف ع اس وعة    –م ن الموس أخوذة ه م
روحة  ة المش ذين    : الببليوجرافي ديها الل ات، بمجل وث ودراس ى، بح ور العرب الفولكل

  .)٩(اآلنصدرا حتى 

  عادات الزواج بالمنطقة الغربية-١٨

  من المملكة السعودية

ة       . أحمد عبد اإلله عبد الجبار ة العربي ة من المملك ة الغربي زواج بالمنطق عادات ال
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د الجوهرى  / دراسة ميدانية أنثروبولوجية حديثة: السعودية : جدة  -.إشراف محم
ة  -.ص٢٤٤-.١٩٨٢، ]ن.د[ تير(أصًال أطروح اهرة جام –) ماجس ة الق ة  –ع آلي

  .قسم االجتماع –اآلداب 

ى   د ف ادات والتقالي ه الع ذى تلعب دور ال الم ال م مع ة رس تهدف الدراس تس
ن       زء م ذا الج ين ه ة ب ة الوظيفي كه، والعالق ع وتماس دة المجتم ى وح ة عل المحافظ
ـا  ة، وم ية االقتصادية واالجتماعي ه الرئيس ع آكل ونظم ة المجتم ين ثقاف راث وب الت

ا باإلطار          يرتبط بع  ة وارتباطه ا الوظيفي ا داللته ة له زواج من عناصر مادي ادات ال
عودى  ع الس ى المجتم ة ف ام للثقاف بعة   . الع واب تضم س ة أب ى ثالث ة إل م الدراس تنقس

  . فصول، عدا المقدمة والخاتمة والمالحق

ى          زواج ف كاله، وال زواج وأش وم ال ى مفه ة األول ول الثالث اول الفص وتتن
عودى   ع الس ة المجتم ع الدراس ة    . ومجتم لب الدراس د ص ذى يع ل ال اول الفص ويتن

ن حيث   زواج م ى ال النظرة إل دأ ب ة، ويب ة الغربي ى المنطق زواج ف د ال ادات وتقالي ع
من خارج أو داخل     –أهميته وسن الزواج وتقلص تعدد الزيجات، االختيار للزواج 

ة  ين الخط   –القبيل ة ب ة، العالق م موضوع الخطوب زواج المفضل، ث ى وال ين والت يب
ة        روق الريفي ن الف ًا م ى انطالق دم التحاش ى ع ى حت ى الكل ين التحاش ا ب راوح م تت

ه      . الحضرية والتغييرات التى حدثت فى المجتمع م تناولت الدراسة المهر ووظائف ث
ديم المهر     م  . واختالف قيمته والعوامل التى أدت إلى ذلك، وطقوس وممارسات تق ث

ق       تناولت عقد القران وموعده والم د توثي ا عن ه مراعاته أذون واألمور الواجب علي
ران   العقد، ومكان العقد وآيفية إجرائه، وموآب العريس إلى منزل العروس لعقد الق

زل         . والتغيرات التى طرأت عليه ى من ه إل ة نقل از العروس وآيفي ى جه ثم انتقلت إل
از، وا    ار الجه ة اختي ا، وآيفي ه وتغيره ات المصاحبة ل ة والممارس ه الزوجي رتباط

اعى واالقتصادى ة من . بالوضع االجتم دايا المقدم ى اله د، وتعن ى الرف ل إل م تنتق ث
ه     )النقوط(المدعوين فى حفل الزفاف  ة توجي ا، وآيفي دلوالت اختالفه ، ونوعيتها وم

ل،    ات الحف الدعوة للحفل، والقائم بها، وآيفية التصرف فى الرفود الزائدة عن متطلب
  . لحفل ومناسبات رد الرفدوآيفية تقديم الطعام فى ا

وبعد ذلك تناولت الدراسة حنة العروسين من حيث موعدها واسمها المحلى     
ائم  ة  –والق دها،   –بتحني تم تردي ى ي انى الت ا واألغ العروس ومالبس العروس أثناءه
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ا       ائم به ريس والق ة الع م حن بة، ث ذه المناس روس به ى الع ريس إل ة الع ل . وهدي وتنتق
ام      الدراسة إلى حمام ا ه، وحم ه والممارسات المرتبطة ب لعروس وموعده، وآيفية أدائ

ل الزفاف      م حف ه     (العريس ومكان الحمام وموعده، ث ة عن ام آناي ) وتستخدم آلمة المق
تعارة        ا، واس ائم به ه والق دعوة إلي ه وال رأت علي ى ط رات الت ه والتغي ده ومدت وموع

ات أص        ل، وواجب ذه البيوت تجاه    البيوت المجاورة لبيت العريس إلقامة الحف حاب ه
ات     روس، والممارس زل الع ى من ريس إل ب الع روس، وموآ زيين الع دعوين، وت الم

وآيفيتها والممارسات الواجب اتباعها أثناءها ) الكوشة(المصاحبة الستقباله، والنصبة 
رات التى          ا واألغانى، والتغي من جانب العروس وأسرتها ومالبس العروس وتكلفته

  . مكانه وطقوسهطرأت على االحتفال و

بحة      ى الص ة إل ل الدراس م تنتق باحية(ث الى    ) الص وم الت باح الي ى ص وتعن
ل        ى بيت العريس قب للزفاف والممارسات المتبعة فيها، من حيث ذهاب العروس إل

بة    ر، والنص الة الفج بيحة(ص رة     ) التص دايا أس ا وه ه ونوعيته ريس وأهل ن الع م
ذه ال    تالف ه رته، واخ ريس وأس ى الع روس إل رى الع ن الق ات ع اول . ممارس وتتن

ا،      ة إعالنه ا، وآيفي د أدائه ا، وموع ا وداللته ارة وأهميته ة فض البك ة عملي الدراس
  . وممارسات هذا اإلعالن والتغيرات التى حدثت به

ه   ثم تنتهى الدراسة ببيت الزوجية وموقعه والتغيرات التى حدثت به وتكوين
ام المرسل     وموعد االنتقال إليه من العروس ومن العريس و     ال، والطع ة االنتق آيفي

ا العريس وموعد      وم به إلى العروس من أسرتها ومدة إرساله، والممارسات التى يق
  . خروج العريس ألول مرة بعد الزواج

  منهج دراسة دورة الحياة -١٩

دوة        دم لن ث مق اة، بح ة دورة الحي نهج دراس ى م يات ف ا، أساس بحى حن ل ص نبي
مرآز التراث الشعبى لدول : الدوحة -).مرحلة الميالد(عادات وتقاليد دورة الحياة 

  .ص٣٥-.١٩٨٨الخليج العربية، 

م      ال عل ى مج احثين ف داد الب ى أع ردًا ف دًا مط اك تزاي ف أن هن رى المؤل ي
الل      ن خ ذا م أتى ه اة، وي ة دورة الحي ين بدراس ا المهتم ور واألنثروبولوجي الفولكل

اس التى    يالد وحتى الموت      أهمية ذلك المجال فى فهم ممارسات الن دور حول الم ت
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ل     رتبط بعوام ة ت ة ثقافي اهرة اجتماعي اة ظ ل دورة الحي ث تمث الزواج، حي رورا ب م
  . بيولوجية وتتمتع بقدر من العمومية ال تنافسها فيها ظواهر أخرى عديدة

ذا   حاول الباحث من خالل الدراسة أن يقدم آفاق وأبعاد المنهج فى دراسة ه
ع  الموضوع بدءا من الباح ث وأدواته ومنهجه فى دراسة ظواهر دورة الحياة، وموق

بها، والطرق التى        درات التى يجب أن يكتس الباحث من المجتمع الذى يدرسه، والق
ا        ا بينه ارن فيم ا، وآيف يق يجب أن يتبعها فى تحليل وتفسير المعلومات التى جمعه

اهرة   تقبل الظ ؤ بمس م التنب ات، ث ى التعميم ى ا. للوصول إل ا أول ًا آم لباحث اهتمام
دانى   "خاصًا بموضوع  ل الجمع المي أداة رئيسية لجمع       " دلي ذى شاع استخدامه آ ال

رات     دليل، والمتغي ئلة ال ياغة الباحث ألس ه لص الل تناول ن خ ك م ات، وذل المعلوم
ة  ذا السياق      . المجتمعة فى إعداد الدليل، والخبرات الميدانية الالزم اول فى ه ا تن آم

دل   ذا ال ق به كلة تتعل ى    مش ذا المعن ًا به ًا خاص ا عنوان ل له يد أم  : "يل جع دليل س ال
  ؟"خادم

آما ناقشت الدراسة فكرة وجود لهجات محلية متنوعة، وآيف يتعامل معها 
ر     ة التقري دوين وآتاب ة الت ادة ومرحل ع الم دانى لجم ل المي ة العم ى مرحل الباحث ف

ار   وآذلك فقد قام الباحث بتوضيح ضرورة أخذ التغ. النهائى للبحث يرات فى االعتب
ة         رات فى بني ة وتغي رات تكنولوجي ة لحدوث تغي عند دراسة دورة الحياة، وقدم أمثل

اة       ة فى دورة الحي ر ظواهر ثقافي ى تغي ر من     . المجتمع وأثرها عل وفى القسم األخي
د         ا عن زود منه ى ألى باحث عن الت الورقة ناقش الباحث الروافد العلمية التى ال غن

واهر دورة  ته لظ ا      دراس ى األنثروبولوجي ائدة ف ات الس اهيم والتوجه اة، آالمف الحي
ة والصحية ات الطبي نفس، والمعلوم م ال ات عل اع، ومعطي م االجتم ذا . وعل تم ه اخت

اذا البحوث   -١: الجهد بعدة تطلعات اشتملت على ثالثة موضوعات محورية هى  لم
د د؟، والج ادات وتقالي تقبل، هل هى ع اة؟، وبحوث المس ى دورة الحي ة ف وى العلمي

ه  . إضافـة إلى التسجيل الثقافى ومن خالل هذه الموضوعات عرضت الورقـة لتوجي
تقبل     الباحث لكى يكون واعيًا بجدوى دراسة دورة الحياة، والتوسع فى بحوث المس
د، وأيضًا  ادات والتقالي ى مجرد رصد الع اة عل لكى ال تقتصر دراسات دورة الحي

ائج        توجيـه االنتباه إلى إمكانيات و اع المجتمع من نت ة انتف ر فى آيفي ضرورة التفكي
  . هذه البحوث
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  التغير االجتماعى والثقافى فى الريف المصرى  -٢٠
  آما تعكسه دورة الحياة 

وانى   راهيم الفرن ى إب ا      . من رى آم ف المص ى الري افى ف اعى والثق ر االجتم التغي
اة ه دورة الحي كرى/ تعكس اء ش راف علي اهرة،  -.إش  -.ص٣٢٨ -.١٩٨٩الق

  .قسم االجتماع -آلية البنات-جامعة عين شمس -)دآتوراه(أطروحة 

اعى      ر االجتم اد ومصادر التغي تقوم الدراسة على محاولة التعرف على أبع
رى المصرية        ع دراسة إحدى الق اة من واق . والثقافى، وأثره على عادات دورة الحي

ا      ذه الع رات التى   تبدأ الدراسة بعادات الميالد فتناولت مختلف جوانب ه دات والتغي
رأة،   ) بدءًا بالتأخر فى الحمل(انتابتها فيما يتصل بالعقم  ى الم والذى يعزى حدوثه إل

ره      زوج وعم ع ال أخر، ووض ة للت رة الزمني ة للفت ارات المختلف بابه، واالعتب وأس
ى           ه إل ذى يرجع حدوث م ال ة عالج العق ا، وآيفي والوضع االقتصادى لألسرة ونمطه

آما تناولت موضوع الحمل، . ها وإجراءات الوقاية والعالج منهاوأسباب" المشاهرة"
ى        ت إل ة، وانتقل ة واالجتماعي اهره الفيزيقي الوحم، ومظ ه ب ه، وبدايت رق إعالن وط
ؤ بجنس     ة التنب احتياطات الحمل بما فى ذلك طرق محاولة تجنب اإلجهاض ومحاول

زات األسرة ل   دم    الوليد، وانتقلت إلى تجهيز الوضع، وتتضمن تجهي ة التى تق ألطعم
للواضعة وتجهيز الواضعة للوضع بإعطائها بعض المأآوالت التى يعتقد أنها تسهل 

وتناولت الدراسة . عملية الوالدة والتجهيز الستقبال الطفل بإعداد مالبسه وغير ذلك
زة للوضع    ق (العالمات الممي ة    )الطل ائم بعملي والدة، والق ه ال تم في ذى ت ان ال ، والمك

ةالدا(الوضع  دة-ي ب-المول ع،   ) الطبي ة الوض ـرن عملي ى تحض يات الالئ والشخص
زوج، ومن الحاضرات        ة للواضعة من ال ودورهن النفسى وإتمامه، والهدايا المقدم

  .أثناء عملية الوضع

د الوضع       األم بع ة ب دأ بالعناي ثم انتقلت إلى العادات الخاصة بالوليد والتى تب
ة الوضع أو م    ى     . ن جانب األسرة  سواء من جانب القائم بعملي ة إل ة المقدم م العناي ث

الوليد والتى تشمل العناية بالخالص والحبل السرى والممارسـات التى تجرى عليها 
ل اة الطف ى حي ة عل دف المحافظ ى  . به دف إل ى ته ب الممارسات الت ى جان ك إل وذل

يالد    . تجميل مالمح الطفل ة م وآيفية إعالن ميالد الطفل، وجنسه، وخاصة فى  حال
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ائد     . ذآر، واألغانى التى يتم ترديدها فرحًا بالوالدةال آما تناولت نمط الرضاعة الس
ارة   واالنتقال من النمط الطبيعى إلى الصناعى، والطقوس والمعتقدات المرتبطة بزي

ة       . الواضعة أو مغادرتها المنزل اد المختلف اول المحددات واألبع ى جانب تن وذلك إل
بو  االت الس د واحتف مية الولي م    لتس ا، ث ة فيه دايا المقدم ه واله ال ب ة االحتف ع ووظيف

ذآور أو           اته سواء لل ان وممارس ذا الخت ه، وآ ة في انتقلت إلى الفطام والطرق المتبع
  .لإلناث والقائم بعملية الختان، واختتمت عادات الميالد بتناول البلوغ ومحدداته

ى  أما بالنسبة لعادات الزواج فقد عولجت فى أربع نقاط أساسية تت صل األول
ذا مدى    : بمحددات الزواج من حيث سن الزواج، ومدى استمرار الزواج المبكر وآ

االتجاه نحو الزواج المتأخر، والعوامل المؤثرة فى االختيار للزواج ما بين االختيار 
لة     ان المفض ار، واألزم ذا االختي ى ه طاء ف ذاتى، ودور الوس ار ال دى واالختي الوال

دأ    وتتناول. إلتمام الزيجات النقطة الثانية الخطبة من حيث مراحلها األولية والتى تب
ه بصورة ال    باختيار العروس، وطرق التقدم إليها وطرق الرفض وآيفية التعبير عن
ى جانب     تخلق صراعات فى المجتمع، آما تناولت الشبكة وقيمتها وآيفية شرائها إل

ه    ه ووالئم ان إقامت ة ومك ه االحتفالي بكة وطقوس ل الش دادها  وصف حف رق إع وط
ا       ديم مآدبه دادها وطرق تق ذا      . والمشارآين فى إع ائم به زيين العروس، والق ذا ت وآ

بة ذه المناس ين أسرتى العروسين به ة ب دايا المتبادل زيين، واله ذه . الت ا تناولت ه آم
توى       ى المس واء عل ة س دايا المتبادل رتيهما واله ين وأس ين الخطيب ة ب ة العالق النقط

ى و ردى أو الجمع االف ا ووظيفته د  . داللته ه وموع ائم ب رآن والق د الق ت عق م تناول ث
  . ومكان إقامته

وس   ن طق ه م رتبط ب ا ي اف وم ة مختلف جوانب الزف وتغطى النقطة الثالث
اول            دأت بتن دة، وب اة جدي ى حي ال العروسين إل ة تتضمن رموز انتق وشعائر احتفالي

داده     د س ة وموع الرموز الطبقي ك ب اط ذل ه وارتب ر وقيمت ليمه  المه ائم بتس م . والق ث
ة   تناولت جهاز العروسين واختالفه حسب الطبقة من حيث األثاث واألدوات المنزلي

داد مالبس العروس والطقوس والممارسات      . ومكوناتها وتناولت الدراسة أيضًا إع
رات      ذه المالبس والتغي ة ه المصاحبة لحياآة مالبسها، وذلك إلى جانب نوعية وآمي

ا  ا . التى لحقت به ة          آم ة المقام ا والوليم اء واحتفاالته ذه النقطة أيضًا الحن تناولت ه
لدى أسرة العريس بهذه المناسبة، والتى تعد االحتفال الحقيقى للزواج، والممارسات 
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ة      التى تتم بهذه المناسبة وتعد رمزًا الندماج أسرتى العروسين من خالل إرسال حن
رة ا ى أس ريس إل رة الع ن أس ة م وم نيئ ة ولح روسمعجون انى . لع ا تناولت األغ آم

ال  ذا االحتف احبة له از،     . المص ة الجه دءًا بزف اف ب وم الزف ة لي م عرضت الدراس ث
وطقوسه االحتفالية، ثم استعدادات أسرة العروس، واستعدادات العروس التى تشمل 
ث   ن حي زى م الى والرم ابع االحتف ات ذات الط ية بالممارس تعداداتها الشخص اس

تحمام و  وف واالس رة       الحف تعدادات أس ذا اس اف، وآ س الزف داء مالب زين وارت الت
العريس واستعدادات العريس الشخصية من حيث الحالقة واالستحمام والممارسات  

ا ة فيهم ن . المتبع دءًا م ة العرسين ب االت زف ذه النقطة طقوس واحتف ا تناولت ه آم
  . منزل العروس حتى منزل العريس

ادات ال    ى ع ة ف ة الرابع اول النقط ت   وتتن ى بي ين ف اع العروس زواج أوض
دور   وم الصباحية وال ارة، وممارسات ي ث طرق فض البك ن حي ك م ة وذل الزوجي
الجديد لكال العروسين بعد الزواج وخاصة فى األسبوع األول، والممارسات المتبعة 
وال    روس ط رة الع ـن أس لة م ة المرس ى األطعم ين إل تقبال المهنئ ة اس ن آيفي ه م في

اء         األسبوع إلى اليوم  ز انته ذى يمي وم ال ك الي ع فى ذل السابع، والممارسات التى تتب
ا التى          ده حياتهم دأ من بع ذى يعرضهما للمشاهرة لتب وضع العروسين المتميز، وال

  .تماثل سائر األزواج

اة اإلنسان وهى عادات الموت التى          رة لحي دورة األخي وتنتهى الدراسة بال
تعدادات ال   واء باالس ه س تعداد ل دأ باالس ة  تب ايا المقدم ة والوص ة أو الروحي مادي

ة            ى عالمات روحي وع الموت وتنقسم إل ئ بوق د تبن ومضامينها، والعالمات التى ق
اء مستمر لرضيع    –عواء الكلب    –أحالم ( خ ...بك ة   ) إل اصفرار  (وعالمات فيزيقي

آما تناولت الدراسة سلوك الميت والمحيطين به ) . إلخ … –لزوجة العرق  –الوجه 
ز الميت من            قبيل وبع ة تجهي ى جانب آيفي ك إل اة، وذل اة، وطرق إعالن الوف د الوف

ات     ن مخلف تخلص م ة ال ها، وآيفي ل وطقوس ة الغس ه، وعملي ائم ب ل والق ث الغس حي
ة      . الغسل، والمعتقدات المرتبطة بها ه ونوعي آما تناولت الكفن من حيث عدد طبقات

ته  ر (أقمش وع والعم ة والن ك حسب الطبق تالف ذل ة ، وال)واخ ه وآيفي نعش ونوعيت
ة،  . إعداده ووضع الميت فيه ثم تنتقل الدراسة إلى الدفن وممارساته وجوانبه المختلف

ذبائح تحت   ل ونحور ال ى الصراخ والعوي ة ف ادات المتبع ازة والع دأ بالجن ى تب والت
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رتيبهم         ة ت ازة، والعوامل المحددة لكيفي ائرون فى الجن الخشبة، وحاملو النعش والس
ى المسجد    وخط سير الج ا،      ) الجامع (نازة وصوًال إل ه الصالة وآيفيته ام في ذى تق ال

ابر   ى المق ه        . وحاضروها ثم الوصول إل ائم ب دفن والق ة ال ا تناولت الدراسة عملي آم
ة أداء      دفن، وآيفي ة ال ن حاضرى عملي ة م ات المتبع امحة"والممارس ى " المس عل

ر   م انتقلت الد  . القبر، والمعتقدات الخاصة بحساب القب ى الحداد من حيث      ث راسة إل
د    ار الم ى لعب تي ة الت رات المختلف ات والتغي ا حسب الطبق آتم واختالفاته الى الم لي

ه سواء من حاضريه أو أهل      . الدينى دورًا واضحًا فيها آما تناولت العزاء وواجبات
بس           ام والمل ث الطع ن حي داد م ود الح ذا  قي آتم، وآ ة الم بات إقام وفى ومناس المت

ا ر وأث ية   والمظه ات الجنس االت والعالق زل واالحتف ن المن روج م زل والخ . ث المن
ة التى           ارة، والرحم ابر، وطقوس الزي ارة المق اول مناسبات زي وتنتهى الدراسة بتن

  . توزع على فقراء المقابر

  الثبات والتغير فى عادات دورة الحياة فى قطر -٢١
انى اب العثم د خط ام أحم ادات دورة: وس ى ع ر ف ات والتغي اة الثب ة : الحي دراس

رى  ع القط ى المجتم ة ف ادلى / أنثروبولوجي اروق الع راف ف اهرة، - .إش - .١٩٨٩الق
  .قسم االجتماع - آلية اآلداب - جامعة القاهرة- )ماجستير(أطروحة - .ص٣٣٢

ة   ات اآلتي ق الغاي الة تحقي تهدف الرس ح   -١: تس ل المالم ف وتحلي وص
دى   االجتماعية المميزة لدورة حياة الفرد فى المجتمع ال   رول  (قطرى التقلي ل البت ) قب

ائدة فى      -٢). بعد اآتشاف البترول(والحديث  ة الس ادات االجتماعي التعرف على الع
ادى    قيها الم المجتمع القطرى، وتأثير التغير االجتماعى واالقتصادى على الثقافة بش

أثير         -٣. والالمادى ر، مع توضيح ت ة للتغي ببة والمؤدي آشف وتحليل العوامل المس
ردآل م اة الف ى دورة حي ا عل ادات دورة  -٤. نه ية لع دوين المالمح الرئيس ظ وت حف

ياع       ن الض ه م ى تراث ًا عل رى حفاظ ع القط ى المجتم اة ف ام   -٥. الحي ارة االهتم إث
  .بدراسة الثقافة الشعبية لترشيد العادات والسلوك لصالح المجتمع القطرى

ة التى تشرح         ابين، فضًال عن المقدم ع فى ب موضوع البحث    والدراسة تق
بعض          ريعًا ل ًا س من عرض ا تتض ه، آم تخدم في نهج المس ه والم ه وفروض وأهميت

اب األول  . الدراسات السابقة فى هذا المجال اإلطار النظرى والمعرفى    "ويعالج الب
الثقافة والبناء "من خالل فصلين، يدور أولهما حول " لموضوع عادات دورة الحياة
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اعى ف  ". االجتم ى تعري وى عل رها،   ويحت ا وعناص ى أهميته ير إل ة ويش الثقاف
ا   ة بينهم ة المتبادل ه والعالق اعى ومكونات اء االجتم ف البن اء (وتعري ة والبن الثقاف

اعى انى لموضوع    ). االجتم ين يتصدى الفصل الث ى ح ة "عل ادات االجتماعي : الع
حيث يوضح طبيعتها ويصنفها حسب استمراريتها التى يمكن   " رؤية أنثروبولوجية

  . بالترآيز على عادات دورة الحياة، ومراحلها دراستها

، وذلك فى "الدراسة الميدانية لعادات دورة الحياة"ويتصدى الباب الثانى لـ 
ول  ة فص ا   . أربع ل األول منه ا الفص ث(أم ديم  ) الثال تص بتق ة  "فيخ ة تاريخي خلفي

ة التى ساعدت     " وجغرافية وديموجرافية للمجتمع القطرى وشرح للظروف المختلف
ة    عل رات التاريخي ى ظهور العادات والتقاليد الحالية، وفهم ما آان منها قائمًا فى الفت

ابقة ع  . الس الج الفصل الراب ة   "ويع اة المتعلق ادات دورة الحي ى ع ر ف ات والتغي الثب
الميالد ل   "ب ا قب ة م ن مرحل دءًا م ن التفاصيل ب د م ن خالل عرض العدي ك م ، وذل

ي    ع توض ة، م ة المراهق ى مرحل ل حت ذه    الحم ى ه ر ف ات والتغي ب الثب م جوان ح أه
اة المرتبطة   "ويتناول الفصل الخامس . العادات الثبات والتغير فى عادات دورة الحي
الزواج ى     " ب زواج ف ى ال ة ف د المتبع ادات والتقالي م الع ة أه ث أوضحت الدراس حي

ديثًا   ديمًا وح رى ق ع القط ده  (المجتم ا بع ر وم ل التغي ا قب ل  )م م العوام د أه ، وتحدي
الثبات والتغير فى عادات دورة  "ويناقش الفصل السادس . لفاعلة فى إحداث التغيرا

ات  "الحياة المرتبطة بالموت ، وذلك من خالل عرض الكثير من التفاصيل حول الثب
  . والتغير، وأهم العوامل فى آليهما

  الموت والمأثورات الشعبية -٢٢
عالن  ميح ش عبية . س أثورات الش وت والم ة ميد: الم رم،   دراس ر األآ ة آف ة بقري اني

ة  ة المنوفي ال     /محافظ فوت آم كرى، ص اء ش راف علي اهرة،  - إش - .١٩٩١الق
ون- ) منشورة(أطروحة ماجستير - .ص٣٨١ ة الفن ون  - أآاديمي الى للفن د الع المعه

  .)٢٠٠٠نشرت عن دار عين للدراسات والبحوث اإلنسانية، ( - .الشعبية

ادات الشعبية المتعلق    ة محددة من      تهتم الدراسة برصد الع دى قري اة، ل ة بالوف
ة    ل وتفسير تلك    . قرى الدلتا المصرية، هى قرية آفر األآرم، بمحافظة المنوفي وتحلي

رات التى تطرأ    . العادات من خالل السياق الثقافى الذى تدور فيه فضًال عن تتبع التغي
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تقرار         ى اس دعو إل ر، أو ت ـذا التغي و ه دفع نح ى ت ل الت ن العوام ا، والكشف ع عليه
وتسعى الدراسة   . واستمرار بعض مالمح تلك العادات منذ مصـر القديمة وحتى اليوم

إلى اختبار بعض اآلراء التى تشير إلى أن المجتمعات الريفية تعمل على الحفاظ على  
ر      ه ضد عوامل التغي م المدى      . جوانب التراث الشعبى أو حمايت ا اهتمت بفه ومن هن

ردى والجم ال الف ه االتص ؤثر ب ذى ي وس ال ادات والطق ض الع ر بع ى تغي اعى ف
التعليم، ووسائل االتصال، واالتصال الموجه، واالتصال        المصاحبة لحدوث الوفاة آ

ات الحضرية ة   . بالمجتمع ر المتعلق ح التغي ه مالم ذى تنتشر في دى ال ذلك بحثت الم آ
ة،         ادات التقليدي ى الع ًا عل ر حفاظ ا أآث ة، وأى منه ات االجتماعي ين الطبق الموت ب ب

ة، فضًال عن الكشف        وا ات االجتماعي ين الطبق ادات ب لكيفية التى يتم بها تناقل تلك الع
ه وسرعته،          ر وحدت ـاه التغي ر، من حيث اتج عن المدى الذى تتحرك فيه مالمح التغي

  .ومؤشرات حدوثه

واب تضم أحد عشر فصال        ة، وخمسة أب تم  . تحتوى الدراسة على مقدم اه
اإلجراءات المنهجي  اب األول، ب ى   الب ة ف ع الدراس ف بمجتم ة، والتعري ة للدراس

ـار مجتمع       . فصلين عرض أولهما لمشكلة البحث وتساؤالت الدراسة، وأسس اختي
دانى      رة العمل المي ات، وفت ذ   (البحث، ومناهج البحث وطرق جمع المعلوم دأت من ب

ام  ارس ١٩٨٧منتصف ع ى م ل )١٩٩١م، وحت ا تحلي ى تأسس عليه اد الت ، واألبع
ه الدراسة فى        وتفسير موضوعها ذى اعتمدت علي دانى ال ، واختبار دليل العمل المي

ا ع مادته ث   . جم ن حي ة م ع الدراس تم بمجتم د اه انى فق ل الث ا الفص ع : أم موق
وإيكولوجية القرية، والخدمات والمرافق المقدمة لها، والنشاط االقتصادى لسكانها،   

  .وخصائص السكان، وعالقة القرية بالمجتمع الخارجى

ا         تعرض الب اول أوله ة فصول، تن ة فى أربع االت الجنازي انى لالحتف اب الث
اتهم،          ئ بوف اء المنب لوك األحي األحالم، وس وت آ وع الم ئ بوق ى تنب ات الت العالم

الموت  فضًال  . وسلوك بعض الحيوانات والطيور ورموز بعض النباتات التى تنبئ ب
ا  . عن عالمات أخرى آتقدير اآلجال فى ليلة النصف من شعبان  عرض الفصل   آم

الل   ن خ ا، م اة وإعالنه انى للوف ى   : الث ب عل ر، والواج ايا المحتض لوك ووص س
اة،       وع الوف رب وق ى ق دل عل ى ت ات الت روح، والعالم روج ال ت خ الحاضرين وق
ة لإلعالن         روح، والطرق المختلف اة، وال د حدوث الوف وسلوك المحيطين بالميت بع
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ز   أما الفصل الثالث فقد اعتنى بالتجه. عن الوفاة ات التجهي يز للدفن فاستعرض عملي
آشراء الكفن ومستلزمات الغسل، وتجهيز دار المتوفى، وتجهيز الدوار الذى يتم به 

ر    ز القب زين، وتجهي تم بالغسل من خالل     . استقبال المع ا اه ه،    : آم ائم ب الشخص الق
تخلص من      ة لل واألدوات الالزمة له، وعملية الغسل ذاتها، فضًال عن الطرق المتبع

ا   مخ واقر به ين الميت       . لفات الغسل، وعالج الع ة لتكف اول الممارسات المتبع ا تن آم
ة       ة االجتماعي ن وخامات صنعه والطبق آتلبيس الكفن، والعالقة بين عدد أدراج الكف

التكفين       دات المرتبطة ب ع    . للميت وأهله، فضال عن بعض المعتق وفى الفصل الراب
ة فى     النعش و: عرض الباحث لموضوع الدفن من حيث ه والخطوات المتبع مكمالت

ر،       )المشهد (الدفن آالخارجة، والجنازة  ت، وإدخال الميت للقب ى المي ، والصالة عل
  . وتلقينه، ودفن األجنة واألطفال، وبعض المعتقدات المرتبطة بالقبر

ة         ى ثالث ة ف االت الجنازي اهر االحتف تعرض مظ د اس ث فق اب الثال ا الب أم
زاء    ُعنى الفصل األول منها. فصول بالعزاء وآشف عن الممارسات المتبعة فى الع

على القبر، وآيفية التجهيز للمأتم، والضوابط الحاآمة لتقديم واجب العزاء واستقبال 
زاء       يس، وع زاء الخم زاء آع ب الع ديم واج ة لتق ت المختلف زين، والمواقي المع

اة     ى الوف ام عل رور ع زاء م د األول، وع زاء العي ين، وع اد(األربع اول ). المع وتن
الل       ن خ ة م ور والرحم ارة القب انى زي ل الث دها،   : الفص ارة وقواع ددات الزي مح
، والزيارات الموسمية،  )المعاد/وزيارة الخميس الدورية، وزيارة األربعين والميعاد

تثنائية  ر،       . وزيارة العيدين، والزيارات االس ى القب ديمها عل ة وتق اول الرحم ذلك تن آ
ة "، فضًال عن   "الراتب "و" تاقةالع"وعقر الذبيحة، وقراءتى  ا عرض   ". الخاتم آم

رة              وفى فى الفت ا أهل المت زم به ود التى يلت وتى والقي ى الم الفصل الثالث للحداد عل
ات    ام، والعالق المحددة لها، آالقيود التى تتعلق بالطعام، وبالملبس وعلى المظهر الع

ص الباب الرابع من ويخت. الجنسية، واالحتفاالت، وعلى دار المتوفى، وقيود أخرى
ث    ن حي ر م اء القب ح الخاصة ببن د المالم ة بتحدي كال : الدراس ه، وأش ار موقع اختي

اهد، و ه آالش ه، ومكونات ة"بنائ و للسقف"الطاق تخدام القب ين واس فضًال عن . ، والع
اريخ         وفى وت ة تحمل اسم المت ة، وتثبيت رخام طالء القبر وزخرفته البنائية واللوني

  .وفاته عليه

ى ا بة     وف اص بمناس ولى الخ ألدب الق ًا ل دم البحث عرض امس يق اب الخ لب
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ة  ) العديد والندب(الوفاة  وتناول فيه القائمات بالعديد، وأوقات األداء ومكانه، وطريق
د          ا، وعدي ى زوجه ة عل د األرمل امى، وعدي د اليت د، آعدي األداء ونماذج مختلفة للعدي

ا ى ابنه د . األم عل بية، والعدي ى الص د عل د والعدي ى األم والعدي ى األب، وعل عل
القبر، والمرض ى  . الخاص ب د عل اء وضعها، والعدي ت أثن ى مات رأة الت د الم وعدي

ل    ى القتي د عل ب، والعدي ه       . الغري ة ب ية القائم ث شخص ن حي دب م اول الن ا تن آم
  . ، وبعض نصوص الندب"المندبة"، ووقت الندب ومكانه، و)الندابة(

ا   وفى الخاتمة عرض الباحث ألهم ال ذه الدراسة   . نتائج التى توصل إليه وه
ذى          دور ال ورى من خالل الكشف عن ال قد عرضت لموضوعها من منظور فولكل

تمرارها ا أو اس دفع نحو تغيره ى ت ى صياغتها، والعوامل الت ان ف ه الزم ا . يلعب آم
ان     ه المك ذى يلعب تكشف عن مدى انتشارها فى مجتمعات مصرية أخرى، والدور ال

ة فى          . افى تحديد مالمحه ه التضاريس االجتماعي ؤثر ب ذى ت ذلك بالمدى ال تم آ وته
فضًال عن العوامل    . المجتمع فى خلق قدر من التنوع على العادات المتعلقة بالموت

ا، والطابع             ازل عن بعض جوانبه ادات أو التن ك الع ى تل دفع نحو تبن النفسية التى ت
  . القومى الذى يمكن أن يتجلى من خاللها

  ياة عند الفرددورة الح -٢٣
رد  . مرفت العشماوى د الف ادات     : دورة الحياة عن ة للع ة مقارن دراسة أنثروبولوجي

ده محجوب    / والتقاليد الشعبية فى مجتمع رشيد   د عب اإلسكندرية،   -.إشراف محم
  .آلية اآلداب –جامعة اإلسكندرية  -).دآتوراه(أطروحة -.١٩٩١

ة  تتعرض الدراسة لموضوع دورة الحياة بأقسامها ا  يالد  : لرئيسية الثالث الم
وعلى الرغم من اتساع البعد الموضوعى للدراسة، فإن الباحثة ... الوفاة  -الزواج  -

روى   آثرت تحديد البعد الجغرافى للجمع الميدانى فى مجتمع رشيد، بتحديد مجتمع ق
رج( ة الب ر صناعية   )قري ة غي ى حضرى أو مدين ع ريف م مجتم يد(، ث ة رش ). مدين

رد الدراس  اع      وتف اء االجتم دى علم اة ل وم دورة الحي ف مفه اًال لتعري ة مج
الم      دى ع طلح ل رح المص ى ش بيًا ف عت نس م توس ان، ث ا واألدي واألنثروبولوجي

ى ور الفرنس ب . "الفولكل ان جني د ف ا   " أرنول ور، وم وس العب ة طق الل نظري ن خ م
ى ثالث مراحل    شعائر االنفصال، والشعائر    : يصاحب هذه الطقوس التى صنفها إل
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  . الهامشية، ثم شعائر االندماج أو الدخول أو التجميع

سوف نرآز   "وتخلص الباحثة من هذا العرض لبيان ماهية دراستها بقولها 
ر دورة     راد عب ا األف فى هذا البحث على تلك المراحل االنتقالية التى ينتقل من خالله

م الوف    الزواج ث ا يصاحبها   الحياة من الحمل إلى الميالد إلى الطفولة والبلوغ ف اة، وم
ى      ". من عادات وتقاليد وشعائر واحتفاالت دة إل ى ح ة عل وتصنف الباحثة آل مرحل

ة     ل فرعي ن مراح ا م ا يتبعه ة وم نيفات عام ل   . تص ة بالحم ادات المرتبط ى الع فف
وعات    ة موض ى خمس نفة إل دها مص ال نج بيل المث ى س يالد عل ل : والم  –الحم

يالد  ل والم ى الحم ة ا –االنفصال ف ة المرحل دماج  –لتمهيدي عائر ومراحل االن  –ش
ل   دماج للطف ا     . شعائر االن ا المرتبطة به ة تفريعاته ة   . ولكل مرحل ة التمهيدي فالمرحل

رة الحمل      : تصنفها الباحثة إلى أحد عشر موضوعًا هى   ز فت  –األعراض التى تمي
ل     ا الحام ى تتلقاه ات الت ات والتوجيه ل    –التعليم س الطف ات بمالب ام األمه  –اهتم

والدة   ا ألم     –لطقوس والعادات التى تهدف إلى تسهيل ال ذائى ل المشيمة   –النظام الغ
والدة        –والحبل السرى  د ال ا األم بع  –) المشاهرة (بعض األخطار التى تتعرض له

  .األخطار المحيطة بالطفل بعد الوالدة –أساليب الوقاية والعالج 

ادات  وآذا الحال بالنسبة للمراحل الثالث األخرى، حيث تع رض الباحثة للع
المرتبطة بالطفولة والبلوغ من خالل عادات الرضاعة والفطام وشعائر التكريس        

راهقين  . والختان وشعائر التكريس عبارة عن ممارسات وطقوس منظمة إلدماج الم
ات، إذ أن شعيرة     . فى الحياة االجتماعية ان والفتي ان الفتي ومن أبرز هذه الشعائر خت
دخول  الختان وعاداته بال نسبة لألوالد تعتبر إحدى مالمح شعائر التكريس الممهدة لل

ة    فى مرحلة البلوغ فى بعض المجتمعات، بينما هى عملية اجتماعية مرتبطة بمرحل
ان فى المجتمعات         . الطفولة فى مجتمعات أخرى  اين سن الخت ك تب ى ذل دليل عل وال

ة روى و  . المختلف ين الق ى المجتمع ة ف ة الميداني د الدراس يد أن وتؤآ الحضرى برش
يالد وحتى سن العاشرة            ابع للم وم الس ذ الي ألوالد من تم ل ة ي ذه العملي م  . إجراء ه وه
  .يعتقدون أنه آلما تم التبكير فى القيام بها آان هذا أفضل من الناحية العضوية

وعات          الل موض ن خ ة م ا الدراس ت له د عرض زواج فق ة ال ا مرحل : أم
ة  ران   –الخطب د الق زواج والش  –عق ل   ال ى آ ة ف وس، وتحرص الباحث عائر والطق

روى   وذج ق اب نم ى انتخ ة عل رج(مرحل ة الب ر حضرى ) قري يد(وآخ ة رش ) مدين
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ى     أثير عل لالستفادة بالمنهج المقارن لمعرفة ما إذا آان لالتصال الريفى الحضرى ت
اة د دورة الحي ادات وتقالي ابه ع العروس . تش زواج المرتبطة ب عائر ال ى إحدى ش فف

ة أو الجدة فى      "..ثة تقول الباح لكى تنتقل الفتاة إلى  عالم النساء تحرص األم الريفي
داد عجين       ام بإع ى القي ة عل د     " الحالوة "هذه الليل ة الشعر الزائ . التى تستخدم إلزال

ة،   وتقوم الفتاة بمساعدة شقيقتها أو أى سيدة آبيرة فى السن بإزالة شعر اإلبط والعان
داد        آما تحضر الماشطة أيضًا، وإذا  ل فى إع ا يتمث آان الغرض الظاهر من مجيئه

ات        ا بعض المعلوم روس وتلقينه اعدة الع و مس امن ه رض الك اء، إال أن الغ الحن
ال  دوث االتص د ح ر بع ة التطه ارة، وآيفي ض البك ة ف الزواج وطريق ة ب الخاص

ة بسهولة       ذه العملي تم ه ى ت ال حت وبالنسبة  . الجنسى، وتنصحها بعدم الخوف واإلجف
اة ف  حها        للفت رى بنص قيقة الكب ة أو الش ة أو العم وم الخال رى تق ع الحض ى المجتم

ة    . ومساعدتها على إزالة الشعر الزائد من المناطق الظاهرة اطق الداخلي أما فى المن
ه  ها بإزالت وم هى بنفس ا تق ا، بينم ط بتوجيهه ن فق ن يقم رًا . فه د تعبي ل يع ذا العم وه

  ".تبار أن هذه العملية تتم ألول مرةرمزيًا عن دخولها فى مرتبة النساء، على اع

وبهذا المنهج تقف الباحثة عند تفاصيل آل مرحلة على أساس أنها تقود إلى 
ال    عائر االنفص ح  ش زواج، ومالم ؤدى لل ق الم ى الطري ة ه دها، فالخطب ا بع م

ل فى المهر       الزواج تتمث ا  . والجانب التعويضى والرموز االقتصادية المرتبطة ب آم
دخل فى     تعد الدموع الت ى تذرف عند زواج األبناء أحد مالمح شعائر االنفصال، وي

ياء   ان جنيب     –هذا اإلطار عملية فض البكارة باعتبارها تتضمن قطع األش د ف  –عن
ه           ترك في ى تش تعداد طقوس اء، باس الم النس ى ع ة إل ن العذري اة م ل الفت ث تنتق حي

  .الجماعة

اة       رة فى دورة الحي ة األخي اة "وهى  وتعرض الدراسة للمرحل ، حيث  "الوف
ا فضًال عن        د المرتبطة به ادات والتقالي تتناول ماهية الوفاة، ثم وظيفة الشعائر والع
عبية      دات الش ة والمعتق عائر الديني يم والش م الق ادية، ث ة واالقتص ل االجتماعي العوام

ة  المنهج          . المتعلقة بهذه المرحل ة ب ذه المراحل تستعين الباحث ة من ه وفى آل جزئي
ة للوقوف      التاريخى الطقوس الفرعوني فى تتبع الظاهرة فى مصر القديمة وصلتها ب

ادات       . على مالمح التغير فيها ى فى عرض الع المنهج الوصفى التحليل آما تستفيد ب
اة  ة بالوف د المرتبط وفى   . والتقالي ارة المت ا زي توجب فيه ى يس ام الت د األي فترص
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الوة       ارة من مأآل ومشرب وت ة بأسرة      والعادات المرتبطة بالزي م العالق ة ث ورحم
وتى عن      . المتوفى آما تناولت فى نهاية الدراسة موضوع فصل أرواح وأشباح الم

ة       اليب الوقائي عائر واألس ود الش ة لوج ة الميداني ير الدراس ث تش اء، حي الم األحي ع
وهى تعرض شعائر االنفصال     . والدفاعية والمعتقدات الشعبية لتحقيق هذا الغرض

اًال يوضح    . روح المتوفى عن عالم األحياء التى تهدف إلى فصل ة مث وتسوق الباحث
ول  ة فتق ذه العملي ا "ه روح، منه وع ال ة بطل دات الشعبية المتعلق د بعض المعتق توج

م المريض لتسهيل         ى بالسكر فى ف اء المحل لجوء المجتمع الحضرى إلى تقطير الم
ان    ر من األحي راد المجتمع     . خروج الروح فى آثي د أف ا يعتق ر   بينم روى أن تقطي الق

ل ال تخرج     . الماء بورقة شجر خضراء يؤدى نفس المهمة ون أن البخي د القري ويعتق
ه   ى يدي ة ف ى الذهبي ـود أو الحل ده إال إذا وضعت بعض النق ن جس ه م ى ". روح وف

ا      ه فى جمع مادته نهاية الدراسة قدمت الباحثة لدليل العمل الميدانى الذى استعانت ب
  ". مجتمع رشيد"لصور التى التقطتها من ميدان الدراسة ثم ملحقًا بالخرائط وا

  عادات الزواج فى قطر -٢٤

اة     دورة الحي د المرتبطة ب ة   -على محمد المكاوى، مشروع العادات والتقالي المرحل
مرآز التراث الشعبى لدول الخليج : الدوحة -.عادات الزواج فى دولة قطر: الثانية

  .ص٥٢٣ -.١٩٩٤العربية، 

دد إن عادات ال اط السلوآية التى تح زواج هى مجموعة الممارسات واألنم
ان األسرة   وهى أيضًا طقوس وممارسات     . صور العالقات بين شخصين بالغين يؤلف

راث الشعبى    . تختلف باختالف المجتمعات والثقافات ولذلك تستهدف الدراسة جمع الت
ل إلجراء الدراسات   لعادات الزواج ليكون ذخيرة أمام الباحثين والدارسين فى المستقب

الته      راث ورس ز الت ع دور مرآ ق م ا يتف ذا م ة، وه يالت اإلثنوجرافي ة والتحل المقارن
ر دثر تحت وطأة التغي ـل أن ين راث قب دوين الت ة فى جمع وت ذا . الحالي وفى ضوء ه

ورى     نهج الفولكل الهدف، سعت الدراسة لتغطية آل ما يتعلق بعادات الزواج، وفق الم
ة ا  ة        بأبعاده األربع ادة فولكلوري ة، وجمع م ة والنفسية واالجتماعي ة والجغرافي لتاريخي

ع      رة المجتم اة، ونظ ى والفت ة للفت ئة االجتماعي ة التنش ن عملي دءًا م أن، ب ذا الش ى ه ف
از      ة والمهر وجه ه آالخطوب القطرى عمومًا للزواج، ثم انتقاًال إلى مراحل الزواج ذات

باحية    ة والص ى الدخل روس إل باحية(الع رس    )اإلص روس والمع اة الع ة حي ، وطبيع
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زواج،     ) العريس( أخر ال فى بيت الزوجية، وانتهاء بتناول ما يدور من عادات حول ت
ات         ل والمطلق ددى وزواج األرام ادى والتع الزواج األح ه آ ة من كال المتنوع واألش

  .والزواج من أجنبيات

المراجع      واب، ومالحق ب ة أب تضم الدراسة مقدمة وعشرة فصول عبر ثالث
والكلمات واألمثال الشعبية المرتبطة بعادات الزواج، وبعض الوثائق، ودليل الجمع  

ة    . الميدانى دوران حول منهجي أما الباب األول فهو مدخل للدارسة، ويضم فصلين ي
والدراسات السابقة لعادات الزواج سواء فى قطر أو مجتمعات   . الدراسة ومجاالتها
ة فصول    " عادات التهيؤ للزواج"ج والباب الثانى يعال. الخليج األخرى ويحوى ثالث

ة      زواج والخطوب ايا ال ة قض زواج، ومناقش دخل لل ة آم ئة االجتماعي تتصدى للتنش
وإجراءاتها وطقوسها، والمهر وجهاز العروس وخاصة نوعه وحجمه والممارسات 

ة التصرف فى المهر     دور حول      . المتبعة عند نقـل الدزة، وآيفي اب الثالث في ا الب أم
ويستعرض االستعداد لليلة العرس بخطواتها "دات الزواج فى المجتمع القطرى عا"

م مناقشة          ة، ث رأة فى بيت الزوجي وإجراءاتها، والدخلة واإلصباحية، والرجل والم
بعض العادات المرتبطة بالتأخر فى الزواج والدعابات واألمثال الشعبية والقصص   

دد   التى تدور حوله، واألشكال األخرى من الزواج آزواج األرامل والمطلقات، وتع
  .الزوجات والزواج بأجنبيات ونظام التسرى

ده      ذى أع دانى ال ع المي ل الجم ى دلي ى عل ة األول ة بالدرج دت الدراس اعتم
ى     راث، والمشـرف عل محمد الجوهرى وزمالؤه بعد أن قام قسم البحوث بمرآز الت

ة المجتمع القطرى     اً   الدراسة، بإعداد دليل يتناسب مع طبيع يج عموم ذلك  . والخل وب
يج " خلجنة"جرت عملية  دأ   . للدليل المصرى، وصار مالئمًا لمجتمع الخل الى ب وبالت

ى، والبحرين  ة األول ى المرحل ارات والكويت ف ات قطر واإلم ى مجتمع ه عل تطبيق
ة  اطق المجتمع       . وعمان والسعودية فى المرحلة الثاني ل من د راعت الدراسة تمثي وق

ان اإلخ ة القطرى، فك ا المختلف ة العاصمة وأحياءه ون الدوح اريون يمثل  -الهالل(ب
ة   -الهتمى  -مدينة خليفة -الغرافة ذر  -السلطة   -العزيزي اطق الشمال   )معي أم (، ومن

ى   الل عل ور -ص وب )الخ وآير(، والجن وظفين     ). ال ل الم ن مث ت المه ذلك مثل آ
رعى    أذون الش ار والم ك(والتج واص،  )الممل دوى، والغ ى الب ة  ، والقاض والعجاف

  .، وربة البيت)الماشطة(
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ا،        ة منه ة قليل ا نعرض ألمثل ونظرًا لكبر حجم الدراسة وآثرة موضوعاتها، فإنن
ى        ا يل زواج، فيم ادات ال ى ع ر ف اهر التغي ة بعض مظ ة   - ١: وخاص ت مرحل دخل

ة وصارت    ة القطري ى الثقاف افى، إل ع االتصال الثق ا م ها وإجراءاته ة بطقوس الخطوب
ا  زءًا منه ر     آم. ج ديث والتغي م التح رس بحك ين الع ا وب لة بينه رة الفاص ا زادت الفت

ر   - ٢). إلخ...التعليم والتخرج، عانية الزواج والمسكن والتأثيث ( اختفاء عادات التحيي
ة    - ٣. والتسمية والوهبة بحكم التحضر والتعليم زواج بالبادي تغيرت معايير االختيار لل

يم والعمل بالحكومة     )باخة عدالةغسالة ط(والحضر ) نفاخة طباخة حالبة( ، إلى التعل
اد على        )الراتب أو المعاش( ة نظرا لالعتم ايير السابقة أهمي ، ولم يعد للصفات والمع

اخ والخادمة   دات التى      - ٤. العمالة األجنبية آالمربية والطب استمرار الطقوس والمعتق
ا     ) عقد القران(ترتبط بالملجة  زواج، والخوف من أذى اآلخرين آ ال  وال لربط أو أعم

ة فى            . الكراهية ر موفق ة أو غي ة أو أرمل رأة مطلق ذا الحرص على عدم دخول ام وآ
ة  ى الخل ا، إل ة(زواجه اة من   - ٥). عش الزوجي اع سن زواج الفت ى  ١٣- ١٢ارتف إل

زى النسائى أداة      - ٦. سنة ٣٠- ٢٠سنة إلى ١٨- ١٦سنة، والفتى من ٢٢- ١٨ د ال م يع ل
ة    ين المتزوج ز ب ع بالب(تميي ر  برق ة بالحض ة وبطول ة  )ادي ر المتزوج ع (، وغي الملف

زبن "اختفاء  - ٧). بالبادية والحضر ة نظرا للتحديث     " الطموح "، و"ال اآلن من البادي
. والتحوالت االجتماعية والسياسية والثقافية، فقد آان الزبن يشبه اللجوء السياسى اآلن

ل المحسن   - ٨ راث مث دوائر ت ة آ ار الشخصيات المحورب دة )القالح(انحس ، والرقي
ا الخاص،       - ٩. إلخ...والداية ) المشاطة(والعجافة  إقامة المعرس والعروس فى بيتهم

دق     ى الفن ة ف ا صارت الدخل ة، آم ل الزوج زوج أو أه ل ال د أه ة  عن ن اإلقام دال م ب
د شيخ         - ١٠. وشهر العسل يقضى فى خارج قطر    دها على ي تحولت الملجة من عق

د    القبيلة أو المطوع فى بيته أ و المجلس أو المسجد، إلى المحكمة الشرعية اآلن على ي
م             ا فى البيت ليسمع شيخ عل دونها أحيان ذين يعق رجل  (قاض شرعى، عدا الشيعة ال

  . منطوق العروس، وآما يحدث فى الكويت والبحرين) دين

  عادات الزواج عند بدو شمال سيناء -٢٥
دو شمال س      . نهلة عبد اهللا إمام دى ب زواج ل ة    : يناءعادات ال ة لقبيل دراسة ميداني

دواغرة  ال/ ال فوت آم وهرى، ص د الج راف محم ـرة،  -.إش  ٣٣٢-.١٩٩٤القاه
  .المعهد العالى للفنون الشعبية -أآاديمية الفنون-) ماجستير(أطروحة  -.ص
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اء        م البن ه فه تستهدف الدراسة اتخاذ عادات الزواج آمحور يمكن من خالل
يناء    االجتماعى لبعض الجماعات البدوية ا ة فى شمال س ذه    . لقاطن ار ه ويرجع اختي

مة      رات حاس ها لتغي ذا لتعرض دخل لمصر، وآ ى آم ا الجغراف ى تميزه ة إل المنطق
يادة         ى الس رى إل رة أخ ودة م ه والع ذى تعرضت ل هيونى ال تالل الص ة لالح نتيج

يناء،  . المصرية مال س ة تسكن ش ر قبيل د أآب ا تع ى أنه ة إل ار القبيل ا يرجع اختي آم
ى  الوة عل ن       ع رغم م ى ال ل، عل رة البردوي ى بحي يد ف اط الص ى نش يطرتها عل س

اعتبارها فى رأى القبائل األخرى تنتمى إلى أدنى السلم، مما يضع العالقة معها فى  
ذا       ة وأنشطتها، وآ داوة التقليدي دائرة التحريم، األمر الذى ينعكس على تغير خط الب

  .على تغير عادات الزواج بها

ا     . صول عدا الخاتمة والمالحق وتضم الدراسة سبعة ف اول فى جزء منه وتتن
ه نتيجة للوظائف            زام ب داخلى وااللت زواج ال محددات الزواج من حيث نمط سيادة ال
التى يؤديها خاصة االقتصادية والسياسية، أو دورها فى الحفاظ على الثروة وتضامن  

ية الزواج من ابن القبيلة ومواجهة الصراعات مع القبائل األخرى، وأثر ذلك فى إلزام
ذى      دى، وال ار الوال العم مما انعكس على وجود الزواج المرتب الذى يقوم على االختي

يالد األنثى     ل م ه          . قد يتم حتى قب تم في ذى ي ادلى ال زواج التب ا أشارت إلى وجود ال آم
ى تفضيل      ير إل زواج تش ن ال ا يخص س ا، وفيم اة وأخيه ن فت ه م ل وأخت ران رج اقت

ذى ساهمت فيه عوامل نمط الزواج  العرفى ونظام تقسيط المهر،    الزواج المبكر، وال
اب،       ة اإلنج اع قيم داخلى، وارتف زواج ال زواج، وال ادية لل ة االقتص اض التكلف وانخف

ة الصيد  ى حرف اه إل د االتج زواج االقتصادى بع ى ال دء . عالوة عل اول أيضا  ب وتتن
ك من حيث ا  ى ذل ى تسهم ف زواج، والعوامل الت اع سن ال ة ارتف ة الخدم يم وتأدي لتعل

داخلى فى     . العسكرية زواج ال وتنتقل الدراسة إلى وسطاء الزواج ومدى إسهام نمط ال
زواج  لة لل ات المفض طاء، واألوق ود وس دم وج رواج  . ع م ال رتبط بمواس ى ت والت

  . االقتصادى فى أوقات الصيف

ه     زواج وطقوس راءات ال امس إج ى الفصل الخ ة ف اول الدراس دأ . وتتن فتب
رة    بالخط وبة من حيث معايير االختيار للزواج، واالتفاق بين أسرتى العروسين وفت

ع          ة بجمي اة الزوجي دادها للحي اة إلع ئة الفت ين، تنش ين الخطيب ة ب ة، العالق الخطوب
تريها   ى يش ة الت ى الذهبي ا والحل تعرض أنماطه روس، حيث تس بكة الع ا، ش أدواره
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را       ى الشبكة، والتغي واع حل ا، وأن ا   والد العروس له ى    . ت التى لحقت به ل إل م تنتق ث
ات األخرى  ن المالبس أو المتطلب واء م ا، س روس ومكوناته از الع د . جه وعن عق

ى  د العرف ين العق رق ب ت الف ران استعرض لة(الق الطريق ) الفص د ب ق العق وتوثي
اق      . الرسمى ور، وأوجه إنف ثم انتقلت إلى المهر من حيث قيمته، ونظام تقسيط المه

دا د س ر، وموع رالمه باب رد المه ن . ده، وأس اف م تعدادات الزف ى اس ت إل م انتقل ث
رتيهما    ريس وأس روس والع ن الع ل م تعدادات آ ث اس تعراض . حي دأت باس وب

روس،    ام الع اء، حم يب بالحن وف، والتخض من الحف روس وتتض تعدادات الع اس
ا        ة ودوره اة الزوجي درس األول فى الحي ين العروس ال . وإعداد مالبس العرس، تلق

ا اس  اف    أم ال بالزف ان االحتف داد مك من إع ريس فتتض زل  . تعدادات الع داد من وإع
ه  ال وآيفيت ور االحتف دعوة لحض ة، وال اف  . الزوجي االت الزف ت احتف ا تناول آم

تم  (وطقوسها واألغانى المصاحبة، وآيفية أخذ العروس لمنزل الزوجية  حيث آان ي
ى ا مض القوة فيم ة)ب زل الزوجي ى من روس إل ول الع ة دخ ة( ، وطريق ) الخل

ة    والممارسات التى تجرى من رش الملح إلى الغناء والرقص واالحتياطات المختلف
د   ن الحس ين م ة العروس ه    . لحماي روس بأجزائ اف الع وب زف فا لث دمت وص ا ق آم

ثم انتقلت إلى فض البكارة وممارستها، وآيفية التصرف فى دماء البكارة، . المختلفة
ذا        وحمام العروس والفرح الذى يقام فى  ام له ة التى تق اف، والمأدب الى للزف وم الت الي

ع         ا ورف ة لألهل فيه ا، والمشارآة االجتماعي ديم طعامه الغرض وآيفية إعدادها وتق
  . الرايات البيضاء احتفاًال بالمناسبة، وآيفية استقبال المهنئين، وعدد أيام االحتفال

رأة     اول الرجل والم ى تن زواج،    ثم تنتقل الدراسة فى الفصل التالى إل د ال بع
زوجين     اة ال ه   (حيث تتناول األسبوع األول فى حي ة في اء  ) الممارسات المختلف وانته

بابه         دد الزوجات وأس ى تع ل إل م تنتق فترة تميز العروسين بانتهاء األسبوع األول، ث
زواج          (وشروطه والرضوة   ه ال د اعتزام ه عن ى زوجت زوج إل دمها ال ة التى يق الهدي

دة  ة جدي تالف قي) بزوج بابهما،     واخ رود وأس الق والش ين الط رق ب ا، والف مته
رود    االت الش ى ح ة ف ات المتبع اء     . والممارس اول القض زء بتن ذا الج ت ه واختتم
ى النساء     داء عل سواء من حيث المساس     ) هتك العرض  (العرفى فى حاالت االعت

االت      تالف الح ا الخ ه تبع تالف أحكام ه، واخ دنى وآيفيت داء الب معة أو االعت . بالس
زواج،       وخصصت ؤدى فى مناسبة ال الدراسة الفصل األخير لتناول األغانى التى ت

بعض    اك ب سواء تلك الخاصة بالنمط التقليدى للزواج أو النمط المتغير نتيجة لالحتك
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  ). السامر(وأخيرًا نمط الشعر العاطفى الذى يؤدى فى األفراح . الثقافات المغايرة

  تغير فولكلور العاصمة اإلقليمية  -٢٦

ا ولىف ى الخ ور . يز عوض عل ة دمنه زواج بمدين ادات ال ر ع ح تغي ة : مالم دراس
ة    مة اإلقليمي ور العاص ر فولكل ديناميات تغي كرى  / ل اء ش راف علي اهرة،  -.إش الق

قسم  -آلية البنات  -جامعة عين شمس  -)ماجستير(أطروحة -.ص٣٤٦ -.١٩٩٧
  .االجتماع

ور اإلق مات الفولكل د خصائص وس ة تحدي تهدف الدراس ار تس ى إط ليمى ف
النمط الثقافى للمجتمع المصرى، والعوامل والديناميات المؤثرة فى تغيره، والتى قد 

دا  . تعكس التغير فى المجتمع المصرى بصفة عامة وتضم الدراسة خمسة فصول ع
ا     . النتائج والمالحق ل صلب الدراسة، نتائجه يستعرض الفصل الخامس، والذى يمث

وقات المفضلة إلتمام  الزيجات، والعوامل المؤثرة فى هذا ويبدأ بتناول األ. الميدانية
ة (التفضيل  بات الديني ل االقتصادية والمناس ث  ) العوام ن حي زواج، م ار لل واالختي

ار   دى أو الشخصى أو أسلوب يجمع         (أسلوب االختي ار الوال ل فى االختي ذى يتمث ال
طبقى والمستوى التعليمى  ومجال االختيار ودور األبعاد القرابية واالنتماء ال) بينهما

درات الخاصة     ارات والق والمهنة والدخل والملكية وبعض العوامل الشخصية والمه
ر،             زواج المبك ة ال ر قيم ره نتيجة لتغي ه وتغي زواج واختالف ك، وسن ال د ذل فى تحدي

رف      يط المحت اء الوس ث اختف ن حي زواج م يط ال ة(ووس تعرض  ) الخاطب ذى تس ال
ة ال  ار العروسين واالقتصار فى الوقت         الدراسة سماته والطريق ا فى اختي تى يتبعه

ك فى الشرائح            زمالء وذل ى الوسيط المتطوع من األهل واألصدقاء وال الحالى عل
تم         . التى ال تفضل الزواج القرابى راءة الفاتحة والتى ت اول ق ى تن ل الدراسة إل وتنتق

ا سيدات من أسرة العروس         وم به م ال . بعد عملية جس النبض التى تق دم بطلب   ث تق
ة (العروس بصورة رسمية  ويج  ) ذلك فى حالة الزواج مـن خارج الدائرة القرابي وتت

ض          روس، وبع رة الع زل أس ى من تم ف ى ت ة الت راءة الفاتح ة بق ات التمهيدي االتفاق
ى    ريس إل ن الع ة م ة المقدم ة، والهدي راءة الفاتح ة، وحاضرى ق وس االحتفالي الطق

بة، واختالف قي     ذه المناس ة       العروس به ة واألصول الريفي ا للطبق ا تبع ا ونوعيته مته
  .والحضرية والوليمة التى تقام بهذه المناسبة

ة،   ة الخطوب ال، ودبل ة األطف ن حيث خطوب ة م ة الخطوب اول الدراس م تتن ث
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ا     ة، واختالفه ل الخطب وموعد تقديمها والمعتقدات المرتبطة بها، وتوجيه الدعوة لحف
ة    فاهية والمكتوب دعوة الش ين ال ا ب ل     م ة حف ديمها ووليم ائم بتق ات، والق ى بطاق عل

ة   دها(الخطب ة بع ا وثالث ة وأخرى أثناءه ل الخطب دة قب ا، )واح ال به ان االحتف ، ومك
ًا       ا تبع ال، واختالفه والعروض الفنية المقدمة فيها، وزفة العروسين لحضور االحتف

رية   ة والحض اءات الريفي ة واالنتم ا العال  . للطبق ة أيض ت الدراس ا تناول ين  آم ة ب ق
ا،          باتها ونوعيته ة ومناس دايا المتبادل روج واله ارة والخ ث الزي ن حي ين م الخطيب
ن        ة  م دايا المقدم ديمها واله ا وتق اق عليه ة االتف ا وآيفي ا ونوعيته بكة وقيمته والش
اءات       ة واالنتم ا حسب الشرائح الطبقي العريس إلى العروس بهذه المناسبة واختالفه

  . الريفية والحضرية

اه        ثم تنتقل دثاره واالتج دء ان ى ب رات التى أدت إل الدراسة إلى المهر والتغي
ين الحضريين مع استمراره       ا ب إلى مشارآة األسرتين فى إعداد منزل الزوجية فيم
ة       د المهر وطريق تم لتحدي بين الريفيين، وخاصة من الطبقة العليا، واالتفاقات التى ت

ليمه  ر(تس يض المه ه)تقب ة التصرف في م. ، وآيفي د  ث اول عق ى تن ة إل ل الدراس تنتق
ان         ه، ومك ه، والطقوس والممارسات المرتبطة ب ائم ب القران من حيث موعده، والق
داد      ث اإلع ن حي روس م از الع اول جه ا تتن بته، آم ة بمناس والئم المقدم ه وال إتمام
والمكونات، واختالفه حسب االنتماءات الطبقية، وحسب نمط إقامة العروسين، زفة 

  . مارسات االحتفالية المصاحبة للزفة والتغيرات التى حدثت بهاالجهاز والم

اف، وموعدها،         ل الزف دعوة لحف اف من حيث ال وتتناول النقطة التالية الزف
ة حسب        ا االحتفالي ا واختالف مظاهره اء وتغيراته وآيفيتها، والقائم بها، وليلة الحن

ين   ا ب ال فيم ة واختالف االحتف ة والمهني رائح االجتماعي ة الش ريس والوليم ة الع حن
ين        . المقامة لهذا الغرض ة وخاصة ب تها االحتفالي ة العريس واستمرار ممارس حالق

ة       اقى الشرائح الطبقي ين ب ام العريس   . بعض شرائح الطبقة الوسطى وتقلصها ب حم
تحمام     ان االس ث مك ن حي رة   (م زل األس ر أو من كن األخ األآب ات ) مس والممارس

  .والمعتقدات المرتبطة به

رات من حيث         ثم  ه من تغي ا طرأ علي تنتقل الدراسة إلى حمام العروس وم
ذا الغرض وخاصة فى             ا خصيصًا له تم حجزه ة التى ي إتمامه فى الحمامات العام
زل     ام من الطبقات العليا والوسطى والزفة المصاحبة له، والتحول إلى إتمامه فى حم
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على مرحلتين األولى حيث يتم (أسرة العروس، والممارسات المرتبطة به ومراحله 
فى ليلة الحناء بعد إتمام النظافة الشخصية والتى تتضمن الحفوف وتساعد فى أدائها 
وم    ر ي انى ظه دة، والث ة جدي ده مالبس منزلي روس بع دى الع ات وترت إحدى القريب

ة  تعدادًا للزف زين اس ل الت اف قب ة  ). الزف اول الدراس روس تتن ة الع وبخصوص زين
روس، ال    زيين الع ان ت ل    مك ى مح ا ف تم إم وافير"ذى ي رة   "الك زل أس ى من ، أو ف

د أن  . العروس، حيث يستدعى الكوافير إليه لتزيينها وتصفيف شعرها وتغير ذلك بع
وتستعرض الدراسة بعد ذلك أزياء العروس فتبدأ بمالبس . آان يتم على يد الماشطة

ة إعد     ا، وآيفي ه جهازه ائم  العـروس سواء فى ليلة الزفاف، أو ما يتكون من ادها والق
ة       اءات الريفي ًا لالنتم ا تبع ريس واختالفه اء الع ى أزي ل إل ا، وتنتق دفع تكاليفه ب

اء       ذه األزي ى ه رأت عل ى ط رات الت ة والتغي ات الطبقي رية واالختالف م . والحض ث
ى       ه إل ة العريس من منزل تستعرض الدراسة بعد ذلك زفة العروسين والتى تبدأ بزف

وافير   ل الك روس (مح زل الع وير   ) أو من ل التص ى مح م إل ور  (ث اط الص اللتق
ال       ) التذآارية ان المخصص لالحتف ى المك ى ينتهى إل زل أسرة العروس أو    (حت من

ا سواء       ). إلخ... أحد األندية االجتماعية ة فيه اء المقدم رقص والغن والعروض من ال
من المحترفين أو من األهل واألصدقاء، ثم الزفة مرة أخرى من مكان االحتفال إلى  

  .منزل الزوجية

ذين    ا، واألشخاص ال ارة وتغيراته ة فض البك ى ممارس ة إل ل الدراس وتنتق
ها     باحية وطقوس ض، والص ة الف ائم بعملي ا والق ة إتمامه رونها، وطريق يحض
وم           ى ي ى حت بعة األول ام الس ة األي وس وممارس ذا طق ا، وآ تها وتغيراته وممارس

ة الت    ين من     السبوع، والمظاهر االحتفالية للسبوع والوليم ـروس للمهنئ دمها الع ى تق
ام      . األسرتين والقائم بإعدادها ذى يق ال ال زواج وهو االحتف ثم تتناول بعد ذلك عيد ال

د مناسبة     . بمناسبة مرور عام على الزواج ا يع ة آم وتعد إقامته من التغيرات الحديث
راد أسرتيهما فى اال          ا من أف دايا إليهم ديم ه زوجين، وتق ين ال دايا ب ادل اله ال لتب حتف

وم     ك الي ام فى ذل ة        . الذى يق ق والمطلق ى زواج األرامل والمطل ل الدراسة إل م تنتق ث
اذج من       ديم نم تم الدراسة بتق والطقوس والممارسات المتبعة فى هذه الزيجات وتخت

  . أغانى الفرح سواء من أغانى الفرق المتخصصة أو من األغانى الشعبية

  عادات وتقاليد الميالد فى اإلمارات-٢٧
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اش د غب وزة عبي ع   . م ى مجتم يالد ف ة الم د لمرحل ادات والتقالي يولوجيا الع سوس
  .ص٢٥٤ -.١٩٩٨دار القراءة للجميع للنشر والتوزيع، : دبى -.١ط-. اإلمارات

ع  ى مجتم راث الشعبى ف ع عناصر الت ديم دراسة لجم اب  تق تهدف الكت يس
م     اإلمارات فيما يخص عادات الميالد باعتبار أن مفهوم حياة األ د إطارًا لفه سرة يع

ائز         ا والرآ ذى يحيط به اعى ال م السياق االجتم األسرة وخصائصها ومكوناتها، لفه
  .الثقافية التى ترتكز عليها

ة        ة والخاتم دا المقدم ة عشر محورًا، ع اب أربع دور المحور   . ويضم الكت ي
رة            ه، وحساب فت األول حول الحمل من حيث السن المناسب للحمل واإلعالن عن

ل، حية  الحم كالته الص ى مش ب عل ة التغل ه وآيفي اظ علي ى . والحف ت إل م انتقل ث
ل، ومحرمات      دات المتصلة بالحم اإلجهاض ومحاوالت معرفة نوع الجنين والمعتق

رات التى        . أو محظورات الحمل  ات حدوث الحمل والتغي وينتهى باستعراض رغب
والت المرغوب ويتناول المحور الثانى الوحم من حيث أعراضه، والمأآ. حدثت بها

ع         وحم والوض يراته، وال وحم وتفس ة، وال أآوالت الممنوع وحم، والم اء ال ا أثن فيه
والدة،       . االجتماعى للمرأة ل ال ا قب ة م دءًا من مرحل ويتناول المحور الثالث الوالدة ب

ى    ل إل م ينتق والدة، ث ات ال والدة، وعالم هيل ال ات تس والدة، وممارس زات ال وتجهي
ة         مرحلة الوالدة ودور ال دايا المقدم والدة واله ة، وحاضرات ال ذه المرحل ة فى ه داي
ل السرى وحفظ     . للداية بهذه المناسبة آما تناول مرحلة ما بعد الوالدة من قطع الحب

  .المشيمة والمعتقدات المرتبطة بذلك

د   ويدور المحور الرابع حول مرحلة ما بعد الوالدة من حيث تنظيف األم بع
ك  الوالدة وتنظيف المولود و ل   . تحميمه وتكحيله، والممارسات المتبعة فى ذل م ينتق ث

ة  ائم بالحالق ل، والق ة شعر الطف تهم، وحالق ال وزين ى مالبس األطف ذا المحور إل ه
ك  ى ذل ة ف ات المتبع ه   . والممارس ة بحدوث دات المرتبط اس والمعتق اول النف ا يتن آم

ه    اده أو عالج ى إبع دف إل ى ته ات الت ا . والممارس ور الخ ص المح مس ويخص
ا والحاالت المحظورة،          ة منه ة، وقواعد الوقاي للمشاهرة من حيث مسمياتها المحلي

  . وممارسات الوقاية والمعالجة، والمشاهرة الظاهرة وتفسيرها

ذلك         دات المرتبطة ب ود والمعتق وع المول اء ن . ويتناول المحور السادس إخف
دات ا   ث المعتق ن حي وائم، م ول والدة الت ابع ح ور الس دور المح والدة وي ة ب لمرتبط
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ل من حيث    . التوائم وطرق تنظيفهم ورضاعتهم ويتناول المحور الثامن تسمية الطف
القائم بتسمية واستخدام أسماء الذآور واإلناث والعكس والعوامل المرتبطة بتسمية     
مية     دلوالتها، والتس دليل والتصغير وم ماء الت ذور، وأس ميات، والن ال، والتس األطف

ذلك    الشاذة والتحقيرية و وال المرتبطة ب ة واألق ويخصص المحور   . أسبابها واألدعي
اعة       رة الرض ى فت ذاء األم ف ام، وغ دة الفط ث م ن حي ام م اعة والفط ع للرض التاس
ة فى حاالت        بن األم، والممارسات المتبع در ل والمعتقدات الخاصة باألطعمة التى ت

ة    ه وآيفي دى أم ل لث رفض الطف ة ب دات المرتبط بن والمعتق اع الل ك انقط الج ذل . ع
ويدور المحور العاشر حول . وبخصوص الفطام تتناول الطرق المتبعة لفطام الطفل

  . الحمل الكاذب من حيث أسبابه وتفسيره فى المعتقد الشعبى

بابه       ه، وأس ة ل ويتناول المحور الحادى عشر العقم من حيث التسمية المحلي
واألساليب الشعبية . أة عاقرًافى الرؤى الشعبية، والفترة التى يتقرر بعدها آون المر

ى   (المستخدمة فى عالج تأخر الحمل  الذهاب إلى الداية، المطوعة، النذر، اللجوء إل
دواء رأة   )ال الج الم ائم بع م والق ب العق ة لتجن ًا الممارسات المتبع اول أيض ا يتن ، آم
ذا الممارس    . العقيم م، وآ ات آما قدمت وصفًا للممارسات الطبية والغيبية لعالج العق

ا لإلنجاب          زواج بغيره زوج من ال ع ال رأة لمن ا الم وم به ا تناولت أيضًا    . التى تق آم
م    ردود فعل الزوج واألقارب نحو تأخر الحمل والعقم والطرق المتبعة الآتشاف عق

  . الرجل وعقم المرأة

ه        بابه وعالمات ث أس ن حي اض م ى اإلجه ر إل انى عش ور الث ل المح وينتق
عبيًا       وتقسم األسباب إلى. وعالجه ة، وطرق عالجه ش أسباب طبيعية ونفسية وغيبي

ل          اول ردود الفع ا تن ذه، آم الج ه ائل الع ن وس د م تعراض العدي ًا، واس وديني
  . االجتماعى لحدوث اإلجهاض

د دون     ان الول ة خت ورآز المحور الثالث عشر على الختان من حيث احتفالي
ت( ال،     ) البن ذا االحتف ور األب له ال وحض ة االحتف ن   وآيفي ًا م تعرض بعض واس

ة          ان وآيفي بة، وسن الخت ذه المناس دها فى ه تم تردي األمثال واألغانى الشعبية التى ي
ة    ه، وآيفي تخدمة في ذا األدوات المس ه، وآ ى عالج تخدمة ف ة المس ه واألدوي أدائ
ل         ة للطف دايا المقدم اعى، واله ردى والجم ان الف ان، والخت التخلص من مخلفات الخت

ة      وتنتهى . بعد الختان اول التنشئة االجتماعي ذى يتن الدراسة بالمحور الرابع عشر ال
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ويم   من حيث تهيئة الطفل للنوم، ومكان النوم، والممارسات واألغانى المستخدمة لتن
دينى، واالقتصادى،    الطفل، والنوم المستقل والعوامل المحددة له من حيث العامل ال

  ). المنز(لطفل واختتمت بتقديم وصف لسرير ا. واإلنسانى والغريزى

  عادات الزواج والطالق عند األقباط-٢٨
ع      . سامية قدرى ونيس ين الشريعة والواق اط ب د األقب : عادات الزواج والطالق عن

زة  ة الجي ة بمحافظ ة ميداني كرى /دراس اء ش راف علي اهرة،  -.إش -.١٩٩٩الق
ة  وراه(أطروح اع -).دآت م االجتم ات -قس ة البن مس  -آلي ين ش ة ع  -.جامع

  .صفحة٢٤٥

ر          يس ى تغي ؤدى بالشخص إل تهدف هذا البحث الكشف عن العوامل التى ت
ة     . عالقته بالمقدس من خالل إقدامه على الطالق ة الثقاف وهنا تحاول الدراسة مقارن

اط   المثالية متمثلة فى الشريعة المسيحية وقوانين األحوال الشخصية من ناحية باألنم
ة أخرى   دأت الدراسة بمناقش   . الواقعية من ناحي ادة معدالت الطالق     وب ة أسباب زي

ارت جدال    بين األقباط، إلى حد أنها برزت آقضية استأثرت باهتمام الرأى العام وأث
ة  وانين الكنيس ة ق ول مناقش الق،   . ح جع الط اوى تش ور دع ى ظه ر إل ووصل األم
ا يحدث من تحوالت         . وتنادى بوجود آنيسة للمطلقين ى م ك إل ة ذل وأرجعت الباحث

احبها تغير فى أنماط السلوك، نتيجة النتشار العلمانية والمفاهيم اجتماعية سريعة ص
ة         ا أضعف الضوابط االجتماعي ة الشخصية، مم ة والمتع الجديدة مثل الحرية الفردي
ة             زواج، واصطبغ بصبغة مادي ية ال م ضعفت قدس ة، ومن ث يم الديني ار الق أمام انهي

ية   عادة الشخص ى الس ز عل ار التع  . ترآ ن انتش ًال ع ذا فض ن   ه احبه م ا يص يم وم ل
  . استغالل اقتصادى للمرأة، وظهور مفاهيم جديدة فى عالقتها بالرجل

رض األول         ق، يع ن المالح ًال ع ول فض ة فص ى ثماني ث عل تمل البح يش
رار     اذ الق وة واتخ ة الق وى ونظري اه النس ايا االتج الل قض ن خ رى م ار النظ . اإلط

ى على المست(ويناقش الفصل الثانى الدراسات السابقة  ) وى العالمى والعربى والمحل
ة  نهج المستخدم واألطر        . فى ضوء الدراسة الراهن ك من حيث الموضوع والم وذل

ة ن . النظري ة م ة، بداي ة الميداني ى للدراس ار المنهج ث اإلط ل الثال م الفص ويرس
الدراسة االستطالعية واختيار مجتمع وحاالت البحث، ومصادر جمع البيانات وأهم 
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اهج واألدوات اب  المن ل الخط م تحلي تخدمة ث رض  . المس ع بع رد الفصل الراب وينف
وذوآس بخاصة، من حيث      للسمات السوسيولوجية لألقباط المصريين بعامة واألرث
ة        ى للكنيس اء الكنس ائفهم، والبن م وظ زهم، وأه اآن ترآ دادهم، وأم ولهم، وأع أص

ية، وتاريخ يلى ذلك نبذة عـن مصادر التشريع فى المسيح. األرثوذوآسية وتقسيماته
ية        ن إيبارش ة ع ديم لمح ع تق ة م اآم المدني ية للمح وال الشخص ايا األح ول قض دخ

  .الجيزة، بوصفها اإلطار المكانى للدراسة الميدانية

ويسعى الفصل الخامس إلى تقديم رؤية عن الزواج آمقدمة لدراسة الطالق 
ر المنفصم، تكسبه     زواج   بين األقباط، فالزواج يقوم على فكرة االتحاد غي طقوس ال

تمرارية   رعية واالس فة الش ددات      . ص ة المح ت الدراس ار، تناول ذا اإلط ى ه ف
طاء،       ار، ودور الوس ة االختي زواج، وعملي ن ال زواج، آس ة لل ة والثقافي االجتماعي
رتبط      ا ي وم األرثوذوآسى، وم واألوقات المفضلة إلتمام الزواج، والخطبة فى المفه

ك من   بها من مراسيم دينية رسمية وغير رس مية، وفسخ الخطبة وما يترتب على ذل
ات  وق وواجب زواج    . حق ل ال س حف رض لطق م التع ل(ث ن  )اإلآلي ح م ذى يتض ، ال

ذا ألزمت      صلواته الغاية من الزواج المسيحى بأنه اتحاد الزوجين فى جسد واحد، ل
ا   الطالق أو الزن ه أو فصمه ب دم تدنيس ه وع اظ علي ا بالحف ة أبناءه ى . الكنيس ذا إل ه

افى            جانب  ع الثق اف التى ال تختلف عن الواق ل الزف بعض الممارسات الشعبية لحف
  . المصرى فى إطاره العام

زواج، حيث يتضح       ار ال ى انهي ويتناول الفصل السادس العوامل المؤدية إل
ن         د م لة للعدي د، أو محص ل واح ة لعام ون نتيج د يك ة ق ة الزوجي ار العالق أن انهي

نمط إقامة : ومن أهم العوامل. ًا لدورة حياة األسرةالعوامل، تتدرج بحسب قوتها وفق
زوج         زواج، وعجز ال ـرار ال اذ ق زواج، واتخ ار لل الزوجين، وسن الزواج، واالختي
عن اإلنفاق أو بخله أو افتقاد اإلشباع الجنسى، والخيانة الزوجية، ونسق المعتقدات، 

الج . وقوة المرأة وتأثيرها على استقرار الحياة الزوجية ابع قضية     وقد ع الفصل الس
ه ومدى          الطالق عند األقباط، بدأت بمناقشة الطالق فى المسيحية من حيث طبيعت
دى    الق وم رار الط رورًا بق الطالق م ا ب مح فيه ى يس االت الت روعيته والح مش
م   مشروعيته، وهل من حق أحد الزوجين أن يتخذ القرار منفردًا، أو باتفاقهما معًا، ث

يم ب   زوجين فى وجود        عرض إلجراءات التحك ى مستوى ال زوجين، سواء عل ين ال
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م فى المجلس           ية، ث ى مستوى الوحدة المعيش دين، أو عل بعض األطراف آرجال ال
ن     ئول ع اهن المس ى حضور الك س وف ام أعضاء المجل ية أم ى لإليبارش اإلآليريك
ام     ى الع س اإلآليريك ام المجل ان أم ل الزوج ين يمث ر ح اق أآب ى نط رة، أو عل األس

تص  ات المخ م ميكانيزم رض أله ى بع ية، وينته وال الشخص ايا األح ر قض بنظ
ع،    اإلفالت من قيود الزواج عندما يصبح الطالق مستحيًال، وذلك بقبول األمر الواق

  .أو بتغيير الدين، أو االنتحار، أو تغيير الملة أو الطائفة

عن  فضًال  . وانتهت الدراسة إلى أن هناك تزايدًا مستمرًا فى معدالت الطالق   
ل   ارس بالفع ين المم يحية وب ريعة المس ها الش ا تعكس ة الطالق آم ين طبيع وة ب . اله

ا  . واتضح ذلك من خالل آليات التحايل على الشريعة والقوانين المنظمة للطالق وهن
ك، أآدت    . برز بوضوح دور العوامل المجتمعية فى إحداث هذه الهوة فضال عن ذل

وى     اه الق ة أن االتج ة الميداني الى  –الدراس ع،     –الراديك ات الواق وق معطي ز ف يقف
ا، بسبب             ين الرجال والنساء فى مجتمعن ات ب ى الصدق فى تفسير العالق ويفتقر إل

هذا، فى حين دعمت  . القهر الذى تتعرض له المرأة من قبل التقاليد الدينية الصارمة
ر من القضايا           رار فى تفسير آثي اذ الق وة واتخ ة الق ة نظري التى   الشواهد اإلمبيريقي

ف الطالق   ى موق زوجين ف ين ال ة ب ى   . تخص العالق ل إل اء تمي االت لنس اك ح فهن
التعليم والتكسب       وة آ ك مصادر الق دما تمتل ادر بطلب    . إحداث مشكالت عن ا تب وهن
وة الرجل   وفى الحاالت التى    . الطالق، آما تزداد قوة المرأة مع انخفاض مصادر ق

رأة تل    د الم الطالق، نج ل ب ا الرج ادر فيه ل     يب ن قب ادى م دعم الم ن ال دًا م ى مزي ق
رأة          . المؤسسات  الدينية ردى أوضاع الم ار وت ى اإلفق ؤدى الطالق إل ا ال ي ومن هن

وات ال    . االقتصادية وأوضحت الدراسة أيضًا، أن التحكيم بين الزوجين يسير فى قن
دم شرعية الطالق فى المسيحية       –تأخذ الشكل الشرعى  ع من     -نظرًا لع ا تنب ولكنه

زاع    . ة المجتمع المصرىثقاف ة لفض الن حيث يبدأ األمر باللجوء إلى الطـرق العرفي
د  . بين األفراد، بوجود أب اعتراف الزوجين، ثم فى المجلس اإلآليريكى بعد ذلك وق

تبين أن حاالت البحث لم تسلك فى نفس القنوات، بل آثيرًا ما خرجت عنها، خاصة  
ا ال زوجين مم ين ال دم الصراع ب دما يحت ق  عن دخل والتوفي ة للت اك إمكاني ل هن يجع

ا بة    . بينهم ة المطاف بالنس ام نهاي ى الع س اإلآليريك اق المجل ى نط يم ف د التحك ويع
الطالق   ى ب ا ينته ادة م ذى ع زوجين، ال ين ال ى . للصراع ب س ف ل دور المجل ويتمث

زواج          زوجين من ال ين  أحد ال ى جانب تمك زوجين، إل محاولة حسم الصراع بين ال
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رة الث ى  للم باب الت زواج بحسب األس الطالق، أو بطالن ال ه ب ة اعتراف ى حال ة ف اني
  .تقرها الكنيسة
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  العاشرالفصل 
  )*(القصة الشعبية الغنائية فى مجتمع متغير

  مقدمة
وم   بعد انتشار القصص الدينى الغنائى الحديث حاولت بعض الدراسات التى تق
ة    ه المختلف ن جوانب ه م نمط القصصى وتتناول ذا ال ع ه دانى أن تتتب ل المي ى العم عل

ة يقية، واألدائي رد . الموس م تف ة ل ذه الدراسات الحديث ن ه ى  ولك ة القصص ف لدراس
ة المضمون أو            ه من ناحي ذى طرأ علي م ترصد التحول ال ا ل جانبه األدبى، آما أنه

ذا التحول ى آانت وراء ه باب الت د . األس ى رصد أح ة إل ذه الدراس ذا تسعى ه وله
ى          افة إل اعى، باإلض افى واالجتم ياقه الثق ى س ائى ف عبى الغن واع القصص الش أن

ون أو المناسبات أو أسبابه، سواء من حيث المضمتحول ومحاولة اآتشاف شواهد ال
الرواة حاملى هذا التراث، وذلك من خالل تتبع ما آان يؤدى منه من قبل وما يؤدى 

  .اآلن فى منطقة محددة وهى محافظة الغربية

  :وتحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية

  لماذا تغير هذا القصص وآيف تغير؟ - ١

ر فى التقاليد الشفاهية عند اعتماد الرواة على النصوص إلى أى حد يحدث التغي - ٢
  المحفوظة عن أصل مكتوب مسبقًا؟

ى       - ٣ ز عل ذى يرتك ين القصص ال وى ب ى المحت رت ف ى ظه روق الت ى الف ا ه م
  التراث الدينى وما يرتكز على الواقع االجتماعى؟

  منهج الدراسة
ة اتجاهات          ى ثالث ة القصصية عل ادة الميداني االطالع  : هى  قام منهج جمع الم

حوالى أعوام  (على مادة القصص المسجلة فى مرآز الفنون الشعبية فى فترة سابقة 
ادة ميدا)٥٩،١٩٦٥ ع م م جم امى ، ث الل ع ى خ ن األداء الح ة م ن  ٩٧-٩٦ني م

ى الحصول      رى، باإلضافة إل االحتفاالت والموالد التى تقام لألولياء المحليين فى الق
ة للقصص الغنائى سجلت فى تواريخ سابقة، وذلك على عدد من التسجيالت التجاري

ع         ى القصص من خالل تتب حتى يمكن التعرف على مظاهر التغير التى طرأت عل
ل فى         . هذه المادة آلها ى إطار نظرى تمث د اعتمدت عل ه فق أما دراسة القصص ذات

                                                           
بالمعهد العالى المساعد األدب الشعبى أستاذ ، الفصل الدآتور إبراهيم عبدالحافظآتب هذا ) *(

  . للفنون الشعبية، بأآاديمية الفنون
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ة     ة الوظيفي ة، والنظري ل       ،)١(النظرية البنائي ى تحلي ا اعتمدت عل واإلثنوشعرية، آم
ره، دون   ) تحليل المضمون(مكونات القصص  وعلى أقوال الرواة حول مظاهر تغي

  .إهمال للسياق الثقافى الذى يؤدى فيه القصص حاليًا

ام      ا ع ة طنط ى مدين دوى ف يد الب د الس ان مول ة  ١٩٩٥وآ اء الرحل أثن
ة،    ة الغربي ى محافظ دين ف ة المنش ى غالبي اح للتعرف عل ة المفت تطالعية بمثاب االس

د للتعمق فى       وهى ال ا بع مرحلة األولية لجمع المادة، ثم آان اختيار عدد محدود فيم
  : التسجيل معهم وفق اعتبارين هما

  .اختيار مجموعة من المنشدين آبار السن، وأخرى من صغار السن) أ(

رى       ) ب( ا فى ق تم فى مجمله ترآيز الجمع الميدانى فى الموالد والليالى التى ت
ا،  ة ذاته بات  محافظة الغربي ى بعض المناس ن التسجيل ف ع م م يمن ك ل ان ذل وإن آ

  . خارج نطاق هذه المحافظة

ى       رف عل رورة التع ى ض ة إل ت الحاج ا دع النص   "آم ة ب ات المتعلق المعلوم
ع  . مما حتم على الباحث أن يتتبع الرواة فى أماآن إقامتهم" والراوى والمجتمع وقد وق

نه  ة       اختياره على عدد من المنشدين يقيم اثنان م يم بقري ة السجاعية وثالث يق م فى قري
يمن       ) مرآز المحلة الكبرى(الهياتم  ر شبرا ال ة آف يم فى قري ، )مرآز زقتى  (وآخر يق

يت   ة خرس ى قري يم ف امس يق ا(وخ ز طنط ًا   ). مرآ رى وفق ذه الق ار ه اء اختي د ج وق
ار السن وصغار السن من          ون آب م يمثل رًا أنه إلقامة المنشدين بها، ثم شهرتهم، وأخي

ة   ذه المحافظ ى ه و أنسب    . رواة القصص ف ى ه دان الطبيع ى المي جيل ف ان التس وآ
  .الطرق للكشف عن المادة الحقيقية المؤداة، وذلك باإلضافة إلى المقابالت

  مصطلحات الدراسة
  القصة الغنائية -١

ًا لمصطلح    ه    Egyptian Narrative Balladيضع آاآيًا تعريف هى قصة   "بقول
وقد تكون القصة مصاغة نثرًا قصد . ى نهايتها عن طريق الغناءتحكى من بدايتها إل

ى            ا تغن ا، ألنه رة المالحم والسير الشعبية من اعتبارن تبعاد دائ أن يتغنى به، مع اس
مع   –ونخلص من تدارس اآلراء حول القصة الشعبية الغنائية   .)٢("بصورة جزئية

  :هىإلى أنها تضم أقسامًا ثالثة  –استبعاد السير الشعبية 

  ).قصص المداحين(قصص الكرامات والمعجزات  - ١

  ).قصص المغنى البلدى(المواويل القصصية  - ٢
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  ).قصص المنشدين الصييتة(القصص الدينى واالجتماعى  - ٣

رح    م يقت ن ث ة وم ن القصة الغنائي ر م م األخي ى القس ذه عل تنا ه ز دراس وتترآ
  :الباحث التعريف التالى للقصة الغنائية فى عمومها

ـوال أو  (ة الغنائية هى حكاية منظومة فى شكل شعرى شعبى     القصة الشعبي م
د تكون           ) زجل وال، وهى تتضمن حوادث وشخوصًا ق ين الزجل والم وقد تجمع ب

ق          دم عن طري اعى وتق ى أو أساس اجتم اريخى أو تراثى دين مرتكزة على أساس ت
اء ا    . الغن ة، وإنم ع الملحمي رادف م ا أن يت ى تعريفن ة ف ود بالغنائي يس المقص أن  ول

  ".المغناة"يترادف مع 

  المنشدون الصييتة -٢

ائى وهو القصص ذى اإلطار          هم الرواة المؤدون لقسم من أقسام القصص الغن
اء القصص     رواة بغن الدينى بصفة خاصة، وهو مصطلح حديث، وقد اختص هؤالء ال
 الذى يرتكز على التراث الدينى فى بداياتهم، ثم تحولوا إلى عناء القصص االجتماعى 

ا آلمة المنشدين فهى مشتقة من الفعل أنشد وأصله          . بجانب هذا القصص الدينى فأم
ا       ا وعرفه دانًا أى طلبه دًا، ونش دها نش الة، ينش د الض رف، ونش ى ع د بمعن  …)٣(نش

وإنشاد الشعر إنما هو رفع الصوت به وأنشد الشعر أى قرأه رافعًا صوته، واألنشودة   
ؤدى الشعر بتلحين وحسن       قطعة من الشعر ينشدها القوم على إيق  اع واحد والمنشد ي

ا    . )٤(إيقاع أما الصيت من صوت والصائت هو الصائح، وصات أى شدة الصوت، أم
اس ين الن ال ذهب صيته ب ذآر الحسن ويق دى . )٥(الصيت فهو ال ويعنى المصطلح ل

ى           ه، وتعن ه علي ر محفوظ م يقتص دينى وإن ل ار ال د القصص ذى اإلط رواة منش ال
ه مشهور أو معروف أو صاحب صيت        المفردة أيضًا أنه يتمتع بصيت واسع، أى أن

م يمدحون رسول         . )٧(ومصيت داحين تجاوزًا من حيث أنه بعض الم ويطلق عليهم ال
اتين     ة، ولكن ه اهللا وآل البيت أثناء أداء القصص ويطلق عليهم البعض اآلخر الموالدي

 .)١٠(ت بمصطلح الصييت  التسميتين تحتالن مساحة أقل من حيث الشيوع إذا ما قورن 
) الصييت (هذا المصطلح ظهر حديثًا بين الناس للتفريق بين منشد القصص  أن ويبدو 

  .وبين منشد الذآر الصوفى

  الخلفية التاريخية للقصص: أوًال
د     إذا نحن تتبعنا الخلفية التاريخية للقصص الدينى نجد أنه بدأ نثريًا وعظيًا منذ عه

ـن أبى سفيان          الرسول صلى اهللا عليه وسلم ة ب د معاوي م تحول القصاصون فى عه ، ث
ة شهد القصص انتشارًا       ". قصص العامة"إلى رواية ما يعرف بـ  وفى العصور التالي
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وال      ل والم ة الزج ون الملحون ور الفن اعد ظه د س ى مصر بصفة خاصة، فق رًا ف آبي
وآى    انى  وانتشارها على اندفاع عدد من المبدعين الشعبيين  فى العصرين الممل والعثم

ان     عرى، وآ ا قصصهم الش اء فصاغوا منه ب قصص األنبي ير وآت ب التفاس و آت نح
ذا االتجاه ًا به ر الناس اهتمام ين . دراويش الصوفية بصفة خاصة أآث دو أن المغن ويب

ه          جل بعض ذى س ى ال ذا القصص الزجل ون به ب يتغن د قري ى عه وا إل عبيين ظل الش
  . )٨(Bouriantان المستشرق آلوت بك ومن بعده الفرنسى بوري

ان               ا آ داللطيف م د فهمى عب ا محم رن العشرين، يصف لن ى الق فإذا وصلنا إل
ه  ق علي ا أطل رن مم ذا الق ن ه ى النصف األول م ائدًا ف ة"س انى الهائم ى "األغ ، الت

د أورد      ة، وق ل العام د والمحاف واق والموال ى األس داحون ف دون والم دها المنش ينش
ذ   دور        عبداللطيف عددًا من القصص ال ا ي داحون بصفة خاصة وهو م ردده الم ى ي

اتهم  اء وآرام وارق األولي ة، وخ زات الديني ول المعج د . ح داحين ق د رأى أن الم وق
رن      ذ الق ورثوا فى ذلك تراث القصاص الذين شاع أمرهم فى المجتمع اإلسالمى من
دينى          ة بالقصص ال وعظ العام ل ل انوا يقصدون المساجد والمحاف األول للهجرة، فك

م تجاوزوا        من  ائعة، ث اآلثار المصنوعة واألحاديث الموضوعة واإلسرائيليات الش
  .)٩("دائرة المساجد والمحافل فخرجوا إلى الطرقات والمنعطفات

ة، وقصص            يرة النبوي ى قصص الس ى ف داللطيف القصص المغن دد عب وح
ودى،    المعجزات مثل قصة الجمل والغزالة، وقصة قميص النبى، وقصة عامر اليه

تيعابها،    وقص ة انشقاق القمر إلى آخر ما هناك من القصص التى يطول سردها واس
وقد أضاف إليها القصص التى تتصل  . على أنها متشابهة فى وقائعها وفى مقاصدها

يمن، وقصص       الد ال ى ب ل ف ن جب اذ ب ل قصة مع ابعين مث ا بالصحابة والت وقائعه
دوى، وقص  : األقطاب من أهل الوالية مثل راهيم الدسوقى    قصة السيد الب ة سيدى إب

  .)١٠(وغيرها

  إرهاصات ظهور القصص الغنائى موضوع الدراسة) أ(

ام      وظ فى أرشيف     ١٩٥٩وقع الباحث على تسجيل لقصة التفاحة جمع ع محف
ة           نطة محافظ ز الس ن مرآ زب داوود م يخ ع ة الش عبية للراوي ون الش ز الفن مرآ

ة اء  . )١١(الغربي ة الغن زب القصة بطريق يخ ع ؤدى الش ن   ي ة م المصاحب بمجموع
  .المرددين دون استخدام آالت موسيقية

ان          ـا آ ى فرضية أن م ًا إل اة منطلق إننا نأخذ من طريقة رواية هذه القصة المغن
د،         ل قصة المول ة مث سائدًا من قصص قبل تلك الفترة هو قصص المعجزات النبوي

ل آان قصصًا  وقصة الغزالة، وقصة انشقاق القمر وغيرها، ولكن بعضها على األق
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ا ألف من      ر م نثريًا يؤديه المنشدون فى حلقات الذآر واجتماعات الصوفية على غي
د واألسواق      ون الموال ذين يطوف داحين ال ـأ بعض المنشدين     . هذا القصص للم م لج ث

رى ذا القصص النث ى ه ى األساس عل وم ف ة قصص شعرى يق ى رواي ى . إل ا ف ولن
ا يؤي       ة م ة الغربي رواة فى منطق ى أن الشيخ       أقوال ال والهم عل ك، حيث تجمع أق د ذل

ان يحكى      إسماعيل عامر وهو منشد صوفى من قرية شبرا قاص مرآز السنطة، آ
  :القصة من أول الليل إلى آخره دون أن يستخدم آالت موسيقية، يقول أحدهم

ه    " ة، أو تالت اتنين بطان اره،    …وآان بيشتغل ب ه وال زم ال طبل
ان      … و آ دره إن ل ده مق ه     وآان عن ه خمستالف يسمعوا ل قدام

  .)١٢("آان قصص من خياله وتأليفه هوه …يشدهم 
  نشأة القصص الحديث) ب(

ذى اتخذ من               اق القصص الشعرى ال ة انبث ًا بداي ا آنف رة المشار إليه واآب الفت
دًا        دًا روي ه، وتحول المنشدون روي ادة ل القصص التراثى الدينى اإلسالمى عمومًا م

تخدام اآلالت ال ى اس ور    إل ر بظه ا بش ذا مم وم ه هم المنظ دوا قصص يقية لينش موس
ذا القصص الحديث اد ه ى إنش ذى تخصص ف د الصييت ال يخ . المنش دو أن الش ويب

إسماعيل عامر الذى اعتاد أن يجوب القرى فى محافظة الغربية والدقهلية، قد ذهب  
رية   ى س د عل ا محم ى يقطنه يط الت ا الغ ة نوس ى قري رية(إل و س رك )١٣()أب ث ت  حي

الموال،         م ب ة قصصًا فى قالب الزجل المطع انطباعًا شديدًا عليه، فبدأ يؤلف بالعامي
  .ولكنه لم يكن يغنى تلك القصص

ل الشيخ محيى الموزى والشيخ         ويحكى لنا الرواة من المنشدين آبار السن مث
طلعت هواش، والشيخ فرحات الشرقاوى، وغيرهم، أن الخمسينيات شهدت ظهور   

وان      هذا القصص الحد ن سرية فى دي ه اب يث وانتشاره، وقد ظهر القصص الذى ألف
  .وغيرها.. مثل قصة فضلون العابد، إسالم عمر، انشقاق القمر 

ى            دعونا إل ذى ي ة البحث، األمر ال رواة فى منطق هذا ما أجمعت عليه أقوال ال
احبة       ى بمص ذى يغن ديث ال ذا القصص الح ور ه ًا لظه ينيات تاريخ ار الخمس اعتب

ل  اآلالت  م بالمواوي دعونا فى الوقت    . الموسيقية، ويصاغ فى قالب الزجل المطع وي
نفسه إلى إعادة النظر فيما ذهب إليه محمد عمران من أن بداية هذا القرن قد شهدت 

ول ث يق ص، حي ذا القص ور ه اد  : "ظه أة اإلنش دًا لنش رواة تحدي دم ال د ق لق
ورى" اط أداء الق   " الفولكل ى أن ارتب اديثهم إل ير أح عبى   وتش دينى الش ص ال ص

ذا     …والمواويل واألغنيات القصيرة  ة ه ى بداي إلخ بفئة المنشدين المشايخ، يرجع إل
ذا القصص،    دون ه ار ينش االت واألذآ يح واالبته دو التواش دأ منش دما ب رن، عن الق



٣٢٢  

ديم هو       -فيما بعد  -ويستخدمون  دى الق إن المنشد التقلي اآلالت الموسيقية، ومن ثم ف
اليب المدح         المنشد الذى تع ى أس ى عل اد فى الحضرة الصوفية، وترب لم تقاليد اإلنش

  .)١٤("واالبتهاالت، ثم أنشد القصص الدينى والمواويل واألغنيات القصيرة فيما بعد

و   ه اآلن ه ذى يطرح نفس اؤل ال ذا : إن التس ا ه ى عليه ى بن دة الت ا هى القاع م
  القصص؟ 

ذا القصص الحديث ال        ة له ة فى بعض     إننا نجد جذورًا قديم ذى أنشئ بالعامي
رن        ة من الق ك بداي القصص األقدم تاريخيًا الذى أنشئ فى قالب الزجل خاصة، وذل

ومن أهم من ألفوا قصصًا زجلية الشيخ عبداهللا الغبارى الذى . الثالث عشر الميالدى
ية     ه القصص دى مؤلفات ت إح راج (ظل راء والمع رن    ) اإلس ة الق ى نهاي روى حت ت

جلها   دما س ا( الماضى عن ى      ) دونه ث الفرنس عبيين الباح ين الش د المغن م أح ن ف م
Bouriant)ا          . )١٥ ل إنن دروايش، ب ه أدب ال ى فى آتاب ا البقل وهى القصة التى أورده

ى     نجد فى المستطرف لكل فن مستظرف لألبشيهى مجموعة من األزجال التى تتغن
  .)١٦(بمعجزات النبى وتمدح جماله آذلك

ى جا  اذج إل ذه النم كلت ه د ش ل   وق ن قب ائدًا م ان س ذى آ ب بعض القصص ال ن
اء            ى إنش لوبهم ف رية، أس ن س م اب دد وأهمه دعون الج ا المب ى عليه ى بن دة الت القاع

ا   - وآان القصص النثرى . القصص موضوع بحثنا ًا عن     - على ما يبدو لن ابقًا زمني س
ع على عدد من المجموعات القصصية          . القصص الشعرى يح للباحث أن يطل د أت وق

الشعبية المدونة التى تتمرآز حول القصص الدينى، ومن المالحظ أن بعضها     النثرية
ال      : يبدأ بعبارات من مثل ه ق ه، أو روى عن وهب أن قال آعب األحبار رضى اهللا عن

  …آما آان يبدأ بعضها اآلخر بعبارة قال الراوى  …

  )محافظة الغربية(منطقة الدراسة : ثانيًا
ة آب    ة أهمي ة الغربي كل محافظ ل  تش ث تمث عبية، حي ات الش احثى الدراس رة لب ي

ة    درع الواقي كلون ال ى اآلن يش ازالوا حت ذين م ين ال وع الفالح زًا لجم ة مرآ المنطق
ة( ى ) الحامل ره عل ة أث ى المنطق دل ف ان للطقس المعت ا آ عبية، وربم أثورات الش للم

رى د         ة، حيث ي ذا المنطق ًا فى ه اء عموم ادئ للغن ـاوى أ  . الطابع اله ن فتحى الصنف
ريعة       ات الس ن اإليقاع دًا ع ادئ بعي ابع اله ز بالط ًا تتمي دلتا عموم ة ال انى منطق أغ
دًا        ادرة ج الصاخبة، آما يرى أن اآلالت الموسيقية المستخدمة تقتصر فى حاالت ن

اى   ة        …على بعض نماذج العزف على الن ذه المنطق الى ه ذلك أن لهجة أه رى آ وي
ليم  ز        من الفالحين تتميز بالنطق الواضح الس ا تتمي ام، آم للحروف بال قطع أو إدغ

راء        ى اإلث ى تعط دودة الت ة والمح ة المفتوح ود القافي رة وج انى بكث نصوص األغ
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  .)١٧(اللحنى مجاًال وفرصة إلمكان التلوين وإظهار موهبة المؤدى

ة     ى منطق اة ف ة الحي ا لطبيع د م ى ح ة إل اء صورة دقيق ن إعط تمكن م ى ن وحت
ل        البحث، فإننى سأختار ثالث ق   اذج تمث ة بوصفها نم رى محافظة الغربي رى من ق

بعض القصص       ا ل ى فيه جيل أداء ح ت بتس ى قم رى الت اذج للق ى نم ة، وه المنطق
  .الغنائى مما جمعته، أو التى يقيم بها المنشدون على نحو مكثف

  قرية شبرا بابل مرآز المحلة الكبرى) أ(

وتمثل الزراعة . )١٨(١٩٩٥نسمة حسب تعداد عام  ١٩١٤٧ويبلغ عدد سكانها   
ذرة    ن واألرز وال يل القط زرع محاص ث ت ة، حي كان القري ى لس اط األساس النش
ة فى شرآة مصر         اء القري ر من أبن والقمح، باإلضافة إلى الفواآه، ويعمل عدد آبي

رى ة الكب يج بالمحل زل والنس ة  . للغ الح الحكومي ن المص دد م ة ع د بالقري ويوج
دارس اال  ة، ونقطة      والخدمات، ففيها عدد من الم ة، ومدرسة ثانوي ة واإلعدادي بتدائي

دة صحية  اء، ووح خ …إطف ن   . إل ا تضمه م ى بم عاع دين ز إش ة مرآ ل القري وتمث
  . آتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم، ووجود معهد دينى أزهرى بها

  :وبالقرية ثالثة من األولياء تقام الثنين منهم موالد سنوية هى  

  .غسطسمولد سيدى المتولى ويتم فى شهر أ - ١

ددًا     . مولد سيدى قاسم العايق، ويتم فى أوائل شهر سبتمبر - ٢ د سجل الباحث ع وق
امى        بة ع ذه المناس ى ه ت ف ى أدي ن القصص الت دى   ٩٧،  ٩٦م د مج للمنش

  .عبدالجواد

نويًا، ودعوة أحد          د س ة المول ى إقام ة عل ويبدو لنا من خالل حرص أهل القري
ة   اء الليل ى       المنشدين الصييتة إلى قريتهم إلحي دليل عل ًا للت رًا مهم د مؤش ك يع ، أن ذل

دد     وحظ أن ع ا ل ة، آم عبيًا للقري اًال ش د بوصفه احتف ذا التقلي ة به اء القري تمسك أبن
ًا من              د عن األلف شخص تقريب رة يزي ى المنشد فى آل م الحاضرين لالستماع إل

  . أبناء القرية والقرى المجاورة وبعض القرى البعيدة نوعًا ما

  عية مرآز المحلة الكبرىقرية السجا) ب(

ام      ١٤١٨٩يبلغ عدد سكانها   دير ع ة عدد من    . ١٩٩٥نسمة حسب تق وبالقري
ة          ى مدرس افة إل ة، باإلض ة إعدادي رى، ومدرس د أزه ة، ومعه دارس االبتدائي الم
يم       ة آتاتيب لتعل ة ثالث ثانوية، ومدرسة فنية بقرية العامرية المجاورة، ويوجد بالقري

ريم رآن الك د أدخل. الق ام وق جاعية ع ة الس ى قري اء إل اعد ١٩٧٩ت الكهرب ا س ، مم
ة،          باب القري ز ش ة بمرآ ئت مكتب ديو، وأنش ون، والفي زة التلفزي ار أجه ى انتش عل
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  .وبالقرية عدد من المقاهى والمحال التجارية

د        ا، ق ة به ة، وانتشار الكتاب اء القري وقد الحظ الباحث أن تعلم عدد آبير من أبن
ا   وا الكتب           أثر آثيرًا فى أبنائه ذين عرف ين أولئك ال ايز ب ق بعض التم ى نحو خل عل

ودهم فى العمل فى عدد من المؤسسات        . والذين لم يتعلموا فالمتعلمون ظهرت جه
دريس       ى الت ة، باإلضافة إل مثل الجمعية الزراعية، والوحدة الصحية، ومجلس القري

ة و    رى القريب ة الكب ا التى   فى المدارس، وفى بعض الوظائف فى مدينتى المحل طنط
ذه     . ال تبعد عنها آثيرًا اء ه ين أبن يم ب وحدث تغير شديد واهتمام أآبر بالكتابـة والتعل

  .الفئة

اء     نويًا ويستعين أبن أما عن مولد القرية لسيدى حسب اهللا الرفاعى، فإنه يقام س
م ا وه دين من أبنائه ة بالمنش واد : القري د الج ؤاد والشيخ مجدى عب يخ يوسف ف الش

  .د عبد الجوادوالشيخ محمو

  قرية سبطاس مرآز طنطا) ج(

ام   ٥٧٥٢وهى أصغر القرى الثالث حجمًا، إذ يبلغ عدد سكانها    حسب تعداد ع
ا        . ١٩٩٥ ر سبطاس يفصل بينهم ا سبطاس وآف وتنقسم القرية حاليًا إلى قسمين هم

  .الطريق المسفلت من طنطا إلى زفتى

ة واألخرى إعد    داهما ابتدائي تان إح ة مدرس ة وبالقري ة زراعي ا جمعي ة، وبه . ادي
ذى           و هاشم ال اعى أب د الرف د سنوى لسيدى محم ويحرص أهل القرية على إقامة مول

ة من         ٣٨٧سجل على ضريحه أنه توفى عام   د إلى القري ه وف ات أن ول الرواي ـ، وتق ه
ب     ى طال ن أب ى اب اللة عل ن س ت م ى آل البي ع إل به يرج راق، وأن نس ابع . الع د ت وق

ال بمو امى الباحث االحتف ة ع د القري ذى   ٩٥،٩٦ل ائى ال ام بتسجيل القصص الغن وق
الين ذين االحتف ى ه د ف د  . أنش ة المول ـة بإقام اع الطرق الصوفي ام اتب وحظ اهتم د ل وق

ة      ة الرفاعي ودعوة منشد إليه سنويًا، وذلك بإشراف الشيخ محمود شعالن شيخ الطريق
  .االحتفال سنويًالمولد وترتيب بالقرية الذى يقوم بجمع التبرعات إلقامة ا

  عوامل انتشار القصص الغنائى فى الغربية: ثالثًا
ة           ائى فى منطق اك مجموعة من العوامل التى تفسر انتشار القصص الغن هن

ة      الدلتا بعامة وفى محافظة الغربية بخاصة، ومن العوامل الخاصة بمحافظة الغربي
د   موقعها المتوسط فى الدلتا، ووجود ضريح السيد البدوى بها و إقامة عدد من الموال

دين الصييتة بصفة     رة رواة القصص والمنش م آث ا، ث ة طنط ام بمدين ل ع ى آ ه ف ل
خاصة وانتشارهم فى ربوع هذه المحافظة، وأخيرًا انتشار شرآات الصوتيات التى  
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ذه          ى تفصيل له ا يل ة طنطا، وفيم تعنى بتسجيل القصص الغنائى وتتمرآز فى مدين
  : العوامل

  لبدوى وموالدهأثر السيد ا) أ(

ة            ًا فى األنشطة الديني ة طنطا دورًا مهم دوى بمدين لعب وجود ضريح السيد الب
يد       تقرار الس ذ اس اريخ، فمن دى الت ى م ة عل ة الغربي ى منطق ة ف ة واالجتماعي والثقافي

رة         ) طنطا(البدوى فى طنتدتا  ة آبي ة ذات أهمي ة الصغيرة إلى مدين تحولت تلك القري
ا   فى منطقة الدلتا، وقد ب دوى إليه ين وستمائة     "دأ ذلك بقدوم السيد الب عام خمس وثالث

ام  ة، أى ع ى    .)١٩("م١٢٣٨هجري ذات يرجع الفضل ف دوى بال د الب يد أحم ى الس وإل
وم         ر الي رة تعتب ة ضخمة آبي رة إلى مدين إحياء طنطا، وتحويلها من قرية صغيرة حقي

دها ة وح دلتا، ال قصبة الغربي ن أن طن. قصبة ال ال م ا يق ى جانب ومهم وم عل ا الي ط
ا           دلتا، أو أنه ة فى ال ا ملتقى شبكة خطوط السكك الحديدي آبير من األهمية نظرًا ألنه

ه من زيوت وصابون         ر لتسويق القطن وصناعة منتجات إن   …مرآز اقتصادى آبي ف
  .)٢٠(آل ذلك مرتبط بالسيد أحمد البدوى ارتباط نتيجة بسبب

ع الطرق الصوفية التى تحضر إلى مولد وتقدر األعداد الغفيرة من الفالحين وأتبا
ذر،        اء لن دوى، أو وف اد فى آرامة الب السيد البدوى بالماليين، يقدمون إليها بدافع االعتق

ا     . أو بدافع الترويح عن النفس وتمثل هذه الموالد فى الواقع مناسبات مفضلة ينتشر فيه
تمر طوال الليل وحتى    القصص الغنائى وغيره من األغانى الشعبية الدينية، فالغناء يس

ه من          ذا الجمهور وأغلب ذلك، ويقبل ه الصباح فى السرادقات والساحات المخصصة ل
الفالحين على هذه السرادقات لالستماع إلى القصص، وللمشارآة فى الشعائر التى           
يس من مصر    ه ل دوى ومريدي اع الب نهم أتب ا أصحاب الطرق الصوفية ومن بي يقيمه

الد الشام      ام هذه          وحدها بل من ب ا جعل من طنطا موضع اهتم يمن والحجاز، مم وال
  :الوفود جميعًا، حيث يقول المغنى الشعبى فى ذلك

  يا بخت طـنطـا بمقـامـك وبـاحبـابـك   

  )٢١(نظرة يا باب النبى محاسيب واقفين على بابك

اء    د أولي الى لموال وذج المث زمن النم رور ال دوى أضحى بم يد الب د الس إن مول
زمن      . )٢٢(ار، إن لم يكن أآبر موالدهاالدلتا الكب دوى بمرور ال يد الب وقد أضحى الس

د         Culture heroبطًال ثقافيًا  ر من التمجي ه الكثي ك علي ألهل المنطقة، وقد أضفى ذل
ة            افى لمنطق راث الثق رًا من الت ل جزءًا آبي ا يمث والمبالغة، للدرجة التى أصبح معه

  .دانيًا وليس تاريخيًا فحسب فى قلوب الناسفهو يشغل حيزًا وج. الغربية وما حولها



٣٢٦  

  رواة القصص الغنائى) ب(

لقد أسهم وجود ضريح السيد البدوى بمدينة طنطا، وإقامة مولده سنويًا بطريقة 
ة، فالمؤشرات           داد المنشدين الصييتة فى محافظة الغربي ادة أع غير مباشرة فى زي

ى   أن عدد المنشدين وصل فى     الميدانية تظهر آثرة أعدادهم فى قرى المحافظة حت
إلى ثالثة أو أربعة، وهم الشيخ مجدى  " قرية السجاعية مرآز المحلة"إحدى القرى 

وهكذا الحال فى قرية . عبد الجواد، والشيخ يوسف فؤاد، والشيخ محمود عبد الجواد
  .آفر شبرا اليمن مرآز زفتى

  انتشار شرآات الصوتيات وأشرطة التسجيل الصوتى) ج(

احب ا  د ص ار      لق ى انتش رى، وه اهرة أخ ور ظ ائى ظه ار القصص الغن نتش
اج أشرطة التسجيل الصوتى لمنشدى القصص           وم بإنت شرآات الصوتيات التى تق

ان        . الغنائى وغيرهم ا بصفة خاصة، آ ة طنط ذه الشرآات بمدين ويبدو أن انتشار ه
ه، فف   ى سببًا ونتيجة النتشار القصص وذيوع صيت المنشدين الصييتة فى الوقت ذات

ك      ى ذل ا يجمع عل حدود النصف الثانى لعقد السبعينيات بدأ ظهور هذه الشرآات آم
  :أصحابها، ففى مقابلة مع الحاج سيد حجازى صاحب شرآة صوت الغربية يقول 

نة  "  ى س ى ف ع بعض زمالئ ا آونت شرآة م روح ١٩٧٧أن ا بن ، وآن
الى      ه فى اللي ا         …للمنشد نسجل ل ه، وآن اس تطلب شريط ل ا الن د م بع

اه  د مع ى المصنفات  …بنتعاق ة عل ده ظهرت الرقاب د آ د  …وبع وال ب
ى الشريط    دأنا نسجل للمنشدين       …ناخد موافقة الرقابة عل ده ب د آ وبع

اش آويس     ا يبق ه م ة مع الجمهور      …فى األستوديو، ولكن ألن فى الليل
  .  )٢٣("والناس بيبقى أحسن

الل الثمانيني    رًا خ ًا آبي رآات رواج ذه الش هدت ه د ش ا إدارة وق ان له ات، وآ
نهم بعمل شرآة خاصة      . )٢٤(مشترآة، وفى وقت الحق انفصل الشرآاء وقام آل م

نهم بعض           ر من المنشدين الصييتة من بي دد آبي وقامت هذه الشرآات بالتسجيل لع
د         نهم الشيخ إسماعيل عامر، والشيخ محم ة وم المنشدين القدامى الذين وافتهم المني

بعض المشاآل        ويشكو أصح. البنا وغيرهما ا من تعرضها ل ذه الشرآات حالي اب ه
  : التى تقلص نشاطها ومنها

نح تصاريح         - ١ رة لكى تم الغ آبي ة لتحصيل مب لجوء الرقابة على المصنفات الفني
  .التسجيل

  .زيادة أسعار األجهزة المستخدمة فى التسجيل - ٢
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  .قلة اإلقبال على أشرطة بعض المنشدين مما يسب خسارة للشرآة - ٣

ن          ومع ذلك يتو يد حجازى استمرار تسجيل األشرطة الخاصة بف ع الشيخ س ق
ة     الى الديني ة اللي ون بإقام يوخ الصوفية والمهتم تمر ش ا اس ا طالم ياتة وإنتاجه الص
ع   بدعوة المنشدين إلى القرى فى مناسبات الموالد وغيرها من المناسبات، بينما يتوق

ر المشهور       بعض المنشدين غي ة بالنسبة ل رة    انحسار هذه العملي الغ الكبي د المب ين بع
التى تطلبها الرقابة على المصنفات، وبعد المغاالة من قبل بعض المنشدين فى طلب 

  .مبالغ مقابل التسجيل لهم

ة للقصص       وعلينا أن نفرق بين نوعين من أشرطة التسجيل الكاسيت المتداول
ره    ذى سبق ذآ ذى   الغنائى بين الناس فى منطقة البحث، فهناك النوع التجارى ال وال

ا    وم به يقوم على تسجيله بعض شرآات الصوتيات، وهناك أشرطة التسجيل التى يق
ا المنشدون فى       دعى إليه األفراد من أبناء القرى أنفسهم أثناء الليالى والموالد التى ي

وم      . قراهم ين المنشد والشرآة التى تق فأما النوع األول، فإنه يتم من خالل االتفاق ب
ه          بالتسجيل مقابل مبلغ اء أدائ وم الشرآة بالتسجيل الحى للمنشد أثن معلوم، حيث تق

م يجرى    فى إحدى القرى أو فى أحد الموالد بأجهزتها الخاصة ذات التقنية العالية، ث
ة وبعض      " المونتاج"المتخصصون فى الصوتيات بعض  رات الليل بحذف بعض فق

ى       د ف ا المنش ى يكرره رار الت اطق التك تطرادات ومن انى واالس اء  األغ ة أثن القص
ه يحتفظ      األداء، بحيث ال تتعدى مدة الشريط ساعة واحدة، ولكن التسجيل فى مجمل

ذه       . بأحداث القصة وترتيبها الزمنى ع ه ة لتوزي داد الحقيقي د األع ومن الصعب تحدي
دين     ق بالمنش رى تتعل ها، وأخ رآات نفس ق بالش باب تتعل رطة ألس فأصحاب . األش

اء األرق    ى إعط رددون ف رآات يت بة     الش ر بالنس ذلك األم ع، وآ ة للتوزي ام الحقيقي
  .للمنشدين خوفًا من الضرائب التى تقرر على أنشطتهم

وأما النوع الثانى، فإنه يقوم على التسجيل المحلى فى القرية، بمعنى أن بعض  
أجهزة    ريتهم ب المعجبين بأداء منشد معين يقومون بتسجيل الليلة التى يحضرها فى ق

ا    التسجيل الخاصة بهم، ا ويتبادلونه ويحتفظون بهذه التسجيالت ألنفسهم أو يعيرونه
ذا المنشد، بحيث       ين بسماع ه مع غيرهم من أبناء القرية أو القرى المجاورة المهتم
داد      ادة أع د وزي رويج للمنش ى الت اعد عل ى تس ل الت د العوام ة أح ذه الطريق ل ه تمث

  ..المعجبين به

ى انتشار     ام عدد      ومن المظاهر األخرى المساعدة عل التسجيالت الصوتية قي
ى     دن ف رى والم ين الق ة ب اص الداخلي رة والميكروب يارات األج ائقى س ن س ر م آبي
اء     منطقة البحث باالحتفاظ بأشرطة التسجيل وإذاعتها على حرفائهم من الرآاب أثن



٣٢٨  

دن           ز والم ى المراآ اعم ف ة والمط ال التجاري ض المح ن أن بع ًال ع فرهم، فض س
  .عة هذه التسجيالت فى أجهزة عالية الصوتاإلقليمية تقوم بإذا

ر فى انتشار       ى حد آبي ومما ال شك فيه أن انتشار أشرطة الكاسيت قد أسهم إل
دين    ن المنش ر م دد آبي هرة ع ى ش ة ف ة ثاني ن ناحي هم م نمط القصصى، وأس ذا ال ه

راهم    الى فى ق ل مناسبة   . الصييتة، وفى تشجيع الناس لهم ودعوتهم إلحياء اللي وتمث
د  ل رواد مول ذه األشرطة، حيث يقب رويج ه مًا لت دوى بصفة خاصة موس يد الب الس

ده         ددًا من أشرطة التسجيل لمنش نهم أن يقتنى ع المولد على شرائها، ويفضل آل م
  .المفضل

  دور الحياة الدينية) د(

ًا فى انتشار القصص          دن المحافظة دورًا مهم تلعب الحياة الدينية فى قرى وم
وتتوزع الحياة الدينية فى آل قرية بين عدة جماعـات، فال . امةذى اإلطار الدينى بع

ة حضرات             ى إقام ذين يحرصون عل اع الطرق الصوفية ال ة من أتب و قري تكاد تخل
ين        . أسبوعية فى منزل أحد المريدين ات من الشباب المتعلم ة يوجد فئ وفى آل قري

اإلخوان  "ذلك أتباع ومن بينهم آ. الذين يرآنون إلى تفسيرات جديدة لإلسالم والدين
ذه الجماعات      . وأنصار السنة والجماعات اإلسالمية" المسلمين ولكل جماعة من ه

ؤدى من قصص     ا ي ذه الجماعات      . تفسيراتها الخاصة فيم ر ه ومن المالحظ أن أآث
ا فى بعض        ة التى تفرض رأيه معارضة وتشددًا هى الجماعات اإلسالمية المتطرف

حتفال بالمولد المحلى بإلغاء االحتفال ومن ثم رفض  القرى، وتجبر القائمين على اال
ويرى بعضهم أن مكان الوعظ هو المسجد وأن تشبه المنشدين  . دعوة المنشد للقرية

ة   نة فئ ى ألس ه عل ه ومعجزات لم وحيات ه وس ى صلى اهللا علي م النب م اس المغنين يقح ب
دينين  ة ويتجنب     . أخرى غير الوعاظ والمت ذه الفئ ون الصدام  ويعى المنشدون رأى ه

زات          اول المعج ى تتن ن القصص الت ًا ع اد أحيان اوالتهم االبتع الل مح ن خ ا م به
ومن هنا فإن آل فئة من الفئات السابقة تحاول االستفادة بتفسيراتها الخاصة  . النبوية
ًا، حيث تشكل آل            . للدين ا جميع ا إطالق اصطالح واحد عليه بحيث يصعب علين

ل     ى آ كان ف دد الس ن ع بة م ا نس ةمنه ًا   . قري اس تعلق ؤالء الن ر ه ك أن أآث وال ش
ل     بالقصص هم أتباع الطرق الصوفية ومرتادو الموالد من الفالحين البسطاء، وتمث
كًا    ات تمس ر الفئ ائى بوصفها أآث ور القصص الغن ة جمه ًا غالبي ان حالي ان الفئت هات

ة    ادات السنوية للقري اه القصص       . بالتقاليد والع ؤثر جمهور الشباب فى اتج نحو  وي
  .الموضوعات ذات الصلة بالواقع االجتماعى آما سيظهر من خالل الدراسة

  القص الشعبى فى منطقة الدراسة) هـ(



٣٢٩  

دات حول       ات المعتق يشمل القص الشعبى قصصًا محلى الطابع من أهمها حكاي
اعى         ابع االجتم ات ذات الط ت والحكاي ى الحوادي افة إل ة باإلض ل قري اء بك األولي

ا تشكل حصيلة          واألخالقى التى ت ذه آله رى، وه ار السن فى الق دور على ألسنة آب
ى     هامها ف ع إس لوك، م دات والس ن المعتق ة م واع معين اه أن اس تج ؤالء الن ة ه حكم
. الوقت ذاته فى التسلية والمتعة وتمهيد المناخ لقبول القصص الغنائى محل الدراسة 

ف    ة بص رة بالمنطق رى المنتش ائى األخ واع القص الغن ن أن ا ع ن  أم إن م ة، ف ة عام
  : أهمها

  .السيرة المروية -١

  .قصص األنبياء واألولياء -٢

  .الموال القصصى أو األغنية القصصية -٣

  بعض الظواهر األخرى) و(

ين             راوح ب ا تت ة، فإنه اة الديني أما عن بعض المظاهر األخرى المرتبطة بالحي
ريم    رآن الك ظ الق ى حف رى عل كان الق ن س ا م أس به داد ال ب ث حرص أع واألحادي

الى   النبوية، حيث تنتشر فى آثير من القرى دور تحفيظ القرآن، وال زال بعض األه
ة المنتشرة فى     يحرصون على إلحاق أبنائهم بالمعاهد األزهرية االبتدائية واإلعدادي
يم فى بعض       د التعل القرى، إذ ال يزال التعليم الدينى يحتل إلى حد ما رافدًا من رواف

ا          ولعل أهم . القرى ا ذاته ة طنط دينى األزهرى فى مدين د ال د هو المعه ذه المعاه . ه
ائى ذى المضمون    وقد شكلت هذه المظاهر قاعدة أساسية لقبول الناس للقصص الغن

  .الدينى األخالقى

ظ          ول حف رى ح ى الق اس ف ين الن ة ب ات اليومي ات والمناقش راوح المحادث وتت
ال ا  ة   الشعر التقليدى فى المدارس أحيانًا، واألمث ى  . لشعبية، والمنظومات الغنائي فعل

ائل االتصال الشفاهى تحدث           إن وس رى، ف ين فى الق الرغم من ازدياد عدد المتعلم
ين جموع الشباب             ة، أو ب ى مقهى القري ة سواء عل اة اليومي ة فى الحي بصورة مكثف

  .الذين يلتقون فى أندية الشباب والمجمعات القروية والمساجد وغيرها

  االجتماعية  التغيرات: رابعًا
  واالقتصادية والثقافية فى منطقة الدراسة

و           ورة يولي د ث اديًا بع ًا واقتص رًا اجتماعي ة تغي رى بعام ع المص هد المجتم ش
ول د. ١٩٥٢ اب. يق افظ دي ى  : "ح ة واالقتصادية الت رات االجتماعي ت التغي إذا آان
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ى الريف          د انعكست عل ة، ق و فى المجتمع المصرى بعام بشكل   أحدثتها ثورة يولي
ل،          رص عم ق ف ين، وخل طى والفالح ة الوس ى الطبق از إل ر االنحي ح، وظه واض
د إيجارات المساآن، واإلصالح        وانتشار التعليم المجانى، وتثبيت األسعار، وتحدي

ى من خالل            …الزراعى  ان المجتمعى الكل اج الريف فى الكي ى إدم بحيث أدت إل
رأ      ا ط إن م ة، ف ية واجتماعي ادية وسياس ات اقتص ذ منتصف   آلي ع من ى المجتم عل

وبر   د انعكس   ١٩٧٣السبعينيات عبر سياسة االنفتاح االقتصادى، وبعد نصر أآت ، ق
ار            ى نظام الرسملة، واحتك دًا إل دًا روي ات روي ف، وتحولت العالق ى الري بدوره عل
ة    دنت فئ ار وت اولين وتج ى مق ين إل غار الفالح ال وص ول العم لع، وتح الس

  .)٢٥("الموظفين

ت    ا آان ى     ولم ع، الزراع اط المجتم ن أنم ين م ين نمط ع ب ة تجم ة الغربي محافظ
، فقد بدأ هذا التغير واضحًا فى المحافظة، ففى حدود      )العمال(والصناعى ) الفالحين(

أعوام السبعينيات، انتشرت الكهرباء فى قرى المحافظة، وبدأ التحديث االجتماعى عن  
ام  ، مما ساعد ١٩٨٣طريق وصول البث التلفزيونى عام  على انتشار عادات السهر أم

التليفزيون لتزجية أوقات الفراغ والتسلية، وصار آل بيت ريفى يمتلك تليفزيونًا يستقبل 
دلتا     اة ال اة السادسة  "عدة قنوات أهمها القناة األولى والثانية، باإلضافة إلى قن التى  " القن

يج  وآانت العمالة قد تدف. ١٩٩٤مقرها مدينة طنطا التى افتتحت عام  قت على دول الخل
ر              رعة التغي ى س اعد عل ا س راهم مم ى ق دول إل ذه ال ن ه ال م اد العم ى، وع العرب

ديث راهم   . والتح ى ق ا إل ادوا به ال وع ؤالء العم ا ه ى حصل عليه رة الت الغ الكبي فالمب
انى   شجعتهم على أن يبدأ آل منهم فى تأسيس مكانة جديدة لنفسه بين الناس بإحالل المب

  .ن البيوت القديمة من الطوب اللبنالحديثة بدًال م

انى     ٩٧،  ٩٦وفى أثناء العمل الميدانى للباحث بين عامى    ذه المب ، بلغت نسبة ه
ا يقرب من  ى  ٦٠فى بعض القرى م د الحظ % ٧٠إل ا، وق ر من عدد بيوته أو أآث

ة التى تقسم البيت        اء الحديث نظم البن الباحث تقلص األسر الممتدة إلى حد آبير نتيجة ل
اد الشباب على مصادر           إلى راد األسرة، ونتيجة العتم رد من أف شقق منفصلة لكل ف

ارج       ى الخ فر إل ن الس ة، أو م ن الوظيف واء م ة س م الخاص غط   . دخله ع الض د دف وق
السكانى والكثافة فى المدن الكثيرين من صغار الموظفين والعمال فى مدن المحافظة    

ـات إلى     ر الزي م فى القرى       مثل المحلة الكبرى، وطنطا، وآف وا عن سكن له أن يبحث
ذه      المجاورة، مما زاد من مشكلة اإلسكان، وزاد من الضغط على القرى المجاورة له
المدن، وانتقل فى الوقت ذاته فئة من صغار الموظفين لإلقامة فى القرى وساعد على   

  .التغير التطلع نحو حياة المدينة
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ة    ى داخل المحافظ د اإلعالم ة الم دت حرآ د تزاي زة  لق ار أجه ن خالل انتش م
درة        دت ق د أن تزاي جيل، بع زة التس ون وأجه الراديو والتليفزي ة آ ال الحديث االتص
راغ،      لوبًا لقضاء وقت الف األهالى على حيازة هذه األجهزة، وأضحى استخدامها أس
ة والحضرية     اة الريفي اليب الحي . وأسهم فى زيادة الوعى العام، وفى التقريب بين أس

دة،           ولقد أتاح ذلك رات الجدي ة فرصة للتفاعل مع المتغي الى المنطق رين من أه لكثي
ة،  ة مختلف اط ثقافي اك بأنم ائل االتصال واالحتك يم، وتنامت وس ة التعل وزادت حرآ

  .مما أظهر االتجاه نحو التحديث

اهر       ين المظ ة ب الى المحافظ راوح أه ى ت ديث ف د والتح دل التقلي دى ج ويتب
الحياة، وبالذات فيما يتصل بالنشاط الترويحى، ولكن     التقليدية والمستحدثة ألسلوب

م تطغ      ة ل ه الحديث التليفزيون والراديو والفيديو وغيرها من وسائل االتصال والترفي
اءات   تمامًا على األعياد الدينية والمحلية وعلى االحتفال بموالد األولياء، أو على اللق

ر      ى الع آتم، أو عل راح والم بات األف ى مناس ة ف ض   العام ى بع عبية ف وض الش
  .المناسبات، وإن قلصتها فى بعض القرى

و     وترى بعض الدراسات أن مصادر المعلومات واالستمتاع المتمثلة فى الرادي
ا أن      ـرى، آم ومن بعده التليفزيون هى العامل األآثر أهمية بالنسبة للفالحين فى الق

ى  زيادة عدد الموظفين الحكوميين والحرفيين وفئات المتعلمين  قد شجع الفالحين عل
ائل         ذه الوس اس به ام الن اد اهتم ى ازدي اعد عل دة تس رة جدي ل طف ا يمث دهم، بم تقلي

دى      ا هو تقلي ة وتصرفهم عم ك        . الحديث ر تل ذا التغي ومن الدراسات التى رصدت ه
ة مصرية ورأى أن اإلذاعة        ى قري ود عودة عل از  (التى أجراها الدآتور محم والتلف

ى سماع     هى أهم أثر فى) فيما بعد القرية، حيث يقبل القرويون أفرادًا وجماعات عل
األغانى والموسيقى واألخبار، وغيرها من المواد، وأن آثار ذلك قد بدت فى تراجع  
ى      الى عل الموال شيئًا فشيئًا وحلت محله األغانى الحديثة المذاعة التى يحرص األه

  .)٢٦(ترديدها

ا    وقد ساعد التغير على تضاؤل الدور التقليد   ة، مم ة معين ى للفرد وانتمائه لعائل
وى تفرضه    أثر فى تماسك العالقات األسرية، فاألسرة أصبحت تعانى من صراع ق

ة  . )٢٧(طبيعة الحياة الجديدة نتيجة للتقدم العلمى والتكنولوجى ووسائل اإلعالم الحديث
اًال ي       ة مج ة واألخالقي يم االجتماعي دهور الق ون  وقد وجد المبدعون الشعبيون فى ت بن

ا سيرد        ذا المجال آم قصصهم الجديدة عليه، مما عضد من تأثير القصاصين فى ه
ة فى المحافظة مجتمع        . تفصيله ول إن المجتمعات الريفي ومع ذلك فإننا نستطيع الق

رة من الموروث       شعبى، طالما لم تطل التحوالت الجارية فيه استمرار عناصر آثي
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فا ائل االتصال الش ا زالت وس افى، فم رات الثق ارف والخب ال بعض المع هية، وانتق
  .عبر األجيال بالوسائل التقليدية قائمة، مما يجعل الروح سارية فى الثقافة التقليدية

ة هى مرآز          د المجتمعات المدني م تع إن التغير فى طبيعة الحياة أمر حتمى، فل
م فى            دور مه ع ب زال تتمت ا ال ت ا، رغم أنه دوا فيه اة   العالم، حتى بالنسبة لمن ول حي

ا       ة هم ة، وانتشار الكتاب الجميع، وأنه من المحتمل أن يكون حلول التعليم محل األمي
رى      ذا فى الق ر ه دأوا ينظرون     …"العامل األآثر أهمية فى موقف التغي األميون ب ف

ان    ا آ إلى أنفسهم نظرة تقليل، وهم يرتبون المتعلمين فى مرتبة أعلى منهم، ومن هن
ك  . )٢٨("علومات ممن هم أآثر منهم تعليمًااهتمامهم األآبر بتلقى الم ونحن نالحظ ذل

فى القرى متمثًال فى اهتمام آبار السن األميين بتلقى المعلومات من المتعلمين الذين 
وى    رآن، أو الحديث النب ويستطيع هؤالء   . يجيدون القراءة والكتابة، أو يحفظون الق

ه    ذى يعرفون دينى ال راءتهم لكتب      أن يطلعوهم على القصص التراثى ال من خالل ق
  .التراث

  شواهد التغير: خامسًا

  )المنشدون الصييتة(المؤدون : أوًال

ـوا            م أضاف ة، ث دينى التراثى فى البداي أداء القصص ال وهى فئة ارتبط اسمها ب
دون  . إليه قصص الواقع االجتماعى واألخالقى وهذه الفئة من المؤدين الشعبيين يرت

درات خاصة فى         زيًا خاصًا بهم يميزهم عن   راد ذوو ق م أف رهم، فضًال عن أنه غي
ة        ؤدين أو عام رهم من الم وفر لغي ا ال يت األداء لهم محفوظهم األدبى والموسيقى مم

ل        . الناس ة مث نهم فى بعض السمات العام ا بي ومع أن هؤالء المؤدين يشترآون فيم
ة وأ    ن قصص نبوي دينى م التراث ال ام ب ه، واإللم ًا من رآن أو بعض ظ الق ث حف حادي

ز       د يتمي ل منش ص، إال أن آ ى أداء القص ص ف راف والتخص م االحت م، ث وحك
ه الخاصة            ك تعبيرات ى ذل ه عالوة عل ه، ول ى والموسيقى الخاص ب بمحصوله األدب

ة، والتجارب     "التى تجعل منه فردًا مختلفًا عن غيره،  ة واالجتماعي ة الجغرافي فالبيئ
أثير     الشخصية المباشرة، وغير المباشرة التى يمر    ا مؤدى األدب الشعبى ذات ت به

  .)٢٩("آبير فى تكوين شخصيته وآرائه ومعتقداته

د رصد الباحـث           ى الشيوخ الرجال فق وال يقتصر مجال اإلنشاد القصصى عل
ات        يخة هناي ة الش ة الغربي ى محافظ هرهن ف ت أش دات آان ن المنش دد م ور ع ظه

ا الباحث قصـة سعفان     شعبان، ومنهن آذلك الشيخة سمية عبدالعليم، التى سجل    له
رى  ا     . )٣٠(وآميلة فى مولد الششتاوى بمدينة المحلة الكب وهى ال تختلف فى طريقته
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وم  انى أم آلث ن أغ ر م ا تكث وى أنه دين س ال المنش ن الرج اء . ع دو أن النس ويب
ا            ار أنه ه باعتب ذى يحاولن محاآات ال ال وم المث ن من أم آلث يعهن يجعل المنشدات جم

ى المو دة ف دأت منش ا  ب ن أغانيه رن م ا ويكث ا وطريقته ثلن حياته ن يتم د، فه ا . ال أم
القصص التى تؤديها النساء من المنشدات، فإنها ال تختلف آثيرًا عن القصص التى   
د الشيخة    يؤديها الرجال من المنشدين، فالصغار منهن مثل الشيخة سمية تحاول تقلي

اع  ولها عدد من أشرطـة  ١٩٩١هنايات شعبان التى توفيت عام  الكاسيت الزالت تب
  .فى األسواق

ى           أة هؤالء المنشدين التعرف عل الى لنش وسنحاول من خالل االستعراض الت
ذه       ذى طرأ فى ه ر ال طرق تعلمهم، وأساليب التناقل السائدة بينهم للتوصل إلى التغي

م الشيخ        . العناصر جميعًا ار السن ه ار عدد من آب ولكى نرصد هذا التغيير تم اختي
شرقاوى والشيخ محيى الموزى والشيخ طلعت هواش، وعدد آخر من           فرحات ال

دئين وهو     صغار السن وهم الشيخ مجدى عبدالجواد والشيخ يوسف فؤاد وأحد المبت
وإن آان الباحث لم يتتبع أساليب التناقل بالنسبة للمنشدات  . الشيخ أيمن سعيد عمارة

  .المجال ألنها على ما يبدو ال تختلف آثيرًا عن الرجال فى هذا

  النشأة )أ(

ريم فى               رآن الك م حفظوا الق ى أنه ار السن من المنشدين الصييتة عل يجمع آب
ة           اتهم الفني دأوا حي م ب م إنه اتهم، ث ة حي ى بداي ًا ف ًا ديني وا تعليم م تلق اب، وأنه الكّت

أخرًا   ى  (آمنشدين للذآر أو قارئين للقرآن، وأن موضوع أدائهم للقصص جاء مت عل
د  حد قول الشيخ فر حات الشرقاوى من قرية الهياتم مرآز المحلة الكبرى ومن موالي

ا ومن     ). ١٩٣٩عام  آما يؤيده الشيخ محيى الموزى من قرية خرسيت مرآز طنط
  .١٩٣٦مواليد عام 

ا         دينى، وإنم أداء القصص ذى المصدر ال وا ب م يكتف م ل ؤالء أنه ع ه د أجم فق
ود    تحولوا بعد ذلك إلى أداء القصص االجتماعى الذى ح صلوا عليه من الشيخ محم

د أخذ     ا، فق عوض الذى آان يزور المنشدين فى قراهم، ويعطيهم القصص التى ألفه
ا أخذ           ام، بينم ام، وقصة األي ام وابتس الشيخ فرحات منه قصة صابرين، وقصة هم

دالعال   خ  …الشيخ الموزى منه قصة وصال وعب ادئ األمر      . إل د الباحث فى ب اعتق
ة    أن المنشدين الصييتة  ذآر فى طريق يمرون بالمراحل نفسها التى يمر بها منشدو ال

ذه المراحل    )٣١(تعلمهم للمادة ه أن ه ، ولكن الرصد الميدانى ومتابعة الرواة آشفت ل
م،    ة تعلمه ى طريق تحكم ف ل أخرى ت اك عوام ًا، وأن هن يهم تمام ق عل اد تنطب ال تك

و ) الصييتة (فهؤالء المنشدون . وخاصة صغار السن منهم ة،   يعرف راءة والكتاب ن الق
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ى نصوص قصصية      د عل وال يكاد يوجد بينهم أمى واحد، آما أن الغالبية منهم تعتم
ى آل      ار، وباإلضافة إل مدونة، وينكر صغار السن منهم تعلمهم بمصاحبة شيوخ آب

  .هذا ظهور وسائل جديدة النتقال المادة القصصية التى يحفظونها

ة     ار السـن       ولقد أطلعتنا المقابالت الميداني أة المنشدين الصييتة أن آب حول نش
قد سمع القصة عدة مرات عن الشيخ  ) والشيخ فرحات الشرقاوى –الشيخ الموزى (

ك     )شالها(البنا، وحفظها عنه  د ذل أ بع ا لج ، ثم أعاد أداءها بنفسه فى وقت الحق، آم
ة  إلى القصص المدون، أو المكتوب فحفظه بنفسه، وقام بأدائه وروايته متبعًا  الطريق

دالجواد     (أما صغار السن  . نفسها فى األداء ل الشيخ مجدى عب والشيخ يوسف    –مث
ار السن، إال       ) فؤاد بقهم من المنشدين الصييتة آب فقد ذآروا أنهم وإن تأثروا بمن س

دون فحفظوه         ى القصص الم وا عل م اطلع أنهم تأثروا بطريقة األداء التى سمعوها ث
ه الحصيلة        ويبدو الفرق ب. وأدوه بعد ذلك ر آانت لدي ل األآب ين فى أن الجي ين الجيل

دهم،           م استمع لمنشدى القصص فقل ذآر، ث ا من منشدى ال الفنية األدائية التى تعلمه
ى      أ إل م لج بينما نجد الجيل األصغر قد استمع إلى أداء الكبار من منشدى القصص ث

ا ح  ذا    القصص المدون وحاول أن يطبق الطريقة التى استمع إليها على م فظه من ه
دون  تم      . القصص الم ف ي ة آي نحاول معرف رى س ورة أخ ك بص ى نوضح ذل ولك

  .حفظهم للقصص وتناقلها

ا يسمى      ـرة  "عندما تتداخل الثقافة الشفاهية الخالصة مع الكتابية يظهر م بالذاآ
ر فى    " Jack Goodyالتى يقول عنها جاك جودى " الحرفية أنها تزدهر بصورة أآب

ة ات المتعلم ل    المجتمع ا يجع نص، مم ت لل اء أصل ثاب بب بق ك بس ان ذل واء آ ، س
ة       ذاآرة الالقط ات ال ور تقني بب ظه هولة، أو بس ر س ظ أآث ع  . الحف بب وض أو بس

ة  ذاآرة الحرفي جع ال ى تش ة الت ة  . )٣٢("المدرس ا عن طريق م هن تالف مه اك اخ وهن
ه  "  Oral formulaic" الصيغ الشفاهية  ى  "التى أشار إليها ألبرت لورد فى آتاب مغن

  ".الحكايات

ة األداء            د طريق اتج عن تقلي ين المنشدين ن وع ب ونستطيع أن نستخلص أن التن
يم( ماعًا ). التنغ ا س ه يتعلمه ل إن ة األداء، ب د طريق م المنش دون ال ُيعّل نص الم وأن ال

رة القصص        ى وف ة التى ساعدت عل على الرغم من اعتماده على النصوص المدون
ذا  . بعد أن آانت محدودة  ون قصصهم        ه ددًا من المنشدين يؤلف ى أن ع باإلضافة إل

ًا        ًا خاص ر ديوان ذى نش ى ال دالفتاح العرس يخ عب ال الش ن أمث هم م ا بأنفس ويؤدونه
  .والشيخ محمد عبدالهادى الذى يؤلف قصصه ويضع أنغامها بنفسه. )٣٣(به

ار               دى آب ديم ل ان األسلوب الق ى حين آ ل، فعل دة للتناق اليب جدي لقد طرأت أس
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د      الس ن يتم عن طريق السماع، ثم إعادة ما ُسمع، نجد صغار السن يحاولون التجدي
  :لعدة أسباب منها

د   - ١ تعدد وسائل نقل القصة للمنشد الحديث، فقد يأخذها منسوخة بخط المؤلف، وق
  .ينسخها هو بنفسه من نسخة المؤلف ثم يحفظها

رة    - ٢ ا مباش د يحفظه ة ق ذه الحال ى ه ة للقصص، وف ن مطبوع ور دواوي ن  ظه م
  .الديوان، أو ينسخها منه

ى        - ٣ اج إل ة تحت ى نقط وتى وه جيل الص رطة التس و أش د وه ل جدي ور عام ظه
  .التفصيل

  أساليب التناقل) ب(

ذه          ى ه بعد انتشار أشرطة التسجيل الصوتى لجأ صغار السن من المنشدين إل
دى    دون طرق األداء ل ا، ويقل تمعون إليه ل، يس ائل التناق ن وس يلة م األشرطة آوس

ومن هؤالء . هير المنشدين، مما يعد طريقة جديدة تساعد على استمرارية األداءمشا
المنشدين من يستمع إلى القصة المسجلة ويرددها عدة مرات خلف المنشد األصلى    
دما     دانى عن فيحفظ القصة، وقد لجأ بعضهم إلى تدوين القصة، آما يفعل الجامع المي

  .قصة بالطريقة السابق شرحهايدون المادة الميدانية، ثم يقوم بحفظ ال

دى           ذة المباشرة وهو األسلوب التقلي ل من التلم لقد قلل هذا األسلوب فى التناق
ذا      تج عن ه د ن القديم الذى آان يتمثل فى مصاحبة منشد آبير السن والتلقى عنه، وق

  :أمران هما

ا    - ١ ا آ اء، آم ى األبن اء إل ن اآلب ادة م ال الم ى انتق ل األسرى بمعن اء التناق ن اختف
ابلهم الباحث من     معروفًا فى األساليب التقليدية، فليس من بين المنشدين الذين ق

  .ورث المهنة من أبيه،آما أن أحدًا منهم لم يورثها ألحد أبنائه

ى الشهادات المتوسطة أو الدراسات        - ٢ دخول بعض المتعلمين من الحاصلين عل
  .األآثر تقدمًا فى المجال واحترافهم لهذه المهنة

ارة من      لقد الح دعى أيمن سعيد عم ظت عن قرب مثاًال وهو أحد المبتدئين وي
ام        ذ ع ه من د تابعت وم الزراعة وق قرية فيشا سليم مرآز طنطا، وهو حاصل على دبل

ام   ١٩٩٥ ى ع ى         . ١٩٩٧وحت ى القصص ف تماع إل ه باالس ن تجربت دأ أيم د ب وق
ه المب    ذ طفولت ابع    سرادقات الموالد لدى عدد من المنشدين الصييتة، فمن رة وهو يت ك

يم سرادقًا        ع إحدى الطرق الصوفية ويق ة (هذه الموالد، حيث أن والده يتب فى  ) خدم
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ا        ر من المنشدين، آم دد آبي موالد األولياء الكبار ، ومن ثم أتيح أليمن أن يستمع لع
دأت     تماعًا، ب اليب األداء اس حصل على عدد آبير من األشرطة وبعد تعرفه على أس

ى الشرقاوى مؤلف    محاولته فى حفظ الق صص ومحاولة تأديتها، فلجأ إلى الشيخ عل
ذى    . القصص، ليحصل منه على إحدى القصص وقد أنشد أول قصة فى السرادق ال

ة         ن بطاق ع أيم دوى وطب يد الب د الس ام بمول ل ع ده آ ه وال د القصص  : "يقيم منش
د، واستطاع       " واألناشيد النبوية  ى السرادقات فى الموال ا عل ى توزيعه  وحرص عل

ذا المجال،       ذين يشجعونه فى ه خالل السنوات الثالث أن يقنع بعض معارف أبيه ال
ا قصصه    ا        …فحصل على عدد من الليالى التى أدى فيه م يحقق م ك ل ه مع ذل ولكن

دًا        ل أن يصبح منش ر قب د آبي ابرة وجه يصبو إليه بسرعة، فاألمر يحتاج منه إلى مث
  .معتمدًا من قبل الناس معروفًا بينهم

ا   ل من خالل المخطط        إنن ين الطريقتين فى التناق رق ب نستطيع أن نلخص الف
  :التالى

  ) شفاهية نقية أو تلمذة: (طريقة تقليدية-١

  الجد أو الشيخ األآبر           

  األب أو الشيخ األصغر                    

  االبن أو المبتدئ     

  

  )شفاهية ثانوية أوال تلمذة: (طريقة حديثة -٢

  الـمنشـــد    حـفـــظ     لنصمبدع ا    

  

  المنشد األصغر     شريط تسجيل       المنشد األآبر     

  

دة   ويؤيد ما نذهب إليه هنا ما رصده الدآتور حافظ دياب فى طرق التعلم الجدي
المالحظ أن       "فى السيرة الهاللية التى يقول عنها  ؤدين، ف ل األحدث من الم ا الجي أم

نفس ال  ابقيهم ليست ب ى س ذتهم عل ى  تلم درة الت ابرة والق تعداد والمث ن االس ة م درج
يلة األساس فى        ديهم الوس ذة ال تشكل ل آانت لدى الجيل األآبر، إضافة إلى أن التلم
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ؤدين   ق أشرطة التسجيل لم نهم عن طري بعض م ذ ال اآتساب الحصيلة، حيث يأخ
ات ال      ًا فى الرواي ا جلي تى  آخرين، يستمعون إليها بقصد التعلم منها ، ويظهر تأثيره

  .)٣٤("يقدمونها

يس   ومع االعتراف بأن الوسائل الجديدة تقلل من حصيلة المنشد، فالحقيقة أنه ل
ة لنص واحد، ألن          ين األداءات المختلف ات أو ب ين الرواي ًا ب ًا تام رة  "هناك تطابق فك

ه محرر فى صحيفة من           وم ب ا يق ًا عم التشابه التام أو التطابق هنا أمر يختلف تمام
إن المؤدين الشفاهيين يدفعون دائمًا إلى . روايتين مكتوبتين لنص ما عمل مقابلة بين

ف         طة الموق اص، وبواس ورهم الخ طة جمه راعتهم، وبواس طة ب ع بواس التنوي
وع    . )٣٥(االجتماعى األآثر اتساعًا ى التن آما أن هناك بعض العوامل التى تساعد عل

ذى لحق   فى روايات القصص رغم ثبات النص األصلى المكتوب، ورغم ال تحول ال
  :بطريقة التناقل التقليدية ومن ذلك

  . )٣٦(اختصاص آل منشد بتقنية خاصة فى أدائه للنص - ١

ى  - ٢ انى الت ل واألغ ها من المواوي اختالف الحصيلة المصاحبة للقصة نفس
  .يدخلها المنشد فى ثنايا القصة فينتج نصًا مختلفًا عن غيره

  .رق وأساليب خاصةالتنافس الشديد بين المنشدين فى االنفراد بط - ٣

ن   - ٤ ره م ع غي ًا م ق تمام د ال تتف دد من القصص ق د بع ل منش اختصاص آ
  .القصص لدى المنشدين اآلخرين

ذات    )القصة (الرؤية الخاصة بكل منشد حول موضوع      - ٥ ة ال ى رؤي ، بمعن
  .للموضوع مما يجعله ينفرد بتعليقاته وتفسيراته الخاصة

  .اختالف الخبرات لدى المنشدين - ٦

ه  رًا فإن اد    وأخي دأ اإلنش تطيع أن يب ا يس ًا م ور أن شخص ن المتص يس م ل
ا فى           ا فيحفظه م يعكف عليه ًا أو قصة من القصص، ث القصصى بأن يشترى ديوان

  .عدة أيام ثم يخرج للناس منشدًا معتمدًا بينهم ينشد إليهم

د          رة ق ذة المباش ذا، فالتلم ن ه دًا م ر تعقي ل أآث ل تظ ظ والتناق ة الحف إن عملي
م     تقلصت وصارت غ ه صحيح، ولكن تعل ير مباشرة، ودخلت أساليب جديدة هذا آل

  .المنشد ال زال يمر بمراحل عديدة حتى يصبح منشدًا معترفًا به لدى الناس

  الفروق اإلبداعية بين المنشدين) ج(

آان النص القصصى الغنائى لقصص األولياء المنظوم يتكون من مجموعات    



٣٣٨  

د الش   اعى موح ل الرب ن الزج ن األدوار م ن قصة  م الى م وذج الت ل النم طرات مث
  :الغزالة

  مشوا فى جنب النبى بالنصر والتمجيد  باألربعة اللى اتسموا آل يوم شديد 

  لقم فى جنبـه غزالـه مقيـده بحديـد  إال وبيت منزوى بره الخال وبعيد 

يد    آما نتمثل لهذه الطريقة من الزجل فى قصص األولياء برواية من قصة الس
  :رة الشريفةالبدوى مع خض

  قبل الزمـان مـا يفنينـى   اسمع قولى وتفنينى ) ١(

  من عضا النبى رسول اهللا  على بنيه ياقرة عينـى 

  اهللا اهللا يا بدوى جاب اليسره

  آت أديله ساير مالى   البنت دى مين جابها لى ) ٢(

  )٣٧(وأديله جواهر عشره  أديلـه خزنـة مـن المـال 

  يسرهاهللا اهللا يا بدوى جاب ال

إن هذه الطريقة من التشكيل ألدوار الزجل هى عينها التى يستخدمها القصص  
ا     الغنائى الدينى الحديث، فهو يسير فى أدوار من الزجل على شكل مقطعات يتخلله

ل  ية(المواوي باعية أو الخماس ذا   )الس دعى ه ول أن مب ى الق دفعنا إل ا ي ذا م ، وه
اء المنظوم    القصص قد تأثروا بصورة شديدة بالشكل الفن اء واألولي ى لقصص األنبي

ه    الذى آان يغنيه المداحون وهو النوع األسبق فى الظهور تاريخيًا، وأنهم وجدوا في
ى  ذى ظهر ف دينى ال ك القصص ال ه، وخاصة ذل ى طريقت ذى يشكلون عل ال ال المث

  . بداية عهدهم باتباع هذا النمط

  فما هو دور المنشد فى نص مدون؟

الل  ن خ لنا م د توص دون، أن    لق د ذى أصل م نص واح يلية ل ة التفص المقارن
ر الشديد فى             ا يحدث التغي ًا، بينم ر أقسامه ثبات األجزاء الزجلية من النص هى أآث
جزء الموال، آما يقحم الرواه جزءًا جديدًا على النص فى أثناء األداء الغنائى، وهو  

رواة     ين ال ديدًا ب رًا ش ذا القسم  . قسم النثر الذى يتغير تغي ى النص هو      وه المقحم عل
ل          اظ، ب ارات واأللف يس فقط من حيث العب ر، ل الذى يعطى الحرية للرواة فى التغيي
راه فى القسم الشعرى              ى خالف من ن ك عل من حيث إدخال بعض التفاصيل، وذل

  .الذى يقيد المؤدى بأوزانه وقوافيه، وبمصاحبته لآلالت الموسيقية
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راد   رواة بوصفهم أف ؤالء ال اد ه ى نص  إن اعتم ة عل راءة والكتاب ون الق يعرف
ـه           نهم، ألن ا رصدناه من اختالف بي رغم مم ى ال ه، عل مكتوب مسبقًا أمر ال لبس في

وى   . اختالف ال يحرر النص تمامًا من تأثير النص المكتوب الثابت  فالنصوص تحت
ابه   ث تتش وب، بحي نص المكت ع ال ابه م ة والتش ن العالق دة م ات عدي ى درج عل

ات الزجلي يًا،  المقطع وال أساس م الم ى قس ون االختالف ف ا يك اد، بينم ًا أو تك ة تمام
ه             ا يعطي رًا، مم ة نث ام الزجلي ى شرح بعض األقس أ آل راو إل ذا يلج وفضًال عن ه
ًا          ه نصًا مختلف الحرية الكاملة فى التغيير، وفى إدخال بعض التفاصيل بحيث يجعل

يب األداء، والمصاحبة وقد ظهرت لنا االختالفات فى أسال. عن غيره من النصوص
ين     ة ب ات الملحوظ اد التنويع ى إيج اعد عل ا يس ر، مم ؤد وآخ ين م يقية ب الموس

  .المنشدين

ه             ة عن نص مدون ثابت بقول ين النصوص المروي ة ب ورد العالق : ويصف لنا ل
درج، وفى           " ت، ففى أحد أطراف الت ة مع النص الثاب دة للعالق إن هناك درجات عدي

أتى األ   ه، ت ة المستقلة عن النص المدون     أعلى نقطة من أتى     . غني وفى أحـد أقسامه، ت
ة   فاهية النقي د الش ة ذات التقالي ا    . األغني ر ألنه ة بصورة أآب ذه األغني ة ه م قيم وتعظ

ادرة  ا نجد األغانى المحفوظة عن النص     . ن درج، فإنن ا فى الطرف اآلخر من الت أم
وع  ت المطب ذين الط    . الثاب ين ه تويات ب ا بعض المس د الحظن تطيع . رفينوق وال تس

ه            دلنا علي ا ي ر مم ة أآث د النقي دلنا على التقالي النصوص المحفوظة عن ظهر قلب أن ت
ه، التى هى      ه " نسخة "النص المدون ذات رواة،      . من احثون عن طريق ال ويستطيع الب

د   وعن طريق األغانى التى تأثرت بالنصوص المطبوعة، أن يعرفوا الكثير عن التقالي
رغم من حفظ          التى تعرضت للمتغي  دى، وذلك على ال ة فى المجتمع التقلي رات الثقافي

  .)٣٨("الرواة لهذه النصوص عن ظهر قلب

دما            دون عن ا يحدث للنص الثابت أو الم ة لم اذج الممثل ا بعض النم لقد اختبرن
ان،          ون فى أغلب األحي رأون ويكتب رواة يق اح ل دما يت يتحول إلى نص شفاهى، وعن

ون، أو شبه م   ين  أى أنهم متعلم ة   (تعلم راءة والكتاب ون الق دنا أن الحفظ   )يعرف ، ووج
ان     الحرفى لديهم يقف فى تضاد آامل مع النصوص التى تؤلف وقت األداء، وإن آ
دة للنص           رة تظهر صورة جدي نص، ففى آل م ذلك ال يمنع من حدوث تغير فى ال

ى، أو نص         . تختلف عن مثيلتها السابقة اك نص حقيق يس هن ذا أمر طبيعى، إذ ل وه
  :ثابت تمامًا ألسباب عديدة منها على األقل

  .الصعوبة الكبيرة فى إعادة النص فى سياقه السابق - ١

ـًا،          - ٢ روءًا ثابت يس نصًا مق ه ل ة، ألن ر ممكن إن اإلعادة الحرفية للنص المؤدى غي
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  .)٣٩(مع الوضع فى االعتبار الفارق المهم بين المؤدى والمؤلف الفرد

  :ية فىونحن نستطيع حصر المظاهر اإلبداع

  Reproductionإعادة اإلنتاج  -١

اج       ادة إنت ه إع ى أن يعتمد الرواة على نص مدون للقصة ألفه مؤلف شعبى بمعن
ابق نص س ذه      . ل ى ه لون عل م يحص ى أنه رواة عل اع ال ذا إجم ى ه د عل ا يؤآ ومم

ال    ن الم الغ م ل مب ؤلفين مقاب ن م ية م دون بصورة  . النصوص القصص م يعتم إنه
ا      أساسية إذن على المصد أليف يسبق األداء، مم م فالت ر المطبوع أو المدون، ومن ث

ؤالء     ين ه ال ب ن فرص االرتج ل م ه النصية ويقل ى ذاآرت د عل د يعتم ل المنش يجع
  .وذلك على عكس ما آان سائدًا بين الرواة من قبل. )٤٠(المنشدين

اد على نص      ولكن هل معنى هذا أنه ليس هناك نص يؤدى ارتجاًال دون االعتم
د الشفاهية         مدون؟ و نا مسوقين لمناقشة فكرة التقالي لإلجابة عن هذا السؤال نجد أنفس

ذه     . الخالصة التى ال تعرف الحفظ الحرفى المسبق احثين عن ه ولقد دافع آثير من الب
القضية، ولكن الميدان أطلعهم على نماذج من هذا الحفظ ممزوجة بالشفاهية الخالصة  

ة( ا)أو النقي ة معه أن  ومنش. ، أو مختلط أنهم ش وذج، ش ذا النم ون ه دو القصص يمثل
ذى           ين الشفاهى الخالص ال وظهم ب راوح محف ذين يت دعين الشعبيين ال غيرهم من المب
ين المدون ذى المصدر المكتوب         ه، وب ر من استمع إليه وتناقله من مؤدين آخرين أآب

ء وبعض هؤال  .الذى حفظه عن طريق قراءته من آتاب ما دام يعرف القراءة والكتابة
وال    ال م ًا بارتج وم أحيان دين يق ت األداء"المنش ف وق فاهية  " مؤل د الش حسب التقالي

اب حسب          د حفظه من آت النقية، بينما يقوم فى وقت آخر بتسميع موال آخر، يكون ق
د يكون مرتجًال وسط حرارة المناسبة، أو       . تقاليد الحفظ سلفًا عن عمد وعن قصد وق

  .انفعال جمهور الحاضرين

ن  اك م اج بعض القصص  وهن دون إنت د يعي دين ق ين أن المنش ى تب ة الت األمثل
  ولكن إلى أى مدى يمكن أن يغير المنشد فى القصة؟. بتغيير بعض أحداثه

  :يقول الشيخ يوسف فؤاد متخذًا من قصة خاين األمانة نموذجًا

ى    …أنا ممكن فى بعض حتت أغير فى القصة " يعنى أخلى الراجل الطيب الل
د   ر   ساعد صالح عن ان آبي ا هو فى القصة       …) معرض سيارت  (ه دآ دل م ب

ه  "وباردوا لما صالح دخل عليه ما خلتوش   …صاحب ورشة   …" يشحت من
ه؟   …أنا خليت حوار بينه وبين الحاج السيد صاحب المعرض   …واقف هنا لي

اج شغل     ا محت ه فلوس مرضيش ياخدها       …وبيرد عليه أن ًا   …جه يدي دا طبع
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اس   …صة المكتوبة آالم مش موجود فى الق دا أنا دخلته بطريقة حوار قدام الن
  .)٤١(" …أمال يقول له تعالى ازاى؟  …عشان أشدهم 

  :وعند سؤال الشيخ فؤاد أى المواضع فى القصة أآثر قابلية للتغيير قال

ه  " ا       (أهم شىء القفلة فى القصة، الزم تشمل حكم ره م ا هوش ليك عم ى م إلل
  :الواحد يقول مثًال …) لنهايةولم شمل األسرة فى ا …يغنيك 

  :واتجمعوا الحبايب وما عدش حد غايب أو بأغنية 
ريم         سماح سماح ياهل السماح ألن دا  ……تعطى معنى المسامح آ

  .)٤٢("بيعجب الناس، وتقول شوف سامحه ازاى
ع القصص    وفى بعض الحاالت يلجا المنشدون إلى أسلوب الترقيع بمعنى ترقي

ه     بتغيير وتبديل بعض أ ى أن قسام النص وترقيعه من نص آخر، فقد ذهب بعضهم إل
يات وبعض       ماء الشخص ر أس ة، ويغي ى القص دة ف يل جدي داثًا وتفاص دخل أح د ي ق

  .سماتها، آما ذهب إلى ذلك الشيخ مجدى عبد الجواد

داث     ات وأح دخلون تيم رواة ي ؤالء ال ة أن بعض ه ائع الميداني ن الوق دو م ويب
ـون         قصصية من قصص أخرى فى ثنا أنهم يؤلف وحى ب ا ي ا، بم ا القصة التى يغنيه ي

ار              م فى الغالب من آب ا أنه دد، آم و الع رواة قليل نص، ولكن هؤالء ال أقسامًا من ال
  .السن الذين تكونت لديهم حصيلة آبيرة من القصص التى حفظوها

وم      ل الحدوث، فالمنشد يق إن االرتجال الذى آان يميز المؤدين من قبل أمر قلي
ًا  لء   أحيان ة م م آيفي ب تعل ال يتطل م أن االرتج د، ونعل ديم بالجدي ه الق ط محفوظ بخل

بة،             ارة المكتس ق شحذ المه ة، عن طري در من التجرب ر ق اللحظة، واستخالص أآب
ى         ل الحدوث فى القسم الزجل و قلي م فه وتوظيفها لالستخدام فى سياق بعينه، ومن ث

رى للقصة    ود الفق رات ا   . الذى يشكل العم ا عن التغي ى تحدث للنص    أم فالسياق  "لت
االجتماعى، والموقف الثقافى، والوضع البالغى، وموهبة األشخاص هى متنوعات  
ولى أو     تج الق ائى للمن يج النه وين النصى، والنس ى التك ات واضحة ف ق اختالف تخل

اًء،   . الموسيقى أو الحرفى اًال أم نس والجمهور نفسه، سواء آان أطفاًال أو آبارًا، رج
ورى، وفى   مجتمعًا مستق رًا أم جماعة وقتية عارضة، تؤثر فى طبيعة النـوع الفولكل
  .)٤٣("طريقة عرضه

  تأثير الكتابة على القصص -٢

د      ع، ولق النص المكتوب جزء من حرآة التطور والتحول التى يشهدها المجتم
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د أن   آان التحول نحو الكتابة فى خمسينيات وستينيات هذا القرن فى مصر شديدًا بع
ا      اهتمت ثو دارس، مم ى الم رة يوليو بإنشاء المدارس وتحول التعليم من الكتاتيب إل

ى          اد عل ادة االعتم ة، وزي فاهية الخالص ن الش ول م باب وراء التح د األس ان أح آ
ة اء النصوص  . النصوص الثابت ة إنش ى طريق ديد عل أثيره الش ه ت ذا آل م أن له ونعل

ى  اد عل ن االعتم التحول م ا، ف م روايته ن ث ا وم ى وتناقله ة إل فاهية الخالص الش
ذه        ى ه دون بسرعة عل رواة يعتم النصوص المكتوبة مسبقًا أو شبه الكتابية، جعل ال

  .النصوص

يرة         ة الس ى رواي فاهية ف د الش ار التقالي ره انحس ذا أو عاص ل ه دث قب د ح لق
دى صغار       Foley، بما يشبه حالة مماثلة وصفها فولى )٤٤(الهاللية ورد ل نقًال عن ل

ة فى       …: "المالحم اليوغسالفية بقوله السن من رواة دخل الكتابي دما ت ك فعن ومع ذل
ل الصيغة       فاهية مث ة الش أليف الملحم ،  "Formula"الصورة، فإن الطرق التقليدية لت

رة   ا        "Theme"والفك ا سبب وجوده د آله يط القصصى، تفق والنص الثابت   . والتنم
ؤرخ   )المالحم الصغار آما هى بالنسبة لمغنى (نفسه إذا أتيح للحفظ الحرفى  ه ي ، فإن

فاهية د الش وت التقالي ى   . لم زًا عل أليف يصبح مرآ إن الت ة أيضًا، ف ذه الحال ى ه وف
د    نموذج خاص، وهو نموذج يرتبط بالذاآرة، وعلى تعدد األشكال التى تجعل التقالي

ا    …تتهاوى  ة، ولكنه ة للملحم  إن التقاليد الشفاهية ال تتحول أو تتبدل إلى تقاليد آتابي
اً  (تتزحزح شيئًا فشيئًا إلى المؤخرة، حتى يحكم عليها باالختفاء   …) أى تختفى تمام

")٤٥(.  

ى            ا تشير إل اك عالمات وشواهد فى النصوص ذاته ذلك أن هن ا نكتشف آ إنن
د       فاهية خالصة، ففى التقالي حقيقة أنها ذات أصل آتابى أو محفوظة عنه، وليست ش

الم    إن الصيغ ال تكون موجودة، إذ ال حاجة      الكتابية الكاملة التطور فى ع األدب، ف
يالً      رد اال قل ا ال ت ارات المكررة، ولكنه إن   . لها، وقد يكون هناك بعض العب ذا ف وهك

الطرز األساسية الكامنة خلف الصيغ تتغير، واألبيات تكون فريدة، أو أنها تستهدف 
ا    أما. )٤٦(ذلك زة   فى الشعر الشفاهى الخالص، فإننا نتعامل مع عملي ة ومرآ ت جزئي

أليف  فاهى، والت يم الش ا التعل داخل فيه دو )وقت األداء(يت فاهى، وتب ، واإلرسال الش
  .هذه العمليات جميعًا وجوهًا مختلفة لنفس العملية

  تدهور التقاليد الشفاهية -٣

ة        از، أو مرحل ده التلف تتوطد حاليًا الشفاهية الجديدة التى سببها المذياع ومن بع
ا  Jack Goody  لشفاهية والكتابية التى يقولالتفاعل بين ا اك أوضاع    …: "عنه وهن

ة           ة، وفى ناحي تقًال عن الكتابي فاهيًا مس أ والمؤدى ش ا األدب المنش هامشية يبقى فيه
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اج الشفاهى     ى اإلنت ة عل ذا        . ثانية قد تؤثر الكتابي ؤدى ه د ي ة أيضًا ق ة معين وفى حال
فاهيًا  ) يسمع(شفاهيًا  دو  (وينتقل ش اب  يستظهر ب د يكون األصل    )ن استخدام آت ، وق

ة  ًا آتاب دى       ،)٤٧("مؤلف ائى ل ى القصص الغن ا ف دو لن ى تب رة الت ة األخي ذه الحال وه
فعندما تعيش الشفاهية والكتابية جنبًا إلى جنب فى المجتمع  . المنشدين الصييتة حاليًا

ذى يستطيع أن يبق       ر  نفسه، فإنه يمكن اإلدعاء بأنه ال يوجد الشكل الشفاهى ال ى غي
وع         ة لن ة العالي رتبط بالمكان ر ي ة، خاصة وأن األخي متأثر بوجود االتصاالت الكتابي

  .أو آخر

و     دًا ه ح اصطالحًا مفي رج أون ا والت د منحن فاهية"لق ى " الفضلة الش يرًا إل مش
ة       ال الكتاب د إدخ ة بع الم الكتابي ى ع ى ف ى تبق فاهية الت ائص الش ن  …الخص ولك

ه     الخصائص الشفاهية التى قال  ج فى آتاب ا أون ة  "به فاهية والكتابي وى   " الش ان ينت آ
  .)٤٨(بها تغطية مناطق أآبر من األدب

  :إن هناك مظاهر عديدة لتدهور الشفاهية منها  

ى        ) أ( يئًا عل يئًا فش ًا ش وع بحثن ائى موض اد القصص الغن ة اعتم يات "قل الشخص
اة االجتماع     )٤٩("الثقيلة ة    حتى أنه يتحرك حاليًا فى يسر نحو الحي ة المألوف ة العادي ي

دأت فى          . يستقى منها أبطاله فاهية التى ب ة هى إحدى سمات الش فالشخصيات الثقيل
رة  ى دائ ه ف يش حيات دًا، يع ًا جدي ع جنس ى المجتم ة ف ت الكتاب د خلق تقلص، فق ال

ة( فاهية/آتابي باته    ) ش ت مناس ا بقي ذى طالم فاهى ال ا للقصص الش ع بقاي ة م متوازن
  . صوص قصص السيرة الهاللية على سبيل المثالنفسها دون تغير، آبعض ن

ر       ) ب( م الكثي ع، وتعل ادة المطبوعة فى المجتم هناك مظهر آخر صاحب ازدياد الم
ين            راد المتعلم اه األف تعلم، وتج اه ال ار تج ا زاد االعتب ة مم راءة والكتاب اس الق من الن

إن نشاطهم        . فيه ذلك ف ين، ونتيجة ل ى متعلم دريجيًا إل رواة ت د    ويتحول ال افى يفق الثق
اً      دثر تمام م ين دى، ومن ث ى المنشد     . االهتمام نحو القصص التقلي اك ضغوط عل فهن

تعلم   ى        ) األمى (غير الم يمن، وال يعن رة من المتعل ى المجموعة المعتب ألن ينضم إل
ى       ابى ف األدب الكت ًا ب ًا تمام ًا عارف ه يصبح شخص ة، أن ى البداي ك بالضرورة ف ذل

ى حفظ القصص ذى المصدر        الحال، وإنما يستسلم للضغ أ إل ه، ويلج ابى علي ط الكت
ون قصصهم،      ا يؤلف ذين إم الكتابى، شأنه تمامًا شأن غيره من المنشدين المتعلمين ال
و    الى نح لوب االنتق ا األس ن هن أ م م، وينش ر له ا شخص آخ ًا ألفه ون قصص أو يغن

  . الكتابية وإن احتفظ ببعض السمات الشفاهية

وب،     وهكذا استسلم القصاص إل   ى االنتشار الواسع للقصص ذى األصل المكت
ات النصية           ى الحفظ الحرفى للنص مع بعض االختالف واعتمد معظم المنشدين عل
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د    ل منش ة آ ًا لبراع ر وفق ى تظه ة،   "الت نهم تعجب بالكتابي ال الصغيرة م إن األجي
ق قصة            د خل أن يعي ون بشكل أفضل، آ ا يفعل وتعتقد أن المتعلم يستطيع أن يفعل م

تطيعه   طوي ا ال يس د م و بالتحدي ذا ه ن ه دة، ولك رة واح ا م ماعه إياه د س ة بع ل
  .)٥٠("المتعلمون الكتابيون، أو هم ال يفعلونه إال بشىء من الصعوبة

ًا من          ) ج( اه نحو حفظ القصص حرفي يم االتج بدأ شباب المنشدين الصييته فى تعم
ا من أشرطة ا       ى حفظه ك إل دوا ذل لتسجيل الصوتية   مصادرها المكتوبة، بل إنهم تع

للمنشدين اآلخرين، بما يعد اندفاعًا نحو تقنية جديدة فى أساليـب الحفظ والرواية، قد 
  .مما ورد تفصيله فى مكان آخر. تحفظ التوازن بين الشفاهية والكتابية لفترة أطول

اء الحديث،         ) د( أثرًا بالغن ت، ت رة النص الثاب ؤمنين بفك ظهر جيل من المنشدين الم
هل تحول المنشدون    . م سمة العقلية الشفاهية ويدفعنا هذا إلى تساؤل جديدمما أفقده

ؤالء          ان ه ه وإن آ النفى، ألن ى ب اؤل ه ذا التس ن ه ة ع ابيين؟ واإلجاب ى آت إذن إل
ى       دة الت فاهية الجدي إن الش ة، ف فاهية الخالص د الش ن التقالي وا ع د تحول دون ق المنش

المجموع،   ًا ب ًا قوي د إحساس ونها تول ة ذل"يمارس ات منطوق ى آلم تماع إل ك أن االس
ة      ا أن النصوص المكتوب ًا آم يشكل السامعين فى مجموعة، أو جمهور حقيقى، تمام

ا      . أو المطبوعة تجعل األفراد يخلون إلى أنفسهم  د إحساس دة تول فاهية الجدي لكن الش
ة    فاهية األولي ات الش نحن نعيش   . بمجموعات أآبر بكثير من تلك التى تولدها الثقاف ف

ان، وفضًال عن     Global Villageالعالم القرية، "ن فى اآل اك لوه ، على حد تعبير م
دائل     ة ب ن ثم م تك ه ل ة، ألن ة جماعي ة ذا عقلي ل الكتاب فاهى قب ان الشعب الش ذا، آ ه
ة عن قصد        ة جماعي د أصبحنا ذوى عقلي ممكنة، أما فى عصر شفاهيتنا الجديدة، فق

  .)٥١("أن يكون لديه حس جماعى وتعمد، فالفرد يشعر أنه بوصفه فردًا، يجب

ا   "لقد أثر عالم الشفاهية على عالم الكتابية من حيث سبقه التاريخى،    د أعطان فق
مى    ا يس فاهية م الم الش ل     Anaphoraع ة آ ى بداي ها ف ة نفس تخدام الكلم ى اس ، وه

، وهى استخدام الكلمة نفسها فى نهاية آل Epiphoraمجموعة من األبيات، وأعطانا 
ن ة م وازاة  مجموع ا الم ات، وأعطان طرات( Parallismاألدبي اوى الش ، )أى تس

ة  ى الترآيب درة عل ة،وأعطانا الق ى النهاي ى الوسط أو ف ة سواء ف يس، والقافي والتجن
ديالت     المتوازنة، باختصار، فإن شعريتنا مشتقة من عالم الشفاهية مع إضافات وتع

  .)٥٢("جاءت متأخرة أو استحدثت بواسطة عالم الكتابية

املون مع فصيلة خاصة          وأخيرًا فإننا نستطيع القول أن المنشدين الصييتة يتع
ن القصص  وص(م ون  ) النص ن يحفظ ؤالء مم ل ه ة، ومث ا الخاص ا طبيعته له

ون فى       فاهية، يحمل نصوصهم من المدون، مع ما قد يستبقى لديهم من الحصيلة الش
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أليف الشفاهى   . النهاية حصيلة خليطًا فى األصل  وع     ويتحول الت ى أداء متن ديهم إل ل
ة، وانتشار النصوص         . لنص ثابت ه استحداث الكتاب اج، ساعد علي ادة إنت بمعنى إع

ا قورنت            بيًا إذا م ذا القصص قصير نس ة، فضًال عن أن ه المطبوعة بصورة الفت
اه   بقصص السير الشعبية، وألننا نعيش فى ظروف مختلفة تدفع الرواة فى هذا االتج

  . بشدة

  ق الثقافى واالجتماعىالسيا: ثانيًا
  المناسبات) أ(

وع          ا زالت تتن ادتهم م ا منشدو القصص م ؤدى فيه لما آانت المناسبات التى ي
ر       إن المنشدين يجدون فرصة أآب بين المناسبات الدينية، والمناسبات غير الدينية، ف

  .لمجال أدائهم، وإن آان من المالحظ تقلص عدد من هذه المناسبات

ى         فأما المناسبات الد د إل ع األول وتمت د النبى فى شهر ربي ينية فتتمثل فى مول
ام   ى تق الى الت ى اللي رى، وف دن والق ى الم اء ف د األولي ى موال انى، وف ع الث شهر ربي

راج، وال     راء والمع رى اإلس ى ذآ ل اهللا، أو ف ا  أله ة وغيره رة النبوي ل . هج وتتمث
ذر   ن، أو شفاء     (المناسبات غير الدينية فى إقامة االحتفال وفاء لن بمناسبة نجاح االب

ة     ًا لكرب ود، أو فك اًال بمول رض، أو احتف ن م ان    )م زواج، وخت بات ال ى مناس ، وف
  .األوالد وغيرها من المناسبات التى أصابها التغير

ى التراجع الشديد        ويشير آثير من الرواة وخاصة آبار السن من المنشدين إل
ال   فى المناسبات التى يؤدون فيها، وخاصة المناسبات غير الدينية آاألفراح واالحتف
التليفزيون،  زة اإلعالم آ ار أجه ى انتش ك إل ون ذل ان األوالد، ويرجع المولود وخت ب

ذ   اس به ام الن ن اهتم ت م ى قلل رى الت وير األخ ائل التن يم، ووس ار التعل ه وانتش
ا آانت             ا تقلصت عم رًا ولكنه ى حفالت العرس آثي دعون إل انوا ي د آ المناسبات فق
دى بعض  وًال ل د قب اء األعراس تج ى إحي وتهم إل ادة دع ى الماضى، وأن ع ه ف علي
رق   ى، ويرفضون ف دينى واألخالق دائح والقصص ال ذين يفضلون الم دينين، ال المت

  . اآل بين الشباب فى القرىالشباب والرقص والغناء األمر الذى قد يثير المش

ة         اء الثقاف ام أبن ى باهتم ال تحظ بيل المث ى س ن عل ان االب بة خت ت مناس وآان
ة    : الشعبية، وقد عبر عن ذلك األستاذ أحمد رشدى صالح بقوله د تجرب ان يع إن الخت

ل       ع ضمن حف ًا يق دايا، وأحيان للزواج له حنة وزفة، وتجمع فيه النقوط ، وتتبادل اله
  .)٥٣(آبر أو قريبزواج األخ األ

بة،            ذه المناس ل ه دعى منشدو القصص لمث ا ي يًال م أما فى الوقت الحاضر فقل



٣٤٦  

انى   دائح واألغ ن الم رون م إنهم يكث ا، ف وتهم إليه ة دع ى حال رواة أن . وف ذآر ال وي
ل الحدوث   . اتجاه الناس لدعوتهم بمناسبة االحتفال فى سبوع المولود أصبح أمرًا قلي

ال   ولقد الحظ الباحث من خ الل الرصد الميدانى، التقلص الكبير الذى أصاب االحتف
  :وتقف وراء ذلك عدة عوامل منها. بهذه المناسبات حاليًا

د  -١ ادة أو التقلي ال      : الع ى االحتف رى عل ن الق ر م دد آبي ى ع الى ف رص األه يح
ة، بوصفها  د المحلي نوية"بالموال ادة س دين " ع د المنش ا أح دعى إليه ام ي ل ع ام آ تق

ة        الصييتة ة بالنسبة للقري اًال للمتع ام مج ة فى الع ه ليل ا  . ، حيث يمثل االستماع إلي آم
يًال من         نهم، وتقل د تقصيرًا م د يع ذا التقلي يرى أبناء عدد آخر من القرى أن إهمال ه

اه نفسه   ك   . شأن قريتهم أمام أبناء القرى المجاورة لها التى تنافسها فى االتج ومع ذل
ة       فقد لو حظ أن أهالى عددًا آ ى األنشطة المحلي ز عل ى الترآي خر من القرى يتجه إل

ل          ا يقل ة، مم الجهود الذاتي ة ب اريع قروي ة مش دارس، وإقام اء الم ل بن رى مث األخ
  .رغبتهم فى دعوة المنشدين لالحتفاالت فى هذه القرى

ة   -٢ نمط     : أجهزة اإلعالم والثقاف ذا ال ة فى انتعاش ه زة اإلعالم المحلي تسهم أجه
اة السادسة وإذاعة وسط      . ة عوامل انحسارهالقصصى ومقاوم فمن المالحظ أن القن

ال          ى سبيل المث اس بالمنشدين، فعل ام الن ة اهتم الدلتا، قد أسهمتا بصورة ما فى تغذي
يشكل إذاعة برنامج للفنون الشعبية لعدد من هؤالء المنشدين مجاًال جديدًا مؤثرا فى 

  .ى قراهم فى احتفالهم السنوىبث الروح لدى أبناء القرى لدعوة المنشدين إل

ى قصور    ثًال ف ة مم ة الجماهيري از الثقاف ه جه وم ب ا يق بة لم ال بالنس ذا الح هك
االت           اء بعض احتف ى دعوة المنشدين إلحي ة التى تحرص عل وبيوت الثقافة المحلي
ار          ة بحضور آب ة المختلف ريم، أو مشارآتهم فى المناسبات الديني شهر رمضان الك

  .ما يفتح أمام المنشدين فرصة جديدة لالنتشارموظفى المحافظة، ب

احثين   -٣ دانين والب ام       : اهتمام الجامعين المي ه اهتم ا يترآ ذلك بم يستدل الباحث آ
ة فى العمل           ور المختلف واع الفولكل الباحثين المصريين واألجانب بجمع ودراسة أن

ال   على استمرار هذه األنواع، وعلى إعادة اهتمام الناس بمناسباتها، فعلى سبيل المث
ع    دانيًا م ًا مي ه بحث ة، وإجرائ ة الغربي ب لمحافظ احثين األجان د الب ان لحضور أح آ
اس    ام الن ى اهتم ر عل ره الكبي رين أث دين اآلخ واش، وبعض المنش يخ طلعت ه الش

ه    ا يؤدي ة م ذا        . بالشيخ طلعت، وإلى أهمي ا الحظه صاحب ه ذلك فيم ان األمر آ وآ
دأ   البحث، وهو يتابع هؤالء المنشدين فى عدد من القرى، فقد تعددت أسئلة الناس وب

  .اهتمامهم يتجه نحو المنشدين من جديد

ذى        :الظروف الخاصة بكل قرية -٤ ر ال ى مدى التغي لقد حاول الباحث الوقوف عل
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اء        د أولي د أح ال بمول ة آاالحتف بات المحلي ى المناس ارآين ف اه المش ى اتج رأ عل ط
ور المنا      ى حض رص عل م ح ن ث ة، وم ة     القري ال قري نوية الحتف ة الس بة المحلي س

د     ا بمول ز طنط بطاس مرآ م  "س و هاش يدى أب وام     " س ى أع ك ف ة، وذل ى القري ول
ام   . ١٩٩٦، ١٩٩٥ ال ع ذى   ١٩٩٦والحظ الباحث ازدياد عدد الجمهور فى احتف ال

ك      ). مجدى عبد الجواد(دعى إليه المنشد نفسه  ة ذل اء القري رواة من أبن وقد أرجع ال
   -:لسببين

ددًا من           ١٩٩٦احتفال عام  إن -١ ا شجع ع ة مم ة الجمع وم الخميس ليل يم ي أق
ام   ا حدث ع ى عكس م وظفين، عل ال والم هر، وخاصة العم ى الس ة عل اء القري أبن

  .حيث أقيم االحتفال يوم الجمعة ليلة السبت الذى يمثل يوم عمل ١٩٩٥

ام   -٢ ال ع ة احتف زال     ١٩٩٦إقام س ال ي ان الطق ث آ بتمبر، حي هر س ى ش ف
ام      ص ة ع ت ليل ا آان هر، بينم ى الس ور عل جع الجمه ا ش هر   ١٩٩٥يفًا، مم ى ش ف

  .نوفمبر حيث يميل الجو إلى البرودة

ى            رى ف ذى يلعب دوره فى بعض الق دينى ال د ال أثير الشديد للم وحظ الت د ل وق
اه نحو دعوة            دوره االتج ا يقلص ب ى مم ولى المحل د لل ال بالمول اتجاه تقليص االحتف

ذه  ى ه دين إل رى المنش ذه     . الق ة ه ى إقام ًا ف ادية دورًا مهم اد االقتص ب األبع وتلع
المرافق   ام ب ى االهتم ًا إل ل حالي رى تمي بعض الق ارة، ف بقت اإلش ا س االت آم االحتف

  . الصحية والتعليمية وغيرها، وتصرف النظر عن االحتفاالت السنوية للقرية

الها السنوى بمناسبة وقد يتسبب وفاة أحد وجهاء القرية أو المهتمين بإقامة احتف
ال فى أحد            ار المعارضين لالحتف وى تي د يق ه، وق ال أو تأجيل اء االحتف الولى فى إلغ

ولى  )١٩٩٧آما حدث فى قرية سبطاس عام (األعوام فيعمل على إلغائه  ، إلى أن يت
  .أحد األشخاص ذوى المكانة فى القرية هذه المهمة فيحشد لها أهل القرية من جديد

دة والمتنوعة التى تقف وراء اتجاه الناس         والحقيقة أن هن  اك من العوامل العدي
نحو إقامة هذه المناسبات، بما يحتاج إلى دراسة خاصة ترصد ذلك فى عدد من قرى    

ة شبرًا    . المحافظة الى قري فمن األمثلة الميدانية لم يجد الباحث تفسيرًا دقيقًا لحرص أه
ة    بابل على إقامة مولد ولى القرية ودعوة المنش الى قري د إليه سنويًا، بينما انصرف أه

ة   ى قل رة إل ك بصورة آبي د يرجع ذل ال، وق ة االحتف ا عن إقام اورة له ة المج العامري
اع    د أتب ة، أو أح اء القري د أثري دة أو أح ة آالعم ى القري ؤثرة ف ام الشخصيات الم اهتم

ال   ذا االحتف ذا العامل وهو وجود شخصية       . الطرق الصوفية بإقامة ه ة  ويبقى ه مهم
  .تهتم باالحتفال عنصرًا أساسيًا فى هذا الصدد
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  التحول فى المضامين من الدينى إلى االجتماعى: ثالثًا

ة البحث،    ى منطق ائى ف عبى غن ن قص ش ود اآلن م ا يس ى م ى نتعرف عل لك
ال          ح المج م أفس زمن، ث ن ال دة م اد م ذى س دينى ال القص ال دأ ب ا أن نب تم علين يتح

ر   ى يظه اعى لك ا   للقصص االجتم د م ى ح ه إل ن روايت ل م ل ويقل واره، ب ى ج . إل
رآن وخاصة  تمد من قصص الق دينى، ويس راث ال ى الت ز عل دع الشعبى يرتك فالمب
دينى،        وط قصصه ال المعجزات خي قصص األنبياء وقصص السيرة التى اختلطت ب
ا فى         ة محاوًال أن يعكس معطياته ة تالي ولكنه اتجه إلى الحياة االجتماعية فى مرحل

  . جديدقصصه ال

ًا عن     دعين تمام وال نقصد بالتحول الذى طرأ على القصص هنا انصراف المب
ه       م احتالل اعى، ث ور القصص االجتم التحول ظه د ب ا نقص دينى، وإنم القصص ال

دينى    وسوف نشير   . مساحة آبيرة فى الرواية الحية مما أدى إلى تقلص القصص ال
ى ا ذى ارتكز عل اذج من القصص ال بعض النم ى ل ا يل ه فيم م نتبع دينى، ث راث ال لت

ى التحول من القص      بالقصص االجتماعى محاولين أن نتبين األسباب التى دعت إل
  .الدينى إلى القص االجتماعى

  مضامين القصص الدينى) أ(

دور حول     ان ي القصص المنظوم الذى وجد مدونًا وآان يتغنى به المداحون، آ
  -:سبيل المثالالمعجزات النبوية و آرامات األولياء، ومنه على 

اء -أ ماعيل  : قصص األنبي اجر وإس ل، وه راهيم الخلي ارة وإب ا  –س وب لم قصة أي
  .ابتلى

ة -ب يدة  : قصص المعجزات النبوي ى بالس ة، قصة زواج النب ل والغزال قصة الجم
  .خديجة

ى   : قصص آرامات األولياء -ج قصة خضرة الشريفة وآرامة السيد البدوى حين أت
  .وفاطمة بنت برى، وقصة إبراهيم الدسوقى مع التمساحبها،وقصة السيد البدوى 

د      ن محم ره فى دواوي إننا نجد عددًا من القصص الذى بنى على القصص السابق ذآ
  :سرية ومنها. على

ام، وقصة فضلون      )٥٤(قصة حبيب بن مالك وانشقاق القمر  -أ ، وقصة راعى األغن
  العابد

  .)٥٥(قصة شكوى الجمل ونطق ذراع الشاة -ب
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  .)٥٦(ة قميص النبى، وقصة زواج النبى من السيدة عائشة، وقصة التفاحةقص -ج

  .)٥٧(قصة الرحاية، وقصة الحلة -د

  .)٥٨(قصة صالح وصالحة، وقصة ميمونة وزوجها اليهودى -هـ

  .)٥٩(قصة هند وبشر -و

ه السالم، وقصة          وب علي ل قصة أي اء مث باإلضافة إلى عدد من قصص األنبي
  .لالخليل مع ولده إسماعي

ديم،         ى أرضية من الق ى عل دينى الحديث بن نخلص من هذا إلى أن القصص ال
ن اآلالت     ر م دد آبي احبة ع ه بمص ى غنائ دأوا ف ييتة، وب دون الص ه المنش فتلقف
ة التى راح       ل بالنسبة للسيرة المروي الموسيقية، آما آان األمر نفسه قد حدث من قب

ة اآلالت ال تبدلون بالرباب دلتا يس ى ال ان، ورق، شعراؤها ف ود، وآم ن ع يقية م موس
ة   ون الغنائي ذه الفن هدتها ه ر ش ة من التغي ة عام ل موج ا يمث ا، بم وصفارة، وغيره

  .القصصية

  :قصة الخليل وولده إسماعيل: ومن قصص األنبياء

ا     د المنشدون فيه وتبدأ الرواية الحديثة لقصة إبراهيم وولده إسماعيل التى يعتم
ى مح  دح النب رية بم ن س ى نص اب ر  عل د األآب بة بالج ربط نس دخًال ل د بوصفه م م

د يأسه من أن         ). جد النبى الهادى(إسماعيل  راهيم بع ه إلب ارة اإلل ذآر القصة بش وت
يالد إسماعيل         اجر بم ه ه راهيم لزوجت ارة إب م بش ة، ث وتفصل القصة   . تكون له ذري

يالد     د م ا بع ى قلبه تعلت ف ى اش ار الت ارة وتصف الن ت بس ى لحق رة لت ة الغي عاطف
  :سماعيل تقولإ

  ولـدت ولـد هـو أمالهـا    لمــا آملــت أيامهـــا

  سارة وقاد فى جسمها نـار    زعلت وغـارت ضرتهــا

  ارميها بها من غير رحمات    قالت له خدها على الخلـوات

  وقف أمام االتنين محتــار    زعل الخليل وازدادد حسرات

ا      اجر أمره لم ه ا تس راهيم    ويذعن إبراهيم لطلب سارة، آم ا إب ى اهللا ويترآه إل
هى وطفلها فى القفر، ثم ينتقل النص إلى وصف معاناة األم وولدها إلى أن يضرب  

داء   . األرض برجليه فتنبثق عين زمزم مدرارًا ذبح ون ويهتم النص آثيرًا بتفاصيل ال
  .انطالقًا من مرتكز دينى خالص) الذبيح(إسماعيل 



٣٥٠  

م يتخذ     دعين الشعبيين ل ريم وحده مصدرًا     والواضح أن المب رآن الك وا من الق
عبية      ات الش ة، والرواي ة الديني دونات التراثي ى الم دوا عل م اعتم ل إنه لقصصهم، ب

ال وردت        . السابقة للقصص الدينى ى سبيل المث ذه القصة عل ة له فاإلشارات القرآني
  .فى بضع آيات فى سورتى إبراهيم والصافات

دون فى   وأما قصة معجزة اإلسراء والمعراج فيعتمد  المنشدون على النص الم
ة             ديم للقص ابق الق نص الس ن ال رًا ع ًا آبي تقلص تقلص و ي رية، وه ن س وان اب دي

  :المنسوب للغبارى، فيستهل القصة بمدح النبى وفضل ليلة اإلسراء

  أشيد ألجلك الـدررا  أال يـا ليلة اإلســراء

  هنالك فيك يا بشرى  ألن المصطفى أسـرى

      

ل      ثم يقسم النص بين  ين جبري ذآر أن المالآ ل، وي ة والمواوي المقطعات الزجلي
قًا        " صلعم "وإسرافيل آليهما قد أيقظا النبى   ا ش ه، وأنهم يكلم رب اه ل ه ودعي من نوم

البراق          ى بيت المقدس ب داء وصعد إل ى النبى الن صدره ليطهراه من الوبال، وقد لب
  :الملجم

  جـل مـن أنـش ونظـم    البـراق جالـه ملجـم

  نحو بيـت قـد زهـا لـه    ى والكل عظـم قـد مش

  واللـى تـارك الصــاله    فى الطريق شاف الزناه

  آل واحـد شـاف مآلــه    واللى أآـل مـال أخاه

ه ال يفصل الحديث    " صلعم"ويذآر النص أن النبى  صلى باألنبياء إمامًا، ولكن
ة   م إن النبى آ  . عن سكان آل سماء، وما دار بين النبى والمالئك ه فى جالل     ث م رب ل

ه   ر ألمت ى ذآر الصالة التى         . وسجد إليه، وطلب منه الخي ك إل د ذل أتى النص بع وي
فرضت خمسون فى البداية، ثم خففت حتى صارت خمسًا بعد أن نصح موسى عليه 

ا، ويتوقف النص    " صلعم"السالم أخاه محمدًا  بأن يعود إلى ربه ويطلب منه تخفيفه
  :ى إلى مكةعند هذا الحد فيذآر عودة النب

  وبشر قومه بكل معالـى  رجع النبى بالفضل العالـى

  واللى آذب يا بئس مالـه  منهم من صدق باإلجمالـى
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ومن قصص المعجزات يحكى الشيخ محيى الموزى قصة انشاق القمر بشئ      
رًا من التفاصيل      ا آثي من التفصيل بالسمات األساسية فى القصة، ولكنه يضيف إليه

تلخص       والتعليقات ويطعمه دينى، وت ا بكثير من األحداث والعظات من الموروث ال
ى أحد              ـأ إل ار يلج ا جهل أحد أعداء النبى الكب القصة عند الشيخ الموزى فى أن أب
ز الرسول    أحبار اليهود وهو حبيب بن مالك محاوًال االستعانة بمكره ومكائده لتعجي

أن " صلعم "النبى   وفكر حبيب فى األمر واستقر رأيه على أن يطلب من ". صلعم"
م              ه نصفين، ث م ينشق ل امًال ث درًا آ ة من الشهر أن يخرج ب يأمر القمر فى آخر ليل

رات بع م ة س ى األرض ويطوف بالكعب زل إل ا . ين ى طلبه ة الت زة الثاني ا المعج وأم
  .فهى أن يبرئ ابنته الكسيحة

ازًال من السماء ناشراً       ويحدث أن ترى زوجة حبيب فى منامها طيرًا أبيض ن
ك أن    ى ذل ان معن ه وآ ى جناح ا عل يحة فيحمله ا الكس ى ابنتهم بط إل م يه ه، ث جناحي
ى         ـار مع أب ه س ر، ولكن ذا األم محمدًا سوف يستطيع إبراءها، وتعجب حبيب من ه

م طلب من        " صلعم "جهل، وقبل أن يصل إلى مجلس النبى  ة ث ه فى خيم أخفى ابنت
ا يف ره بم ى وأن يخب المعجزة األول أتى ب ى أن ي ى النب ى ف ـى النب ل إل زل جبري كر فن

  :الحال وأخبره بأمر ابنة حبيب الكسيحة

  لو آنت صادق قل لى عليـه  أنى طلب بس مخبيــه

  طلبك أنا عارفه يـا حبيـب  نظر النبى لحبيب بعينيه

  وليـه بتسألنــى عليهــا؟  بنتك معاك ومخبيهــا

  وبقــدرة القـادر حاطيـب  سقيمة لكن حادويهــا

ى    " صلعم"النبى ويصل      ده الشريفة عل إلى الخيمة التى بها الكسيحة ويمسح بي
جسمها فتدب فيها الحرآة وتقف من توها، وتلقى الفتاة السالم على النبى وتشهد أن   

ه فيجدها     . ال إله أال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا ى ابنت دخل عل ويندهش حبيب عندما ي
راً  لم س دد إلج . صحيحة ويس ت المح ى الوق ى  وف رج النب ة، يخ زة الثاني راء المعج

يس،     " صلعم" ى قب ل أب ى جب رين إل ن المنك ه م ل وأتباع ى جه ب وأب بصحبة حبي
إلى الجبل، وينادى القمر أن يظهر بدرًا، وفى  الحال يظهر   " صلعم"ويصعد النبى 

ى النبى         القمر بدرًا آامًال، ويقترب من األرض، وينشق نصفين، ويلقى السالم عل
بالكعبة سبع مرات، فما آان من الحاضرين أال أن أعلنوا إسالمهم،  الهادى ويطوف

اره للنبى      ى إنك وصعد حبيب إلى الجبل وأعلن شهادته أمام المأل، وظل أبوجهل عل
  ".صلعم"
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زة أخرى      ل فهى معج ام، أو الطف ا عن قصة الغن ة . وأم والقصة حسب رواي
وأبى بكر الصديق     هو " صلعم "الشيخ مجدى عبدالجواد تحكى عن خروج النبى     

ام،         . لفتح الشام ا عن طع وبكر ليبحث لهم ذهب أب ا، ف ذ طعامهم وفى أثناء الرحلة نف
فوجد صبيًا يرعى الغنم، ولم يكن الصبى مسلمًا، وحدثه أبوبكر الصديق عن النبى    

ة          " صلعم" ه الغمام ذى تظل ذا النبى ال رى ه ه لي ذهب مع التقى  . فطلب الصبى أن ي
اة ال تكفى       الغالم بالنبى فسأله ا بن ش ة من ل ة قليل لنبى عن طعام، فأخبره أن لديه بقي

طفًال صغيرًا، فلما أحضر الغالم اللبن شرب منه النبى وتبقى ألبى بكر ما يكفيه، ثم 
  :شرب أبوبكر وتبقى لمن معهما ما يكفيهم

  جاب له بواقى لبن فايضه يانــاس منـه

  شرب النبى وارتوى وأبوبكر فـاض منـه

  من حضر فاض اللبـن منـه وشرب جميع

  بص الغالم فى االناء وجـد اللـبن هـوه

  هلــل وقـال للنبـى دى معجـزه منـه

ه             ام وعذب د الغالم فحبسه سبعة أي ك وال غ ذل . ومن ثم أعلن الغالم إسالمه، وبل
ى حضرة  وده فخرج من حبسه، ووصل إل ى للغالم وفك قي اء النب وفى الحبس ج

ى  النبى ورفض العودة ألبو يه، بل إنه عرض عليهما اإلسالم، وهنا اشترط األب عل
ة      ة يابس ل نخل ى أن يجع المه وه ن إس ل أن يعل زات قب الث معج ق ث ى أن يحق النب

  :تخضر، وأن يتفل فى بئر مالحة فيجعل ماءها عذبًا، وأن تكلمه الحية

  ناشـف ومالـح وقاتـل فـى الـورى سمـه

  منه نادى عليه يا محمد عاوزين نشوف المعجزة

ة              ه الحي ة، وآلمت ر فصارت عذب ل فى البئ ولمس النبى النخلة فاخضرت، وتف
  .ولما رأى اليهودى ذلك أعلن إسالمه. وطلبت منه  الشفاعة

ة أن  . ومن نماذج قصص الصالحين، قصة فضلون العابد     تحكى القصة المروي
ر  "صلعم"رجًال زاهدًا آان يعيش فى عهد النبى  ًا، وطلب  ، وقد أوصى به النبى خي

  :من على ابن أبى طالب أن ينصره إذا ما حاطت به شدة

  حقـق لنــا اآلمــال    يـارب يــا متعــال
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  فى بطـل من األبطـال    وانظـــم األقــوال 

  آان فيه يـا حاضريـن    فى عهـد طـه الزيـن

  وآـأن بهـى الجمـال     صالح مـن الزاهديـن 

  وساجـد راآـع للــه    اسمه فضلـون العابـد

  أحمـد رسـول اللــه    أخبـر عنـه األماجـد

  فى الُحسن مفيش منهـم    أربعة فضلـون منهـم

  أحمـد بهـى الجمـال    آدم ويوسـف أحسنهـم

ارده       ت تط لون، وظل رى فض رب أن تغ اء الع ن نس ة م رأة فاتن ت ام حاول
رأة من شدة غرام    ه    وتتعقبه، فهرب منها وسافر فى قافلة للحج، ولكن الم ه تبعت ا ب ه

ه   ا مع ررت محاوالته ك       . وآ ت تحي ا، راح ق مراده ن تحقي رأة م ت الم ا يئس ولم
ا،            ال من متاعه دها وآيس الم ه بسرقة عق تهم، فاتهمت ه ال دبر ل لفضلون المكائد  وت
ن   ر م ى صدور أم ا تسبب ف ا مم اب الفاحشة معه ك بارتك ى ذل ه عالوة عل واتهمت

م ي . الخليفة عمر بن الخطاب بحبس فضلون  أ       ل ين سوى أن يلج جد فضلون من مع
ى             ى طالب ف ن أب ى ب اءه عل ه، وج ه رب ه، فاستجاب ل ه حال الى يشكو إلي ى اهللا تع إل

  :ودافع عن فضلون وأظهر براءته" صلعم"حبسه، ونفذ وصية النبى 

  مسك الصبية على ونادى وقال يا حـق

  أظهر بقى الحق ال يخفى عليك الحـق

  قوضربها بالسوط نزل الطفل نطق الح

  وقـال أبويـا ريحـان عبـد أمــى

  وفضلون برئ، وأنا ما أقلش أال الحـق

د، ومعجزة نطق        ل جريج العاب وهذه القصة تعيد إلى األذهان آرامة نطق طف
  .المسيح عليه السالم، وغالم يوسف

ابقة             ة الس ل المرحل ى تمث دينى التراث در ال ن ذى المص ابقة م اذج الس إن النم
تقع بين رواية السيرة وما يحكى اليوم بعد أن انتشر القصص  للقصص الغنائى التى 

اعى زف . االجتم إذا ع ع، ف ات المجتم ع حاج اوبون م عبيون يتح دعون الش فالمب
ذا    ن ه ون م ذآائهم يقلل إنهم ب وان القصص، ف ن أل ا م ون م ماع ل ورهم عن س جمه
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اس        ات الن ع متطلب تالءم م ه لي ه ويطورون دلون في ون، أو يع دمو . الل م ال يق ن وه
ن          روجهم ع رواة أو خ د ال ان تجدي ا آ ذبهم، آم تهويهم ويج ا يس ورهم إال م لجمه
ى، وبصفة خاصة من          وع األدب ذا الن م ه ة تحك المألوف فى إطار عملية داخلية خفي

  . حيث المضمون

ى القصص   ائى الحديث منحصرًا ف ن القصص الغن نمط م ذا ال تمر ه فهل اس
  :هذا ما سنجيب عنه فيما يلىالدينى أو القصص ذى المصادر الدينية فقط؟ 

  الحصيلة القصصية للمنشدين ومراحلها

دأوا   سبق أن ذآرنا من خالل عرضنا لنشأة المنشدين الصييتة، أن آبار السن ب
ظ القصص     ى حف وا إل نهم تحول دينى بصفة خاصة، ولك ظ القصص ال اتهم بحف حي

  :وقد وصلنا إلى هذه النتيجة من خالل وسيلتين هما.. االجتماعى

ن          -١ ن م غار الس ن وص ار الس ى لكب وظ القصص ين المحف ة ب   المقارن
  .المنشدين   

  .تتبع المحفوظ القصصى لمنشد واحد على مدى حياته الفنية -٢

ة فى    أما الحصيلة األدبية غير القصصية المتمثلة فى المواويل واألغانى الديني
ا      ل والقصائد الصوفية، فإنه ترآًا    المدائح النبوية، وفى بعض المواوي مًا مش د قاس تع

. مستمرًا لديهم جميعًا حيث يطعمون به قصصهم أو يفتتحون به الليالى واالحتفاالت
يخ   واش، والش يخ طلعت ه وزى، والش ى الم يخ محي ل الش ار السن مث ع آب د أجم لق
فرحات الشرقاوى على أن القصص الذى آانوا يؤدونه فى بداية حياتهم انحصر فى 

دينى، أ  ى ال ا القصص   القصص التراث زات ومنه ة والمعج يرة النبوي و قصص الس
ام، وحبيب      : التى سبق أن أشرنا إليها وهى قصص  ة، والغن د، وميمون فضلون العاب

ة،       راج، والتفاح راء والمع ة، واإلس ى بعائش ر، وزواج النب قاق القم ك وانش ن مال ب
ك     ى ذل ا إل ل، وم دو من   . وأيوب عليه السالم، والضب واليهودى، وشكوى الجم ويب

أقوال هؤالء المنشدين أنهم بدأوا مع بداية السبعينيات فى إضافة عدد من القصص     
ك  ن ذل وظهم وم ى محف اعى إل نات  : االجتم الم، والحس دان وأح اآر و (قصة زي ش

كرى ان و    )ش دان، ونعم ادل وحم دى وع ة ومج براوى، ونبيل يم، والش د اليت ، وعاب
د، وأنصاف، ووصال        د وتغري ع، وفري ال، وغريب    فكيهة، وطايع ومطي د الع وعب

يم األب،  ف، ويت ل، والطالب العفي امية، وقاضى العرب، وآام ام، وسامى وس وهي
  .إلخ …وخاين األمانة 

ه المنشدون           ذى يؤدي اعى ال ع القصص االجتم ا حصر جمي إننى لن أحاول هن
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اذج  ذآره آنم ا سوف ن بنا م وع بحيث يصعب حصره، وحس رة والتن و من الكث فه
ذى حدث          .إليضاح ما نرمى إليه ذلك التحول ال ين آ وال المنشدين نتب فمن خالل أق

  :فى طبيعة هذا القصص، إذ يقول الشيخ طلعت هواش على سبيل المثال

ام       "  ة، وقصة الغن د، وقصة ميمون  …أنا زمان بدأت بقصة فضلون العاب
دة   ا م ا     …دول التالت قصص اللى حفظتها وقعدت أقوله دأ به ودى اللى ب

ة األداء     … يرحمه الشيخ محمد البنا اهللا وجه   …بس أنا غيرت فى طريق
انى  وع ت دأ يظهر قصص ن ده ب د آ اردو، بس من  …بع وع موعظة ب ن

اة   ا  .. الحي دنيا اللى حوالين ـن أحوال ال اس    …وم دأت الن ى ب وع الل وده الن
دة آل سنة      .. تطلبه فى الوقت ده  حتى  .. واستمريت أضيف قصص جدي

ي      ر الش ؤلفين جداد غي ه م ن سريه، ومحمود عوض زى     دولوقتى في خ اب
يم    د العظ وقى عب رقاوى، وش ى الش نهم قصص زى    …عل ذت م ا أخ أن

  .)٦٠("…شادى وعرفان، ولقاء العارفين
وآان األمر آذلك بالنسبة للشيخين محيى الموزى وفرحات الشرقاوى، حيث     
ك   بدأ آل منهما بأداء القصص الذى يرتكز على أساس دينى تراثى، ثم تحوال بعد ذل

  .ى القصص االجتماعىإل

دأ بالقصص       ه ب ال، فإن أما صغار السن مثل الشيخ يوسف فؤاد على سبيل المث
ه، أو       ل ميمون ًا مث ظ قصص ه ال يحف ه أن ن أقوال ين م ى، ويتب اعى واألخالق االجتم

ذا القصص        ل ه ؤدى مث ا، وال ي ا إليه ام وم ويشارآه الشيخ   . فضلون العابد، أو الغن
ام     من سمنود ويقيم ف(زآى قاسم  د ع ا ومن موالي ول،   ) ١٩٤٧ى مدينة طنط ا يق فيم

  :يقول الشيخ يوسف فؤاد. فهو ال يحفظ هذا القصص

انى      " ا سمعت القصص الت أنا ظهرت بعدما آان القصص الجديد ظهر، أن
ول    …بس ما غنتهاش …زى فضلون العابد من الشيخ طلعت  أنا مش معق

ديم     ى الق د ده وأروح أغن ى القصص الجدي اس …أالق ى   الن رت وبق اتغي
د زى سامى وسامية       ة    …أغلبها يطلب القصص الجدي  …والزوجة الوفي

  .)٦١("ودى الحاجات اللى أنا باقولها …وخاين األمانة 
زمن     د تقريبى ل ومن خالل أقوال الرواة من المنشدين يمكن أن نصل إلى تحدي

  -:هذه التحوالت التى قسموها إلى مراحل ثالث متداخلة فيما بينها

ام     :لمرحلة األولىا -١ ينيات وحتى ع ان      ١٩٦٧منذ الخمس ـة، وآ ام النكس وهو ع
هو السائد فى  ) قصص الصالحين -السيرة النبوية -قصص األنبياء(القصص الدينى 
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  .هذه المرحلة

رورًا     : المرحلة الثانية -٢ اح االقتصـادى م ة االنفت من أواخر الستينيات وحتى بداي
ام  ور ا ١٩٧٣بحرب ع هدت ظه د ش ب  وق ى جان اره إل اعى وانتش لقصص االجتم

  . القصص الدينى

ة -٣ ة الثالث د     :المرحل ى اآلن، وق ادى وحت اح االقتص ة االنفت ذ بداي دأت من ى ب الت
  .شهدت هذه المرحلة غلبة القصص االجتماعى

  :ويلخص لنا الشيخ محيى الموزى ذلك بقوله

دًا        …آل وقت بيتغير "  ان صعب ج ثًال آ إن  …الوضع فى الستينيات م
ارده، تالقى آلمات االستهجان والرفض         ال النه أقول قصه من اللى بيتق

زه     … ى معج ه لحضرة النب مع حاج اوزه تس ت ع اس آان ى الن ال  …يعن
ة  .. بالش  النكسة، يعنى يمكن آانت النكسة دى       … ١٩٦٧دا مشى لغاي

وازين  ت الم مع  …قلب وازين الس اوزه   …م ه، وع ه وزعالن اس مكبوت ن
د    …تانيه بعيدةتسمع أى حاجة  فبدأ القصص ده اللى فى أحوال الناس يزي

ن  … دين م ى  ٦٧وبع ة   ٧٣إل ة تاني ميها مرحل ن نس د الحرب يمك  …بع
ة     ٧٣ومن بعد  ارده دى مرحل ة النه ر ملحوظ      …لغاي ا اتغيرش تغي  …م

رت آى  وس آت ى  …الفل اس زى الراجل الل د ن د عن روح بل ثًال آنت بت م
كن يمكن زاد شويه طلب الناس على قصص  ل …آان قاعد معايا دا فالح 

  .)٦٢("…الحب ده وقل الدينى
ام  ن نكسة ع وزى م ه الشيخ الم ا صرح ب تغربًا م دو مس آانت  ١٩٦٧وال يب

اعى  ا       . سببًا من أسباب ظهور القصص االجتم اس للتمسك بم دفع الن د ت فاألزمات ق
ق بم         ة للتعل دفعهم فى حاالت ثاني د ت ا ق وى   هو دينى آمخرج نفسى، ولكنه ا هو دني

ة   ٦٧وقد تكون نكسة . آمخرج نفسى أيضًا ة الثاني ذا    . من هذه الحال ا أن ه وفى رأين
ة فى        . السبب ليس هو السبب الوحيد اعى فى صورة قليل فقد ظهر القصص االجتم

ذا         ألوف ه ر الم م أصبح غي ألوف، ث ى الم البداية آمحاولة من المنشدين للخروج عل
ًا لحاج   ر األخرى       مألوفًا بمرور الوقت وفق ًا لعوامل التغي انية، ووفق ة اإلنس ة الطبيع

  .فى المجتمع، وهو ما سوف نناقشه وشيكًا

  : ويمكننا أن نرسم مخططًا توضيحًا بسيطًا لهذه المراحل على النحو التالى

  القصص الدينى             

               
  الوقت الراهن  قبل أربعين عاماً

  القصص االجتماعى

………………………  

…………………… 
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ذين االتجاهين     ين ه ة،   ونكتشف من المخطط السابق عدم االنفصال ب من ناحي
د      ى حد بعي ه إل ل تداول ا  . وعدم توقف القصص الدينى تمامًا من ناحية ثانية وإن ق أم

ا   عن األسباب األخرى وراء هذا التحول فى الحصيلة القصصية فيمكن تفصيلها فيم
  :يلى

  انتشار اإلعالم وتأثيره-١

 تقل بمرور الوقت الصلة بالموروث الدينى بين األجيال المعاصرة التى نشأت  
وين     بعد ظهور اإلعالم المرئى بصفة خاصة، حيث يتغلغل التأثير اإلعالمى فى تك
ا          ل رغبته دينى، ويقل اه ال يئًا عن االتج يئًا فش د ش أفكار هذه األجيال، بما يجعلها تبتع
تمتاع          و االس دفعها نح دينى، وي راث ال ى الت ز عل ذى يرتك ماع القصص ال ى س ف

  : الموزى وفى هذا يقول الشيخ. بالقصص االجتماعى

ارى       "  ديو واالت و، والفي ون والرادي ة دخل التليفزي ه   …فى القري وده آل
ى  ل(خل ت  ) جع ى البي ه ف ائل ترفي ه وس ى  …في أثر عل والمسلسالت بت
ما هو  …مش ممكن النهارده أنزل البلد، وأقول قصة فضلون  …الناس 

ى       …آالم مش ممكن   ون يصدقوا ده الل ى بيشوفوا التليفزي ين الل المتعلم
ألوك فى         …زى فضلون وميمونه ى يس اس الل ى الن رد عل من الصعب ت

  .)٦٣(…الحاجات دى
  :ويتفق الشيخ على الشرقاوى مع الشيخ الموزى فى الرأى فيقول

وقتى      …القيم بتاع الناس اختلفت " د ماعدش يمشى دل الوقت   …أبو زي
انوا   …الناس زمان آانوا على الفطره   …التليفزيون جه وبدأ ينتشر  وآ

م  بي ال له ى بيتق ل الل ا   …صدقوا آ ه رجله ن يصدقوا ميمون انوا ممك آ
اعينى   ا        …انقطعت ي ا لحمه ا فى الرؤي ا جاله وقتى    …والنبى لم ا ال إنم

انى   …الكالم ده ما يمشيش   …ابن سريه آان بيكتب قصصه فى وقت ت
ه         رآن فى قريت يحفظ ق دين وب رئ ومت ا   …وآان هوه نفسه راجل مق إنم

  .)٦٤("واألفالم فى آل بيت غيرت الناس الوقتى التليفزيون
  :أما شوقى عبد العظيم صاحب ديوان المداحين فيقول

و سريه      " د أب دينى محم ألف القصص ال ان بي ودى قصص من   …اللى آ
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ى، وانشقاق القمر والحاجات دى      وقتى    …التراث زى قميص النب ا ال إنم
اها      اس عايش داث الن ى أح تعين    …القصص بتحك ا باس ده أن ان آ  وعش

نها  ا عايش ى إحن اة الل ه،   …بالحي ة الوفي ة زى الزوج ا قص ف فيه وأل
ان        ات، وشادى وعرف ل وجماالت، أم البن ه، جمي ا   …والزوجة الخاين إنم

ا      ا فى السيره آله قصة فضلون العابد دى مش موجوده وما سمعتش عنه
  .)٦٥("والناس مش بتصدق الحاجات دى دلوقتى.. 

ى رأى ه     مح ف د تس م تع روف ل دينى   إن الظ ماع القصص ال رواة بس ؤالء ال
ـاس، وأن           ذا التحول فى أذواق الن ى المنشدين االستجابة له ان عل م آ وحده، ومن ث

ؤدوه  . يقصوا عليهم ما ينبع من حياتهم الواقعية التى يعيشونها ومبدعوا القصص وم
  .يقومون عن قصد بتلبية حاجة الجمهور، ويسعون إلى فهم هذه الحاجة

  التعليم-٢

ا          آان ا اب، وهو آم ة فى الكت راءة والكتاب تينيات يتعلمون الق ى الس لصغار حت
ى             رآن، وعل ى حفظ الق ة، ترآز عل ة تقليدي ه مدرسة قرآني نعلم يشبه المدرسة ولكن
النصوص الدينية األساسية بواسطة فقيه القرية، ومن الطبيعى أن يزداد التوجه نحو 

ل     الدينى لدى من تلقوا تعليمهم فى هذه الكتاتيب، يس بالقلي وبالطبع آان هناك عدد ل
ة سواء آانت             ك األجواء الديني ل تل ين، وفى مث ممن هم فوق سن الستين من األمي
ة، تشكلت       ة التقليدي ة الديني بتأثير المسجد أو الكتاب أو غيرها من وسائل نشر الثقاف

 أما األجيال. الخلفية األساسية لتلقى القصص الدينى وقصص المعجزات والكرامات
دوره      ة وساهم ب ذه الخلفي الحديثة، فإنها تتلقى تعليمها فى المدارس مما قلص لديها ه
ن       وع م ذا الن باب ه ث يفضل الش اعى، حي و القصص االجتم ول نح ذا التح ى ه ف

  .القصص

  :يقول أحد المنشدين

وعاوزين قصص البنت راحت فين  …النهارده الناس أآترها متعلمين "
ا       …والواد قابلها ومش عارف إيه  ا مرضاش يجوزه ة أبوه وفى النهاي

ر  ان فقي واد عش ا بتحب   .. لل ى، ولكنه د غن ا لواح ة يجوزه ى النهاي وف
اه     نفعش مع ا ت ر م ى      …الفقي ه عل وز بنت د الزم يج ك الواح وم يقول يق

  .)٦٦("…القصص ده يمشى دلوقتى …رغبتها 
  :آما يقول الشيخ على الشرقاوى

ول    "  ه يق ارده من الصعب إن ه  المنشد النه ه؟   …قصة ميمون ه  …لي في
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اريخ، عشان      …شباب متعلم  والدنيا اتغيرت، والكالم ده ماجاش فى الت
  .)٦٧("…آده المنشدين غيروا اللون بتاعهم وبقى واقعى

نهم            ددًا م نًا، نجد ع ة من الشباب األصغر س وبظهور بعض الجماعات الديني
ه       ه ال أساس ل دون أن ذى يعتق ـة   يعارض إنشاد القصص الدينى ال . فى السيرة النبوي

ذه             ين ه اقش ب ا تن رًا م ة آثي اه القصص بصفة عام رؤى تج وهذه االختالفات فى ال
ى    ى الخوض ف ذرًا ف ر ح دين أآث ل المنش ا الخاصة، وتجع ى تجمعاته ات ف الجماع

  .القصص الدينى بصفة خاصة

  

  التغير فى السلوك والقيم األخالقية -٣

ر االقتصادى واال    ائج التغي اس فى      لقد آان من نت اه الن اعى والسياسى اتج جتم
ى    ل ف ول الهائ ك التح ى ذل ان الباعث إل لوك، وآ ن الس دة م اط جدي و أنم ة نح القري

ذى     . المجتمع والتخلخل االجتماعى وتصدع اإلطار األخالقى دين ال ة ال دأت فاعلي فب
ى     ك واضح ف ة تفك رة الحديث ع الطف ر م ع وظه ى التراج ى ف ار األخالق ل اإلط يمث

ات األ ف العالق ى تص ة الت ية االجتماعي اط القصص ر األنم م تظه ن ث رية، وم س
ا        ة منه ه من تصدع، فى محاول وتشخص الوضع االجتماعى واألخالقى تنتقد ما في
واع             ألوف فى أن ى، وهو أمر م ا بإطار دين لبث القيم وغرس األخالق مع تأطيره

دعون   اإلبداع الشعبى جميعها، فالعمل فى اإلطار األخالقى أمر طبيعى ينشد        المب
ومعنى هذا أن رواية الشعب لم تنفصل عن الدين، . منه الوصول إلى الكمال والخير

ول     ا بق ل هن ولكن التغير االجتماعى أفسح مجاًال أرحب للتنويعات واألحداث، ونتمث
ر    . د ة   …."عبد الحميد يونس عن الحكاية الشعبية وسعيها للتوافق مع التغي والحكاي

الناس إال إذا آانت ثمرة مباشرة لمجتمعاتهم أو حدث فيها من  الشعبية ال يقبل عليها 
ال    د المث ت تنش إذا آان زاج الشعب ف ة والعصر وم ة للبيئ ا مالئم ا يجعله ديل م التع
ده     ه، وتنق وتعتصم بالنموذج االجتماعى، فإنها التزمت بالواقع تصوره أو تستأنس ب

الواقعى وما ينبغى أن يكون  مباشرة، أو تنتقده باستحداث موازنة خفيـة بين السلوك 
ة         انية العالي يم اإلنس د الق ًا وتأآي يلة دائم ار الفض ة بانتص ذه الحكاي تم ه ه، وتخ علي

ا حدث      . )٦٨("ثانيًا ه هو نفسه م وإذا آان هذا هـو األمر بالنسبة للحكاية الشعبية، فإن
تى تسعى  ولنا فى النماذج التالية ما يدلل على الموازاة الخفية ال. مع القصص الدينى

  .، فالقص االجتماعى يغلف بإطار الدين واألخالق معًا هذه النماذج إلى إحداثها

  مضامين القصص االجتماعى) ب(
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بعض،           ات الجماعات الشعبية بعضها ب وهى القصص التى تكشف عن عالق
ـن          ة األسرية بي م عن العالق وى والضعيف، ث ر، والق وعن العالقة بين الغنى والفقي

رة ب راد األس بعضأف ها ب دود   . عض ال ح ى بالضرورة ف اعى أخالق والقص االجتم
  .فاصلة بين ما هو اجتماعى وما هو أخالقى

ة          وى والضعيف قص ر أو الق ى والفقي ين الغن ة ب اول العالق ى تتن اذج الت ن النم وم
ـرج مرآز    " األمير الظالم" ر ف التى سجلها الباحث للشيخ طلعت هواش فى قرية آف

ه          منيا القمح، ويصرح فيه ا أجمل فى رأي دة، أنه ا قصة جدي ة أنه ذ البداي ا المنشد من
  :مما أنشده وآرره من قبل

  وصلوا علـى الهــادى ويانــا  وحـدوا اللــه ويانــــا

  اللـــى أتانـــا بالقـــرآن   أحمــد رسـول الهدايــة

  )سوف أقول(حاقول لكم أنا م األول   اسمعــوا أول بــــأول

  من اللى قلتـه وعدتــه زمــان  ون أجمـلفى قصة جديده تك

  وآالمهـا لــه طعــم ولــذه  حكاية لها معنـى ومغــزى 

  بتحكى عــن عــزه وآنعــان  فيهـا الكرامـة والعـــزة 

  مستـور وبيتـه آــان عامــر  أبوهـا آان اسمـه عامــر 

  وقلبــه مليـــان باإليمـــان  آان شيخ عرب م االآابــر 

  ولـــد واحـــد وبنيــــه  ن حــداهم الذريـــهوآا

  وآان سعيــد وبهــم فرحــان  آانوا عنده يساوو الدنيـــا

دو   يوخ الب ن ش يخ م ة تحكى القصة عن ش ذ البداي امرًا ) عرب(ومن دعى ع ي
مه    ًا اس زة، وابن مها ع دة اس ة واح ًا جميل ه اهللا بنت د رزق وق اهللا، وق ى حق افظ عل يح

زواج        بلغت عزة م. خالد ا وال ى التقرب إليه ن الجمال ما جعل الشباب يتصارع عل
ر انتزعت      بها، ولكنها تعلقت بكنعان وهو شاب فقير وإن آان ينحدر من ساللة أمي

زواج من عزة،       . منه اإلمارة غصبًا ين الشباب لل فاز آنعان بالقرعة التى أجريت ب
م      ولكن أمير البالد الذى أغتصب الحكم من والد آنعان طمع فى  ا عل زة لم وز بع الف

رفضت عزة الزواج من أمير البالد وردت له هداياه مما جعله يأمر . بجمالها الباهر
  .بحبس أبيها
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ر الظالم،              تخلص من األمي ة لل دبرا طريق أن ي اتفق آنعان مع خالد أخى عزة ب
ل   اءت بالفش اولتهم ب ن مح س     . ولك ى مجل ر ف اع األمي ة اجتم ان فرص انتهز آنع ف

ًا      القضاء، ودخ ان إن أخ ال آنع اس، وق ام الن ل المجلس وطلب أن يعرض قضيته أم
ر     ه األمي ال ل ره، فق ه     : له أخذ ماله بالقوة مستغًال ضعفه وفق د ظلمك بفعل إن أخاك ق

ى    م عل ذا الحك ك حكمت به القول إن ه ب ان علي رد آنع ك، ف ه رد مال ذا ويجب علي ه
د أخذت عزة غصباً       ر فق ا األمي ان من     )٦٩(نفسك أيه ا آ ر إال أن طلب من    فم األمي

ا   . حراسه أن يحضروا عزة إلى مجلس القضاء لمعرفة رغبتها حضرت عزة ولكنه
ل        رًا مث ابًا فقي زوج ش ى وتت أعلنت أنها ال تقبل أن تترك قصر األمير بما فيه من غن

  :اغتم آنعان لتقلب عزة فى حبها وقال. آنعان فقد بيتت أمرًا

  يا عـزة خاب األمــل فيكـــى

  المال والجـاه يغريكـــىبسرعة 

  دا أنا آان حياتى واملى آلها فيكـى

  وليه تبيعى الحبيب وتروحى لعزالى

  أمرى إلى اهللا، وانتى اهللا يهنيكــى

د       ان ق نفذت عزة ما اعتزمت عليه، وجهزت سمًا لألمير فى آأس شرابه، وآ
ا فى مجلس القضاء         ده جزاء لموقفه ارة من بع شرب  و. أوصى لها بأن تتولى اإلم

األمير الكأس فمات وأعلنت عزة أميرة على البالد، فأمرت بإخراج أبيها من حبسه   
  .وتزوجت من آنعان

ام         ره أم ى أم وب عل ر المغل اه الفقي ا يتمن و تكشف عم ذا النح ى ه والقصة عل
د األوضاع            ا تعي ه، ولكنه ر من محبوبت ان الفقي الظالم الذى يستغل سلطته فى حرم

  .، ويفوز الفقير بأمنيتهإلى نصابها فى النهاية

ى الغنى عن         وفى مثل هذا النوع من القصص تتكرر فكرة التحول من الفقر إل
ى         ر لتساعده عل ام البطل الفقي رة أم طريق الحظ أو الصدفة التى تضع شخصية خي

ة  ك قصة    . تغيير أحواله فى النهاي اد "ومن ذل ا الشيخ مجدى     " وداد وعم التى غناه
د      ١٩٩٦بابل فى سبتمبر عام  عبد الجواد بقرية شبرا ة محم ابه مع حكاي ، وهى تتش

  .الطيب التى جمعها الباحث من منطقة البحث

م التى حلت بأحد األخوين           وتتلخص قصة وداد وعماد فى تصوير عاقبة الظل
فهى . عندما طمع فى ثروة أخيه، وتؤآد الحكمة القائلة من رضى بما قسم اهللا له فاز
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دعى أح   وين ي ن أخ ى ع انى    تحك دعى الث اء، وي ة أبن د رزق بثالث ات وق دهما برآ
د رزق ببنت واحدة    ح       . فرحات وق ه ألداء فريضة الحج، وأل سافر فرحات وزوجت

  .أخوه برآات عليه أن يترك ابنته مع أوالد عمها أثناء غيابه

ا، ولكن          ى بيت أبيه ود إل اة أن تع توفى األب واألم فى أثناء الحج، فطلبت الفت
ا من      العم رفض عودته ا وسعى ألن يزوجه ا طمعًا فى الترآة التى ورثتها عن أبيه

ا   ه دون رغبته ا         . أحد أبنائ ق قلبه ؤاد، وتعل ر ف ن األآب زواج من االب رفضت وداد ال
زواج    ى ال دًا عل . بحب ابن العم األصغر عماد الذى سافر ليكمل دراسته بعد أن تعاه

  :ويرغم العم وداد على الزواج فتبكى قائلة

  يارب انته آريم ومعيـن   بدمع العيـن  قعدت تبكى

  سلمت أمرى آله إليــك  عالم بحال آل المساآين 

  لما الكريم يصلح حالـى   هاتنى صابره على حالى 

  يقبل دعائى آريم ورحيم  المولى هوه بقى العالـى

ن األرض      ازل ع تعدادها ألن تتن ؤاد باس ع ف ة وداد أن تقن م محاول ورغ
ه ع ه وألبي راث ل دخل والمي رفض، ويحدث أن ي م ي إن الع أنها، ف ا وش ى أن يترآه ل

ان بسبب      ر آ ه األآب االبن الثانى مراد على وداد فى غرفتها معتقدًا أن رفضها ألخي
يحكم              راد، ف اه م ل أخ ا السوء ويقت يظن بهم ؤاد ف دخل ف اء ي ذه األثن حبها له، وفى ه

ه بالسجن ا السبب وراء. علي تهم وداد بأنه ات وي م برآ ور الع دبر  يث ه في ده لولدي فق
د            ى ي ذها عل در فينق دخل الق ى الخالء يت دما يصطحبها إل ا، وعن خطته للتخلص منه

ًا عن وداد     . بعض المارة من البدو عاد عماد من دراسته وعلم بما حدث فخرج بحث
ه ومن            ه وطلب الصفح من ابن م برآات بذنب ا، واعترف الع حتى التقى بها وتزوج

ا قسم اهللا فى      وهكذا فالظلم والطمع. وداد يورثان الحسرة والخسران، أما الرضا بم
  .المال والولد فإنه أمر محمود

التى غناها الشيخ يوسف فؤاد فى قرية ميت الحارون " سامى وسامية"وفى قصة 
ة فى أذهان الناس من أن        ١٩٩٧مرآز زفتى عام     ة الماثل ا يوضح القيمة األخالقي م

تخلص القصة فى أن    . لصبر والتوآل على اهللا   الفقير المظلوم قد يتحول إلى غنى با وت
  :الطفل سامى يولد يتيمًا، وال يجد من يرعاه فيهيم على وجهه

  فى قصة عن سامى وسامية   اسمع وشوف فعـل الدنيــا 
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  والدهر ما يرحمش النـاس   قاسـى عــذاب وأسيــه

  حتى األيام لـم يرحمــوه   من صغر سامى الناس ظلموه 

  والناس على الدنيا أنفـاس  ــى وأبــوه وماتت أمه ه

  ال نفعـه خالـه وال عمـه   لجأ إلـى خالــه وعمــه 

  سابوه ال مال وال ميـراث   ونهبوا آل اللــى ورثــه 

ه وآواه      ه فأخذه وعطف علي أ  . وجد الشيخ عرفان الطفل سامى بجوار بيت ونش
ه  ديرًا     سامى مع سامية ابنة الشيخ عرفان فوقعت فى حبه، ولكن حاول أن يصدها تق

ـة والشاب سامى،          . لصنيع أبيها معه ه سامي ين ابنت ة ب ان العالق اآتشف الشيخ عرف
  .فاعتقد أنه صنع خيرًا فى غير أهله وطرد سامى

ادير أن يتحول    بدأ سامى حياة جديدة فاشتغل بالتجارة وصار غنيًا، وتشاء المق
بال       دور فى ال رًا، وي ان فأصبح فقي ة العيش    حال الشيخ عرف ًا عن لقم وصل  . د باحث

ه       ان من م يطلب ن ث ه، وم ا علي امى دون أن يتعرف ت س ى بي ه إل ان وابنت يخ عرف الش
ه أن يحكى     المساعدة، ويتعرف سامى عليهما ويوفر عمًال للشيخ عرفان ويطلب من
ر سامى،    عليه قصته، ويبدى الشيخ عرفان شعوره بالندم لما ارتكبه مع الشاب الفقي

ذه األث  ان من سامى أن           وفى ه ا سامى عن شخصيته، ويطلب عرف اء يكشف لهم ن
  .يقبل الزواج من سامية ويعيش الجميع فى وئام

ى اإلحسان      ة إل ابقة الداعي وإذا آان عدد من القصص يتمرآز حول الفكرة الس
دعوة          ل ال ة أخرى مث يم أخالقي ى ق دعوة إل اول ال إلى اليتيم الفقير، فإن عددًا آخر يتن

  .لى الوالدين، وأداء األمانة، ووفاء الزوجة لزوجهاإلى اإلحسان إ

ذى           اول الجزاء األخالقى ال ة وتتن ة األمان ومن القصص التى تحذر من خيان
اك      " خائن األمانة"يناله الخائن قصة  ة ارمن ؤاد فى قري التى أنشدها الشيخ يوسف ف

ة يعيش    ١٩٩٦مرآز القناطر فى أغسطس  وهى تحكى عن رجل طيب يدعى عطي
دانًا  . ئام مع زوجته وصايف وولدهما صالح وابنتهما أحالمفى و آان عطية يمتلك ف

ارج          ى الخ ل ف ه بالعم ح علي الم يل هره س ن ص يًا، ولك ًا راض ان قنوع دًا، وآ واح
عودية( دان  ) الس إدارة الف وآيًال ب ه ت ة ل رك عطي ذا يت ة  . وبه اب عطي اء غي ى أثن وف

دان ويستولى    يتحايل سالم ويستولى على األموال التى يرسلها  ع الف إليه عطية، ويبي
م          . على ثمنه ويدمن المخدرات  زوج فى الخارج ومن ث د ت ة ق دعى سالم أن عطي ي

  .يقنع أخته بطلب الطالق لغياب زوجها
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  واللى جرى الخوها سـالم  نشوف وصايــف واأليــام 

  على الحشيش وعلى اإلدمان  صرف الفلوس فى شهور وأيام

  مسعود أميـن عبد الواحـد   د وال عدش قدامه غير واحــ

  وجوزها له بقى الخــوان  تاجر حشيش مجـرم جاحــد

  وقالت على الدنيا دى السالم   بكت آتير بنتهــا أحـــالم 

  ويسامح أمى فى آـل أوان   اهللا يجازى الخــال ســالم 

  

اهرة         ًا عن عمل فى الق ة بحث رك القري يطرد الخال سالم ابن اخته صالح، فيت
ه      ويل اجر بثروت تقى بتاجر غنى فيتبناه، ويعمل صالح معه فى التجارة، فيوصى الت

رة،        ت األس ع بي الم ويبي ال أح رد الخ ا يط ار، آم د التج ة أح ه ابن لصالح ويزوج
ذه   . فتخرج هائمة على وجهها إلى أن تلتقى برجل يدعى الشيخ هالل فيأويها وفى ه

ه وتودعه السجن،     األثناء يقع مسعود زوج وصايف فى آمين للشرطة ف  تقبض علي
اس  ة من سفره فال يجد       . ويضطر سالم وأخته وصايف إلى استجداء الن ود عطي يع

يم    ذى يق أحدًا من أسرته، فيخرج للبحث عنهم، ويلتقى بابنته أحالم ويشترى البيت ال
الل ه ه م يصحبه   . في ة ث ى النوباري ًا ف ترى أرض الل ويش يخ ه ة الش يصحب عطي

ه صالح     لشراء ماآينة رى من ال ارة يلتقى بإبن ذه الزي ا سالم   . قاهرة، وخالل ه وأم
ن       ة يتعرف االب زل عطي ام من فإنه تتدهور صحته، وعند محاولته استجداء الناس أم
ع فى           م ويعيش الجمي الهم سالم وأمه ه مع خ ة وأبنائ صالح عليهما، ويتسامح عطي

  . وئام من جديد

ا المنشد نفس        ازيق      أما قصة الزوجة الخائنة التى غناه وم مرآز الزق ة البي ه فى قري
يتزوج فرحات   . ، فإنها تحكى عن صديقين منذ الصبا فرحات وشاهين  ١٩٩٦فى يوليو 

ع     ا فتتشاجر م زداد مطالبه ر، وت اة الفق ى حي رد عل ى تتم ة الت ر من شربات الجميل الفقي
ا يارة     . زوجه ا س ين أنه رعة يتب يارة مس بًا فتصدمه س ه غاض ن منزل يخرج فرحات م
ه      صديقه  تم ب فى ويه ى المستش ه إل ات ينقل ى فرح اهين عل رف ش دما يتع اهين، وعن ش
اه ه أن   . ويرع ه سولت ل ن نفس ة فرحات وأوالده، ولك اهين أن يرعى زوج اول ش ويح

  :يخون صديقه ومن ثم يغرى زوجته دالل التى تستجيب إليه

  وتجيب هدايــا وتلهيهــم  وتسيب والدها لوحديهـم 

  والحجه رايحه لبابا فرحـات   والشقة تقفلهـا عليهــم
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  قالت له اسمع بقى ياشاهيـن  وبسرعة فاتوا بقى شهرين 

  ) خطة(الزم ندبر له الخطات   فرحات طالع بعد يوميـن 

  ونقضى فيها أجمل أوقــات  ونلف سوا آـل الدنيــا

تدبر الزوجة خطتها مع شاهين وتضع السم لزوجها فرحات فى طعامه، ولكن      
دخ در يت ات، ويكتشف  الق ال وينجو فرح ى الح ام فتموت ف ن الطع ل قطة م ل وتأآ

يقها  ل الزوجة وعش اهين، فيخرج من المستشفى ويقت ع صديقه ش ه م ة زوجت خيان
  .انتقامًا لشرفه

  يا خسارة ياناس على الصاحب اللى يخون صاحبه

  ومن وراه يجرحه وقدامـه يكــون صاحبــه

  هالشك قتل فرحات فراح على بيــت صاحبــ

  دخل عليهم وجدهـم فـى الفــراش نايميــن

  طلع سالحــه وبسرعــه قتــل صاحبــه

  

ه     نوات ألن ر س ات عش بس فرح ى بح أمر القاض ل  "وي ان عاق ى آ القاض
ى خمس سنوات ويخرج           "ورزين م إل م يخفف الحك ين، ث ة أصلها ف ، عرف الحكاي

  .فرحات ألبنائه بعد ذلك

ر      يعد النصان األخيران فى رأى الباح     ى حد آبي أثرة إل دة مت ث نقلة نوعية جدي
فيقة     ل ش هورة، مث ل القصصية المش ة، وبالمواوي ن ناحي ة م بالمسلسالت اإلعالمي
انونى        الجزاء الق تعانة ب ة، وخاصة فى االس ومتولى وأدهم الشرقاوى من ناحية ثاني

دنى( ى صياغة  ) الم دًا ف وًال جدي د تح ا يع و م ى، وه دينى األخالق زاء ال بجانب الج
  .وضوعات القصص االجتماعى ذى المضمون األخالقىم

ى          اه نحو المجتمع عل أثير االتج ا مدى ت ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو م
    تعدد موضوعات القص االجتماعى؟

ذا       إن المتتبع للخط التاريخى للقصص يستطيع أن يصل إلى نتيجة مفادها أن ه
د     ة عه ى بداي ة ف دين آلي ى ال ز عل ذى ارتك ى القصص  القصص ال ول إل د تح ه، ق

االجتماعى المرتبط باإلطار الدينى تمامًا، وأخيرًا حدثت النقلة النوعية الجديدة التى  
  .تأثرت باإلعالم
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ل       آما يالحظ الراصد المتأنى أن االرتكاز على التراث الدينى فى البداية، قد قل
و        دع محك عبيين، فالمب دعين الش ام المب ع أم ة التنوي د فرص د بعي ى ح ذا  إل ى ه م ف

د     . القصص باإلطار الدينى والتاريخى إلى حد بعيد ه ق اعى، فإن أما القصص االجتم
ل هى           ة، ب ذا القصص ليست ثابت وفرة له ة المت ع، فالمرجعي أتاح لهم الفرصة للتنوي
ا       ة، وم اتهم اليومي ة وحي اتهم االجتماعي مرنة تعتمد على تجارب الناس، وعلى عالق

د اتسعت    .يمارسونه أو يالحظونه حولهم ويدفعنا هذا إلى القول أن دائرة القصص ق
ى     دلل عل بمرور الوقت وتحولت صوب عالقات الناس برحابتها واتساعها، ولكى ن
ذلك نسوق مسردًا أوليًا بالموضوعات التى تتناول العالقات األسرية التى تظهر فى  

  :هذا القصص ومدى تنوعها وهى

  .الصفات ينتصر األصغر بإيمانه ثالثة أخوة مختلفون فى: الثالثة األخوة - ١

  .يفوز أحدهما) األخالق(أخوان مختلفان فى الصفات : األخوان - ٢

  .األخت المستضعفة أمام أخ ظالم تفوز األخت فى النهاية: األخ واألخت  - ٣

  .أم تصبر على تربية ابنها أو أبنائها تكافأ فى النهاية: األم الصابرة  - ٤

  .من رجل قاس فتخسر فى النهاية أم تترك أوالدها وتتزوج: األم القاسية - ٥

ن ينتهى        : االبن وزوجة األب - ٦ انى من االب ا صبر إيم زوجة األب القاسية يقابله
ة تتكشف           .بفوزه ة ولكن الحقيق ه بالخيان نهم ابن زوج وت ة  (زوجة األب تخدع ال تيم

  )يوسف الصديق

ن ينتهى باالنتصار    : االبن وزوج األم - ٧  زوج. زوج األم القاسى يقابله صبر االب
  .األم القاسى يسىء معاملة ابنة الزوجة وتنتصر هى فى النهاية

ة  - ٨ ة الوفي ة    : الزوج ى النهاي وز ف ا تف ة لزوجه ة وفي ة مخلص وب  (زوج ة أي تيم
  ).والناعسة

  .زوجة تخون زوجها وتلقى جزاءها فى النهاية: الزوجة الخائنة - ٩

ة     : الطفل اليتيم -١٠ ه ينتصر فى النهاي ة  (طفل يولد يتيمًا، ولكن النبى صلى اهللا   تيم
  ).عليه وسلم

  :الثنائيات -١١

  .شاب متدين يتعلق بفتاة متدينة ويفوز بها -أ
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  .فتاة متدينة تتعلق بشاب متدين وتفوز به -ب

  .شاب غير متدين يحب فتاة متدينة وال يفوز بها  -ج

  .فتاة غير متدينة تحب شابًا متدينًا وال تفوز به  -د

  .ويفوز بها رغم معارضة أبيهاشاب فقير يتعلق بفتاة غنية  -هـ

  .فتاة فقيرة تتعلق بشاب غنى وتفوز به -و

دة ى ع ل إل تطيع أن نتوص ا نس دينى والقصص  إنن ين القصص ال روق ب ف
  :االجتماعى من خالل المقارنة التالية

  القصص االجتماعى    القصص الدينى  

  يرتكز على الحياة ومشكالت   ١  يرتكز على التراث  ١

   العالقات اليومية

  حاضرى الموضوع  ٢  ماضوى الموضوع  ٢

  يدور فى دائرة أوسع  ٣  يدور فى دائرة أضيق   ٣

  مجال التغير والتنوع فى األحداث   ٤  مجال التغير فى أحداثه قليل   ٤

  أآبر

ة     ٥ ية ثقيل ل شخص ة أو  (البط تاريخي
  ) تراثية

  البطل شخصية عادية تحمل أسماء   ٥

  مألوفة 

زات والس  ٦ وعه المعج يرة موض
  النبوية وقصص الصالحين

  موضوعه اجتماعى أخالقى   ٦

  األماآن متحرآة أو متغيرة أو   ٧  )تاريخية(األماآن ثابتة   ٧

  غير واردة على اإلطالق

دين   ا ال . وليس معنى هذا انفصال القصص االجتماعى عن القيم التى يدعو إليه
بحتة والفلسفة، وبجانب فالقرآن وهو المنبع األساسى آتاب مثالى فى علم األخالق ال

ة       انية واجتماعي ة ووصايا إنس ادئ حكمي ه مب واألحاديث  . قواعد المعامالت، نجد في
مو األخالق وبث   ى س دعو إل ز وت ى الغرائ تحكم ف ادات وت ذب الع ذلك ته ة آ النبوي
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ة      رم والطيب دق والك ب الص ى ح دروس ف ى ال وة، وتعط اواة واألخ رة المس فك
  .أساسية فى القيم األخالقية واالجتماعيةوالتسامح، وهذه آلها موضوعات 

  نتائج الدراسة: سادسًا
رات           داث بعض التغي ى إح افى ف ادى والثق اعى واالقتص ر االجتم هم التغي أس

دينى       نمط القصصى ال د شهد ال المهمة فى موضوعات القصص الشعبى الغنائى، فق
  .منه تحوًال آبيرًا خالل عمره الذى يقترب من النصف قرن

نت هناك عوامل عديدة وراء هذا التحول، فيها ما هو خاص بالمنشدين   وقد آا    
ا هو              ا م ين، ومنه ا هو خاص بجمهور المتلق ا م ذا القصص، ومنه ؤدون ه الذين ي

ة المنشدين فى       . خاص بالمادة القصصية نفسها دانى ومتابع ومن خالل الرصد المي
دينى  تبين أن رواية القصص ا ١٩٩٦،١٩٩٧منطقة الدراسة خالل عامى  السيرة  (ل

اء، وقصص الصالحين      دأت فى االنحسار    ) النبوية، والمعجزات، وقصص األنبي ب
اعى ذو المضمون          ا يسود القصص االجتم ًا، بينم م تختف تمام د وإن ل ى حد بعي إل

ى  ا الدراسة        . األخالقى والذى يؤطر بإطار دين ائج التى توصلت إليه م النت ولعل أه
  :هى

ا      تتمثل الفروق بين آبار ال -١ دة وجوه أهمه سن وصغار السن من المنشدين فى ع
دينى فى        يم ال وا التعل رآن، وتلق االختالف فى نشأة آل منهما، فكبار السن حفظوا الق
يمهم         ا يتلقى صغار السن تعل ذآر الصوفى، بينم الكتاب، وبدأوا حياتهم آمنشدين لل

ة آ      اتهم الفني دأوا حي م يب رآن، ول ذآر،   فى المدارس، وال يحفظ بعضهم الق منشدين لل
ق    تم عن طري ت ت ى آان ادة الت ال الم اليب انتق ى أس ه تحول ملموس ف تج عن ا ن مم

ذ /شيخ (التلمذة بين المنشدين الكبار  ى االستماع       )تلمي د صغار السن عل ا يعتم ، بينم
اء       ا عجل باختف إلى أشرطة التسجيل الصوتى أو االستماع إلى بعض المنشدين، مم

دي  ه        التناقل األسرى بين المنش دون في ديهم يعتم ن وزاد من تأسيس تصور تجارى ل
  .على هذه األشرطة ويتخذون منها وسيلة لالنتشار والشهرة فى الوقت نفسه

ة     -٢ ر الديني تقلصت بعض المناسبات الدينية وغير الدينية وإن آانت المناسبات غي
د األول  (وتتخذ المناسبات الدينية . قد شهدت تقلصًا أآبر ى، موال اء مولد النب بصفة  ) ي

اع      ة وأتب أثير الشخصيات الديني خاصة، شكل العادة أو التقليد الذى تقوم به القرية بت
آما يحرص آبار السن بصفة خاصة    . الطرق الصوفية وبعض الشخصيات المهمة

ين     ذا الحرص ب ل ه ا يق ام، بينم ل ع بات آ ذه المناس ى ه دين ف تقدام المنش ى اس عل
  .الشباب
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ذهب أدراج     على الرغم من أن التغي -٣ ديم ال ي ديم، إال أن الق اء الق ر قد يوحى باختف
عبية،      ذخيرة الش راث ضمن ال وبين آت داعات الموه دخل إب ا ت رعان م اح، فس الري
دة، ورغم      ع للظروف الجدي ويأتى المبدعون الجدد الذين يتناولونه بالتعديل والتطوي

ة    د    تأثر أوجه القصور الذى لحق بالتواتر الشفاهى بانتشار الكتاب إن آل راو جدي ، ف
راوى            ين ال ا نضع فاصًال ب ا يجعلن نص، مم يجتهد فى سبيل وضع شخصيته فى ال
انى      د الث ا يعتم فاهية، بينم القديم والراوى الحديث فقد آان األول يعتمد آلية على الش

رواة،    . على وسائل جديدة، مما شكل خصوصية لكل راو ين ال ورغم شيوع النص ب
ه سواء بابتكاره لنص معين أو اجتهاده فى تغيير النص إال أن آل راو له خصوصيت

  .األصلى، فكل منهم يجتهد فى سبيل إضفاء أسلوبه الخاص به على النص

ا    -٤ تظهر الخصوصية والذاتية لدى الرواة بشكل واضح ليس فى النص نفسه وإنم
نص    ديم ال ة تق ى طريق ة األداء وف ى طريق ن نص    . ف نص م ون ال م يحفظ ع أنه فم

  :ال أنهم يختلفون فيما بينهم عند أداء النص ألسباب منهامكتوب، إ

التأثر بأجهزة االتصال الحديثة آالتليفزيون ومحاولة تقليد ما يعرض به فى   -أ
  . مجال الغناء

  . انتشار الكتابة والتعليم فى القرى التى أصبحت تحاآى المدينة -ب

ى الم    -ج روا   وفرة المتعلمين فى القرى مما يشكل عامل ضغط عل نشدين ليغي
  .فى موضوعات القصص

اًال           -د د أن يطرق مج اد، فالمنشد يري ظهور العامل التجارى فى مجال اإلنش
  .جديدًا يكتسب من ورائه مزيدًا من الرواج

ـ دين      -ه ل المنش ا جع نفس مم ن ال رويح ع ى الت اس ف د الن ة عن ة الملح الرغب
ة و    ذه الوظيف وا به يتحرروا بعض الشىء    يتحولون فى محصولهم األدبى لكى يقوم

  .من القصص ذى الطابع الدينى الخالص

ذى           -٥ اعى ال افى واالجتم اء القصصى عن السياق الثق أننا ال يجب أن نفصل الغن
ذا       ى استمرار ه أفرزه والذى يؤدى فيه، فهناك الكثير من العوامل التى ساعدت عل

  :النمط وازدهاره ومنها

دة ليست       -أ ده م ة عه نمط فى بداي دينى      ظل هذا ال راث ال اول الت بالقصيرة يتن
ة شيوخ       ه يحظى برعاي ا جعل بصفة عامة ويتمثل حياة النبى وبعض الصالحين، مم
رة    ك فرصة آبي ه ذل أ ل د هي دلتا، وق وع ال ى رب ا ف ين إليه الطرق الصوفية والمنتم
االتهم         اء احتف تعانة بالمنشدين الصييتة إلحي ى االس لالنتشار، إذا يحرص هؤالء عل
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  .الموالدوخاصة فى 

يرة      -ب ل الس رى مث ة األخ ية الغنائي اط القصص ض األنم اء بع ان اختف آ
رى      اء الق اه أبن دان وراء اتج وقصص المداحين وبعض المواويل القصصية من المي

  .إلى تعويض االستمتاع بها عن طريق االستماع لهذا القصص الجديد

د       -ج ة ال هدت منطق ى اآلن ش ادى وحت اح االقتص ة االنفت ذ مرحل ة من لتا غلب
دينى    ع القصص ال اعى وتراج ن القصص    . القصص االجتم ول م هم التح د أس وق

دى المنشدين،            ة ل ر من الحري ق فرصة أآب اعى فى خل الدينى إلى القصص االجتم
ة آالقصص   اريخى أو بشخصيات معين ار ت دد بإط ر مح اعى غي فالقصص االجتم

د     الدينى، مما وفر مجاًال أوسع للتنويع فى القصص، ووسع من   م يع رة القص فل دائ
ة    يات التاريخي د بالشخص ة(يتقي ة     ) الثقيل يات العادي ى الشخص ل إل ل انتق ب

دعوة      ى ال ذا باإلضافة إل والموضوعات االجتماعية، ولم يعد يتقيد بأماآن محددة، ه
يم،          ة اليت ة، ورعاي بر والقناع ل الص اس مث ا الن اج إليه ى يحت يم الت ى بعض الق إل

  .إلخ …ء للزوجوالعدل، واألمانة، والوفا

  رؤية مستقبلية: سابعًا
ه من القصص           ه مع تحول نمط القصصى يالحظ أن ذا ال وفى رأينا أن المتتبع له
اعى،          ع االجتم ى الواق ذى يرتكز عل ى القصص ال دينى إل الذى رآز على التراث ال
د            ة وتقلي زة الصوت الحديث ل المنشدين فى استخدام أجه ومع التوسع الشديد من قب

ائل اإلعالم من أغان ومسلسالت           المطربين وا ا يعرض فى وس أثر بم ين والت لمغن
ذا القصص بعض            أت له د تهي ه ق ك يظهر أن ووسائل تقنية حديثة فى األداء، آل ذل

ه    تماع إلي ى االس اس إل ذب الن ى ج اعد عل ا يس تمرار، مم ل االس ت . عوام وإذا آان
ائل االتصال   ة    وسائل اإلعالم آالتليفزيون والفيديو وغيرها من وس اع الحديث واإلمت

ر             ة غي د أسهمت بطريق ا ق اس وخاصة الشباب، فإنه ول الن ى عق دة عل قد طغت بش
ى        د عل ا يؤآ مباشرة فى انتشار بعض هذا القصص وفى شهرة بعض المنشدين مم

  .بقائه واستمراره

دون              ا المنش دعى إليه ى ي بات الت د والمناس الى والموال د اللي ن رص دو م ويب
نمط القصصى سيكتب       باإلضافة إلى انتشار  ذا ال اس، أن ه ين الن أشرطة التسجيل ب

  .له البقاء فترة طويلة من الزمن
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  الهوامش والمراجع

  :انظر تفصيًال عن هاتين النظريتين فى-١
  .١٣٣- ١١٨، ص ص ١٩٨٣، ٣، القاهرة، دار المعارف، ط١محمد الجوهرى، علم الفولكلور، ج

  :انظر-
٢- Pierre Cachia, Popular Narrative Ballads of Modern Egypt, 
Clarendon press. Oxford, ١٩٨٩. 

 :وانظر أيضًا
-----------------, The Prophet's Shirt, Thrce Versions of An Egyption 
Narrative Ballad, (in) Journal of Semitic Stusies XXVI/١ Spring 
١٩٨١. 

  :وانظر أيضًا
اهرة،     أحمد مرسى، األغنية الشعبية، م   - ارف، الق تها، دار المع ى دراس ، ص ص ١٩٨٣دخل إل

١٢٠-١٠١.  
ج     - ف، م عبية المصرية، المصطلح والتعري ة الش ت، القصة الغنائي دالعزيز رفع أثورات عب الم

  .٧٩-٦٧، ص ص ١٩٩٢أبريل  ٢٦، قطر، العدد الشعبية
  :انظره فى: وعن مصطلح الموال القصصى

د الجوهرى ود  . رجمة ددورسون، نظريات الفولكلور المعاصرة، ت حسن الشامى، دار الكتب    .محم
  : نقًال عن ٣٧- ٣٦، هامش ص ص ١٩٧٢، )٣(الجامعية، سلسلة مكتبة التراث الشعبى 

Francis James Child, The English and Scottish Popular Ballad, ٦ vols, 
١٨٩٨-١٨٨٢. 
Pierre Cachia, Popular Narrativc Ballads, Op. Cit., P.١٨. 

  .لسان العرب البن منظور، مادة نشد-٣
  ٩٢١٫، ص ١٩٧٣، ٢المعجم الوسيط، جـ-٤
  ٣٧٣٫المعجم الوجيز مادة صات، ص -٥
  .يتخذ المصطلح لدى البعض مجاًال أوسع فيشمل قارئ القرآن والمنشد والمغنى أحيانًا-٦
د القصص    - ٧ ن منش ل م ى لك وظ األدب ين المحف ة ب ات مهم اك اختالف ذآر ومن) الصييت(وهن د ال ش

نهم عن     ) البلدى(الصوفى، والمداح، وشاعر السيرة، والمغنى الشعبى  بما يجعلنا نقرر استقالل آل م
ض             ى بع نهم ف ى بي وظ األدب داخل المحف ه، وإن ت ة أدائ ى وطريق ه األدب ث محفوظ ن حي ر م اآلخ

ا د         . الموضوعات خاصة المدائح ـذه الفروق ومنه ة إلى ه د أشارت بعض الدراسات الحديث راسة  وق
محمد عمران عن المنشد الصييت، ودراسة محمد عبدالسالم عن السيد البدوى فى المأثورات الشعبية، 

  : ودراسة آاتب هذه السطور عن الشعر الصوفى الشعبى ولمزيد من التفاصيل انظر
ر منشورة،        - وراه غي الة دآت أثورات الشعبية، رس محمد عبدالسالم إبراهيم، السيد البدوى فى الم

  .نبيلة إبراهيم. د.إشراف أ ١٩٨٨عة القاهرة، جام
دى        - ين التقلي ة ب ة مقارن دينى، دراس اد ال ى اإلنش ر ف ت والمتغي ران، الثاب د عم د أحم محم

الى        د الع ورة، المعه ر منش تير غي الة ماجس ورى، رس يقى الفولكل ى األداء الموس تحدث ف والمس
  .فوت آمالص.إيزيس فتح اهللا، أ. د.، إشراف أ١٩٩١للفنون الشعبية، 
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الة      - ة، رس ة القليوبي ة بمحافظ ة ميداني عبى، دراس وفى الش عر الص دالحافظ، الش راهيم عب إب
  .علياء شكرى. د.، إشراف أ١٩٩٥ماجستير، غير منشورة، المعهد العالى لفنون الشعبية 

  :تحت عنوان ١٨٩٣نقصد بذلك آتاب بوريان المنشور عام -٨
"Chansons Populaire arabes, en dialecte du Caire" 

دد          -٩ ة الع ة الثقافي اب، المكتب ة للكت ة العام ن الشعبى، الهيئ محمد فهمى عبداللطيف، ألوان من الف
  ١٦٫-١٥، ص ص ١٩٨٤، ٣٧٩
  ٣٢٫-١٩المرجع السابق، ص ص -١٠
م  -١١ رة  ) ٢(القصة مسجلة على النسخة رق ة، من جمع أ    ) ١(فق ال   . محافظة الغربي صفوت آم

  ١٩٥٩٫من مولد السيد البدوى عام  وحسنى لطفى ومحمود نجم
ة، أغسطس     -١٢ ز المحل يس مرآ ة دخم دالجواد، بقري دى عب يخ مج ع الش ة م ن مقابل مقتطف م

١٩٩٦٫  
د        -الشيخ محمد على سرية من نوسا الغيط مرآز أجا -١٣ ذ عدة سنوات، وق وفى من د ت دقهلية وق

دينى ومن       قام بتأليف عدد من الدواوين تعد بواآير المادة القصصية الشعبية ا ال ة فى جانبه الغنائي
ن  . ديوان المنشدين فى أربعة أجزاء، وديوان األنوار البدرية فى المعجزات النبوية: أهمها ويعد اب

م ظهر عدد             ادتهم القصصية، ث ه المنشدون الصييتة م ذى اخذ من سرية مؤسسًا للنمط الحديث ال
  .آخر من المؤلفين الالحقين الذين ساروا على طريقته

  ٩٩٫محمد أحمد عمران، الثابت والمتغير فى اإلنشاد الدينى، مرجع سابق، ص-١٤
١٥-Urbain Bouriant, Chansons Populaire Arabes, Ibid, Introduction note ٢٠. 

اهرة،    : انظر أيضًا-١٦ اريخ أدب الشعب، الق حسين وظلوم رياض ومصطفى محمد الصباحى، ت
١٩٣٦.  
  ١٩٨٧٫لألبشيهى، دار مكتبة الحياة، بيروت،  المستطرف لكل فن مستظرف: وانظر
ك،  -١٧ لة آتاب ارف، سلس رى، دار المع ائى المص راث الغن نفاوى، الت ى الص   ، ١٩٧٨فتح

  ٤٣٫-٤٢ص ص 
  .مرآز المعلومات واتخاذ القرار بمحافظة الغربية: مصدر المعلومات-١٨
ه       -١٩ ى آتاب ور ف دالفتاح عاش عيد عب دآتور س اريخ ال ذا الت دد ه يد "ح يخ   الس دوى ش د الب أحم

ة ى للطباعة والنشر، ط"وطريق ى . ٨٥-٨٤، ص ص ١٩٦٧، ٢، دار الكاتب العرب د رجح ف وق
دوى   ٦٣٤ذلك رواية الشعرانى وتحفظ على رواية المقريزى باعتبار سنة  هى سنة قدوم السيد الب

  .إلى طنطا
  ٢٤١٫المرجع السابق، ص-٢٠
ز ا -٢١ ن تسجيالت مرآ عبى م ان ش ه فن د ط اء محم ن غن دوى  م يد الب د الس عبية بمول ون الش لفن

  .، جمع األستاذين صفوت آمال وحسنى لطفى٢٦/١٠/١٩٦١بطنطا فى 
ر       -٢٢ ا انظ ة به طة المتعلق د واألنش ول الموال يل ح ن التفاص د م م   : لمزي وهرى، عل د الج محم

  ١٠٧٫-٩٥، ص ص ١٩٨٨الفولكلور، الجزء الثانى، دار المعرفة الجامعية، 
، وهو ١٩٩٦الحاج سيد حجازى صاحب شرآة صوت الغربية، يوليو مقتطف من مقابلة مع -٢٣

  .بمحافظة سوهاج، ويقيم فى مدينة طنطا منذ أآثر من ثالثين عامًا ١٩٣١من مواليد 
ة للصوتيات           - ٢٤ ًا عن خمس أو ست شرآات، من أشهرها شرآة الغربي يزيد عدد الشرآات حالي

  .الفن، وشرآة أنغام العمر، وغيرهالصاحبها الحاج فخرى أحمد فخرى وولده، وشرآة صوت 
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ور        -٢٥ ة لقص ة العام ات الهيئ عبية، مطبوع يرة الش ى الس ة األداء ف اب، إبداعي افظ دي د ح محم
  ٢٤١٫، ص١٩٩٦، يوليو ١الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية، جـ

  ٢٢١٫، ص ١٩٧١محمود عودة، أساليب االتصال والتغير االجتماعى، دار المعارف، القاهرة، - ٢٦
  .انظر بالتفصيل الدراسات التالية التى أجريت فى قرى محافظة الغربية-٢٧

الة      - بعينات، رس رة الس ذ فت ع المصرى من ى المجتم ة ف والت االجتماعي د، التح يد أحم د س وحي
ا،     ة طنط ة اآلداب، جامع ورة، آلي ر منش وراه غي ة   ١٩٩٠دآت ى قري ة عل ت الدراس د أجري ، وق

  .السجاعية مرآز المحلة الكبرى
رة          - ى فت رية ف ة المص ى القري ى ف وعى الطبق ى ال ر عل أثير التغي محوط، ت ده الش وقى عب الدس

ة طنطا،       ة اآلداب، جامع ر منشورة، آلي ة    ١٩٩١السبعينات، رسالة دآتوراه غي ، دراسة فى قري
  .خرسيت مرآز طنطا

٢٨-Jack Goody. The Interface between the Written and the Oral, 
Cambridge University press ١٩٩١. P ١٤٦. 

  ١٦٥٫، ص١٩٨٧، ٣أحمد مرسى، مقدمة فى الفولكلور، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط-٢٩
مها    -٣٠ ة باس ت بطاق د طبع ات، وق ر الزي ة آف ن مدين دالعليم م مية عب يخة س اد "الش يدة اإلنش س

ة  ، آما قامت بتسجيل عدد من أشرطة الكاسيت للش "الدينى، الحاجة سمية عبدالعليم رآات التجاري
  .باألسواق

ة           -٣١ ة ميداني عبى، دراس وفى الش عر الص دالحافظ، الش راهيم عب د إب يل عن ك بالتفص ر ذل انظ
  .بمحافظة القليوبية، مرجع سابق

٣٢-Jack Goody, The intrface between the written and the oral, Ibid, 
١٩٩١, P. ١٨٩. 

لعرسى الذى تخرج فى األزهر ويحمل شهادة    راجع بالتفصيل بعض المعلومات عن الشيخ ا-٣٣
ر   وراه غي الة دآت ة، رس عبية الديني ة الش نعم سالم، األغني د الم ك عن ديث، وذل وم الح ى عل ا ف علي

  . ١٩٩٣أحمد مرسى، آلية اآلداب، جامعة القاهرة، . د.منشورة إشراف أ
ـ   -٣٤ ة األداء، ج اب، إبداعي افظ دي د ح ابق، ص ١محم ع س رى ٣٢٧، مرج مون أن ال"، وي مض

ذة              دونات، من آون أن مضمون التلم ول عن الم ره المنق راء من نظي ر ث ذة أآث المنقول عن التلم
يسجل بجانب اآتساب واستيعاب جميع موضوعات السيرة، أصوات الكلمات والصيغ فى مواقف  

  ٣٢٨٫، ص"األداء التى استمع إليها المؤدى
٣٥-Jack Goody, The interface Between the written and the oral, Ibid, 
P.٨٧. 

ه فى استخدام    -٣٦ يدخل فى هذه التقنيات طريقة المنشد فى األداء، ومحصوله الموسيقى، وتنويع
  .األشكال األدبية وآيفية الربط بينها، وهذه آلها تعد خصائص للتفريق بين مؤد وآخر

داح متقاعد من     -٣٧ ى حسين، م منشية سعدون    النص الكامل جمعه الباحث من الراوية السيد عل
و        ه فى يولي د جمع بمنزل ام      ١٩٩٣مرآز بلبيس محافظة الشرقية، وق يس ع د بلب ، وهو من موالي

١٩٢٤٫  
٣٨-Albert B. Lord, Epic Singers and Oral Tradition "Words Heard and 
Words Seen", Cornell University Press ١٩٩١. P.٢٢. 
٣٩-Ruth Finnegan, Oral traditions and the verbal arts, Routledge, 
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London, New Your, ١٩٩٢, pp ١٢١-١٢٠. 
  :أشار آمال عبدالملك إلى هذه الفكرة فى دراسته المعنونة -٤٠

"Mohammed in the Modern Egyptian Popular Ballad", E.J.Brill Leiden, 
New York, Kolen, ١٩٩٥, p.٣١. 

  ١٩٩٦٫، بمنزله بقرية السجاعية، أغسطس مقتطف من مقابلة مع الشيخ يوسف فؤاد-٤١
  .مقتطف من المقابلة نفسها مع الراوية نفسه-٤٢

٤٣-Dan Ben Amos, Toward A Definition of Folklore in Context, Ibid, 
p.٣. 

دلتا،            - ٤٤ دى شعراء ال ة للسيرة الشفاهية ل ة التقليدي ين الراوي ا ب ا قارن نستطيع أن نكتشف ذلك إذا م
ذى ادخل اآلالت       وبين األسلو ال الشاعر سيد حواس ال ب الجديد لها الذى استحدثه بعض الرواة أمث

به          طرات، وتش ير الش ل قص و الزج يرة، وه ة الس دًا لراوي كًال جدي تخدم ش رة، واس يقية بكث الموس
  .المنشدون الصييتة به فى طريقة أدائه، بما يمكن أن يوصف بالموجه العامة للتغير

٤٥-John Miles Floey, Oral Traditional Literature, Slsvica Publishers, Inc, 
١٩٨١, p.٤١. 
٤٦-Albert B. Lord, The Singer of Tales, Harvard university Press, 
Cambridge Massachusetts, ١٩٦٤, p.١٣٣. 
٤٧-Jack Goody, The Interface between the written and the oral, Ibid, 
p.٨٢. 

  ٢٧٨٫أونج ج والتر، الشفاهية والكتابية، مرجع سابق، ص : وانظر أيضًا
  ٢٦٤٫-٢٤٧انظر بالتفصيل أونج ج والتر، الشفاهية والكتابية، المرجع السابق، ص ص -٤٨
ة، وهى   -٤٩ يقصد بها الشخصيات الشهيرة تاريخيًا، األبطال العظام الذين يتمتعون بصفات نمطي

رت من       شخصيات تبقى فى الذاآرة الشعبية، ويرى أ د غي ك، ق د ذل ونج أن الكتابة، ثم الطباعة بع
ة      ى الشخصيات الثقيل يئًا عل البنيات العقلية الشفاهية، ومن ثم يقل اعتماد السرد القصصى شيئًا فش
ادى            انية الع اة اإلنس الم الحي رون من الطباعة، فى ع ة ق د ثالث حتى أمكنه أن يتحرك فى يسر، بع

ة  ى الرواي ألوف ف ك با ". الم ع ذل ع     راج ة، المرج فاهية والكتابي ج، الش ر ج أون ى والت يل ف لتفص
  ١٤٦٫السابق، ص

  ٢٤٤٫والتر ج أونج، المرجع السابق، ص -٥٠
  .المرجع السابق-٥١

٥٢-Albert B. Lord, Epic Singers and Oral Tradition, Ibid, p.٣٢. 
اهرة، ط -٥٣ ة النهضة المصرية، الق عبى، مكتب د رشدى صالح، األدب الش ، ص ١٩٧١، ٣أحم

٢٥١٫  
ة -٥٤ يد عصرية، مكتب ة، وأناش ى المعجزات النبوي ة ف وار البدري وان األن ى سريه، دي د عل محم

  ٧٩٫-٧٧، ص ص ٦٢-٥١ت، ص ص.الشامى بالمنصورة، د
  . المرجع السابق-٥٥
ة،   -٥٦ يد النبوي ى القصص واألناش ة العصرية ف دين، المجموع وان المنش ريه، دي ى س د عل محم
، ص ٥٧-٥٣ت، ص ص .هيم تاج، داير سيدى أحمد البدوى بطنطا، د ، مكتبة مصطفى إبرا١جـ

  ٨١٫-٧٧، ص ص ٦٥-٦٢ص 
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  ٥١٫-٤٨، ص ص ٢٦-٢٠المرجع السابق، ص ص -٥٧
ة،   -٥٨ يد النبوي ى القصص واألناش ة العصرية ف دين، المجموع وان المنش ريه، دي ى س د عل محم
  ١٢١٫-١١٤، ص ص ٣٥-٧، مطبعة نفرتيتى، ص ص ٢جـ
  ٧٩٫-٦٩ص ص المرجع السابق، -٥٩
، ١٩٩٦مقتطف من مقابلة مع الشيخ طلعت هواش، بمنزله بقرية آفر شبرا اليمن، أغسطس  -٦٠

وقى         وان ش ى دي ة ف ى مدون الحى، وه ى األداء ب ان ف ادى وعرف ة ش ه قص ث ل جل الباح د س وق
  ٣٦٫-٢١، ص ص ١٩٩٥، ١عبدالعظيم، ديوان المداحين جـ

  ١٩٩٧٫زله بقرية السجاعية، سبتمبر مقتطف من مقابلة مع الشيخ يوسف فؤاد، بمن-٦١
  ١٩٩٦٫مقتطف من مقابلة مع الشيخ محيى الموزى، بمنزله بقرية خرسيت، نوفمبر -٦٢
  ١٩٩٦٫مقتطف من مقابلة مع الشيخ محيى الموزى، بمنزله بقرية خرسيت، نوفمبر -٦٣
  ١٩٩٦٫مقتطف من مقابلة مع الشيخ على الشرقاوى، بمنزله بقرية دنوشر، أآتوبر -٦٤
  ١٩٩٦٫مقتطف من مقابلة مع شوقى عبدالعظيم، بمنزله بمدينة المحلة الكبرى، يوليو -٦٥
  ١٩٩٦٫مقتطف من مقابلة مع الشيخ يوسف فؤاد، بمنزله بقرية السجاعية، أغسطس -٦٦
  ١٩٩٦٫مقتطف من مقابلة مع الشيخ على الشرقاوى، بمنزله بقرية دنوشر، أآتوبر -٦٧
اهرة،       عبدالحميد يونس، الحكاية ا-٦٨ اب، الق ة للكت ة العام ة، الهيئ ة الثقافي ، ١٩٨٥لشعبية، المكتب

  ٩٤٫-٩٣ص ص 
ـات  -٦٩ إن " ٢٤، ٢٣يذآرنا هذا الحدث فى القصة بما ورد فى النص القرآنى فى سورة ص اآلي

ى فى الخطاب           ا وعزن ال أآفلنيه ى نعجة واحدة، فق د   . هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ول ال لق ق
  ".…لى نعاجه ظلمك بسؤال نعجتك إ


