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  تقديم
التراث والثقافة والتغيـر  "هذا هو الكتاب الثانى من سلسلة تقارير بحث   

الذى يجرى فى مركز البحوث والدراسـات االجتماعيـة بكليـة    " االجتماعى
وهو بحث كبير يضم اثنتى عشر مجموعـة عمـل   . اآلداب، جامعة القاهرة

ع فرعية، يضطلع كل فريق منها بدراسة موضوع معين ضمن إطار المشرو
الذى يقوم على محاولة إلقاء الضوء على العالقة المركبـة والخصـبة بـين    

والتراث هنا مفهـوم بأوسـع معانيـه، التـراث     . التراث والتغير االجتماعى
  .الرسمى والتراث الشعبى على السواء

وألن هذا المشروع ليس نبتاً فى الصحراء، وإنما هو نبت بيئة علميـة    
هادات على نفـس المضـمار، وتماسـت مـع     وفكرية ثرية، قامت قبله اجت

ولغيره من  –موضوعه موضوعات بحوث تكاد ال تقع تحت حصر، لكل ذلك 
كان من المفيد أن نضع تحت نظر زمالئنا أعضـاء  –االعتبارات األكاديمية 

الفريق البحثى، وكذلك تحت نظر قراء الجمهور المثقف الذى نأمل أن يفيـد  
الدراسـات السـابقة التـى اتصـلت      من نتائج هذا البحث؛ نضـع بعـض  

  .بموضوعـه، أو منهجه، أو بعض نتائجه

وقد صدر الكتاب األول من هذه السلسلة حاوياً كتابات ذات طبيعة عامة   
عن مفهوم التراث، ومشكالت دراسـته، ومنـاهج تلـك     –تأسيسية أيضاً  –

لـك  وبعد أن قدم ذ. الدراسة، وبعض االجتهادات التى تحققت فى هذا السبيل
المجلد الرؤى العامة، ولمس بعض القضايا العامة للميدان، يحاول هذا المجلد 
  .أن يركز على بعض الدراسات التى تناولت التراث الشعبى من هذه الزاوية

فبحث التراث الذى يخدمه هذا الكتاب يؤمن بأهمية النظـر إلـى ذلـك      
و جامـد، ولـه   فالتراث كيان متغير وغير ثابت أ. التراث من مفهوم دينامى

بـل إن تراثنـا   . طابع إعادة اإلنتاج وإعادة التوظيف بشكل دائم ال يتوقـف 
ال يتوقف عـن التجديـد    –الذى تعد سمة التقليدية أهم سماته  –الشعبى ذاته 

ولذلك صدرنا الكتاب بدراسة تتأمل اإلبداع فى التـراث الشـعبى،   . واإلبداع
إلى قدرة هذا التـراث علـى    –ة وبدون موارب –لكى نلفت النظر منذ البداية 
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 –إن لم يكن قد فعل بعـد   –التجدد وعلى مواكبة التغير، وإلى أننا ننتظر منه 
أن ينجز هذه المهمة التجديدية ألنه قادر عليها، وألن كل الشعوب قد عرفـت  

ونحن فى تراثنا الشعبى شهدنا ومازلنـا  . خبرات التجديد واإلبداع فى تراثها
الفائقة فى تعامل عناصر التراث مع جوانب الواقع الحياتى نشهد تلك المرونة 

اليومى المتجدد، الذى أصبح فى تجدده سريع اإليقاع إلى حدود لـم يسـبق   
  .للمجتمعات البشرية أن خبرتها من قبل

ثم يحوى صلب الكتاب طائفة من عـروض بعـض بحـوث التـراث       
. بؤرة اهتمامها الشعبـى المصرى، التى وضعت بعد االستمرار والتغير فى

ونأمل أن يكون فى تلك العروض بعض الفائـدة سـواء للقـارئ المثقـف     
العـادى، أو للمصرى الغيور علـى تراثـه والمتـابع لحركتـه ودوره، أو     

  .لزمالئنا من أعضاء الفرق البحثية العاملة فى هذا المشروع

وقد التزمنا فى ترتيب فصول الكتاب خطتنا فى تقسيم أبواب الدراسـة    
المعتقدات والمعـارف،  : فى التراث الشعبى المصرى، وهو التقسيم الرباعى

والعادات والتقاليد، واألدب الشعبى وفنون األداء، والثقافة الماديـة والفنـون   
وهو أساس لالختيار ليس ملزماً ألحد، وال يترتب على األخذ بــه  . الشعبية

فهو . ، أو مستواهاأو رفضه أى مساس بقيمة األعمال المعروضة، أو توجهها
  .مجرد اعتبار راعيناه عند ترتيب الفصول

ويلفت النظر فى هذا المجلد مشاركة مجموعة من األساتذة والزمالء من   
فيشارك حسن حنفـى بدراسـة عـن    . تخصصات متنوعة، وال أقول متباينة

التـراث   دارسـة  –العقائد الدينية فى األمثال العامة، وتشارك علياء شكرى 
بدراسة رئيسية عـن عـادات دورة الحيـاة بـين      –الشعبى وعلم االجتماع 

فقد شقت طريقاً جديداً لدراسة هذا الميدان الرئيسى مـن  . االستمرار والتغير
فـى تـوفير أدوات    –مع زمالء لهـا   –ميادين العادات الشعبية، واجتهدت 

ر االسـتمرار  الدراسة األساسية، وحرصت على أن يجرى التناول من منظو
وتشكلت من هذا الجهد الضخم مدرسة علمية، أصبح الكثيـر مـن   . والتغير

ويضم الكتاب دراسة لحسن الخولى، أستاذ علـم  . تالميذها أساتذة كباراً اآلن
االجتماع، وسعاد عثمان ومنى الفرنوانى أساتذة الفولكلور واالجتماع، وسامية 
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عبدالحافظ وسميح شعالن من أعمدة الساعاتى أستاذة علم االجتماع، وإبراهيم 
ويختـتم  . هيئة التدريس بالمعهد العالى للفنون الشـعبية بأكاديميـة الفنـون   

الكتـاب بفصل يتأمل مستقبل التراث الشعبى بقلم محمد الجـوهرى، الـذى   
  .أسهم كذلك بالفصلين األول والرابع

ـ   –لعله من الصواب أن نذكر القارئ    اب الذى ربما لم يطلع علـى الكت
بأن القائمين على هذا البحـث يؤمنـون أن تراثنـا     –األول من هذه السلسلة 

ولهذا . يتضمن جوانب دافعة للتغير، كما يتضمن جوانب أخرى معوقة للتغير
يجتهد المشروع لرصد العالقة بين التراث والتغير من خالل التعرف علـى  

اآلليـات والعوامـل   العوامل واآلليات المواتية للتغير فى التراث من ناحية، و
  .المعوقة للتغير فى التراث من ناحية أخرى

وإذا اتفقنا على أن التراث هو المخزون الثقافى المتوارث عبر األجيال،   
وأنه يمثل األرضية المؤثرة فى تصورات الناس وسلوكهم، ومن ثـم يكـون   

مع قليـل مـن    –حامالً للقيم وتجارب الشعوب فى التغير، فإنه يمكن القول 
أن التراث فى المجتمعات التقليديـة يقـوم بـدور اإليـديولوجيات      –لتجاوزا

كما يمثل التراث ساحة للصراع . السياسية فى المجتمعات الصناعية المتقدمة
باسم الدفاع عن (وقوى مضادة للتغيير ) باسم الحداثة(الدائر بين قوى التغيير 

  ). الموروث

وا فـى خطـتهم المبدئيـة    ويأمل القائمون على هذا البحث، كمـا أكـد    
للمشروع، أن يكون موضوع البحث نموذجاً للدراسات االجتماعية الوطنيـة  
التى تبدأ من مادة علمية محلية، وتستعين بمناهج علمية ومفاهيم محلية أيضاً، 
تكون مستمدة من طبيعة المادة العلمية دون نقل النظريات االجتماعية الغربية 

وتم تطبيقها فيها، ونفـذها بـاحثون غربيـون     التى نشأت فى بيئات غريبة،
  .مازالوا متأثرين باإلطار العام للثقافة الغربية

ولدى القائمين على المشروع خطة نشر طموح، تم بحمد اهللا تنفيذ جزء    
ويجد القارئ عناوين تلك األعمال المنشورة بين قائمة مطبوعات . منها بالفعل

ولكن هذا النشـاط الفكـرى الثقـافى    . بالمركز الواردة فى نهاية هذا الكتا
العـام، الذى سبق نشر التقارير، وسوف يستمر معها وبعدها، يختلف بطبيعة 
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 –حتى كتابة هذه السـطور   –الحال عن تقارير البحث نفسه التى صدر منها 
والمخطط أن يبلغ مجموعها حوالى الخمسة عشـر كتابـاً   . عدد خمسة كتب

  .متداد نحو عامين أو أقل قليالًتمثل إنجاز فرق البحث على ا

وأخيراً ندعو اهللا أن يجد القارئ فى الدراسات التى يضمها هذا الكتـاب    
  .كثيراً من المتعة الذهنية، وشيئاً من الفائدة

  

  

  واهللا ولى التوفيق،،

  

  محمد الجوهرى                حسن حنفى 
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  الفصل األول 
  اإلبداع والتـراث الشـعبى 

   )*(وجهة نظر علم الفولكلور

  مقدمة
التراث الشعبى هو موضوع الدراسة فى علم الفولكلور، وهو يتناول هذا   

البعـد  (التراث فى نشأته وخصائصه، ثم فى حركته علـى امتـداد الـزمن    
االجتماعية  ، وعلى الخريطة)البعد الجغرافى(، وعلى رقعة المكان )التاريخى

وفى عمقه النفسى فى نفوس ممارسيه ومدى تعبيره عـن  ) البعد االجتماعى(
تلك هى أهم التسـاؤالت التـى يطرحهـا    ). البعد النفسى(شخصية الجماعة 

  .دارس الفولكلور بصدد أى موضوع شعبى يدرسه

والموضوعات الشعبية المكونة لهذا التـراث تتعـدد وتتنـوع بمقـدار       
إلنسانية، ولكننا اتفقنا على تقسيم موضوعات الدراسـة فـى   خصوبة الثقافة ا

علم الفولكلور إلى األدب الشعبى وفنون المحاكاة، والعادات والتقاليد الشعبية، 
  .والمعتقدات والمعارف الشعبية، والفنون الشعبية والثقافة المادية

 هذه هى أبواب الدراسة الرئيسية وتلك هى أهم التساؤالت النظرية التى  
  يحاول المنهج إلقاء الضوء عليها، فأين منها قضية اإلبداع؟

إن ألصق الصفات بالتراث الشعبى هى صفة التقليديـة أو الشـيوع أو     
الجـزء األول، ص  (وقد انتهينا فى كتابنا علم الفولكلور . الشعبية أو التكرار

إلى أن دارس الفولكلور المعاصر يهتم بكل شىء ينتقل اجتماعيـا مـن   ) ٨٧
ألب إلى االبن، ومن الجار إلى جاره مستبعداً المعرفة المكتسبة عقلياً، سواء ا

كانت متحصلة بالمجهود الفردى، أو من خالل المعرفة المنظمـة والموثقـة   
التى تكتسب داخل المؤسسات الرسمية كالمـدارس والمعاهـد والجامعـات    

                                                            
كتب هذا الفصل الدكتور محمد الجوهرى أستاذ علم االجتماع، بكلية اآلداب، جامعـة  ) *(

  . القاهرة
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  .واألكاديميات وما إليها

ن نقرر أن المجتمع وقـوة التقاليـد   يترتب على هذه الزاوية من النظر أ  
تعتمد على التلقين أو التكرار أو المحاكاة، وتهـدف إلـى تحقيـق الشـيوع     

؛ ولـذلك يصـبح   )الذى نصفه بالشـعبية (واالنتشار واستمرار نفس العنصر 
المجتمع وقوة التقاليد قوى محافظة ال قوى إبداع، قوى استمرار ال قوى خلق 

  . وتشكيل وتعديل لهذا التشكيل

واستطراداً لهذه النقطة يتضح بجالء أن حظ قضايا ومشكالت اإلبـداع    
البد وأن يكون محدوداً بـين اهتمامـات دارس الفولكلـور فـى المرحلـة      
الرومانسية، لقد اكتفى الفولكلوريون فى تلك المرحلة المتقدمة مـن مراحـل   

ـ  . البحث على تأكيد صفـة الشعبية، وارتباط التراث بالشعب ك وتحقـق ذل
مـن خالل التمسك بوجهة النظر القائلة أن الشعب هو الذى يبدع، هو الـذى  

إلخ هكـذا   …ينتج تراثه، يعبر به عن واقعه، وعن آماله ومشكالته وتطلعاته
  .دون تدقيق أو تعقيد

وفى خضم هذا الحماس الرومانسى للشعب وللشعبية رفض أصحاب هذا   
للعناصر المدروسـة المسـماة   الرأى النظر إلى الشعب كمستقبل أو مستهلك 

تراث نازل " رواسب"و " بقايا"بالشعبية، أو النظر إليه مثالً كمكان تتجمع فيه 
  .مـن طبقات أعلى

تلك كانت مرحلة أولى فى عمر هذا العلم امتدت على رقعة واسعة مـن    
القرن التاسع عشر كان الدارسون فيها مشغولين بالثقافة الشعبية أكثـر مـن   

لشعب، وكان االهتمام بالعناصر أو المأثورات الشعبية طاغياً على انشغالهم با
االهتمام بصانعيها، كانت القضية تأكيد موضوع العلم ومادته دون االتجاه إلى 
خوض بحار عميقة، أو الدخول فى متاهات غير مأمونة بطرح تساؤالت عن 

  .ديناميات إنتاج وتداول هذه العناصر الشعبية

عد فى ثنايا هذه الورقـة أن علـم الفولكلـور قـد     وسوف يتضح فيما ب  
تجـاوز فى تطوره هذه النظرة المغرقة فى تبسيط الواقع، بحيث أصـبحت  
النظرة متوازنة إلى التراث وإلى الشعب الذى ينتج هذا التراث مـن خـالل   
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وهو ما ستتناوله الفقـرة ثانيـا   (أفراد مبدعين ومن خالل المستهلكين أيضاً 
  ).تفصيال

بعض الدراسات المعاصرة فى علم الفولكلور قد اهتمت بتركيـز  ولكن   
النظر على ميل الذوق الشعبى إلى التكـرار والتنمـيط وتوحيـد الصـور     

وهناك دراسات عديـدة قـدمت   . واألشكال خاصة فى عالم الفنون التشكيلية
ولقـد  . شواهد على هذا الميل إلى التكرار، والتقليد فى دنيا العادات والتقاليد

ترت فى الفقرة أوالً من هذه الورقة اإلشارة بسرعة إلى تكنيـك التشـكيل   اخ
أو الفورمة بوصفه صورة معبرة عن الميل الشعبى إلـى  ) الشابلون(بالقوالب 

التنميط والتوحيد، وكدليل على الطابع الالشخصى للتعبيـر الفنـى الشـائع،    
اإلبـداع  فمع أن حديثنا هنـا هـو عـن    . وكاتجاه مضاد أو معاكس لإلبداع

والتراث إال أننا نرى أن االتجاهات المضادة لإلبداع فى التراث تمثل جـزءاً  
  .ضرورياً وهاماً من الموضوع

كان من الطبيعى بعد استقرار موضوع العلم واضطراد االعتراف به أن   
يتجه الباحثون إلى االنشغال بمفهوم الشعب، أو طرح التساؤل عن صـاحب  

  .)*(عبية التى يتخذها هؤالء الناس موضوعا لبحثهمهذه الثقافة الش) وصانع(

ولقد قطع البحث عن هوية الشعب، صاحب التراث ومبدعـه وحاملـه     
إن شـئنا  (والمحافظ عليه، قطع شوطاً بعيداً استطاع أن يقودنا إلى حل وسط 

  :يقول هذا الحل). التبسيط

                                                            
ى معادلة ذهبية تحـل  إل Weiss وقد توصل عالم الفولكلور السويسرى ريتشارد فايس) *(

هذا الموقف، وتفك االشتباك بين التأكيد على الشعب فى مقابل التأكيد علـى الثقافـة   
وهى تحتم علينا فى رأيه أال نغرق أنفسنا فى االشتغال بمفهـوم  ). أو التراث(التقليدية 

الشعب وإال تحول علم الفولكلور إلى علم نفس الشعب أو علـم نفـس شـعبى، وأال    
دون االلتفـات إلـى   (ناحية أخرى فى االشتغال بعناصر الثقافة التقليدية نغـرق من 

فنتحول إلى علم دراسة العاديات أى إلى دراسـة مـواد ميتـة    ) مبدعيها ومستخدميها
ال نقصـر أنفسـنا علـى    : ويضرب المثل فيقول. منفصلة عن مبدعيها وعن حامليها

الذى يلبسها، ولكـن لـيكن    دراسة قطع الزى، وال نقتصر على التساؤل عن اإلنسان
ريتشـارد فـايس،   : انظـر . أى فعل اللبس أو وظيفة اللـبس " اللبس"موضوعنا هو 

  .٣٣الفولكلور السويسرى، ص 
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كـل  إن الشعب كجماعة من البشر ال يمكن أن ينتج عنصـراً معينـاً، ف    
عنصر من عناصر التراث التى ندرسها ال بد وأن يكون من صـنع أفـراد   

أو ) أى مصنوعاً فى الطبقات األعلـى (وسواء كان هذا التراث نازالً . بعينهم
وقد . من إنتاج الطبقات األدنى، فهو فى جميع األحوال من صنع آحاد األفراد

نـا قـد ال نسـتطيع    يتسنى لنا التعرف عليهم وتحديدهم فى أحيان قليلة، ولكن
وال عجب فى ذلـك، فقـد اسـتقر علـم     . الوقوف عليهم فى أغلب األحوال

الفولكلور على أن مجهولية مؤلف أو مبـدع العنصـر الشـعبى ال تعنـى     
كما أنها ال تعد شرطاً لشعبية هذا (بالضرورة ال شخصية العنصر المدروس 

  ).العنصر

ذا أوضحنا وجهة نظـر  ولكن دورة حياة العنصر الشعبى ال تكتمل إال إ  
علم الفولكلور التى تبين أن الشىء الذى يرتبط بالجماعة الشعبية هو تلقى أو 

فهذا التلقى والتداول ال يتم إال فى . إعادة إنتاج، أو تكرار هذا العنصر الثقافى
ومن هنا نجد فى الغناء أن تأليف النص هو الجهد اإلبداعى الفردى، . جماعة

  .ء المرتبط بالجماعة، فهو الفعل الجماعىولكن الغناء هو الشى

وعلى نقيض النظرة الرومانسية السابقة فى علم الفولكلور نجد أن هـذا    
الموقف يخرج اإلبداع الفردى من دائرة التقاليد، ويضعه أيا كان موقعه فـى  
دائرة الفردية، فالفرد يبدع متأثراً بمجتمعه وتراثه، ولكنه ال يبـدع إال بقـدر   

) المحـافظ التقليـدى  (هنا نجد أن المجتمع . ابتعاده عن هذا التراثانفصاله و
  !!)*()المبدع المجدد(يوضع فى مواجهة الفرد 

الفقرة ثانياً للحديث عن األفراد المبدعين من الشـعب،   وسوف نخصص  
وعن نماذج وتحفظات حول هذه القضية مكتفين بإيراد الخطوط العامـة دون  

  .الخوض فى التفاصيل

بعد ثالث لقضية اإلبداع والتراث الشعبى ال يتصل بإنتـاج هـذا   وهناك   
التراث وإنما يتعلق باستخدامه وتداوله، ذلك هو اسـتلهام وتطـوير بعـض    

                                                            
ترى هل يبعد هذا الموقف كثيراً عن نتائج بحوث اإلبداع فى علم النفس الحديث؟ تلك ) *(

  .  قضية مغرية بالبحث فى سياق آخر ليس هذا مجاله
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عناصر التراث الشعبى بواسطة فنانين أفراد مبدعين بوصفه صـورة مـن   
صور التجديد واإلبداع فى التراث الشعبى أو بوصفه إنتاجـاً فنيـاً رسـمياً    

وهذا البعد قد ال نحتاج إلـى  . الرفيع) الرسمى(مقاييس ومعايير الفن يخضع ل
التعمق فيه كثيرا فى هذه الورقة، نظراً ألن أكثر من بحـث مـن البحـوث    
المقدمة فى هذه الندوة تتخذه موضوعا لها، وتطرح طائفـة مـن التجـارب    

  .والنماذج والخبرات األصيلة الجديرة بالمناقشة والتأمل

تاج التراث وتداوله وتغيره عملية مستمرة منذ بدء الخليقـة  إن عملية إن  
ومستمرة إلى األبد، طالما هناك بشر يولدون ويتفاعلون، ولكنه قـد يحـدث   
فـى بعض مراحل التطور أن تتخذ التغيرات شـكل الموجـة، وال نقـول    
الموضة، فهى أقوى عودا من الموضة، وشروط وجودها أبقى وأكثر تجذراً 

ومن هنا قد يتعين علينا أن نتوقف عند . جتماعى الثقافى المحيطفى البناء اال
هذه الظاهرة ونضرب لها مثالً بالخرافات العلمية كشكل من أشكال التطـوير  

  .أو تجديد التراث فى المجتمع الصناعى المتقدم

وسنحاول أن نتناول كل بعد من هذه األبعاد األربعة بشىء من التفصيل،   
رياً للمناقشة، وإطاراً عاماً للبحث فى الموضوع أمالً فى لكى نوفر أساساً نظ

التوصل إلى مرتكزات مشتركة، يمكـن أن تقـود العمـل البحثـى حـول      
الموضوع، وأن تكون فى ذات الوقت تحت بصر الفنانين المبدعين الذين قـد  

  .يهمهم تأصيل تجاربهم الفنية بالوقوف على أبعادها الموضوعية
  

  د وتكرار والشعب قوة محافظة واستمرارالشعبية تقلي: أوال 
  

أشرنا إلى أن ألصق الصفات بالتراث الشعبى هى صـفة التقليديـة أو   
الشيوع أو الشعبية أو التكرار، وكيف ذهب بعض رواد الفولكلور األوائـل،  
مثل هوفمان كراير، إلى حد الزعم بأن الشعب يستهلك التـراث وال ينتجـه،   

ولكـن  . على تداول التراث والمحافظـة عليـه   وأن القدرة الشعبية هى قدرة
  .البحث الفولكلورى استطاع كما ألمحنا أن يتجاوز هذا االندفاع

ولكن تبقى مع ذلك ضرورة اإلشارة إلى االسـتمرار والتكـرار التـى      
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ولقـد اهـتم بعـض علمـاء األركيولوجيـا      . ينطوى عليها مفهوم التـراث 
اث، وانتهوا إلى تعريفات أفادت منها اهتماماً خاصاً بمفهوم التر) األمريكيون(

ولقد أدرج ماك جريجور تحـت مفهـوم   . الدراسات اإلثنولوجية إفادة كبرى
الخصائص البشرية العميقة الجذور على نحو أو آخر، أى االتجاهات : التراث

. الثابتة أو الطرق الثابتة فى أداء األشياء التى تتناقل من جيل إلى جيل آخـر 
الذى يستخدم مصطلح التراث الثقافى األكثر  – Gogginفى حين نجد جوجن 

أسلوب متميز من أسـاليب الحيـاة، كمـا    "نجده يعرف التراث بأنه  –تحديداً 
وربما يمتد خالل فتـرة زمنيـة معينـة،    . ينعكس فى مختلف جوانب الثقافة

وتظهر عليه التغيرات الثقافية الداخلية العادية، ولكنه يتميز طوال تلك الفترة 
محمـد الجـوهرى، حسـن الشـامى، قـاموس      ". (وحدة أساسية مسـتمرة ب

  ).٨٩مصطلحات اإلثنولوجيا والفولكلور، ص 

ولقد اهتم إريكسون بإبراز الصفة التقليدية للثقافة الشـعبية، مؤكـداً أن     
وإزاء اختالف درجة التقليدية . الثقافة الشعبية هى نفسها الثقافة التقليدية الحية

يشير إريكسون إلى أنه كلما كانت الثقافة أكثر بدائية كانت  بين ثقافة وأخرى،
أكثر تقليدية، ولهذا يصف الثقافة الشعبية بأنها تقليدية أساساً، إذا ما قورنـت  

  .بثقافة أكثر تقدماً

ويالحظ عالوة على هذا أن الثقافة التقليدية تعنى ثقافة اجتـازت فتـرة     
: ويؤكد إريكسون على أنـه . بهمعينة من الزمن فى نفس الشكل الذى تظهر 

يحسن عدم إضفاء صفة التقليدية، كاصطالح فولكلورى، على الظواهر التى "
  ".ال يثبت أنها ظلت باقية لمدة جيلين أو ثالثة أجيال على األقل

غير أن التقليدية يمكن أن تتحول إلى موقف عاطفى من التـراث، بـل     
االسـتعداد البشـرى للـوالء     تتحول إلى االقتصار العاطفى على التراث، أو

ويطلق فايس عبارة اإليمان بالتراث أو ). وخاصة المعتقدات التقليدية(للتراث 
االلتزام بالتراث على ذلك الموقف الروحى الفكرى عند اإلنسان الـذى يعـد   
شيئاً ما أو فعالً ما أو أى مظهر قيماً أو سليماً أو صحيحاً لمجرد أنه ينتمـى  

  .ث ضمن دائرة معينةتقليديا وأنه متوار

إال أن درجة التقليدية تختلف اختالفاً بيناً من مجتمع آلخر، وهناك ميـل    
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واضح إلى ازدياد التقليدية لدى جماعات الفالحـين الزراعيـة أكثـر مـن     
الجماعات األخرى، ذلك أن تلك الجماعات التقليدية تعتمد على نمـط الحيـاة   

ويذهب البعض إلى أن التقليدية غالبـاً   .المستقر القليل المرونة فى هذه البيئة
 ١٢٦انظر القاموس السـابق، ص  (ما تكون مصحوبة باتجاه سياسى محافظ 

- ١٢٧.(  

ولكن بعيداً عن المضامين اإليديولوجية التى يمكـن تحميلهـا لمفهـوم      
التقليديـة، وإلى جانب التصور العام عن التراث الشعبى كتراث تقليدى، فإن 

لعمليات واآلليات والوسائل التى تقوم على التقليد والتكـرار  هناك كثيراً من ا
  .والتنميط

ومن األمثلة الطريفة على ذلك نشير إلـى نمـط الـرواة الملتـزمين        
  ).الشابلون(بالنصوص التزاماً صارماً، وإلى ظاهرة التشكيل بالقوالب 

فبالنسبة للرواة تعرفنا الدراسات بنمط مـن الـرواة الـذين يلتزمـون       
فهناك رواة . صوص الروايات التى يحفظونها التزاماً صارماً كل الصرامةبن

يحكون الحكاية بنفس نصها كلمة كلمة كما سـمعوها ممـن قـبلهم، بحيـث     
تستشعر منهم حرصاً بالغاً يصل إلى حد تقديس الكلمات، فإذا أحس أحـدهم  

ق، وبدأ بأنه أخطأ أو التبس عليه األمر توقف، وأعمل ذاكرته، واستعاد السيا
وهذا الطراز من الرواة هو الذى . يصحح الخطأ ويواصـل الحكاية من جديد

إن الشعب ال يبدع جديداً، وإنما ينسخ : "يذكرنا بجملة هوفمان كراير الشهيرة
ونجد وصفاً كالسيكياً لهذا الطراز من الرواة عند األخـوين يعقـوب   ". فقط

، وهـى مـن   Viehmannمان وفيلهلم جريم فى حديثهما عن رواية السيدة فيه
  : حيث يقوالن". حكايات األطفال والبيت"الرواة الرئيسيين لمجموعتهما 

وهى موهبـة  . لقد كانت هذه السيدة تحتفظ فى ذاكرتها بحكايات كثيرة"  
كما تقول ال تمنح لكل إنسان، بل إن بعـض األفـراد ال يمتلكونهـا علـى     

ر وثقة وحيوية صادقة، بـل  حكايتها فى حذ" فيهمان"ومن ثم تقص . اإلطالق
وطريقتها أن تسترسل فى الحكاية فى حرية ثم تحكيها . إنها تستمتع بما تقصه

مرة أخرى إذا شاء المستمع ذلك، حتى يتمكن مع شىء من المران مـن أن  
وكل من يؤمن بقانون استحالة دوام الحكايات الخرافية .. يستملى منها الحكاية
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يرة التى تأتى من انتقال الحكاية من جيل إلـى  مدة طويلة بسبب األخطاء اليس
آخر، بسبب عدم اهتمام األجيال باالحتفاظ بها، عليه أن يسـتمع إلـى هـذه    
السيدة ليعرف كم هى تتمسك دائماً بنص الحكاية، وكم هى حريصـة علـى   
صحتها، فهى ال تغير شيئاً من نص الحكاية مطلقاً عند روايتها مرة أخـرى،  

. ا أخطأت فى السرد أعادت على التو الرواية الصـحيحة فإذا ما أدركت أنه
فالتمسك بالتراث المنقول يعيش بين الناس الذين ثبتت حياتهم على نظام معين 

علـم  " (ال يتغير، وهم فى تمسكهم بهذا النظام أقوى من ميلنا نحن إلى التغيير
  ).٥٢٥ – ٥٢٤، ص ١الفولكلور، جـ 

  
  .)*()بلونالشا(التشكيل بالقوالب : مثال آخر

  
) القالب أو الشابلون(أن التشكيل بالفورمة  يعتبر بعض دارسى الفولكلور  

يعد صورة معبرة عن ميل الشعب إلى حشد أو صف نقوش عديـدة بـنفس   
الصور واألشكال العضـوية  ) بمعنى توحيد(الشكل، وكذلك الميل إلى تنميط 

أى (خصـى  وهى تنبئ فى نفس الوقت عن الطـابع الالش . فى قوالب موحدة
هذا األسلوب فى التشكيل هو فى النهاية أداة . للتعبير الفنى الشعبى) الالفردى

  . إلنتاج أشكال فنية بأعداد وكميات كبيرة

والمثير أن البعض ينبه إلى أنه من القصور اعتبار هذا األسـلوب فـى     
التشكيل مجرد أداة فنية لرسم أو تلوين مسطحات أكبر أو صنع عـدد أكبـر   

تماثيل، أى أنه ليس مجرد أداة لإلنتاج الفنى الكبيـر العـدد، ولكنـه    مـن ال
تحـول بمضى الوقت، وبفعل ديناميات شعبية خاصة، إلـى أسـلوب فنـى    

  .شعبـى مميز للذوق الشعبى

ويمكن اإلشارة هنا إلى تكرار نفس الوحدات فى تزيين اللوحات التـى    
                                                            

. هو الشكل السلبى المفرغ عكسيا، ويكون على حجم التماثل األصلى وقسماته القالب) *(
وقوالب صنع المستنسخات الزخرفية عبارة عن قوالب سالبة من الجـص أو الطـين   
المحروق فى أشكال متنوعة مقعرة أو محدبة لصنع مستنسخات متشابهة تستخدم فـى  

انظر . ألطراف والنوافذ واألبوابزخرفة الواجهات المعمارية، والكرانيش واألركان وا
  .١٠٧، ص ١٩٩٠ثروت عكاشة، المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية، القاهرة ، 
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الالفتات بصفة عامة وهى تحوى آيات من القرآن، أو أسماء اهللا الحسنى، أو 
ولكنه أصبح اليـوم جـزءاً   . سمة فنية رسمية مما يمكن اعتباره تراثاً نازالً

  .مـن الذوق الشعبى

ويمكن أن نتذكر أيضا قوالب صنع عروسـة المولـد وكـل التماثيـل       
المصنوعة من السكر التى تتداول فى مولد النبى، والقوالب التى تصنع منهـا  

انت أكثر رواجاً فى ثالثينيات وأربعينيات وخمسـينيات  تماثيل الجبس التى ك
سـميحة، وبربـرى الصـالون،    (هذا القرن، ولم يكن يخلو منها أى بيـت  

  .والقائمة يمكن أن تطول، وحسبنا اإلشارة إلى هذه النماذج) إلخ …وشكوكو

ويشير ريتشارد بايتل إلى صورة جديدة من اسـتعانة الفـن الرسـمى      
جمـع  (ببعض فورم ) االتجاه التكعيبى أثناء الثالثينياتبعض أتباع  (الحديث 
أو أشكال الحروف أو الوحدات الزخرفية كرموز معبرة عن طبيعـة  ) فورمة

. العصر الصناعى، وكأداة جمالية مبتكرة للفت األنظار واإلثـارة والتجديـد  
على يد هؤالء الفنانين عاد " صعد"بعد أن ) الشعبى(والظريف أن هذا االتجاه 

زل مرة أخرى فأصبح يستخدم علـى نطـاق واسـع فـى المصـنوعات      ون
انظر (والمشغوالت الفنية المعاصرة التى تنتج إنتاجاً كبيراً باآلالف والماليين 

  ).٦٦٠قاموس بايتل، ص
  

  )*(األفراد المبدعون فى الشعب: ثانياً
  

بغض النظر عن الطبقـة أو الفئـة   (ما زال التساؤل عن أهمية األفراد   
فى صياغة وتشكيل التراث الشعبى، وبالتـالى  ) اعية التى ينتمون إليهااالجتم

وقد عولجت أكثر من . عالقة الفرد والجماهير ذات أهمية للبحث الفولكلورى
فكثيراً ما عزا . مرة وقيلت فيها اجتهادات كثيرة لم تصب لألسف كبد الحقيقة

رة المبدعـة علـى   بعض الكتاب إلى أفراد الطبقة العليا المثقفة وحدهم القـد 
وال شك فى خطأ هذا الزعم على إطالقه، ذلك أننـا  . تشكيل التراث الشعبى

يجب أال ننسى أنه ليس جميع أفراد الطبقة العليا مبدعين، وإنما قلة منهم فقط 
                                                            

  .٥٣٣ - ٥٢٢، ص ص ١عن كتابنا علم الفولكلور، جـ ) *(
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كمـا ال  . الطبقة العليـا إن شـئنا  " صفوة"هى . هى التى تتمتع بهذه الخاصية
تبـدو  " طبقة وسطى"يس فى الحقيقة سوى ل" الطبقة العليا"ننسى أن ما نسميه 

فهى تخضـع لمـن   . فى الظاهر فقط كأنها كلها مبدعة، والحقيقة خالف ذلك
. يقودها ويوجهها شأنها شأن الطبقات والفئات الشعبية العريضة فى المجتمـع 

وكـذلك  ) وهو ما ال يمكن أن نعتبره إبداعا على اإلطـالق (فالمزاج الفردى 
وهو ) وهو ما ال يرقى بعد أيضا إلى مرتبة اإلبداع(جه التفكير المنطقى ونتائ

الذى يسيطر على الطبقة الوسطى أكثر من الفئات العريضة مـن الجمـاهير   
  .الشعبية

كما نالحظ من ناحية أخرى أنه ليس جميع األفراد الذين ينتمـون إلـى     
يفتقرون إلى القوى اإلبداعيـة، بـرغم كـل    ) أو الطبقة األم(الطبقات الدنيا 

ولألسف فإن كثيـراً مـن دارسـى    . الوشائج الوثيقة التى تربطهم بالجماعة
الفولكلور قد أغفلوا هذه الحقيقة الهامة ولم يعيروها ما هى جديرة بـه مـن   

فنحن نصادف بين أفراد هـذه الطبقـات   . اهتمام، وما يترتب عليها من نتائج
خصـيات  شخصيات قيادية بطبيعتها أو بحكم الظروف التى وضعت فيها وش

منحتها الطبيعة قدرات إبداعية بسخاء، كما هو الحال فـى سـائر قطاعـات    
المجتمع األخرى، ومن الطبيعى أن نجد الناتج اإلبداعى إلنسـان الطبقـات   
الشعبية العريضة الموهوب يتخذ سمات فردية مميزة تـنم عـن صـاحبه،    

وتلقـى   ولكنـه يعكس فى نفس الوقت روح الجماعة التى ولد فيها هذا الفرد
فهو يستلهم فى لغته الصور التعبيرية للجماعة التـى يعـيش بينهـا،    : تراثها

شيئاً جديداً من حيث أنه لـم يكـن    –ومن خالل ذلك  –ولكنه يخلق مع ذلك 
ولكن جدته هذه ال توقعه مع ذلك فى خطـر العزلـة   . موجودا هكذا من قبل

صـدى   -ظ بشـعبيته  لكى يحتف -الفردية والمبالغة فى الذاتية، فهو ما زال 
. هو تعبير فردى عن قيم وأساليب ومضامين جماعية متوارثة. لروح جماعته

  .ولذلك يحافظ على شعبيته برغم فردية تعبيره

وفى رأيى أن هذه الحقائق ال تدعو لالستغراب علـى اإلطـالق، بـل      
ألسنا نجد شخصيات فردية متميزة مزودة . العكس هو الذى يثير اإلنسان حقاً

فلهـذه  . ات إبداعية فردية حتى بين أكثـر الشـعوب بدائيـة وتخلفـاً    بقدر
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أيضا، فهناك نصادف الشخصيات التـى تفهـم   " طبقتها المثقفة"الجماعـات 
األمور أسرع من سواها، ويمكنها أن ترقى إلى معالجة مشكالت فكرية على 

 "طبقـة "برغم أن هؤالء األفراد ال يمثلـون  . نحو يفوق سائر أبناء الجماعة
بالمعنى الدقيق، وإنما هم صفوة الموهوبين، إذ أنهم يفتقرون بصفة عامة إلى 

وهم كذلك يؤثرون بصياغتهم الفردية للتراث فى زمالئهم . أى طابع جماعى
  .فى المجتمع الذى خرجوا منه ونشأوا فيه

ونلقى فيما يلى مزيداً من الضوء على نصيب الفرد واإلسهام الذى يقدمه   
  .اث القومىفى إبداع التر

استطاعت بعض الدراسات األوروبية لألدب الشعبى أن تقـدم شـواهد     
كثيرة على نمط مبدع من رواة األدب الشعبى، ونعنى به ذلك الرجل المبـدع  
فعالً، الذى ال يكتفى أبدا برواية النص األصلى وال يعتـرف بهـذه األمانـة    

أن يجيبـك علـى    فيمكن. المطلقة واإلخالص للرواية التى سمعها ألول مرة
فهـو ال  ". لم تنضج بعد إلى مستوى السـرد : "طلب رواية حكاية معينة بأنها

يحكى كل قصة سمعها أو أية قصة يسمعها، وإنما هو يحرص فى كل مـرة  
على أن يضيف إليها، ويحذف منها، ويؤكـد علـى بعـض األحـداث دون     

فـى   فهو يجـرى . األخرى، ويزيد الحوار حرارة فى مواضع معينة وهكذا
بـل إن األمـر ال   . الواقع معالجة كاملة للقصة التى سمعها قبل أن يرويهـا 

يقتصر على ذلك فقط، وإنما هو يجدد فى الحكاية إضافة وحذفاً وتعديالً، فى 
كل مرة يرويها فيها، فهو ال يجمد على قالب واحد بالنسبة للحكايـة، وإنمـا   

عن أحد  Zenderس تسندر وقد كتب أستاذى ماتيا. يعمل معوله فيها باستمرار
أنه كان يحكى فى كل مرة بنص جديد، وأنه سجل له الحكايـة  : الرواة يقول

عدة مرات، يختلف نص كل منها عن األخرى، اختالفات ليست هينة، لـيس  
" الموتيفـات "فى النص أو بعض الكلمات فحسب، وإنما فى المادة، واختيـار  

  .ائم العمل واالبتكارفهو د. وربطها ببعضها، وطريقة السرد وهكذا

فنحن هنا بصدد فرد ال جدال فى قدراته اإلبداعية، فهو واع فى حرصه   
على عدم االلتزام بالرواية القديمة كما هى، أو قل هو متمرد عليها، يريد أن 
يرويها على نحو يختلف عما سمعها، ولو أنه ولد فى بيئة مثقفة، وتلقى قسطاً 
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ائل التثقيف الرسمى، لكان عرف طريقه إلـى  كافياً من التعليم، واتصل بوس
  .المطبعة بالتأكيد، وألصبح قصاصاً كبيراً، والعترف الناس بقدراته اإلبداعية

وما من شك أيضاً فى أن األفراد الشـعبيين المبـدعين قـد مارسـوا       
تأثيرهـم على التراث على مدى كل العصور، ألنهم كانوا موجودين دائمـا  

كل شعب وفى كل عصر، وال يمكن أن نفسـر هـذا    فى الطبقات الدنيا من
التنوع الهائل والثراء العريض فى تراثنا من الحكايات واألساطير والنـوادر  

فهذه التنويعات والروايات المتعددة لحكاية واحـدة  . إال من خالل تأثيرهم هذا
لم تنشأ من تلقاء نفسها على نحو ما كـان يعتقـد الرومانسـيون؛ ذلـك أن     

و " سـوء الفهـم  "و " األخطـاء "ين كانوا يرجعون هذا التنوع إلى الرومانسي
وغير ذلك من األسباب الراجعة إلى كثرة تداول الحكايـة، أو  " االضطراب"

ويرجعونه كذلك إلى الربط غير الواعى بين . غيرها من مواد األدب الشعبى
متعددة من حكايات متباينة فى حكاية واحدة، وليس إلـى الخلـق   " موتفيات"

ولكننا ال يمكن أن نفسرها فى الغالب األعم من الحـاالت إال  . المبدع الواعى
من خالل هذه العناصر اإلبداعية التى جاد بها الشـعب فـى كـل مراحـل     

  .تاريخه

وتتفق مع هذا الخط العام نتائج البحـوث التـى أجريـت فـى بعـض        
صـص،  جمهوريات االتحاد السوفيتى عن حياة وأعمـال رواة البيلينـا، والق  

والنسوة منشدات البكائيات ومقيمات األعراس، وغيرهم مـن فئـات حملـة    
الفولكلـور  "التراث الشعبى، وفى هذا يقول يورى سـوكولوف فـى كتابـه    

كشفت تلك األبحاث عن الدور الكبير الذى تلعبه فى الشـعر   ……" "الروسى
الشفاهى كل من المهارة الفنية الشخصـية والتـدريب والموهبـة والـذاكرة     
ومختلف أوجه نشاط العقل الفردى، وإلى جانب ذلك فقـد ثبـت اآلن تمامـاً    
وتدعم بمئات األمثلة إن لم تكن باآلالف أن أيا من حملة الفولكلور، أى كـل  

فى نفس الوقت وإلى حـد كبيـر    –مؤد لألعمال الشعرية الشفاهية، إنما هو 
ال موهبـة   الموهوبين ومـن : ومن بين هؤالء الناس سنجد. مبدعها ومؤلفها

لديهم، وذوى الخيال الفنى األصيل، والمقلدين الذين يفتقـرون إلـى خيـال    
مستقل، واأليدى الخبيرة بالفن والتى ال تزال فى بداية التجربة، والمتفكهـين  
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المرحين، واألخالقيين المتزمتين، والوعاظ الذين وهبـوا أنفسـهم للعقيـدة،    
ن والواقعيين، وفى كلمات أخرى والملحدين الجسورين، والرومانسيين الخيالي

من حيث اتجاهـاتهم  ) أى مبدعيه ومؤديه(يمكننا أن نجد بين حملة الفولكلور 
السيكولوجية واإليديولوجية ومن حيث درجة تمكنهم وموهبتهم، مـا ال يقـل   

ولكننا نحمى ". تنوعاً فى األنماط الشخصية عما تجده فى األدب الفنى المدون
بناء علـى نتـائج البحـوث     -فى آية مبالغة، فنؤكد أنفسنا من خطأ الوقوع 

أنه من المقطوع به أن أمثال هؤالء الرواة المبدعين ليسـوا   –العالمية أيضاً 
فهم قلـة  . كثرة على اإلطالق، شأنهم فى ذلك شأن كل العناصر المبدعة الفذة

ة قليلة ال يجود العصر بالكثير من أمثالهم، سواء فى ذلك بين الطبقات الشعبي
الدنيا، أو الطبقات المثقفـة العليا، لذلك نريـد أن نكـون علـى بينـة مـن      

 –أن الطراز األول مـن الـرواة   : الصـورة العامة النهائية للموضوع وهى
هـو الشـائع بـين     –الملتزم بالرواية األصلية التزاما يصل إلى حد التقديس 

ى، وعلـى  فهو يعيش على إفراز القلة المبدعة من التـراث الشـعب  . الشعب
  .معالجتهم الجديدة الواعية للتراث األدبى الذى ولدوا فوجدوه قبلهم

  
  :سمات خاصة للفرد الشعبى المبدع

  
تبقى فى حديثنا عن حملة التراث الشعبى نقطة  :فى ميدان الحكايات) أ(

ال  –سواء كان مـن الطـراز األول أو الثـانى     –أن فن السرد : هامة وهى
فراد قالئل دائماً، فليس كل فرد فى الجماعة قادراً يمارسه بين الشعب سوى أ
ومن شأن هذا أن يكفل للراوى مكانة خاصة فى . على قص الحكايات الشعبية

كمـا أشـارت كثيـر مـن      –فالبد أن نتصور فـيهم  . أعين أفراد جماعته
تملكاً من ناحية اللغة، ونزوعا إلى الخيال، وطبيعـة خاصـة    –الدراسـات 

  .المتميزة على أية ح

ونسوق فيما يلى حديث أستاذة األدب الشعبى األلمانى ماريا برنجمـاير  
M.Bringemeier   عن سمات الرواة الذين عرفتهم فى فترة عملها الطويل فـى ،

جمع ودراسة الحكايات الشعبية، وهى سمات تؤيدها بشكل مذهل مالحظاتنـا  
ت شـعبية فـى   الخاصة على العدد القليل من الرواة الذين سجلنا لهم حكايـا 
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  :تقول األستاذة برنجماير. بعض أنحاء جمهورية مصر

إن الرواة الذين عرفتهم لم يكونوا من أواسط الناس أبداً، فليسوا فالحين "
خارج دائرتهم " عاديين إطالقاً تتحدد رؤيتهم بحدود طبقتهم، وإنما كانوا دائما

وهـم  . الحـاالت يتندر بهم الناس فى غير قليل مـن  "، Outsidersاالجتماعية 
يتميزون عادة بنوع ما من الهوايات ويميل معظمهم إلى الموسيقى، فيعـزف  

وبعضهم يزرع الزهور، . أو أنه كان مطرباً جيداً فى الماضى. األوكورديون
والبعض اآلخر يمارس التطبيب، أو رؤية الطالع، أو يقول نوعاً من أنـواع  

ن بعض الرواة يتخصصـون  وتشير طائفة أخرى من الدارسين إلى أ". األدب
فى الحكايات، وآخرين فى األساطير وغيرهم فى النوادر وهكـذا، ولـو أن   
خبراتنا الميدانية فى هذا الميدان ال تؤيد وجود هذا التخصـص فـى قـص    
األنواع األدبية الشعبية فى مجتمعنا، مما يؤكد من جديد أهميـة الدراسـات   

  .الجديدة فى هذا الميدان

وكما هو الحـال بالنسـبة ألدب الحكايـات     :لشعبيةفى األغنية ا) ب(
الشعبية، يتضح الدور اإلبداعى لإلنسان الشعبى فى األغنية الشعبية كما هـو  

ففى هذا المجال أيضاً نجد التعـديالت التـى   . فى سائر أنواع التراث الشعبى
يدخلها األفراد على النصوص واأللحان التـى سـبق أن سـمعوها، ونجـد     

وال يقتصر اإلبداع . اجعة إلى إبداع مباشر مارسه أفراد شعبيونالتنويعات الر
هنا أيضا على عصر بعينه وال على منطقة بعينها، فهو متـواتر فـى كـل    

  . العصور وفى كل البالد

على أن هناك بعض النقاد، بل ومؤرخى الفولكلور، الـذين ال ينسـبون   
د لعـب بعناصـر   لهذه القدرات اإلبداعية أى مستوى رفيع ويعتبرونها مجر

فهذه األغانى الجديدة فى رأيهم ليست سوى تكوينات عـن  . موجودة من قبل
وهذه العناصر مسـتمدة  . عناصر معروفة، يعاد تركيبها تركيباً جديداً وحسب

فهـذا اإلنسـان   . إما من أدب فنى رسمى أيا كان، أو من أغانٍ شعبية قديمة
نما ينبض فـى عروقـه دم   الشعبى الحديث فى رأيهم ليس هو الذى يغنى، وإ

والواقع أن هذا الكالم يمكن أن يكون صحيحاً لو . طبقة أخرى أو عصر آخر
أننا طبقنا عليه معايير النقد الفنى الرسمى بشكل صارم، ومن وجهة النظـر  
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أما إذا أردنا أن نكون منصفين فى تقييمه فال بـد لنـا أن   . الفردية الصريحة
  . وبساطة القوى المبدعة الصادر عنها نعتبره إبداعاً، مهما يكن تواضع

كما أنه خطأ بالتأكيد أن يذهب البعض إلى حد الزعم أن كل مغن شعبى 
فرد يسيطر بشخصيته وذوقه على األغنية الشعبية التى يرددها وأنـه يعيـد   

ذلك أنه ال يتخذ هذا الموقف سوى الفرد المبـدع  . تشكيلها إراديا وعن وعى
ظمى فهى حريصة على القديم ملتزمة بـالتراث غايـة   أما الغالبية الع. حقيقة

االلتزام بأمانة تكاد تصل إلى حد التقديس، وكـل مـن حضـر أداء بعـض     
، "الصـحيح "األغنيات الشعبية يعرف جيداً مـدى الخـالف علـى اللحـن     

كمـا   -، أما المغنى الشعبى المبدع فهو وحده القادر "الصحيحة"والكلمـات 
لى إخضاع األغلبية إلرادته، وفـرض الـنص   ع -يحدث فى حاالت كثيرة 

  .الذى يؤديه

ولسنا فى حاجة إلى استعراض هـذه المسـألة    :فى مجاالت أخرى) ج(
بالنسبة لسائر أنواع التراث الشعبى البالغة الكثرة، من أدب، إلى فنون وثقافة 

ففى الفنون الشعبية مثالً تجد الطابع العام الشائع، سواء فى الخامـات  . مادية
إلخ، ولكنك تجد مع ذلك صانعاً شعبياً  …الزخرفية، أو األلوان " الموتيفات" أو

مما يؤكد بما ال يدع مجـاالً  . ويجدد فى كل عمل يخرجه. يفوق صانعاً آخر
للشك أن له أسلوبه الخاص، ودوره اإلبداعى المتميز فى هضم وإفراز هـذا  

  .مئات السنينالتراث القديم، الذى تعاقبت عليه األجيال عبر عشرات و

ولعله مما يؤكد هذا أيضاً اإلشارة إلى ميدان الرقص الشعبى، فالرقصة 
واحدة فى زيها، وحركاتها، وإيقاعها، وربما الموسيقى المصـاحبة ألدائهـا،   
ولكنك تلحظ دائماً تمايزاً فى األداء بين الراقصين، على نحو يؤيد ما نـذهب  

الخاصة به دون إطالقه فى مبالغة مع وضع هذا اإلبداع فى الحدود . إليه هنا
  .وإسراف

كذلك الحال بالنسبة لسائر أنواع العناصر الشعبية مـن بنـاء المسـكن    
والزى والعادات وألعاب األطفال، بل والمعتقدات الشعبية، فـنالحظ بالنسـبة   

أن السحرة يتفاوتون كأفراد فى تنوع وعمق  –وخاصة السحر  –لهذا الميدان 
بحيث أننا كنـا نجـد فـى    . إلخ …برتهم ودرجة علمهمثقافتهم السحرية وخ
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دراستنا لعدد من المشتغلين بالسحر فى بعض جهات مصـر أن الموجـودين   
منهم فى منطقة واحدة أو حتى ممن تتلمذوا على بعضهم ال يكتبـون نفـس   

فهذه االختالفـات  . الوصفة أو يرسمون نفس الشكل بنفس الدقة والمواصفات
  .ل فرديةوغيرها ترجع إلى عوام

  
  : خالصة

    
  من هذا يتضح أن ما أوردناه من شواهد يؤيد ما ذهب إليه هابرالنـدت  

M. Haberlandt  أن من أطرف وأهم واجبات علم الفولكلور أن : "عندما قرر
فـى   –الذين يمكن معرفتهم باالسم  –ينتبه إلى وجود أولئك األفراد المبدعين 
وعليه يتحتم علينــا  . لحية بين الناسكل مجال من مجاالت الثقافة الشعبية ا

ذلك أن اإلبداع ". الثقافة الشعبية الجماعية: "أن نعدل بعض الشىء من مفهوم
والفرق بين شـعب  . الثقافى الفردى كامن فى كل ثقافة جماعية من هذا النوع

  ".وآخر هو فى عدد وأساليب هذه الشخصيات اإليجابية المبدعة

يركز بالدرجة األولى على فرديـة اإلبـداع    حقيقة أن علم الفولكلور ال  
وإنمـا  . الشعبى، أى على الصورة الفردية التى يخرج بها التراث إلى الناس
ولكننـا  . هو يهتم أوالً وقبل كل شىء، بالشىء المشترك الشائع بين األغلبية

نوضح هنا أن فهم هذا الشىء المشترك الشائع ال يتسنى إال عن طريق أخـذ  
تفرد فى االعتبار أيضا، ودراسة حياة حملة هـذه المنتجـات   هذا الشىء الم

الشعبية المتفردة المتسمة بسمة مبدعيها، فكثير من الصـور التـى اتخـذها    
التراث المشترك ال يمكن فهمها حق الفهم دون اعتبار دور القـوى المبدعـة   

 فتحديد إسهام هذا اإلنسان الفرد فى التراث الجمـاعى . لإلنسان الشعبى الفرد
  .للشعب أمر الزم تحتمه اعتبارات منهجية فائقة القيمة

  
  :   القوة اإلبداعية للشعب

  
تتعرض إبداعات األفراد الموهوبين من أبناء الشعب لنفس المصير الذى   

فبالرغم مـن  . من الطبقات المثقفة العليا" النازلة"تتعرض له عناصر التراث 
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البداية، إال أنها سرعان مـا   أن مبدعها األصلى قد يكون معروفا باالسم فى
تدخل كتراث مجهول المؤلف ضمن الذخيرة الشعبية الفنية، التـى ال يمكـن   

وسرعان ما يتسامى فوقها نفـر  . لمبدع فرد أن يدعى إزاءه أى حق شخصى
من األفراد المبدعين من جيـل الحـق فيطوعونهـا لـذوقهم ويخضـعونها      

التعـديل والتحـوير التـى    وهنا تبدأ على وجه الخصوص عملية . إلرادتهم
من غير وعى فى أغلـب   –يشارك فيها الكثيرون من حاملى التراث الشعبى 

. والتى يبدو فيها تأثير أوجه القصور الراجعة إلى التواتر الشفاهى –الحاالت 
كما يحدث بالنسبة للحكايات الشعبية أو األغانى مثالً، وأعنى هنا التعـديالت  

صور فى الذاكرة، أو خطأ فى السمع أو الربط التى تطرأ على النص بفعل ق
وهكذا يشارك . إلخ …من حكايات أو أغان مختلفة" موتيفات"غير الواعى بين 

فى تشكيل ما نسميه التراث الشعبى عادة عدد ال حصر له من الناس، عـن  
لذلك فإننا نضع نصب أعيننا تلك الكثرة الهائلة فى . وعى أو بدون وعى منهم

أى أفـراداً  (أن الشـعب  : فى التراث الشعبى عندما نقـول  عدد المشاركين
وهـذا  . قد خلق التراث الشعبى أو ساهم فى خلقـه ) كثيرين من بين صفوفه

الظرف الذى يسبق تقريباً كل عنصر فردى واضح هو الذى يجعلنـا نقـول   
". كما لو كنا قد شاركنا جميعاً فى خلقهـا : "بالنسبة لألغانى الشعبية مثالً أنه

وصفاً بارعاً لهذا الوضع، ولو أنـه ينصـب    E. Meier قدم إرنست ماير وقد 
إن األغنية الصغيرة كاألغنية : "بالطبع على الحالة النموذجية فقط، يقول ماير

الطويلة سواء بسواء، إنما هى إنتاج شخص مبدع ذى موهبة شعرية، ولكـن  
صورة غيـر  حينما يوجد فى مثل هذه األغنية تعبير معين، أو اصطالح، أو 

موفقة كل التوفيق أو غير مفهومة للكافة، يعمد الشعب إلى تغييرها من تلقاء 
نفسه، ويجعل كل أجزاء األغنية يسيراً على نطقه ويسيراً على فهمـه علـى   

وبهذه الطريقة يساهم الناس كافة فى خلق األغانى الشـعبية، وهـذه   . السواء
ية الشعبية إلـى الحـد الـذى    المشاركة هى التى تسمو بالمستوى الفنى لألغن

وال يمكن أن نعثر ". يجعلها بشكلها الذائع المتداول فوق مستوى الفرد المبدع 
على صورة لهذه العملية أكثر وضوحا من تلك التى تظهر بها فـى ميـدان   
اللغة، وهى ذلك الجانب من التراث الذى تشارك الجماعة كلها فعالً فى حمله 

مثاالً فريداً لإلبـداع الجمـاعى، ال يـدانيهما أى     وتناقله، والتى تعتبر بذلك
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على أننا نجد مع ذلك نفس العمليـة  . عنصر آخر من عناصر التراث الشعبى
إلـخ   …فى شتى عناصر التراث األخرى، كالعادات، واألزياء، والمعتقـدات 

  .على نحو ال يتوجب منا أن نتوقف عنده بشكل خاص
  

  صور  التطوير واالستلهام كصورة من: ثالثا
  التجديد أو اإلبداع فى التراث الشعبى

  
يرى بعض الفنانين، وأحياناً بعض المشتغلين بعلم الفولكلور، أنـه مـن     

الضرورى العمل على جمع وتنقية أو تطوير بعض عناصر التراث الشعبى، 
فتضـمن النجـاح   (التى تتمتع بقدرة هائلة على االنتشـار وجـذب النـاس    

الوقت على ذخيرة كبيرة من القـيم والمعـانى   ، وتنطوى فى نفس )التجارى
والنواحى التربوية، كما أنها قد تفيد فى نظر فريق آخر فى تنمية ودعم معان 

وقد يتفق هؤالء الفرقاء جميعا، وقد يـرى  . وقيم سياسية أو وطنية أو قومية
ذلك بعضهم فقط، أن هذه المواد التراثية الشعبية تتضمن مـع ذلـك بعـض    

أو قيمـاً سلبية إلى جانب القيم اإليجابية العظيمة، أو لغة " ارجةالعبارات الخ"
  . إلخ …ركيكة مبتذلة، أو كالماً غامضاً بطل استعماله

تلـك المـادة   " تطـوير "أو " تنقـيح "من هنا يتفق الجميع على ضرورة   
ونشير هنـا إلـى   . للتداول بين الناس" فى ثوب جديد"الشعبية، قبل طرحها 

كتابة جديدة لكثير من السير الشـعبية، ولكـل أو بعـض     الطبعات المكتوبة
أرجـو أن نتـذكر القضـية التـى طالبـت      (إلخ  …حكايات ألف ليلة وليلة

  ).بمصـادرة ألف ليلة لنتفهم بعض خلفيات هذا الموقف الفكرى

حكايـات  "وحتى الحكايات الشعبية التى جمعت بكثير من الدقـة مثـل     
وقد طبـع مـن   (خوان يعقوب وفيلهلم جريم ، التى جمعها األ"األطفال والبيت

، هذه الحكايات تعرضت إلعادة )نسخة ٩٠٠الطبعة األولى للجزء األول منها 
  . إلخ ما يطلق على عمليات التطوير …كتابة وتبسيط واختصار

ونشير فى مجتمعنا المصرى إلى عمليات تطوير أو استعارة أو استلهام   
ين األغانى فى مصر، وفى دول عربية بعض األغانى الشعبية فى تأليف وتلح



٣٠  
  

ونحن نغض النظـر  . أخرى كثيرة، كى تكون سلعة يستهلكها المجتمع الكبير
هنا أيضاً عن دوافع هذا التطوير أو االستلهام، فنحن ال ندينه لكـى ال نجـد   

  .أنفسنا مضطرين إلى الدفاع عنه

قد حدث و –على أن هذه الحركة ال تتوقف عند هذا الحد، إذ من الممكن   
أن يعود هذا التراث الذى صعد إلى أعلى فينزل إلـى الطبقـات    –كثير فعالً 

كمـا هـو    –الدنيا، ويكمل ذلك الحركة الدائرية، ولكنه يكون فى هذه الحالة 
 –الموقف بالنسبة لحكايات األخوين جريم أو تلك األغانى الشعبية المطـورة  

ـ  ان أو العـالم الـذى   وقد صيغ فى أسلوب شخصى متأثر بشخصية ذلك الفن
فهو ال يعود إلى الشعب كما كان، ولكنه يعود وقد أصـابه  . جمعه أو طوره

ثـم أنه عندما يعود، قد ال يقتصر على نفس الفئـة  . بعض التحوير والتعديل
ولكنه يمكن أن يغطـى قطاعـات   . أو المنطقة التى خرج منها فـى األصل

 أن بعض حكايات مجموعـة  من هذا مثالً. أكبر وأوسع داخل المجتمع الكبير
جريم كانت قبل جمعها متداولة فى مناطق ألمانية معينـة، ولكنهـا بعـد أن    
دخلت تلك المجموعة، وظلت تطبع بانتظام منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً، 
أصبحت تراثاً مشتركاً لقطاعات عريضة تتجاوز بكثير حدود ذلـك اإلقلـيم   

صة الشعبية التى تؤخذ من محافظـة  كذلك الرق. الذى خرجت منه فى األصل
الشرقية أو من منطقة النوبة فى مصر يمكـن، بعـد تصـعيدها إلـى ذوق     
وأسلوب الطبقات العليا والوسطى، أن تعود وتنتشر على مسـتوى المجتمـع   
المصرى كله، فتتجاوز بذلك حدود المنطقة المعينة التى كانت تتداول فيها فى 

  .األصل قبل تصعيدها

فكثيراً ما أثرت الموسـيقى  . قال نفس الشىء عن الموسيقىويمكن أن ي  
الشعبية على الموسيقى الفنية أو الموسيقى الراقية، وخاصة فى فترات نمـو  

ولدينا شواهد على اسـتعانة كبـار المـؤلفين الموسـيقيين     . الوعى القومى
الـروس بأنغام من الموسيقى الشعبية لبعض المناطق الروسية فى أوبـراتهم  

كذلك نالحظ أن الموسيقى الشعبية األلمانية قد تركت فى جميع . ونياتهموسيمف
ونشير هنـا إلـى األنغـام    . العصور بصماتها على الموسيقى الراقية هناك

واأللحان التى استعارها أبو بكر خيـرت مـثالً مـن الموسـيقى الشـعبية      
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  .المصريـة عند وضع أعماله الموسيقية األوركسترالية

كل أن نشير إلى نماذج عديدة من ميـدان المعتقـدات   ويمكن بنفس الش  
كلها أبواب ثابتة فـى   ……الشعبية، فأبواب الطالع واألبراج وتفسير األحالم 

فى  –بل إن برنامجاً إذاعياً جماهيرياً طلب من جمهوره (كثيـر من الصحف 
إرسال األحالم التـى يرونهـا إلـى البرنـامج ليقـوم       –أوائل السبعينيات 

فى تفسير األحالم بتفسيرها، وهؤالء المختصون من فئة مؤلفى " نالمختصو"
وقد توقف البرنامج عن هذه الجريمـة بعـد توسـط    . أبواب الطالع والنجوم

ونشير إلـى طباعـة   ) شخصى من كاتب هذه السطور لدى صاحبة البرنامج
)    ذات الشهرة الخاصة فى الحفظ والبركة(القران الكريم أو سور أو آيات منه 

فى صور جاهزة للتعليق على الجدران، أو فى السيارة أو فى أى مكان آخر 
وتذكرنا تلـك األسـاليب   ). تطوير لشكل الحجاب مع احتفاظ كامل بالوظيفة(

بالدمى والعرائس واألشياء التى تعلق أيضا كتمـائم علـى بعـض األشـياء     
ا الحمايـة  فى األصل قد ال يكون الهدف الحفظ عموماً، وإنم. (كالسيارة مثالً

من الحسد عن طريق لفت نظر الحاسد وإلهائها عن النظر إلى الشىء المعلق 
النظرة الحاسدة المصـحوبة  : عليه التميمة وبالتالى استالبه قوة النظرة األولى

  ). بشهقة اإلعجاب

يمكن فى النهاية أن نسوق مثاالً طريفاً لعمليـة التطـوير مـن ميـدان     
) التحطيب(قواعد لتنظيم وتهذيب لعبة العصا  من هذا وضع. األلعاب الشعبية

لكى تصبح صالحة للممارسة على مستوى يليق بالمدارس والمعاهد والكليات 
فـى   –بعد تطويرها تطويراً طفيفـاً   –وكذلك انتشار لعبة السيجة . واألندية

المدارس والمعسكرات ومراكز الشباب والمنازل والمصايف ومراكز الخدمة 
  . العامة
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  :موجات التجديد والتغيير: عاًراب
  الخرافات العلمية كتجديد التراث فى المجتمع الصناعى

    
خاصاً فريـداً   شهدت المدن األوروبية فى القرون القليلة األخيرة تطوراً

أال وهو ظهور قطاع عريض مـن ذوى الثقافـة المتوسـطة، أو إن شـئت     
مثل (فى بعض الجوانب  أنصاف المثقفين، الذين أخذوا من الثقافة حظاً وافراً

بينما ضعف نصيبهم من الثقافـة الروحيـة   ) الحرف والمهن التى يمارسونها
واإلنسانية حيث لم تستبدل ثقافتهم الدينية التقليدية التى تخلوا عنها، بقيم ومثل 

ومن ثم أصبحت عقولهم نهبا للخرافات واألوهـام ذات الطـابع   . عليا جديدة
فما هى حكاية . ست مع ذلك من العلم فى شىءالعلمى فى ظاهرها، والتى لي

  ؟"الخرافات المثقفة"أو " الخرافات العلمية"هذه 

حينما انهارت األساطير الكالسيكية وتحطمت المعتقدات التقليدية، نجـد    
أن عناصرها البدائية قد تخلصت من هذا الغطاء الدينى المتهالك لتبرز إلـى  

فقد حدث بعد أن انهارت الروح . ناسالوجود وتحتل مكانة أثيرة فى نفوس ال
الدينية الساذجة التى كانت متوارثة من العصور الوسطى، أن ظهـرت فـى   
أعقاب الثورة اإلصالحية فى القرن السادس عشر معتقدات خرافيـة واسـعة   

وإن كانـت  (إلـخ   …االنتشار عن السحر والسحرة والشياطين والعفاريـت 
ولكنها مـرت بفتـرة   ). أبعد تاريخياًأصولها ترجع بطبيعة الحال إلى فترات 

ومـع أن  . ازدهار هائل فى تلك الفترة وكنتيجة لالنهيار الدينى عند األغلبية
األفكار اإلصالحية الدينية الصاعدة قد حلت كثيراً مـن المشـكالت الدينيـة    
التقليدية وخلصت أتباعها من ربق األفكار الفاسدة، إال أن الكثيـرين مـنهم   

التـى  " الخرافـات المثقفـة  "أو " المعتقدات الخرافية العلمية" وجدوا مالذاً فى
  .أشرنا إليها

وبرزت تلك الظاهرة بأوضح صورها فى القرن التاسع عشر، وتجلـت    
االعتقاد فى األرواح، وتوسيط تلك األرواح فـى  : فى ظواهر عديدة من بينها

ذلك من إلى غير .. عالج الناس، وإنجاز األغراض المعينة، وتجسيد الروح 
معتقدات تحاول جميعها أن تعطى نفسها مسحة علمية، وتدلل علـى صـحة   
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  .معتقداتها ببراهين تدعى لنفسها العلمية

وإن كـان راجعـاً إلـى     –ولعلنا ال نغالى إذا قلنا إن تطوراً مشـابهاً    
قد حدث فى مجتمعنا المصرى إبان العقود القليلة  –ظـروف ودوافع مغايرة 

اآلن موجات استحضـار األرواح المختلفـة، أو قـراءة     ولنسترجع. األخيرة
.. الكف والفنجان واستطالع الكوتشينة، ومعرفة الطالع، والتنويم المغناطيسى 

وغير ذلك من ظواهر غذت بعضها وسائل اإلعالم من ناحية، وغذت البعض 
وسـعت هـذه   . من ناحية أخرى جمعيات متخصصة مثل جمعيات األرواح

وكانـت  . المسحة العلمية التى حاولتها نظائرها األوروبيـة جميعاً إلى اتخاذ 
إذ ما أسهل ما نقـول  . المهمة أسهل عليها هذه المرة من سابقتها األوروبيات

اليوم إن جمعيات وهيئات وأساتذة جـامعيين وبريطـانيين أو فرنسـيين أو    
غيرهم قد نجحوا فى تصوير األرواح وتسجيل أحاديثها على شرائط تسـجيل  

  .ت كل ذلك بأساليب علمية فاسدةوإثبا

وعالوة على الجمعيات ألفت الكتـب المتفاوتـة األحجـام، وافتتحـت       
ومـع  ". دكتـور "، ومن العاملين فيها من استعار لنفسـه لقـب   "العيـادات"

استمرار هذا التيار واتصاله، إال أنه كان يمر فى بعض األحيان بنـوع مـن   
حدث فى أحد األعوام فـى أواخـر    الموجات أو حاالت االنتشار الواسع كما

الخمسينيات عندما كنت تطالع أخبار تحضير األرواح فى كل صـحيفة، وال  
" سـلة "تدخل على كل مجموعة جالسة من الشباب أو الكبـار إال وأمـامهم   

  .إلخ …لتحضير األرواح، لسؤالها عن الغائب، والمجهول، وأخبار الحبيب

اً وما زالـت محصـورة فـى    ونؤكد هنا أن هذه الموجات كانت جميع  
نطـاق الطبقة نصف المثقفة ونصف المتعلمة التى استفادت كما قلنـا مـن   
المعرفة الرسمية المنظمة فى عملها وحياتها، ولكنها تعانى من خواء روحـى  
وإنسانى دفعها إلى أحضان تلك الخرافات، وغذتها بعـض الصـحف ودور   

جماهير الشعب العريضـة مـن    أما. النشر بالمادة الالزمة والدفعة المحركة
ناحية، وخاصة المثقفين من ناحية أخرى، فظلت إلى حد كبير بمنجاة من هذا 

  . التطور المؤسف
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  الفصل الثانى
  المعتقد الشعبى بين الثبات والتغير

  (*)دراسة ميدانية استطالعية لتكريم األولياء فى مدينة المنيا
  

  مقدمة
بدأت عالقتى بموضوع تكريم األولياء كواحد من موضوعات المعتقد الشـعبى    

المصرى فى بحث تقدمت به لنيل درجة الماجستير من كلية البنات جامعـة عـين   
النظرية الوظيفية فى "راف األستاذة الدكتورة علياء على شكرى، بعنوان شمس، بإش

حيث ". دراسة التراث الشعبى، دراسة ميدانية لتكريم األولياء فى المجتمع المصرى
قمت بإجراء بحث متعمق لتلك الظاهرة فى واحد من أحياء القاهرة التقليدية وهـو  

ث سنوات تضمنت جهداً ميدانياً شاقاً ، وامتد لثال١٩٧٩حى الخليفة، بدأته فى يناير 
  .  م١٩٨١استمر حتى كتابة البحث نفسه، وتقديمه لنيل الدرجة فى أكتوبر 

 -وقد كان من نتائج ذلك البحث أن التغيرات التى تطرأ علـى النسـق العـام     
تحدث تأثيرها على  -مجتمعنا المصرى بصفة عامة، ومدينة القاهرة بصفة خاصة 

وعلى سبيل المثال فقد  -الظاهرة موضوع البحث  -الفرعى  بعض مكونات النسق
كان النتشار التعليم، والوعى الصحى أثر على هجر أضـرحة األوليـاء لـبعض    
الممارسات التى كانت تجرى فى الماضى، ومنها االكتحال بزيت قنـديل ضـريح   

ثـره  كما كان لالنفتاح االقتصادى أ. السيدة نفيسة بهدف الشفاء من أمراض العيون
على  -وكان لتغير القوانين والتشريعات . على نوعية وكم النذور التى تنذر لألولياء

أثر واضح فى إلغاء بعض الممارسات التى كانت شـائعة   -مستوى المجتمع ككل 
وفى الموالد بصفة خاصة مثل ممارسة البغاء الرسـمى،   -حول أضرحة األولياء 

  . ورقص الغوازى

ير إلى تناول موضوع طرح النسق الفرعـى لـبعض   ويقودنا الحديث عن التغ
                                                            

كتبت هذا الفصل الدكتورة سعاد عثمان، أستاذ ورئيس قسم االجتماع بكلية البنـات، جامعـة    (*)
  . ن الشعبية، أكاديمية الفنونوعميد المعهد العالى للفنو. عين شمس



٣٥  
  

فعند اختفاء ممارسـة  . البدائل الوظيفية كميكانيزمات تعمل على توازنه واستمراره
االكتحال بزيت قنديل السيدة نفيسة طرح النسق الفرعى بديالً آخر يـتلخص فـى   

الج لجوء المصابين بأمراض العيون إلى نذر النذور لنفس الضريح قبيل اللجوء للع
كما تحولت الوظيفة العالجية الشهيرة للضريح، إلـى  . الطبى الرسمى أو الجراحى

أخرى اجتماعية هى فى مضمونها تيسير الزواج، وإقامة مراسـيم عقـد القـران    
كمـؤثرات طرحهـا    -كما كان للتقدم التكنولوجى . بالمسجد تبركاً بصاحبة المقام

ت، فقد كان النتشار أجهزة التسجيل تأثير أيضا على بعض الممارسا -النسق العام 
. الصوتى أثر واضح فى استخدامها كبدائل عن دعوة مقرئين محترفين أو منشـدين 

نظـراً الرتفـاع أجـور     -وقد القى ذلك البديل قبوالً متزايداً لكونه أرخص ثمناً 
  . كما يمكن االستفادة منه معظم الوقت -المقرئين والمنشدين 

التغير، أو البدائل الوظيفية هى ميكانيزمات طرحها  مما سبق، يمكن القول أن
وبالتالى فإن مـا سـبق يحـدد    . النسق الفرعى للمحافظة على توازنه، واستقراره

الرؤيـة المستقبلية للظاهرة فهى باقية طالما أن تغير بعض ممارستها يعنى الحفاظ 
  . عليها وتوازنها

الف الذكر فقد كانت هناك وإذا كان العرض السابق يمثل بعض نتائج البحث س
ضرورة للتحقق من الصدق اإلمبيريقى لتلك النتائج فى بعـض مـدن محافظـات    

بمعنى التعرف على المالمح العامة للظـاهرة فـى   . أخـرى فى مجتمعنا المصرى
تلك المالمح مع ما تمت دراسـته   –أو تختلف  –مدن مصرية أخرى، وكيف تتفق 
عن الوحـدة الثقافيـة للمجتمـع     -ال تعبر  أو -فى بحث الماجستير، وكيف تعبر

  . المصرى بوجه عام

وقد فضلت الباحثة أن تبدأ تلك األبحاث بمدن محافظات الوجه القبلى، حيث تم 
اختيار مدينة المنيا التى ساعد على اختيارها أنها تمر ببعض األحـداث السياسـية   

أن يكون لهـا تأثيرهـا    التى يمكن -ممثلة فى اإلحياء السلفى اإلسالمى  -والدينية 
كما أسهم فى ذلك . على الظاهرة باعتبارها إحدى ظواهر المعتقد الشعبى المصرى

االختيار التسهيالت التى قدمها األستاذ الفاضل الدكتور عبد الهادى الجوهرى عميد 
كلية اآلداب جامعة المنيا، واألستاذة الدكتورة الزميلة اعتماد عـالم أسـتاذة علـم    

ولعل ذلك يشير إلى أن هناك خطة مستقبلية إلجـراء  . نفس الكلية وقتئذاالجتماع ب
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إيمانـاً مـن    -ومنها مدينة أسـوان   -أبحاث أخرى على بعض مدن المحافظات 
الباحثة بقيمة التراكم العلمى فى فهم الديناميات التى تحكم الظاهرة فـى مجتمعنـا   

معـات الدراسـة   المصرى، وفى فهم خصوصية ذلك المجتمع بصفة عامـة، ومجت 
  . بصفة خاصة

وقد نبع ذلك اإليمان من اتجاه عام يميز الدراسات المتعمقـة التـى أجراهـا    
ويجريها باحثات وباحثون من قسم االجتماع بكلية البنات جامعة عين شـمس فـى   
سياق خطة عامة تهدف إلى اختبار نظريات علم االجتماع فى أبحاث ميدانية للتحقق 

يقى فى المجتمع المصرى تحت إشراف األستاذة الـدكتورة  من مدى صدقها اإلمبير
بالرغبـة   -مثلما يشعر بعض الباحثين  -ومن هنا لم تشعر الباحثة . علياء شكرى

. فى هجر موضوع سبق لى بحثه إما للملل منه أو االعتقاد بأنه قد تمـت تغطيتـه  
حـث  بـل على العكس كان مفهوم التراكم العلمى دائما يفـرض المزيـد مـن الب   

والدراسة واالهتمام، فى محاولة للوصول إلى بعض التعميمات التى يمكن أن يكفلها 
وإنما أى محاولة جـادة هـى   . ذلك التراكم، وهى مهمة ينوء كاهل أى باحث فرد

  . واحدة من المحاوالت على الطريق

ومن هنا بدأت دراستى االستطالعية لظاهرة تكريم األولياء فى مدينة المنيا فى 
وبعـض وسـائله    -حيث تمت االستعانة بالمنهج األنثروبولوجى  ١٩٨٨عام  شتاء

  :للتحقق من تساؤلين أساسين -مثل المالحظة، والمقابلة المتعمقة 

إلى أى حد تعكس مالمح الظاهرة فى مدينة المنيا، كونها نسقاً جزئياً يتأثر -١
واقعـه الـدينى   ويتفاعل معه، ومع  -على مستوى المجتمع األم  -بالنسق الكلى  

  .والسياسى واالقتصادى؟

على تغير الظاهرة وهل تملك  -اإلسالمى  -ما مدى تأثير اإلحياء السلفى -٢
  . الظاهرة ميكانيزمات بقائها؟

ومن ثم، تنقسم الورقة التى بين أيدينا إلى جزئين، يجيب كل منهما على واحد   
مالمح العامة لظاهرة تكـريم  الأوالً حيث أتناول فى الجزء . من التساؤلين السابقين

األولياء فى مدينة المنيا،فى محاولة للتعرف على أوجه الشبه بين تلـك المالمـح،   
مـن جانـب،    ١هذ. وبين ما تم التعرف عليه أثناء بحث األولياء فى مدينة القاهرة
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ومن جانب آخر كيف تتأثر الظاهرة ببعض الظروف العامة التى تنتمى للمجـاالت  
وكيف تحتفظ رغم ذلك . اسية واالقتصادية للمجتمع المصرى بشكل عامالدينية والسي

). أو فرعـى (التأثير ببعض المالمح المحلية الخاصة والمميزة للمدينة كنسق جزئى 
لمحة عن اإلحياء السلفى فى مدينـة المنيـا، ومـدى    ثانيـاً  بينما أتناول فى الجزء 

ظاهرة فى الحفاظ على بقائها تأثيـره على ظاهرة تكريم األولياء ، وكيف نجحت ال
من خالل عدة مصادر تمثلت فى تشجيع الدولة إلحياء الظاهرة،وما قامت به الطرق 
الصوفية من دور، وما ثار من تنافس بين اإلحياء السلفى اإلسـالمى والمسـيحى،   

تضـرب فـى وجـدان اإلنسـان      –وأخيراً ما تتمتع به الظاهرة من جذور عميقة 
  . عها حتى باستخدام العنفيصعب اقتال -المصرى 

  
  بعض مالمح ظاهرة تكريم األولياء فى مدينة المنيا: أوالً

  
منذ دخول اإلسالم إلى مصر كثر عدد األولياء، وتزايد خاصـة فـى قـرى    

هـم بعـض الصـالحين    "واألولياء فى رأى المعتقد الشعبى . )١(المجتمع المصرى
مات ما يدل على جدارتهم بلقب الذيـن يتميزون بالتقوى عادة، ويظهرون من الكرا

واألولياء على خالف بعض موضوعات المعتقد الشعبى األخرى تتباين . الوالية هذا
صورتها فى نفوس الشعب وممارساتهم اليومية تبايناً كبيراً عن صورتها فى العقيدة 

فالدين اإلسالمى الصحيح ال يعرف شـيئاً يقـال لـه مقامـات     . الدينية الصحيحة
وإنمـا يعـرف   . سوى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجاتاألوليـاء 

الناس أن لهم قبوراً، وأن قبورهم كقبور سائر موتى المسـلمين، يحـرم تشـييدها    
وتحرم الصالة فيها وإليهـا، والطـواف بهـا،    . وزخرفتها وإقامة المقاصير عليها

ويحرم وضـع أسـتار   . ومناجاة من فيها، والتمسح بجدرانها، وتقبيلها والتعلق بها
كل ذلك مما يتهافـت النـاس عليـه    . وعمائم عليها، وإبقاء شموع أو ثريات حولها

خروج عـن حـدود    –ويتسابقون على أنه قربة هللا أو تكريم للولى أو قربة وتكريم 
الدين، وارتكاب لما حرمه اهللا ورسوله فى العقيدة والعمل، وإضاعة لألمـوال فـى   

  .)٢("ير بأرباب العقول، واحتيال على سلب األموال بالباطلغير فائدة، وسبيل للتغر

ولعل ما سبق يدلنا على مدى التباين بين التصور الشعبى لألولياء والتصـور  
هـذا، ويتـدرج   . )٣(الدينى الصحيح لهم وألسلوب التعامل معهم أحيـاء أو أمواتـاً  
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ات متباينـة،  فى مجتمعنا إلى فئات شتى ومستوي -فى التصور الشعبى  -األولياء 
ويأتى بعد تلك الفئة بمسـافة بعيـدة   .وعلى رأس الجميع يأتى أهل البيت والصحابة

وفـى النهايـة   . أصحاب أو مؤسسو الطرق الصوفية والمذاهب اإلسالمية الرئيسية
  .)٤(قاعدة ضخمة ال حصر لها من األولياء المحليين األقل شأناً

لكرامات، التى يمكن اعتبارهـا  وينسب إلى كافة تدرجات األولياء العديد من ا
 -فبعضهم تدور كراماتهم حول بعـض التخصصـات العالجيـة    . محكاً للتصنيف

بينما تدور بعض الكرامات األخرى حول حل بعـض   -عيون، أطفال، عقم، نفسى 
  .)٥(إلخ …المشكالت األسرية واالجتماعية

اً، تم التعـرف  وعن األولياء فى مدينة المنيا فقد بلغ عددهم ثالثة وعشرون ولي
على أربعة عشر ولياً منهم من خالل أحاديث اإلخباريين، وأثنـاء القيـام بجولـة    

  . للتعرف على أضرحتهم تم التعرف على تسعة أولياء آخرين

وتتشابه حكايات األولياء التى تروى فى مدينة المنيا مع تلك التى تروى فـى  
اعتقـاد شـائع   ) بشى، وعمارالح(حيث اتضح من حكايات األولياء . مدينة القاهرة

. بمـا يمكن أن يلحق من أذى بمحاولى التعدى على أضرحة األوليـاء، أو فتحهـا  
مع إحدى كرامات السيدة عائشة بالقاهرة، كما تعبـر  ) حامد(وتتشابه كرامة الولى 

بينمـا يؤكـد وجـود    . عن اعتقاد المصريين بجدوى حلف اليمين عند قبر الولى 
اد المصريين بإمكانية وجود الولى الواحد فـى أكثـر مـن    اعتق) األربعين(ضريح 
ما يشيعه المصـريون مـن   ) نميلة(وتؤكد حكاية السيدة ). أولياء مؤشرون. (مكان

وتعكس . األذى الذى يمكن أن يلحق بمن يتوانى عن تقديم خدماته طواعية لألولياء
الً، ثم إلـى  لجوء المصريين طالبى العالج إلى الطب الرسمى أو) الفارسى(حكاية 

. وهو اتجاه أكدته دراسة الباحثة ألوليـاء حـى الخليفـة    –األولياء فى مرحلة تالية 
اعتقاداً شائعاً لدى المصـريين بجـدوى زيـارة    ) المساعيد(وأخيراً تعكس كرامات 

األولياء فى شفاء أمراض األطفال، حتى أن الممارسات التى تجـرى هـى أيضـاً    
كـل   -فتوقيت تلك الممارسات واحد تقريباً . معنامشابهة لما يجرى فى أنحاء مجت

) أو بالضريح(كما أن استخدام بعض أشياء خاصة بالولى  -جمعة وقت آذان الظهر
هى اعتقاد شائع تمثل فى هذه الحالة فى استخدام مياه البئر الملحقة بالضريح فـى  

  . ممارسات الشفاء لما تحمله من بركة الولى
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  :هؤالء األولياءوفيما يلى نبذة عن كل من 

  سيدى عمار -١

لم يكن هذا الولى معروفاً كولى إال منذ عدة سنوات عندما قام أحـد األثريـاء   
ببناء مسجد، وأثناء ذلك أصيب العامل القائم بالحفر بشلل فى ذراعه، فجاء غيـره  
ليصاب بنفس الشىء، حتى أن صاحب المسجد أخذ الفأس بنفسه فى محاولة للحفـر  

فعرفوا جميعاً أن هناك ولياً صالحاً مدفون فى هذا المكان،  -أيضاً فأصيب بالشلل 
وقاموا بعد محاوالت بإخراجه، وكان جثمانه سليماً تماماً، وكان معه بعض األوراق 

  .التى تثبت نسبه، وتم دفنه فى المسجد الجديد

  سيدى الحبشى -٢

منذ سـنوات كـان   يعد من مشاهير أولياء مدينة المنيا، ومن أبرز كراماته أنه    
وتم فتح مقام الولى، ونزل أحـد  . هناك تخطيط بتوسيع الميدان الواقع فيه الضريح

العمال لنقل الجثمان إال أنه شاهد أهواالً فخرج مسرعاً، وعندما هم بروايتها أصيب 
ويقع الضريح فى جامع متسـع، ويـزوره   . بشلل أفقده القدرة على النطق والحركة

  .غراض، ويقام له مولد لمدة سبع ليالي فى شهر شعبانالناس يوميا لكافة األ

وتعكس الحكايتان السابقتان اعتقاد المصريين فى قدرات األولياء على إلحـاق    
   .األذى بمحاولى التعدى على أضرحتهم

  سيدى حامد -٣

من الكرامات التى تروى عن الولى، أنه بالقرب من ضريحه كان يجلس بعض   
فـإذا بأحـد   ) سمك مملح تشتهر به محافظات الوجه القبلـى ( )الملوحة(الباعة لبيع 

إال أن البائع لحق به وأمسكه، وواجهه بالسرقة فأنكر، . المارة يسرق واحدة ويأكلها
  . ، ولما فعل خرجت الملوحة من فمه)حامد(فطلب البائع منه أن يقسم بسيده 

  .  ر الولىوتوضح هذه الحكاية اعتقاداً شائعاً بجدوى حلف اليمين عند قب

  سيدى األربعين  -٤

يوجـد لـه   (يوجد ضريح األربعين فى كثير من محافظات مجتمعنا المصرى   
وتقول خادمـة الضـريح إن لكـل واحـد مـن      ). ضريح فى حى الخليفة بالقاهرة
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ولسـيدى األربعـين بعـض    . األربعين، أربعين ولياً آخرين فى اللحود والقبـور 
خادمة ضريحه عن فتح أبوابه، فإنه يذهب إليهـا  الكرامات أشهرها أنه عندما تمتنع 

ويقام للـولى  . فى بيتها طالباً فتح الضريح، كما أنه كثيراً ما يظهر لها ويجلس معها
  . مولد لليلة واحدة فى شهر شعبان

وتعكس حكاية سيدى األربعين اعتقاد المصريين فى األولياء المؤشرين، حيث   
ناء ضريح له مدعماً طلبه بشىء مادى ملموس يظهر الولى فى إحدى الرؤى طالباً ب

  ). الحلم وتأكيد الحلم(

  السيدة نميلة -٥

يقع ضريحها فى نهاية شارع التجارة، ويفتح الضريح الستقبال زواره طـوال    
ومن الكرامات التى تروى أن القائمين على رعاية الضريح سـافروا  . أيام األسبوع

إلحياء مولـدها  ) البلبيسى(مع أحد المنشدين  إلى القاهرة قبيل موعد مولدها لالتفاق
إال . نظير مبلغ مائة جنيه ، عالوة على توفير سيارة لنقله إلى المنيا والعـودة بـه  

وأثناء نوم المنشـد رأى السـيدة   ). جنيه ٣٠٠حيث يريد (أنـه رفض لقلة المبلغ 
وأثناء . رةفلم يكثرت، وذهب إلحياء مولد فى القاه. نميلـة تطلب منه إحياء مولدها

وعاد لإلنشاد إال أنه فـوجئ  ) أنسون(فشرب ينسون ) ينحاش(إنشاده فوجئ بصوته 
ونجا أفراد فرقتـه، إال أنـه كـاد    . بخشبة المسرح الذى يقف عليه قد وقعت فجأة

يموت، حيث سقطت عليه أشياء كثيرة كانت على المسرح، وكاد يحترق من مـاس  
ومه تذكره بما حدث، وتطلب منـه إحيـاء   بعدها رأى السيدة نميلة فى ن. كهربائى

مولدها دون مقابل، ففعل وحكى ما حدث له لكل المحتفلين بمولدها مسـتخدماً فـى   
  . ذلك المكبرات الصوتية

وتوضح الحكاية االعتقاد فى قدرات الولى الخارقة التى يمكن أن تنفع محبـى  
  . لولىالولى، كما يمكن أن تضر من يتوانى عن تقديم خدماته طواعية ل

  سيدى محمد الفارسى-٦

يقع ضريحه فى جامع متسع يخصص طابقه الثانى لجلوس النساء لالسـتماع    
ومن كرامات الولى أن أحد خـدام  . لندوات ومحاضرات الوعظ فى كل يوم ثالثاء

ضريحة ظل يخدمه لسنوات، ثم أصيب بالبروستاتا، فذهب إلى الطبيـب مـرات،   
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إال أنه فى يوم اشتد به األلم، وشـعر بالضـيق   . ةواستمر مواظباً على العالج لفتر
فذهب لزيارة بعض أوليـاء المدينـة   . مـن كثرة العقاقير التى تناولها دون جدوى

هـو أنـا   "وكان أخرهم سيدى الفارسى، حيث دق بيده على مقامه وسـأله معاتبـاً   
ـ . وإذا به يجرى إلى دورة المياه، وزال ضيقه وشفى تماماً!". مخدمتكش؟ زر ولم ي

  .الطبيب بعدها حتى وافته المنية

وتعكس الحكاية اعتقاد المصريين فى قدرات األولياء على شـفاء األمـراض،     
خاصة األمراض المزمنة أو الميؤس من شفائها، حيث يلجأون إلى األوليـاء فـى   

  . مرحلة تالية بعد اللجوء للطب الرسمى

  سيدى المساعيد -٧

، حيـث  "طبيب األطفال"ة وأهمية، ويقال إنه من أكثر أولياء مدينة المنيا شهر  
كما يفضل أهالى المدينة أن ). بمسة أرضية(يزوره األطفال المرضى أو المصابون 

وتتلخص الممارسـات التـى   . تجرى عمليات الختان لألطفال بالقرب من ضريحه
تجرى للطفل فى إحضاره للضريح قبيل صالة الجمعة، حيث يوضع األطفال فـى  

ثم تأخذ خادمة الضـريح  . بالضريح، ويتركون بها إلى ما بعد الصالةغرفة ملحقة 
وتستمر تلك الممارسـات  . كل طفل وترش عليه بعض ماء بئر موجودة بالضريح

بعـدها تحضـر أم الطفـل    ). جمع ٧(كل يوم جمعه حتى يشفى الطفل بحد أقصى 
  . تةنذورها وهى غالباً ما تكون بعض المواد العينية كاألرز بحليب أو الف

 -وتحمل كرامات سيدى المساعيد اعتقاداً شائعاً بقـدرات بعـض األوليـاء      
فى عالج أمراض األطفال، كما تعكس اعتقاداً شائعاً بمس الجن لهم،  -المتخصصة 

كما أن الممارسـات التـى   . وتفضيل إجراء عمليات الختان بالقرب من األضرحة
مدينة القـاهرة، وإن اختلفـت    تجرى تتشابه إلى حد كبير مع ما تمت مالحظته فى

كما أن الرقم فى حد ذاته يعكس االعتقـاد  . مرات الزيارة بين ثالث أو سبع مرات
  . فى قوة الرقم الفردى

وقد تبين من الممارسات السابقة وجود بئر بالضريح يعتقد الناس أن مياههـا    
ـ . تحمل البركة فهى تأتى من بئر سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا نوات أراد ومنذ س

البعض التأكد من تلك الصلة فرمى بعلبة فى مياه بئر سيدى القنائى، ورغم أن هناك 
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آبار مباركة فى سوهاج، والفيوم إال أنهم بعد فترة وجدوا نفس العلبة تخرج من بئر 
ويقام للولى . سيدى المساعيد مما يعبر على أن بركة األخير مستمدة من بركة األول

  . فى شهر شعبانمولد لليلة واحدة 

تعكس ظاهرة تكريم األولياء فى المنيا مـدى التفاعـل مـع الواقـع الـدينى        
فقد كان للصحوة السـلفية،   -وللمجتمع بوجه عام  -والسياسى واالقتصادى للمدينة 

إسالمية كانت أم مسيحية، تأثيرها على الظاهرة حيث أن التوتر الذى شاب عالقات 
 …تهم الدينية له جذور أصيلة فى البناء االجتمـاعى  المصريين على اختالف انتماءا

فقد كانت هناك بعض العوامل الهيكلية الثابتة، والمتغيرة أدت إلى انحياز كل مـن  
ففى مقابل حركات اإلحيـاء  . )٦(طرفى الجماعة الوطنية إلى بنائه المعتقدى والدينى

المد اإلسـالمى   ليتصدى لتيار"السلفى اإلسالمى، ظهرت محاوالت الشارع القبطى 
اإلعداد، والتنظيم وتبنى إيديولوجية تسقط الحجـاب الحـاجز بـين    : بنفس أسلوبه

وهذا يفسر سر المشاحنات والمصـادمات التـى تجـرى    ". األمور الدينية والدنيوية
  .)٧(بيـن الجماعات الدينية إسالمية ومسيحية فى الجامعات

ومن هنا فالواقع فى مدينة المنيا يعكس بالفعل قدراً من المنافسة بين المسلمين   
والمسيحيين أدى إلى مزيد من االهتمام بالظاهرة من قبل كال الجانبين، كما يعكـس  

عالوة على ما تمارسه الطرق الصوفية مـن  . ذلك الواقع بعض الضغوط السياسية
  . )٨(مجتمع المصرى المعاصرفهى من أقوى جماعات الضغط فى ال.. دور

كما كان هناك تأثير لبعض الظروف االقتصادية وفى مقدمتها الهجـرة إلـى     
  . الدول النفطية، وما تبع ذلك من زيادة فى الدخل للعديد من األسر فى المدينة

ولعل العرض التالى لثالثة من أولياء مدينة المنيا يعكس مدى التفاعل مع ذلك   
   :سياسى واالقتصادىالواقع الدينى وال

   سيدى الفولى -١

هو أشهر أولياء مدينة المنيا، وتتعدى شهرته حدود المدينة إلـى العديـد مـن      
وال يوجـد للفـولى تخصـص    . محافظات مجتمعنا المصرى، خاصة الوجه القبلى

محدد، وإنما يقبل الناس على زيارته لكافـة األغـراض، إال أن هنـاك تفضـيل     
  . عقود القرانلزيارتـه بهدف إجراء 
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. م٤٦/١٩٤٧ما بين عـامى   –على كورنيش النيل  –وقد أنشئ مسجده الحالى   
فقد قام القـائمون علـى رعايـة    . وقد ارتبطت حكاية نقل جثمانه ببعض الكرامات

ضريحه القديم بمساعدة العمال بالحفر بعمق بلغ حوالى المترين أسـفل المقـام، إال   
ما حـدث، التفـوا   ) مسيحيون(ما استنكر البعض وعند. أنهم لم يجدوا جثمان الولى

الشيخ أحمـد  (وكان يوجد فى ذلك الوقت شيخ صالح يدعى . لمراقبة ما سوف يجد
 -قريباً مـن مكـان الحفـر    -يرشده عن مكانه ) الفولى(رأى فى منامه ) أبو الوفا

وقـام كـل   . فتوجه الشيخ أحمد وأحضر أربعة من المقرئين الذين أحاطوا بالمكان
ثـم  . م بتالوة سورة قرآنية وكانت تلك السور هى يس، الواقعة، النور، الملـك منه

نـزل الشيخ أحمد إلى مكان الحفر فإذا بالتراب ينهال من مكان وجـود الجثمـان،   
الذى تم إخـراج جثمانـه   ) الفولى(وإذا به يرى باباً خشبياً صغيراً قام بفتحه ليجد 

كل صوب لمشاهدته، وجـاء المسـيحيون   وجرى الناس من . سليماً محتفظاً بكيانه
الجثمان وانطلقت الزغاريد وطلقات المدافع فرحة ) تلمس وتفحص(وقاموا بعسعسة 

  . بما حدث

ويفتح ضريح الفولى أبوابه الستقبال زواره يومياً، وتقام فى ضريحه حضـرة    
وليس بالضريح مكان مخصص للنساء، أو مواعيـد  . أسبوعية عقب صالة الجمعة

غير أنه أثنـاء  . زيارتهن، وإنما يزوره الجنسان فى كل وقت، وكل يوممخصصة ل
ويقام للفولى مولد سنوى فى الفترة مـن  . إقامة الحضرات تقف النساء جانباً للفرجة

وتقام له الليلة الكبيرة فـى   -ليلة اإلسراء والمعراج  -رجب من كل عام  ٢٧-٢٠
  . لطرق الصوفيةرجب حيث تشترك فى إحياء المولد العديد من ا ٢٨

 –بصرف النظـر عـن مـدى واقعيتهـا      -ويتضح من حكاية سيدى الفولى   
التنافـس بين المسلمين والمسيحيين، حيث تؤكد الحكاية علـى تصـديق وتسـليم    

  . بوالية الولى -األجداد  -المسيحيين 

  سيدى ترك    -٢

يقع ضريحه داخل جامع كبير، وبه مكان مخصص لجلوس النسـاء يفصـله      
وقد كان الضريح مهمالً منذ سنوات، ولـم  . ـن باقى المكان ستار أخضر اللونع

التى زادت بشكل  -إال أن تبرعات أهل الخير. تكن فيه حصيرة واحدة تكسو أرضه
ساهمت فى تجديده وطالئه، وفرشه بالموكيت بـدالً   -ملحوظ فى السنوات األخيرة 
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  . تحفمن الحصير، وإنارته بالثريات، وتزيينه ببعض ال

. وتشرف الطريقة الرفاعية على الضريح، وخادم الضريح هو أحد أعضـائها   
ومن كرامات الولى أنه ظهر لطفلة فى الثانية عشرة من عمرهـا، كـان والـدها    

ونبهها إلـى   -ثم انقطع عن تلك الصالة  -يواظب على صالة الفجر فى ضريحه 
كـان   ١٩٦٧ه عقب حرب كما يحكى أن. أهمية أن يواظب والدها على تلك الصالة

الظالم دامساً، وكان أحد المارة سائراً فى رعب بعد أن شـاهد بعـض الشـياطين    
وعندئذ شاهد شيخاً طيباً يحمل . يلعبون حول كنيسة مارجرجس القريبة من الضريح

عصا فضية أخذ يطمئنه، ويهدئ من روعه، ومشى معه إلى الضريح حيث عرفـه  
  . المقام صاحب هذا) سيدى ترك(بنفسه فهو 

شعبان  ٢٧: ٢٥ويزور الناس الضريح طوال أيام األسبوع، ويقام له مولد من   
  .وليس للولى تخصصات محدودة. من كل عام

فسيدى . وتحمل الحكاية الثانية أيضا مالمح التنافس بين المسلمين والمسيحيين  
عبـون  ترك هو الملك الفارسى المنقذ من ظالم الليل الدامس، بينمـا الشـياطين يل  

  .ويمرحون حول الكنيسة

  سيدى المغربى -٣

يقع مقامه فى مسجد متسع بعض الشىء، يضم نخلة يسـتخدم النـاس بلحهـا    
ويرى خادم الضريح أن كرامات الولى كثيرة من . كبركة، رغم أنها ال تطرح سنوياً

أهمها أن الضريح كان قديماً ومهمالً، ولكن فى فترة وجيزة تم تجديـده وطـالؤه،   
ويعكـس  . ويقام للولى مولد يستمر لثالث ليال فى شهر شعبان. ء دورة المياهوإنشا

تـأثير   -وهو ما اعتبره خادم الضريح كرامـة   -تجديد الضريح فى فترة وجيزة 
بعض الظروف االقتصادية العامة، ممثلة فى الهجرة للبلدان النفطية، ومـا تبعهـا   

دفعهم إلى تقديم المزيـد مـن    مـن تحسين لدخول الكثيرين من سكان المدينة، مما
  . التبرعات والهبات لتلك المساجد، وغيرها

وهكذا تعكس الحاالت السابقة ما تحمله ظاهرة تكريم األولياء فى مدينة المنيـا  
من جوانب اعتقادية مرتبطة بالظاهرة تتشابه إلى حد كبير مع تلك المنتشـرة فـى   

كما توضـح تلـك   . بوجه عام مدينة القاهرة، وفى سائر أرجاء المجتمع المصرى
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الحاالت تأثير الظروف العامة للمجتمع األم التى أسهمت جميعها فـى مزيـد مـن    
اإلحياء للظاهرة واالهتمام باألضرحة، كما لمسنا كيفية طـرح الظـاهرة لـبعض    

  . الكرامات كميكانزمات تدعم توازنها واستمرارها

لعام، إال أن هنـاك بعـض   وإلى جانب تأثر الظاهرة بكافة أبعاد واقع النسق ا
الممارسات والكرامات التى تعبر عن ظروف البيئة، والتـى تحمـل قـدراً مـن     

فالنخلة فى ضريح سيدى المغربى يكثر وجودها فـى بيئـة الوجـه    . الخصوصية
فـى  " بالملوحـة "فى كرامة السيدة عائشة بالقـاهرة  " الفسيخة"وقد استبدلت . القبلى

والمعروف أن الملوحة مرتبطة . تفاصيل الكرامة كرامة سيدى حامد مع ثبات باقى
كما أن مياه بئر سيدى المساعيد تعكس ارتباطاً . وشائعة فى بيئة الوجه القبلى أيضا

بـأقلهم  ) كالقنائى(بالبيئة وبالصلة التى يمكن أن تربط مشاهير أولياء الوجه القبلى 
  . شهرة

: ة المنيا األضرحة التاليـة وإلى جانب األولياء السابق اإلشارة إليهم تضم مدين
القرطبى، حبيب القشيرى، اللمطى، المشطوبية، المنوفى، ويوسف، محمد القطيعـى  

ابن عم أبو (، عبد اهللا، على المصرى )تضم أسرته أولياء آخرين هم والديه وخالته(
ويضم الضريح األخير مقامات على الزمجى، ومحمد العريـان،  ). العباس المرسى

  . وعمران

هذا العدد من األولياء فى مدينة المنيا يتطلب المزيد من البحث المتعمـق  ولعل 
  . والتصنيف الذى آمل أن يتم فى مراحل تالية

  
  تأثير اإلحياء السلفى على ظاهرة تكريم األولياء: ثانياً

    
لقد كان المحور األساسى للجزء األول من هذه الدراسة هو التحقق من مـدى  

دينى  -حيث لمسنا بعض أبعاد ذلك التأثير . النسق الجزئىتأثير النسق الكلى على 
أن يكون التركيز على بعد  –ثانياً  –وأحاول فى هذا الجزء . أو سياسى، واقتصادى

وقد نبعت محاولة االهتمام بتأثير . واحد فقط هو تأثير اإلحياء السلفى على الظاهرة
  . من واقع مدينة المنيا نفسها -بصفة خاصة-ذلك البعد

ولكل منهما تـأثيره المتبـاين   . فقد أصبحنا أمام إحياء سلفى إسالمى ومسيحى  
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فهناك فارق متميز بين مكانـة األوليـاء فـى الـدين     . على ظاهرة تكريم األولياء
فاإلسالم ال يعرف عمليـة رسـامة   . "اإلسالمى ومكانة القديسين فى الدين المسيحى
خيص من جانب القائمين على الـدين  الولى أو القديس، أى أنه ليس محتاجاً إلى تر

ومعنى ذلك أن كل الممارسات الـدائرة فـى مجـال    . الرسمى لكى يكتسب مكانته
  .)٩("األولياء ال تربطها بالدين صلة من شرع أو سنة

وهكذا تكون النتيجة المنطقية لإلحياء السلفى المسيحى هى إحيـاء للقديسـين     
حياء السلفى اإلسالمى الذى يهدف إلـى  والكنائس، وذلك عكس النتيجة المنطقية لإل

رفع لواء الدين الرسمى، ومحاربة كل ما هو بدعة وخرافة، وبالتالى يصبح المتوقع 
فى هذه الحالة القضاء على مظاهر التكريم المختلفة ألنها تتناقض وتتعـارض مـع   

  . تعاليم الدين الرسمى

بالفعـل   -وجدنا أن هناك وإذا تتبعنا آثار ذلك اإلحياء السلفى فى مدينة المنيا  
فقد كثرت احتفاالتهم، وأصبحت تقام فى أيـام  . اهتماماً واضحاً بالقديسين وبالكنائس

. األحد والجمعة من كل أسبوع، كما اتسع مجال الخدمات التى تؤديها تلك الكنـائس 
ففى كل منها معرض دائم لبيع الهدايا واأليقونات، ومكتبات لبيع الكتـب، وأخـرى   

يع شرائط التسجيل، كما تقام فيها بين الحين واآلخر معـارض لبيـع مـا    صوتية لب
هذا إلى جانب أن بعض المتطـوعين يقومـون بإعطـاء    . ينتجه الشباب المسيحى

الدروس الخصوصية لمختلف مراحل التعليم فى مجموعات دراسية مجانيـة، كمـا   
  . ألحقت ببعض الكنائس وحدات صحية للعالج بأجر رمزى

نا إلى تأثير اإلحياء السلفى اإلسالمى على الظـاهرة، وجـدنا تـأثراً    وإذا انتقل  
فأعضاء تلك الحركة يـرون أن األوليـاء قـد ورد     –كما سبقت اإلشارة  –مختلفاً 

ذكرهم فى القرآن الكريم، وأنه يجب اتخاذهم كقدوة، ولكن ما يحدث على المستوى 
لـذا فهـم يرفضـون    .هالشعبى من الممارسات ينافى الدين الرسمى ويتعارض مع

 -خاصة إذا كان فى موضع القبلـة -الظاهرة، ويرفضون الصالة فى مسجد به ولى
. والطواف حول األضرحة، كما يرفضون أن تكون هناك وساطة بين البشـر واهللا 

ومن هنا هم يمتنعون عن زيارة األضرحة، ويعترضون على االحتفاالت التى تقـام  
ى آراؤهم فقد عبروا عنها باحتجـاجهم وهـدمهم   وإذا كانت هذه ه. لتكريم األولياء

ولكن أهالى الحى الواقع به الضريح ما لبثـوا أن أعـادوا   . لضريح سيدى عبد اهللا
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كما اعترضوا على بعض المواكـب واالحتفـاالت الخاصـة    . بناءه بصورة أفضل
إال منع ذويهم -على حد قولهم-وهم ال يستطيعون اآلن. باألولياء ولكن دون جدوى

، وبصـفة  "سوى الكلمة والوعظ واإلرشاد"داء تلك الممارسات، أو ليس أمامهم من أ
  ). ٥إخبارى" (أهالى القرى الجهلة"خاصة مع أهل مدينة المنيا حيث يصعب إقناع 

مما سبق ورغم جهود حركة اإلحياء السلفى ومحاوالت القضاء على ظـاهرة    
لما تجـده مـن مصـادر     –ر بل هى تزده –تكريم األولياء، إال أن الظاهرة باقية 

  :تدعمها وتغذيها أذكر فى مقدمتها

على إخضـاع  "فقد كانت الدولة حريصة منذ عدة سنوات : تشجيع الدولة -١
لوزارة األوقاف التى أنيطت بهـا مهـام   -وفى مقدمتها المساجد-المؤسسات الدينية

بت وزارة وهكذا لع. النهوض بالمساجد وجعلها أداة لتشكيل اتجاهات وسلوك األفراد
األوقاف دورها فى تنفيذ االتجاهات السياسية العامة للنظام من خالل نشرات شهرية 
للوعاظ ومشايخ المساجد فى جميع أنحاء المجتمع المصرى تحدد فيها موضـوعات  

كما تدعم وزارة األوقـاف الطـرق   . )١٠("الخطب وعناصرها، والقيم المطلوب بثها
نحهم العديد من الحقوق والتيسيرات، وفى مقدمتها الصوفية، وتقدم لهم الحماية، وتم

  . التصاريح الخاصة باالحتفاالت باألولياء وإقامة الموالد

المالحظ أن للطرق الصوفية فى مصر شأنا وأى شأن، " :الطرق الصوفية -٢
فاألرقام تقول أن . فهى من أقوى جماعات الضغط فى المجتمع المصرى المعاصر

عدد أبناء الطرق الصوفية المنتظمين ستة ماليين، وأن طريقة، وأن  ٦٧فى مصر 
هناك ثمانى طرق صوفية غير مسجلة ومشايخها ومريـدوها كلهـم مـن حملـة     

مولداً يحضرها أكثـر مـن    ٢٨٥٠كذلك نعرف أن لدينا حوالى . المؤهالت العالية
حـاملى   ٣برتبة لـواء، و  ٢نصف سكان الدولة، وأن بين مشايخ الطرق الحاليين 

وال شك أن هناك عالقة طردية وثيقة بـين  . )١١("اه، وسفير سابق، ومدير عامدكتور
فالطريقة الصوفية هى المدرسة األكيدة لهذه . الطرق الصوفية والدعوة إلى األولياء"

وقد ذكر أحد أعضاء الطريقـة  . الدعوة، كما أن ارتباط الطرق بالموالد ارتباط أكيد
أن تكريم األولياء واالحتفال بموالـدهم يجـب أن   ) ١إخبارى(الرفاعية بمدينة المنيا 

" يستمر ألن فى ذلك تكريم للولى، كما أن هناك الكثيرين الذين يسـترزقون منهـا  
  . كالباعة، وأصحاب السرادقات والخدمات والقائمين على األضرحة
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يعد التنافس بين كنائس القديسين، وأضرحة األولياء واضحاً إلى  :التنافس -٣
. مدينة المنيا، لعل ذلك قد اتضح فيما يروى من بعض كرامات األولياء حد بعيد فى

ففى مقابل النشاط الواضح . وقد أدى ذلك التنافس إلى مزيد من االزدهار لكل منهما
للكنيسة كان هناك نشاط واضح أيضاً من قبل العديد من القائمين على الجوامع التى 

ذور تدعيمها بشكل مزدهر شـمل  تضم أضرحة أولياء، ومن ثم طرحت الظاهرة ب
االهتمام بحاالت المبانى من حيث طالئها وزينتها، إلى جانب تقديم العديـد مــن   
الخدمات ، مثل إجراء عقود القران للشباب مجاناً، وعقد محاضرات وندوات دينية، 
وتقديم األكفان للموتى من الفقراء مجاناً، وإنشاء مكتبات تضم العديد من المؤلفـات  

يتم جمعها من تبرعات أهل الخير ومن النـذور  (نية، وتقديم المساعدات للفقراء الدي
أنهم حالياً يقدمون مساعدات كثيرة ) ١إخبارى (وقد ذكر ). لتوزع على الفقراء سراً

للفقراء المسلمين بعد أن كان قس الكنيسة يسخر منهم ويسألهم ما إذا كانوا يريـدون  
  . مع وحدات صحية للعالج بأجر رمزىمساعدة، كما أنشئت فى بعض الجوا

ومما يعكس أن التنافس هو أحد الروافد التى تغذى الظاهرة اسـتنكار بعـض     
وما تقدمه تلك الكنائس -خاصة يوم الجمعة -خدام األضرحة كثرة احتفاالت الكنائس

لكن زوار الضـريح بقـوا   .. همه عاملينها جامعة من الحضانة للكلية "من خدمات 
  ). ١إخبارى" (رحة بقت أحسن والنذور أكثرأكثر، واألض

وأخيراً فإنه ما من شك فـى  : األولياء جزء من المعتقد الشعبى المصرى -٤
أن أهم المقومات التى دعمت بقاء واستمرار الظاهرة هو كونها أحد مكونات المعتقد 

وليس أدل . الشعبى المصرى، وجزء من شخصية اإلنسان المصرى وواقعه الثقافى
أنـه ال   -وهو رجـل مسـن    -لك من قول أحد أعضاء الجماعة اإلسالمية على ذ

يطوف حول ضريح الولى، وإنما يزور بعضهم أو يقف ببـاب بعضـهم لقـراءة    
وهكـذا يتـدعم   . الفاتحـة ألنه يرى أن زيارة الولى قد غرست فينا وفى عقيـدتنا 

وما تطرحـه  الفرض القائل باستمرار الظاهرة حيث أن ما يطرأ عليها من تغيرات 
  . الظاهرة من بدائل ما هو إال مزيد من التدعيم من أجل الحفاظ على البقاء

ويؤكد على ذلك ما أقيم هذا العام من احتفاالت لألولياء، فقد تم االحتفال بمولد   
كمـا تـم   . لمدة ثالث ليال بدالً من ليلة واحـدة  –على سبيل المثال  –سيدى ترك 

فى مهرجان شعبى حضره الناس من كل مكان، حيث االحتفال بمولد سيدى الفولى 
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  ). ١،٨إخبارى(كان االحتفال أكبر من كل احتفاالت السنوات السابقة 

وقد قدم بعض اإلخباريين تفسيراتهم لتعاظم االحتفاالت بأن ذلك يرجع إلــى    
. أن مولد السيدة زينب قد أقيم مبكراً بالقاهرة وتم اإلعالن عن مولد سيدى الفـولى 

هناك فى القاهرة ليتابعوا احتفالهم بمجيـئهم لسـيدى   " الحج"تالى استطاع الناس وبال
  . كما أن هناك تنافس واضح بين الناس على إقامة الخدمات فى المولد. الفولى

وقد أسهم كل ما سبق فى جعل موالد مدينة المنيا هذا العام مهرجانات شـعبية    
  . قبل أتباع اإلحياء السلفى رغم كل الجهود التى بذلت من. أكثر ازدهاراً

  بيانات اإلخباريين األساسية

الحالة   المهنة  التعليم  السن   النوع   رقم األخبارى
  الزواجية

خادم ضريح   يقرأ ويكتب  ٦٠  ذكر  ١
وعضو طريقة 

  صوفية
  متزوج

دكتوراه فى   ٣٥  أنثى  ٢
  اآلداب

  مدرس بآداب المنيا
  متزوج

عقيد بمباحث أمن   بكالوريوس  ٤٠  ذكر  ٣
  لدولةا

  متزوج

  أعزب  معيدة بآداب المنيا  ليسانس آداب  ٢٣  أنثى  ٤
عضو جماعة   طالب جامعى  ٢٠  ذكر   ٥

  إسالمية
  أعزب

موظف وعضو   بكالوريوس  ٣٥  ذكر  ٦
  جماعة إسالمية

  متزوج

موظف وعضو   بكالوريوس  ٣٤  ذكر  ٧
  جماعة إسالمية

  متزوج

  أعزب  طالب بآداب المنيا  طالب جامعى  ١٩  ذكر  ٨
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  جع والهوامشالمرا
دراسة عن بعض القديسين . سيد عويس، اإلبداع الثقافى على الطريقة المصرية-١

  . ٤٨ص ١٩٨١طبعة أولى، سبتمبر . دار الطباعة الحديثة. واألولياء فى مصر

  . ٤٨مرجع سابق ص . سيد عويس، اإلبداع الثقافى

-١٩٠ص ص . ١٩٦٩القـاهرة  . انظر محمود شلتوت، الفتاوى، دار الشروق-٢
  . ٤٣،٤٤ص ٢جـ. علم الفولكلور. من محمد الجوهرى. ١٩١

ـ . محمد الجوهرى، علم الفولكلور-٣ ، دراسـة المعتقـدات الشـعبية، دار    ٢جـ
  . ٤٤ص ١٩٨٠المعارف،  الطبعة األولى 

  . ٤٥مرجع سابق ص . علم الفولكلور: محمد الجوهرى-٤

النظريـة  "أحمد،  سعاد عثمان: لمزيد من التفاصيل حول وظائف األولياء انظر -٥
دراسة ميدانية لتكريم األولياء فـى المجتمـع   . الوظيفية فى دراسة التراث الشعبى

  . ١٩٨١، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس، "المصرى

نبيل عبد الفتاح، المصحف والسيف، صراع الدين والدولة فى مصـر، رؤيـة   -٦
  . ٨٣،٨٤مدبولى، القاهرة بدون تاريخ نشر، ص ص أولية للقضايا األساسية، مكتبة 

دراسة تاريخية ورؤية . جذورها وأسبابها. جمال بدوى، الفتنة الطائفية فى مصر-٧
  . ٦٤القاهرة ص . تحليلية، منشورات سمير أبو داود، المركز العربى للصحافة

  . ٦٧سيد عويس، اإلبداع الثقافى، مرجع سابق، ص -٨

  .٦٨مصحف والسيف، مرجع سابق، ص نبيل عبد الفتاح، ال-٩

  .٣٣، ٣٢المرجع السابق، ص ص -١٠

  .٦٧سيد عويس، اإلبداع الثقافى، مرجع سابق ص -١١

  .٨٧-٨٦المرجع السابق، ص ص -١٢
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  الفصل الثالث
  تغير المعتقدات الشعبية السحرية 

  (*)فى مجتمع محلى مصرى
  

  تمهيد

 ٣٩٠خرجت الدراسة األصلية لتغير المعتقدات الشعبية السـحرية فـى     
  :صفحة مقسمة على ثالثة أبواب تضم عشرة فصول على النحو التالى

األول : نظرية التطور الثقافى االجتماعى ويضـم فصـلين   :الباب األول
يستعرض األسس النظرية للتطور الثقافى واالجتماعى، ويقدم الثانى تعريفـاً  

  . للسحر

عرض نقدى لبعض الدراسات السابقة عن السحر، وينقسم  :الباب الثانى
الثالث ويتناول الدراسات العالمية والمصرية، والرابع ويتعرض : إلى فصلين

  .لفروض الدراسة الميدانية ومناهج البحث

الفصل الخامس عن . الدراسة الميدانية ويضم ستة فصول :لثالباب الثا
مجتمع الدراسة، والسادس عن العملية السحرية، والسـابع عـن ممارسـى    

المعتقدون، والتاسع عن عالقة السحر ببعض : السحر، والفصل الثامن بعنوان
أما الفصل العاشر فاختتمت به الدراسة بإلقاء  نظرة على .األنساق االجتماعية

تقبل التراث الشعبى السحرى، وذلك باإلضافة إلى المالحق التى تتضـمن  مس
  . بطاقات اإلخباريين ومراجع ومصادر الدراسة

وسيتم عرض أهم محتويات الدراسة مـن خـالل مقدمـة توضـح     
موضوع الدراسة، واإلجراءات المنهجية للدراسة، ثم أهم النتـائج الميدانيـة   

  :وذلك على النحو التالى
                                                            

كتبت هذا الفصل الدكتورة منى الفرنوانى أستاذ علم االجتماع المساعد بكلية البنـات،   (*)
  . جامعة عين شمس
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  ضوع الدراسةمو: أوالً
  
يهدف هذا البحث إلى دراسة تغير المعتقدات الشعبية السحرية باعتبارها    

أهم الجوانب التى تعبر عن طبيعة البنية الثقافية، األمر الذى يؤدى إلى مزيد 
من اإليضاح لشخصية المجتمع المصرى، وذلك فى ضوء التغيرات المختلفة 

ذلك من صراعات بين عناصـر   التى يتعرض لها مجتمعنا، وما قد ينتج عن
الثقافة التقليدية وبين عوامل التغير المختلفة، األمر الذى قد يظهـر نوعيـة   
المعتقدات السحرية، ومدى التغيرات التـى نالتهـا، ومـدى اتجـاه النسـق      
االعتقادى السحرى إلى البقاء واالستمرار أو االنحسار، وما قد ينتج عن ذلك 

  . نمية التى يهدف إليها مجتمعنا المصرىمن عوامل معوقة لعمليات الت

وإذا كانت نظرية التطور الثقافى االجتماعى تتبنى فكرة التطور الـذى    
يؤدى إلى التغير، ويقوم فى نفس الوقت على قاعدة من االستمرار،فقد حاولت 
هذه الدراسة اختبار مدى صدق األسس النظرية لقضايا نظرية التطور الثقافى 

حدى مجاالت الدراسة األنثروبولوجية، واالستفادة من هـذه  واالجتماعى فى إ
القضايا فى فهم هذا الجانب من الثقافة الشعبية المتركزة حـول المعتقـدات   

  . الشعبية السحرية

ولتحقيق هذه األهداف كان البد من دراسة الموضوع فى مجتمع تعرض   
ه لتغيرات بنائية حاسمة، ومن ثم فقد وضعت عـدة محكـات لحـدوث هـذ    

وقد برز التصنيع كمحك أولى يمكن من خالله الوصول إلى مدى . التغيرات
مواكبة التغيرات الالمادية للتغيرات المادية، ومن هنا برزت مدينـة المحلـة   
الكبرى على رأس قائمة لعدة مجتمعات، وذلك ألن مدينـة المحلـة مدينـة    

هـا المصـانع   ثم أنشئت ب. قديمـة كانت تعتمد على الصناعة اليدوية للنسيج
الحديثة، األمر الذى أدى إلى توافد اآلالف من العمال للعمل بها، ومع توافـد  
هذا الكم حدثت تغيرات مختلفة إلى جانب تلك التى قامت من خـالل إنشـاء   

  . المصانع ذاتها
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  اإلجراءات المنهجية للدراسة:ثانياً
هدف البحـث إلـى دراسـة الظـاهرة مـن الوجهـة       : مناهج البحث  
ومن ثم فلقد صاحب استخدام المنهج األنثروبولـوجى عـدة   . ثروبولوجيةاألن

وذلـك لتحقيـق   الدراسة الكشفية واالستطالعية مناهج وأساليب علمية منها 
األول نظرى من حيث االطالع على الدراسات السابقة والتحديد العام : هدفين

سـى  لمنهج البحث، والثانى تطبيقى للتعرف على مدى اإلقبـال علـى ممار  
السحر ومواعيد الزيارات والوصول إلـى اإلخبـاريين ممـن لهـم خلفيـة      

  :وأهم المناهج. واتجاهات نحو المعتقدات السحرية

وساعد على اختيار مدينة المحلة الكبرى إلجـراء  : المنهج اإليكولوجى
الدراسة الميدانية وقاد إلى عرض خرائط توضح موقع المدينـة وتقسـيمها   

مـنهج دراسـة   . السحر وتوزيعهم داخل المدينـة  الداخلى وموقع ممارسى
أفاد فى إجراء مسح للسحرة بالمدينة وتقسيمهم تبعاً لنوعية ممارساتهم : الحالة

عزائم سحرية، تلبس سحرى، كما تم من خالله وضـع   -قراءات قرآنية  -
استخدمت المقارنـة  : المنهج المقارن. عدة محكات الختيار حاالت الدراسة

وللوصول إلـى  . ف على التغيرات داخل منطقة جغرافية محددةالزمنية للتعر
تبنت الدراسة : المنهج الفولكلورى. اختيار إخباريين من كبار السن والشباب

أيضا األبعاد الفولكورية من حيث أهمية المنطقة المدروسة كمنطقـة ثقافيـة   
ـ  ا تتميز ببعض السمات الجغرافية، كما كان للبعد التاريخى فضل فى تتبع م

وأسهم البعد السوسيولوجى فى . طرأ من تغير فى النسق االعتقادى السحرى
معرفة مدى اختالف المعتقدين من حيث النـوع والسـن والمهنـة والحالـة     
التعليمية والطبقية، إلى جانب اختالف اتجاهاتهم نحو األهداف التـى يسـعى   

لمعتقـدات  وأسهم البعد السيكولوجى فى إظهار مدى تدعم ا. السحر لتحقيقها
وقـد  . السحرية فى نفوس األفراد من خالل الوظائف التى يؤديها فى حياتهم

بوسائله وأدواته دوراً فى الوصول إلى المـادة  المنهج األنثروبولـوجى  لعب 
ومن ذلك المالحظـة حيـث تمـت مالحظـة     . المطلوبة من مجتمع البحث

ونوعية العالقات إيكولوجية المدينة، وكذا طريقة تعامل الساحر مع العمالء، 
التى قد تنشأ بين العمالء فى أوقات انتظار دورهم، ومشاعرهم تجاه ممارسى 
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فى المالحظة بالمشاركة وأفادت . السحر، واختالفهم بين الشباب وكبار السن
التجاء الباحثة إلى بعض ممارسى السحر بوصفها عميلة تبحث عـن عـالج   

ألوليـاء المشـهورين بعـالج    مشكلة ما، كما أتاحت لها زيارتها ألضرحة ا
كما . التلبس فرصة التعرف على مدى عالقة النسق السحرى بنسق المعتقدات

وتم وضـع تخطـيط عـام    . إلى جمع بيانات تفصيلية المقابلةأدى استخدام 
ومن ثم انقسمت إلـى  . للمقابالت تبعاً لنوعية البيانات المراد الحصول عليها

ت فى الدراسة االستطالعية والتى هـدفت  مقابالت أولية، ومنها تلك التى تم
إلى الوصول إلى اإلخباريين، وأخرى مع بعض ممارسى السحر، ومقابالت 

. مركزة وموجهة إلى التعرف على صـلب جوانـب المعتقـدات السـحرية    
. وانقسمت بدورها إلى مقابالت مع اإلخبـاريين ومـع ممارسـى السـحر    

بعض األسئلة من دليل المعتقدات واستعانت الباحثة فى تقنين هذه المقابالت ب
وقد تم اختيار األسئلة التى تركز على معرفة الجوانب التى تخـص  . الشعبية

الممارسين، إلى جانب تركيزها على الوسائل التى يؤدون بهـا ممارسـاتهم،   
كما تم وضع أسئلة لم يتعرض . واستبعدت األسئلة التى تخص السحر الشعبى

وهناك أيضـا  . تها من واقع المالحظة الميدانيةلجوانبها الدليل وظهرت أهمي
المقابالت المركزة مع بعض عمالء السحرة، ومعرفة الدافع السحرة، ومعرفة 
الدافع إلى ممارستهم للسحر، والدور الوظيفى للسحر فى حياتهم، والمقابالت 
  . غير الموجهة، وتمت مع بعض عمالء السحرة فى صورة األحاديث العابرة

  
  :بشرى للدراسةالمجال ال

  . كمجال بشرى للدراسة" المعتقدون"اتخذت الدراسة عمالء السحر   
  

  التعريف اإلجرائى للسحر

السـحر  : "وضعت الدراسة تعريفاً إجرائياً للسحر يقود دراستها الميدانية  
هو الوسيلة التى يتمكن من خاللها بعض األفراد من االتصـال بموجـودات   

بهدف الحصول على مساعدتهم التى يمكن عـن  "الجن: "عالم ما فوق الطبيعة
طريق تحقيق بعض األهداف التى يصعب تحقيقها بالطرق والوسائل العاديـة  
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  ". أو العلمية
  

  :النقطة الصفرية

كنقطـة صـفرية    ١٩٢٧وضع تاريخ دخول التصنيع إلى المدينة عام   
  . يمكن من خاللها مالحظة التغير فى نسق المعتقدات السحرية

  
  دراسةفروض ال

بلورت الدراسة عدة قضايا وفروض استخلصت من التـراث النظـرى   
للمعتقدات السحرية والواقع اإلمبيريقى فـى المجتمـع المصـرى ومجتمـع     

وهـذه القضـايا   .الدراسة الميدانى ومن نظريات التطور االجتماعى والثقافى
  . والفروض هى

، وتستمد توجد المعتقدات والممارسات السحرية فى مجتمع الدراسة -١
  . وجودها واستمراريتها بفعل عوامل تساعد على ذلك

تتوزع المعتقدات والممارسات السحرية وتنتشر بدرجات متفاوتـة   -٢
وفقاً لعوامل اجتماعية كالطبقة والفئة العمرية والمستوى التعليمى والمهنة،كما 

    .تتجاوز الحدود المكانية المحلية واإلقليمية لمجتمع البحث

القة بين التغير فى جوانب الثقافة المادية المتمثلة فى التصنيع ثمة ع -٣
وبين تغير الجوانب المختلفة للنسق االعتقادى السـحرى مـن حيـث مـدى     

  . انتشاره

ثمة عالقة بين التغير فى جوانب الثقافة المادية المتمثلة فى التصنيع  -٤  
صـره  وبين تغير الجوانب المتصلة بالسحر من حيث انحسـار بعـض عنا  

  .واختفائها

تتحدد أوضاع النسق االعتقادى السحرى فى المستقبل فـى ضـوء    -٥  
  . طبيعة التغيرات البنائية التى تطرأ على المجتمع وفى مقدمتها التصنيع
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  أهم النتائج الميدانية للدراسة: ثالثاً
  

  العملية السحرية - ١
  

ر فى ويقصد بها الوسائل واألدوات التى يعتمد عليها ممارسو السح
وتشير الدراسة الميدانية إلى أن أداء العمل السـحرى ال  . أداء سحرهم

يتـم إال من خالل االتصال بعالم الجن، حيث تعتمد جميـع األسـاليب   
 -وتقسم هذه الطرق إلى القراءات القرآنية . والطرق على هذا االتصال

  . التلبس السحرى -العزائم السحرية 

  القراءات القرآنية) أ(   

مد هذه الطريقة على االتصال بالجن من خالل قراءة بعـض آيـات   تعت  
قرآنية أو اسم من أسماء اهللا، وتعلم سر االتصال يـتم مـن خـالل انتمـاء     
الممارس إلحدى الطرق الصوفية، والتى تأسست كل منها على يد قطب يعلم 

ولكل قطب عدد من الخلفاء أو المشايخ تتلمذوا على يديه وتعلمـوا  . أسرارها
ولكل طريقة أتباع يطلق علـيهم المريـدون يتعلمـون    . نه أسرار الطريقةم

. أسرارها على يد الشيخ ويتطلب دخولهم الطريقة ما يسمى بالعهد أو الميثاق
ولكل طريقة قوانين، وتعاليم تنظم سلوك أعضائها وعالقاتهم، كما تتضـمن  

هذه األسس،  وتعد. األسس التى يترقون وفقاً لها من مكانة صوفية إلى أخرى
ومن هذه األسرار، تلك التى . والقوانين من األسرار التى يحافظ عليها الشيخ

تتعلق بإعطاء إذن للمريد بقراءة آيات من القرآن، واسم من أسماء اهللا بهدف 
تحضير الجن الخادم لهذه اآلية أو هـذا االسـم، وإعطـاء اإلذن ال يـتم إال     

ت روحانيـة وقـدرة علـى الصـبر     للمريدين الذين يتوسم فيهم الشيخ صفا
والتحمل وحب الخير والرغبة فى مساعدة الغير، ويتضمن األذن العديد مـن  

  -:التعليمات التى ينقلها ويعلمها الشيخ إلى المريد ومنها

وتعنى االمتناع عن أداء بعـض الممارسـات   : "التابو"المحرمات  -١
ف المحرمات مـن  وعلى الرغم من اختال. بهدف االرتفاع عن شهوات الدنيا

طريقة صوفية إلى أخرى، فإنها جميعاً تتضمن التطهر، والصيام، واالمتنـاع  
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عن تناول بعض المأكوالت، وتحريم االتصال الجنسـى، والصـالة بصـفة    
هذه المحرمات بدقة فى الفترة الزمنية التى عن مع مراعاة االمتناع . مستديمة

  . ويحددها الشيخ ليصل المريد إلى االتصال المرج

وقد تتم . ويلى التحريم، الخلوة، وفيها يختلى المريد إلى اهللا :الخلوة -٢
. وتقام فيها الصـالة وقـراءة القـرآن    .فى أحد المساجد أو فى منزل المريد

ويتم تحديد المدة بناء على أوامر . وتختلف مدة الخلوة من طريقة إلى أخرى
  . الشيخ

يقوم الشـيخ بإعطـاء اإلذن    ويلى أداء الخطوات السابقة أن: اإلذن -٣
للمريد، وهو عبارة عن اآلية القرآنية أو االسم الذى يختاره الشـيخ المريـد   

. وبعد إعطاء اإلذن يقوم الشيخ بتحديد عدد مرات القراءة لمدة معينة. للقراءة
وبعد هذه المدة، يقوم المريد بإخبار الشيخ إن كان قد رأى إشارة تفيد بوقوع 

قد تكون ظهور قطة بيضاء أو بصيص مـن النـور، أو    ةواإلشار. االتصال
ويؤهل الشيخ المريد بالثبات حين ظهـور اإلشـارة   .  الخ... سماع صفارة 

 اإلشـارة وفى حالة عدم ظهور . حتى ال يختفى الجن وال يظهر مرة أخرى
هكـذا   األمـر ويظل . يشير الشيخ على المريد بمداومة القراءة وزيادة عددها

ويتم عقد نوع من التحالف بين المريد والجن يؤهلـه  . لجنإلى حين ظهور ا
  . السحرية األعمالألداء 

هو عبارة عن تعهد يأخذه الممارس على الجنى بطاعـة  : التحالف -٤
ويتعهـد  . أو االسم الذى يقرأه المريـد  القرآنيةالمريد بناء على قوة الكلمات 

المريد فى مساعدته  ابه الجن فى هذا التحالف بأداء جميع الطلبات التى يأمره
السحرية فى مقابل تكريس المريد لنفسه ولوقته فى أداء الخير،  األعمالألداء 

وذلك ألن العمل السحرى من خالل القراءات القرآنية يهـدف إلـى تحقيـق    
وبناء على هذا التحالف يستطيع . يمكن أن يكون وسيلة ألداء الشر الخير وال

مامه كلما رغب فى ذلك إذا ما قرأ اآليات أو المريد استحضار الجن للمثول أ
االسم عدد المرات الالزمة، واستشارته فيما يرغب من الحاالت التى يعـانى  

قد يكون شـيئاً مـن   " واألتر"ووسيلته فى ذلك استخدام األتر، . منها عمالؤه
تر يقوم الممارس بـأداء  ألومن خالل هذا ا. أو مجرد اسمه اإلنسانمتعلقات 
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ويعنى القراءات الالزمة طوال الليل من أجل استشارة الجن فى حل  "التبييت"
  . المشكلة التى يعانى منها العميل وتحديد العالج الالزم له

  
  العزائم السحرية )ب(

تظهر الدراسة الميدانية أن العزائم السحرية تستخدم فى مجتمع البحـث    
. السـفلى  ألداء نمطين من أنماط السحر هما السـحر الروحـانى والسـحر   

. ويستخدم السحر الروحانى بهدف فعل الخير، والسفلى بهدف عمـل الشـر  
ويمكن تبين ذلـك علـى   . ستخدمة فى كال النمطينموتختلف الطرق الفنية ال

  :النحو التالى

يعتمـد ممارسـوه علـى العـزائم السـحرية      : السحر الروحانى -١
 وتمتلـئ . وخاصة من كتب البونى اإلسالمىالمستخلصة من مصادر السحر 

. األغراضالتى تستخدم فى الكثير من  واالحجبة هذه الكتب بالعزائم السحرية
ويمكن أن نتتبع الخطوات التى يتبعها الممارس فى اسـتخدام العـزائم فـى    

  : السحر الروحانى

حيث يتعلم الممارس كيفية أداء الممارسة الفعلية والتـى تـتم   : التعلم *
ممارسة العملية عـدم صـالحية العـزائم    على عدة مراحل، حيث قد تثبت ال

فقد يطمس بعض حروفها فى طباعتها مما يؤدى إلى تغير . الواردة فى الكتب
لذا تظهر أهمية التلمذة على يد بعض الممارسين الفعليين، حيث يقوم . المعنى

  . الشيخ بتحفيظ تلميذه العزائم سواء الخاصة بتحضير الجنى أو لصرفه

العزيمة يبدأ الممارس بتجربة التحضير منفـذاً  وبعد حفظ : التحضـير * 
ومن ذلك، أن يكـون الممـارس علـى    . الشروط والطقوس الواجب اتباعها

البخور، ثـم قـراءة    إشعالطهارة، ظالم المكان الذى تجرى فيه الممارسة، 
  . بالحضور اإلشارةمراً الجن بإعطاء آالعزيمة 

ين الممارس وبين الجن وبعد ظهور الجن يتم عقد معاهدة ب: المعاهدة* 
ويشترط فيها الجن أن يكون الممـارس   ،يتم بمقتضاها التعاون بين الطرفين

طاهر البدن، والملبس، غير شارب للخمر، مؤدياً الصالة، وذلك فى أوقـات  
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 األعمـال وفى مقابل ذلك يتعهد الجن للممارس بمساعدته فى أداء . التحضير
. بد وأن تـدخل تحـت بنـد الخيـر    السحرية التى يطلبها الممارس والتى ال

  . وبمقتضى هذه المعاهدة يكون الجن خادماً للممارس مجبرا على تنفيذ أوامره

يتم فيه االتصال بالجان السفلى من أشرار الجـن،  : السحر السفلى -٢
وال . وأقصى مراتبه تلك التى يستطيع فيها الممـارس االتصـال بالشـيطان   

لى شروطاً خاصة من حيث الطهـارة، أو  يتطلب القيام بممارسة السحر السف
ويتم تعلم السحر السفلى من خالل الكتـب أو  . االبتعاد عن بعض المحرمات
وفيه يتم اتصال الممارس بالجن الشرير بعـد  . التلمذة على يد أحد الممارسين

أداء بعض الطقوس منها النجاسة والتوضؤ باللبن والوقوف على المصـحف  
معاهدة على أداء الساحر للسحر الشـرير فـى مقابـل    ، ويتم فيها ...مقلوباً 

مساعدة الجن له، ويتطلب إجراء السحر السفلى أوقاتا خاصة يسـيطر فيهـا   
  . مالك الشر على مالك الخير

فمـا زال  . وتظهر الدراسة أن ممارسات السحر السفلى لم يصبها التغير  
علـى أن  الممارسون يستخدمون نفس الوسائل والعزائم، كما تشـير أيضـا   

االزدراء والخوف من ممارساته ال زالت تلعب دوراً، مما يعنـى أن هنـاك   
استمراراً فى بعض أجزاء النسق السحرى، وأنه من القوة بحيث أن عوامـل  
التغير التى أصابت البناء االجتماعى العام فى المدينة لم تسـتطع أن تصـل   

  . إليه

  التلبس السحرى) جـ(

ط بين أحد أفراد عالم الجن، وأحد أفراد العالم التلبس هو نوع من االرتبا  
الجن جسد أحد اآلدميـين،   أفرادويمكن القول أنه بمثابة دخول أحد . اإلنسى

التلبس السحرى والتلـبس  : وتشير الدراسة إلى وجود نوعين من التلبس هما
  . المرضى

إال أنه يكون مدركاً  اإلنسانويحدث بدون رضاء : التلبس السحرى -١
تتم بنـاء   اإلنسانه، يضفى هذا النوع من التلبس صفات سحرية على لحدوث

  . والجن المتلبس به اإلنسانعلى المعاهدة التى تقام بين 
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  أسباب التلبس السحرى

ال يوجد سبب واضح لحدوث التلبس السحرى، حيث قد يحدث بسـبب    
إعجاب الجن بأحد اآلدميين ورغبته فى وجود صداقة بينهما، أو قد يحـدث  

  . اإلطالقدون سبب على ب

  أنواع التلبس السحرى

أظهرت الدراسة الميدانية وجود نوعين من التلبس السحرى أحدهما دائم   
ويصبح كما لو كان  باإلنسانيقترن فيه الجن والتلبس الدائم  .واآلخر مؤقت

وهذا النمط يكـون فـى   . قد دخل فى دمه وتصبح العالقة بينهما عالقة دائمة
، وفى هذا النـوع ال يسـتطيع الممـارس    واإلنسانبين الجن حاالت الزواج 

التخلص من الجنى المتلبس به، حتى ولو رغب فى ذلك نظراً للقيـود التـى   
وهناك أيضا التلبس الدائم الذى يرضى به الممارس وال . يفرضها الجنى عليه

يرغب بفك العالقة فيه، حيث أن فائدة العائد االقتصادى الذى يعـود علـى   
وفى التلبس الدائم قد يفرض الجـن  . رس من تلبس الجن له تكون كبيرةالمما

على الممارس، كما قد يتـدخل فـى تحديـد حالتـه      نفسه وشخصيته أيضاً
ويحدث فيـه التلـبس بصـفة     التلبس المؤقتوالنوع الثانى هو . االجتماعية

ففى حالة رغبة . مؤقتة، سواء بناء على رغبة الجن، أو على رغبة الممارس
السـحرية التـى    األعمالجن، يقوم بتحديد الفترة الزمنية للتلبس مع تحديد ال

، أما حاالت التلبس التى تفصم فيهـا  لألفراديرى أن الممارس سيقوم بأدائها 
فترجع إلى شروط المعاهدة التى تقـام بـين    اإلنسانالعالقة بناء على رغبة 

  . م العالقةبهذه الشروط تفص اإلنسانوالجن بحيث إذا أخل  اإلنسان

  كيفية حدوث التلبس السحرى

يحدث التلبس فجأة وبدون سبب، ويبدأ بإحسـاس المتلـبس بـأعراض      
تختفـى  يتم عقد معاهدة بينهما، بعـدها   لإلنسانمرضية، وبعد ظهور الجن 

  .المرضية األغراضجميع 

  المعاهدة

 األعمالبعد ظهوره بمساعدة المتلبس له فى أداء بعض  ويتعهد الجن
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. األمـراض وشفاء بعض  األحجبةوكتابة  األثرية حيث يستطيع قياس السحر
وقد يقوم الجن بفرض شروط على المتلبس به من حيث مدة التلبس أو نوعية 
المالبس التى يجب على المتلبس ارتداؤها أو تحديده لحالته االجتماعية، كمـا  

بينهما أو  يشترط أداء كل ممارساته بهدف تحقيق الخير ويهدده بانقطاع العهد
  .إيذائه إذا لم ينفذ ذلك بدقة

  الخصائص السحرية للتلبس السحرى

تعتبر قاصرة على حد ما، حيث يتحدد تخصصه  للتلبس السحرى قدرات  
فى تشخيص الحالة التى يعانى منها العميل، أو تقديم أسـباب التـأخر فـى    

 .الزواج، أو  بعض حاالت الضيق والتعب التى ال يوجد لها سبب عضـوى 
إلى التلبس المرضـى   األعراضويرجع ممارسو التلبس السحرى جميع هذه 

وهو ما يمكن عالجه بالبخور أو تناول بعض السوائل أو باستخدام . أو الحسد
ومن ذلك يتضح أن هناك استمراراً فى االعتقـاد   .التى يكتبها الجن االحجبة

ـ بالتلبس السحرى، حيث ما زال ممارسوه يستخدمون الطرق التقل فـى  ة يدي
الذى يشير إلى قـوة هـذا    األمرمعالجاتهم دون محاولة تغيير هذه الطرق، 

  . الجانب من النسق السحرى تلك القوة التى حفظته من التغير

من أحد أفراد عالم الجـن   اإلنسانوفيه يتم تلبس : التلبس المرضى -٢
النوع  سبب هذايو. مدركاً لهذا التلبس اإلنسانلسبب أو آلخر، دون أن يكون 

ـ "ة ـويستخدم المعتقدون كلم. من التلبس اآلالم الجسمانية والنفسية " شـاللط
  . إلى هذا النوع من التلبس لإلشارة" اللمس"أو 

  أسباب التلبس المرضى

لعـالم   اإلنسـان يشير الممارسون والمعتقدون إلى أنه ينتج من تعرض   
دخـول إنسـان   ويأخذ التعرض أشكاالً متعددة، حيث قد يكون مجرد  ،الجن

عالم الجن، فيقوم الجن برد أفراد لمكان يسكنه الجن بدون استئذان فيطأ أحد 
ويؤكـد المعتقـدون أن   . فيحدث اللمس اإلنسانأو حتى محاولة إبعاد  اإليذاء

التلبس يحدث فى الجزء الملموس من الجن، ويأخذ المتلبس شكل المرضـى  
للجن الذى  اإلنسانلتعرض  كما قد يحدث نتيجة. كالمصاب بالشلل أو النزيف



٦٣  
  

، )خاصة القطط والكـالب (قد يخرج إلى العالم اآلدمى فى صورة حيوانات 
وقد يحدث التلبس نتيجة . فإذا حاول إنسان ما إيذاء هذه الحيوانات يتم اللمس

وقد يـؤدى  . اإلنسانإعجاب الجن بإنسان ما، أو عدم إعجابه بتصرفات هذا 
إلى حرق أحد أفراد عـالم الجـن    األرض وتساقط دموعه على اإلنسانبكاء 

كما يشير المعتقدون إلى إمكان حدوث التلبس بـدون  . ومن ثم يحدث التلبس
 األعراضويصاحب هذا النوع من التلبس حدوث بعض . اإلطالقسبب على 
لذا أطلقت الدراسة عليه اسم التلـبس المرضـى، حيـث تظـل     . المرضية
عكس التلبس السحرى الذى تنتهى المرضية مالزمة للمتلبس على  األعراض

المرضية  األعراضوعند حدوث . بمجرد ظهور الجن المتلبس األعراضفيه 
وبعـد فشـله يـتم    . ال يعرف المتلبس سببها ومن ثم يلجأ إلى الطب للعالج

. ، بعدها يبدأ المريض فى البحث عن إمكانية تلبسهاألولياءاللجوء إلى زيارة 
ن خالل أخصائى التعامل مـع الجـن، وهـم    ومن ثم يلجأ إلى معرفة ذلك م
ويتخصص السحرة فى العالج، أمـا الـزار   . السحرة ومنظمو حفالت الزار

  .فيعمل فقط على تخفيف اآلالم التى يسببها التلبس

  عالج التلبس من خالل ممارسى السحر

تشير الدراسة الميدانية إلى وجود عوامل االستمرار فى عالج التلـبس    
السحر حيث ال يزال االعتقاد فى قدرة الممارسين قائمـاً،  من خالل ممارسى 

وذلك أما بفك التلبس بطرد الجن من جسد المتلبس به أو بصرف هذا الجـن  
ووسيلتهم فى ذلك الجن المتلبس للممارس، هذا وقد يتم تلبس جنـى  . أو قتله

وفى هذه الحالة يعد حضور القداس شرطاً للخـروج  . مسيحى لمريض مسلم
  . من الجسد

  الوسائل الفنية العامةبعض  )د(

وإلى جانب الطرق السابقة فإن الدراسة دلـت علـى وجـود بعـض       
ل الفنية العامة التى يستخدمها ممارس السحر وإن اختلفـت طريقـة   ـالوسائ

تـر،  ألومن هذه الوسائل نجد قياس ا. السحرى األداءاالستخدام تبعاً لطريقة 
من كبار السـن   اإلخباريينظة أن جميع مع مالح. وفتح المندل، وفتح الكتاب

إلى استمرار وجود هذه الوسائل واستخدام الممارسـين لهـا دون    أشارواقد 
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  .قيامهم بتغييرها أو تجديد بعض جوانبها

التـى يعتمـد عليهـا     األولىتعد من عمليات الكشف : األترقياس  -١
أثراً مـن  يحمل  اإلنسانتر هو شىء من متعلقات ألوا. لتشخيص حالة العميل

، وقد يكون جزءاً من بقايا جسده أو قطعة من مالبسه تحمل عرقه، أو "آثاره"
  . لإلنسانقد يكون االسم أثراً 

ويتطلب ممارسو القراءات القرآنية وكذلك العزائم السـحرية ضـرورة     
أما بالنسـبة  . وجود أثر عينى حتى يتم عرضه على الجنى لتشخيص الحالة

  . ى باسم العميلللتلبس السحرى فقد يكتف

طريقة يمكن  من خاللها رسم صورة ألحداث حـدثت  : فتح المندل -٢
، األحداثالمشتركين أو القائمين بهذه  األشخاصفى زمن ماضى، مع وصف 

. ومن ذلك معرفة مكان شخص غائب أو كيفية حدوث سرقة، ومن السـارق 
ق شـهرة،  وتعد طريقة فتح المندل من خالل العزائم السحرية من أكثر الطر

حيث أن طريقة فتحه من خالل التلـبس أو القـراءات القرآنيـة ال تتعـدى     
أما طريقة فتحه مـن خـالل العـزائم    . مخاطبة الجنى للسؤال عن المشكلة

السـحرية   لألوقـات والوسطاء، كما أن  األدواتالسحرية فتعتمد على بعض 
  . تأثيراً أيضا فى تحديده

ب السحرية التى تتضـمن جميـع   الكتاب هو أحد الكت: فتح الكتاب -٣
الحروف العربية مع تخصيص رقم لكل حرف من هذه الحروف، ومن خالل 

، ٧سم والدته ثم قسمة الناتج على رقـم  االعميل و باسمالخاصة  األرقامجمع 
  . والصفات الخاصة بهذه الطبائع األفراديقدم الكتاب تقسيماً لطبائع 

عرفة الطالع لراغبى الزواج ومدى إلى فتح الكتاب بهدف م األفرادويلجأ   
ولقد أظهرت الدراسة زيادة انتشار اللجوء إلى فتح . من التلبس الراغبينخلو 

الكتاب فى مجتمع البحث لكبر حجم المدينة ووفـود أعـداد هائلـة للعمـل     
وبذا ظهر الخوف عنـد  . ال يعرفون بعضهم األفرادوالسكنى، ومن ثم أصبح 

  . تعليم فى انتشار وزيادة ممارسى فتح الكتابالزواج، كما ساهمت زيادة ال
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  المصاحبة للممارسات السحرية  األدواتبعض ) هـ(

يستخدم البخور فى الكثير من العمليات السحرية ويعتبـر  : البخور -١
. ضرورة لتلك القائمة على العزائم السحرية، حيث يعد شرطاً لحضور الجن

خـالل حـرق بعـض     راضاألموقد يستخدم كوسيلة مصاحبة لعالج بعض 
كما يستخدم لطرد الحسد أو فـك  . السحرية مع البخور والتبخير بها األوراق

 األوقـات العكوسات بإطالقه فى السكن وخاصة وقت صالة الجمعة أو فـى  
  . التى يحددها الممارس

سواء التـى   األوراقيستخدم فى كتابة العديد من  :الحبر السـحرى  -٢
أو أوراق . والطالسـم  االحجبـة ، ومـن ذلـك   تهدف إلى العالج أو الوقاية

ويطلق اسم الزعفران على الحبر المستخدم ويتكـون مـن لـون    . االستحمام
  . أحمر وورد ومسك

الحجاب عبارة عن بعض الكتابات السحرية التى تهـدف  : حجبةاأل -٣
". تحويطة"ويطلق عليها فى مجتمع البحث كلمة  األغراضإلى تحقيق بعض 

تكتب باسم شخص  أحجبهما أظهرت الدراسة الميدانية إلى حجبة كألوتنقسم ا
عامة تكتب بدون أسماء بهدف تحقيـق   وأحجبهمحدد لتحقيق غرض خاص، 

  . مفعولها لحاملها

أغراض مختلفة منها منع الحسد أو تحقيق بعض المطالـب،   ولألحجبة  
 األعمـال القبول، وأخرى لمسائل الحب، والزواج، أو للحمايـة مـن آثـار    

العالجية مثل عالج الصـداع   األحجيةوهناك أيضا . رية، أو من التلبسالسح
تستخدم للحـرق مـن أجـل     أحجبهوالنزيف أو تسكين اآلالم، كما أن هناك 

  . اإلنسانالتبخر وأخرى يحملها 

  أيام العمل السحرى

أشارت الدراسة الميدانية إلى أن ممارسى السـحر يخصصـون أيامـا      
مختلفـة منهـا   أسباب ويرجع ذلك إلى . لسحريةمحددة إلجراء ممارساتهم ا

السـحرية   األياموكذلك خصائص . ظروف عمل الممارسين فى مهن أخرى
بعدم القبول السحرى، أو تبعـاً   واألخرىمن حيث تميز بعضها بصفة القبول 
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لنوعية الممارسة أو تبعاً للجنى المتلبس للممارسات حيث قد يفرض استدعاء 
  . فى أيام، وأوقات محددة

  
  ممارسو السحر- ٢

  
عملت الدراسة على تقديم نظرة تحليلية مقارنة لبعض الجوانب الخاصة   

السحر، وذلك بهدف الوصـول إلـى مقارنـة الوضـع الـراهن       بممارسى
للممارسين بما أشارت إليه الدراسات السابقة واإلخباريون، من أجل الوصول 

ه النظـرة الجوانـب   وتشمل هـذ . إلى جوانب االستمرار والتغير واالنحسار
  . التالية

  اللقب المحلى لممارسى السحر) أ(

يجمع أفراد مجتمع البحث على استخدام لقب شيخ لإلشارة إلى ممارسى 
وقـد خلصـت   . وتؤكد الدراسات السابقة استمرار هـذا االسـتخدام  . السحر

الدراسة الميدانية إلى وجود بعض االرتباطات بين استخدام لقب شيخ وبعض 
امات األخرى للقب، حيث قد يستخدم لإلشارة إلى كبار السـن، كمـا   االستخد

كما قد يطلق أيضا على الجن الذى يتلـبس  . تشير إلى ذلك القواميس اللغوية
وعلى الرغم من أنه قد يستخدم أيضا لإلشارة إلى رجال الدين . بعض األفراد

مجتمـع   اإلسالمى، فإن التفرقة بينهما تعد تفرقة واضحة تماماً فـى أذهـان  
  . البحث على الرغم من توحيد التسمية

  نوع الممارس) ب(

أوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن مهمة السحر ليست حكرا على   
جنس دون اآلخر، إال أن هناك نوعا من التخصص يلعب نوع الممارس فيـه  
دوراً ملحوظا، حيث تقتصر ممارسات العزائم السحرية والقراءات القرآنيـة  

أما بخصوص الممارسات المشتركة بين الجنسين . ال دون النساء على الرج
وقد نتج عن ذلك اختالف معتقدات األفـراد فـى   . فنجدها تدور حول التلبس

وقد يرجع ذلـك إلـى   . قدرة الساحر الرجل ومدى فاعلية سحرة من النساء
أيديولوجية وضع المرأة فى المجتمع المصرى بصفة عامـة، وقـد يكـون    
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وضاع االقتصادية بمدينة البحث، والتى تعتمد على صناعة النسيج أنعاكساً لأل
التى يديرها الرجال، مما يعكس زيادة االعتقاد فى تفوق الرجال على النساء 

  . بصفة عامة

  ديانة الممارس) جـ(

تشير الدراسة إلى أن للديانة التى يدين بها الممارس دوراً فـى نوعيـة     
يقتصر أداء السحر مـن خـالل القـراءات    الممارسات التى يقوم بها، حيث 
كما أن هناك أيضا الممارسـات التـى ال   . القرآنية على الممارسين المسلمين

كما أظهرت . يستطيع القيام بها إال القساوسة، ومنها فك تلبس الجن المسيحى 
الدراسة أن للديانة دوراً بارزاً فى تدعيم مركز الساحر لدى عمالئه، حيـث  

سحر على تأكيد تمسكهم بتعـاليم الـدين وعـدم خـروج     يحرص ممارسو ال
ممارساتهم عن تعاليمه، وأن كل شىء ال يـتم إال بـأمر اهللا، األمـر الـذى     

كمـا تظهـر   . يعطـى نوعاً من األمان للمعتقدين ويعمل على زيادة عددهم
الدراسة أيضاً أن عدم ارتباط السحر السفلى بالدين تسهم فى الخـوف مـن    

ته، وتزيد من ابتعاد األفراد عن االلتجـاء إلـيهم سـواء    ممارسيه وممارسا
  . بصورة ظاهرة أو خفية

  التقسيم العمرى لممارسى السحر) د(

اختلفت المراحل العمرية لممارسى السحر مع وجود اتجاه للتغير يتمثل   
وأوضحت الدراسة وجود ارتباط بين . فى غزو الشباب لممارسة مهنة السحر

السحرية فى رأى المعتقدين، ويمكن أن نتعرف على عمر الممارس وقدراته 
الموقف الراهن للتقسيمات العمرية لممارسى السحر فـى مجتمـع الدراسـة    

  : علـى النحو التالى

أوضحت الدراسة عدم وجـود ممارسـين للسـحر مـن      :الطفولة -١
وقد يرجـع ذلـك إلـى أن    .األطفال أو حتى وجود أطفال لهم قدرات سحرية

كما أن التلبس باألطفال هـو تلـبس مرضـى وال    . فيزيقياالسحر ال يورث 
  .يضفى صفات سحرية عليهم

أظهرت الدراسة حدوث تغير جذرى فى مهنـة السـحر   : الشباب -٢
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يتمثل فى اتجاه الشباب إلى مزاولته، حيث كانت الممارسـة تقتصـر فيمـا    
ويرتبط دخـول الشـباب بحـدوث    . السن مضـى على الممارسين من كبار

خرى من ناحية المالبس، ومكان إجراء الممارسات، والمكانة التـى  تغيرات أ
يحظى بها الساحر، واألساليب الفنية المستخدمة ، ووسـائل إقنـاع العمـالء    

  .بأهمية العمل السحرى

وعلى الرغم من غزو الشباب لمهنة السحر، فإن النسبة : الشيخوخة -٣
هب الدراسة الميدانية إلـى  وتذ. الغالبة من الممارسين  مازالوا من كبار السن

ذلك يرجع إلى أن ممارسة السحر ترتبط فى أذهان األفراد بالحنكة والتمرس 
ومن هنا فإن المعتقـدين  . فى الحياة وهى أمور ال تتوافر إلى فى كبار السن
ومع ما تظهره الدراسـة  . يربطون تقدم الممارس فى العمر بقدراته السحرية

أساليب ووسائل حديثة يحاولون مـن خاللهـا    من اتجاه الشباب إلى استخدام
إقناع العمالء بأهمية عملهم السحرى، إال أن المعتقدين يرون أن األكبر سـناً  

  . هو األقوى فنا وسحراً

  الحالة التعليمية لممارسى السحر) هـ(

تتراوح الحالة التعليمية لممارسى السحر بين األمية والحصـول علـى     
ل الدراسة على أن النسبة الغالبة من ممارسـى  وتد. بعض الدرجات العلمية

ويسـاعد اإللمـام بـالقراءة    . السحر فى المدينة ممن يلمون بالقراءة والكتابة
. والكتابة فى تفهم الساحر لمهنته وفى محاوالته إلقناع عمالئه بفائدة سـحره 

بينما تعتبر األمية عامال معوقا فى الممارسات السحرية، وخاصـة الرتفـاع   
وعلى الرغم من أن بعض المعتقدين يذكرون أن . لمتعلمين فى المدينةنسبة ا

الممارسين فيما مضى كانوا أقوى فى فنهم على الرغم مـن أميـتهم، إال أن   
الباحثة الحظت أن العمالء يرون أن الممارس الذى يعتمد على الكتب أكثـر  

  . دراية وأن سحره أكثر فائدة

  حرالحالة االجتماعية لممارسى الس) و(

أظهرت الدراسة أن الحالة االجتماعية لممارسى السحر ال تتـدخل فـى     
نوعية الممارسات المؤداة إال فى حالة التلبس السحرى حيث قد يفرض الجنى 
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  .الحالة االجتماعية التى يجب أن يكون عليها الممارس

  زى الممارس) ى(

على الرغم من عدم وجود نمط محدد لزى ممارسى السحر فى مجتمـع    
البحث، إذ تمثل مالبسهم نمط األزياء العامة لجميع أفـراد المجتمـع، إال أن   
الممارسين وخاص بالنسبة للتلبس السحرى يشيرون إلـى ضـرورة وجـود    
. شروط خاصة البد من توافرها فى مالبسهم وخاصة أثناء إجراء ممارستهم

  . الطهارة، وألون الثياب ونوعيتها: ومن هذه الشروط

ة الميدانية وجود ارتباط بين الزى وعمر الممارس، حيث وتظهر الدراس  
يحرص الممارسون من كبار السن على ارتـداء الجلبـاب األبـيض علـى     

ويختلف األمـر  . اعتبـار أن ذلك هو النمط الشائع لزى الممارس منذ القدم
. بالنسبة للممارسين من الشباب، حيث نجدهم يرتدون المالبـس اإلفرنجيـة  

األفراد تجاه هذه الظاهرة، حيث يرى البعض أنهـا نـوع   وتختلف اتجاهات 
فى حين يـرى الـبعض   . مـن التطور الذى نشأ من دخول التصنيع للمدينة

  . اآلخر أن ذلك يفقد الممارس هيبته

  المهنة األساسية) ز(

تشير الدراسة الميدانية إلى أن بعض ممارسـى السـحر يتفـرغ ألداء       
. مهنة أخرى إلى جانب مهنة السـحر  مهنـة السحر، والبعض األخر يؤدى

وقد تكون المهنة عامالً مساعداً على شهرة الممارس وخاصة لمن يعمل منهم 
فى العمل الصناعى، حيث يساعد وجود الممارس داخل التجمعات العماليـة  

  .على اتساع شهرته وانتقالها من داخل المصنع إلى خارجه

  طرق اكتساب القدرات السحرية ) جـ(

الطرق والوسائل التى يتم من خاللها اكتساب القدرات السحرية، تختلف   
، وال نعنى بها الوراثة الفيزيقية وإنما يقصد بها الوراثةحيث قد يتم من خالل 

وراثة الخبرة والمعلومات والكتب والمخطوطات أو حتى وراثته للمعلومـات  
، وهى كتب قد من خالل مطالعة الكتب السحرية بالتعليمكما قد تتم . الشفاهية

وتـدلل الدراسـة   . يتم الحصول عليها بالوراثة أو الشراء أو حتى باالستعارة
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على أن سهولة الحصول على هذه الكتب قد أسهم فى انتشار المعتقد السحرى 
. وتلعب التلمذة دوراً فى اكتسـاب المهـارات السـحرية   . وانتشار ممارسيه

. لفعلين وتعلم فنون السحر منهوتعنى تلمذة الممارس على يد أحد الممارسين ا
ويشير الممارسون إلى أهمية التلمذة لالستفادة من اللمسات الفنية للممـارس  

ونستطيع القول بـأن تعلـم   . من حيث تعلم كيفية وطريقة التعامل مع العمالء
السحر من خالل التلمذة، يلعب دوراً فى الحفاظ على بقاء واستمرار النسـق  

تم التعلم من خالل عدة وسائل منها الحفظ أى حفـظ  وي. االعتقادى السحرى 
  . المعلومات السحرية سواء من الكتب أو من الشيخ أو من ممارسى السحر

أحد الوسائل التى يتم من خاللها اكتساب القدرات السحرية  التلبسويعد   
  .وذلك من خالل المعاهدة التى تتم بين الجنى والمتلبس به

  أماكن مزاولة المهنة) ط(

تظهر الدراسة الميدانيـة ارتبـاط أمـاكن مزاولـة السـاحر لمهنتـه         
بأعمارهـم، حيث تشير إلى اتجاه وتمسك كبار السن من الممارسين بمزاولة 
مهنة السحر فى منازلهم حيث يتوافر له الهدوء والحفاظ على سـرية العمـل   
السحرى وإضفاء جو خاص يساعد على تهيئة العميل لتقبل عمله، كما تتـيح  

وعلى الـرغم  . له اختيار من يشاء من المساعدين إذا كان عمله يتطلب ذلك
من استمرار هذا النمط بالنسبة لكبار السن، فإن الدراسة تشير إلـى حـدوث   
تغير يرتبط بحداثة عمر الممارس، حيث يتجه الممارسون من الشـباب إلـى   

علـى   وهم يرون أن ذلك يسـاعد . أداء عملهم السحرى داخل منازل العمالء
إقناع عمالئهم بأهمية وجدية العمل السحرى، وعدم استخدام الممارس لوسائل 

كما أن ممارسة المهنة داخل منزل العميل تزيل منه الرهبة عـالوة  . خداعية
بعيداً عـن المشـاكل مـع رجـال      للممارسعلى أنها توفر األمان القانونى 

عمالء تعمل علـى  وبذا فإن ممارسة العمل السحرى داخل منازل ال. الشرطة
  . حماية وجود المعتقد من خالل حماية األفراد لممارسيه

  دوافع ممارسة السحر) ك(

تشير الدراسة الميدانية، أنه على الرغم من أن السحر كمهنة ال يحظـى    
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باالحترام، فإن هناك تزايداً فى أعداد ممارسيه، إلى جانب استمرار الـبعض  
واالسـتمرار فـى أداء   . كراهية ذلـك  فى ممارسته بالرغم من إشارتهم إلى

المهنة يرجع إلى أسباب ودوافع منها التعرف على العالم المجهول، ويتمثـل  
وهناك أيضاً الدوافع االقتصادية حيث تعد . ذلك بصفة خاصة بالنسبة للشباب

مهنة السحر من المهن التى تدر عائداً اقتصاديا مرتفعاً سواء كان هذا العائـد  
وتعـد وراثـة المهنـة وسـهولة     . اً أو حتى فى صورة خدماتنقدياً أو عيني

  . الحصول على الكتب السحرية من العوامل الدافعة إلى ممارسته أيضاً

  التخصص) ل(

األولى من وجهة نظر الممارسين، : ويمكن تبين التخصص من زاويتين  
وتؤكد الدراسة أنه على الـرغم مـن أن   . والثانية من وجهة نظر المعتقدين

الممارسين يشتهرون بأداء بعض األعمال السحرية فـإن الممارسـين   بعض 
يعملون على التأكيد على قدراتهم على أداء جميع األعمال السحرية فيما عدا 

وعلى الرغم من ذلك فإن للمعتقدين رأيا أخـر، حيـث   . أداء السحر السفلى
قة على يرون أن هناك اختالفاً فى قدرات السحرة ومهارتهم، وتقوم هذه التفر

  . خبرتهم العملية وكذا على تناقل هذه السمعة بين األفراد

  أجر الممارس) م(

ويتم تحديد هذا األجر تبعاً لعدة أسس منها مقدرة العميـل االقتصـادية     
والمشكلة التى يعانى منها العميل، حيث يرتفع فى حالة المشكالت التى تشكل 

فـأجر  . لنوعية العمل السـحرى  ويختلف أيضا تبعاً. للعميل اآلالم والمعاناة
هذا وتختلف نوعية . كتابة حجاب على سبيل المثال يختلف عن أجر فك عمل

ويعد األجر النقدى هو األكثـر انتشـاراً،   . األجور أيضا تبعاً لنوعية العمالء
خاصة بعد التغيرات االقتصادية بالمدينة والتـى أدت إلـى زيـادة الـرواج     

ن ذلك فهناك أيضا األجر العينى، وهو النمط وعلى الرغم م. االقتصادى بها
الذى كان شائعا فيما سبق وأثر الرواج االقتصادى على تحولـه إلـى أجـر    

ولقد أظهرت الدراسة أن األجر العينى يقتصر على العمالء الـريفيين  .نقدى
من الطبقة الدنيا يحضرون من القرى المجاورة لممارسى المدينة، ويفضـل  

  . العليا دفع أجور الممارسين نقداًالريفيون من الطبقة 
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  المكانة االجتماعية لممارسى السحر) ن(

يحظى ممارسو السحر بكافة أنواعه بمكانة اجتماعية متميزة عن غيرهم   
وتشير الدراسة إلـى اخـتالف مكانـة    . من األفراد أصحاب المهن األخرى

ـ     ار السحرة تبعا الختالف نوعية السحر الممـارس، وتبعـاً الخـتالف أعم
الممارسين، حيث يحظى ممارسو السحر الروحانى بمكانة تقوم على عوامـل  
متضاربة من الحب، والخوف، بينما يحظى ممارسو السحر السفلى باالزدارء 

وتتغلب  مشاعر الخوف لدى األفراد تجاه ممارسيه، . واالحتقار فى المجتمع
  . ويرجع ذلك إلى اقتران ممارسته بالنجاسة وفعل الشر

وعلى الرغم من أن حداثة عمر الممـارس يصـاحبها نـوع مـن     هذا   
األمـان الذى يدعمه إجراء الساحر لممارسته فى منازل العمالء، إلى جانب 
زمالة العمل، إال أن األمر يختلف بالنسبة لمكانته حيث يسود االعتقـاد بـان   

  . األكبر سناً أكثر حنكة وأعمق تجربة
  

  المعتقدون- ٣
  

لمعتقدين، وبصفة خاصة عمالء ممارسـى السـحر،   قدم البحث دراسة ل  
  . وذلك على النحو التالى

  توصيف حاالت الدراسة) أ(

رأت الدراسة ضرورة وضع بعض الخطوط العامة التى تهـدف إلـى     
وقد . تعريف وتوصيف بعض الحاالت التى كانت موضوعاً للدراسة الميدانية

لى لدى ممارسى السـحر  تم التوصل إلى هذه الحاالت من خالل تواجدها الفع
  .كعمالء يبحثون عن حل لمشكلة ما

  نوعية المعتقدين وتقسيماتهم) ب(

أظهرت الدراسة الميدانية أن هناك اختالفاً فى نوعية المعتقدين سـواء    
من حيث السن، أو النوع، أو الحالة التعليمية، أو من حيث المهن المزاولـة،  

ختالفات ترجع إلـى عوامـل   كانت بعض هذه اال ١أو الموطن السكنى، وإذ
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االستمرار فى نسق المعتقدات، فإن البعض اآلخر يرجع إلى التغيرات المادية 
  :ويمكن تبين ذلك على النحو التالى. التى حدثت بمجتمع البحث

دلت الدراسة على أنه ليس هناك من سن محدد لعمالء : فئات السن -١
. شباب وكبـار السـن  ممارسى السحر، حيث يوجد نوع من التساوى بين ال

واالختالف الذى يمكن اعتباره يكون فى درجة االعتقاد، حيث يـؤمن كبـار   
السن إيماناً مطلقاً بقدرة الممارسين ، بينما يضع الشباب التجـاءهم للسـحر   

ويمثل التجاؤهم إلى ممارسى السحر لحل مشاكلهم المرتبـة  . كتجربة قد تفيد
  . األخرى التالية اللتجائهم إلى الحلول العملية

وال . تشير الدراسة إلى ارتفاع نسبة اإلناث عـن الـذكور  : النوع -٢
يرجع هذا االرتفاع إلى عدم اعتقاد الرجال فى السحر، وإنمـا يرجـع إلـى    
التغيرات التى حدثت بالمدينة وأثرت على البناء الداخلى للمجتمع، حيث أدى 

ية، فانتقلت السـلطة  إنشاء المصانع إلى إحداث تغير فى نمط العالقات األسر
ولقد نشأ هذا االنتقال نتيجـة  . الفعلية فى األسرة من يد الزوج إلى يد الزوجة

كما أن الكثيـر  . النشغال الرجال فى أعمالهم التى تقوم على نظام الورديات
منهم يتجه للعمل فى أعمال إضافية فى المصانع الخاصة بعد انتهـاء عملـه   

الذى أدى إلى عدم قدرتهم علـى متابعـة    حتى يزيد من دخل األسرة، األمر
ويعد حـل  . رعاية األسرة، ومن ثم انتقلت مسئولية إدارة المنزل إلى الزوجة

المشاكل التى تعانى منها إحدى هذه المسئوليات، ومن ثم فإن االلتجـاء إلـى   
وبـذلك  . السحر يمثل أحد الوسائل التى قد يلجأ إليها لحل بعض هذه المشاكل

رتفاع من يلجأ من النساء إلى ممارسى السحر عـن الرجـال   نجد أن نسبة ا
  . نسبة ظاهرية ال تدل على مدى عمق انتشار المعتقدات السحرية

تتراوح الحالة التعليمية للمعتقدين بـين األميـة،   : الحالة التعليمية -٣
والحصول على بعض الدرجات العلمية المتوسطة، وكذلك الحصـول علـى   

وتدل الدراسة أن أغلب األميـين مـن الفالحـين    . مدرجات عالية من التعلي
القادمين من القرى المجاورة للمدينة، كما أن هناك نسبة أخرى مـن أبنـاء   

وبصفة عامة فإن العمـالء األميـين أكثـر    . المدينة وخاصة من كبار السن
وإخفاق العملية السحرية فـى نظـرهم ال   . اقتناعاً بالعملية السحرية ونتائجها
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  . شل المعتقد، ولكن إلى عدم قدرة الممارسيرجع إلى ف

وال يختلف الهدف الذى يسعى إليه المعتقدون ممـن يلمـون بـالقراءة      
والكتابة عن األميين، إال من حيث التجائهم لتحقيق بعض المطالب الخاصـة  

  . من حيث الرغبة فى االلتحاق بوظيفة أعلى من تلك التى يشغلونها

لحاصلين على المؤهالت العليا، فـإن هنـاك   أما بالنسبة للمعتقدين من ا  
نوعاً من التضارب فى اتجاهاتهم، حيث يؤمنون بقدرات السـحرة ولكـنهم   

وتشير . يلجأون إليهم مستترين خوفاً من االتهام بالجهل والجرى وراء الدجل
الدراسة إلى أن الهدف الذى يسعى إليه العميل األمى قد ال يختلف عن الهدف 

  . العميل المتعلم وخاصة فيما يتعلق بجوانب الحياة االجتماعيةالذى يسعى إليه 

تظهر الدراسة أن هناك تنوعاً فى مهن المعتقـدين، إال أن  : المهنة -٤
ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبتهم . النسبة الغالبة من المترددين تكون من العمال

لمـوظفين  وإلى جانب العمال فهناك أيضا الفالحين، وا. فى المدينة بوجه عام
سواء الذين يشغلون وظائف بسيطة أو الذين يشغلون أرقى مراتب فى السـلم  

  . وإلى جانب ذلك هناك أصحاب المهن الحرة أيضا. الوظيفى

تشير الدراسة إلى أن المعتقدين ينقسـمون إلـى   : الموطن السكنى -٥
وبالنسـبة  . معتقدين يقطنون خارج حدود المدينة وآخرين يقطنـون بـداخلها  

تقدين الذين يقطنون خارجها، فلقد أظهرت الدراسة أن لبعضهم انتماءات للمع
وارتباطات بالمدينة، كما أن فشل الممارس المحلى فى قراهم يـدفعهم إلـى   

أما المعتقدون من داخل المدينة فيـذكر الـبعض   . اللجوء إلى ممارس المدينة
ويجمـع  . جهدمنهم أن االلتجاء إلى ممارسى السحر بالمدينة يوفر الوقت وال

اإلخباريون على حدوث تغير فى هذا المجال، حيث كان األفراد فيما مضـى  
إال ". الشيخ البعيد سره بـاتع "يلجأون إلى الممارس خارج المدينة اعتقادا بأن 

أن وجود الممارس العامل قد غير من هذا المفهوم، حيث أصبح الممارس فى 
  . عيداًداخل المدينة أكثر شهرة عن ذلك الذى يقطن ب

  دوافع االلتجاء إلى السحر) جـ(

يلجأ المعتقدون إلى السحر كوسيلة لتحقيق بعـض المطالـب، وتظهـر      
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  : الدراسة الميدانية أن هناك دوافع وراء التجاء األفراد إلى السحر منها

يشير أغلب المعتقدين إلـى محـاولتهم حـل     :فشل الطرق العادية -١  
أو العلمية، إال أنه بعد فشلها يلجـأون إلـى   مشاكلهم باستخدام الطرق العادية 

  . السحر كمحاولة للحل

كما تحدد نوعية المشكلة التى يعانى منها العميـل   :نوعية المشكلة -٢  
طرق عالجها، حيث يشير المعتقدون إلى أن مشكلة التلبس المرضى ال عالج 

هم ويساعد على ذلك اإليمان بوجود الجـن واتصـال  . لها إال على يد الساحر
  بعالمنا اإلنسى، وكذلك األمر بالنسبة إلى التأخر فى الزواج، 

تلعب التنشئة االجتماعية دورها فى اسـتمرار   :التنشئة االجتماعية -٣  
وجود االعتقاد بالسحر، حيث يمتص اإلنسان خالل مراحل نمـوه معتقـدات   

 كما تلعب القصص والحكايات التى تدور حول نجـاح . البيئة التى ينشأ فيها
بعض الممارسات سواء من األهل أو الجيران دوراً فى قيمة السحر فى حـل  

  . بعض المشاكل

يساعد نجاح بعض الممارسات السحرية فى حل  :نجاح الممارسات -٤  
المشاكل بعض األفراد، مما يمثل دافعاً التجاه آخرين إلى السحر، حيث يكون 

فس المشكلة إلـى تجربـة   هذا النجاح بمثابة األمل الذى يدفع من يعانى من ن
  . حظه

ويمثل االطمئنان إلى ممارس السحر دافعاً  :االطمئنان إلى الممارس -٥  
عـالوة  . هاماً فى التجاء األفراد إلى السحر، خاصة لوجود الممارس العامل

  . على أن البعض منهم يشتهر بالتقى والورع

  أغراض الممارسات السحرية) د(

  : السحر لتحقيق بعض األغراض منهايلجأ المعتقدون إلى ممارسى   

تتنوع األغراض التى يمكن أن تندرج تحـت  : األغراض االجتماعية-١
ولعل إلقاء نظرة عليها يعكس لنا الكثير من العالقات . األغراض االجتماعية

بين األفراد، وكذا القيم التى يضـعها المجتمـع، والتـوترات والصـراعات     
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ومن تلك األغراض نجـد  . رى للمعتقداتالموجودة عالوة على الجوانب األخ
وهناك أيضا االلتجاء إلى كتابـة  . أغراضاً تتعلق بالحب والزواج، واإلنجاب

االحجبة التى تقى شر الحسد، إلى جانب تلك التى يؤمن بها المعتقد نفسه من 
معاودة األعمال السحرية ضده مرة أخرى، خاصة بعد فك عمل من األعمال 

  . السحرية

تعد األحجبة من الوسائل الفعالة التى تستخدم لطلب الحمايـة   :الحماية *
ومن ذلك االعتقاد فـى  . من بعض األخطار التى تتعلق بالمجهول أو الغيبيات

الحسد أو من األعمال السحرية عالوة على األحجبة التى تهدف إلى حمايـة  
  . اإلنسان من جميع األخطار وتحفظه من السوء

اولة الكشف عن المسروقات وكشف الجنـاة  ويعد مح: كشف السرقات* 
من أهم األغراض التى يلجأ األفراد بمقتضاها إلى السحر، وذلك بهدف تحديد 
عالقات اإلنسان االجتماعية بمن حوله، خاصة أن شكوك السرقة غالبـاً مـا   

  .تحوم حول المحيطين بالمسروق

مقتضاها ويعد تحقيق وأداء الشر من األغراض التى يلجأ ب: أداء الشر* 
وتختلف أغراض تحقيق الشر حيث قد يتم بـدافع  . األفراد إلى السحر السفلى

رد االعتداء، أو من الدوافع التى تنشأ من العالقـات االجتماعيـة كالحسـد    
والغيرة والحقد وبذلك فإن اللجوء إلى السحر بهدف أداء الشر يعد تعبيراً عن 

  .االجتماعية المتباينة الصراعات والتوترات التى تنشأ خالل العالقات

  األهداف العالجية -٢

يعد الهدف العالجى المحور األساسى الذى يدور حوله عمل الممارسين،   
حيث يلتمس أغلب العمالء معونة الممارسين فى عالج بعـض األمـراض،   
وخاصة تلك التى تتعلق بالجوانب الروحية والنفسية ومنهـا عـالج التلـبس    

ن أمراض مـن التشـنجات والنزيـف والضـيق     بالجن، وما قد ينتج عنه م
وهناك أيضا األمراض الناتجة عن األعمال السحرية، ولعل أهمهـا  . والبكاء

وبخالف ذلك فهناك األمراض العادية والتى يفشل الطب فـى  . الربط والشلل
  . عالجها مثل العقم والبرص
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  األهداف االقتصادية -٣

تحقيـق األغـراض    حيث قد يلجأ البعض إلى ممارسى السحر بهـدف   
االقتصادية وعلى الرغم من اختفاء نمط من يسعى إلى الحصول على عمـل  
نظراً الزدياد فرص العمل بالمدينة، فقد ظهرت احتياجات أصحاب المصانع 
إلى األعمال السحرية واالحجبة بهدف زيادة اإلنتاج ومنع المعوقات، والتـى  

سـبب واضـح إال الحسـد    تتمثل فى غياب العمال وأعطال الماكينات بدون 
  . والغيرة

  وظائف السحر -٤

تدلل الدراسة الميدانية على أن للسحر وظائف متعـددة فـإلى جانـب      
الوظيفة العالجية، فإن هناك الوظيفة النفسية من حيث إزالـة القلـق وبـث    
األمـأن وزرع األمل فى إمكانية تحقيق بعض األمنيات التى يصعب تحقيقها 

الزواج واإلنجاب، أو عالج بعض األمـراض وخاصـة   بالطرق العادية مثل 
ويمكن أن ندرج الوظيفـة الترويحيـة   . تلك التى يعتقد أنها ترجع إلى التلبس

للسحر تحت الوظيفة النفسية، حيث تظهر الدراسة أن هناك العميـل الـذى   
وإلى جانـب مـا   . يذهب إلى ممارسى السحر بهدف إضاعة الوقت والتسلية

االجتماعية من خالل تحقيق القيم التى يعظمها المجتمـع   تقدم فهناك الوظيفة
ولقد ظهرت الدراسـة  . مثل الزواج، واإلنجاب، والصحة، والثراء، واألمانة

أن أداء السحر لبعض الوظائف فى حياة األفراد يؤدى إلى تمسكهم به، األمر 
  .الذى يؤدى أيضا إلى استمرار وجود السحر كنسق من المعتقدات

  
  سحر ببعض األنساق االجتماعيةعالقة ال- ٤

  
تظهر الدراسة أن للسحر عالقة ببعض األنساق االجتماعيـة األخـرى،     

  : ومن ذلك

  عالقة السحر بالنسق الدينى) أ(

على الرغم من إقرار رجال الدين بأن السحر ما هو إال دجل وخـداع،  
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  . فإنهم يعترفون بوجود نوع من االتصال بين اإلنسان وعالم الجن

د رجال السحر أن ممارستهم ال تخرج عن الدين، وأن الجن مـن  ويؤك  
. عباد اهللا، ويشيرون إلى استخدامهم لآليات القرآنية وأسماء اهللا فى ممارستهم

كما يؤكد ممارسو السحر الروحانى أهمية الطهارة، التى هى من صميم الدين 
  . سواء لهم أو لعمالئهم أثناء تأدية طقوسهم السحرية

غم من اعتراف ممارسى السحر السفلى بخـروج ممارسـتهم   وعلى الر  
عن الدين، إال أنهم يؤكدون أن الدافع وراءها هـو رد االعتـداء، وأن اهللا ال   

  .يرضى بالظلم لعباده

ومن ناحية أخرى نجد تداخالً فى مشـاعر ومعتقـدات األفـراد تجـاه       
ون فهناك من يرى أن السحرة متدينون وطيبـون ويحـاول  . ممارسى السحر
وهناك من يخاف من مجرد حضـور إجـراء الممارسـات    . مساعدة الغير

وهناك البعض اآلخر الذى يرى أن السحر خارج على الـدين، إال  . السحرية
  . أنهم يلجأون إليه لحل مشكلة يعانون منها

  عالقة السحر بالنسق األخالقى ) ب(

السـحرية   تدلل الدراسة على أن هناك اعتقاداً بأن جانباً من الممارسات
يدخل تحت إطار األحكام األخالقية، بينما البعض اآلخر يعد انحرافـا عـن   

وتدخل محاولة تحقيق األغـراض الخيـرة   . األخالقيات التى يقرها المجتمع
سواء من زواج أو عالج أو حماية أو فك األعمال السـحرية تحـت إطـار    

  . األخالقيات

التى يعد أداؤهـا   -جنسية ويمثل السحر السفلى وارتباطه باالنحرافات ال
وال يقتصر األمر على ذلك حيـث  . انحرافاً عن األخالقيات -شرطاً لحدوثه 

نجد األهداف التى يسعى السحر السفلى إلى تحقيقها تعد أيضا انحرافـاً عـن   
. األخالقيات، ومن ذلك الطالق والمرض ومنع الزواج والتدمير االقتصـادى 

أيضا ما يمكن أن يطلق عليـه النصـب   وإلى جانب هذه االنحرافات فهناك 
واالحتيال، من حيث اتجاه بعض الممارسين إلى إيهام العمالء بامتالكهم قوى 
سحرية وقدرات تمكنهم من أداء ما يرغب فيه العميل ويحصلون فى مقابـل  
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  . ذلك على مبالغ نقدية

  عالقة السحر بأنساق المعتقدات) ج(

السحر ارتباطاً وثيقاً بالطـب   يرتبط :عالقة السحر بالطب الشعبى -١  
الشعبى، حيث تدلل الدراسة على أن الساحر قد يلعب درواً مزدوجاً، فقد يقدم 
ممارساته فى صورة ممارسات سـحرية خالصـة أو ممارسـات سـحرية     

وهو بذلك يختلف عن الطب الشعبى حيث يختص الممارس بعـالج  . عالجية
مراض الناتجة عن الممارسات بعض األمراض التى تتعلق بالتلبس أو تلك األ
  . السحرية، وهى أمور ال يستطيع الطبيب أداءها

يرتبط السحر بالمعتقدات التى   : عالقة السحر باالعتقاد فى األولياء-٢
تدور حول األولياء وذلك من حيث األهداف التى يلجأ إليها المعتقدون للسحر 

تماعيـة والنفسـية   ولزيارة األولياء، وذلك من ناحية تحقيق األهـداف االج 
وعلى الـرغم مـن   . والترويحية واالقتصادية، عالوة على األهداف العالجية

هذا االتفاق فإن الدراسة تشير إلـى أن االلتجـاء يـتم أوالً إلـى األوليـاء      
وفى حالة إخفاق زيارة األولياء فى تحقيق المطالب . للحصـول على بركتهم
بين مجالى األولياء والسـحر مـن   ويتجلى االرتباط . يتم االتجاه إلى السحر

خالل وجود أولياء ذوى قدرات سحرية، وخاصة األولياء المتخصصين فـى  
  . عالج التلبس السحرى

  
  نظرة حول مستقبل التراث الشعبى - ٥

    
عملت الدراسة على تقديم نظرة حول مستقبل التراث واتجاهه نحو البقاء 

الراهن للمعتقدات الشعبية  أو االندثار، وذلك من خالل التعرف على الموقف
السحرية فى المجتمع المصرى، وذلك من خالل استعراض وجـود عوامـل   

تم ذلك . التغير واالستمرار واالنتشار والحماية واالنحسار فى مجتمع البحث
من خالل النقاط التى تعرض البحث لدراستها، وهى الجوانب التـى تتنـاول   

عتقدين، وعالقة السـحر باألنسـاق   ممارسى السحر، والعملية السحرية، والم
وكل ذلك فى ضوء محاولة اختبار صدق الفروض التى . االجتماعية األخرى
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ساقتها الدراسة، والتى من خاللها أجرت الباحثة حواراً بين هـذه الفـروض   
وبين الدراسة الميدانية بهدف رسم الصورة التى يبدو عليها موقف التراث فى 

ات الميكانيكية الحديثة، وذلـك علـى النحـو    ظل مجتمع أدخلت فيه الصناع
  : التالى

  استمرارية عناصر النسق االعتقادى السحرى) أ(

ألقت الدراسة الضوء حول هذا الموضوع المتعلق باستمرار العديد مـن    
الجوانب، فى النسق االعتقادى السحرى، حيث أنه بالنسـبة إلـى ممارسـى    

لإلشارة إلى ممارسى، " شيخ"لقب السحر نجد أن هناك استمراراً فى التمسك ب
وهو اللقب المستخدم منذ القدم، وذلك كما تشير الدراسات السابقة، وكما يشير 

وإلى جانب ذلك فإن استمرار وجود النوعين من الذكور واإلناث . اإلخباريون
فى ممارسة مهنة السحر يشير بصفة عامة إلى مدى انتشـاره بـين أفـراد    

  . يحقق للمعتقد نوعاً من الثبات الذى يدعم وجودهوهذا االنتشار . المجتمع

" بالنسـبة للسـحرة المتلبسـين   "وتشير الدراسة أيضا إلى تحديد السحر   
للحالـة االجتماعية لممارسى السحر، واستمرار هذا الدعم من خالل ما تشير 

كما يتدعم السحر من خالل انتشار ممارسته بين كلتـا  . به الدراسات السابقة
ن فى مجتمع البحث من أقباط ومسلمين دون اقتصاره علـى ديانــة   الديانتي

ونستطيع من ذلك أن نستشف قوة المعتقد الذى يتخطى حـدود  . دون األخرى
وتعتبر وراثة المهنة والتلمذة مـن  . الدين ليفسح أرضاً يستطيع الوقوف عليها

ة نجد أن وبالنسبة للورث. أكبر العوامل المساعدة فى استمرار وبقاء المعتقدات
احتفاظ الممارس بالكتب والمخطوطات، ثم نقلها إلى خلفه من األمور الهامـة  
التى عن طريقها يحمى المعتقد نفسه من الفناء، حيث يضـمن المعلـم فـى    
التلمذة وصول المهنة بكل أبعادها الفنية إلى تلميذه، مما يعمل على اسـتمرار  

  .وجود المهنة

على وجود وبقاء  المحافظة والحماية ولقد ساهمت العملية السحرية فى  
واستمرار المعتقدات، حيث تشير الدراسة إلى وجود نسبة عالية من ممارسى 
السحر تقوم على ممارسته باستخدام القراءات القرآنية التى يتطلب االنتمـاء  
إلى إحدى الطرق الصوفية، والتى من خاللها يأخذ الممارس اإلذن بممارسة 
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الصوفية التى تقرها الدولة يعتبر من العوامل التـى   ووجود الطرق. السحر
كما يعمل انتشار الكتب المطبوعـة والتـى   . االستمرار ١تعمل على دعم هذ

أصبح تداولها سهالً ميسوراً فى متناول اليد بالمكتبات العامة على دعم هـذا  
  . االستمرار

مـن   ويعتبر التلبس بالجن من الوسائل التى تعمل على حماية المعتقـد   
ومن هنا فإن ممارسة السحر من . االندثار، حيث ينتشر االعتقاد بوجود الجن

خالل التلبس تعتبر من الممارسات الثابتة التى ال تقبل الجدل، كـذلك فـإن   
تعتبر حقيقة ال " وإن اختلف االعتقاد حول قوة هذه القدرات"قدرات ممارسيها 

  . تقبل الجدل

 –فتح المندل  –ية مثل قياس األتر كما أن وجود بعض العمليات السحر  
وكـذلك  . فتح الكتاب وهى العمليات التى تناولت الدراسات السابقة وجودهـا 

تعتبر من األدلـة   -اإلخباريون من كبار السن ، والممارسون من كبار السن 
على مدى استمرار النسق االعتقادى السحرى حيث يبنى لنفسه شكالً عامـاً  

ه، ويحافظ عليها كل من يمـارس المهنـة لتبقـى    من الممارسات تحافظ علي
  . وتستمر فى الوجود

. وال نستطيع أن نغفل أهمية عامل االنتشار فـى حـدوث االسـتمرار   
ويظهر االستمرار بصورة واضحة بالنسبة للمعتقدين، وهنا يظهر التسـاؤل  
الذى يدور حول مدى سرعة حدوث االنتشار سواء اجتماعيا من حيث العمر، 

  . ، والنوع، والطبقة، والمهنة، أو مكانياًوالتعليم

تناولت الدراسة هذا الجانب بالتأكيـد علـى وجـود فكـرة االنتشـار        
االجتماعى والمكانى، حيث تشير إلى وجود المعتقـدين مـن كبـار السـن     
وصغارهم، مما يدل على انتشار المعتقدين الشباب، وانتقـال المعتقـد إلـى    

ويظهر االنتشـار أيضـاً   . ر وجود المعتقدالصغار من الكبار، يعنى استمرا
مـن حيث نسبة المعتقدين المتعلمين، حيث تشير الدراسة إلى وجود العمالء 

وإلى جانب ذلك فـإن نسـبة المعتقـدين مـن     . المتعلمين إلى جانب األميين
. العمـال مرتفعة، ونعتبر ذلك انعكاساً الرتفاع نسبة العمـال فـى المدينـة   

جود العمالء من مهن أخرى مثل الموظفين وأصـحاب  وتشير الدراسة إلى و
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أى أن االعتقاد فى السحر، والممارسات المتصلة به يتجـاوز  . المهن الحرة
  . حدود المهنة والمستوى التعليمى

وإلى جانب هذا االنتشار االجتماعى تدل الدراسة على وجود االنتشـار  
ـ  . المكانى ه مـن ممارسـات   إذ ال يقتصر الجانب االعتقادى، وما يـرتبط ب

سحرية، على حدود مجتمع الدراسة فقط، وإنما يتجاوزه إلـى خـارج هـذا    
فهناك كثير من أبناء مجتمع الدراسة ممـن لهـم عالقـات    . النطاق المكانى 

بمراكز إدارية، (بأطراف أخرى خارج النطاق المكانى على مستويات مختلفة 
ت فى إطـار النسـق   وهذه العالقات هى بطبيعتها عالقا). بل وفى محافظات
إذ أن هناك أفرادا بمجتمع الدراسـة يتلقـون خـدمات    : االعتقادى السحرى

كما أن هناك أفـراداً  . سحرية من ممارسين يوجدون فى أماكن خارجية بعيدة
من أماكن خارجية بعيدة يتلقون خدمات سحرية مـن ممارسـين موجـودين    

  . بمجتمع الدراسة

بارزاً فى استمرار االعتقـاد فـى   وتلعب بعض العوامل األخرى درواً   
وما تتضمنه من حكايـات  التنشئة االجتماعية السحر، من هذه العوامل نجد 

. لكبار السن تحكى فى شكل واقع فعلى يؤثر فى نفوس الصغار ويكبر معهم
وتتدعم هذه القصص من خالل نجاح بعض الممارسات، حيث أن هذا النجاح 

حر، ومنها تحقيـق األمـان النفسـى    يحقق بعض الوظائف التى يؤديها الس
واالطمئنان، وخاصة فى بعض المسائل االجتماعية وبالذات تلك التى تتعلـق  

هـذا  . بالحب والزواج، والتى يصعب تحقيقها بالطرق والوسـائل العاديـة  
وتساهم الوظائف التى يلعبها السحر فى المجتمع بدور بارز فـى اسـتمرار   

فإن للسحر وظيفة هى دعم القـيم التـى    فكما تشير الدراسة. وجوده كمعتقد
ولـذا فـإن   . يضعها المجتمع، حيث يعلى المجتمع من قيمة الزواج المبكـر 

األفراد يلجأون إلى السحر من أجل تحقيق هذا الغرض أو األغراض األخرى 
  . مثل الصحة والثراء

تدعم مـن وجـوده   ويرتبط السحر ببعض األنساق األخرى فى عالقات 
وم استمرار المعتقدات السحرية على ما يطلق عليـه إحيـاء   واستمراره، ويق

ونستطيع أن نشير إلى أن حفالت الزار التى تعتبر مـن أساسـيات   . التراث
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التعامل مع الجن المتلبس ببعض األفراد من األشياء التى تحمـى االعتقـاد   
وكذلك األمر بالنسبة لوجود أضرحة لـبعض  . وتعمل على بقائه واستمراره

ومن األمثلة على ذلك ضريح سيدى الكردى . ذوى القدرات السحرية األولياء
ويـتم  . الذى يذهب إليه المتلبسون بالجن من أجل التخلص من هذا التلـبس 

اإلحياء كذلك من خالل المولد السنوى الذى يقام فى قرية ميـت دمسـيس،   
  . والذى يلجأ إليها المتلبسون من أجل إرضاء الجن المتلبس أو التخلص منه

ونستطيع أن نشير إلى أن العالقة التى تربط بين النسق السحرى وبعض 
األنساق االجتماعية األخرى، كالنسق الدينى واألخالقى وبعـض المعتقـدات   
األخرى كاالعتقاد فى األولياء والطب الشعبى، تدل أيضا على وجود تـرابط  

وبالتالى فـإن  . وتداخل وتأثير متبادل بين عناصر المعتقدات الشعبية المختلفة
هذا التساند يعمل على بقاء واستمرار النسق السحرى من أجل بقـاء النسـق   

  . االجتماعى كله، واستجابة ألوضاع المعتقدات الشعبية بوجه عام

  )ديناميات التفاعل: (التصنيع والسحر) ب(

إذا كانت المدينة قد تعرضـت لتغيـرات ماديـة متمثلـة فـى إقامـة         
الحديثة، وما صـاحب ذلـك مـن تقـدم صـناعى       الصناعـات الميكانيكية

وتكنولوجى، فلقد أدى ذلك إلى حدوث تغييرات تابعة فى العديد مـن أنمـاط   
الحياة االجتماعية مثل التوسع فى التعليم، من حيث زيادة عدد المدارس التى 
قامت الشركات الصناعية بالمدينة بإنشائها ضمن خطط الخدمات التى تقـدم  

ظ باإلضافة إلى ذلك احتياج هذه الصناعة لأليـدى العاملـة   كما نالح. للعمال
المتعلمة التى تستوعب هذا التغيير، إلى جانب التوسع فى الخـدمات الطبيـة   
لحماية العامل وسكان المدينة من أخطار الصناعة، ثم مـا أدى إليـه هـذا    

يمكن مالحظة ذلك من خالل إقامة سوق . التطور المادى من رواج اقتصادى
نة مرتين أسبوعياً، إلى جانب تحلى معظم النساء بكميـات كبيـرة مـن    المدي

الحلى الذهبية، وتملك أغلب العمال للمنازل التى يسكنون فيها، عالوة علـى  
  . اقتناء الكثير منهم لجميع األجهزة المنزلية الحديثة

ولقد ألقت الدراسة أيضاً أضواء حول تأثر النسق االعتقادى السـحرى    
كما أن هناك بعـض  . بعض عناصر هذا النسق دون األخرى من حيث تغير
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حيث نجد بالنسـبة  . الجوانب التى تم فيها التغير بصورة أسرع من األخرى
إلى ممارس السحر أن التغير قد أدى إلى ظهور الساحر الذى نال حظاً مـن  

". على حين كان األمر فيما سبق يقتصر على األميين مـن األفـراد  "التعليم 
كمـا يعكـس   . ساحر المتعلم يعكس مدى انتشار التعليم فى المدينةوظهور ال

مدى التغيير الذى يمكن أن يحدث فى مهنة السحر ذاتها، حيث يصل الساحر 
المتعلم إلى المزيد من االطالع على الكتب السحرية التى تزيد مـن قدراتـه   

  . وتؤهله للكثير من الوسائل إلقناع عمالئه

علم اتجاه الشباب إلى ممارسة السحر، وهى ويصاحب وجود السحر المت  
ولقد صاحب دخول الشباب . المهنة التى كانت مقصورة على كبار السن فقط

إلى مهنة السحر تغيير فى نمط الزى الذى يرتديه الممارس، حيث كان الزى 
التقليدى للممارسين هو الجلباب، إال أن الشباب اتجه إلى ارتـداء المالبـس   

وقد يكون هذا تعبيراً عن التغير العام فى . أثناء الممارسة اإلفرنجية حتى فى
المدينة، إذ أن أغلب سكانها مـن العمـال الـذين اعتـادوا علـى ارتـداء       

  . األوفـرول، والذى استبدل فى الحياة العامة بالمالبس اإلفرنجية

ولقد تناول التغيير أيضا المهن التى يحترفها ممارسو السحر، حيث كان   
قليدى لمهنهم هو قراءة القرآن ، أو العمل فى خدمـة المسـاجد، أو   النمط الت

وتشير الدراسة إلى ارتفاع نسـبة السـحرة   . تكريس الوقت الحتراف المهنة
ولقد أسهم ذلك فى سرعة التغيير حيث ساعد وجود الممارس داخـل  . العمال

لـة  المصنع على سرعة انتشار شهرته، وزيادة اإليمان به، نظراً لعامل الزما
  . وبالتالى عمل على دعم وجود المعتقد

وارتبط التغيير أيضاً بأماكن مزاولة مهنة السحر حيث كانـت تمـارس     
فيما مضى داخل منزل الممارس، إال أن الدراسة تظهر بدأ مزاولتهـا فـى   

يرجع هذا التغيير إلى عوامل مختلفة منها الشـعور باألمـان   . منازل العمالء
وشعور الممارس نفسه بحقارة مهنته ورغبته فـى   تجاه الساحر زميل العمل

وإلى جانب ذلك فهناك أيضا رغبة الممارس فى بـث  . ابتعاد أهله عن عمله
عالوة على ذلك فإن العمل . الثقة فى جدية العمل السحرى وخلوه من الخداع

فى منازل العمالء يتيح للممارس فرصة عدم الدخول فى مشاكل مع رجـال  
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  . الشرطة

اكتساب مهنة السحر من أكثر الجوانب التى تعرضت للتغيـر   تعد طرق  
. السريع، حيث كان الممارس يحافظ على أسرار المهنة لينقلها إلى أبنائه فقط

ولكن مع انتشار الطباعة وزيادة المكتبات العامة وزيـادة التعلـيم ظهـرت    
 …يشير الشيخ حلمى، حماده . "الفرصة متاحة لسهولة تداول الكتب السحرية

  ". إلى تعلمهم المهنة من خالل الكتب

هذا ولقد صاحب التغير االقتصادى فـى المدنيـة تغيـر فـى النسـق        
عـن أداء  قيمة أجر الممـارس  االعتقادى السحرى، ويظهر ذلك فى تغيير 

فيشير االخباريون من كبار السن أن األجر فيما مضى كان إما أجـراً  . عمله
ولقـد  . أجراً عينياً فى صورة مـأكوالت نقدياً ال يتجاوز الخمسة قروش، أو 

حدث التغير بصورة سريعة إذا أصبح األجر العينى يقتصر على الفالحـين  
عالوة علـى  . جنيه ١٠٠الفقراء، بينما ارتفع األجر النقدى ليتعدى مبلغ الـ 

ذلك ظهر األجر الذى يقدم فى صورة خدمات، سواء األمنية، أو الحصـول  
إجازات من العمل، أو الخـروج بـدون إذن    الحصول على"على امتيازات 

  "األعمال الخاصة ألداء بعض

أى التكنيـك  -وإذا انتقلنا إلى التغيير الحادث بالنسبة للعملية السـحرية    
نجد أن التغيير هنا يسير بسرعة بطيئة، حيـث مـا زال السـحرة     -الفنى 

حـدث  إال أن التغييـر قـد   . يستخدمون الطرق التقليدية فى معالجة أمورهم
ويرجع ذلك . بالنسبة لزيادة عدد الممارسين للسحر من خالل العزائم السحرية

إلى وجود الكتب السحرية، وسهولة الحصول عليها سواء من المكتبات العامة 
  . أو عن طريق الشراء

كما ظهر التغيير فى وجود نمط جديد يحاول فيه الممارس مزج الطرق   
-٦حالة رقم (، إذ نجد الشيخ السعيد جوده العملية بالطرق السحرية التقليدية

وبعـد  . الذى يشتهر بعالج العقم يطلب تحاليل من عمالئـه المرضـى  ) ب
التحاليل يكتب روشته طبية ببعض أدوية تباع بالصيدليات، ولكنه يـدعى أن  

مع اإلشارة إلى أن هذا الممارس لـم يحـظ   . الجن قد أملى عليه هذه األدوية
  . ن هذا النمط من التغيير ما زال فى مراحله التمهيديةبشهرة كبيرة بعد، أى أ



٨٦  
  

  ) انتشار المعتقد: (التصنيع والسحر) ج(

الحظنا أن التغير يصيب جوانب معينة من النسق االعتقادى السـحرى    
بدرجات متفاوتة من حيث السرعة والشدة وفقا لعوامل واعتبـارات كثيـرة   

  . مجتمع الدراسةتتعلق باألوضاع االقتصادية واالجتماعية فى 

ومن الشـواهد التـى   . ومن بين هذه العوامل عامل التصنيع كما ذكرنا  
أمكن الوقوف عليها ما يدل على حدوث انتشار للممارسات السـحرية بـين   
الشباب، لتقارب فى حجمها نسبة كبـار السـن وامتـداد االنتشـار ليشـمل      

ألميـين، فـإن   وإن كان األمر فيما سبق يقتصر على العمـالء ا . المتعلمين
ويرجع ذلـك إلـى عـدة    . الدراسة تثبت وجود انتشار المعتقد بين المتعلمين

عامل التنشئة االجتماعية، وجود بعض الظواهر التى لم يجد لها : عوامل منها
تفسيرا، إلى جانب وجود بعض األمراض التى لم يجد لها الطـب الحـديث   

  . عالجاً

بة المعتقدين من السيدات، فـإن  وإذا كانت الدراسة تشير إلى ارتفاع نس  
حيث تشير الدراسة إلى أن . ذلك ال يرجع إلى عدم إيمان الرجال بالمعتقدات

وأكثـر  . الكثير من المترددات يلجأن إلى السحرة بناء على نصيحة أزواجهن
ويرجع ارتفـاع  . من ذلك فالزوج هو الذى ينفق على طلبات الساحر المالية

لرجال فى العمل سواء فى النهار أو الليل مما أدى نسبة السيدات إلى انشغال ا
إلى وجود تغيير فى نمط العالقات األسرية، أدى إلى انتقال المسئولية فى حل 

ويعتبر االلتجاء إلى ممارس السـحر أحـد   . المشاكل األسرة إلى ربة المنزل
  . هذه الحلول

يـر عـن   كما تشير الدراسة إلى ارتفاع نسبة المعتقدين من العمال كتعب  
نسبتهم فى المدينة بوجه عام، إلى جانب أن العمل الصناعى أتـاح الفرصـة   

وبالتالى أتاح الفرصـة   -لوجود اآلالف من العمال متجمعين داخل المصانع 
النتشار االعتقاد بين العمال، والعمل على شهرة الممارس العامل فـى نفـس   

  . الوقت

رة لرغبتهم فى مزيـد  وترتفع نسبة أصحاب المهن الحرة كعمالء للسح  
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طلـب  "من الثراء والوصول إلى مستوى أداء عال يواجه المصانع الكبيـرة  
شىء للرش من الممارس لزيادة الدخل أو لمنـع العـين عـن المصـنع أو     

  ". المتجر

ويساهم التصنيع فى سرعة انتشار المعتقد مكانياً، حيث نجد أن وجـود    
دى إلى وجود نوع من الشـعور  الساحر العامل وذيوع شهرته بين زمالئه، أ

ومن ثم ينقل العامل أخبار الممارس زميل العمل إلـى أهلـه   . باألمان تجاهه
وجيرانه، وبذلك نجد عامل االطمئنان إلى الممارس من العوامل التى حـدث  

  . حيث كان هناك  دائماً الخوف من شخصية ممارسى السحر. بها تغير

من األفراد من قرى ومحافظات  كما صاحب قيام الصناعة وقدوم العديد  
الجمهورية المختلفة للعمل بالمصانع حدوث تغيـر فـى بعـض األهـداف     

إذا نجد األفـراد اآلن يلجـأون إلـى بعـض     . االجتماعية للجوء إلى السحر
راغبـى الـزواج بعـد أن    " أصل"الممارسات السحرية بهدف االطمئنان إلى 

  . زواجىاللجوء بهدف االطمئنان على مدى االستقرار ال

وبخصوص عالقة النسق باألنساق األخرى نجد ظهور نوع من التغيير   
فى حدوث نوع من االنحراف األخالقى يتم فى صورة عالنية بـين بعـض   

وعلـى  . ممارسى السحر وبين عمالئه فى الغرفة التى يجرى فيها ممارساته
إال أنه الرغم من أن الجانب االنحرافى للسحر يلتصق دائماً بالسحر السفلى، 

وكما تشير الدراسة فـإن هنـاك   . كان يتم فى صورة مستترة وليس عالنية
ارتفاعاً فى عدد المدعين والنصابين الذين يجدون فى ممارسة السحر مجـاالً  
خصباً لممارسة نصبهم، إذ أن ادعاء االتصال بالجن سهل وميسور، خاصـة  

عوامل مختلفة،  وقد يرجع وجود هذا االنحراف إلى. وأن الربح المادى مجز
منها انشغال الزوج بالعمل طول اليوم، وعدم وجود وسائل ترويحيـة غيـر   

كما أن الرواج االقتصادى قد أدى إلـى  . وسائل األعالم والزيارات المنزلية
وجود فائض مالى بالمدينة أغرى البعض بالعمل السحرى للحصـول علـى   

  . المكاسب االقتصادية السريعة
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  فى النسق االعتقادى السحرى جوانب االنحسار) د(

إذا انتقلنا إلى النقطة المتعلقة بانحسار بعض عناصر النسق االعتقـادى  
السحرى نتيجة عدم مواكبتها للتغيرات التى حدثت فى المجتمع، نجد الدراسة 

من هذا مثالً اختفاء نمـط الـولى   . تشير إلى حدوث بعض حاالت االنحسار
سمات فيزيقية خاصـة تؤهلـه لمعرفـة    الساحر، وهو الشخص الذى يتمتع ب

  . المستقبل وأداء بعض األعمال السحرية

كذلك كان لتأثير قيام الصناعات الميكانيكية الضخمة التى تحتـاج إلـى   
آالف العمال، عالوة على قيام الكثير من المصانع الخاصة أن انحسر هـدف  
 اللجوء إلى ممارس السحر بغية البحث عن عمل، حيث أن فـرص العمـل  
  . موجودة وإن تحول الهدف إلى البحث عن زيادة الرزق أو الترقى فى العمل

  مستقبل التراث الشعبى السحرى) هـ(

ومن خالل ما تقدم نسـتطيع أن نصـل إلـى أن عوامـل االسـتمرار        
واالنتشار والحماية للنسق االعتقادى السحرى تفوق عوامل التغير واالنحسار 

بل إن زيـادة االنتشـار   . د المعتقد السحرىمما يشير إلى بقاء استمرار وجو
سواء اجتماعيا أو مكانياً تشير إلى أن التراث الشعبى السحرى سـيميل فـى   

ويتضح هـذا البقـاء مـن خـالل     . المستقبل إلى الرسوخ فى نفوس األفراد
استخدام النظرة التشريحية للمراحل المختلفة التى مر خاللها المعتقد فى فترة 

. لك بهدف تحديد العوامل المستمرة والمتغيرة فى هذا النسقزمنية محددة، وذ
وغنى عن البيان أن موضوع السحر هو من بـين موضـوعات المعتقـدات    
الشعبية، التى هى فى  جملتها من أكثر العناصر الثقافيـة لصـوقاً بنفسـية    

  . اإلنسان، ومن أكثرها استعصاء على التغير

م صورة لمسـتقبل التـراث   ومن خالل هذا يكون البحث قد حاول رس  
ومن خالل هذه النتيجة يظهر تساؤل آخر حول مدى إمكان تطبيـق  . الشعبى

هذه الفروض على مجتمعات محلية أخرى تعيش فى ظل نفس الظروف، من 
والشك أن اإلجابة علـى  ). إقامة مصانع(حيث حدوث تغييرات مادية أخرى 

  . وثهذا التساؤل تتطلب إجراء مزيد من الدراسات والبح
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  الفصل الرابع

  المشتغلون بالسحر فى مجتمع اليوم

   (*)دراسة فى مالمح التغير
  

  السحر والتغير
المعتقد الشعبى السحرى كما نعرف هو أكثر عناصر التـراث الشـعبى     

. مقاومة للتغير وأعصاها استجابة للتجديدات، وأميلها إلى االستمرار والثبات
مفهوم يمكن تبريره، فهى أمور غامضة، ولكنه أمر " سحرية"وهذا ليس صفة 

خبيئة فى صدور الناس، وإذا خرجت للممارسة اليومية أو أفصـحت عـن   
نفسها فى سلوك، فـإن ذلك يكون على استحياء شديد، وبين الفرد ونفسه، أو 

وهى ال تكـون فـى   . بين المرء وخواصه، أو فى دائرة محدودة أشد التحديد
بين المرء ومن يعيش معهم، وال تصبح  العادة محالً لكثير من الحوار والجدل

ولكنها تتجمع فى صدر من يؤمن بها، حتى تتركز، . مجاالً للتقييم والتمحيص
، أو سريع متعجل، تحيطه "خاص"ثم تنطلق فى صورة سلوك، وتؤدى بشكل 

  . فى أكثر األحيان إمارات رهبة وعالمات حرص زائد

تعرض لرياح التغيـر  فالمعتقد السحرى ليس بضاعة معلنة، يمكن أن ت  
بسهولة، ولذلك خضعت أكثر من غيرها مـن عناصـر التـراث الشـعبى     

  . لنظريات االستمرار ومقوالت الثبات

من هنا تصبح دراسة التغير الذى يطرأ على هذا النوع من المعتقـدات    
وعلى الممارسات المتصلة بها موضوعاً على جانب عظـيم مـن األهميـة    

ال يمكن عقالً أن نتصور موروثاً إنسانياً ال يتغيـر،  و. والطرافة فى اآلن معاً
ولذلك نسجل فى البداية هذا التحفظ العام، وهو أن التغير فى هـذا المجـال   

                                                            
كتب هذا الفصل الدكتور محمد الجوهرى، أستاذ علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعـة   (*)

  .القاهرة
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  .بطىء وشاق وعسير، ولكنه موجود، وعلينا أن نجتهد لنضع أيدينا عليه

وأهمية رصدنا للتغير فى مجال المعتقدات السحرية أنـه مؤشـر إلـى      
ر التغيير وعوامله وعملياته الدائرة فى عديد مـن مجـاالت   العديد من مظاه

فالمعتقدات هى مؤشر الحياة االجتماعية والثقافية . الحياة األخرى فى المجتمع
  . والكشف عن التغير فيها إسهام فى فهم التغير فى خارجها وفيما حولها

  عناصر دراسة السحر
لواسع المعقد، خاصة ولكن كيف نتصدى لدراسة التغير فى هذا الميدان ا  

أولها ممارسة السحر أو الساحر أو المشتغل : وأنه ينطوى على جوانب عديدة
بالسحر، ثم العميل أو المواطن الذى يلجأ إلى هذا السـحر، ثـم األسـاليب    
واألدوات والوسائل والعمليات التى يتذرع بهـا السـاحر إلحـداث التـأثير     

المعرفـة السـحرية وتكنيـك     أى(المطلوب فى العميل أو من أجل العميـل  
. وهناك نظرة المجتمع الكبير إلى أطراف هذه العالقـة ). الممارسة السحرية

  . إلخ …وهناك األغراض التى توظف فيها تلك الممارسات السحرية 

ولن يتسع هذا المقام إال لدراسة جزئية واحدة فقط من هـذا المركـب،     
. التجديدات التى طرأت عليهـا نلتقطها لنركز عليها الضوء فى محاولة لتتبع 

وقد اخترنا بعض الجوانب المتصلة بالمشتغل بممارسة السـحر موضـوعاً   
  . لدراسة التجديد

  أهم الدراسات المعاصرة
تصدت طائفة من الدراسات العلمية الحديثة لدراسة المشتغلين بالسـحر    

فى المجتمع المصرى المعاصر، بعضها خص موضوع السـحر باهتمامـه   
، القـاهرة ،  بعنوان السحر والمجتمعسامية الساعاتى . مثل دراسة د وعنايته
دراسة أنثروبولوجية لتغيـر  : "، ودراسة منى الفرنوانى، وموضوعها١٩٨٢

دراسة لمدينة المحلة . المعتقدات الشعبية السحرية فى مجتمع محلى مصرى
، رسالة للحصول على الماجستير من كلية البنات جامعة عين شمس( "الكبرى
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وبعضها اآلخـر درس  . )*()١٩٨٤إشراف دكتورة علياء شكرى ، القاهرة، 
السحر ضمن طائفة من المعتقدات الشعبية، مثل دراسـة علـى المكـاوى،    

المعتقدات الشعبية والتغير االجتماعى، دراسة ميدانيـة علـى   : وموضوعها
 رسالة الماجستير مقدمـة لكليـة اآلداب  (، "قرية سيف الدين بمحافظة دمياط

وأخيراً دراسات ). ١٩٨٢جامعة القاهرة ، إشراف محمد الجوهرى، القاهرة، 
أو  ) ١٩٦٦عـام  (كاتب هذه السطور عن السحر سواء فى دراسته األولـى  

، الجزء الثـانى، دار  علم الفولكلورآخر تلك الدراسات والمنشورة فى كتابه 
فى هذا ودراسات أخرى متعددة ال حاجة بنا إلى حصرها . ١٩٨٠المعارف، 

وسوف أركز فى مقالى على عرض مالمح التغير التالية فى شخصية . المقام
  . ممارس السحر، وجوانب أدائه لعمله، وعالقته مع جمهوره

  
  السحرة الشباب -١

الساحر التقليدى الذى عرفه مجتمعنا، بل وأغلب المجتمعات فى شـتى    
. الخمسين أو ما حولهاأرجاء العالم، هو الشيخ المتقدم فى السن، الذى يجاوز 

وهو يحمل إلى جانب وقار السن وقـار الخبـرة والحنكـة فـى معلوماتـه      
  . والكرامات" واألسرار"وممارساته السحرية، ورصيداً كبيراً من الحكايات 

ويمكن القول بأن تلك الصورة العامة مازالت صادقة وصـحيحة فـى     
هى دخـول بعـض   خطوطها العريضة، ولكن طرأ إلى جانبها ظاهرة جديدة 

أحياناً دون العشرين، وإن كان هذا نادراً، ولكن دون األربعين فـى  (الشباب 
  . ، دخولهم إلى صفوف محترفى الممارسة السحرية)أحيان أكثر

ويحكى على المكاوى فى دراسته عن عدد من الشباب الـذين احترفـوا     
الً عن ممارسة األعمال السحرية فى سن دون الخامسة عشرة، ويحدثنا تفصي

وهـى  ، عدد منهم تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشـرة والعشـرين عامـاً   
انظر صفحة . (حقائـق جديدة تماماً على ميدان االشتغال االحترافى بالسحر

  ). وما بعدها من رسالته المشار إليها ٤٩٠

                                                            
  . لث فى هذا المجلدأنظر الفصل الثا) *(
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وتتكلم منى الفرنوانى فى دراستها عن حدوث تغير جذرى فـى مهنـة     
وتضـرب مـثالً   . الشباب إلى مزاولة السحر كمهنـة السحر يتمثل فى اتجاه 

بساحر ذائع الصيت فى مدينة المحلة الكبرى بدأ دخول ميدان االحتراف وهو 
فى الخامسة والعشرين، وكان وقت إجراء بحثها قد بلغ األربعين من عمـره  

كما تحكى عـن امـرأة مشـتغلة    . وأصبح يتمتع بشهرة واسعة ونجاح كبير
  .ن من العمربالسحر دون الثالثي

هذه أمور تعد فى عالم السحر من المستحدثات تماماً، ولم تكن تخطـر    
، لغة وعمراً "بالشيخ"ببال أحد منذ ربع قرن مضى، فممارسة السحر مرتبطة 

  فما هى يا ترى عوامل هذا التحول؟. فعلياً

نحن نتحدث دائماً عن تداخل العناصر الشعبية فى نسيج الواقع المعاش،   
نجريه من فصل بينها إنما هو من أجل الدراسة وليس فصالً حقيقيـاً،  وأن ما 

إذ ال يمكن أن نفهم حقيقة هذا التحول إال . كذلك الحال فى تحليل هذه الظاهرة
  كيف؟ . فى ضوء المستحدثات األخرى

فالشباب أكثر تعليماً، وهو ما يعنى لدى عمالء السحرة اليوم أنهم أكثـر    
حسـب  (موا إمكانياتهم الذاتية أو الموروثة أو المدعاة علماً، فبوسعهم أن يدع

بالرجوع إلى أمهات الكتب السحرية، واستخدام أكبر عدد ممكن من ) األحوال
كما . المصطلحات والمفاهيم السحرية، مما يساعد وال شك على إيهام العميل

يساعدهم فى وصف مجرى العمل السحرى بدقة وبكثير من التفاصيل، ممـا  
  . عه خبرتهم، ويتدعم به موقفهمتتأكد م

والشباب نتيجة هذا التعليم أكثر اعتماداً على استخدام العقاقير والمـواد    
الطبية الحديثة مما يجعل لتدخلهم، خاصة فى حاالت معينة ال تغيب عن فطنة 

.. القارئ، أثـراً فعاالً وملموساً، يضاف بدوره إلى رصيدهم ويدعم مكانتهم 
  . هكذا

أخيراً وليس آخراً أقرب إلى فهم واستيعاب طبيعة التغيـرات  والشباب   
التى تعتور مجتمعنا المعاصر، فهم أقدر من الكبار على فهم مشكالت اليـوم  

فهم لـذلك أقـرب إلـى    " اآلن"الملحة، وطبيعة األزمات التى تواجه العميل 
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ولعل ذلك يقـدم بعـض   . العميل، وأكثر إراحة له، ومن ثم أكثر نجاحاً معه
لتفسير لتلك الظاهرة الجديدة الغريبة على هذا الميدان بالذات، حيث لم يكـن  ا

وكما قلت من قبل، فإن تلك المكانة التى ". الشيخ"يعرف الناس سوى الساحر 
ولكن التغيـرات الحديثـة   ". وسره"حظى بها الشباب ال تقدح فى قدرة الكبير 

  . سوق االحتراف أفسحت للشباب مكاناً إلى جانب الشيخ لينزل معه إلى

  الساحر المتعلم -٢

تنفق كل الدراسات السابقة على أن الغالبية العظمى من محترفى السحر   
دلت على ذلك دراسـتنا األولـى، كمـا    . هم مـن األميين أو أشباه األميين

  . أكدتـه دراسات زمالئنا وتالميذنا من بعد

مع كل هـذه  وقد تصدم هذه المالحظة البعض، إذ يتساءل كيف يتعامل   
إلخ وهـو   …التفاصيل الفنية، من عناصر وأشياء ومسميات أرواح وكائنات 

أمى أو شبه أمى؟ واإلجابة على ذلك أنه كان ممكنا فـى ضـوء االكتسـاب    
وقـد  . عن أب أو معلم أو زميل قديم" يحفظ"الشفاهى للمعرفة السحرية، فهو 

 يكتب سوى بعض ، بحيث أنه عادة ال"بفك الخط"يخدم نفسه، ويوسع نشاطه 
الحروف، وفى القليل كلمات كاملة، ولكنها قليلة جداً والمران عليهـا سـهل   

  .ميسور

ثم ال ننسى أنه كان يتوجه إلى جمهور من األميين، فليس فى األمــر    
. أى مشكلة على اإلطالق، ولم يثر هذا األمر تعليقاً وال استنكاراً مـن أحـد  

مين يلجأون أحياناً إلى سحرة أميين أو ويكفى أن نتذكر أن بعض كبار المتعل
لهم حجاباً أو تحويطـة، أو حروفـاً وأسـماء تمحـى     " يكتبون"أشباه أميين 

  . إلخ …ويشربون ماءها 

كان هذا هو النمط الشائع، أما اليوم فقد زاحمه نمط جديد من السـحرة    
رية، أو المحترفين، هم إما تالميذ فى المدارس، وأحياناً المعاهد الدينية األزه

  . المدارس الفنية الثانوية، أو ما هو أعلى مستوى من ذلك

فيتحدث على المكاوى عن تالميذ فى مدارس إعدادية وثانويـة عامـة     
وثانوية أزهرية دخلوا إلى ميدان الممارسة عن طريق القراءة، سواء الكتـب  
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 أو المخطوطات، المورثة عن بعض أقاربهم أو التى يستعيرونها من زمالئهم
ومن ليس تلميذاً بالفعل، فإنه حصل قسطاً مـن  . إلخ …أو من المكتبات العامة

  . التعليم المنظم سواء فى التعليم الثانوى أو الفنى أو الدينى

وتتحدث منى الفرنوانى عن بعض السحرة المحترفين الحاصلين علـى    
هى تصـرخ هنـا   !). ليس فى السحر طبعا(درجات علمية من معاهد التعليم 

 -المحلة الكبرى  -إن التغير الذى حدث بالمدينة : "ة لها مغزى عميقصرخ
والمتمثل فى إقامة الصناعات قد أثر أيضا على الجوانب الالماديـة، ومنهـا   

  ). من دراستها ٢٦٤صفحة " (النسق االعتقادى السحرى

وهى تربط ظاهرة دخول المتعلمين إلى ميدان االحتراف السحرى بعدد   
تبـع  : " ستحدثة األخرى فى هذا الميـدان، إذ تالحـظ أنـه   من الظواهر الم

دخـول المتعلمين مهنة السحر حدوث تغيرات أخرى تتمثل فى صغر عمـر  
الممارس، وتغير أماكن مزاولة المهنة، واتجاه هؤالء الممارسين إلى استخدام 

فالتعليم قوة إقناع وتأثير، وقوة علم ". علمهم وتوظيفه فى محاولة نشر المعتقد
ومعلومات، وقوة فهم وتفاعل، كلها أسلحة يمد بها التعليم صاحبه خاصة فى 

إن انتشار . ميدان يقوم برمته على اإلقناع والتأثير وفهم العميل والتفاعل معه
بـين السـحرة المحتـرفين     –الذى ما زال على استحياء حتى اآلن  –التعليم 

وسـوف  . ة المعاصـرة إنمـا يمثل دعماً للمعتقد السحرى فى البيئة المصري
نرى من خالل حديثنا عن بعض المستحدثات األخرى فى فقـرات تاليـة أن   
هناك عوامل جديدة متعددة تتضافر لبث روح جديدة فى المعتقد السحرى فى 

  . مجتمعنا اليوم

ولكن هل يقتصر األمر على هذا؟ إن التعليم ليس مجرد موصـل إلـى     
دعم المعرفة السحرية وفتح مزيـد   ساحة االحتراف، لكنه سبيل إلى مزيد من
  . من آفاق ومجاالت العمل السحرى نفسه

تحكى لنا منى الفرنوانى عن أحد السحرة المحترفين الذين درستهم مـن    
ليتمكن "المتعلمين الذى يحرص على مداومة االطالع على المؤلفات السحرية 
اكل التـى  من إجراء ممارسات أكثر تعقيداً، ومحاولة الوصول إلى حل المش

وهـذا السـاحر المحتـرف    ". يصعب على الممارس األمى الوصول إليهـا 
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حاصـل على دبلوم السلكى، ويبذل اآلن جهوداً جادة لتحقيق أقصى درجات 
بشـرط  (وطلب مـن الباحثة كتبا حول الموضوع . االتصال بالسحر السفلى
 ألنه يرغب فى التوصل إلـى صـناعة الـذهب   ) أن يكون مكتوباً بخط اليد
  . بمساعدة الجان السفليين

ونالحظ بهذه المناسبة أنه برغم االعتقاد السائد مـن أن السـحرة فيمـا      
مضى، كانوا أكثر مهارة، وأقوى كثيراً من سحرة اليوم، فإن بعض النـاس  
يرى أن الممارس المتعلم الذى يعتمد على الكتب أكثر دراية، وسـره أقـوى   

كمـا  " (قارئ وبحـره واسـع  "نه أنه ويقولون ع. وأنفع، من الممارس األمى
  ). ٢٦٥سجلت ذلك منى الفرنوانى فى دراستها صفحة 

  الساحر والكتاب -٣

" المعلنـة "المقصود هنا كتاب السحر، والمراد إبرازه هو طبيعة العالقة    
ففى جميع األحوال، أو على األقل فـى  . بين الساحر المحترف وكتاب السحر

ولكـن هـذا   . لمحترف وبين كتاب سحرى ماأغلبها، هناك عالقة بين هذا ا
الرجل كان يصر دائماً على إنكار هذه العالقة، فالخبر اليقـين عـن حقيقـة    
الحالة يأتيه من األرواح، وهـم الذين يطلعونه على موقف العميل، وسـبب  

وقد يتوسل إلى ذلك باالستخارة أو فتح الكتـاب، أو  . مشكلته ووسائل عالجها
  . إلخ …عمل المندل 

المهم أنه حريص كل الحرص على أال يبوح بأنه يعتمد فـى معارفـه     
وكان ساحر األمس إذا سئل عن كيفيـة  . السحرية على كتاب أو كتب بعينها

اكتسابه معارفه السحرية وعن مصدر خبرته التى يمتلكها أرجع ذلـك إلـى   
ليس المقصود طبعاً الوراثـة الفيزيقيـة، ولكـن وراثـة الخبـرة      (الوراثة 

وهذه الوراثة تتم عن طريق التلقين الشـفاهى  ). علومات عن أب أو معلموالم
أساساً، وقد يدعمها ويصاحبها اكتساب بعـض الكتـب السـحرية القديمـة     

كمـا  . إلخ …"السفلى"، والعالقة مع العالم "الكشف"ثم هناك . واالطالع عليها
  . سنوضح فيما بعد

عالقة بينه وبين الكتاب، وال الجديد أن الساحر المحترف اليوم ال يتنكر لل  
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إذا  -فى ضوء التـراث المعـروف    -وال عجب . ينكر فضل الكتاب عليه
ولكن العجب العجاب أن يلجأ  -وصله هذا الكتاب بالوراثة عن والد أو أستاذ 

إلى مكتبة عامة ليستعير منها بعض المؤلفات السحرية، ويتم ذلـك بمبـادرة   
وقد سـجل  . التعليم الذاتى بأدق معانيه شخصية منه، ويمارس بذلك نوعاً من

هذه الحقيقة خاصة لدى السحرة الشباب واألوفر حظاً من التعليم كل من على 
المكاوى ومنى الفرنوانى، كما دلتنا عليه خبراتنـا الشخصـية مـع بعـض     

  . الحاالت الحديثة

قد يرثـه  : ولكن هناك بطبيعة الحال طرق أخرى للحصول على الكتاب  
و عن قريب، وقد يشتريه من المكتبات العادية أو من الموالد، وقد عن والده أ

وتحكى منى الفرنوانى عن ساحر شـاب أقـام   . (يستعيره من أحد األصدقاء
صلة عاطفية مع فتاة، أخبرته فيما أخبرته بأن والدها كـان يمـارس مهنـة    

فدفعـه حـب   . السحر، وأن لديها كتبا حول هذا الموضوع قد تركها ومـات 
. لطلـب الكتـب   -دون أى نية إلى االحتراف فى بادئ األمر  -طالع االست

  ). وبدأت العالقة مع السحر، حتى وصلت إلى االحتراف

 –والمهم أن نؤكد فيما يتعلق بهذه النقطة أن ظروف الحياة المعاصـرة    
قد أبرزت هذه الوسيلة وأفسحت لها دوراً كبيـراً فـى    –خاصة فى المدينة 

فانتشار التعلـيم، وانتشـار الطباعـة    . يق االحترافوصول البعض إلى طر
كل ذلـك  .. والمطبوعات وسهولة الحصول عليها، ووجود المكتبات العامة 

  . جعل الكتب متاحة لمن يريد ويسرت أمام البعض أن يلج طريق األسرار

وعلينا برغم كل هذا الحديث أال نغفل الطرق األخرى الكتساب المعرفة   
ة كالتلمذة، واالتصال بالجن وطلب اإلذن منهم، فيؤذن لـه  السحرية االحترافي

بالممارسة فى حدود، والتلبس حيث تلـبس السـاحر روح جنـى سـفلى أو     
  . إلخ…علـوى تسخره للعمل وتساعده على تحقيق أغراضه فى خدمة العمالء

فنحن بحديثنا عن المستحدثات ال ندعى أنها قضت على كـل التـراث     
ستحيل، ولكنها أوجدت ظواهر وأنماطاً لـم يكـن مـن    القديم ، فهذا هو الم

  . الممكن تصور وجودها من قبل
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  الساحر والتكنولوجيا الحديثة-٤

نحن نعيش عصر التكنولوجيا بال جدال، كل شىء حولنا تسيره اآلالت،   
وكل اآلالت أو أكثرها تسير نفسها، أو يمكن التحكم فيها بالبرمجة والتوجيـه  

ئق العصر، نلمسها فى الفنون، وفى الحـروب، وفـى   تلك حقا. إلخ…عن بعد
  ولكن كيف؟ .. الصناعة، وطبعاً فى السحر 

تكتب الصحف عن كشـفهم  " ومشعوذين" "دجالين"إننا نسمع كل يوم عن   
والقبض عليهم يتذرعون فى عملهم بالتسجيالت الصوتية، خاصة إمكانيـات  

تحكم فى اإلضاءة الكهربائية التسيير واإليقاف الذاتى أو المبرمج والفيديو، وال
وكثيراً مما ليست بنا حاجـة  ). إلخ …بإشعالها وإطفائها ، وتلوينها، وتشكيلها(

  . إلى حصره

وتحكى لنا منى الفرنوانى عن ساحر محترف يظل خارج الحجرة التـى    
تجرى فيها الممارسة السحرية والتى يجلس فيها العمالء، ثم تحـدث فرقعـة   

ر بعض األدوات الموجودة فى الغرفة التى تجرى فيها وأصوات عالية وتتطاي
.. صاحبه وهـو جـالس  " حجر"يسقط فى " العمل"وقد يجعل . تلك الممارسة

وهو فى جميع األحوال ينبه عمالءه إلـى أنـه لـم يكـن موجـوداً      . هكذا
فيقـر  . بالحجـرة، وأن ما حدث إنما حدث بتأثير عزائمه وتالوته وكتابتـه 

  . الجميع ويسلمون

عن استخدام ) وما بعدها ٥١٧صفحة (يحكى على المكاوى فى دراسته و  
الحبر السرى فى كتابة األعمال السحرية، وممارسة هذه األالعيـب داخـل   

فهناك يحركـون العـرائس الـورق، والحجـارة     . قاعات المدرسة الثانوية
مما نجم عنه فيمـا بعـد أن أصـبح    . (والطباشير وهم جالسون فى أماكنهم

رسات هؤالء التالميذ السحرة يلجأون إلى هؤالء التالميذ لقيـاس  مدرسو ومد
وتتم جلسات االستشارة داخـل قاعـات   . األثر والبحث عن حلول المشكالت

  ). الدراسة أو فى فناء المدرسة

إن ذلك ليلقى لنا الضوء على الدور الهام الـذى تلعبـه المسـتحدثات      
ليسوا جميعاً من األميين وال مـن  فعمالء اليوم . التكنولوجية فى مجتمع اليوم
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البسطاء، وخبرتهم بالحياة والناس ليست محدودة كما كانت فـى الماضـى،   
والساحر محتاج إلى قوة اإلبهار ليلقى فى قلوبهم الرعـب أو يحقـق لـديهم    

ووقته اليوم . وهكذا.. االقتناع بقواه الخارقة وقدرته على تغيير نظام األشياء 
 هم يستطيعون التردد عشـرات المـرات، وال هـم    محدود، كذلك وقتهم، ال

وهـذه  . قادرون على الجلوس إليه ساعات وأيام، وكذلك ليس هو بمسـتطيع 
  . الحيل واألالعيب عامل مساعد على ذلك

ولكن التكنولوجيا الحديثة ليست كلها مجرد أالعيب، وليست كلها إبهاراً   
مكـن أن تكـون دواء   إنهـا ي .. فارغ المضمون وليست كلها دجالً فى دجل 

فعاالً، وفيتامينات قوية ممتدة المفعول وعالجاً أكيداً لقصور جنسى، أو حتـى  
ذلـك  . دواء مضموناً لعالج آالم األسنان أو الروماتيزم أو التهاب األعصاب

هو الوجه اآلخر للتكنولوجيا الحديثة الذى يستغله السحرة المحترفـون فـى   
  . م، والتمكين لهم فى نفوسهممجتمع اليوم لتحقيق أغراض عمالئه

لقد أوضحت كثير من الدراسات أن شئون الجنس والعواطف هى أهـم  
. أغراض لجوء العمالء إلى السحرة المحترفين، خاصة من أجل فك المربوط

المشـتراة مـن   (وفى هذا المجال بالذات يبرز دور العقاقير الطبية الحديثـة  
السحر بمعالجة الـربط السـحرى   ، حيث يقوم الشباب المشتغلون ب)الصيدلية

التـى يحصـلون   " برندالين"بإعطاء حقن ) عجز الزوج عن ممارسة الجنس(
عليها من الصيدلية، وذلك بعد أن ينزعونها من غالفها ويحقنون بها المربوط 

وال ينسى هؤالء السحرة الصـغار أن  . فتهدأ أعصابه، ويسترد قواه الجنسية
ذق، فال تعطى إال فى جو سحرى تملـؤه  يغلفوا هذه الحقن بغالف سحرى حا

العزائم، وتصاحبه األدعية واأللفاظ الغريبة على أسماع العميـل، سـوريانية   
  ). انظر دراسة على المكاوى. (وعبرية

إن عملية الربط من بين المظاهر المتصـلة بالسـحر التـى يضـطرد       
ريـداً مـن   مظهراً ف" الحديث"االعتقاد فيها، وال تموت، ويمثل العالج الطبى 

. مظاهر التحديث فيها، الذى يكسب لها قوة إقناع وتأثيراً فى نفـوس النـاس  
للممارسات السحرية يضمن لهـا  " تحديث"فهذا االستخدام للعقاقير هو بمثابة 

  . االستمرار واالزدهار والحياة فى ظل بيئة جديدة متغيرة
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  )تغير الزى" (األفندى"الساحر  -٥

الساحر المحترف هى صورة البس الجلبــاب  الصورة التقليدية لملبس   
وغطاء الـرأس هـو الطاقيـة، أو    . أو الكاكوال، أو فيما ندر الجبة والقفطان

وهذه هى قطع الزى التـى  . العمامة على طاقية، أو العمامة على الطربوش
لدى الممارسة وأمام العمالء، وقد يكون فى نفـس الوقـت   " الشيخ"يظهر بها 

اعياً، يرتدى الزى المالئم للعمل، ولكنه يتخذ هـذا الـزى   فالحاً أو عامالً زر
رجـاالً   -يستثنى من هذا الكالم عن الزى، المشايخ . (أثناء العمل" الرسمى"

الذين تلبسهم بعض األرواح، فهذه األرواح هى التى تحـدد لهـم    -أو نساء 
  ). مالبسهم، أنواعها وألوانها وكافة تفاصيلها

دى بدأ يتغير تغيراً جذرياً نتيجة عوامـل بـارزة،   ولكن هذا الزى التقلي    
أهمها دخول فئة من الشباب إلى مستوى االحتراف وتمسك هـؤالء الشـباب   

عالوة على سيطرة التحضر على المجتمع المصرى، " البدلة"بالزى اإلفرنجى 
وألفة الناس رؤية البدلة أو المالبس الحضرية كل يوم، فى الواقـع وعلـى   

ويعنى ذلك أن الزى قد خرج من دائرة عوامل التأثير فـى  . نشاشة التليفزيو
فقـد  . نفس العميل، أو المساهمـة فى رسم العالقة بين الساحر وجمهـوره 

أقدر على التأثير فى ذلك الجمهـور بأسـاليب    -كما رأينا  -أصبح الساحر 
ويدلنا على مدى انتشـار هـذه األزيـاء    . أقوى ورموز ووسائل أكثر فاعلية

مهاجمة السحرة الكبار فى السن لهـذا الخـروج علـى المـألوف،      الحديثة
ويعبرون عن رأيهم بأن ذلك يفقد الشيخ هيبته ووقاره ومكانته فـى نفـوس   

بالبدلـة  " األفنـدى "وبذلك أصبح من الميسور أن نقابل اليوم الساحر . الناس
  . الكاملة أو بالقميص والبنطلون

  الساحر الموظف -٦

ت المتاحة عن السحرة المحتـرفين، أن السـاحر   المعروف من الدراسا  
المحترف إما أن يكون شخصاً متفرغاً لممارسة السحر، أو أنه يمارسه إلـى  

والساحر المتفرغ دائماً من أصحاب الشـهرة والكسـب   . جانب مهنة أخرى
  . الوفير
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يمارسـون  " بعض الوقـت "أما غالبية المشتغلين أمس واليوم فهم سحرة   
مال قراءة القرآن بـأجر، أو الخدمـة فـى المسـاجد، أو     إلى جانب ذلك أع

وقد أشارت منى الفرنوانى . إلخ األعمال المتصلة بعالم الحياة الدينية …الوعظ
إلى السحرة الذين يعملون موظفين وعماالً، بل وعماالً صناعيين فى واحـدة  

واتضـح أن نصـف عـدد    ). المحلة الكبرى(من قالع الصناعة فى مصر 
حترفين الذين درستهم كانوا عماالً فى مصانع المحلة الكبرى وقت السحرة الم

بينمـا  . إلخ …كما كان من بين النصف اآلخر نجاراً وتمرحياً. إجراء البحث
يحدثنا على المكاوى عن سحرة محترفين تالميذ فى المـدارس الثانويـة أو   

ستقالً فيمـا  وهؤالء سنتحدث عنهم حديثاً م. الفنية أو المعاهد الدينية األزهرية
  . بعد

ولكن الطريف بالنسبة لهؤالء الموظفين والعمال أن صفتهم تلك تمثـل    
عامالً لجذب العمالء إليهم ، وتوسيع دائرة المترددين عليهم، ووسيلة لـذيوع  

وكلها ضرب من العالقات العامـة التـى   . بين الناس" وأسرارهم"كراماتهم 
  . تعمل على ازدهار عملهم ورواجه

نى الفرنوانى إلى أحد السحرة المحترفين الذى يعمل فى أحـد  وتشير م  
المصانع بالمحلة الكبرى، فيوضح هذا الشيخ أن شهرته فى ميـدان العمـل   

حيث مرض أحد الزمالء فى بداية "السحرى ترجع إلى زمالئه فى المصنع، 
. فقرأ له بعض القراءات السحرية فشفى فـى الحــال  . تعلمه لمهنة السحر

". ؤه، وانتشرت شهرته فى المصنع الذى يعمل به منذ ذلك الحـين وهلل زمال
  ). ٢٧٣صفحة (

  "التلميذ"الساحر  -٧

رأينا أن الساحر المحترف كان ممن يرتبط بمجال الدين بشكل ما، ولكنه   
ولـذلك قـد ال   . هامشى عادة، فهو ليس سوى فئة دنيا من أبناء هذا الميدان

يا والبشر، ويصبح السـاحر المحتـرف   نعجب أن يرتقى مستواه مع تقدم الدن
ولكن أن يصبح تلميـذاً بالمدرسـة الثانويـة    . واحداً من طلبة المعاهد الدينية

العامة والفنية، فذلك تغير سريع وعنيف وغير متوقع، ألنـه مضـاد للفكـر    
  . الرشيد ولرسالة التنوير التى يحملها التعليم إلى الناس
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بالقليل مـن تالميـذ المـدارس     تسجل دراسة على المكاوى عدداً ليس  
المقصود أداء العمل السـحرى بـأجر أو   (الذيـن يحترفون ممارسة السحر 

بـدأ بعضـهم   ). بمقابل عينى أو خدمى، ولمن يطلبه من الناس دون تميـز 
ممارسة السحر فى سن الثانية عشرة، وكثيرون منهم فى الخامسـة عشـرة،   

  . بعضهم بعد ذلك بقليل

على دخول حلبة هذا السباق الخطر هى قصـة  والباعث لدى أصغرهم 
حب لتلميذة زميلة، أراد أن يتوسل إلى قلبها باألعمال السحرية، وبدأ الطريق 

والغالـب علـى   . بحثاً عن الحب، وانتهى محترفاً لممارسة األعمال السحرية
دوافع اشتغال هؤالء الصغار بهذه األعمال هو المغـامرات العاطفيـة ومـا    

تحقيق مكانة خاصة لدى زمالء المدرسة، ثم بـين المدرسـين   يرتبط بها، ثم 
هكذا تتابع الحلقات لنجد قريـة  . ، وأخيراً لدى الجمهور العام)            نعم المدرسون(

من قرى محافظة دمياط يتربع على عرش السحر االحترافى فيهـا بضـعة   
  . شباب بين الخامسة عشرة والعشرين

، ثم أغوى زميالً له، واجتمعا بعد ذلك عنـد  واحد بدأ وحيداً فى البداية  
عنـد  !)  (التقى الثالثة بصبى رابع فى نادى الشـباب بالقريـة   . زميل ثالث

وقادهم الرابـع إلـى الطريـق    ). حمل األثقال(اجتماعهم لممارسة الرياضة 
التـى كانـت    -الحقيقى الكتساب الخبرة والمعارف السحرية غير الكتـب  

أقصد التلمذة على أحد السحرة األطول باعاً واألقـوى  و -متوفرة بين أيديهم 
  . فقادهم إلى شاب هو اآلخر طالب بالمعهد الدينى.. سراً 

بالمعنى الصحيح، توزعت بينهم األدوار، " فريقاً"وكونت هذه المجموعة   
وأعطى لكل الدور المالئم له، وفارقهم اثنان وتعاون الباقيان ومازاال، لكـى  

من دراسة علـى   ٤٩٣انظر صفحة (م جهد زميله ويكمله يدعم كل واحد منه
وهؤالء الشباب هو الذين يتذرعون بالوسائل التكنولوجية الحديثة ) .. المكاوى

وهـم  . من مؤثرات صوتية وضوئية وأحبار وآالت وأدوية وعقاقير طبيـة 
  ..   بالمقياس التجارى ناجحون ناجحون 
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  الساحر فى زيارة منزلية  -٨

قليدى يجلس عادة فى بيته، فـى حجـرة مخصصـة لهـذا     الساحر الت  
الغرض، تكفل له قدراً من الخصوصية مع عمالئه، وفيها بعض لوازم العمل 

. إلخ …كأدوات الكتابة، واألوراق، وأحياناً بعض الكتب، والمصحف، ومبخرة
والقاعدة المتبعة أن يلجأ إليه صاحب الحاجـة، وإن كـان مـن الممكـن أن     

بيت العميل فى ظروف معينة، خاصـة حـاالت المـرض    يستدعى هو إلى 
  . الشديد

، ألنه لم يتـوفر  "الزيارات المنزلية"ولكن السحرة الشباب اليوم يفضلون   
بعضهم يمارس العمل فى قاعة الدرس؟ أو فى . ألحد منهم بعد البيت المستقل

وقد سجل هـذه الظـاهرة   . فناء المدرسة، وأغلبهم يذهب إلى العميل فى بيته
لجديدة كل من على المكاوى فى دراسته على القرية، ومنى الفرنوانى فـى  ا

والحظا استمرار تمسك كبـار السـن مـن    . دراستها عن المدينة الصناعية
السحرة بممارسة عملهم فى بيتهم حسب النظام التقليدى السائد، واتجاه غالبية 

  . الشباب إلى االنتقال إلى بيوت العمالء

انتشـار  : نى فى التدليل على ذلك أسباباً عدة منهـا وتسوق منى الفرنوا  
التصنيع والتعليم مما جعل األفراد أكثر وعياً وإدراكاً، ومن ثم أصبح إقناعهم 
بالممارسات السحرية يتطلب أسلوباً مختلفاً عن ذى قبل، يقـوم علـى قـوة    

ومـن هنـا   ). قدر اإلمكـان (البرهان ووضوح إجراءات الممارسة السحرية 
اه الساحر الشاب إلى ممارسة عمله فى منزل العميل لكى يعطـى  كـان اتج

هذا العميل قدراً من الشعور باألمان، فهو فـى داره وال يمكـن بالتـالى أن    
ثم أن عالقة األلفة التى تنشأ بين الساحر والعميل تلعـب  . يخضع ألى خدع

لـك  واألهم من ذ. دورها فى إقناع هذا العميل بأهمية العمل السحرى وجدواه
أن وجود الممارس داخل منزل العميل يوفر للممارس نفسه أمانـاً قانونيـاً،   
ألنها تخلع عنه صفة احتراف الدجل وتجعل تعقبه أمراً غير ميسـور علـى   

ثم أنه فى حالة اكتشافه يكـون  . رجال الشرطة، ويقلل من خطره فى نظرهم
  ). القانونيةمن وجهة النظر (له أكثر من مخرج قانونى ينفى عنه أى جريمة 

وال يمكن أن نقلل من أهمية هذا التجديد ودالالته البعيدة، ألن ممارسـة    
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السحر كانت ترتبط دائما برهبة المكان، وسيطرة الخوف على نفس العميـل،  
ولكن هذا الغموض وهـذه  . إلخ …وإيمانه بمكانة الساحر المحترف وسطوته

مر فـى ظـل المجتمـع    المخاوف لم يكن من المعقول أو من الممكن أن تست
الحضرى المعاصر المتفتح الذى تكشفت فيه كـل األسـرار وتفتحـت كـل     

ولذلك . إلخ …األستار بفضل التعليم من ناحية، والديمقراطية من ناحية أخرى
يمكن القول بأن هذا التغير أصبح بمثابة أداة هامة إلطالة عمـر الممارسـة   

  . السحرية ووسيلة الستمرارها فى ظل ظروف جديدة

  الساحر" فيزيته" -٩

أقصد األجر الذى يحصل عليه الساحر المحترف نظير أدائـه العمـل،     
والمعروف أنك إذا سألت ساحراً محترفـاً  . سواء فى بيته أو فى بيت العميل

كبيراً فى السن عن أجره، رفض االعتراف بأنه يأخذ أجراً عن عمـل ألنـه   
. وقلة قليلة ال تأخـذ أجـراً فعـالً   . ، وأنه ال ينتظر عليها أجراً"خدمة "يقدم 

أى يـدفع عقـب تقـديم الخدمـة     (والمقصود أنهم ال يأخذون أجراً فوريـاً  
، أو )ألنهم يتلقـون هـدايا أو خـدمات   (، أو ال يأخذون أجراً نقدياً )السحرية

أما الباقون فيتقاضون أجوراً، تتفاوت حسب . ثابتة محددة" تعريفة"ليست لهم 
  .(*)متغيرات كثيرة

لك هى أهم مالمح نظام دفع األجر للساحر المحترف فى ظل الظروف ت  
أما اآلن فقد شهد هذا النظام تغيـرات لهـا   . التقليدية، وحتى الماضى القريب

إذا أصبح المبدأ السائد لدى الجميع هو تلقى أجـر عـن أى عمـل    . داللتها
سحرى يقوم به الساحر المحترف، وأن هذا األجر فـى تزايـد مضـطرد،    

دون أن . (حق االرتفاع المستمر فى األسعار، شأنه فى ذلك كل الخدماتليال
  ). ينفى ذلك االستمرار وجود األجر العينى لدى بعض الممارسين حتى اليوم

كما أن هذا األجر يتجه إلى أن يتخذ طابعاً موحـداً ثابتـاً عنـد نفـس       
                                                            

يتفاوت األجر حسب مقدرة العميل ومكانته االجتماعية واالقتصادية، كما يتفاوت هذا  (*)
األجر تبعاً لنوع المشكلة التى يعانى منها العميل وضخامتها أو تعقدها، كذلك يتفـاوت  
حسب طبيعة العمل السحرى المطلوب، فأجر كتابة حجاب أقل من األجـر المطلـوب   

  . إلخ …أو تحويطة لمنع السحر" حصن"، أو كتابة  لفك عمل
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لخدمـة فـى   ، فلم يعد يتخذ الطابع الفردى المتغير، أى يتغير سعر ا"الشيخ"
ضوء شخصية طالب هذه الخدمة، ولكنه يصبح موحداً بالنسبة للجميع، إنـه  

  . عند الطبيب" الفيزيته"يتخذ شكل 

فلكل ساحر طبعاً تعريفتـه  (القاعدة أن يدفع العميل هذه الفيزيته الثابتة   
عند أول زيارة ، وهى الزيارة التى يتم فيهـا  ) الخاصة، كاألطباء أو غيرهم

ة، وربما االكتفاء بتقديم المشورة األولية أى العالج المطلـوب  عرض المشكل
أما إذا اقتضى الموضوع تقديم مزيد من العـالج، أو  . أو المعالجة المطلوبة

إلـخ،   …القيام بمزيد من األعمال السحرية، أو إجراء مزيد من الزيـارات  
  ).بناء على اتفاق خاص(فـإن كل خطوة يكون لها أجرها 

أنه يتجه إلـى  : المحترف له اآلن مالمح مستحدثة واضحة فأجر الساحر  
أن يصبح نقدياً فى األساس، ويتخذ الشكل الثابت المحدد، وهـو فـى تزايـد    

أصبح األجر الـذى   –كما أوضحت كافة الدراسات المعاصرة  –متصل ألنه 
  . يتقاضاه الساحر هو مورد رزقه األساسى وعليه تعتمد معيشته هو وأسرته

  
  خاتمة

  
تلك بعض مالمح التجديد الهامة لـدى المشـتغلين بممارسـة    ... وبعد   

السحر فى المجتمع المصرى، عرضنا لها فى عجالة ، وهدفنا أن نفهم بعض 
ما يجرى فى هذا الموضوع الهام من قطاعات ثقافتنا الشعبية، وأن نخرج من 

السحرية  هذا المفهوم بنتيجة عميقة الداللة مؤداها أن المعتقدات والممارسات
تعمل على تجديد نفسها وتطوير أساليبها لتغالب عوامل موتها، وتمكن لنفسها 
وسط ظروف معيشية اجتماعية واقتصادية جديدة تتسم بمزيـد مـن التعلـيم    

ظروف كان المفـروض أن تطمـس هـذه المعتقـدات     . والتنوير والحداثة
دد قوتهـا،  السحرية، أو تضعف من قوتها، ولكنا رأينا بوضوح كيف أنها تج

وال نريد أن نتشاءم ونقول أنها . وتدعم وجودها وتستمر فى الحياة حتى اليوم
  . جدداً" وعمالء"تكسب كل يوم أرضاً جديدة 

عوامـل هـذا االسـتمرار     -بعيداً عن هذا المقـال   -علينا أن نتأمل 
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وديناميات هذا التجديد، هل يأتى من هذه المعتقدات من الداخل، أو أنه يحدث 
  .. ل قوى خارجية، أعنى من خارج دوائر المشتغلين بالسحر بفع

هل لما تكتبه الصحافة اليوم، خاصة الصحف القومية الواسعة االنتشـار    
دور فى هذا؟ هل فعالً أخذت وسائل االتصال الجماهيرى دور أجهزة التنشئة 
االجتماعيـة التقليدية ، كاألسرة، وبدأت تعمل على دعم هذه المعتقدات فـى  

قد يقول قائل إن كتابة مثل هذه التحقيقات عن كرامـات هـذا   . نفوس الناس
مقصود بها توعية الناس وكشف هـؤالء  " المشعوذ"الولى أو الشيخ أو حتى 

ولكن هل تسير أمور النـاس  .. المحتالين، أو مجرد اإلثارة واجتذاب القراء 
الواقعيـة واآلثـار   بالنوايا الطبية واألمنيات الحسنة، أم أن العبرة بالنتـائج  

فالواقع األكيد أن كثيراً من عمالء المشايخ والسـحرة يسـمعون   .. الملموسة 
هـؤالء  " سـر "عنهم للمرة األولى من الصحف، أو يتأكد لدى الكثيرين منهم 

فتلك الوسائل تلعب دوراً هاماً فـى  . بما يقرأونه فى الصحف" الطيبين"الناس 
حرية ولكن لهذا الموضـوع حـديث   نشر المعتقد السحرى والممارسات الس

  . آخر

أم أنه يتعين علينا لكى نفهم حقيقة هذا التجديد ودينامياته أن نعيد فحص   
هل يـؤدى نظامنـا   .. بعض مفاهيمنا ومسلماتنا كالتعليم والتنوير والتحديث 

التعليمى الراهن فعال إلى تنوير العقول ومحاربـة الخرافـة ودفـع الجهـل     
 –المناوئة للتحديث –المستنير، أم أنه يمر بهذه العناصروالفكـر الغيبى غير 

مـرور الكرام، يدخل إلى رؤوس المتعلمين كجزئيـات وتفاصـيل، دون أن   
  يقتحم عقولهم وقلوبهم كقوة تحديث وتنوير حقيقية؟ 

على من يقع اللوم فى تجديد هذه القوى السحرية لقوتها؟ ذلـك السـؤال     
الفولكلور، ولكنه ثمرة جانبية لما نبذله من ليس من اختصاصنا كدارسين لعلم 

نطرحه على المثقفين ليتأملوه، ويمعنوا النظـر  . جهد ونتوصل إليه من نتائج
  . فيه، ويرتبوا عليه النتائج الواجبة



١٠٧  

  

  
  

 



١٠٨  

  
  

  الفصل الخامس
  )*(العقائد الدينية فى األمثال العامية

  
ليست العقائد فقط هى علم العقائد المطمورة فى بطون الكتب، وأمهـات  
المصادر، بل هى العقائد التى عايشها الناس فـى حيـاتهم اليوميـة وعبـر     
تاريخهم الطويل منذ أكثر من ألف عام، عندما استقرت وتـم اختيـار أحـد    

ألشعرية كعقيدة رسمية لألمة وتكفير الفرق المخالفة، كما فعل أنساقها وهى ا
" االقتصاد فى االعتقـاد "الغزالى فى القرن الخامس الهجرى بإضافة جزء فى 

بناء على حديث الفرقة الناجية الذى يشكك فـى  " فيما يجب تكفيره من الفرق"
ى القـرن  كانت التعددية الفكرية والمذهبية قد بلغت أوجها ف. صحته ابن حزم

ورأى الغزالـى أن  . الرابع، عصر المتنبى والبيرونى وأبى حيان التوحيـدى 
هذه التعددية قد أدت إلى النسبية وتكافئ األدلة والحيـرة والتـردد والشـك    

" ال صوت يعلو فوق صـوت المعركـة  "رأى أن . والصليبيون على األبواب
الدولـة القويـة   وأن الرأى الواحد، والمذهب الواحد، والعقيـدة الواحـدة، و  

فشرع له أيديولوجيـة  . الواحدة، دولة نظام الملك، خير وسيلة لحماية اإلسالم
، إذ ال فرق بيـن صـفات اهللا وصـفات   "االقتصاد فى االعتقاد"السلطة فى 

إلجـام  "، و"إحياء علوم الدين"السلطان، وأعطى الناس أيديولوجية الطاعة فى 
ى غير أهله، وكفر الفالسفة فـى  وضن بالتصوف عل" العوام عن علم الكالم

، وشرع ألخذ السلطة بالشوكة وليس "الفضائح"، وفضح الباطنية فى "التهافت"
فاألشعرية هى الفرقة الحقة فى العقيدة، والشافعية المذهب الحق فـى  . بالبيعة
  .الفقه

واستمر األمر على هذا النحو حتى قبيل الحركات اإلصالحية منذ القرن 
وظل األفغـانى سـلفياً،   . لت الخروج من األحادية المذهبيةالماضى التى حاو

ثم عاد رشيد رضا سلفياً . ومحمد عبده أشعرياً فى التوحيد معتزلياً فى العدل

                                                            
  .كتب هذا الفصل الدكتور حسن حنفى، أستاذ الفلسفة، بكلية اآلداب، جامعة القاهرة )*(
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وتحول سيد قطب من االنفتاح على االشـتراكيين قبـل الثـورة    . مـن جديد
وانقسـمت  . المصرية إلى االنغالق على الذات بعد التعذيب فـى السـجون  

فى الهند بعد محمد إقبال إلى فريقين، سلفيين وعلمانيين، وإسـالميين   الحركة
وتحول أنصار عالل الفارسى فى المغرب إلى . وغربيين، محافظين وتقدميين

وانقلبـت  . سلفيين وتقدميين، وأنصار مالك بن نبى فى الجزائر إلى محافظين
وتحولـت   .المهدية فى السودان من النضال ضد الخارج إلى معاداة الـداخل 

باقى الحركات اإلصالحية فى اليمن والشـام مـن حركـات وطنيـة ضـد      
االستعمار والقهر، إلى حركات سلفية ضد الحركات الوطنية فى الداخل بعـد  

  .أن بعدت المسافة بين السلفيين والعلمانيين

وكانت محاوالت اإلصالح نخبوية تحاول تغيير طرق التدريس ومناهجه   
لقات الدرس، بالرغم من أنها كانت منبـع الحركـات   فى معاهد العلم وفى ح

وقد يكون أحد أسباب التفريط فى هذا االستقالل أنها لـم  . الوطنية االستقاللية
تتوجه إلى الثقافات الشعبية تحاول أن تعيد بناءها بعد أن رسـخت العقائـد   
هم الدينية األشعرية فيها وتحولت إلى أمثال عامية، يستشهد بها الناس فى حيات

حتى لقـد أصـبح   . اليومية كلما عرضت لهم األزمات، وألمت بهم الكوارث
لذلك يمكـن اسـتئناف   . المثل العامى مصدر سلطة تماماً مثل اآلية والحديث

ليس فقط فى علم العقائد كما . حركة اإلصالح مرة أخرى إلقالتها من عثرتها
السـابع الهجـرى   ترسخ فى كتب العقائد المتأخرة بعد توقف العلم منذ القرن 

حتى حركة اإلصالح فى القرن الماضى، ولكن أيضا ابتـداء مـن األمثـال    
العامية التى ترسخت فيها العقائد وأصبحت جزءاً من الثقافات الشعبية تحـدد  

  .تصورات الناس للعالم وتحدد معاييرهم فى السلوك

قائـد  فى مقابل الع" أهل السنه والحديث"وكما توجد عقائد الفرقة الناجية   
الهالكة، فرق الشيعة والخوارج والمعتزلة، عقائد السلطة وعقائد المعارضـة،  
عقائد المركز وعقائد األطراف، كذلك توجد فى األمثال العامية أمثال المركز 
. التى تمثل العقائد األشعرية وأمثال األطراف التى تعبر عن فرق المعارضة

ن الجبر وخلـق األفعـال، بـين    وهو ما يفسر التناقض أحياناً فى األمثال بي
اإليمان والعمل، بين طاعة اإلمام والخروج عليه كما هو الحال فـى التعاقـد   
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  .بين عقائد الفرق

وكما عبرت عقائد الفرق عن التيارات السياسية فى عصـرها، فعقائـد     
الفرق إن هى إال تشريع للمواقف السياسية لمختلف القوى المتصارعة علـى  

األمثال العامية عن مختلف المواقـف الشـعبية طبقـاً     السلطة، كذلك عبرت
لمختلف الطبقات االجتماعية أو المواقف السياسية بـين القبـول والـرفض،    

ولكنها فى معظمهـا سـلبية   . االستسالم واالعتراض، الرضوخ أو المقاومة
الطابع مما يفسر األثر السلبى للعقائد الكالمية الموروثة سـواء فـى بطـون    

  .ما تحولت فى األمثال العاميةالكتب، أو ك

وبالرغم من أن العقائد الدينية للفرق الكالمية معروفـة المصـدر مـن      
أصحـاب المقاالت ويمكن ردها إليها فى القرون األولى خاصة فى عصـر  
الفتنة األولى ومعرفة التطور والتغير فى القرون التاليـة، عصـر التعقيـل    

فى عصر االكتمال والتوقف بـالرغم  والتنظير ودخول الثقافات الموروثة، و
من التفاف الفلسفة وعلوم الحكمة عليها بعد القرن الخامس بعد تكفير الغزالى 
للفالسفة، إال أن األمثال العامية مجهولة المصدر والتطور واالكتمـال مثـل   

إذ اقتصر جهد . باقى األدب الشعبى بالرغم من وجود اجتهادات عدة فى ذلك
التجميع والرصد والتحليـل دون عنايـة كبيـرة بالنشـأة     الباحثين فيه على 

وقد غلب معظم الباحثين دراسة المذاهب الفنيـة علـى الدراسـة    . التاريخية
وباقى السـير الشـعبية مثـل    " ألف ليلة وليلة"التاريخية، كما هو الحال فى 

  .الهاللية

إللهيـات  واتباعاً للنسق األشعرى للعقائد تنقسم العقائد إلى بابين كبيرين ا  
األول يضم أوصـاف الـذات وصـفاتها،    . والنبوات أو العقليات والسمعيات

والكسب، والعقل، والنقل، فى نظرية الذات والصفات واألفعال، والثانى يضم 
وقبل النسق مقـدمتان األولـى   . النبوة، والمعاد، واإليمان والعمل، واإلمامة

نية عن نظرية الوجـود  عـن نظرية العلم إجابة على سؤال كيف أعلم؟ والثا
فيما يجب تكفيره من "إجابة على سؤال ماذا أعلم؟ ثم خاتمة بداية من الغزالى 

  . )١(" الفرق

فإذا كانـت مجموعـة   . وال تغطى األمثال العامية كل هذه الموضوعات  
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األمثال العامية حول العقائد حوالى مائـة مثـل يغلـب موضـوع الجبـر      
، وموضوع اإليمان والعمل علـى ربعهـا   "٣٧"واالختيـار على ثلثها تقريبا 

، ثم يأتى موضـوع المعـاد   "٢٢"، ثم موضوع النبوة على الربع الثانى "٢٧"
، والمقدمة "١"، وما يجب تكفيره من الفرق "١"ثم الصفات" ٢"، ثم اإلمامة "٤"

، وال شىء عن الذات أو عن المقدمة الثانية عـن  "٢"األولى عن نظرية العلم
واألمثال العامية تتعلـق بالحيـاة   . نهما موضوعان نظرياننظرية الوجود أل

الدنيوية خاصة الجبر واالختيار أو اإليمان والعمل أو الحياة األخروية، النبوة 
لذلك يمكن تصنيف األمثال العامية فى نسق العقائـد األشـعرى،   . )٢(والمعاد

ظ فى الذات فقد يكون اللف. ليس فقط طبقاً لأللفاظ بل أيضا طبقاً للموضوعات
  .والصفات مثل الرب، اهللا، ولكن المعنى فى الجبر واالختيار أى فى األفعال

ويمكن فهم األمثال العامية بإرجاعها إلى التجربة المعاشـة المشـتركة     
باعتبارنا مصريين واستشهادنا بها فى حياتنا اليومية، دون أخذ موقف منهـا  

يكفـى الوصـف   . المى القديمبالرفض أو القبول وممارسة أساليب الجدل الك
لمعرفة ترسب العقائد األشعرية فى الوجدان الشعبى الذى أعاد إنتاجها عبـر  

وليست مسؤولية أحد بل هو واقع فـى التـاريخ   . التاريخ فى األمثال العامية
. وقد تتكرر فى اكثر من بلد عربـى وإسـالمى  . االجتماعى والثقافى لألمة

موذج لما يمكن أن يتم على مستوى كل قطر األمثال العامية المصرية مجرد ن
تعطى هذه الدراسـة مجـرد نمـوذج للمصـلح الـدينى      . عربى أو اسالمى

االجتماعى الذى يود إعادة بناء الثقافة الشعبية بحيث تكون حامالً لالصـالح  
" الكشف عن مناهج األدلـة "الدينى حتى تنجح محاولة ابن رشد هذه المرة فى 

علم الكالم األشعرى فى أمهات الكتب والمصـادر   التى اقتصرت قديما على
  .األشعرية العالمة

كيف أعلم؟ ال يوجد : ففى نظرية العلم، المقدمة األولى إجابة على سؤال  
ينقد الجهل ويشبه الجاهل بالثور الـذى  " زى طور اهللا فى برسيمه"إال مثالن 

لعقـل أسـاس   وا. ال يعمل إال فى أكل البرسيم فهو ال يعمل عقله وال يستدل
إشارة " ما يعرفش طظ من رحمة اهللا"والثانى . النقل، والبرهان طريق الشرع

إلى نفس الجاهل الذى ال يعلم شيئاً حتى رحمة اهللا كنقطة إحالة بديهية يحكـم  
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  .وهى عقيدة أشعرية، تغليب الرحمة على العدل. بها على األشياء

ت ألنـه موضـوع   كما تقل األمثال العامية فى موضوع الذات والصفا  
نظرى ال تقوى عليه األمثال العامية وال يرتبط مباشـرة بمصـالح النـاس    

وال يوجد إال مثل واحد فى صفة الكالم بعد أن يتحقق فـى  . وحياتهم اليومية
للذى يقـرأ القـرآن أو   " إحنا بنقرأ فى سورة عبس"القرآن مثل سورة عبس 

لرغم من تكرار القـول حتـى   يستمع إليه وال يفهم أو الذى ال يفهم بإطالق با
ليس المقصود هنا القرآن فى ذاته بل الفهم اإلنسـانى  . ولو كان سورة عبس

  .الضرورى والذكاء الطبيعى فى الحياة اليومية

وبالرغم من أن العقل والنقل موضوع تال لخلق األفعال إال انه ال يوجد   
يجعل العقل طريقاً وهو مثل اعتزالى ". ربنا عرفناه بالعقل"فيه إال مثل واحد 

فالعقل النظرى قادر على الوصـول  . وهو أيضاً مثل أشعرى. إلى معرفة اهللا
وهو ما يمكن للمصـلح إبـرازه دفاعـاً عـن العقـل      . إلى إثبات وجود اهللا

والعقالنية دون االكتفاء باالستناد إلى المعتزلة وابن رشد مـن المـوروث أو   
وضوع الجبر واالختيـار كموضـوع   ثم يظهر م. العقالنية الغربية من الوافد

رئيسى لألمثال العامية، الكسب عند األشاعرة، خلق األفعال عند المعتزلـة،  
وأقرب إلى الجبر فى األمثال مما يدال على غياب المعتزلة فى الثقافة الشعبية 
إال فى مثل أو مثلين، وتحول الكسب األشعرى إلى جبـر جهمـى بفضـل    

ـ  ل، ممـا يـدل علـى ازدواج االشـعرية     التصوف ومقامات الصبر والتوك
  .   بالتصوف منذ الغزالى وحتى اآلن فى الثقافة الشعبية

. وتقوم كل األمثال على إنكار األسباب، وعدم الربط بين العلة والمعلول  
ويتجلى ذلك فى كثير من األمثال التى تدور حول البركة واالتكال، وتفويض 

در، والصبر واالعتماد التام علـى  كل شىء إلى اهللا، والنصيب والرزق المق
خليها فى قشها تجى "يقال مثال . فالرب فى كل مكان. المشيئة واإلرادة اآللهية

بارك اهللا فى المرة الغريبـة  "ومثل . بالرغم من وجود علة ومعلول" بركة اهللا
ومعروف أن الزواج مـن األقـارب مضـر باإلنجـاب،     ". والزرعة القريبة

وإذا بدأ الفعل فى المثل العامى، . العناية والحصاد والزرع القريب أسهل فى
، وهـو يقـارب   "خذ من عبد اهللا واتكل على اهللا"فإنه ينتهى إلى االتكال مثل 
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وهو أقرب إلى الكسب األشعرى والهجرة مـن  " اعقلها وتوكل"معنى الحديث 
جرة فاهللا فى كل مكان مع أن اله". من بالد اهللا إلى خلق اهللا"بلد إلى بلد آخر 

الـبالد بـالد اهللا   "سببها الطغيان أو ضيق الرزق أو السعى فى طلب العلـم  
، "الرب واحد والعمر واحـد "، "رب هنا رب هناك"وأيضا " والخلق عبيد اهللا

وهو ما اعتمد عليه األفغانى فى إعادة تفسير القضـاء والقدر بمعنى اإلقـدام  
د األرض وقدرتها على وبالرغم من سوا. والشجاعة دفاعاً عن حرية األوطان

أهى أرض سودة "اإلخصاب إال أنه ال يوجد ضمان فى قدرتها على اإلطعام 
وهناك أمثال أخرى صريحة ضد األخذ باألسـباب والمبـادرة   ". والطاعم اهللا

، وكأنه ال يوجـد  "اللى زمرنا له راح هللا"باألفعال واالعتماد على الذات مثل 
. الفعل ونتائجه، بين البذر والحصـاد  ربط ضرورى بين العلة والمعلول، بين

، وكأنه ال يوجد ضمان فـى  "على ما ينقطع الجريد يفعل اهللا ما يريد"وأيضا 
آل يارب سلم وغنم قال يا رب سلم "ومثل . زرع النخل والحصول على الثمر

. ، وكأن المطلوب هو حماية اهللا للفعل وليس الحصول على نتائج الفعل"وبس
مالـك  "المواشى شيئاً من تربيته لها فالكل من عند اهللا كذلك ال يضمن مربى 
. ويستوى فى ذلك تربية الماشية أو تربيـة الـذقون  ". مربى آل من عند ربى

وهناك إحساس فى بعض األمثال العامية باألوضاع وضرورة تغييرهـا ثـم   
اهللا "فالغالء مرذول ولكن اهللا قادر على الذهاب بــه  . إحاله األسباب إلى اهللا

  ".يرجع الغال وال كياله ال

ويتجلى إسقاط التدبير فى األمثال العامية حول الرزق والنصـيب ممـا     
فالرزق يوما بيوم، تلك قـدرات اإلنسـان ومـدى    . يوحى باالتكال والقدرية

وال ". رزق يوم بيوم والنصيب علـى اهللا "اإلعداد للمستقبل الذى هو بيد اهللا 
فمن ال يعمل قد يرزق، وقد يرزق . يوجد سبب ضرورى بين العمل والرزق

مـن عمـود   "وال داعى للعمل ألنه ". رزق الهبل على المجانين"من ال يعمل 
  ".المفلس فى أمان اهللا"وال داعى للكسب ألن ". لعمود يأتى اهللا بالفرج القريب

فاهللا ال يرزق إال بحسـاب،  . ويتحول النصيب والرزق إلى قدرية شاملة  
ر ما يحتاج إليه وبالتـالى يقـل السـعى ويضـعف     ال يعطى اإلنسان إال قد

كما أن فعل اهللا يتكيف ". ربك رب العطا يدى البرد على قد الغطا"االجتهاد، 
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ربنا ريـح  : "طبقاً لحاجة اإلنسان حتى ولو كانت فى حدها األدنى أو أقل مثل
ربنا ما يقطع بك يا متعوس "والمظلوم مظلوم، ". العريان من غسيل الصابون

المتعوس متعوس ولـو علقـوا علـى    " ، وأيضا"لبرد بيجى الناموسيروح ا
  ".رأسـه فانوس

ثم يدخل مقام الصبر من التصوف ليثبت إسقاط التدبير وليمنع الفعل من   
المبادرة، فالصبر هو الطريق إلى نيل المراد، والتحلل من الصبر ال يـؤدى  

نلتم وأمر اهللا نافـذ   إن صبرتم"إلى شىء ألن أمر اهللا نافذ فى كلتا الحالتين، 
وإذا كانت الثورة فى الـنفس فـدواؤها   ". وإن ما صبرتم قبرتم وأمر اهللا نافذ

والصبر يكون مـدى  ". الغيرة مرة والصبر على اهللا"الصبر وليس انفجارها 
ومع ذلك هناك أمثال عامية أخرى أقـرب  ". ما وراء الصبر إال القبر"الحياة 

فالسـكين  . والربط بين األسباب والمسببات إلى االعتزال توحى بخلق األفعال
إن شاء اهللا إللى خدها يندبح "يذبح بصرف النظر عن تدخل المشيئة اإللهية، 

إللـى  "والنار تحرق من يضع نفسه فيهـا،  ". بها قال ايش عرفك إنها سكينة
فال يتدخل اهللا فى العالقة ". ينوى على حرق األجران يا خده ربنا فى الفريك

والذى يمسـك بـالمحراث وال يحـرث    . ين األسباب والمسبباتالضرورية ب
علـى  "فالسبب الثوران اللذان يجران المحراث وليس تدخل اإلرادة اآللهيـة،  

  "                رأى الحراث اهللا يلعن الجوز

فهنـاك قـانون   . وهناك أمثال عامية صريحة تدعو إلى األخذ باألسباب  
ووضع التقاوى فى ". بايع والشارى يفتح اهللابين ال"للبيع والشراء مثل السعر 

، "تقاوى بال زرع أو زرع بال تقـاوى "األرض سبب الزرع وإال كان عبثا، 
وسب النـاس لـه   ". مالك بتقاوى من غير تقاوى واهللا حسابك ما جايب همه"

قال اهللا يلعـن اللـى   "سبب والتوجه إلى األسباب أفضل من لعن المسببات، 
واإلنسان ال يؤدى بنفسه ". يلعن اللى يحوج الناس لسبه يسـب الناس قال اهللا

فهناك عالقة ضرورية بين الظلـم  . فمن عرض نفسه للظلم هلك. إلى التهلكة
قال يا ربى دخلنا بيت الظـالمين وطلعنـا   "والهالك، وبين العدل والسالمة، 

  ".سالمين قال وايش دخلك وايش طلعك

لى الفعل والمبـادرة والسـعى   وهناك أمثال عامية أكثر صراحة تدعو إ  
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فكل ميسر لما خلق لـه،  ". الرزق يحب الخفية"والكد والكدح فى الرزق مثل 
العـاجز فـى   "وال يلجأ إلى القدر إال العـاجز،  ". ربنا ما يملّك القحف عدله"

، والعاجز عن الرزق يحيـل السـبب إلـى اهللا،    "التدبير يحيل على المقادير
الغـراب  "واالتكال يحيل إلـى النصـيب،   ". المضلف يقول الرزق على اهللا"

ولكن هذه األمثال االعتزالية أقـل شـيوعاً   ". الدافـن يقول النصيب على اهللا
  .مـن األمثال األشعرية

وفى السمعيات، النبوة والمعاد واإليمان والعمل واإلمامة تكثر األمثـال    
ـ  . ى اإلمامـة العامية فى النبوة وفى اإليمان والعمل وتقل فى المعاد وتندر ف

والغالب على موضوع النبوة اليهود والنصارى كمجموعتين مسـتقلتين لكـل   
منهما خصائصه، وال يشتركان إال فى مثل عامى واحـد ممـا يـدل علـى     

وال يتعلق المثل العامى بـاليهود  . اإلحساس الشعبى بمدى التمايز بين االثنين
نتيجة لتعاملهما مع والنصارى كما هما عليه، بل على اإلحساس الشعبى بهما 

وهو ما يعادل الفرق غير اإلسالمية، عند األشعرى فـى مقـاالت   . المسلمين
وما أدمجه " الفرق غير اإلسالمية"غير اإلسالميين، والقاضى عبد الجبار فى 

، والـرازى فـى   "الفصـل "، وابن حزم فـى  "الملل والنحل"الشهرستانى فى 
  .عن اليهود والنصارى" االعتقادات"

ودى مرتبط بالمال، يخفى غناه بدعوى عدم التعامل مع المال يـوم  فاليه  
وعندما يفلس اليهودى يبحـث فـى   ". أفلس من يهودى نهار السبت"السبت، 

فهو المرابى الذى يكتب ديون الناس . دفاتره القديمة لعله يجد دينا له عند أحد
". مـة لما يفلس اليهودى يـدور فـى دفـاتره القدي   "ويدون حقوقه وال ينسى، 

زى "واليهودى بالرغم من غناه المادى فقير فى الدنيا واآلخرة فقراً روحيـاً،  
  ".فقر اليهود ال دنيا وال آخرة

فمقـابر  . واليهودى منافق يظهر غير ما يبطن، ويبطن غير ما يظهـر   
زى طـرب  "اليهود بيضاء من الخارج وال رحمة كانت فى قلوب موتاهـا،  

زى "كذلك قراءة اليهود للتوراة ثلثاها كذب، و". اليهود بياض على قلة رحمة
ووجه اليهودى نظيف من الخارج ولكـن لباسـه   ". قراءة اليهود  تلتنها كدب

زى اليهود وش نضيف وجبـة زى  "وسخ أى أن كالمة حسن وأفعاله قبيحة، 
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  ".الكنيف

واليهودى عاصى لشريعته، وال يطبق قانونه وكما الحظ الرسول عليهم   
فمهمـا قـرأ داود    . إلنكارهم ما هو مدون لديهم فى التـوراة  وأدانهم القرآن

يدعى أنـه  ". تقر مزاميرك على مين يا داود"المزاميز فال سمع و ال طاعة، 
وهو تقابل بـين  ". إللى تقول عليه موسى تلقيه فرعون"موسى وهو فرعون، 

  ".إللى ما يرضى بحكم موسى يرضى بحكم فرعون"العدل والظلم، 

يعرف حـالالً أو حرامـاً بـل ال يعـرف إال مصـلحته       واليهودى ال  
  ".سيدنا موسى مات، ناشف طرى هات"الشخصية، 

احتاجوا اليهـودى قـال اليـوم    "واليهودى ال يسعى فى مصالح الناس،   
" زى ساعى اليهود ما يودى خبر وال يجيـب خبـر  "وال يفيد بشىء، ". عيدى

  .ألنه ال يعيش إال لنفسه، وال يعمل إال لصالحه

واإلشارة فى األمثال العامية إلى النصرانية أقل، ممـا يـدل علـى أن      
خبرات الحياة المشتركة مع اليهود أعمق وأعنف وأكثر حضوراً من خبراتهم 
مع النصارى فالنصارى أيضا قوم منعزلون لهم إيمانهم الخاص ال يعلنـون  

أن  عنه وثابتون عليه مهما تغيرت األقوال واألفعال؛ ومن ثم مـن الصـعب  
قالوا يا كنيسة أسلمى قالت اللـى فـى   "تتحول إلى إيمان أو إلى فعل مغاير، 

والكنيسة تعرف أصلها وقادرة على التميز بين النصـرانى  ". القلب فى القلب
  ".الكنيسة تعرف أهلها"وغيره، 

ويضرب المثل بالزواج النصرانى على األبدية نظراً لتحريم الطـالق،    
ومع ذلك هناك مثـل عـامى ينقـد    ". إال بالخناق جوازة  نصرانية ال فراق"

التابعين للنصارى، اآلكلين على موائدهم، الموالين لهم، والمعادين للمسلمين، 
وهو نفس المعنى الـذى للمثـل   ". إللى يأكل عيش النصرانى يضرب بسيفه"

الوحيد الذى يجمع بين اليهود والنصارى وهو كون المجموعتين من الغرباء 
والد البلد، قد يتبعهم الناس طمعاً فى أموالهم وتخفياً عن أعـين  وليسوا من أ
  ".اليهود والنصارى وال والد الحارة: "الناس مثل

ويظهر موضوع النبوة أيضا فى األخذ باألسباب والمعجزات بين القبول   
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مالهـا إال  "فبعض األفعال ليس لها إال النبى ألنه األقـدر عليهـا،   . والرفض
يعبر المثل عن ضرورة األخذ باألسـباب كمـا يفعـل أهـل      وأحياناً". النبى

وأحيانـاً  ". أنت نبى والال كوالينى: "الحرف، فالناس أعلم بشؤون دنياهم مثل
يعبر المثل عن الغضب الشعبى من موقف ال يباركة اهللا وال يصـلى عليـه   

وقد يظهر المعنى اإلنسانى للنبوة وهو ". ال صلى عليه وال سلم"الرسول مثل 
تراسل بين األرواح واأللفة بين القلوب، وما قد يتحول أيضاً إلى األغـانى  ال

  ". من القلب للقلب رسول: "الشعبية مثل

أما بالنسبة للمعاد فاألمثال العامية فيه قليلة مما يوحى بارتباط الناس فى   
حياتهم اليومية بأمور الدنيا أكثر من ارتبـاطهم بـأمور اآلخـرة، المالئكـة     

، الجنة والنار، وإبليس وجهنم، والمـوت والقيامـة، وأنهـا فـى     والشياطين
اإلحساس الشعبى أقرب إلى الصور الفنية التى تعبر عن حقـائق فـى هـذه    

يضرب المثـل  . والغالب على األمثال موضوعات الجنة والنار. الحياة الدنيا
عين فـى الجنـة   "بهما بمعنى التعارض والرغبة فى أخذ االثنين فى الدنيا، 

اللى ما ينفع "ويرفض المثل العامى االختيار بين االثنين ألن ". ين فى الناروع
طمـع  : "ويضرب المثل على االستحالة فى نيل المراد بمثل" للجنة ينفع للنار
كما يضرب المثل بالنار، بنار الدنيا، نار الفقـر والحفـاء،   ". إبليس فى الجنة

ئكة والشياطين على استحالة كما يضرب المثل بالمال". جهنم وعند البراطيش"
". إذا حضرت المالئكة ذهبـت الشـياطين  "االجتماع بين النقيضين فى الدنيا، 

وأخيراً يدرك الحس الشعبى أن المساواة فى الدنيا ال تكون إال فى المـوت،  
فهو حق على الجميع، على األغنياء والفقـراء،  ". ربنا ما سوانا إال بالموت"

كما يـدرك  . كام والمحكومين، الظالمين والمظلومينواألقوياء والضعفاء، الح
الحس الشعبى أن القيامة عند موت اإلنسان وليست القيامة كموضوع كونى، 

  ".قالوا يا جحا إمتى تقوم القيامة قال لما أموت أنا"فالدين للفرد ليس للكون، 

ثم يأتى موضوع اإليمان والعمل فى الدرجة الثانية مـن األهميـة مـع      
لجبر واالختيار نظراً لتعلقهما معاً بالعمل فى الدنيا وهما يكونـان  موضوع ا

معاً أكثر من نصف األمثال العامية عن العقائد الدينية، مع أنـه الموضـوع   
ويشمل كمـا  . السابع قبل األخير، وهو اإلمامة، فى النسق العقائدى األشعرى
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اللسان والعمـل  هو الحال فى علم الكالم موضوعات اإليمان بالقلب، والقول ب
فاإليمـان بالقلب، والخشية من اهللا، ومن ال يخشى اهللا يخشى منه، . باألركان

الشـكوى  :  "والشكوى ال تكون إال هللا ألن". اللى ما يخاف من اهللا خاف منه"
ما يملـىء عـين ابـن آدم إال    : "والجشع مرض القلب ألنه". لغير اهللا مزلة

تتضمن العزم على عـدم العـودة إلـى    والتوبة الصادقة هى التى ". التراب
  ".كل ما قول يا رب توبة يقول الشيطان بس النوبة"الذنب، 

وكما تعرض علم الكالم لإليمان والكفر تناولت بعض األمثال العاميـة    
فالكفر قد يبدو على غير ما هـو  . أيضا بعد موضوع اإليمان الصادق الكفر

قبور الكفار مـن فـوق جنينـة    زى "عليه ولكنه فى الحقيقة يقود إلى جهنم، 
وهو مثل مستقى من عناية اليهود والنصارى بقبورهم ومناظرها ". وتحت نار

الحسنة حتى ليحسبها السائح حدائق أو متاحف، على عكس قبور المسـلمين  
ومجاريها الطافحة وطرقها المتربة ونقص مياها وخدماتها الصحية وسـكن  

كذلك يضـرب  . حياء أولى من األمواتالماليين فيها وهم سكان المقابر، فاأل
كما ". أول القصيدة كفر"المثل بالكفر فى أول الكالم دون االنتظار إلى نهايته، 

تعبر بعض األمثال العامية عن اإلقرار باللسان، ونقض الطأطأة بالرأس دون 
، ممـا يـدل علـى أهميـة     "ألف طأطأ وال سالم عليكم" اإلعالن باللسان، 
ربك وصاحبك ال "ين، وكذلك عدم الكذب على اهللا والناس، اإلقـرار بالشهادت

  ".تكذب عليه

ثم تتناول معظم األمثال موضوع األفعـال وصـلتها باإليمـان وهـو       
الموضوع الذى عرضته العقائد الدينية فى حكم مرتكب الكبيرة بـين الكفـر   

). المعتزلـة (، والمنزلـة بـين المنـزلتين    )المرجئـة (والرجاء ) الخوارج(
فعـال التى تقع تحت المسئولية هى أفعال العقالء البالغين وليست أفعـال  واأل

، علـى عكـس رأى الخـوارج    "الصغـار أحباب اهللا: "الصبية الصغار ألن
وفى نفـس  . اللذين يؤخذون األطفال بجرير اآلباء ويحبذون قتل أوالد الكفار

ـ "الوقت قد يصعب الفعل وال يحتاج إال إلى معجـزة حتـى يتحقـق،     ة ربط
وتتناول كثير من األمثال العامية أفعال الشرع، ". قرمانى ما تنحل إال فى مكة
فإذا حثت بعض األمثال على أن الصـالة خيـر   . العبادات كالصالة والصوم
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مـن النوم كما هو الحال فى اآلذان رد الحس الشعبى بأن كليهما تجربة وأن 
، "جربنا ده وجربنا ده الصالة أخير من النوم قال"التجربة أصدق فى الحكم، 

والصالة فـرض علـى المـؤمنين كتابـاً     . ودون االنتهاء إلى أيهما أفضل
جاءك الموت يا "موقوتـاً، وال يدرك اإلنسان أهميتها إال إذا حضره الموت، 

والمثل الدينى هنا له معنى عـام أى وقـوع الكارثـة قبـل     ". تارك الصالة
صلى لقضاء الحاجة فإذا ما انقضـت  وينقد المثل العامى من ي. االستعداد لها

". زى التركى المرفوت يصلى على ما يسـتخدم "الحاجة انقطع عن الصالة، 
والوضوء شرط الصالة وقبلها وإال لو سبقها بمدة طويلة فقد ينقض الوضوء 

اللى يتوضـأ قبـل   "مما يدل على ضرورة اإلحساس بالوقت استعداداً للفعل، 
ضا بالمسحراتى بعد انقضاء رمضان علـى  ويضرب المثل أي". الوقت يغلبه

كمـا  ". عملوه مسحر قال فرغ رمضـان "ضرورة اإلتيـان بالفعل فى وقته، 
ما "يضرب المثل على من ال يعجبه العجب حتى ولو كان الصيام فى رجب، 

  ".يعجبه العجب وال الصيام فى رجب

 فالحارس على. وهناك عدة أمثال عامية تتعلق بتطبيق الشرع من عدمه  
إن سلم المارس من الحارس فضـل مـن   "شىء قد يكون أول الطامعين فيه، 

ومـع ذلـك   ". حاميها حراميها"وقد يكون حامى الحمى أول سارق له، ". اهللا
وال فرق بين الحـالل  ". الرزق السايب يعلم الناس الحرام"تجب الحراسة ألن 

ال يجـوز   ومع ذلك فالرزق من السـماء ". حالل كلناه حرام كلناه"والحرام، 
رزق نازل من السما من خرم إبره جـابو سـد   "منعه حتى ولو كان ضيئال، 

لذلك تحبـذ  . ألنه فيه خير يعم الناس" أن الزيادة فى الوقف حالل"كما ". سده
كثير من األمثال العامية الصرف واإلنفاق على المنازل وأهل البيت خير من 

أولـى، واهللا غنـى عـن    الصرف على بناء المساجد والجوامع فحياة الناس 
الحفاظ على الحياة أحد مقاصد الشريعة الكلية التى ألجلها وضـعت  . العالمين

وما يحتاجـه  ". كل لقمة فى بطن جائع أخير من بناية جامع. "الشريعة ابتداء
". اللى يلزم البيت يحرم على الجـامع "البيت فهو حالل له حرام فى الجامع، 

وال ". حصيرة البيت تحرم على الجـامع "حتى ولو كان األمر مجرد حصير، 
الحسنة ال تجوز إال بعد "يجوز الصدقة على اآلخرين وأهل الدار فى احتياج، 

  . واألقربون أولى بالشفعة". كفو البيت
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وأخيراً تنقد كثير من األمثال العامية مظاهر النفاق الدينى فى السـلوك    
. وأهل الفتوى والقضـاة  اليومى لرجال الدين الخطباء واألئمة ورجال الدين

". هاتوا من المزابل وحطـوا علـى المنـابر   "فالخطباء ليسو، أهال للخطابة، 
ورجل الـدين يلـف   ". ضاللى وعامل إمام واهللا حرام"واألئمة أهل ضالل، 

". ما كل من لف العمامـة يزينهـا  "العمامة للزينة الخارجية والباطن خراب، 
هـات  "ت دليالً على التقوى واآلخـرة،  والعمة يحتاجها الناس فى الدنيا وليس

والمفتى أو القاضى يحكم حكمـاً صـعبا إذا لـم    ". عمتك ويوم القيامة خدها
قالوا للقاضـى يـا   "يخصه األمر وحكماً سهالً ميسوراً إذا كان فى مصلحته، 

قالوا دى الحيطة بينـا  . تنهدم وتتبنى سبع: سيدنا الحيطة شخ عليها كلب قال
  ".الماء يطهرهاأقل من : وبينك قال

وتقل األمثال العامية فى الموضوع األخير فى العقائد األشـعرية وهـو     
موضوع اإلمامة ربما ألن أهل السنة لم يجعلوها أصالً من أصـول الـدين   

وربما لعزوف الناس عن الدخول فى المعارضـة السياسـية   . وجعلوها فرعا
الشـيخ البعيـد   "اكم بعيد، فاإلمام غائب والح. دخوالً مباشراً اتقاء لشر الحكام

ومن ثم يدير الشعب ظهره للحاكم كأحد أوجه المعارضة لـه،  ". مقطوع ندره
المقاومة السلبية بتجاهله بالرغم من توافر األمثلة عـن الظلـم االجتمـاعى    

  .والدعوى أحيانا إلى أخذ الحقوق واستردادها

تصـاد فـى   االق"أما الخاتمة فى النسق األشعرى التى سنها الغزالى فى   
، والتى تعتمد على حديث الفرقة "فيما يجب تكفيره من الفرق"االعتقـاد عن 

الناجية الذى يشكك فى صحته ابن حزم والذى يستبعد كل اجتهـادات األمـة   
خاصة االتجاهات المعارضة للسلطة وال يبقى إال على عقائد الفرقة الناجيـة  

رد االعتبـار للفـرق    وهى فرقة السلطة، فإن المثل الشعبى الوحيد حـاول 
تبعا لـروح الفقـه القـديم أن    ". كل شيخ وله طريقة: "وإحياء تعدديتها إذ إن

الحـق النظرى متعدد والحق العملـى واحـد وتأسـياً بحـديث الرسـول      
  ".أصحابـى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم"

هذا مجرد نموذج لدراسة العقائد الدينية فى األمثال العامية أحد جوانـب    
الثقافة الشعبية ويمكن أن يتم فى باقى نواحى األدب الشعبى فى السير مثـل  
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الهاللية، وفى األزجال والمواويل الشعرية، وفـى األغـانى التـى يؤلفهـا     
المحدثون ويظل يسمعها الناس من أساطين الغناء، وفى النكات الشعبية التـى  

جتماعيـة فيمـا   تعتبر سجل مواقف الناس فى األزمات سواء فى عالقاتهم اال
هذا مجرد نموذج لدراسة الفلسـفة اإلسـالمية   . بينهم أو فى عالقاتهم بالحكام

وبناء اإلنسان المعاصر عن طريق الدخول فى الثقافة الشعبية التى تربط بين 
  . )٣(الماضى والحاضر، بين القدماء والمحدثين

  
  قائمة المراجع

، مـدبولى  " يدة إلـى الثـورة  من العق"وهو النسق الذى اتبعناه فى كتابنا ) ١(
  .١٩٨٨القاهرة، 

األمثال العامية، الطبعة الثانية، دار : اعتمدنا على كتاب أحمد تيمور باشا) ٢(
  . ١٩٥٦الكتاب العربى القاهرة، 

انظر دراساتنا السابقة عن الثقافة الدينية واالجتماعية فى األمثال العامية ) ٣(
" الفالح فى األمثـال العاميـة  "، "ةالتفكير الدينى وازدواجية الشخصي"فى 

 ٢١١، ص ١٩٧٦، دار الفكر العربى، القاهرة، ٢١قضايا معاصرة، ص 
. ، وأيضــاً المــرأة فــى األمثــال العاميــة٢٨٠ - ٢٦٩، ص ٢٢٧ -

  . ١٩٩٨، )٣(هاجر
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  الفصل السادس
  )*(اإلبداع فى مجال الممارسات العالجية الشعبية

  

  مقدمة
هناك مؤلفات كثيرة تختص بموضـوع اإلبـداع مـن وجهـة النظـر        

السيكولوجية فتتناول الشخصية المبدعة، والعوامل العقليـة، واالسـتعدادات   
الخاصة، ودور عملية التنشئة، والمناخ اإلبداعى، إلى غير ذلك من عناصـر  

غير . )١(فاصيل تتعلق بموضوع اإلبداع على المستويين الفردى والجماعى وت
أننا سوف ال نتناول الموضوع من هذه الزاوية، وإنما نتعرض لإلبداع هنـا  

الـذى يحفـظ للممارسـات الشـعبية بقاءهـا      " التجديد"أو " التطوير"بمعنى 
ـ  . واستمرارها فى عالم متغير ات أى أن حديثنا سوف ينصب علـى الممارس

العالجية الشعبية وما تشهده من تطوير أو تجديد، والديناميات والعوامل التى 
وثمة بعض المالحظات التى يتعين ذكرها فى هذه المقدمة، . تساعد على ذلك

  :منها

أن موضوع الممارسات العالجية الشعبية هو أحـد الموضـوعات   ) ١(
لمتداخلة، ففى هـذا  المعقدة، التى تشتمل على كثير من التفاصيل والعناصر ا

الذى تجرى فيها ممارسات عالجية  "بالطب الشعبى الطبيعى"المجال ما يعرف 
" كالفصد"، فضالً عن بعض الجرحات البسيطة "كاسات الهواء"مثل التدليك، و

وهناك ما يعرف بالطـب الشـعبى   . إلخ"... الكى"و" الحمصة"و" الحجامة"و
عشاب والمواد النباتيـة بأنواعهـا،   ، الذى تستخدم فيه األ)Herbal( "العشبى"

، الذى يستخدم )Magico-Religious( "السحرى –الدينى "وهناك الطب الشعبى 
وفضالً عن هذا التنوع فى فروع الطب . إلخ …فيه السحر، والرقى والتعاويذ 

الشعبى، فإن هذا الميدان يشهد أيضاً تنوعاً فى الممارسين العالجيين، فهنـاك  
أى يتقاضون أجوراً لقـاء ما يقـدمون مـن   ( محترفون متخصصونمعالجون 

                                                            
ـ ) *( اع بكليـة البنـات،   كتب هذا الفصل الدكتور حسن أحمد الخولى، أستاذ علم االجتم

  .جامعة عين شمس
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خدمات عالجية لمرضاهم، ويمثل هذا النشاط مصدراً هاماً للـرزق بالنسـبة   
أى أنهم يقدمون خدماتهم (وهناك معالجون متخصصون غير محترفين ). لهم

، وال يتقاضون أجراً على ما يقدمون، ولهم مهن وأعمـال  "لوجه اهللا"تطوعاً 
بالممارسات العالجية وهناك ما يعرف ). لون منها على دخولهموأنشطة يحص
التى يمارسها الناس بأنفسهم استناداً إلى ) Home Remedies( الشعبية المنزلية

ما لديهم من معارف وخبرات عالجية، وكثيراً مـا تتـداخل هـذه األنـواع     
  .العالجية بعضها مع بعض، وقد تجتمع كلها، أو بعضها فى مواقف واحدة

إننا سوف ال نخوض هنا فى الحـديث حـول موضـوع التـراث     ) ٢(
والتقدم، ومستقبل التراث الشعبى فى عالم يشهد الكثير مـن جهـود التنميـة    
والتحديث، فقد تحدث األستاذ الدكتور محمد الجوهرى فى هـذا الموضـوع   

 ولكن ثمة حقيقة مؤكدة أثبتتها دراسات واقعية عديدة،. )٢(حديثاً ضافياً جامعاً
وهى أن هناك من المعتقدات والممارسات الشعبية ما يستطيع أن يصمد فـى  

وأن يبقى موجوداً ومسـتمراً بـرغم عوامـل    . مواجهة رياح التغيير العاتية
، وهذه المعتقدات والممارسات المرتبطة بها ما )٣(التغيير والتحديث والتنمية 

ى من يعتقدون ومـن  كان لها أن تبقى لوال أنها تؤدى وظائف لها أهميتها لد
  .يمارسون من حملة التراث

الثقافى، وتعمـل   –إن هناك ديناميات تعتمل فى الواقع االجتماعى ) ٣(
على تدعيم هذه المعتقدات والممارسات والحفاظ عليها، وقد يكـون الوقـوف   
عن كثب على هذه الديناميات محاولة للتعرف على بعض جوانب اإلبداع فى 

جية الشعبية، بل والكشف عن معان جديـدة لمفهـوم   مجال الممارسات العال
كما أن رصد التغير فى هذا المجـال  . فى الحياة الشعبية بوجه عام" اإلبداع"

يعتبر مؤشراً للعديد من مظاهر التغيير وعوامله وعملياته الدائرة فى عديـد  
  .)٤(من مجاالت الحياة االجتماعيـة والثقافية

شهد جهوداً بحثيـة نشـيطة خـالل    إن ميدان الصحة والمرض قد ) ٤(
السنوات القليلة الماضية من وجهة نظر األنثروبولوجيا وعلم االجتماع، فقـد  
أجريت مجموعة من الدراسات الميدانية فى هذا المجال، تجمعـت خاللهـا   
طائفة من الشواهد الواقعية المهمة المتصلة بالموضوع، وقد سبق لكاتب هذه 



١٢٤  
  

  

بدراسات ميدانية فـى مجـال    –ن عشر سنوات منذ أكثر م –السطور أن قام 
الطب الشعبى، توفر خاللها على كثير من الحقائق والتفاصيل المتعلقة بعـدد  
غير قليل من الممارسـين العالجيـين الشـعبيين علـى اخـتالف فئـاتهم       
وتخصصاتهم، هذا فضالً عن كثير مما يتصل بالسلوك العالجى فى مواجهة 

  .)٥(جماعات االجتماعية فى الريف والحضر المرض لدى مختلف الفئات وال

ثم قام كاتب هذه السطور أيضاً بمتابعة ميدانية اسـتغرقت سـبعة   ) ٥(
زار خاللها عدداً من  – ١٩٩١خالل شهرى يناير وفبراير من عام  –أسابيع 

المعالجين الشعبيين المتخصصين الذين سبق له أن درسهم من قبـل، وكـذا   
وقد تمت هذه المتابعـة الميدانيـة بمحافظـة    . بقينعدداً من اإلخباريين السا

" ميـت العامـل  "الدقهلية، وشملت مدينة المنصورة، ومدينة بلقاس، وقريـة  
وذلك بهدف الوقـوف  ). مركز السنبالوين" (شبرا قباله"، وقرية )مركز أجا(

على أوضاع الممارسات العالجية الشعبية فى الوقـت الحاضـر، وتلمـس    
  .ا المجالجوانب اإلبداع فى هذ

وقد تم التردد خالل هذه الفترة على أربعة من الحالقـين المعـالجين،     
وثالث دايات، واثنتين من معالجات العيون، وواحدة من معالجى األطفـال،  

هذا باإلضافة إلى خمسة من . وواحدة من معالجى القراع، واثنين من السحرة
هـؤالء المعـالجين،   خدم أضرحة األولياء، كما تم عقد مقابالت شخصية مع 

ومع أربعة عشر فرداً من المترددين عليهم طلباً للعالج، وسيأتى ذكر بعـض  
  .خصائص هؤالء فى موضع الحق

 دليالً للعمل الميـدانى وإلى جانب المقابلة والمالحظة، فقد استخدم الباحث   
يتضمن عدداً من النقاط التى تتصل بجانبين من جوانب موضـوع البحـث،   

فى الممارسات العالجية الشعبية، بما فى ذلك  حول مظاهر اإلبداعيدور أولهما 
ما يتعلق بالمعالجين من حيث تخصصهم واحترافهم، وأساليب العالج والمواد 

فى هـذه   ويدور ثانيهما حول ديناميات اإلبداعالمستخدمة، واألجر، والمرض، 
النفسـى،  الممارسات، بما فى ذلك البعد الطبقى، والبعـد الثقـافى، والبعـد    

واالعتصام بالدين، واالعتصام بالطب الرسمى، واستغالل نقـاط الضـعف   
وجوانب القصور فى هذا األخير، والميل نحو الطبيعة والعـودة لمصـادرها   
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  .إلخ …العالجية 

وثمة حقيقة يود الباحث أن يبادر بذكرها فى هـذه المقدمـة قبيـل    ) ٦(
الواقعية تؤكـد أن الطـب    االنتقال للحديث عن التفاصيل، وهى أن الشواهد

الشعبى صامد فى ساحة المواجهة مع الطب الرسمى الحديث، بل إنه يكسـب  
أرضاً جديدة، ويدعم وجوده وبقاءه واستمراره، وسوف نلقى الضـوء علـى   

  .هذه الحقيقة فى الصفحات التالية
  
  بعض مظاهر اإلبداع فى مجال الممارسات العالجية الشعبية: أوالً

  
  نالمعالجو) أ(

يلعب المعالجون الشعبيون دوراً أساسياً فى الحفاظ علـى الممارسـات     
العالجية الشعبية واستمرارها، ويتعاظم هذا الدور كلمـا كانـت الخـدمات    
العالجية التى يقدمونها تعود عليهم بالمنفعة، سواء كانت هذه المنفعة، ماديـة  

ومن ثم فإنهـا  . لرزقفالمحترفون منهم يجدون فيها مورداً أساسياً ل. أو أدبية
وغير . تكون بضاعتهم التى يحرصون على الترويج لها وحمايتها من الكساد

المحترفين، الذين يقدمون هذه الخدمات تطوعاً، فإنهم يجدون فيها سبيالً إلـى  
وعلى الرغم من أنهم ال يتقاضون أجـوراً  . مرضاة اهللا أو كسب محبة الناس

لقون األجر فى صور أخـرى عديـدة،   مادية بشكل مباشر وصريح، فإنهم يت
كتدعيم مكانتهم االجتماعية فى المجتمع المحلى، واكتساب بعـض مقومـات   
القوة االجتماعية، بل قد يكون األجر فى بعض األحيـان ممـا يـدخل فـى     

ومن ثم فإنهم يحافظون بدورهم على هذه الممارسـات  . الخدمات والمصالح
  .هاالعالجية ويعملون على بقائها واستمرار

إن ميدان الطب الشعبى يشـهد المزيـد مـن الممارسـين العالجيـين        
وقد يظن البعض أن هذا الميدان ينحسر شيئاً فشيئاً، . المتخصصين المحترفين

وأن العاملين به يضيق عليهم الخناق بمرور الوقت، بحكم منطـق التغييـر   
ـ   ولكن األمر فى حقيقته على خالف ذلك، . والتنمية دد فهنـاك محترفـون ج

، ويحرصون على تطوير أساليبهم العالجيـة بمـا   يعززون الميدان باستمرار
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وهكذا يبقـى الميـدان   . يحقق مزيداً من اإلقبال عليهم والطلب على خدماتهم
  .مزدهراً

لقد كشفت دراستنا التتبعية عن أن بعضاً من المعـالجين المتخصصـين     
فقد كانوا يتعففـون  . قد دخلوا مجال االحتراف منذ وقت قريـب غير المحترفين 

. ما يقدمون من خدمات عالجيـة " ويحتسبون عند اهللا"عن تقاضى أى أجر، 
، فلم تعد مصادر دخولهم تكفى لسد احتياجاتهم، وأصبحت ولكن الحال قد تبدل

التزاماتهم واحتياجاتهم المعيشية فى تزايـد مضـطرد واألسـعار وتكـاليف     
وقـد  . اك بد من قبول األجـر المعيشة فى تزايد مضطرد كذلك، فلم يكن هن

عبرت واحدة من أفراد هذه الفئة، وهى معالجـة للعيـون بإحـدى القـرى     
مافيش : "أبلغ تعبير عن هذا المعنى، بقولها –هى قرية شبرا قباله  –الصغرى 

دلوقـت الـدنيا   . كان زمان الكالم ده. حد عاد بيعمل حاجة دلوقت لوجه اهللا
كمـا  ". وما عادش فيه حاجـة بـبالش  . وكل حاجة بقت بالفلوس. بقت غال

وهى معالجة لألطفـال بقريـة ميـت     –عمقت معالجة أخرى من الفئة ذاتها 
. األول كانت الناس قلبها على قلب بعض: " هذا المعنى أيضاً بقولها –العامل 

وباألخص لمـا  . والواحدة ما كانتش بتدقق وال حتى مستنظرة من حد حاجة
) تقدر، أى تسـتطيع (وكانت الناس تعذر . يكون بعيد عنك فى ضيقة مرض

دلوقت ربنا اللى يعلم بأحوال . وكانت بتنقضى. تعيش باللى موجود فى أيديها
  ".ويبقى عبيط اللى يكون أدامه باب يجى له منه قرش ويسيبه. عبيده

إن التفكير مليا فى كالم هاتين المعالجتين القرويتين، يمكـن أن يلفـت   
وإنما إلـى ميـادين   . دان الطب الشعبى مجال حديثنااالنتباه، ليس فقط إلى مي

أخرى عديدة تتصل بالتغير االجتماعى والثقافى، وخاصة فـى المجتمعـات   
فلقد أخذت العالقات االجتماعية فيها تتحـول إلـى   . المحلية الريفية التقليدية

كما أصبح كل شىء يشترى بالنقود، حتى الخبز الذى يمثل . عالقات مصلحة
لياً أساسياً بالنسبة لألسرة القروية، أصبح يشترى جاهزاً، بـل إن  نشاطاً منز

األمر يتجاوز نطاق التغير الذى يشهده المجتمع الريفى، ويلقى ضوءاً علـى  
سلوك اإلنسان فى أى مكان من أجل زيادة دخله لمواجهة مشـكالت الحيـاة   

  . )٦(عندما تستحكم األزمات االقتصادية 
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ى تحول كثير من المعالجين الشعبيين غيـر  وال يقتصر األمر فحسب عل  
بل إن ميدان االحتراف قد أخذ يشهد فـى  . المحترفين إلى معالجين محترفين
فقد اقتحمت هذا الميدان ألول مرة فئات من . السنوات األخيرة معالجين جدداً

وأخذ هؤالء يقدمون . الموظفين، وعمال المصانع، وتالميذ المدارس وغيرهم
ويبدو أن مجال الطب والعالج قـد  . )٧(بهدف الكسب المادى خدمات عالجية 

إذ تطالعنا بعض الدراسات الميدانية . بات مستباحاً لكل من يريد أن يسترزق
فى عدد من الوحـدات الصـحية   " عمال النظافة"و" الفراشين"الحديثة بأن من 

  . )٨(بالقرى من أخذوا يزاولون التطبيب والعالج 

تتبعية أيضاً عن تطور جديد فى مجال الممارسات كما كشفت دراستنا ال  
وهو ظهور الدور العالجى الذى يؤديه بعض خـدم أضـرحة   العالجية الشعبية، 

فلقد كان كثير من أفراد هذه الفئة يؤدون بعـض  . األولياء بشكل سافر ومباشر
الخدمات البسيطة لزائرى األضرحة بقصد االستشفاء، مثل حمـل األطفـال   

ول مقصورة الضريح، أو مساعدة صاحب الحيوان المريض والطواف بهم ح
فى الطواف به حول الضريح من الخارج أو المساعدة فى توزيـع النـذور   

علـى  –وكـانوا  . إلخ …العينية التى تأتى بها بعض النسوة إلى ضريح الولى
، "البقشـيش "يتقاضون أجور زهيدة على هذه المساعدات كنوع من  -استحياء

دوارهم العالجية قد تجاوزت ذلك، وأخـذت تتميـز بأهميـة    أما اآلن، فإن أ
خاصة، بعد أن نجحوا هم فى إضفاء هذه األهمية عليها، وسـوف نوضـح   
تفاصيل هذه النقطة بعد قليل عندما نتحدث عن أساليب العالج وما طرأ عليها 

  .من تغير
  

  أساليب العالج، والمواد المستخدمة) ب(

عدد من الشواهد الدالة على أن كثيراً من  لقد كشفت دراستنا التتبعية عن  
المعالجين الشعبيين يطورون من أساليبهم العالجية، وذلك لتحسين الخـدمات  

لـم يعـد    فالحالقون المعـالجون . التى يقدمونها، وجعلها مقبولة لدى طالبيها
نشاطهم العالجى مقصوراً على الممارسات التقليديـة، بمـا فيهـا الفصـد،     

إلخ، وإنما اتسعت دوائـر   …"الدمامل"اء الحقن، ومعالجة والحجامة، وإعطـ
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هذا النشاط إلى حد أصبح فيه بعض الحالقين يقومون بدور األطباء الرسميين 
. دون أن يتعرض لهم أحد، أو ينهاهم عن ذلك السـلوك المجـافى للقـانون   

يـذهب  " روشته"فبعضهم أخذ يشخص األمراض، ويحدد نوع الدواء، ويكتب 
إلى الصيدلية لشراء هذا الدواء، إلى جانب تحديد نظام غـذائى   بها المريض

  . )٩(يوصى فيها المريض بتناول أطعمة معينة واالمتناع عن تناول أخرى 

وعلى الرغم من هذا التطوير ألساليب العالج، فإن الممارسات العالجية   
إن  التقليدية التى يقوم بها الحالقون ال تزال هى األخرى حية ومزدهرة، بـل 

بعضهم كان يتخوف من إجراء الجراحات البسيطة، كالفصد، خشية حـدوث  
الواحد منا آى نعم ممكـن  " : نزيف للمريض، وقد عبر أحدهم عن ذلك بقوله

. بس الموس غدار ومـالوش أمـان  . تكون إيده حلوه فى عمل العمليات دى
سـده  وعلشان كده على رأى المثل إللى قال، الباب إللى يجى لك منه الريح 

طلب عملية من دول، ) أى كبار السن(لو فيه حد من الناس القدام . واستريح
الواحد منا بيكون مالوش رغبة، وأنا عن نفسى بـاقول لـه روح للـدكتور    

وبعد مرور ما يقرب من أحد عشر عاماً على المقابلة التـى  . )١٠("أضمن لك
هـو  ير، وسمع منه أدلى فيها قائل هذا الكالم لكاتب هذه السطور، قابله األخ

إذ قال عندما دار الحديث بينهما حـول  . ما يؤكد تغييره لموقفه السابق نفسه
. دلوقت أى واحد يطلب منى أعمل له عملية ما اقوللوش أل" : هذا الموضوع

هو اللى جاى بخطره وبرضاه، وهو أنا ها اجرجر الشخص من دول غصب 
. أنا با اعمل اللى على وبـس  .عنه، واكتفه واعمل له العملية هو اللى بيطلب

وهو أنا مغسل وضامن جنه دا الدكتور الكبير بيعمل العملية للنفر مـن دول  
  ."كله بأمر اهللا. ويموت فى إيده

وعندما سألته عن األسباب التى دفعته إلى تغيير موقفه، أفاد بأن إحجامه   
الثقـة  عن إجراء العمليات لم يكن راجعاً إلى نقص فى الخبرة، أو نقص فى 

بالنفس، فقد ظل يمارسها لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً، وقد ورثها عـن  
البعـد عـن   "المرحوم والده، الذى كان يجيدها ويتقنها، وإنما كان مرجعه إلى 

من قرية مجـاورة بـإجراء    "حالق غشيم ناقص عالم"فقد قام . "وجع الدماغ
لشخص بنزيـف  فأصيب ا "الموس خانه"عملية فصد ألحد األشخاص، ولكن 
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وعلى أثر هذا الحادث أقسم صاحبنا على أال . شديد وذهبوا به إلى المستشفى
  .وظل على ذلك ست سنوات. يجرى مثل هذه العمليات

وأما عن أسباب عودته إلى إجراء العمليات بعد فترة االنقطاع، فقد جاء   
على لسانه ما يؤكد ما ذكرناه فيما سبق، مـن أن الطـب الشـعبى يشـهد     

كما أن هؤالء المعالجين يبـذلون  . تمرار مزيداً من المعالجين المحترفينباس
قصارى جهدهم فى سبيل المحافظة على هذا الميدان وتدعيمه، حفاظاً علـى  
مصالحهم، فقد وجد أن عدداً من الحالقين الجدد، صغار السـن، ومحـدودى   

تفعـة،  الخبرة، قد أخذوا يزاولون إجراء العمليات، ويحصلون على أجور مر
  : وقد عبر عن ذلك بقولـه . وقد حفزه هذا إلى العودة. فتحسنت أحوالهم نسبياً

فيها شوية صبيان مـن  ) ظهر(المدة اللى أنا بطلت فيها عمل العمليات، أب " 
واشتغلوا، وبقوا ياخدوا حقهـم تالـت   ) الموس(دور والدى، ومسكوا السالح 

ها اقعـد اتفـرج   . قامتعلى رأى المثل، القوالب نامت واالنصاص . ومتلت
  ."عليهم استغفرت ربنا ورجعت لعوايدى تانى

وأما عن المواد المستخدمة فى إجراء العمليات، فقـد شـهدت بـدورها      
إذ أن كثيراً من المعالجين الشعبيين قد تولد لديهم وعى بأن . بعض التغييرات

 عوامل تلوث البيئة قد ازدادت، نظراً للتوسـع فـى اسـتخدام الكيماويـات    
ومن ثم فالبـد مـن اتخـاذ    . الزراعية والمبيدات الحشرية على نطاق واسع

االحتياطات الضرورية لمنع تلوث الجروح، ومنهـا اسـتخدام المطهـرات،    
بل إن منهم من يمعن فى االحتياط ويوصـى  . والقطن الطبى والشاش المعقم
  .باستخدام المضـادات الحيوية

بهن أيضاً، وذلـك بـالحرص   فى تطوير أسالي الداياتوقد أخذت بعض   
على نظافة المكان الذى يقمن فيه بالتوليد، واستخدام أمواس معقمة فى قطـع  

والتوصية بإعطاء الحامل بعضاً مـن  . الحبل السرى، وكذا فى طهارة البنت
األدوية المقوية طوال فترة الحمل، كالفيتامينات، والحقن المقوية للطلق عندما 

  .)١١(يحين وقت الوالدة

بعضاً مـن التطـوير    عالج القراعقد أدخلت المعالجة المتخصصة فى و  
على أسلوبها الذى وصفه الباحث على نحو مفصـل فـى دراسـته األولـى     
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طاقية "، فبعد أن كانت تغسل رأس المريض بالماء الدافئ عقب انتزاع )١٢(لها
من فروة رأسه، أصبحت ال تكتفى بذلك فقط، وإنما أضافت إليه غسل " الزفت

ثـم  " الفنيك"أو " كالديتول"لرأس بمحلول مطهر مخفف فى ماء دافئ أيضاً، ا
وبعد أن كانت تستخدم . تقوم بعد ذلك بتدليك فروة الرأس بزيت زيتون دافئ

قطعة من القماش القديم، أصبحت تستخدم بدالً منها راقات " الطاقية"فى عمل 
  .من الشاش الطبى المعقم

ذين قابلهما الباحث خالل هـذه الدراسـة   الل الساحرينولم يقرر أى من   
. التتبعية أنه قد أدخل شيئاً جديداً على أسلوبه ومنهجه فى السـحر والعـالج  

غير أن دراسة على المكاوى فى بعض قرى محافظة الجيزة، قد حفلت بعدد 
من الشواهد التى تؤكد على أن بعض المعالجين يجمعون فى آن واحد بـين  

إذ يحدثنا عن طفل مريض، ذهـب بـه   . ى الحديثالسحر وبين العالج الطب
وقـرر لـه دواءاً طبيـاً حـديثاً     " حفـظ "، فكتب له )…(أهلـه إلى الشيخ 

كما يحدثنا عن طفل آخر ظل يعـانى  ". انسيفابـول للمخ، وميديفيت مقويات"
حجابـاً، وقـرر لـه    (...) آالم الحمى المعوية سنة ونصف، فكتب له الشيخ 

. اً، قبل أن ينصح أهله بالذهاب إلى مستشـفى الحميـات  برنامجاً غذائياً دقيق
ويحدثنا أيضاً عن معالج بالسحر يكشف على مرضاه بالسماعة، ويضع على 

  .)١٣("دار الشفاء"باب بيته الفتة مكتوباً عليها 

، فإن هناك من الشواهد الميدانية ما يدل على أن أما خدم أضرحة األولياء  
وهـو أن ينصـح   . سلوباً خاصـاً فـى العـالج   بعضاً منهم قد ابتدع لنفسه أ

المريض، أو أهله إن كان طفالً، أو صاحبه إن كان حيواناً، بأن يسلمه فـى  
ليلة الجمعة شيئاً من متعلقات المريض، كقطعة مالبس مثالً، أو الحبل الـذى  
يسحب منه الحيوان، ويتولى هو وضع هذا الشىء فوق مقصـورة ضـريح   

الموضع حتى عقب صالة الجمعة، وعندئذ يسـلم  الولى، ويدعه فى نفس هذا 
الشىء لصاحبه ويتلقى منه األجر، ويطلب إليه أن يرتدى قطعة المالبس، أو 

ببركة صاحب المقام يتحقـق  "و. أن يعيد الحبل إلى موضعه بالنسبة للحيوان
  .)١٤( "الشفاء

وقد أفاد هذا الخادم بأن هذا األسلوب الجديد قد ظهر منذ حوالى خمـس    
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وات فى بعض قرى محافظة الشرقية، وأنه قد عرفه ألول مرة من أحـد  سن
تجار األقمشة األغراب، فى يوم من أيام انعقاد سوق القريـة، منـذ حـوالى    

  .عامين ونصف

إن هذا الدور العالجى الجديد لبعض خدم أضرحة األولياء بحاجة إلـى    
لـيس مجـرد    دراسة مستقلة، نظراً لما ينطوى عليه من دالالت عميقة، فهو

وسيلة ينتفع بها هؤالء ويحققون عن طريقها زيادة فى دخولهم، وإنما األمـر  
فى حقيقته يتجاوز ذلك، ويتعلق بأوضاع المعتقدات الشـعبية بوجـه عـام،    

  .وديناميات االعتقاد فى األولياء بوجه خاص
  

  األجر) ج(

قـد   تدل الشواهد الواقعية على أن تقاضى المعالجين الشعبيين ألجورهم  
فقد تضـاعف  . شهد فى السنوات القليلة الماضية تغيراً من حيث الكم والنوع

هذا األجـر عدة مرات نظراً للتحسينات التـى يـدخلها المعـالجون علـى     
ومن جهة . ممارساتهم العالجية، ومنها استخدام مواد حديثة غالية الثمن نسبياً

أهمية الـدور الـذى   أخرى، فإن كثيراً من هؤالء المعالجين على وعى تام ب
يقومون به، وأن خدماتهم العالجية مطلوبة، وال يمكن االستغناء عنها مهمـا  

فيه ناس كتيـر  " : وقد عبرت معالجة القراع عن ذلك بقولها. كانت الظروف
بتيجى عندى هنا بعد رجليها ما تحفى من اللف ع الـدكاتره والمستشـفيات   

أجورهم، السيما وأن األسـعار  ومن ثم فإنهم يرفعون من . "مـن غير نتيجة
كانت معالجة القـراع تتقاضـى جنيهـاً     ١٩٧٩ففى عام . فى زيادة مستمرة

أما اآلن، فإنها تتقاضـى  . )١٥(واحداً فى كل مرة  يتردد عليها فيها المريض 
وهكذا فقـد رفـع المعـالجون مـن مختلـف      . عشرة جنيهات فى كل مرة

  .)١٦(التخصصات أجورهم بنسب متفاوتة 

ا من حيث النوع، فإن األجر قد أصبح يكاد يقتصر على النقود، ولم وأم  
ومـن الالفـت   . تعد المواد العينية تستخدم لهذا الغرض، إال فى حاالت قليلة

للنظر أن هذا ينطبق على الريف والحضر على حد سـواء، بعـد أن كـان    
التعامل بالنقود وحدها يعد مـن السـمات والخصـائص المميـزة للثقافـة      
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  .)١٧(يـة والحياة فى المدينةالحضر

فيمـا يتعلـق    بالمرونـة وال يزال ميدان الطب الشعبى بوجه عام يتميز   
باألجر ومواجهة تكاليف العالج، إذ تتوفر فيه البدائل العالجية التى تناسـب  

وسوف نتناول هذه النقطـة  . مختلف الفئات والجماعات االجتماعية والطبقية
  .على نحو مفصل فى موضع الحق

  
  المرضى) د(

استطاع الباحث أن يجرى مقابالت شخصية مع مجموعة مـن األفـراد     
وقـد  . المترددين على المعالجين الشعبيين الذين زارهم خالل دراسته التتبعية

. دون ترتيب مسبق، أثناء ترددهم على المعـالجين  عشوائياًجاء اختياره لهم 
واردة بالجدول المرفـق،  وقد أجرى مقابلة واحدة مع كل حالة من الحاالت ال

هذا باإلضافة إلـى  . أمكن خاللها التوفر على البيانات الموضحة أما كل منها
ومعتقـداتها، ونظرتهـا للمـرض،    . تفاصيل أخرى تتعلق بوضعها الطبقى

  .وترتيب أولويات العالج التى تتبعها لمواجهة األمراض المختلفة

  :وبالنظر فى الجدول، يمكن الوقوف على ما يلى  

  .إن أغلب المترددين على المعالجين الشعبيين هم من النساء -١
  .إن المترديين على هؤالء المعالجين يمثلون مختلف الفئات العمرية -٢
إن هؤالء المترددين يمثلون مختلف المستويات التعليميـة، مـع زيـادة     -٣

  .ملحوظة فى عدد األميين، وانخفاض فى المستويات التعليمية العالية
مثلون أنشطة ومهناً مختلفة، وإن كان يغلب عليها الطـابع  إن المترددين ي -٤

  .الخدمى والعمالى
إن المترددين ينتمون إلى الطبقتين الدنيا والوسطى، مع زيادة ملحوظـة   -٥

فى عدد أصحاب المستوى الطبقى المنخفض، وينطبق هذا على الريـف  
  .والحضر

نوعـة  إن األمراض التى يسعى المترددون إلى معالجتها هى أمراض مت -٦
 –وموزعة على تخصصات عالجية مختلفة، بما فيهـا العـالج الـدينى    

  .السحرى
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إن طبيعة المرض، ربما تكون هى التى توجه سلوك األفراد واختياراتهم  -٧
  العالجية، بصرف النظر عن متغيرى المستوى التعليمى والوضع الطبقى 

ففى مثـل هـذه    –ويبدو ذلك بوضوح فى حاالت مثل عدم اإلنجاب  -
لحالة، يلجأ أصحاب المستويات التعليمية والطبقية المرتفعة إلى اختيـار  ا

بدائل عالجية شعبية، باإلضافة إلى محاوالت العالج الطبـى الرسـمى   
  .الحديث

إن المقارنة بين الصورة التى يعبر عنها هذا الجدول وبين مثيلتها قبـل   -٨
مزدهــر،   أحد عشر عاماً، تأتى دليالً وبرهاناً على أن الطب الشـعبى 

وأن هناك ديناميات تحفظ بقاءه وتعمل على اسـتمراره، فـى الريـف    
  .والحضر

  
  ديناميات اإلبداع فى مجال الممارسات العالجية الشعبية: ثانياً

تتحدد مالمح اإلبداع فى هذا المجال فى ضوء عدد من األبعاد والعوامل   
  :المتساندة والمتداخلة، منها

  
  البعد الطبقى) أ(

بعد الطبقى دوراً مهماً فى صياغة مواقف الناس وقراراتهم فيما يلعب ال  
ويتجلى هذا الدور عندما يتطلـب العـالج نفقـات    . يتعلق بمواجهة المرض

وتدل الشواهد الواقعية على أن سلوك الفقـراء غالبـاً مـا    . والتزامات مادية
يص، يتوزع بين البدائل العالجية الشعبية، وبين العالج الطبى الرسمى الـرخ 

وكلما اشتدت وطأة الفقر اضطر الفقـراء  . الذى يقدم مجاناً أو بأجور رمزية
  .إلى اختيار أرخص البدائل العالجية الممكنة

أما األغنياء، فإنهم يستطيعون مواجهة األعباء الماديـة التـى يتطلبهـا      
وكلما ازدادت درجة الثراء والغنـى، فـإن   . العالج الطبى الرسمى الحديث

كون بوسعهم الحصول على الرعاية الطبية المتقدمة، مهما كانـت  األغنياء ي
، ومـنهم مـن   "االسـتثمارية "فمنهم من يرتاد المستشفيات الخاصـة  . التكلفة

يسافـر إلى الخارج لتلقى العالج علـى يـد مشـاهير األطبـاء العـالميين      
  .المتخصصين
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  ) ١(جدول 
  )*() ١٩٩١فبراير  –يناير (خصائص مجموعة من المترددين على معالجين شعبيين ريفيين وحضريين بمحافظة الدقهلية 

قم
ر

  التعليم  السن  النوع  
الحالة 

  الزواجية

أفراد 

  األسرة 
  المهنة  )**(

المستوى 

  الطبقى
  مالحظات  مكان المقابلة  نوع المرض

  أ  ذ

  رمد  منخفض  ربة بيت قروية  ٣  ٤  متزوجة   أمية  ٣٠  أنثى   ١
معالجة عيون 

  قروية

المريض هو ابنها البالغ من العمر 

  سنوات ٥

  الزهقان  منخفض  بائعة متجولة حضرية  ٢  ٢  متزوجة  أمية  ٢٥  أنثى  ٢
ضريح ولى 

  حضرى
  

  ١٥  أنثى  ٣
تقرأ 

  وتكتب

لم تتزوج 

  بعد
  قراع  متوسط  ال تعمل-قروية  ٤  ٣

معالجة القراع 

  الحضرية

المريض هو شقيقها البالغ من 

  سنوات ٩العمر 

    حالق معالج قروى  صداع متكرر  منخفض  عامل زراعى  ٢  ٢  أرمل  أمى  ٥٠  ذكر  ٤

  ساحر قروى  عدم النوم وبكاء  متوسط  ربة بيت قروية  ٢  ٤  متزوجة  أمية  ٥٠  أنثى  ٥
المريض هو حفيدها البالغ من 

  العمر سنة ونصف

                                                            
  .الميدانبيانات تم جمعها خالل مقابالت شخصية مع أصحابها ب) *(
  . يشمل هذا البيان الزوج والزوجة وأبنائهما من الجنسين) **(
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  متوسط  ة حكومية حضريةموظف  ٢  ٢  متزوجة  متوسط  ٢٥  أنثى  ٦
اضطراب 

  الدورة ونزيف
  حاولت العالج لدى األطباء  ساحر حضرى

  ساحر قروى  نوبات صرع  متوسط  ربة بيت قروية  ٤  ٤  متزوجة  أمية  ٥٥  أنثى  ٧
المريضة هى ابنتها المتزوجة 

  )قياس أتر(

  ٣٥  ذكر  ٨
يقرأ 

  ويكتب
  قراع  منخفض  حضرى-عامل بمصنع  ٣  ٢  متزوج

معالجة القراع 

  الحضرية

المريض هو ابنه البالغ من العمر 

  سنوات ٧

  تلحيس الطفل  متوسط  ربة بيت قروية  ٢  ٣  متزوجة  أمية  ٣٠  أنثى  ٩
معالجة أطفال 

  قروية

المريض هو ابنها البالغ من العمر 

  سنة واحدة

  ٤٧  ذكر  ١٠
يقرأ 

  ويكتب
  زهقان وتوتر  منخفض  حضرى-سائق حكومى  ٤  ٣  متزوج

ضريح ولى 

  حضرى
  

  ساحر حضرى  عدم اإلنجاب  متوسط  حضرى- موظف حكومى  ٣  ٣  متزوج  عال  ٥١  ذكر  ١١
المريضة هى ابنته المتزوجة منذ 

  خمس سنوات

 ضريح ولى قروى   تأخر نمو الطفل  منخفض  عاملة زراعية  ٢  ٢  متزوجة  أمية  ٢٥  أنثى  ١٢
المريض هو ابنها البالغ من العمر 

  أربع سنوات

  ٢٧  أنثى  ١٣
تقرأ 

  بوتكت
  منخفض  حضرية-عاملة بمدرسة  ٢  ١  متزوجة

الموت المتكرر 

  لألطفال

ضريح ولى 

  حضرى
  متزوجة بابن عمها

  رمد  منخفض  عاملة زراعية  ٣  ٣  متزوجة  أمية  ٣٠  أنثى  ١٤
معالجة عيون 

  قروية

المريضة هى ابنتها البالغة من 

  سنوات ٦العمر 
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غير أن هناك متغيرات وسيطة تتدخل، وعندئذ تتخذ العالقة بين البعد الطبقى 
فنــوع  وبين السلوك العالجى أو االختيار بين البدائل العالجية، شكالً آخر، 

ويتضح ذلـك فـى   . البعد الطبقى تحييدوطبيعته يمكن أن يؤدى إلى  المرض
. ى اإلصابة بالعقمأو االشتباه ف تأخر حدوث الحمـل حاالت مرضية معينة مثل 

فاألغنياء والفقراء يلجأون إلى الممارسات العالجية الشعبية، باإلضافة إلـى  
أنواع أخــرى  "وينطبق األمر ذاته على . محاوالت العالج بالطب الرسمى

ويمكـن  ". المشـاهرة "من األمراض، التى يعتقد أنها ناجمة عن السـحر، أو  
من المرض، بالنظر إلى الحـاالت   الوقوف على أمثلة أو نماذج لهذه األنواع

  .بالجدول السابق) ١٣، ١٢، ١١، ٧، ٦، ٥(أرقام 

ففى . وما ينطبق على البعد الطبقى، ينطبق على البعد التعليمى أيضاً  
مثل هذه الحاالت المرضية يلجأ الناس، على اختالف مسـتوياتهم التعليميـة،   

اجهة المرض والتغلب إلى الممارسات العالجية الشعبية، ضمن محاوالتهم لمو
  .ويتضح ذلك أيضاً بالنظر إلى الحاالت المشار إليها قبل قليل. عليه

ومما يزيد من إقبال الفقراء على الممارسـات العالجيـة الشـعبية،      
بالمرونـة  باإلضافة إلى انخفاض تكلفتها نسبياً، أنها تقدم فى إطـار يتميـز   

من المعالجين الشعبيين من  فنهاك. ، وخاصة فيما يتعلق بدفع األجروالتسامح
يقدم خدماته العالجية على نحو يالئم قدرات وإمكانيات الفقـراء، واألغنيـاء   
أيضاً، إذ أن المـواد العالجية المستخدمة تختلف فى الحـالتين، ومـن ثـم    

ومن األمثلة الدالة على ذلك، أن إحدى معالجـات األطفـال   . يتفاوت األجر
تنظيف حلق الطفل الذى ينتمى ألسرة فقيـرة،   فى "الهباب"تستخدم السناج أو 

وعندما . لنفس الغرض مع الطفل الذى ينتمى ألسرة غنية "البن"بينما تستخدم 
كل حى ومقدرته، . فيه ده، وفيه ده" : سألها الباحث عن السبب فى ذلك قالت

  ."وكـل فوله ولها كيال. صوابعك مش زى بعضها

من التسامح الذى يبديه كثير من  فإن هناك نوعاً. وباإلضافة إلى ذلك  
ويتضح . المعالجين الشعبيين خالل تعاملهم مع المرضى المعدمين المطحونين

ذلك عندما ال يكون المريض قادراً على دفع األجر، فيقدم له المعالج خدماته 
وقد عبر اإلخبارى المـريض  . ، أى لحين ميسرة"شكك"أو " باألجل"العالجية 
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ذا المعنى تعبيراً واضحاً، حيث قال فى معرض حديثه عن ه) بالجدول ٤رقم(
  : وهو يقارن بين الحالق المعالج، وصراف التذاكر بالوحدة الصحية بالقريـة 

اهللا يكفيه شر المرض، بيطول باله ع النفر الغلبان إللــى  ) ……(األسطى " 
زى حاالتى، ويداويه ويعمل له الالزم حتى ولو ما كانش معـاه وال ملـيم،   

بتاع الوحدة، إللى قاعد فى الشباك، ما ) …(إنما عاديك على . كله نظر إنسان
يعرفش ابوه، وال يمكن تعرف تاخد منه ورقة للكشف إال إذا حصـل منـك   

  ."حقها فورى

إن شهادة هذا المريض الفقير تنطوى على دالالت بالغة األهمية فيما   
وف نتناول هـذه  وس. للطب الرسمى –وخاصة الفقراء  –يتعلق بنظرة الناس 

كما أنها تعبر بجالء أيضاً . )١٨(النقطة بشىء من التفصيل فى موضع الحق 
  .عن موقف متعاطف مع الطب الشعبى

وفضالً عن ذلك، فإن النجاح الذى يحققه المعالجون الشعبيون، يعمل   
على زيادة مصداقيتهم، وعلى دعم مكانة الطب الشعبى واستمراريته وإكسابه 

  .أرضاً جديدة
  

  البعد الثقافى) ب(

تلعب الثقافة دوراً محورياً أيضاً فى تشكيل وعى النـاس بـالمرض     
وإدراكهم لطبيعته، وفهمهم ألسبابه، ومعرفتهم بطرق الوقاية منه، وأسـاليب  
معالجته وكلمـا كانت الثقافة ذات طابع تقليدى، يشيع فيه التفكيـر الغيبـى   

وتتفشى األمية، فـإن الـوعى    والخرافى، وتشتد فيه سطوة عناصر التراث،
وهنا تحفل المعتقـدات  . بالمرض يتدنى، كما يكتنف الغموض طبيعته وأسبابه

المتعلقة بالمرض بكثير من التصورات والتفسيرات التى يغلب عليها الطـابع  
  .وغالباً ما تمضى أساليب العالج فى نفس االتجاه. الدينى واألسطورى

تكيف، أى أنها توفر لإلنسان بـدائل  ومن المعروف أن الثقافة أداة لل  
متعددة يستطيع أن يختار من بينها ما يالئم معارفه وإمكاناته وظروف بيئته، 

. )١٩(ومن ثم فإن السلوك اإلنسانى يتنوع ويتبـاين إزاء الموضـوع الواحـد   
 جنباً إلى جنب مع الطب الرسـمى وهكذا يستمر الطب الشعبى ويبقى موجوداً 
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االجتماعى الثقافى، أى أنه ال يختفـى مـن السـاحة    فى داخل نفس اإلطار 
مـادام يؤدى وظائف ويحقق إشباعات ينشدها األفراد والجماعات فى هـذا  

  .اإلطار

ويود كاتب هذه السطور أن يعدل موقفاً سبق أن حدده حول هذه النقطـة    
قبل أحد عشر عاماً، حيث أجرى دراسته الميدانية األولى فى مجال الطب الشعبى 

فقد ذهب حينئذ إلى أن العالقة بين الطب الشـعبى والطـب   . الريف والحضرفى 
الرسمى هى عالقة صراع ومواجهة، وأن البساط سوف يسحب من تحت أقـدام  
األول تدريجياً مع اضطراد عملية التنمية، وتحسـن مسـتوى الرعايـة الطبيـة     

ـ . )٢٠(الرسمية ته الميدانيـة  إال أن الشواهد الواقعية التى وقف عليها خالل دراس
التتبعية التى بين أيدينا، فضالً عن شواهد أخرى حفلت بهـا دراسـات ميدانيـة    

قد ولدت لديه قناعة بأن العالقة بين النسقين  –أشرنا إلى بعضها من قبل  –حديثة 
الطبيين ليست عالقة صراع ومواجهة، وإنما هى عالقة تعايش وتجـاور، فكـل   

  .ل الكثيرة التى يفرزها اإلطار االجتماعى الثقافىمنهما يمثل بديالً من بين البدائ

ويمكن االستدالل على ذلك بالنظر فى الجـدول السـابق، وبتأمـل      
كما يمكـن أن تتعمـق   . خصائص المرضى، وأنواع األمراض، والمعالجين

الدالالت أيضاً بتأمل الكثير من التفاصيل التى وقف عليها الباحث من خـالل  
، تشـرح طبيعـة   الثانيـة فاإلخباريـة  . ى أجراها معهمالمقابالت المكثفة الت

الشفتفه، والكرب، وقلة النـوم، والزهقـان،   " : مرضها، وتفسر أسبابه بقولها
جـوزى  . من ربنا) انتقام(وضيقة الخلق، اللى صايبنى دول، سببهم تخليص 
، ألنى هزأت أمه )طفليها(بقى له شهر ونص مغضبنى وطاردنى أنا والعيلين 

، فهى تفسـر مـا هـى عليـه مـن تـوتر       "وهى عضمة كبيرةوضربتها، 
وقد جـاءت إلـى   . واضطراب، بأن سببه هو غضب اهللا عليها وانتقامه منها

  .ضريح الولى لتستمد منه الشفاء، ولكى توسطه بينها وبين زوجها

  : سبب مجيئه إلى ضريح الولى، فيقول باكياً العاشرويشرح اإلخبارى   
ولـد  . طهأنى، ومكرهنى فى عيشتى على وش الدنياابنى الكبير مغلبنى، وم" 

مفسود ومنزوع من قلبه الحنيه، طلباته كتير، ما بتفرغش وإذا قلت له أل، أو 
شخطت فيه يشتمنى، ويقل حياه على، وينزل فـى أمـه وأخواتـه ضـرب     
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وقد جاء إلى ضريح الولى ليستمد منه الشفاء لنفسه مـن الهمـوم،   . "وبهدله
  .البنه "الهداية"و

وهناك تفاصيل أخرى كثيـرة، جـاءت علـى ألسـنة اإلخبـاريين        
المرضى، تتعلق بالكائنات فوق الطبيعية، والحسد، والسـحر، والمشـاهرة،   
وغير ذلك من الموضوعات المتصلة بالمرض وطرق عالجه فـى المعتقـد   

  .الشعبى

ولقد أخذت الدوائر الصحية العالمية تولى موضوع الطـب الشـعبى     
فة من المعالجين الشعبيين مزيداً من العنايـة واالهتمـام فـى    والفئات المختل
فقد تجمعت فى السنوات األخيرة مجموعـة مـن الشـواهد    . الوقت الحاضر

واألدلة، تؤكد أن القائميـن على التخطيط ورسم السياسة فى مجال الرعايـة  
الصحية الدولية ينادون بالتغلب على العوائـق االجتماعيـة، واالقتصـادية،    

قافية، والسياسية، التى تعترض سبيل الجهود التى تبذل من أجل النهوض والث
ولقـد  . بالمستوى الصحى للسكان، وتحسين الخدمات الصحية التى تقدم إليهم

تبلورت هذه الرؤية بفعل تضافر جهود كثير من علماء األنثروبولوجيا وعلم 
، ووزارات االجتماع، وعلم السياسة، بالتعاون مع منظمة الصـحة العالميـة  

وقد أدى ذلك إلى إبراز أهمية البعد . الصحة فى كثير من بلدان العالم الثالث
الثقافى فيما يتعلق بعالج األمراض والوقاية منها، والدور المؤثر الذى يلعبـه  
الطب الشعبى والمعالجون الشعبيون فى هذا المجال، مما يجعل المخططـين  

ينظرون بعين االعتبار إلى عـدد   وصناع القرار فى منظمة الصحة العالمية
  :من األمور الهامة، ومنها

  .العالقة بين الطب الشعبى والطب الرسمى -١

ترشيد العالج المنزلى الذى يمارس داخل األسرة، بمعنى إجراء عمليـة   -٢
للممارسات العالجية المنزلية، بهدف اسـتبعاد الضـار منهـا،    " غربلة"

  .وتحسين الممارسات اإليجابية النافعة

  .ى كفاءة العالج الشعبى بوجه عام، وفعاليته بالنسبة ألمراض معينةمد -٣

مدى كفاءة المعالجين الشعبيين المحترفين، وإمكانية تكاملهم مع األنسـاق   -٤
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  .الطبية الرسمية

تدريب األطباء والمخططين الصحيين بالبلدان النامية، علـى األسـاليب    -٥
  .البعد الثقافىفى ضوء المالئمة لتقديم الرعاية الصحية للسكان، 

تدعيم برامج الرعاية الصحية بالدول النامية، مالياً وفنياً، من أجل توفير  -٦
االحتياطات الالزمة للمحافظة على الصحة، وخاصة بالنسـبة للسـكان   

والعمـل علـى اإلفـادة مـن     . الريفيين، والفقراء الحضريين المطحونين
  .)٢١(المصادر العالجية الشعبية المحلية المتاحة

ممارسات العالجية الشعبية، تجد من يسـهر دائمـاً علـى حمايتهـا     فال
. والمحافظـة عليها، هؤالء هـم فئـات المعـالجين الشـعبيين المحتـرفين     

وتشاركهم فى ذلك أيضاً جماهير عريضة من الناس، الذين يجدون فى هـذه  
الممارسات بديالً مالئماً لظروفهم االجتماعيـة واالقتصـادية والمرضـية،    

م الثقافية، بل إن هذه الممارسات أصبحت تحظى باهتمام كثير من وخصائصه
وقد بدأت تخرج إلى حيـز الوجـود   . المسئولين الصحيين على امتداد العالم

يكون محل اعتراف ورعاية من جانب  "نسق طبى غير رسمى"دعوات إلنشاء 
  .)٢٢(الدوائر السياسية والصحية على المستوى الرسمى 

  
  البعد النفسى) ج(

يمثل البعد النفسى عامالً على درجة كبيرة من األهمية بالنسبة للمفاضلة 
وال يستطيع أحد ينكر هذه األهمية فيما يتعلـق  . بين البدائل العالجية المتاحة

بتقبـل المريض للعالج، وثقته فى كفاءة من يتلقى منه هـذا العـالج، ممـا    
، التى تؤكد علـى أن  يعجل بحدوث الشفاء، وهناك كثير من الشواهد الواقعية

فـاألخيرون،  . المعالجين الشعبيين يجدون قبوالً ملحوظاً من جانب المرضى
يكونون دائماً فى حاجة إلى مـن يتلقـى مـنهم شـكاواهم بصـدر رحـب       
ويشاركهـم همومهم، ويهتم بأحوالهم، ويتعاطف معهم فى تواضع وبال تكبر 

هذا الدور، ألنهم يشتركون والمعالجون الشعبيون مؤهلون للقيام ب. أو استعالء
مع المرضى فى نفس اإلطار االجتماعى الثقافى، ومن ثم يكون من السـهل  
عليهم تحقيق تواصل جيد مع مرضاهم، وذلك من خالل الفهم التبادل واللغـة  
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  .المشتركة

بـالنموذج  "وقد ترتب على زيادة الوعى بهذه الحقيقة، ظهور ما يعرف 
، وهو نموذج ينظر إلى )The Ethno – Medical Model. ("الثقافى –الطبى 

الصحة والمرض على أنهما مفهومان يحمالن دالالت لفظية تتحـدد بطـرق   
مختلفة لدى المرضى، وعائالتهم، والمجتمعات المحلية التى يقيمـون فيهـا،   

أى أن هذا النموذج الطبى يضع . والممارسين العالجيين الذين يتعاملون معهم
لثقافة، والتفاعالت الشخصية، والجوانب السـيكولوجية،  فى اعتباره معايير ا

  .ويمثل هذا النموذج إطاراً للمارسات الطبية الشعبية

ترشيد الممارسـات العالجيـة   ويرى أنصار هذا النموذج أنه من الممكن 
، أى التى يمارسها الناس داخـل المنـزل باالعتمـاد علـى     الشعبية المنزلية

  :أنفسهم، وذلك كما يلى

وتزكية أكثر المحاوالت منطقية فى اتخاذ القـرارات العالجيـة   تشجيع  -١
  .بواسطة أعضاء األسرة

عالج أكبر نسبة من عوارض المرض العادية عـن طريـق األسـاليب     -٢
العالجية الشعبية، مادامت هذه العوارض يمكـن عالجهـا بكفـاءة دون    

  .حاجة إلى العالج الطبى الرسمى

لصــحة، والممارســات تنظــيم وتــدعيم أســاليب المحافظــة علــى ا -٣
  .واإلجـراءات الوقائية داخل األسرة

مساعدة الناس العاديين فى اإلفادة المالئمـة مـن المصـادر الصـحية      -٤
  .)٢٣(المتاحة

وغنى عن البيان، أن الدعوة إلى االهتمام بالممارسات العالجية الشعبية، 
 وترشيدها، سواء على المستوى االحترافى، أو المستوى المنزلى، وتطـوير 
نموذج طبى جديد ليكون إطاراً لها، يركز على األبعاد االجتماعية، والثقافية، 
والنفسية، كل هذا ال يدع مجاالً للشك فى أهمية الطب الشعبى، وقدرته علـى  

  .البقاء واالستمرار
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  االعتصام بالدين) د(
تستمد كثير من الممارسات العالجية الشعبية قوتها من محاولة ربطهـا  

ويبدو هذا االرتباط بشكل واضح فى العالج الدينى . نحو أو آخر بالدين على
كما يبدو . السحرى، حيث تستخدم أسماء اهللا الحسنى، وآيات القرآن الكريم –

ومـن المعـروف أن موضـوعات    . أيضاً فى االستشفاء باألولياء والقديسين
، المعتقدات الشعبية مترابطة فيما بينها، فثمة تـرابط بـين الطـب الشـعبى    

واألولياء، والكائنات فوق الطبيعية، والسحر، والمعتقدات المتصلة باإلنسـان،  
ومن ثم فإن هذه الموضوعات جميعاً تـدخل فـى   . إلخ…والحيوان، والنبات

االعتبار عند تحليل عناصر المواقف الخاصة بالمرض والعالج فى المعتقـد  
  .الشعبى

، فسوف نقف على تنظيم وإذا تأملنا ممارسات االستشفاء باألولياء، مثالً
. محكم، يعمل على تدعيم هذه الممارسات وترسيخها واستمرارها، باسم الدين

ويعرف الوجدان الشعبى أن الجن والعفاريت قد جاء ذكرهمـا فـى القـرآن    
ومن ثم فإن التعامل مع الكائنات فوق الطبيعية إنما يتم . الكريم، وكذا السحر

  .ا يكون المرض ناجماً عن هذه الكائناتعن طريق المشتغلين بالسحر، عندم

كما يعرف الوجدان الشعبى أيضاً أن هناك أساليب عالجية مفضلة، ألن 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يستخدمها ويوصى باستخدامها، ومن بـين  

  .)٢٤(إلخ …الكى، واستخدام أغذية معينة كالتمر، وعسل النحل: ذلك
  
  تخاذ رموزهاالعتصام بالطب الرسمى وا) هـ(

ألمحنا فى موضع سابق إلى أن بعض المعالجين الشعبيين أخـذ يجمـع   
فـى الكشـف   " سماعة الطبيب"بيـن السحر وبين الطب الحديث، ويستخدم 

. علـى المرضى، ويوصى بتعاطى أدوية معينة، واتباع نظام غذائى محـدد 
وقد نشرت الصحف فى أواخر السبعينيات عدة تحقيقات صحفية حول بعض 

لمعالجين الذيـن يستخدمون الجن فى تشخيص أمراض زبائنهم، ويستعينون ا
الـدكتور  "فى نفس الوقت بسماعة الطبيب، وكان أشهر هؤالء يطلق عليـه  
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وقد وجد علـى المكـاوى خـالل    . )٢٥(بمحافظة الغربية) …(فى قرية" شيحه
دراسته الميدانية فى بعض قرى محافظة الجيزة، بعـض المعـالجين الـذين    

عون بين العالج بالسحر والعالج الطبى الحديث، على نحو مـا ذكرنـا   يجم
  .مـن قبل

وقد ذكرنا فيما سـبق أيضـاً أن كثيـراً مـن المعـالجين الشـعبيين       
المتخصصين يدخلون تحسينات على أساليبهم العالجية، وذلك باستخدام مواد 

حاول بل إن بعضهم ي. طبية حديثة، كالحقن والمطهرات، والمضادات الحيوية
أن يخلع على نفسه مكانة اجتماعية أعلى، بادعائه أنه على صداقة حميمة مع 
بعض كبار األطباء المشاهير بمدينة القاهرة، وأنـه تربطـه بهـم مصـالح     

  .)٢٦(مشتركة 

وال يخفى علينا، أن المعالجين الشـعبيين المحتـرفين، إنمـا يسـعون     
باتخاذهم هذه الرموز الطبية الحديثة، إلى تدعيم ممارساتهم العالجية والحفاظ 

  .عليها
  
  سلبيات النسق الطبى الرسمى) و(

تجمع كافة الدراسات التى أجريت حول موضوع الرعايـة الصـحية،   
مشكالت عديدة تواجه النسق الطبى الرسمى واألنساق الطبية، على أن هناك 

وتتعدد جوانب هذه . )٢٧(وتعوقه عن أداء رسالته بكفاءة فى كثير من األحيان 
وتكون . المشكالت وتتداخل على نحو يزيد من تعقيد الصورة وتفاقم الوضع

المحصلة النهائية هى انصراف كثير من الناس عن وحـدات هـذا النسـق،    
لة، وبطبيعة الحال فإن ميدان الطب الشعبى يصبح فيه والبحث عن أساليب بدي

  .متسع للجميع فى هذه الحالة

ومن هذه . لقد أبرزت الدراسات كثيراً من سلبيات النسق الطبى الرسمى
السلبيات ما يتخذ طابعاً تنظيمياً وإداريـاً، كـالنقص فـى إعـداد األطبـاء      

غلـب األحيـان،   ومساعديهم، والنقص فى األدوية، أو عدم توافرهـا فـى أ  
غير أن أكثـر هـذه   . إلخ …وضعف اإلمكانيات الفنية والتجهيزات المعملية

، الذى يتعلق بمدى تكامـل  بالجانب اإلنسانىالسلبيات خطورة، هو ما يتصل 
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المشتغلين بهذا النسق، وتوافقهم معه، وعالقاتهم بالمرضى، إلى غير ذلك من 
  .على كفاءة هذا النسقأمور لها أهميتها فى تكوين االتجاه والحكم 

ويبدو أن الجانب اإلنسانى ال يحظى بأهمية كبيرة فـى حسـبان هـذا    
فهو يتعامل مع المريض بطريقة ميكانيكية ال ترى فيه سوى الجانـب  . النسق

الجسمانى ويكون واجب الطبيب هنا هو فحص هذا الجسم للوقوف على مـا  
نفسـية والثقافيـة   أما الجوانـب االجتماعيـة وال  . يكون به من خلل عضوى

ولعـل  . الخاصة بالمريض، فإنها ال تجد حظاً من االهتمام من جانب الطبيب
النمـوذج  "هذا يكون من بين العوامل المهمة التى أدت إلـى ظهـور فكـرة    

  .التى سبق ذكرها" الطبـى الثقافى

ولقد قام بعض العلماء بإجراء تجارب ميدانية حول هذه النقطة، عنـدما  
ويين ال يقبلون على العالج الطبى الحديث، ويفضلون عليـه  الحظوا أن القر
فـى  " مـاكيم مـاريوت  "ومن هذه التجارب، تجربة قام بها . العالج الشعبى

أوائـل الخمسينات بإحدى قرى شمال الهنـد، أكـدت علـى أن المعـالجين     
ويورد صاحب التجربة شهادة أحد . الشعبين هم أجدر بالثقة فى نظر األهالى

إننا ال نلقى رعاية مـن جانـب   : " من أهالى القرية، حيث يقول اإلخباريين
األطباء، وال أحد يهتم بنا، وال توجد وحـدات صـحية تكفـى احتياجاتنـا     

يقصد العالج الطبى الرسـمى علـى يـد    " (األجنبى"إن العالج . الضرورية
  . )٢٨("ال يلبث أن يبقى واقفاً بالخارج خلف أبواب القرية) الطبيب

تحدثنا عن بعض السمات التى تزيد مـن اإلقبـال علـى     وقد سبق أن
الممارسات العالجية الشعبية، ومنها اإلشباع النفسى الذى ينشـده المـريض،   

  .وهذا هو ما يفتقده النسق الطبى الرسمى. والمرونة فى دفع األجر
  
  الميل نحو الطبيعة، والعودة إلى مصادرها العالجية) ز(

ونة األخيرة، بأن كل شئ فى حياتنـا  هناك وعى عام أخذ يظهر فى اآل
التى نشربها ملوثة بفعل المخلفات الكيماوية التـى   فالمياه، التلوثقـد أصابه 

تصرفها المصانع فى مجرى النيل، فضالً عن الكيماويات التى تلقى فيه عن 
الذى نتناولـه ملـوث بتـأثير     والطعـام ". ورد النيل"عمد لمقاومـة حشائش 
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الـذى   والهـواء . دات الحشرية المستخدمة فـى الزراعـة  الكيماويات والمبي
الذى  والضجيج. نتنفسـه ملوث بأدخنة المصانع وعوادم السيارات، واألتربة

كل هذا التلوث قد بدأت آثاره الخطيرة . إلخ …تعج به الحياة فى وسط الزحام
فى الظهور، كما يبدو فى اضـطراد أعـداد المصـابين بالفشـل الكلـوى،      

  .غيرهما من األمراض الخطيرةوالسرطان، و

وقد اتسعت دائرة الربط بين الكيماويات، والتلوث، واألمراض الخطيرة، 
لتشمل األدوية والمستحضرات الطبية، فازداد االعتقاد بـأن هـذه األدويـة    
الكيماوية تترك آثاراً جانبية سلبية قد ال تقل فى خطورتهـا عـن خطـورة    

  .المرض نفسه فى بعض األحيان

عد ذلك على زيادة العودة الستخدام األعشاب والمواد الطبيعيـة  وقد سا
ومن ثم زيادة اإلقبال على مواد العطـارة، وعلـى المعـالجين    . فى العالج

الشعبيين، وهكذا تكتسب الممارسات العالجية مزيداً من التدعيم، سواء علـى  
  .المستوى االحترافى، أو على المستوى المنزلى

  
  مدور أجهزة اإلعال) ح(

تلعب األجهزة اإلعالمية دوراً ملحوظاً فى تدعيم الممارسات العالجيـة  
وهو دور مزدوج، بمعنى أنها فى بعض األحيان تركز االهتمام على . الشعبية

محاسن الطب الشعبى، وتوجه إلـى اسـتخدام المصـادر الطبيعيـة بقـدر      
لنسق اإلمكـان، كمـا أنها تركز االهتمام أيضاً على بعض عيوب وسلبيات ا

ويبدو هذا بوضوح فيما تردده حـول سـرقة الكلـى مـن     . الطبى الرسمى
أصحابها داخل غرف العمليات، كما يتخذ شكالً مثيراً أيضاً من خالل بعض 

المـوت  "األفالم السينمائية المجلوبة من الخارج، والتى توضح الكثير عـن  
وبيع  –وبة ولكن فى حالة غيب –، حيث يحتفظ بأجسام بشرية حية "اإلكلينيكى

  .أعضاء منها عند الطلب كقطع غيار بشرية

وغنى عن البيان، أن ردود الفعل التى يمكن أن تترتب على مثل هـذه  
إذ أنها تبث . الرسائل اإلعالمية، قد تكون على حساب النسق الطبى الرسمى

الخوف والهلع فى النفوس، وتبذر بذور الشك والريبة فى أمانة هـذا النسـق   
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وهذا بدوره مما يدعم من موقف الطب الشعبى . اس وأرواحهمعلى صحة الن
  .  ويؤكد على أهميته

  
  خاتمة

وبعد، فقد تحدثنا عن الممارسات العالجية الشعبية، وقدمنا لمحـة عـن   
بعض مظاهر التجديد فيها، وديناميات استمرارها، وذكرنا أنها توجد جنباً إلى 

القة بـين هـذين النسـقين    وأوضحنا أن الع. جنب مع النسق الطبى الرسمى
الطبيين ليست عالقة صراع، فكل منهما يمثل بديالً من البدائل التى تطرحها 

وثمة بعض االعتبارات التى نود أن نوردها فى ختام هذا الحـديث،  . الثقافة
فهذا المفهوم يشير إلـى  . فى الحياة الشعبية" اإلبداع"ومنها ما يتصل بمفهوم 

مع الواقع، والتغلب على الصعوبات والمشـكالت   نوع من النجاح فى التوافق
فالمعالجون الشعبيون . التى تعترض سبيل اإلنسان فى التعايش مع هذا الواقع

عندما يضيفون جديداً لتحسين أساليبهم وممارساتهم العالجيـة، حتـى تظـل    
والمـريض الفقيـر   . مطلوبة ومستمرة، إنما يعبرون عن نوع من اإلبـداع 

جأ إلى البديل العالجى الرخيص الذى ال مفر منـه، إنمـا   المطحون، الذى يل
وربة البيت فى األسرة الفقيرة، عندما تنجح . يعبر عن نوع خاص من اإلبداع

فى ضبط استهالك أسرتها وترشيد نفقاتها بحيث ال تضطر إلـى االقتـراض   
الشـاطرة  ": واالستدانة، إنما تعبر عن نوع من اإلبداع، عمالً بالمثل القائـل 

  ."زل برجل حمارتغ

وثمة نقطة يجب التنويه إليها هنا، وهى ضرورة الكشف عن محترفـى  
الدجل ومروجى الخرافة ومالحقتهم والحد من نشاطهم، فهؤالء يسيئون إلـى  

  .ميدان الطب الشعبى أيما إساءة، وهو منهم براء
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  الحواشى والمراجع
ية فى مجـال  يعتبر األستاذ الدكتور مصطفى سويف رائداً للمدرسة العرب -١

بحوث اإلبداع، فقد أشرف على تكوين هذه المدرسة التى تضم عـدداً ال  
بـأس به من التالميذ، وهم اآلن قد أصبحوا بدورهم أسـاتذة يسـهمون   

وال يتسع المجـال هنـا لحصـر    . أيضاً فى تدعيم هذه المدرسة العلمية
المؤلفات التى صدرت عن هذه المدرسة فى مجال اإلبداع، ويكفـى أن  

  :نشير إلى بعضها على سبيل المثال، ومنها

، دار المعـارف، القـاهرة،   اإلبداع والشخصيةعبدالحليم محمود السيد،  -
١٩٧١.  

، دار المعارف، القـاهرة،  األسرة وإبداع األبناءـــــــــــ،  -
١٩٨٠.  

األسس النفسية لإلبداع الفنـى لـدى كتـاب    مصرى عبدالحميد حنوره،  -
إشراف مصفى سويف، كلية اآلداب، جامعة ، رسالة دكتوراه، المسرحية
  .١٩٧٧القاهرة، 

، رسالة دكتـوراه،  القيم الخاصة لدى المبدعينمحى الدين أحمد حسين،  -
  .١٩٧٨إشراف مصطفى سويف، كلية اآلداب، دامعة القاهرة، 

  :وانظر أيضاً حول هذا الموضوع

، ترجمـة غسـان عبـدالحى    اإلبداع العام والخـاص السكندرو روشكا،  -
  .١٩٨٩، الكويت، ديسمبر )١٤٤(خر، سلسلة عالم المعرفة أبوف

، دار األسس النظرية والمنهجيـة  ١علم الفولكلور، جـمحمد الجوهرى،  -٢
-٨١٣، الفصل التاسع عشـر، ص ص  ١٩٨١، ٤المعارف، القاهرة، ط

٨٥٢.  

  :انظر حول هذا الموضوع -٣

عى مدخل اجتما.الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالثحسن الخولى،  -
  .١٩٨٢، ١، دار المعارف، القاهرة، طثقافى



١٤٨  
  

  

دراسـة  . المعتقدات الشعبية والتغيـر االجتمـاعى  "على محمد المكاوى،  -
، رسالة ماجستير، إشراف "ميدانية على قرية سيف الدين بمحافظة دمياط
  .١٩٨٢محمد الجوهرى، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

اليوم، دراسة فى مالمح  المشتغلون بالسحر فى مجتمع"محمد الجوهرى،  -
دراسـات فـى   محمد الجـوهرى وسـعاد عثمـان،    : فصل فى" التغير

، ١، دار المعرفـة الجامعيـة، اإلسـكندرية، ط   األنثروبولوجيا الحضرية
  .٣٤٢-٣٢٥، الفصل الثانى عشر، ص ص ١٩٩١

المرجع السـابق،   المشتغلون بالسحر فى مجتمع اليوم،محمد الجوهرى،  -٤
  .٣٢٦ص

  :لموضوعانظر حول هذا ا -٥

، مرجـع  الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالثحسن أحمد الخولى،  -
  .سابق

الصحة والمرض، وجهة نظر علم االجتماع نجوى عبدالحميد وآخرون،  -
، إشراف محمد الجوهرى وعلياء شكرى، دار المعرفـة  واألنثروبولوجيا

  .١٩٨٩الجامعية، اإلسكندرية، 

نثروبولوجية للممارسـات الطبيـة   دراسة أفوزى عبدالرحمن إسماعيل،  -
، رسـالة  الشعبية فى الريف المصرى مع التطبيق على إحـدى القـرى  

، إشراف علياء شكرى، كلية البنات، جامعة عين )غير منشورة(ماجستير 
  .١٩٨٤شمس، 

، الجوانب االجتماعية والثقافيـة للخدمـة الصـحية   على محمد المكاوى،  -
ـ    ى، دار المعرفـة الجامعيـة،   دراسة ميدانية فى علـم االجتمـاع الطب

  .١٩٨٨، ١اإلسكندرية، ط
نسق الخدمة الطبية فى المجتمـع  نجوى محمود عبدالمنعم قاسم الشايب،  -

، رسالة ماجستير المحلى، دراسة أنثروبولوجية فى إحدى القرى المصرية
، إشراف علياء شكرى، كلية البنات، جامعة عين شـمس،  )غير منشورة(

١٩٨٩.  
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  :لتفاصيل حول هذا الموضوع فىانظر مزيداً من ا -٦

األعمال اإلضافية غير الرسمية لـدى العـاملين   هناء محمد الجوهرى،  -
بالحكومة، تحليل سوسيولوجى للظاهرة وعالقتها بعمليـة التنميـة فـى    

إشراف فاروق محمد ) غير منشورة(، رسالة ماجستير المجتمع المصرى
، وانظـر  ١٩٨٩هرة، العادلى، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة القـا 

دراسات فـى علـم االجتمـاع    علياء شكرى وآخرين، : عرضاً لها فى
، ١٩٨٩، دار المعرفـة الجامعيـة، اإلسـكندرية،    والتنمية االجتماعيـة 

  .١٦٤-١٢٧الفصـل الخامس، ص ص 

مرجـع   المشتغلون بالسحر فى مجتمع اليـوم، محمد الجوهرى، : انظر -٧
  .سابق

  :ا الموضوع فىاقرأ مزيداً من التفاصيل حول هذ -٨

، الجوانب االجتماعية والثقافيـة للخدمـة الصـحية   على محمد المكاوى،  -
  .مرجع سابق

، مرجع نسق الخدمة الطبية فى المجتمع المحلىنجوى محمود عبدالمنعم،  -
  .سابق

تتفق دراستنا فى هذه النقطة مع ما جاء فى دراسة على محمد المكـاوى   -٩
  .المشار إليها

ولى، الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث، حسن أحمد الخ: قارن -١٠
  .٣٨٢مرجع سابق، ص

تتفق هذه الشواهد مع ما أوردته نجوى محمود عبدالمنعم فى رسـالتها   -١١
  .٢١٢السابق ذكرها، ص

، الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالثحسن أحمد الخولى، : قارن -١٢
  .٤٠٤-٤٠١مرجع سابق، ص ص 

، الجوانب االجتماعية والثقافية للخدمـة الصـحية  مكاوى، على محمد ال -١٣
  .٣٩٩-٣٩٠مرجع سابق، ص ص 
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لقد وقف كاتب هذه السطور على تفاصيل هـذا األسـلوب العالجـى     -١٤
المستحدث، أثناء مقابلة أجراها مع خادم ضريح ولى مؤشر بقرية ميت 

  .١٩٩١العامل، خالل شهر يناير من عام 

الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث، ى، حسن أحمد الخول: قارن -١٥
  .وما بعدها ٤٠٣مرجع سابق، ص

لقد كشفت دراسة على المكاوى فى محافظة الجيـزة عـن االرتفـاع     -١٦
الملحوظ فى أجور المعالجين الشعبيين بالقرى التى درسها، حتـى أنهـا   
  .تضارع أجور األطباء الرسميين، بل أنها تزيد عليها فى بعض األحيان

الجوانـب االجتماعيـة والثقافيـة للخدمـة     على محمد المكاوى، : انظر
  .، مرجع سابقالصحية

هذه النقطة تستدعى التأمل فى واقـع المجتمعـات المحليـة الريفيـة      -١٧
وذلك للوقوف على طبيعة واتجاهـات التغيـر   . المصرية فى عالم اليوم

علـى طبيعـة    وكذا للتعرف. الذى تشهده هذه القرى فى اآلونة األخيرة
انظر المناقشات الـدائرة حـول   . الحضرية المتغيرة –العالقات الريفية 

حسن أحمد الخـولى، الريـف   : الحضرية، فى –قضية الفروق الريفية 
  .والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث، مرجع سابق

ينظر القرويون الفقراء إلى الطب الرسمى نظرة لوم، ألن العاملين بـه   -١٨
مع المرضى بشكل رسمى صارم، وال يأخذون فى اعتبـارهم  يتعاملون 

  :الجوانب اإلنسانية، انظر

Mark Nechter, "Patterns of Resort in The Use of Therapy System and 
Their Significance for Health Planning in South Asia", Medical 

Anthropology, Spring 1978, part 2, pp. 29-58. 

  

  :قرأ مزيداً من التفاصيل حول هذا الموضوعا -١٩

، درا أسس نظرية وتطبيقـات عمليـة  . األنثروبولوجيامحمد الجوهرى، 
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  .١٩٨٠، ٢المعارف، القاهرة، ط

فى مجتمعات العالم الثالث، الريف والمدينة حسن أحمد الخولى،  :راجع -٢٠
  .٣٨٦مرجع سابق، ص

21-Arther Kleinman; "International Health Planning from An-
Ethnomedical Perspective: Critique And Recommendations for 

Change", In: Medical Anthropology, Spring 1978, Part , pp. 71-96. 

22- Ibid, Passim. 

فى مجتمعات العالم الثالث، الريف والمدينة حسن أحمد الخولى،  :انظر -٢٣
  .١٨٠-١٧٣مرجع سابق، ص ص 

، دار إحياء التـراث العربـى،   الطب النبوىابن القيم الجوزيه، : نظرا -٢٤
اإلعجـاز الطبـى فـى    السيد الجميلى، : وانظر أيضاً. ١٩٥٧بيروت، 
  .١٩٧٧، دار التراث العربى للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، القرآن

قام كاتب هذه السطور بزيارة لهذا المعالج فى منزله علـى أنـه أحـد     -٢٥
  .١٩٧٩ه، وكانت هذه الزيارة فى شهر سبتمبر من عام زبائن

الجوانب االجتماعيـة والثقافيـة للخدمـة    راجع على محمد المكاوى،  -٢٦
  .، مرجع سابقالصحية

اقرأ مزيداً من التفاصيل حول هذه المشكالت والسلبيات فى دراسـتى   -٢٧
  .على المكاوى، ونجوى محمود عبدالمنعم، المشار إليهما فيما سبق

  :اقرأ تفاصيل هذه التجربة فى -٢٨

فى مجتمعات العالم الثالث، مرجـع  الريف والمدينة حسن أحمد الخولى، 
  .١٩٧-١٦٨سابق، ص ص 

 



١٥٢  

  

  

  الفصل السابع
  عادات دورة الحياة

  )*(بين االستمرار والتغير
  
  تمهيد

تستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض البحوث والدراسـات  
الرصينة التى تناولت عادات دورة الحياة، سواء كلها أو بعضها فقـط، مـن   

وترجع أهمية عادات دورة الحياة إلى أنها الـركن  . زاوية االستمرار والتغير
فكل إنسـان  . لركين للعادات والتقاليد فى أى مجتمع إنسانى شعبى أو متقدما

يولد واألرجح أن يحتفى بقدومه، وكل إنسان يرحل عن الدنيا واألرجـح أن  
إذن كـل أفـراد   .. يحزن بعض الناس لموته، والغالبية من الناس يتزوجون

نعيش هـذه   شركاء فى هذه العادة أو تلك، ألننا كلنا - أى مجتمع - المجتمع 
  .الحياة، وندور معها فى مراحلها من البداية وحتى النهاية

ثم أن العادات والتقاليد أيسر فى الدراسة وأقرب إلى عـين الباحـث   
المالحظ، فهى تمارس فى الواقع، ويستطيع كل دارس أن يراقبهـا بنفسـه،   
وبوسعه أن يتحدث عنها مع اإلخبارى بكل حرية، ولدى كثير مـن النـاس   

حية ألن يكونوا إخباريين عن هذا الموضوع أو ذاك من عـادات دورة  الصال
وأغلبها ال ينطوى على حرج وال يخضع لحظر وال يخوض فى أمور . الحياة

وذلك وغيره بعض ما يميز دراسة العادات عموماً، وعادات . غيبية أو مقدسة
أيسر دورة الحياة خصوصاً، عن سائر أقسام التراث الشعبى، ومن ثم يجعلها 
وذلك . للباحث وأقرب إلى السيطرة عليها بالمالحظة والسؤال والفهم والتحليل

على خالف المعتقدات الشعبية مثالً، المخبأة فى صدور الناس، والتـى قـد   
، أو غير ذلك مـن  "العصرية"تصطدم فى بعض مواضعها مع الدين، أو مع 

                                           
كتبت هذا الفصل الدكتورة علياء شكرى، أستاذ علم االجتماع، بكلية البنات، جامعـة  ) *(

  .عين شمس
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ن المدروس عدم االعتبارات واألسباب التى تفرض على اإلخبارى أو اإلنسا
كمـا قـد   . البوح بكل ما فى صدره، أو بكافة التفاصيل التى يمارسها بالفعل

تفرض على الباحث كثيراً من المحاذير أو الحرج أو القيود التى تحول بينـه  
ويعرف التراث المنهجى . وبين استقصائها بكل ما تستحقه من تفصيل وتدقيق

من الخبرات والتجارب، وكذلك من  والنظرى فى علم الفولكلور الكثير الكثير
النصائح واإلرشادات المتصلة بدراسة كل موضوع من موضوعات التـراث  

  .)١(الشعبى

بسـبب   - ومن المميزات المهمة التى تسم عادات دورة الحياة أنهـا 
انتشارها بين كل األعمار، وكل الطبقات، وكل الجماعات، وكافـة األنحـاء   

بل إنها تمثـل أداة  . ئقة للتغير االجتماعىتكون ذات حساسية فا - والمناطق 
فالجانب األكبر منها، وهو عـادات المـيالد وعـادات    . جيدة لرصد التغير

الزواج، يرتبط بأمور معيشية يومية دنيوية، ال قدسية دينية لها، وال محـاذير  
غيبية تتعلق بها، وإنما تحكمها تقاليد وأعراف وعادات اجتماعية، هـى مـن   

 يتحرج الناس فى أن يغيروها مع تغير الفضاء االجتمـاعى  صنع الناس، وال
ومن هنا قلت إن عادات دورة الحيـاة مرصـد جيـد للتغيـر     . المحيط بهم

  .االجتماعى فى كل مجتمع وفى كل عصر

وهذا الذى قلته ليس صادراً عن رؤية شخصية لى، أو موقف علمى 
علم الفولكلور، الذى اتخذته وحدى، ولكنه اتجاه ملحوظ فى التراث األوروبى ل

احتفى بعادات دورة الحياة، قدر احتفائه بأجنـاس األدب الشـعبى، وحـديثاً    
وبلغ األمر أن ارتبطت شهرة عـالم  . بدراسة عناصر الثقافة الشعبية المادية

أو " شـعائر االنتقـال  "فولكلور كبير، مثل الفرنسى أرنولد فان جنب بنظرية 
  .ن دراسة وتأمل عادات دورة الحياةالمستمدة أصال م )٢("طقوس المرور"

بمشاركة أساتذتى بجامعة - لهذه األسباب ولكثير غيرها وقع اختيارى 
على موضوع عادات دورة الحياة لدراستها فـى   ١٩٦٣عام  - بون األلمانية 

رسالتى التى كنت أعد نفسى وقتها للتقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من تلـك  
ة، واألصول األكاديمية شـئ، والواقـع الفعلـى    ولكن النوايا الطيب. الجامعة

فتلك قد تعوق دراسة موضوع، . وحدود اإلمكانيات األكاديمية أيضا شئ آخر
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وهذا هو ما حدث معى على نحـو مـا   . إلخ... أو تحدد نطاقه، أو تعدل فيه
  .سيتضح فى فقرة الحقة

وقد أقمت دراستى الراهنة ضمن إطار هذا المجلد التأسيسى لبحـث  
اث والثقافة الشعبية والتغير االجتماعى على عدة محاور، تناولـت فـى   التر

عرضاً لرسالتى للدكتوراه المشـار إليهـا   ) ١٦- ١الفقرات من (القسم األول 
الثبات والتغير فى عادات الموت فـى مصـر منـذ العصـر     : "والمعنونة 

وهى التى أجيزت من جامعة بـون عـام   ". المملوكى حتى العصر الحاضر
وقـد أعـاقتنى   . )٣()١٩٦٨طبعت بعد ذلك ونشرت فى كتاب عام (. ١٩٦٨

مشاغل العمل والحياة عن ترجمتها كاملة إلى اللغة العربية، ولكننى اسـتفدت  
دليـل الدراسـة العلميـة    " "منها عندما شاركت بعض الزمالء فى وضـع  

ويرى المطالع لهذا الدليل أن قسـم عـادات   . )٤("للعـادات والتقاليد الشعبية
قاليد الموت هو أوفاها وأكثرها تفصيالً، وبالتالى أكثرها إفـادة للباحـث،   وت

وسوف أتناول فى القسم الثانى من . وقدرة على توجيه البحث فى هذا الميدان
مالبسات وضع هذا الدليل، ودوره فى تنشيط حركة ) ١٧الفقرة (هذه الدراسة 

ى سائر األقطار البحث فى موضوع عادات وتقاليد دورة الحياة فى مصر وف
  .العربية خالل الفترة من أوائل السبعينيات وحتى اآلن

 –بشـكل مـوجز    –فأقدم فيـه  ) ٢٨- ١٨الفقرات (أما القسم الثالث 
بعض الدراسات والبحـوث العامـة واألكاديميـة التـى تناولـت بعـض       

  .موضوعـات ذلك الميدان التراثى الهام
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  القسم األول
  

  مقدمة -١
  

الثبات "أن تكون رسالتى عن  –كما أشرت  –بداية كان المقرر فى ال
والتغير فى العادات الخاصة بدورة الحياة فى مصر من العصر المملوكى إلى 

إال أنه سرعان ما اتضح فى أثناء البحث أن معالجة جميع ". العصر الحاضر
ولذلك قررت أن . المسائل المتصلة بهذا الموضوع الواسع تتطلب حيزاً هائالً

  :ويستند هذا إلى االعتبارات التالية. على دراسة عادات الموتأقتصر 

من المعروف لنا  جميعا أن الموت يحتل مكانة كبرى فى حياة  -  ١
وأن اإلسالم لم يستطع القضاء قضـاء كـامالً   . المصريين منذ أقدم العصور

على كثير من الممارسات المعروفة فى هذا الميدان، رغم محاربته لها منـذ  
  .عشر قرناًثالثة 

وخاصة المصـادر التاريخيـة عـن     - تقدم المصادر المختلفة  - ٢
. أوفر مادة بالنسبة للميادين األخرى كـالميالد والـزواج   - موضوع الموت 

  .األمر الذى يضمن أساساً راسخاً للدراسة

التـى وضـع    - حقيقة أن هناك مجموعة كبيرة من المؤلفـات   - ٣
ولكـن  . ع عادات الموت فى مصرتعرض لموضو - معظمها بقلم أوروبيين 

. صعوبات جمـة وخطيـرة   - كأجانب وغير مسلمين  - المؤلفين قد واجهوا 
وذلك فـى  ") بالدراسات السابقة فى الموضوع"انظر فيما بعد الفقرة الخاصة (

بحيث أن دراستهم قد اقتصرت فى الغالـب علـى   . موضوع الموت بالذات
ولم يصدر حتـى اآلن  . إلى ذلك األشكال الخارجية فقط، كشواهد القبور وما

  . مؤلف استفاد بالمؤلفات التاريخية وتعرض لمسألة االستمرار والتغير

ولكن سرعان ما اتضح بعد ذلك أن دراسة عادات الموت والحـداد   
كلها مشروع ضخم للغاية، وذلك إذا ما أريد للمادة جميعها أن تقـيم بالدقـة   

ل الحرص على االهتمـام بمعالجـة   ولما كنت  حريصة ك. والعناية الكافيتين
تلك الميادين من عادات الموت التى لم تدرس بعد بالقدر الكافى، وعلى أخـذ  
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مسألة االستمرار والتغير فى االعتبار، قررت أن أضم للبحث تلك المجاالت 
إلـخ، وأرجـئ   "..العالمات التى تنبئ بالموت"و " استعداد الحى للموت"مثل 

راثى إلى بحث مقبل، على الرغم مـن ضـخامة   دراسة موضوع الحداد والم
وقد كان من األفضل استبعاد موضـوع  . المادة التى جمعتها حولها حتى اآلن

  :الحداد والعادات والمعتقدات، المتصلة به من الرسالة لالعتبارات التالية

للدراسـة   - والمراثى بصفة خاصة  - تعرض موضوع الحداد  - ١
ولعل ذلك يرجع وال . الموت األخرى أكثر من سواه من موضوعات عادات

ريب إلى أن علم اآلثار المصرية القديمة قد اهتم بهذا الموضـوع اهتمامـاً   
كما دلت أبحاث العلماء األوروبيين على أن جانباً كبيراً مـن عـادات   . كبيراً

الموت فى مصر الحديثة يعتبر استمراراً لما كانت عليه تلك العـادات فـى   
وقد وضعوا فى . دل على وجود درجة كبيرة من الثباتمما ي. مصر القديمة

  .هذا الصدد نظريات كثيرة

على العكس من الوضع فى مصر القديمة وفى مصـر اليـوم    -  ٢
. نالحظ ندرة المعلومات الخاصة بالحداد والتى ترجع إلى العصر المملـوكى 

  .وقد أدى هذا إلى جعل عملية المقارنة الشاملة أمراً شاقاً

لى موضوع الحداد بصفة عامة موضـوعات وميـادين   تنتمى إ - ٣
المراثى، مالبس الحـداد، وليمـة الـدفن، زيـارات     : مثل (أخرى متعددة 

األمر الـذى  ) المقابـر، الممنوعات التى تفرض أثناء فترة الحداد وغير ذلك
  .يجعل من األفضل إفراد دراسة مستقلة لها فى المستقبل

إلعطاء فكرة مفصلة عن التاريخ  والحق أن هذا ليس بالمقام المناسب
ولـذلك أود االقتصـار   . المصرى منذ وصول المماليك إلى الحكم حتى اليوم

  :على عرض النقاط األساسية التالية

 –وهو ما يدل عليه اسـمهم   –المماليك عبارة عن طائفة من العبيد 
وكان . برزوا بسبب تفوقهم فأعتقهم سادتهم. من بين حرس السلطان واألمراء

وقـد  . المماليك يجلبون بأعداد كبيرة من بالد التركمان أساساً وبشكل مستمر
وقد ترتب علـى هـذا   . تكون لديهم إحساس قوى جداً بترابطهم كفئة منعزلة
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وإن لم يحل هـذا دون حـدوث   . الشعور نفور كبير من أهل البالد األصليين
ة جديدة تمثل وكانت حصيلة هذا االختالط فئ. نوع من االختالط بين الطرفين

وقد جـرت عـادة   ". أوالد الناس"طبقة اجتماعية متوسطة كانت تعرف باسم 
األول هـو عصـر   . المؤرخين على التمييز بين عصرين من حكم المماليك

، والثانى هو عصـر  ١٣٩٠إلى  ١٢٥٠المماليك البحرية الذى امتد من عام 
طرة هـؤالء  وقد كانت سي. ١٥١٧إلى عام  ١٣٨٢المماليك البرجية من عام 

المماليك على حكم مصر إيذانا ببدء حقبة جديدة من حقبات التاريخ المصرى 
  .تركت آثارها والشك فى مجال العادات والتقاليد أيضاً

ويصدق نفس الكالم على العصر العثمانى الذى بدأ باحتالل التـرك  
وقد استمر االحتالل العثمانى حوالى أربعـة قـرون   . ١٥١٧لمصر فى عام 

وقد كانت مصـر  . ١٩١٤الحماية البريطانية  –رسمياً  –حتى أنهتها  كاملة
 -  ١٧٩٨ابتداء من الحملة الفرنسـية عـام    - منذ أواخر القرن الثامن عشر 

األمر الذى لم يكن بـال  . هدفاً هاماً من أهداف المصالح البريطانية والفرنسية
  .تأثير على الشعب، أو على الطبقات العليا منه على األقل

بد قبل الدخول فى معالجة موضوع البحث نفسه أن نعرض بشىء وال
مصادر البحث، والدراسات السابقة فـى  : من التفصيل لنقطتين أساسيتين هما

  . الموضوع، والنتائج التى وصلت إليها
  

  مصادر البحث -٢
  

  :تعتمد هذه الدراسة على خمسة أنواع من مصادر المعلومات هى

ى العصر المملوكى بصفة خاصة، حيث ترجع إل: مصادر تاريخية -١
يتناول المؤلفون موضوع الموت عـادة عنـد الحـديث عـن مـوت أحـد       

  .الشخصيات

تتناول موضوع الموت وحـده أو بتفصـيل   : مؤلفات دينية شعبية -٢
  .كبير، وهى منتشرة على طول الفترة من العصر المملوكى إلى اليوم
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الرحالت بمعناها الحقيقى والحقيقة أن كتب : كتب الرحالت األوربية -٣
لم تكن غنية بمعلومات مفيدة فى صدد حديثنا اللهم إال مؤلفات يمكن اعتبارها 

األول تم وضعه أثناء الحملـة الفرنسـية   . من كتب الرحالت بمعناها الواسع
.  أما الثانى فمن تأليف سيدة فرنسية كانـت متزوجة بمصـرى . على مصر

  .ة وفيرة عن موضوعناوقد تضمن هذان المؤلفان بحق ماد

وكان أبرزها فى  هذا الصدد تلك المؤلفات : مؤلفات علمية حديثة -٤
  .ذات الطبيعة اإلثنولوجية والفولكلورية من تأليف علماء أوروبيين ومصريين

وهى تقوم أساساً على البيانات والمعلومات التى : الدراسة الميدانية -٥
) اإلخبـاريون (م كشف أسئلتى حصلت عليها من األشخاص الذين وجهت إليه

وعلى المالحظات والدراسات التى قمت بها فى رحلتى الميدانية فى بعـض  
  . ١٩٦٤/١٩٦٥قرى مصر فى شتاء عام 

  
  :المصادر التاريخية ١-٢

. خلف لنا العصر المملوكى فى مصر طائفة من كبـار المـؤرخين  
سينى المقريزى يعتبر من أبرزهم أبو العباس أحمد بن على بن عبد القادر الح

كتاب المواعظ واالعتبار بـذكر  : "بكتابيه) م١٤٤٢/هـ ٨٤٨المتوفى سنة (
والمؤرخ جمال الـدين  ". كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك"و" الخطط واآلثار

النجوم : "بمؤلفيه) م١٤٦٩/هـ٨٧٤المتوفى سنة (أبو المحاسن بن تغربردى 
ور فـى مـدى األيـام    حوادث الـده "و " الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة

ـ  ٩٣٠المتوفى سـنة  (ومحمد بن أحمد بن إياس ". والشهور ) م١٥٢٤/ هـ
  ".بدائع الزهور فى وقائع الدهور: "بمؤلفه 

وتتناول مؤلفات هؤالء المؤرخين ذات األحجام الضخمة تاريخ مصر 
وإن كان العصر المملوكى يحتـل  . العام، اللهم إال بعض االستثناءات القليلة

على أننـا  . كبر منها، وخاصة فى حوليات ابن تغربردى وابن إياسالقسط األ
يجب أال نتوقع أن تقدم لنا هذه المصادر معلومات عن الحياة اليومية للرجـل  

فقد كانت األحداث السياسية الكبرى الدائمة التغير هى مثار اهتمـام  . العادى
هـذا لـم   ول. هؤالء المؤرخين وغيرهم من المؤرخين العرب فى تلك الفترة
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التى ال تتغير إال ببطء  - تستطع ظروف الحياة االجتماعية والعادات والتقاليد 
فقد كانت الحياة اليومية المحيطة . أن تستحوذ على اهتمام هؤالء المؤرخين - 

على أنهم لم يغفلوا عند تناولهم البيانـات الهامـة   . بهم شيئاً بديهياً مألوفاً لهم
عن التعرض فى ) كاألولياء مثال(سية والدينية الخاصة بكبار الشخصيات السيا

وعلى الرغم من . كثير من الحاالت للظروف المحيطة بموتهم وما بعد موتهم
قليلة متناثرة، إال أن هناك بعض المعلومـات ذات   - بصفة عامة - أن المادة 

ولقد كنت واعية على الدوام بأن القدر األعظم من المعلومات . القيمة الكبيرة
ولعل العبـارة التاليـة التـى    . ق إال بالنسبة للطبقة العليا من الشعبال يصد

وردت عند ابن تغربردى عن أحد معاصريه المغمورين توضـح لنـا هـذه    
وقد أغفلنا الحديث بالتفصيل عما وقع له ألنه ليس من : "النقطة فقد كتب يقول

  ".كبار القوم، بحيث تمتدح أعماله أو تذم

ض فيها هؤالء المؤرخون للحـديث عـن   ومن المناسبات التى تعر
األوبئة، فكثيرا : عادات الموت عند أبناء الشعب أيضاً مناسبة غير نادرة هى

ما يذكرون بمناسبة وصفها أن هذه العادة أو تلك لم تكن تمارس بسبب كثرة 
  .عدد الموتى

ـ  ١٢٣٧المتـوفى سـنة   (وقد خلف لنا عبد الرحمن الجبرتى  / هـ
عجائب اآلثـار فـى التـراجم    "هذا النوع أيضاً هو عمالً من نفس ) م١٨٢٢
وهو المؤلف الذى حقق شهرة واسعة العتبـارات كثيـرة منهـا    ". واألخبار

  .وصف الحملة الفرنسية التى قادها نابليون إلى مصر
  
  :مؤلفات عربية ذات طبيعة دينية وشعبية ٢-٢

ل معظمهـا الزا  - هناك عدد كبير من المؤلفات ذات الطبيعة الدينية 
تتناول كلها أو القدر األكبر منها موضـوع المـوت والعـادات     - مخطوطاً 
تحتـوى  " كتب مدرسية"ولعله يمكننا وصف هذه المؤلفات بأنها . المتصلة به

على تعليمات بالتصرف فى أدق المواقف وأصغر التفصيالت، ويقوم منطقها 
. الدينيـة  فى العادة على نفس منطق المؤلفات العربية األخرى ذات الطبيعـة 

وهى ال تكاد تحتـوى على أكثر من آيات وأحاديث وأقـوال مـأثورة عـن    
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ومع ذلك فال نستطيع . الصحابة أو كبار الفقهاء فى العصور اإلسالمية األولى
ذلك أن اآليات واألحاديث هنا ال تسـتهدف  . أن نعتبرها دراسات دينية بحتة

نظر رسمية متطرفة، أو سوى تبرير عادة أو ممارسة قائمة بالفعل من وجهة 
  ).قارن فى هذا الصدد الفقرة الخاصة بابن الحاج(مهاجمتها 

ونود أن نقتصر فيما يلى على عرض أهم ثالثة مؤلفات مـن هـذا   
  .النوع باختصار

  :ابن العطار ١-٢-٢

واسمه بالكامل أبو الحسن عالء الدين بن إبراهيم بن داود بن العطار 
رسـالة  : "وأهم مؤلفاته بالنسبة لنا ). قاهرةبال ٧٢٤/١٣٢٤المتوفى فى سنة (

  ".فى أحكام الموتى فى غسلهم وتكفينهم ودفنهم والتعزية عليهم

وقد عالج ابن العطار هذا الموضوع فى أربعة عشر فصالً، ولو أنه 
. لم يكن يلتزم دائماً بهذا التقسيم، فيعالج موضوعاً واحداً فى أكثر من مكـان 

  - :وضوعات التاليةوتتناول فصول رسالته الم

  .سلوك المحيطين بالميت بعد الموت مباشرة -  ١
  .الغسل  -  ٢
  .التكفين  -  ٣
  .الجنازة  -  ٤
الصالة على الميت، واألدعية التى تقال عند مـرور الجنـازة،    -  ٥

  .وضرورة تحضير القبر قبل وصول الجنازة إلى المقابر
  والتلقين. الميتاألشياء التى تدفن مع  - القبر الشرعى  - الدفن  -  ٦
٧  -  
  .زيارة القبور    -  ٨
٩  -  
  . شاهد القبر -  ١٠
  .عن الذين يدفنون فى قبر واحد -  ١١
  ).الكفارة (تحريم الضحية  -  ١٢
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  .عدم شرعية بناء مساكن بجوار قبر أحد األولياء الصالحين -  ١٣
  .سلوك من يزور القبر -  ١٤

 - له فيما بعـد   الذى سنعرض - ويختلف ابن العطار عن ابن الحاج 
وعندما يهاجم ممارسة شعبية، . فى أن الطابع اإلصالحى عنده ليس مبالغاً فيه

فهمه األساسى عرض وجهة النظـر  . نجده نادراً ما يسهب فى الحديث عنها
  .اإلسالمية الصحيحة من المسائل التى يتناولها

  :ابن الحاج ٢-٢-٢

. عبدرى القيروانىمحمد بن محمد بن الحاج الفاسى ال: واسمه الكامل
وقد ترك عدا مؤلفه . ميالدية ١٣٣٦هـ الموافق  ٧٣٧توفى فى القاهرة عام 

 –الذى استخدم فى هـذه الدراسـة    –" المدخل إلى الشرع الشريف"الرئيسى 
ومن هذه المؤلفات واحد من أشهر كتب السحر . عدة رسائل ومؤلفات أخرى

". وس األنوار وكنوز األسرارشم"وأوسعها انتشارا فى العالم اإلسالمى، وهو 
  ".بلوغ القصد والمنى فى أسماء اهللا الحسنى"كما ألف كتاب 

بالحـديث  " مدخل إلى الشرع الشريف: "ويتناول مؤلفه الرئيسى هذا 
وال عجب فى ذلك فالـدين اإلسـالمى   . شتى مجاالت الحياة الدينية والدنيوية

اة الدينيـة والدنيويـة   لكل دقائق األمور فى الحي –كما هو معروف  –يشرع 
: وهكـذا كان من بين الموضوعات التى تناولها هذا الكتـاب  . على السواء

وكـذلك فصـل آخـر     ". فصل فى أن السلـف الصالح لم يكن ينخل الدقيق"
  ".  فصل آخـر للتحذير من تـرك األوعية مكشوفة" - بعنوان، 

 وقد تعرض ابن الحاج على مدى الكتاب كله للحديث عـن عـادات  
ولهذا نجد أن المادة التى تجمعت من مؤلفه البـالغ  . الموت من جميع جوانبها
ويختلف ابن الحاج عن ابن العطار من حيث أنـه  . األلف صفحة مادة مسهبة

لم يكن يستهدف عرض العادات من وجهة النظر اإلسالمية الصحيحة فقـط،  
- ها ومسـاوئها  وإنما التنبيه إلى بعض البدع والعادات المستحدثة، لبيان قبح

وال شك أن لهذه النظرة خطورة المبالغة فى تأكيد بعـض  . - على حد تعبيره
التفاصيل أكثر من الـالزم وإهمال البعض اآلخر على اعتبـار أن النـوع   



١٦٢  

  

  

أمـا  . األول من العادات هو الذى يعتبر بدعاً فى نظره ومن ثم يثير اهتمامه
وتفسر لنا هذه النظـرة  . ليهالنوع الثانى فليست هناك حاجة إلى االختالف ع

  .حرصه على االهتمام بتوضيح األصل غير اإلسالمى لعادة من العادات

غيـر  "وهذا كاف فى نظره إلثبات أن هذه العادة بدعـة ومـن ثـم    
نحن متبعون ال مبتدأون، : "وهو يؤكد قائال. إلخ" ...غير صحيحة"و" شرعية

 - را من هذه التفسـيرات  وغنى عن  البيان أن كثي". نقف حيث وقف أسالفنا
  .من اختالق المؤلف - ألصل بعض العادات 

وقد كان بوسعنا فى بعض األحوال أن نستنتج من مدى حدة هجومه 
ويقول فى أحد المواضع على سبيل المثال . أدلة على انتشار عادة من العادات

، وقد أصبحت هذه الحالة منتشرة إلى حد أنه إذا تركها أحد سبه الناس سباً: "
وهكذا أصبح الناس يتبعون هذه : "ويقول فى مقام آخر". فما بالك إذا هاجمها

وكان ابن الحاج يشير فـى  ". المثل السيئة بحيث أنها أصبحت عامة ومنتشرة
  . مواضع غير قليلة إلى األوساط االجتماعية التى تنتشر فيها هذه العادات

  :محمد عبد السالم خضر الشقيرى: ٣-٢-٢

: كتاب محمد عبد السـالم بعنـوان   ١٩٦١رة فى عام ظهر فى القاه
وعلى الرغم من أن المؤلف ". السنن والمبتدعات المتعلقة باألذكار والصلوات"

الزال على قيد الحياة، ويدعى أنه يكتب وفق المناهج العلمية الحديثة، فإننـا  
ومما يلفت النظر أن الهجـوم  . نالحظ شدة تأثره بأسلوب ابن الحاج وبأفكاره

  .الزال يوجه إلى نفس العادات وأن المبررات الزالت متشابهة
  
  :كتب الرحالت األوروبية ٣-٢

لجأت إلى كتب الرحالت األوروبية القديمة يحدونى أمل كبيـر فـى   
يوهان "وقد أغرتنى عناوين بعض الكتب مثل كتاب . العثور على مادة غزيرة

" ينـا "الصادر فى " ينمالحظات على عادات وتقاليد المصري: "بعنوان" انتس
ولكننى لم أجد فى كتب الرحالت هذه إال مـا يخيـب   . ١٨٠١وليبزيج عام 

وليس هناك سوى مؤلفين اثنين اتضح أنهما يحتويان على مادة وفيرة . األمل
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  .وقيمة عن موضوعنا

رسالة عن عـادات أهـل مصـر    : "وأولهما كتاب شابرول بعنوان
، وكانت مادته قد جمعت أثنـاء  ١٨٢٦الذى صدر فى باريس عام " المحدثين

حقيقة أن معلومات شابرول عن عادات المـوت  . الحملة الفرنسية على مصر
ليست كاملة أبدا، ولكنها تحتوى بالرغم من ذلك على مالحظات دقيقة عـن  

وأبرز ما يتميز به مؤلفه . بعض التفاصيل التى ال نسمع عنها فى مكان آخر
  .يفقده ذلك موضوعيته هو تفهمه للعادة الشعبية دون أن

نيـة  "ويميزه هذا الموقف تمييزاً كبيراً عن الكتاب الثانى الذى ألفته 
ونية سليمة سـيدة فرنسـية   ". الحريم والمسلمون فى مصر: "بعنوان" سليمة

ولهذا أتيحت لها الفرصة كأوروبية أن تطلع . كانت متزوجة من رشدى باشا
ظلت مغلقة تماماً علـى   - ساءوخاصة الن - على جوانب من حياة المصريين 

فقد عاشت كل الظروف والمناسـبات التـى   . كثير من الباحثين األوروبيين
وقد شغلت المـادة  . ، وزيارة القبور)المعزى(تخطر لنا على بال، كالعـزاء 

التى جاءت بها عن عادات الموت أكثر من خمسين صفحة ابتداء من وقـوع  
 –المتوقع طبعا أن تلتزم نية سـليمة   ولم يكن من. الموت حتى زيارة المقابر

بأى مقاييس علمية فـى دراسـتها وتسـجيلها     - التى لم تتلق دراسة أكاديمية
إلى رؤيـة   –ربما بسبب فشل زواجها من مصرى  –فكانت متحفزة . للمادة

ولهذا ال يخلو الكتاب مـن  . الجانب السيئ من كل العادات التى تعرضت لها
  .إلخ…مة كلمات السباب، وأحكام القي

بحشد هائل من التفاصيل التـى   - بالرغم من ذلك- ولكننا مدينون لها 
كما أن لها ميزة كونها . لم نكن لنحصل عليها عن هذه الفترة دون هذا الكتاب

غريبة عن الشعب، أى أنها تستطيع مالحظة كل شئ دون إهمال شئ لكونـه  
وهـو  . ن المادة المدروسةبديهياً أو مألوفا، وذلك لتوفر البعد الكامل بينها وبي
  .األمر الذى ال يتوفر لكثير من الباحثين المحليين

  

  :المؤلفات العلمية الحديثة ٤-٢
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وتتكون المجموعة الرابعة من المصادر من المؤلفات العلمية الحديثة 
وأبرز مؤلفى هـذه  . ذات الطابع اإلثنولوجى والفولكلورى فى معظم األحوال

وال نستطيع فى مثل هـذا المقـام أن   . ة أوربيينالمجموعة أربعة منهم ثالث
ونرجئ المناقشـة حـول منـاهجهم    . نتعرض لمؤلفاتهم إال على عجل شديد

ومدى دفعهم البحث فى هذا الميـدان إلـى األمـام إلـى الفقـرة الخاصـة       
  .بالدراسـات السابقة

إدوارد وليم لـين فـى   "الزال الكتاب الذى أصدره العالم اإلنجليزى 
، الزال "عادات وتقاليـد المصـريين المحـدثين   : "سع عشر بعنوانالقرن التا

صالحاً الستقراء كثير من العادات والممارسات الشعبية المصـرية، بسـبب   
على أن الكتاب ال يتناول مصـر كلهـا   . براعة مؤلفه ودقته وقوة مالحظته

  .بمختلف أقاليمها، وإنما يقتصر عملياً على القاهرة فقط

لصعيد فقد حظيت باهتمام الكتاب الشهير للعالمـة  أما عادات فالحى ا
واسـتخدمت أنـا    ١٩٢٧الذى صدر فى لندن عام " مس بالكمان"اإلنجليزية 

وكانت المؤلفة قد جمعت مادتهـا  . ترجمته الفرنسية التى صدرت فى باريس
على مدى ست سنوات كانت ترافق فيها أخاها عالم المصريات اإلنجليـزى  

  . ور من كل سنة منها وسط فالحى الصعيدبالكمان، وتقضى ست شه

وكان العالم األلمانى هانز فينكلر هو المؤلف الوحيد الـذى حـرص   
على التعرف على خصائص المناطق الثقافية التى يتكـون منهـا المجتمـع    

، الذى صدر فـى مدينـة   "الفولكلور المصرى"المصرى، وخاصة فى كتاب 
  . ١٩٣٦شتوتجارت عام 

تلميـذ عـالم    - جموعة المصرى محمد جالل ويندرج تحت هذه الم
بدراسته  - " ماسينيون"والمستشرق الكبير " موس"االجتماع الفرنسى المشهور 

مالحظـات علـى   : "بعنـوان  ١٩٣٧الخاصة التى صدرت فى باريس عام 
واسـتقى  . من بعض المناطق الريفية" الشعائر الجنائزية فى مصر المعاصرة

  .، البحيرة، وأسيوط وأسوان والقاهرةجالل مادته من محافظات الشرقية

والحق أن واجب اإلحاطة يفرض علينا اإلشارة إلى دراستين أخريين 
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مـن  " المراثى فى مصر المعاصـرة : "وهى (خصصت إحداها للمراثى فقط 
وقد أتت هذه الدراسة بجديـد  "). باول كاله"تأليف المستشرق األلمانى الشهير 
ت فى وصف الظروف والمالبسات المحيطة فى المجال اللغوى، ولكنها اعتمد

الـذى سـبقت   " نية سـليمة "بإلقاء المراثى والندب وما إلى ذلك على كتاب 
  .اإلشارة إليه

من وضع " الحياة الشعبية القاهرية: "أما الدراسة الثانية فهى بعنوان 
وهى عبارة عن ترجمة رسالة صغيرة كتبهـا  " إنوليتمان"المستشرق األلمانى 

وال يشـغل الحيـز   . يين للمؤلف عن الحياة الشعبية فى القـاهرة أحد المصر
ولما كان . المخصص لعادات الموت فى هذه الرسالة أكثر من ثالث صفحات

قد قرر عدم تقديم مناقشة نقدية لهذه المادة، فقد أغفل لألسـف بيـان   " ليتمان"
  .)٥(أصل هذا الدليل القاهرى، ووضعه الطبقى، وظروفه االجتماعية

ك عالوة على هذه المصادر العلمية التى تتناول عادات المـوت  وهنا
فى مصر فقط أو إلى جانب عادات ومعتقدات أخرى، هناك دراسات أخـرى  
حرصت على عرض بعض العادات والتقاليد مـن واقـع مؤلفـات بعـض     

مع مالحظة نظرة مثل هؤالء المـؤلفين إلـى   . المؤرخين والفقهاء المسلمين
عـادات الـدفن عنـد    : "ولو أن مؤلفة دراسة. واحدةالشرق العربى كوحدة 
وتنصب هـذه  . ال تشاركهم هذه النظرة غير العلمية" العرب فى فجر اإلسالم

الدراسة أصالً على بالد الحجاز، وكان من مصادر أهميتها بالنسبة لنا إمكانية 
المقارنة بين الظروف فى فجر اإلسالم أو الممارسة الفعلية فى موطن ظهور 

  .الم وبين الواقع فى العصور الوسطى والحديثة فى مصراإلس
  
  :الدراسة الميدانية ٥-٢

. فى القاهرة ١٩٦٤/١٩٦٥بدأت عملية االستطالع الميدانى فى شتاء 
ولم أكن أيامها قد قررت القيام بدراسة ميدانية مستقلة حول موضوعى هـذا،  

إال أنـه  . ورةإذ كنت أقدر أننى سأعثر على مادة كافية من المصادر المـذك 
. اتضح وجود ثغرات كبيرة فى هذه المصادر بالنسبة لبعض التفاصيل الهامة

كما افتقرت جميعها تقريباً إلى إشارات خاصة باالنتشار اإلقليمى واالجتماعى 
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  .للمعتقدات والعادات المختلفة

. وهذه النقاط بالذات هى التى يمكن للدراسة الميدانيـة أن تسـتوفيها  
قـد   ١٩٦٤أكن عند بدئى االستطالع الميدانى فى القاهرة عام على أننى لم 

وقفت بعد على جميع هذه الجوانب من المشكلة، بحيث اقتصرت استفساراتى 
ثم تعـذر علـى فيمـا بعـد القيـام      . عملياً على األوضاع فى القاهرة فقط

باستفسارات واستطالعات تكميلية من ألمانيا لمصر للسـؤال مباشـرة عـن    
وقد وجدت المخرج مـن  . يل الدقيقة، وذلك بسبب ضيق الوقتبعض التفاص

ذلك أن أبحث عن اإلخباريين المطلوبين من بين المصريين الذين يعيشون فى 
خاصة وأن بعض المصادر المذكورة كانت تحتـوى أحيانـاً   . ألمانيا الغربية

وقد رأيت أن تتوفر فـى  . على تفاصيل لم تكن معروفة أو  مفهومة لى تماماً
  :شخاص الذين سأجمع منهم المادة الشروط والمواصفات التاليةاأل

  .أن يكونوا منتمين إلى أقاليم مختلفة -  ١

ونظرا . أن يكونوا منتمين إلى كل طبقات الشعب بقدر اإلمكان -  ٢
أن  –على سـبيل المثـال    –لصعوبة تحقيق هذا الشرط تحقيقاً دقيقاً، رأيت 

ريف على المعلومات التـى يـدلى بهـا    أعتمد فيما يختص ببيانات أهالى ال
ومن كانوا يعملون موظفين لفترات طويلة فـى  . أشخاص ذوو أصل ريفى 

  .الريف

أال تكون قد مرت على مغادرة هؤالء األشخاص لمصر أكثر من  - ٣
  .سنتين

  .أال تقل أعمارهم عن خمسة وعشرين عاماً -  ٤

فى ومن الطبيعى أن يكون جميع هؤالء األشخاص من بـين معـار  
والتـى كانـت تعتـرض     - ذلك أن الصعوبات التى سـأتناولها  . المقربين

األوروبيين لدى دراستهم لموضـوع المـوت مازالـت تعتـرض طريـق      
ولـذلك لـم   . المصـرى أيضاً، وإن كان ذلك صادراً عن اعتبارات أخرى

يكـن من اليسير على أن أعثر على من يقبل بسهولة وعن طيـب خـاطر   
  .)٦(الكثيرة عن الموتاإلجابة على أسئلتى 
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وقد بـدا أن  . هذا وكنت قد قمت بإعداد دقيق لألسئلة التى سأوجهها
ولمـا كنـت   . الوضع األمثل أن أعتمد على جهاز تسجيل لتسجيل اإلجابات

موزعة على جلسـتين أو   - احتاج مع كل شخص إلى حوالى أربع ساعات 
األسئلة وهـو أن   فقد كان لجهاز التسجيل ميزة كبيرة بالنسبة لكشف - أكثر 

الشخص المسئول سرعان ما يبدأ بعد وقت غير طويل فى الحديث المنطلـق  
ويخرج من تلقاء نفسه عن اإلطار الذى نتحدث فيه، فيتناول بالذكر . الصريح

أشياء لم أكن أعلم من قبل بوجودها، ولم أكن بالتالى بقادرة على تسجيلها فى 
  .كشف أسئلتى من قبل

جلسة بتفريغ المادة على بطاقات، بحيث يمكـن   وكنت أقوم بعد أول
ومن األمور التى . فى الجلسة الثانية استكمال الثغرات الموجودة بقدر اإلمكان

ساعدتنى كثيراً على تخليص األشخاص المسئولين من حـرجهم مـن هـذا    
رقمـاً   –وفقاً لنصيحة أستاذى المشرف  –الموضوع أن أخصص لكل منهم 

د لهم بإخالص أن أسماءهم لن تنشر أبداً كانوا يتحولون معيناً، ولما كنت أؤك
  .إلى انطالق أكثر فى الحديث

  
  المستوى الذى وصلت إليه الدراسات السابقة  -٣

  وأهداف هذا البحث
  

اتضح من حديثنا السابق عن مصادر البحث أن هنـاك عـدداً مـن    
تناولـت  التى  –من بينها بعض المؤلفات األوروبية  –الدراسات والمؤلفات 

وهنا يثور التساؤل عن مدى ضرورة بحثنـا  . موضوعنا من قريـب أو بعيد
هذا وإلى أى حد استطاعت هذه المؤلفات دفع البحث فـى موضـوعنا إلـى    

  .األمام

وقد تعرض األوروبيون لبعض الصعوبات األساسية عنـد دراسـة   
إلى " كمانبال"األمر الذى دفع العالمة . العادات والتقاليد والمعتقدات فى مصر

الشك أن كل من قام بدراسات أنثروبولوجية يعلم تمام العلم أنه : "كتابة ما يلى
يمكن الوقوع فى أخطاء وإساءة تفسير المضمون الدقيق للظواهر المدروسـة  
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وإنى ألشعر برغبة أكيـدة فـى أن أجـد أحـد      .. رغم بذل أقصى الجهود 
". بولوجية وفولكلور بـالده المصريين المثقفين يدرك أهمية الدراسات األنثرو

ولكن دراسات العادات والممارسات الشعبية المتصلة بالموت قد خلقت لهـم  
صعوبات أكثر وأعمق، كما يتضح مثال من المالحظة التالية التى وردت عند 

لم يكن الفالحون الذين سألتهم أشد عزوفاً عن إعطـائى معلومـات   : "فينكلر 
ومهما يكن من أمر فقـد  ". الموتى والقبور بقدر ما كانوا عند سؤالى لهم عن

  . استطاعت دراساتهم التوصل إلى نتائج مفيدة بشأن بعض عادات الموت

بالنسبة لنا اليوم فى كونه يتكلم عـن  " وليام لين"وتكمن أهمية كتاب 
معنى هذا أننا نستطيع بفضل هـذا  . عادات كانت موجودة منذ أكثر من قرن

وال حاجة بنا . زة مع الظروف واألوضاع الحاليةالكتاب إجراء مقارنات ممتا
فى هذا المقام إلى أن نؤكد من جديد قيمة العمل الرائد الذى حققه فى مجـال  

وقد قادته دقتـه  . دراسة الحضارة المصرية والتى أشار إليها جميع الباحثين
الشديدة المرتبطة بقدرة نادرة على المالحظة إلى إدراك كثير من التفاصـيل  

وقد تـأثرت بـه معظـم    . مة التى لم يسبق ألى باحث أجنبى مالحظتهاالها
  .الدراسات الحديثة عن تاريخ الحضارة المصرية على نحو أو آخر

إلـى الصـعوبات    –أساسـاً   –وترجع نواحى القصور فى مؤلفاته 
فال شك . والمشكالت التى لم يكن من الممكن أيامها ألى أوروبى أن يتجنبها

ع إجراء مالحظات ودراسات لعادات المصـريين خـارج   أنه لم يكن يستطي
وحتـى فـى   . القاهرة بنفـس الكثرة والتركيز الذى كان يستطيعه فى المدينة

القاهرة نفسها يبدو لنا أنه لم ينجح فى خلق صالت وثيقة مع الطبقات الـدنيا  
ولهذا فإن مادته ال تصدق إال على القاهرة، وهناك فقـط علـى   . فى المجتمع

  .ت الوسطى والعليا، وإن كان عنوان الكتاب يدعى شيئاً غير هذاالطبقا

وكما ذكرنا من قبل فإن دراسة بالكمان قاصرة على صعيد مصـر،  
ومن العيوب األساسية للكتاب أنه ال يتضـمن أى  . وعلى الفالحين هناك فقط

ولم تورد حتـى  . معلومات أكثر من ذلك عن األماكن التى جمعت منها المادة
وعالوة على هذا فـإن  . فهى تتحدث عن الصعيد ككل. ماء األماكنمجرد أس

بمـا فـى ذلـك     - صفحة عن عادات الموت  ١٤كتابها لم يتضمن أكثر من 
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ولذلك فليس لنا أن نتوقع منها أوصافاً عن بعض  - المعازى وزيارة المقابر 
  .التفاصيل الهامة بالنسبة لموضوعنا

ة على أساس أن المالحظـات  ومع ذلك فإن الكتاب يتمتع بأهمية كبير
ذلك أن المؤلفة عاشـت مـدة   . الواردة به قائمة على معرفة دقيقة للظروف

طويلة فى صعيد مصر، واستطاعت كسيدة أن تنفذ بدرجة أعمق إلى مجاالت 
كما أن وجودها مع أخيها عـالم اآلثـار المصـرية    . الحياة الخاصة للشعب

دات من اإلشارة إلـى صـورها   القديمة قد مكنها عند الحديث عن بعض العا
  .المصرية القديمة

يعتبـر مـن حيـث    " الفولكلور المصرى"حقيقة أن كتاب فينكلر عن 
المادة الجديدة فى موضوعنا فقيراً بصفة عامة، اللهم إال فى بعض الجوانـب  
. الخارجية كشواهد القبور والجبانات التى قدم لها أوصـافاً مسـهبة مفيـدة   

ن فى إقدام فينكلر ألول مرة على محاولة دراسـة  ولكـن قيمته الكبرى تكم
  . العادات والتقاليد والمعتقدات المصرية دراسة علمية ومنهجية دقيقة

وهو الهـدف  . وقد كان هدفه البعيد إنشاء أطلس للفولكلور المصرى
ولقد كان فينكلر واعياً كـل الـوعى بـأن    . الذى لم يستطع هو نفسه تحقيقه

. على حـد تعبيـره   –" عاماً للفولكلور المصرى تخطيطاً"كتابـه ليس سوى 
ولكنه حاول مع ذلك أن يقدم فى آخر كتابه تقسيماً 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

أضاف إلى هذه المناطق الثالث الواقعة فى وادى النيل ثالث مناطق و
  :أخرى هى 

  .الواحات الخارجة -  ٤

  .بدو العبابدة -  ٥
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  .العزايزة: أنصاف البدو العرب -  ٦

إال أن هنـاك اسـتثناءات   . وال شك أن لمثل هذا التقسيم ما يبـرره 
ولن يتيسـر وضـع    .متعددة له، بحيث ال يسعنا إال أن نعتبره تقسيماً مؤقتاً

تقسيم أكيد للمناطق الثقافية إال بعد ظهور عديد من الدراسات والبحوث فـى  
وقد ضرب فينكلر أيضاً المثل لهـذه الدراسـات   . شتى المجاالت االجتماعية

التابعـة  " الكيمـان "المونوجرافية بالدراسة التى نشرها عن القرية الصعيدية 
  .وفيرة عن عادات الموت طبعاً وتتضمن هذه الدراسة مادة. لمحافظة قنا

وقد حاول بعد ذلك محمد جالل أن يدرس عادات الموت فى مصـر  
المعاصرة كلها، وقد كان له الفضل فى إقدامه كأول مصرى علـى تسـجيل   

فكان يدقق . مالحظات على هذا الموضوع بمثل هذه الدرجة من الدقة العلمية
- تدلنا على ذلك . ضرورىويفحص المعلومات التى يتلقاها وهو أمر الزم و

مالحظته التى قال فيها أنه لم يأخذ بيانات عمد القرى التى  - على سبيل المثال
ألنهم كانوا يريدون فقط رسم صـورة مشرفــة   : "درسها هكذا دون تحفظ 

كما أن المعلومات التى تم الحصول عليها من الفالحين مقابل هـدايا  ". لقراهم
ى قاعـدة تصـدق علـى جميـع البحـوث      وه. ال يمكن أن نعتبرها أكيدة

وليس على فالحى جـالل فحسـب،   . واالستفتاءات اإلثنولوجية والفولكلورية
ولذلك اختـار  . وإنما على كل دليل فى بحوث مـن هذا النوع على اإلطالق

جالل طريقة المالحظة المباشرة، وغنى عن البيان أن مصريته قد أفادته إفادة 
  .الحرجكبرى فى دراسة هذا الموضوع 

ويسلم جالل نفسه بأنه لم يتتبع أى عادة من هـذه العـادات تتبعـاً    
وقـد جمـع   . ومن المؤسف أيضا أنه لم يذكر أى شواهد من الكتب. تاريخياً

الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وأسـوان،  : مادته من خمس محافظات مصرية
بكلمـة  دون أن يفسر لنا مـا يقصـده   . والقاهرة على اعتبارها أكثر تمثيالً

  .هذه " ممثلين"

على أن وجه النقص الخطير عند جالل هو أنه يخلق لـدى القـارئ   
وبغـض النظـر عـن بعـض     . االنطباع بأن مصر كلها وحدة ثقافية واحدة

. الحاالت االستثنائية، فإنه ال يوضح اإلقليم الذى توجد فيه العادة التى يتناولها
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الموت فى كل إقليم من  وقد ترتب على هذا صعوبة تكوين صورة عن عادات
والبــد  . األقاليم التى درسها طبعاً، وال عن االختالفات داخل اإلقليم الواحد

ولم يكن هناك شك فى . من اإلشارة إلى أنـه لم يستفد إطالقاً بمؤلفات فينكلر
  .أن معرفته بها كانت ستنقذه من الوقوع فى األخطاء المذكورة

مادة جديدة لم تكن معروفة مـن  عالوة على تقديم  –ويستهدف بحثنا 
  :توضيح المشكالت األساسية التالية –قبل 

هل يمكن القول بوجود ثبات أو استمرار فى عادات الموت عنـد   -  ١
  مقارنة الوضع اليوم بما كان عليه فى العصر المملوكى؟

هل كانت درجة االستمرار والتغير فى جميع عادات الموت واحدة  – ٢
  لم تتغير؟

كان قد حدث نوع من التغير، فعلـى أى نحـو حـدث وأى     وإذا -  ٣
  المؤثرات المادية والفكرية هى التى أدت إليه؟

هل هناك فروق جوهريـة فـى عـادات المـوت بـين األقـاليم        – ٤
المدروسـة وبين الطبقات االجتماعية وبعضها، وبين الريف والمدينـة؟ وإذا  

ى واعية إزاء هذه المشكلة ولو أن(كان األمر كذلك، فأين يوجد مركز الثقل؟ 
بأننى لن أستطيع التوصل إلى أكثر من إشارات  - بادئ ذى بدء - وعياً كامالً 
نظراً ألن األشخاص الذين سألتهم ال يمثلون جميع المنـاطق  . ومبادئ عامة

المصرية، كما أن المصادر التى ترجع إلى العصر المملوكى ال تتعرض لمثل 
  ).هذه الفروق

قة بين الدين الصحيح وبـين العـادات والممارسـات    ما هى العال -  ٥
  الشعبية فيما يتعلق بعادات الموت فى العصر المملوكى واليوم؟ 

  

  استعداد الحى للموت -٤
  

وهو موضوع الفصل األول، ويتناول مظاهر استعداد الحى للمـوت  
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وأشير فى مطلع الفصل إلى أن . سواء كانت ذات طبيعة مادية أو غير مادية
استعداد األحياء للموت بارز وهام فى حياة المصريين منذ عصـور  عنصر 

وكان المصرى وال يزال يهتم فى وقت . الفراعنة، والزال موجوداً حتى اليوم
كما كان يحرص على اختيار مكان دفنه، فيفضل أن يدفن . حياته بإعداد قبره

وقد لوحظ هنا أن المصرى أصـبح  . فى مكان قبره، أو بجوار شخص معين
  .اليوم بصفة عامة أقل اهتماماً بهذا الموضوع عما كان عليه من قبل

. ومن مظاهر استعداد الحى األخرى للموت توفير الكفن الخاص بـه 
ويتم ذلك إما عن طريق شراء الكفن فى أثناء الحياة أو تهيئة الموارد المالية 

ـ . الالزمة لذلك كى يشتريه األقارب بعد وقوع الوفاة رص وقد لوحظ هنا ح
  .على هذا أكثر من الرجال - خاصة المسنات - النساء 

ألقاربـه   –عندما يحس بدنو أجله  –يأتى بعد هذا استدعاء الشخص 
ومن الموضوعات التى تتناولها مثل هذه . المقربين كى يفضى إليهم بوصيته

تعليمات بشأن معاملة الجثة  بعـد   –على سبيل المثال ال الحصر  –الوصية 
ى يجب أن يقوم بالغسل والتكفين ويؤم الصالة، ومـن الـذى   من الذ: الموت

يجب استبعاده على أى حال من القيام بعمل من هذه األعمال والرغبة فى أن 
يهمس له أحد بالشهادة فى أذنه عند طلوع الروح، والرغبة فـى أن يوضـع   
معه فى القبر شئ معين، وأن يقرأ عليه القرآن أشخاص معينون معروفـون  

وأن يعمل له سرادق ضـخم أو ال يعمـل، واسـتخدام كفـن ذى      بتقواهم،
وقد لوحظ فى هذا الصدد أن الوصايا . إلخ... مواصفات معينة وأال يناح عليه

. التى ال تتفق وتعاليم الدين الصحيح أكثر من تلك التى تتـواءم وروح الدين
 ونذكر من تلك المجموعة على سبيل المثال، الرغبة فى أن يوزع الميـراث 

  .إلخ... على نحو معين مخالف لما سيتبع شرعاً

وهناك اليوم ظاهرة جديدة هى عبارة عن وصايا مطبوعـة يملؤهـا   
ومن الطبيعى أنها تتكون من تعاليم . الشخص باسمه وتوقيعه ويتركها ألقاربه

التـى كانـت   - وقد ترجمت إحدى هذه الوصايا . عامة بالتزام الروح الدينية
ونشرت مع بعض التعليقات  - ليهم  الدراسة العمليةبحوزة أحد من أجريت ع

  .للرسالة) ١(كملحق رقم 
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قبل طلوع الروح توزيـع الصـدقات علـى    " األعمال الطيبة"ومن 
ثم هناك بعض الناس يحرصون على االستحمام والتطهر ليخرجـوا  . الفقراء

ثم هناك االتجاه التصوفى والدينى العـام الـذى   . من الحياة وهم على طهارة
واألدعية التى تقال . طلب من كل إنسان أن يتوقع قدوم الموت فى كل لحظةي

  ". الموتة الصغرى"قبل النوم على اعتباره 

ومن المظاهر األخرى لالستعداد للموت تصفية جميـع المشـكالت   
  .إلخ... المتعلقة بالعمل وبملكية الثروة وتحديد الدين

  
  العالمات التى تنبئ بوقوع حالة وفاة -٥

  
و موضوع الفصل الثانى من هذا العمل، ويقصد بالعالمات تلـك  وه

حيث يعتقـد النـاس بوجـود    . العالمات التى لها داللتها فى المعتقد الشعبى
  . مجموعة من العالمات والظواهر المرتبطة بوقوع حالة وفاة

ويمكننا فى هذا الصدد التمييز بين حوادث تنبئ بالموت وتقوم علـى  
ونذكر مـن المجموعـة   . وأخرى ال دخل لإلنسان فيها .تدخل اإلنسان نفسه

األولى األحالم التى يراها الشخص نفسه، وليس هنا مجال العرض المفصـل  
للرموز التى تدل على وقوع وفاة، فهذا باب مستقل من أبـواب المعتقـدات   

وقد اتضح من البحث أن الـدور  . الشعبية فيه مؤلفات وتـراث شفاهى كبير
النوع من األحالم الزال قائماً من العصر المملـوكى حتـى   الذى يلعبه هذا 

ويعتبر من هذا النوع بعض العالمات التى تظهر على المريض نفسه، . اليوم
  .والتى ينتبه لها المحيطون به جيداً ويحرصون على تفسيرها

أما النوع اآلخر من هذه العالمات والتى ال دخل للشخص نفسه فيها 
من هذا مثالً أن ينبئ شـخص آخـر بوقـوع    . بكثيرفأكثر من النوع األول 

وقـد اتضـح   . الموت، سواء لكونه رآه فى الحلم، أو لكونه ولياً أو مجـذوباً 
ضعف االعتقاد فى هذا فى العصر الحاضر، وذلك بالقياس على ما كان عليه 

  .أيام المماليك

يأتى بعد هذا االستدالل من الكلمات العارضة على وقوع حالة وفـاة  
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كذلك . ل هذا فى باب التطير بكلمات أو إشارات معينة فى مناسبة معينةويدخ
يعتبر صياح البومة أمام نافذة مريض أو فوق سطح منزله من بين هذا النوع 

ولم يتضح من البحث ما إذا كان هذا المعتقد معروفـاً منـذ   . مـن العالمات
أن كمـا  . العصر المملوكى، أم أنه تصور حديث ورد فـى تـاريخ حـديث   

تكـرار صياح كلب فى نفس المكان عدة ليال متعددة وبطريقة تشبه عـواء  
  . الذئب يدل على قرب وقـوع حالة وفاة فى هذا المكان

دخول شخص يرتدى السواد على شـخص  : ومن العالمات األخرى
على أحد " ندابة"مريض جداً، ووقوع وتكسر صورة أحد األشخاص، ودخول 

، وعندما يكنس البيت وفيه شـخص مـريض أو   البيوت فجأة دون أن يطلبها
يضيع أو يسرق من البيت شئ فى تلك الفترة، وعندما يظل الطفل الرضـيع  
يبكى بحرقة دون انقطاع، وعندما يحك كلب ذيله فى أرضـية البيـت لـدى    

  .إلخ …خروجه منه، وعندما يحدث خسوف للشمس
  
  سلوك الميت والمحيطون به قبيل وقوع الوفاة وبعدها -٦

  
وهو موضوع الفصل الثالث، إذ يحدث عندما يشعر الشخص بـدنو  
أجله أن يستدعى أقاربه وأصدقاءه وغيرهم من المقربين إليه ليفضى إلـيهم  
بآخر رغباته وهى ممارسة كانت منتشرة بين جميع طبقات الشـعب وفئاتـه   

  .ابتداء من الحكام حتى أبسط الناس

فقد سبقت اإلشـارة   أما من حيث مضمون ما يقال فى تلك اللحظات
مع مالحظة أن هنـاك  . إليه فى الفصل األول الخاص باستعداد الحى للموت

دائما بعـض الرغبات أو األسرار الخاصة التى يرجئها الشخص إلى النزع 
كـذلك يحـرص   . وكذلك تصفية المشاحنات أو طلب العفو من أحد. األخير

يمـوت علـى    على التوضؤ كـى  - عندما يحس بدنو أجله- الشخص التقى 
  .طهارة

تأتى بعد هذا عملية تلقين الشهادة للميت، وهى مسألة يحرص عليها 
وقد احتلت هذه العملية قدراً كبيراً مـن اهتمـام   . المحيطون به أشد الحرص

أصحاب المؤلفات الدينية الشعبية ومألوا كتبهم بحكايات عـن أهميـة ذلـك    
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أما إذا كان الميت ). نص توضيحى مفصل من كتاب ابن الحاج. (وضرورته
قـد أصبح فى حالة عجز عند نطق الشهادة، فإن المحيطين بـه يحرصـون   

  . على نطقهـا أمامه

تسـهيل  "هناك عالوة على هذا بعض الممارسات التـى تسـتهدف   
إذ يعتقد أن عملية طلوع الروح تـرتبط  ". عمليـة طلوع الروح على الميت

كما يقـوم  . ون به لهذا الغرضولذلك يدعو له المحيط. بآالم جسمانية شديدة
. أحد المحيطين به بهمس اآلذان له فى أذنه عندما يحس أنه فى النزع األخير

وإذا ما دنت النهاية قطر له شئ من الماء . ويقوم واحد بتالوة شئ من القرآن
  .وهنا يحاولون إبعاد األهل أو األصدقاء المقربين من جواره. فى فمه

. عة الموت، وتنهـار مقاومـة الشـخص   وبعد أن تنتهى عملية مناز
فى نظر - وهناك عدة عالمات . يحاول الواقفون التوثق من وقوع الموت فعالً

توقف القلـب  : نذكر منها على سبيل المثال. تدل على ذلك - المعتقد الشعبى
وعادة مـا  . إلخ... عن الدق وبرودة الجسم، وأال يحس عند وخز قدمه بإبرة

أكثر على جانب كبير من الدرايـة فـى هـذا     يكون فى القرية شخصية أو
الموضوع، يتم استدعاؤهم الواحد بعد اآلخر للتحقق من ذلك، إذا ما كــان  

  .هناك شك كبير

عرض لألدعية والنصوص التى تتلى فى العادة بعد إعالن المـوت  (
  .ومنذ هذه اللحظة تبدأ فترة الحداد بكل مظاهرها الخاصة بها). نهائيا

إغـالق عينـى   : ممارسات التى تتم بعد ذلك مثل يلى ذلك عرض لل
إغالق الفم وربطه ووصف تفصـيلى  ). كيفية حدوث ذلك وتبريره. (الميت 

فتح نافذة الغرفـة  . وفرد الجسد. توجيه الجثة ناحية القبلة. لكيفية حدوث ذلك
نزع المالبس عن الميت، وإلباسه مالبس . الموجودة بها الجثة فى ذلك الوقت

ومالحظة أن هناك من يترك عليـه المالبـس   ). ة ذلك ومبرراتهكيفي(أخرى 
التى توفى بها حتى ساعة الغسل، تغطيه الجثة، وبدء الصراخ والعويل داخل 

  .المنزل

توزيع هذه . بدء عمليات االستعداد الالزمة الستقبال المعزين والدفن
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خ ويتجمع الجيران على صـرا . األعمال على األقارب واألصدقاء والجيران
وتبدأ بعض السيدات القادمات العويل وهـن فـى   . سيدات األسرة وعويلهن

  ).تمزيق المالبس ولطم الخدود. (الطريق إلى المنزل

وهناك عالوة على هذا عادة أخرى لم نجـد لهـا شـواهد إال فـى     
وبعض األشخاص الذين " نية سليمة"العصـر الحديث فقط، حيث وردت عند 

. أال وهى وضع الميت على عدد من مراتب السرير. تناولتهم الدراسة العملية
على حين اتضح أن العـادة  . وتجلس النساء حول هذه المراتب تبكى وتولول

فى مناطق أخرى أن تتجمع هؤالء النسوة فى حجرة مجاورة للحجرة التـى  
  .يرقد فيها الميت

وهناك عادة أخرى لعلها استبدال للعادة السابقة، أال وهى جمع عـدد  
لقراءة القرآن باستمرار حول الجثة حتى تبدأ  - أو مقرئ واحد- قرئين من الم

  .عمليات اإلعداد للدفن

وكان يحدث فى العصر المملوكى أن يوضع حجر ثقيل على بطـن  
وقد جعلت الظروف الحديثة مثل هذا السـلوك عـديم   . الميت لتجنب انتفاخها

  .القيمة، إذ لم تعد عملية الدفن تتأخر كثيراً

. لما يحدث إذا ما حتمت الظروف مبيت الجثة فى المنزل استعراضاً
الجلوس، قراءة القرآن، الصـراخ والعويـل،   : سلوك الموجودين فى المنزل

ماذا يفعل فى الحجرة التى كان الميت راقداً فيهـا  . إلخ...إقامة حلقات ذكر 
ـ : وذلك بعد إخراج الجثة من المنزل  ة، قراءة القرآن فيها طوال الليلة التالي

ويأخذ . إيقاد شمعة ووضع وعاء به لبن زبادى ورغيف خبز وشئ من الملح
تشـابه مـذهل بـين هـذه     . المقرئ هذه األشياء معه عند مغادرته المنـزل 

الممارسات الحديثة وبين ما ورد فى هذا الصدد عنـد ابـن الحـاج علـى     
  .اعتبـاره بدعة يجب محاربتها

المالبس والمجـوهرات  ك: تصرف أقارب الميت باألشياء الخاصة به
عرض لهذه التصرفات، ومناقشة لتفسيراتها فـى  . إلخ…والحجرة الخاصة 

ثم تتساءل هل هناك ممارسات وقيود خاصة تفـرض علـى   . المعتقد الشعبى
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  .األشخاص الذين حضروا طلوع الروح، ما هى وما هى مصادرها
  

  إعالن الوفاة -٧
  

وفاة يقع فى أغلـب  وهو موضوع الفصل الرابع ويالحظ أن إعالن ال
وتتم معرفة الجيران القريبين عن طريـق  . األحوال على عاتق أقارب الميت

صراخ سيدات األسرة كما أشرنا من قبل، كما أن الزائرات المولوالت فـى  
  .الطريق إلى المنزل يعملن أيضا على نشر الخبر

يحدث فى بعض األحيان أن تخرج سيدات األسـرة إلـى الطريـق    
لم يمكن على أساس المادة المجموعـة أن  . وع الوفاة مباشرةيصرخن بعد وق

نحدد ما إذا كان هذا السلوك عادة اجتماعية، أو ممارسة تلقائيـة تقـوم بهـا    
ولو أن جالل ذكر عادة مؤداها أن تتجـول  . النسوة كرد فعل للمفاجأة الكبيرة

ات سـيد  ٧إلى  ٥سيدة من الجيران أو األصدقاء المقربين وبصحبتها حوالى 
إشارة للوضع المشابه الذى . (يصرخن فى شوارع القرية، بادئات من اليمين

. عن عادة قريبة منهـا " شابرول"بالنسبة للنوبة، وحديث " روبيل"تحدث عنه 
حيث تتجه مجموعة من السيدات إلى مؤذن المسجد إلخطاره بحالـة الوفـاة   

  ).وطلب الندابة منه

ن الوفاة فى المدن، اللهـم إال  أما اليوم فلم يعد الصراخ وسيلة إلعال
أما فى الريف فال تلعب الفروق االجتماعية دوراً . فى بعض األحياء المتخلفة

إشارة إلى االنتشار الجغرافى لهذه الممارسة . (كبيراً كما هو الحال فى المدينة
ومن الوسائل األخرى إلعالن الوفاة فى بعض قرى الوجه البحرى أن ). اليوم

فرقة الموسيقية بالقرية واحدا من فرقته يظل واقفاً أمام البيـت  يرسل رئيس ال
يضرب طبلته بإيقاع معين يعرف منه أبناء القرية خبـر  . طالمـا الجثة فيه

  .وقوع الوفاة

. ومن هذا أيضاً إرسال رسل إلخطار أسر أو قرى مجاورة بـالخبر 
ـ  . وهى وسيلة معروفة منذ فجر العصر اإلسالمى ى وال زالت تسـتخدم حت
  .اليوم، وإن كان ذلك أصبح يتم على نطاق أضيق
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إلعالن الوفاة هو أكثر طرق اإلعالن شيوعاً، " مناد"على أن استخدام 
وهو يلف القرية يتلو صيغة معينة يكررها فى كل حالة وفاة ال يتغير منهـا  

معلومات عن المنادى، خط سيره، األدوات . سوى اسم الميت وأسماء أقاربه
. إلـخ ...، القرى التى يجب أن يزورها وطريقة دفـع أجـره  التى يستخدمها

مالحظة وجود شبه كبير بين ما كان يقوله المنادى اليوم وما كان يقوله فـى  
  ).عرض لنماذج من هذه النصوص(الماضى 

إعالن هذا النص من مسجد آلخـر  : طرق حديثة لإلعالن عن الوفاة
اليوم، وتشـترك فـى    وعدة مرات فى. بواسطة مكبر الصوت التابع للمسجد

. العملية مكبرات الصوت بجميع مساجد القرية حتى يقف الجميع على الحادث
  ).لم يحدث فى هذه الحالة تغير كبير فى النص(

وهـى طبـع   : وطريقة أخرى حديثة من عاصمة إحدى المحافظات
مضمون النداء فى إعالنات صغيرة، ويدور شخص بدراجـة فـى شـوارع    

وال يختلف مضمون هذه اإلعالنات كثيراً عـن  . المارة المدينة لتوزيعها على
  .إعالنات الوفيات التى تظهر فى الصحف اليومية

اضطالع الندابات فى بعض قرى الصعيد بمهمة المنادى هـذه فـى   
  .إعالن الوفاة

هـذا  . حديث عن داللتها ومضمونها. إعالنات الوفيات فى الصحف
لتفصـيل عـن إعالنـات    للحديث بشىء من ا ٢وقد خصصت الملحق رقم 

وقـد  . النعى، المشاركة، والشكر، والـذكرى : الوفيات فى الصحف بأنواعها
  .ترجمت فى هذا الملحق عدة نماذج من هذه اإلعالنات

  
  استعدادات الدفن -٨

  
يتضـمن  . وهو موضوع الباب الثانى من العمل، ويضم ثالثة فصول

والتكفـين، والصـالة   عمليات الغسل،  - أى تجهيز الجثة–" التجهيز"مفهـوم 
أى أنه يتضمن الصالة والدفن، وهو ما ال نعتبـره  . على الميت، والدفن نفسه

ومن حق كل مسلم علـى إخوانـه أن   . تجهيزاً للدفن بالمعنى الحقيقى للكلمة
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ويجازى اهللا بالثواب من يؤدى هذا الواجب، على . يجهز بهذه األشياء األربعة
ال يصح مجازاة من يـؤدى هـذه األعمـال    ولهذا . اعتبار أن له قيمة دينية

  .حتى ولو كان شخصاً غريباً عنه. بالنقود

وكما قلنا فإن مفهوم التجهيز يتضمن العمليات األربعة، بحيث أننا إذا 
قرأنا أو سمعنا أن شخصاً قد جهز، فإن معنى ذلك أنها قد تمت جميعا حتـى  

ا بالذات علـى  ويصدق هذ. ولو لم ينص صراحة إال على عملية واحدة فقط
فإذا ما جاء فيها مثالً أن شخصاً معينـاً قـد غسـل    . كتب التاريخ المملوكية

الشخص المذكور، فإنه من المرجح أنه هو الذى صلى عليه وحضـر دفنـه   
  .أيضا

ويؤدى نقص عملية من هذه العمليات األربع إلى جعل الدفن ناقصـاً  
عبى على الســواء  وغير صحيح من وجهة نظر الدين الرسمى والمعتقد الش

أن يحرص على أن ينـال كـل    - وخاصة الحاكم  - وواجب كـل مسلم .. 
  .مسلم هذا التجهيز كامالً، ووفقاً للتعاليم الدينية

وكانت تحدث أيام المماليك، وقبلها أيضا فترات اضطراب مـن آن   
فكنا نجد شواهد كثيرة على أن الشخص أو األشخاص الذين دفنوا دون . آلخر

ة، قد حفر عليهم، وأخرجت جثثتهم الستكمال الطقـوس الدينيـة   غسل وصال
وقد عرضت بعض األمثلة على هذا، ومنها كثير عند . وإعادة دفنها من جديد
  .المقريزى وابن اياس

وتعتبر عمليات التجهيز جميعاً، وكذلك حمل النعش مثالً، تعبيراً عن 
ـ    رب األقـارب أو  اإلعزاز للميت ولذلك كان يقوم بإعداد الميـت عـادة أق

وحتى اليوم وعلى الرغم من أن الغاسـل المحتـرف والمكفـن    . األصدقاء
المحترف والحفار المحترف يقومون بهذا العمل فى كل مكان تقريبـاً، نجـد   
هؤالء األقارب واألصدقاء المقربين يحرصون على حضور هـذه العمليـات   

المعتقـد الـذى    وتستند المشاركة المباشرة أو غير المباشرة علـى . بأنفسهم
مـؤداه أن الميت ال يزال يحس ويرى ويسمع كل ما حوله، وإن كان ذلـك  

  .بروحه فقط
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ويحرص الناس على أن تدفع نفقات اإلعداد بقدر اإلمكان من أموال 
أما إذا كان هؤالء . وإذا لم يتيسر ذلك فيجب أن يدفعها ذووه. الميت الخاصة

ـ  باب ماديـة أو أى أسـباب   بدورهم عاجزين عن دفع هذه المصاريف ألس
أخرى، فعلى أولياء األمور فى البالد أن يوفروا مصاريف الغسل، والكفـن،  

  .والدفن

وعالوة على هذا يجب بعد وقوع الوفاة البـدء علـى الفـور فـى     
كمـا   - وكان يحدث فى بعض األحيان . عمليـات إعداد الميت للدفن مباشرة

. يـت عـن تجهيـز الجثـة    أن يتقاعس أقـارب الم  - جاء عند ابن العطار 
ويحرصون بدالً من ذلك على مسائل استقبال المعزين ومجالستهم وما إلـى  

  .والقاعدة اليوم أن عمليات اإلعداد أصبحت تتم بسرعة كبيرة. ذلك

ومن القواعد األساسية التى يجب مراعاتها فى جميع عمليات التجهيز 
أو التكفين أو مـواراة  معاملة الجثة معاملة رقيقة سواء كان ذلك عند الغسل 

ويستند هذا إلى المعتقد الشعبى الذى أشرنا إليه من قبل ومـؤداه أن  . التراب
  . الميت كالحى يحس ويرى، وإن كان بروحه فقط

  
  الغسل -٩

  
  :وهو موضوع الفصل األول من الباب الثانى، ويتناول موضوعات

  :القائم بالغسل -١-٩

التـى   - األخالقية والدينيةوخاصة  - وتتناول هذه الفقرة الخصائص 
تبرير هذا الورع من وجهة نظـر المعتقـد   . يجب توافرها فى القائم بالغسل

التعليمات التى يجـب أن يلتزم بها الغاسل من حيث تكتم ما قد يراه . الشعبى
الوصـية بتحديـد شـخص    . أثناء الغسل، ومعاملة الجثة برفق وتبرير ذلك

  .الغاسل

للميت ولذلك ال يتـرك ألى شـخص أن   الغسل كتعبير عن اإلعزاز 
. وإنما كان يضطلع به من قبل واحد من أقـرب المقـربين للميـت   . يقوم به
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وإذا ما . عالقة المماليك فيما بينهم كبديل لعالقات القرابة بين الناس العاديين
أدى هذه األعمال عالم أو شخص آخر ذو دراية دينية كان زمـالء وتالميـذ   

  .لمتوفى يحرصون على الحضورالسلطان أو المملوك ا

أما اليوم حيث يؤدى هذا العمل غاسل محتـرف، نجـد أن بعـض    
األشخاص من األقارب يحرصون على الحضور، ويؤدون عمليات مسـاعدة  

  ).درجة قرابة الحضور. (بسيطة إذا ما لزم ذلك

ولو أنه . ظهور الغاسل المحترف بشكل متفرق منذ العصر المملوكى
أليماً أال يجد الميت من بين أهله أو أقاربه من يقوم علـى  كان يعتبر مصيراً 

ولذلك لم يكن استخدام الغاسـل المحتـرف شـيئاً موضـع     . غسله وتجهيزه
وقد كتب ابن الحاج يحلم بالعصر اإلسالمى األول الذى لـم يكـن   . تقديـر

  .السلف الصالح يعرفون فيه مغسالً أو مكفناً محترفاً

فع للقريب أو الصديق الذى يقوم بالغسل لم يكن يد. دفع أجر الغاسل
حتى الغريب كان المفروض أال يدفع . أى أجر –كتعبير عن المحبة للميت  –

  .مناقشة تطور موضوع أجر الغاسل. له أجر عن ذلك

درجة شيوع استخدام الغاسل المحترف حتى أن وليم لين لـم يـذكر   
  .رة الناس إليهوضع المغسل اليوم فى القرية ونظ. سوى مغسلين محترفين

  
  :عملية الغسل نفسها ٢-٩

. إزالة شعر الميت وأظافره: وتتناول هذه الفقرة تفاصيل عملية الغسل
شـراء المـواد   . التصريح بالـدفن . وضع الحنة على الجسم ومن يقوم بذلك

ترتيبهـا، ومراحلهـا   . وصف تفصيلى لعملية الغسل نفسـها . الالزمة للغسل
العطور التـى  . لتى تتلى أثناء القيام بعملية الغسلالصيغ والعبارات ا. الدقيقة

. درجة برودة المـاء . تضاف لماء الغسل، ومصدر الحصول على هذه المياه
ربط اليدين . سد منافذ الجسم. ترتيب األعضاء عند الغسل. عدد مرات الغسل

الحديث عن المغسلة، وصفها، ملكيتها، . المكان الذى يتم فيه الغسل. والقدمين
  .اتهامقاس
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وقواعد سـلوكه وتصـرفاته سـاعة    . وقفة المغسل أثناء قيامه بعمله
  .مساعدوه. الغسل

المعتقـدات  . التصرف فى المواد واألشياء المتبقية بعد انتهاء الغسل
تطهر الغاسـل  . الشعبية المرتبطة بهذه األشياء وما يعزى إليها من خصائص

  .بعد االنتهاء من الغسل

ماء لمدة ثالثة أيام فى المكان الـذى   عادة وضع رغيف خبز ووعاء
وهى ممارسة كانت معروفة فى العصر المملوكى وال زالـت  . تم فيه الغسل

  . موجودة بشكل متفرق حتى اليوم
  

  الكفن -١٠
  

: ويتناول موضـوعات . وهو موضوع الفصل الثانى من الباب الثانى
األقمشة التـى   .شراء الكفن. القائم بعملية التكفين. وظيفة الكفن بصفة عامة

الحرص على استخدام قطعة . مالبـس مستعملة أم قماش جديد: يتكون منها
مالبس ألحد األولياء أو الصالحين فى تكفين الميت لما يعود على الميت من 

. قطع المالبس القديمة التى تلبس للميت قبل التكفين. خير ورحمة بسبب هذا
  .سائد تكفين الميت فى أقمشة جديدةإذ أصبح ال. وقلة انتشار هذه العادة اليوم

. عدد القطع التى يتكـون منهـا الكفـن   . المكان الذى يتم فيه التكفين
مـن   ٩٣طريقة خياطته مع رسم توضيحى على صفحة . مقاسات قطع الكفن

دعاء يقال أثناء خياطة . من يقوم بعملية خياطة الكفن وأين يتم ذلك. الرسالة
األلوان المفضلة . العصر المملوكى، واليوم نوع القماش المستخدم فى. الكفن

فروق طبقية فى استخدام األلوان، وفروق فى سن الميت تؤدى . لقماش الكفن
  .إلى تفاوت األلوان

" مـال حـالل  "الحرص على شرائه من . مصدر تمويل شراء الكفن
والحرص على عدم استدانة تكاليفه من أى شـخص غريـب مهمـا تكـن     

عداد الكفن وتحذير الدين الرسمى المتكرر من هـذا  اإلسراف فى إ. األسباب
أساس ذلك اإلسراف المعتقد الشعبى بأن الموتى يتفـاخرون فـى   . اإلسراف
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  .وضع حديث مكذوب لتدعيم هذا المعتقد. مقابرهم بأكفانهم

وصف لعملية لف الميت فى الكفن مع رسم توضيحى على صـفحة  
" بـز الرجـل  "عند : الجسمربط الجثة فى عدة مواضع من . من الرسالة ٩٩

  . والركبتين والذراعين والرأس

عملية تبخير الكفـن،  . المواد العطرية التى توضع بين طبقات الكفن
  .األماكن التى يحرص على وضع هذه المواد فيها

طالء قدمى ويدى الشباب من الجنسـين بالحنـاء،   : حاالت خاصة 
تموت بعـد الـزواج    لون كفن خاص لمن. تزيين الشابة التى ماتت عروساً

  .عمل تاج لمثل هذه المتوفاة. بفترة وجيزة
  

  "الخشبة"النعش  -١١
  

يجب اإلشارة بادئ ذى بدء إلى أن معظم مادة هذا الفصل مجموعـة  
حقيقة أننا نستطيع االستدالل بوضوح مـن الكتـب   . من مصر الحديثة أساسا

صـادر ال  ولكـن هـذه الم  . والمخطوطات على أن النعش كان يستخدم دائماً
عرض لألسماء التـى  . تتضمن أى معلومات تفصيلية عن مظهره ومقاساته

  .إلخ... أطلقت على النعش كالمحفة والتابوت 

على النعش والقائم بهذه العمليـة وهـو    - بعد تكفينها - وضع الجثة 
  .وجهة النعش. نفسه الذى قام بعملية التكفين

وجـود  . شـكله . مقاسـاته . المادة المصنوع منها: مواصفات النعش
عرض سريع للنماذج المختلفة مع تركيز على النمـوذجين  . غطاء أو عدمه

  .المصورين للرسالة من الوجه البحرى والصعيد

وأهمية هذه المسألة من حيـث  . مكان وضع النعش أثناء إعداد الجثة
  .ارتباط ذلك ببعض المعتقدات الشعبية

كفنة عند وضعها فى األغطية والفرش الذى يستخدم لتغطية الجثة الم
تزيين النعش فى حالة المرأة وفـى حالـة   . رقدة الجثة داخل النعش. النعش
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إشارة إلى أمـاكن  . الزينة الخاصة لنعش العروس. وبالنسبة لألطفال. الرجل
صور مسـتحدثة  . القائم بعمل هذه الزينات إن وجدت. ال تعرف هذه الزينات

  .لزينات النعش

مناقشـة ملكيـة الـنعش    . نعوش األغنياءالفرق بين نعوش الفقراء و
  . إشارة إلى مصدر تمويلها). فوق وتحت الجثة المكفنة(واألغطية المستخدمة 

  
  الجنازة -١٢

  
وهى موضوع الفصل األول من الباب الثالث مـن هـذه الرسـالة    

  :ويتناول الموضوعات التالية
  

  :خروج النعش: ١-١٢

الفترة الواقعة بين وضـع   تتناول هذه الفقرة العادات التى تمارس فى
ومن الجدير بالذكر أن الكتب . الجثة فى النعش وقبل بدء موكب الجنازة نفسه

والمخطوطات لم تحتو على أى إشارات بهذا الشأن، األمر الذى جعلنا نعتمد 
فى عرض هذه الفقرة على نتائج الدراسـة الميدانيـة وعلـى مالحظـاتى     

  .الشخصية فقط

بـدأ  . بحمل النعش إلخراجـه مـن البيـت   األشخاص الذين يبدأون 
اصطفاف المشاركين فى الجنازة والمنتظرين فى الخارج اسـتعداداً لخـروج   

  .النعش

اشتداد الصراخ والعويل فى لحظة خروج الـنعش بحيـث يصـالن    
محاوالت النساء منع النعش من الخروج مـن  . وصف تفصيلى. الذروة تماماً

ذبـح  . ى حالة وجود عدة طوابق مثالاحتياطات عند إنزال النعش ف. المنزل
  .موقف اإلسالم من هذه العادة. الكفارة تحت أقدام النعش لدى إخراجه

  
  :المشاركة فى الجنازة ٢-١٢

نظرة . يشارك فى الجنازة بصفة عامة األقارب واألصدقاء والجيران
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إلى تطور حجم المشتركين فى الجنازة واتجاهه إلى االنخفاض بسبب التغير 
وبسبب ظروف الحياة الحضـرية  . رأ على طرق اإلعالن عن الوفاةالذى ط
  . الحديثة

. مشاركة النساء فى الجنازة، الموقف فى العصـر اإلسـالمى األول  
. ورأى اإلسالم وعدم استطاعته فرض منع النساء من الخروج فى الجنـازة 

ـ  . التطور التاريخى لهذا الوضع ة االنتشار الجغرافى حالياً، والفـروق الطبقي
حيث يالحظ عدم مشاركة النساء فى الطبقات العليا والمتوسطة، وحتـى إذا  

  .اشتركن فراكبات عربات أو سيارات أو منفصالت عن ركب الجنازة

. مشاركة كبار القوم فى جنازة نظير لهـم أو شـخص ذى حيثيـة    
صورة هذه المشاركة فى العصر المملوكى من حيث حرص السلطان علـى   

  .مير أو ولى أو عالمالسير فى جنازة أ

بقايا هذا الوضع حالياً من حيث  اشتراك مندوب عن رئيس الدولـة  
. وقد يكتفى بدالً من االشتراك بإرسـال برقيـة تعزيـة   . فى جنازة العظماء

ودور العمدة فى ذلك الصدد وربما المأمور أيضـا أو   . صورة هذا فى القرية
  .نائب عنه

اليمنيـة،  : ى الجنازة مثل عرض ألهمية المجموعات التى تشارك ف
ممثلو الطرق الصوفية، بعض القراء، المغسـلون ومسـاعدوهم، النـدابات    

  إشارة  إلى مشاركة هذه المجموعات فى العصر المملوكى. إلخ...
  

  :حاملو النعش ٣-١٢

ونادراً ما تستخدم . يقوم بحمل النعش عادة أقرب األقارب واألصدقاء
عـدد الحـاملين،   . لمنزل إلى القبر مباشرةعربة أو سيارة لحمل النعش من ا

الـذى قـد    - ويدلنا هذا التغيير المتكرر فى الحاملين . تغيرهم أثناء الطريق
على أن الحمل يعتبر مظهراً إلعزاز الميت،  –يشارك فيه بعض المارة أيضاً 

  . وعمالً مثاباً أصالً

 اتجاهات جديدة للتغير فى هذا الموضوع، ظهرت معالمها اآلن فـى 
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القاهرة وبعض عواصم المحافظات، ومنها أن طول المسافات بـين معظـم   
ولـو أن  . األحياء السكنية والجبانات قد حتم قطع المسافة الطويلة فى سيارة

الناس الزالت تحرص فى جميع هذه الحاالت على أن تقطـع المسـافة مـن    
  .ميتحيث تتم هناك الصالة على ال. المنزل إلى المسجد سيراً على األقدام

وكما هو الحال بالنسبة لمشاركة العظماء فى السير فى الجنازة تعتبر 
  .مشاركتهم فى حمل النعش مظهراً لتكريم الميت

ظاهرة جديدة فى المدن الكبرى اليـوم وهـى اشـتراك الحمـالين     
اإلشارة إلى وظيفة الحمال، ووظيفة الغاسل فـى  . المحترفين فى حمل النعش

  .العصور السابقة
  

  :صف الجنازةو ٤-١٢

من الممكن إذا تتبعنا وصف الجنازة منذ العصر الفرعونى أن نالحظ 
ذلك أنه على الرغم من حدوث تغير فى عالقة المشتركين . وجود ترتيب فيها

  .بالميت وفى ترتيب الجنازة، فال زال هناك نظام معين له معالمه المحددة

شـارة إلـى   اإل. الخطوط العامة لهذا الترتيب فى العصر الفرعونى
الفئات األخرى التى تشـترك فـى الجنـازة،    . الوضع فى العصر المملوكى

وترتيبها فى الجنازة، وإشارة إلى الصيغ والدعوات التى يتلوها رجال الطرق 
  . الصوفية والدراويش خلف الجنازة

وصف الجنازة عند وليم لين مع تتبع ما طرأ عليه من تغير من واقع 
: ظاهرة كانت شائعة من قبل وكادت تختفى . لحديثةالدراسات والمالحظات ا

اشتراك الندابات فـى  . النساء الالئى يتبعن الجنازة ملطخات وجوههن بالطين
  .الجنازة

وهى . الفروق بين جنازات األغنياء والوجهاء وبين الجنازات العادية
ال تختلف عنها فى أى صفات أساسية، وإنما فى زيادة عدد المشتركين، وعدم 

الفرق بين جنـازات  . شاركة النساء بالسير، والمبالغة فى االهتمام بالكفارةم
  .النساء واألطفال وجنازات الرجال
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. استعراض لما طرأ من تغييـرات علـى هـذه الخطـوط العامـة     
اإلشارة إلى نقطة سرعة سير الجنازة نظـراً لمـا   . وتصويـر للوضع اليوم

وخاصة عنـد المبالغـة فـى    . يدور حولها فى المعتقد الشعبى من تفسيرات
توقف النعش عند مكان معين أثناء سير . السرعة أو فى البطء ومدلوالت ذلك

الجنازة وتفسير ذلك، أو عدم رغبته فى مغادرة المكان الـذى سـيبدأ منـه    
على " الميت"ماذا يجب أن يفعل المشتركون فى الجنازة إذا ما أصر . الموكب

  .هعدم مغادرة المكان الذى توقف في

حالة الجو ساعة سير الجنازة واالستدالل منها على المصـير الـذى   
. مالحظة أخيرة حول عدد المشتركين فى الجنازة وداللة ذلـك . سيلقاه الميت

  .فكلما ارتفعت مكانة الميت كلما زاد هذا العدد والعكس بالعكس
  

  :سلوك المارة ٥-١٢

بل إن علـيهم أن  ال يتخذ المارة فى الشارع موقفا سلبيا من الجنازة 
فـى حـاالت قليلـة    . يقولوا شيئاً وأن يفعلوا شيئاً إذا ما رأوا جنازة تمر بهم

  . تبرير ذلك. ينضمون إلى الجنازة ويسيرون خلفها

. فى بعض األحيان يشترك المارة فى حمل النعش لمسـافة قصـيرة  
ومن الممارسات األخرى أن تعمد بعض السيدات من . مصير هذه العادة اليوم

وموقف الجالسين فى الشارع تحيـة  . تفسير ذلك. لمارة إلى مالمسة النعشا
ذكر الميـت  . نصها. العبارات التى تقال لحظة مرور الجنازة. للجنازة المارة

  .المار بالخير وترك الحديث عن مساوئه
  

  :الطريق الذى تسلكه الجنازة ٦-١٢

الذى - يت يمكن القول بصفة عامة أن طريق الجنازة يبدأ من بيت الم
وتتوقف الجنازة عادة مرة واحدة أمام أحد . وينتهى عند القبر - تم تجهيزه فيه

وينصح الدين الرسـمى باتخـاذ أقصـر    . المساجد ألداء الصالة على الميت
. تلك هى الصورة العامة  السائدة فى معظم قرى الريـف . طريق إلى الجبانة

هرة جديـدة وهـى أن   غير أنه طرأت فى القاهرة وبعض المدن  الكبرى ظا
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ومن هنـاك ينقـل الـنعش وأقـرب األقـارب      . تنتهى الجنازة عند المسجد
  .واألصدقاء بالسيارات إلى الجبانة

فـإن  . وإذا لم تسمح ظروف المسكن بالتجمع للجنازة فيه أو أمامـه 
وهناك يتجمع المشـيعون وتبـدأ   . النعش ينقل إلى المسجد حيث يصلى عليه

  .ف الريف بالطبع بعد هذه الظاهرة الجديدةولم يعر. الجنازة طريقها

الجولة التى يقوم بها موكب الجنازة خالل القرية ولزيارة أضـرحة  
  . تفسيرات ذلك. أوليائها

  
  الصالة على الميت -١٣

وهو موضوع الفصل الثانى من الباب الثالث، ويالحـظ أن هنـاك   
تسـتحق   هـل : سؤاالً أساسيا يطرح نفسه علينا فى مطلع هذا الفصل وهـو 

أن تستأثر فى بحث كهذا  –وهى موضوع دينى بحت  –الصالة على الميت 
والرد على ذلك أننا لن نعرض هنا لعدد التكبيرات ولقواعـد  . بفصل مستقل

الطهارة الواجبة قبل الصالة وما إلى ذلك، وإنما للمعتقدات الشعبية المرتبطة 
  .إلخ...ان الصالة بصالة الجنازة، واالشتراك فيها، وشخصية اإلمام ومك

  
  :مدلولها وأهميتها ١-١٣

الشك أنه حدثت على مدى القرون تغيـرات كثيـرة فـى عناصـر     
ولكـن أهـم   . إلخ...مكان أدائها، ووقتها وما يقال فيها من دعوات : الصالة

اسـتعراض تـاريخى   . تغير قد حدث والشك فيما يختص بمدلولها وأهميتها
  .للتدليل على هذه النتيجة العامة واستعراض للمعتقدات الحالية بشأنها

  
  :األشخاص المشتركون فى الصالة ٢-١٣

وال زال الشعب . الموقف العام لإلسالم من المشاركة فى هذه الصالة
اشتراك أحد . متمسكاً بهذه النظرة، إذ يعتبر المشاركة عمال يثيب اهللا صاحبه

. وحسـن قبولـه  األتقياء فى الصالة يزيد من فاعليتها كرجاء لرحمة الميت 
أقدم شاهد على ذلك من وليم لين ومناقشة . اشتراك النساء فى صالة الجنازة
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  . لهذه النقطة، من حيث بعدها التاريخى وتوزيعها الجغرافى
  

  :اإلمام ٣-١٣

وقد حدث فى بعـض  . الشروط التى يجب توافرها فيمن يؤم الصالة
ى ظلت حتى اليوم من الصفات الت. هذه الشروط تغير وبقى بعضها على حالة
ومن تلك التى تعرضت للتغير على . ضرورة درايته بالقرآن وقواعد الصالة

استعراض تاريخى للتدليل علـى  . مكانته، وأهميته االجتماعية: مدى التاريخ
  .ذلك

  
  :مكان الصالة ٤-١٣

اتضح من دراسة هذه النقطة أيضا االتجاه العام نحو تحويل الصـالة  
. استعراض تاريخى. ون وعى بمدلوله األصلىإلى طقس مظهرى يمارس د

الميل إلى اختيار مسجد كبير ألداء الصالة وذلك بقدر اإلمكان إذا مـا كـان   
  .تفسير ذلك. قربه يسمح بذلك

أداء الصالة فى بعض الظروف االستثنائية فى الجبانة قبـل الـدفن   
  .مباشرة، وذلك إذا ما حتم ضيق الوقت هذا

  :توقيت الصالة ٥-١٣

هناك موعداً محدداً ألداء الصالة، إال أنها يجب أن تتم قبل الدفن ليس 
اإلشارة إلى صالة الغائب التى تمثل وضعاً خاصاً فـى هـذا   . على أية حال

  .الصدد
  

  :الصالة نفسها ٦-١٣

عـدم التعـرض   . اصـطفاف المصـلين  . وضع النعش فى المسجد
ء أثنـاء الصـالة،   صيغ الدعا. التفصيلى ألركان الصالة من الناحية الفقهية

  . مناقشة

االهتمام بالعادات التى يبدو أنها تمارس خارج الصالة ولكنها مرتبطة 



١٩٠  

  

  

وقد وصف رجال الدين معظم هذه العـادات بأنهـا بـدع    . بها ارتباطاً وثيقاً
عرض تفصيلى لهذه العادات بسبب أهميتهـا الفولكلوريـة   . وأفعال مستهجنة

تمام الكافى من جانب الباحثين األوروبيين الكبيرة، ونظراً ألنها لم تحظ بااله
  :وهى

  الشهادة - ١
  قراءة الفاتحة  - ٢
  األدعية - ٣
  الطواف بالميت فى المسجد - ٤
  التكبير بعد األدعية - ٥

مناقشة موضوع أداء الصالة على الميت أكثر من مرة، والظـروف  
ومالحظة عدم وجود شواهد على هذه . التى كانت تفرض ذلك أو تشجع عليه

  .لظاهرة من العصر الحديثا
  

  :الفترة بعد انتهاء الصالة وقبل الدفن ٧-١٣

نظراً ألن أداء الصالة على الميت يعتبر بمثابة انقطاع للجنازة، فـان  
فى  –تلقى العزاء من المشيعين . المتبع بعد الصالة أن تتابع الجنازة طريقها

شخاص الذين لـن  وهم فى العادة أولئك األ. بعد أداء الصالة - بعض األحيان
  مالحظـة االتجـاه العـام    . يواصلوا مع الجنازة حتى القبر لحضور الـدفن 

  .نحو إنهاء الجنازة عند المسجد –خاصة فى المدن الكبرى  –

  
  القبر -١٤

وهو موضوع الفصل الثالث من الباب الثالث، وترجع أهميته إلى أن 
حيـث ال يعـرف   . الدفن هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الجثة فى اإلسالم

لذلك سيتناول هذا الفصل القبـر  . اإلسالم األشكال األخرى كحرق الجثة مثالً
  .والجبانة بالدراسة
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  :الجبانة ١-١٤

). قرية أو مدينة(العالقة المكانية بين موقع الجبانة والوحدة العمرانية 
كما يشترط فى مثل هذا . الطابع العام فى مصر واختيار موقع منعزل للجبانة

اسـتعراض  . بعيداً عـن فيضـان النيـل    الموقع الجفاف، أى أن يكون مثالً
  .تاريخى

مناقشة، مع استعراض . هل يكون لكل وحدة عمرانية أكثر من جبانة
  .جبانات القاهرة

وصف تفصيلى للجبانة للتعرف على تكوينها والوحـدات األساسـية   
جـوده  استعراض أقدم الشـواهد علـى و  . وصف الحوش. التى تتكون منها
االهتمام بالظروف السكنية وعوامل تيسـير اإلقامـة فـى    . والشواهد الحالية

مناقشة لهذا الموضوع مع عرض رأى الدين الرسمى مـن هـذه   . األحواش
  .مستوى رعاية المصريين للقبور بصفة عامة. الظاهرة

  
  :القبر نفسه ٢-١٤

وضـوع  اإلشارة فى البداية إلى االهتمام الكبير الذى حظى به هذا الم
وخاصة المستوى الرفيع الذى درس فيه عند العالم . فى دراسات األوروبيين

  . األلمانى هانز فينكلر

ينقسم كل منهما بـدوره  . وقد قسمت القبور بصفة عامة إلى نوعين
القبر الفردى ويـدفن فيـه شـخص    : النوع الرئيسى األول هو . إلى نوعين

حـديث مفصـل فـى    . واللحدالشق، : وينقسم إلى نوعين فرعين هما. واحد
النوع الرئيسـى الثـانى هـو القبـر     . وصف كل منهما وتوزيعه الجغرافى

  .وصفهما بالتفصيل. وينقسم هو اآلخر إلى نوعين) قبر األسرة(الجماعى 
  
  

  :شاهد القبر ٣-١٤

داللة الشاهد الذى يعرفه الشرق منذ أقدم العصور هى تحديد مكـان  
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مفصالً عن أنواع الشاهد، فهى تختلف تبعاً  وتتضمن هذه الفقرة حديثاً. القبر
فشـاهد قبـر   . ثم هى تختلف تبعا لنوع المدفون فى هذا القبـر . لنوع القبر

  .امـرأة يمكن أن يختلف عن شاهد قبر رجل
  

  :زينة القبر ٤-١٤

الطـالء بـاللون األبـيض،    : األنواع الرئيسية لزينات القبور وهى 
وم، وزرع النباتات الخضـراء والزهـور   والتزيين بالكتابات المختلفة والرس

حديث تفصيلى عـن كـل   . داللة هذه الزينات اعتقادياً واجتماعياً. على القبر
  .نوع من أنواع هذه الزينات وعن انتشاره

  
  :احتماالت الدفن خارج الجبانة ٥-١٤

  :حديث غير مطول عن هذه االحتماالت المختلفة وهى

  .دفن الصوفية فى زواياهم) أ(

  .ن األثرياء ومن إليهم فى المدارس التى ينشئونها أثناء حياتهمدف) ب(

  .الدفن فى المساجد ) ج(

  . الدفن فى البيوت ) د(
  

  الدفن-١٥
وهو موضوع الفصل الرابع من الباب الرابع، وهـو أيضـاً آخـر    

  :فصول هذا العمل ويتناول الموضوعات التالية
  

  :عملية الدفن نفسها ١-١٥

وهم العادة جميع المشتركين فـى  : كون فيها واألشخاص الذين يشتر
الجنازة، أو من يتابعونها حتى القبر سواء على أقدامهم أو بالسيارات، وفق ما 

  .اشتراك النساء وإمكانياته. أشرنا من قبل
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القـائم  . إعداد القبر قبل وصول الجنازة، إلتمام عملية الدفن بسرعة
سلوك الحاضرين أثناء . الحناءبهذه العملية وتطور مهنته، رش أرض القبر ب

  .إعداد القبر، وأثناء الدفن

وإيضاح النظرة العامـة  . فى عملية الدفن" الطربى"من الذى يساعد 
لهذه العملية، وهى أنها مظهر إلعزاز الميت، وإن كانت تتفوق فى األهميـة  

  .على بقية عمليات التجهيز األخرى كالغسل والتكفين، وحمل النعش

مـع اسـتعراض تـاريخى واهتمـام     . ملية الدفنوصف تفصيلى لع
  .باالنتشار الجغرافى 

  
  :األشياء التى توضع مع الميت فى قبره ٢-١٥

رغم سعة انتشار هذه العادة فى معظم أنحاء العـالم وفـى مصـر    
الوضع فـى العصـر   . الفرعونية إال أن وجودها فى مصر الحديثة نادر جدا

والموقـف فـى مصـر    . العـادة  المملوكى، موقف الدين اإلسالمى من هذه
  .الحديثة

  :تلقين الميت ٣-١٥

مغزى التلقين وهو القدرة علـى الـرد علـى    . توقيت عملية التلقين
. نص الكلمات التى تلقن للميت. الشخص القائم بالتلقين. الملكين منكر ونكير

االنتشار الجغرافى للتلقين وقلته فى الصعيد وفقاً . موقف المذاهب من التلقين
وتفسير ذلك فى رأيى بأن غالبية الصعيد تـدين بالمـذهب   . لومات جالللمع

  .المالكى الذى يكره التلقين
  

  :القراءة على القبر ٤-١٥

تفضيل سور معينة لهذه . موقف اإلسالم منها. قراءة القرآن وتوقيتها
قراءة القرآن على القبـر فـى   . طبيعة القراءة فى فترة ما بعد الدفن. القراءة

. المسـبحة : هو: طقس آخر خاص بأتباع الطرق الصوفية. أخرىمناسبات 
  .تعريف به، صالة عدة ركعات على القبر
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  :الكفارة ٥-١٥

يمكن أن تتكـون مـن   . الكفارة تنقل مع الجنازة من البيت إلى القبر
مـواد مختلفة، خراف، خبز، ماشية، نقود، ماء وخبـز، لحـوم حيوانـات    

اختالف أنواع وكميات الكفارة تبعاً . ذلكمذبوحة، برتقال، بلح جاف، وغير 
للظروف االقتصادية لألسرة وإشارة إلى أن بعض األسر يمكـن أن ترهـق   

  .نفسهـا مالياً فـى هذا الصدد من أجل الظهور اجتماعياً

استمرار هذه العادة فى مصر حتى اليوم رغم مقاومتها بعنـف مـن   
وجـود  . ة فى نفس الوقتفهى قديمة متأصلة فرعونية وجاهلي. جانب اإلسالم

  .توزيعها اليوم طبقياً. شواهد على  وجودها فى كل العصور

عرض البيانات المختلفة، التى تتفاوت فى تحديد . توقيت عملية الذبح
  . الصدقة على القبر. وقت الذبح

  :عادات أخرى ٦-١٥

يتم عند القبر دفع أجور بعض الفئات التى اشتركت فى التجهيز، ولو 
  .يسر جمع شواهد على ذلك من العصر الحاضرأنه لم يت

موقف اإلسالم من هذه العادة، وضع . رش الماء على القبر بعد الدفن
  .بعض النباتات الخضراء على القبر بعد الدفن

هجوم رجـال  . إيقاد مصباح أو شمعة على القبر فى مساء يوم الدفن
  .شواهد على وجودها اليوم. الدين بشدة على هذه العادة

  
  :التعزية على القبر ٧-١٥

  .انتشاره جغرافيا. التعزية على القبر بعد الدفن، وقبل مغادرة الجبانة
  

  
  نتائج البحث -١٦
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استطاع هذا البحث أن يضيف إلى دراسة عادات الموت مادة جديدة، 
مستنداً فى ذلك إلى نتائج الدراسة الميدانية ومالحظـات الباحـث الخاصـة    

ا مخطوط ترجع إلى العصر المملوكى ولم تنشـر  واالستعانة بمصادر معظمه
عالوة على هذا اتضحت االتجاهات التالية فى اإلجابـة  . أو تدرس حتى اآلن

على التساؤالت التى طرحت فى مطلع هذا البحث والخاصة بالثبات والتغيـر 
  .فى عادات الموت

اتضح بادئ ذى بدء أن االتجاه إلى الثبات أو االستمرار فى  ١-١٦
الموت أوضح ما يكون إذا ما قورن بالعـادات األخـرى كـالميالد     عادات
فى أن المؤثرات األوروبيـة لـم    –على سبيل المثال  –ويبدو هذا . والزواج

حقيقة أنه حدثت تغيرات فـى  . تستطع أن تصبح ذات فاعلية فى هذا الميدان
وكان معـدل التغيـر   . عادات الموت، ولكنها لم تصب سوى جوانب فرعية

وكان التغير فى عادات الموت أوضـح مـا يكـون عنـدما     . التفاوتشديد 
  .تعرضت ظروف الحياة فى مجموعها للتغير

  :وفيما يلى بعض االتجاهات العامة فى التغير

هناك بعض العادات التى فقدت معناها األصلى إلى حد بعيد وهبطت 
 وتعتبر الصالة على الميت من أحسن األمثلة على. إلى مستوى طقس شكلى

فقد كانت فى فجر العصر اإلسالمى وحتى العصور الوسطى أهم حدث . ذلك
فقد كان االعتقاد السائد فى تلك األيام أن هذه الصالة تمثل مساعدة . قبل الدفن

وفقدت . ولكن هذه الفكرة أخذت تشحب مع األيام. حاسمة للميت عند الحساب
بدو هذا االتجـاه فـى   وي. صالة الجنازة مكانتها األساسية التى كانت تحتلها
كما يبدو أيضا فى أنه لم . هبوط المكانة الدينية واالجتماعية لمن يؤم الصالة

يعد يصلى  على الميت فى الوقت الحاضر سوى مرة واحدة، على حين كان 
  .يحدث فى أحوال غير قليلة فى الماضى أن يصلى أكثر من مرة

لعـادات، أن  وكان من جراء المظهرية والشكلية التى طرأت علـى ا 
تحولت بعض الممارسات التى كانت تؤدى فى الماضى إعزازاً للميت، والتى 
. كان يضطلع بها أقرب أقارب الميت وأصدقائه، تحولت إلى أعمال محترفة

نذكر من هذا على سبيل المثال بعض األعمال السابقة على الـدفن كالغسـل   
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وكـان  . للـدفن  وحمل النعش، والصالة على الميت، وحفر القبر وتجهيـزه 
بفضل حالة العبوديـة   –الوضع بالنسبة للمماليك أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم 

ولهـذا كـان   . مرتبطين ارتباطاً وثيقاً يرقى إلى مستوى القرابـة  –السابقة 
أمـا  . المماليك يضطلعون عادة بواجب تجهيز زميلهم، مهما كانـت رتبتـه  

مال، كالغاسل والغاسـلة  اليـوم فقد أصبحت هناك مهن متخصصة لهذه األع
  .وحامل النعش واإلمام والحفار

يبدو . وقد ظهرت فى العصر المملوكى إرهاصات هذا االتجاه الجديد
. ذلك فى وجود اسم خاص للغاسل، ونقصد به هنا طبعاً العامـل المحتـرف  

الذى كان يكتب  –) م١٤٤٢/هـ٨٤٥المتوفى سنة (ولكنا نرى عند المقريزى 
نه كان يعتبر نهاية تعسة للميت أال يجد عند موته من أ –عن غاسل محترف 

وهى العملية التى تتم وفقا لطقـوس  . األهل أو العلماء من يقوم على تغسيله
  .ويبدو أن العصر المملوكى كان بمثابة فترة انتقال فى هذا الصدد. معينة

وتبدو آثار حرص المقربين للميت على أداء عمليات التجهيز بأنفسهم 
ضى فى حقهم وواجبهم اليوم فى اإلشراف على هذه العمليات التـى  فى الما

ويعتمد هذا الحق على المعتقد الذى الزال سائداً عند . يضطلع بها المحترفون
الشعب ومؤداه أن الميت كالحى تماماً يشعر ويرى كل شئ وإن كان بروحه 

 ولهذا السبب يحرص الناس حرصاً شديداً على معاملـة الجثـة برفـق   . فقط
  .ورقة

اتضحت فى هذا البحث ألول مرة بعـض معـالم الفـروق     ٢-١٦
اإلقليمية، على الرغم من أنه ال يمكن القول بأن مادة هذا البحث قد شـملت  
مصر بأكملها كما أنه لم يكن من المتيسر لى أن أتتبع كل جزء تفصيلى فـى  

ى ومصـادر أخـر   –ونحن نعلم طبعاً أن المصادر المملوكية . المنطقة كلها
  .لم تهتم بذلك إطالقاً –أحدث منها بكثير 

وهكذا اتضح أن عادات  الموت فى صعيد مصر قد حافظت علـى  
من هذا على سبيل المثـال أنـه ال   . الشكل التقليدى أطول من الوجه البحرى

كما ال يحق . يسمح للنساء فى الصعيد باالشتراك فى الجنازة أو حضور الدفن
حين أن النساء فى بعض مناطق الوجه البحـرى  على . لهن المبيت عند القبر
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وقد يرتبط الوضع بالظاهرة التى مؤداها . تستطيع قضاء عدة ليال عند القبر
أن قبور الصعيد ال تعرف الغرف الجانبية للزوار، بينما توجد هذه الغرف فى 

وهناك شواهد أخرى على . وتقيم النساء فى هذه الغرف عادة. الوجه البحرى
ه نذكر منها على سبيل المثال ترك شعر الجسم الخاص بالعـذارى  هذا االتجا

فى الوجه البحر ى دون إزالة، وقيام النساء بخياطة الكفن فى الوجه البحرى 
ربما ترجع هذه الفروق وغيرها إلى كون المرأة فى الصـعيد أكثـر   . أيضاً

  .تخلفاً بصفة عامة من المرأة فى الوجه البحرى

. قليمية المشابهة فيما يتصـل بغسـل الجثـة   ويتضح أحد الفروق اإل
أى ال (فالزال الشائع فى الصعيد فقط أال يستخدم فى الغسل سوى مياه اآلبار 

ويجب بعد الغسل إلقاء هذا المـاء فـى نفـس    ). تستخدم مياه أنابيب الشرب
أن الوجه البحرى فقط هو الـذى   - فى نفس االتجاه  - ويالحظ أيضا . اآلبار

وهى طريقة لإلعالن لم . ن الوفاة بقرع الطبلة بإيقاع معينيعرف مسألة إعال
وأخيراً فالصعيد فقط هـو الـذى   . ترد عليها شواهد إال فى العصر الحديث

يعرف أشكاالً مختلفة من العادات القبطية واإلسالمية، فنرى رجـال الـدين   
كما يزور المسلمون حفالت الدفن عند . القبطى يشاركون فى الدفن اإلسالمى

  .ألقباطا

ونحب أن ننوه هنا بأن مثل هذه الفروق بين الصعيد والوجه البحرى 
وربما يرجع القدر . قد اتضحت وأشير إليها فى بعض مجاالت الحياة األخرى

من تأثير العوامـل   - فى ظروف كثيرة- األكبر منها إلى أن الصعيد قد حفظ 
بـل   - المصـرية  والشك أن دراسة الفروق اإلقليمية فى العادات . الخارجية

من أهداف البحوث الملحـة فـى    - والحياة الشعبية المصرية على اإلطالق 
الوقت الحاضر، فهى الخطوة األساسية واألولى فى سبيل استخراج وتحديـد  

  .معالم المناطق الثقافية فى مصر

نالحظ منذ أوائل القرن العشرين أن التناقض بـين الريـف    ٣-١٦
قد بدأ يطغى علـى   - كلها بنفس الطريقة  الذى يتضح فى مصر - والمدينة 

ويتوقف مدى وضوح هذا التناقض على ضـخامة  . الفروق اإلقليمية القديمة
ويبدو هذا الفـرق  . المدينة ودرجة عمرانها، والظروف االجتماعية لمواطنيها
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  .أوضح ما يكون إذا ما قارنا العاصمة القاهرة بالمناطق الريفية

أن االتجاه نحو إخـراج  : مات التاليةويمكن بصفة عامة مالحظة الس
المساعدة ودفع األجر من النطاق الشخصى إلى المعاملـة الموضـوعية لـم    

وقـد وردت بالنسـبة للقـاهرة    . يحدث حتى اآلن إال فى المدن فقط تقريبـاً 
. شواهـد من العصر المملوكى على وجود حمالين محترفين لحمل الـنعش 

التخصص االحترافى يكاد ال يوجد اليوم  ودلت الدراسة الميدانية على أن هذا
  .إال فى المدن فقط، وال زال شيئاً استثنائياً فى الريف

كما أن الصفة العامة للحياة المدنية، وهى التعامـل النقـدى، تبـدو    
ويتلقى المساعدون الكثيرون فـى المـدن   . واضحة فى عادات الموت أيضا

م منهم فى الريف يتلقى هذا أجورهم نقدا عادة، على حين الزال القدر األعظ
  .األجر عينا، كما أن المواد الحديثة قد استخدمت فى المدينة ألول مرة

. ومن األمثلة األولى على ذلك استخدام الصابون فى غسـل الميـت  
ويرجع أول شاهد على ذلك إلى أوائل القرن التاسع عشر، وهو من القـاهرة  

ينتشر تدريجياً من المدن إلـى   ومنذ ذلك التاريخ أخذ الغسل بالصابون. أيضا
المـواد العطريـة   (بواسطة التوابل  - وأخذ النوع القديم من الغسل . الريف

حيث ال يستخدم اليـوم إال فـى   . إلى الدرجة الثانية) إلخ... كالتوابل والسدر
  .مرة الغسل األخيرة

تستخدم اليوم بكثرة فى المدن طرق اإلعالن الحديثـة عـن الوفـاة    
لمطبوعة التى توزع على الناس فى الشارع وإعالنات الوفيـات  كاإلعالنات ا

ولم يعد استخدامها قاصراً علـى المتيسـرين   . فى الصحف والبرق والتليفون
وسرعان ما انتشرت هذه الوسائل . فقط، الذين كانوا قد استخدموها ألول مرة

لذلك  .الفنية ذلك أن الوقت فى مصر بين وقوع الوفاة والدفن ال يتجاوز اليوم
ال يمكن أن تنفع الخطابات الشخصية وال إعالنات الوفاة التى  ترسل بالبريد 

  .لإلعالن عن الوفاة بشكل فعال

فعلى حين كان . وقد اتضحت سمات تغير جديد فيما يختص بالجنازة
المعزون فى الماضى يشيعون الميت من البيت الذى توفى فيه إلى المسـجد،  
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نجد اليـوم ظـاهرة   . قبر سيراً على األقدام دائماثم يرافقونه من هناك إلى ال
. تتكرر كثيراً فى المدن الكبرى، أال وهى انتهـاء الجنـازة عنـد المسـجد    

وأصبحت الجثة تنقل إلى القبر بالسيارة بعد انتهـاء صـالة  الجنـازة فـى     
خارج المدينـة   - عادة- المسجد، وينتقل بعض المشيعين إلى الجبانة الواقعة 

  .اصة أو سيارات األجرةبالسيارات الخ

وترجع مثل هذه القيود إلى ظروف المرور الصعبة فى المدن الكبرى 
وافتقار إنسان اليوم إلى الوقت، وإلى أن الصالت الشخصـية فـى المدينـة    

  .أضعف منها فى الريف

التى ليست ظاهرة فى الريـف   - تتضح الفروق االجتماعية  ٤-١٦
لتغير الـذى يطـرأ علـى شـكل     فى ا - بنفس وضوح ظهورها فى المدينة 

وترجع الفـروق  . أما المضمون والتتابع فإنهما يظالن على حاليهما. العـادة
فى اإلمكانيات  - من ناحية  - التى تنعكـس على شكل الممارسة االجتماعية 

المالية الكبيرة للطبقات العليا، وفى سرعة استخدام األساليب الفنية من ناحية 
فى نوع الخشبة وقمـاش ولـون    –بيل المثال على س –وهى تتضح . أخرى

  .وزينة الغطـاء الذى يوضع على الخشبة

علـى   - منذ أوائل القـرن التاسـع عشـر      –وهناك شواهد كثيرة 
. استخدام القطن بل والحرير فى صنع األكفنة، التى تخيطها األسرة لفقيـدها 

ى، ابتداء من وتتفاوت نوعية الكفن وسعره تبعاً للظروف المالية ألسرة المتوف
الطبقات العليا حتى أفقر الفقراء الذين ال يستطيعون أصالً دفع نفقـات كفـن   

  .فيدفنون ميتهم فى أقمشة مستعملة. جديد

ونالحظ فى الريف منذ الماضى وحتى اليوم أن عدد القـرى التـى   
فكلمـا  . يجوبها المنادى إلعالن حالة الوفاة يخضع لمدى أهميـة المتـوفى  

لميت كلما كثر عدد القرى التـى يجـب عليـه أن يجوبهـا     ازدادت أهمية ا
  . المنادى

ثم يرجع عدد آخر من الفروق االجتماعية إلى تمسك الطبقات الفقيرة 
بالتراث فى عادات الموت بدرجة أقوى من األغنياء، الذين تحولت الصرامة 
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من هذا مثالً أن النواح والعويل كنوع مـن أنـواع   . عندهم إلى أسلوب حياة
على حين . عالن عن الوفاة لم يعد معروفاً إال فى األحياء الفقيرة فى المدناإل

  .أصبح  المتيسرون يستخدمون األساليب الفنية المختلفة ألداء نفس الغرض

فكان األغنياء هم الذين يبدأون دائماً باستخدام إعالنات الوفيات فـى  
تخدام الفئات األدنـى  بينما تأخر اس. الصحف والبرقيات والمكالمات التليفونية

ويشبه هذا استخدام عربات نقل الموتى لقطع المسافة من المسجد . إلى ما بعد
  .إلى القبر

اتضح أن العادات التى يقع عبء تنفيذها على النساء تتصف  ٥-١٦
والشك أن مـن  . بميل إلى الثبات أكثر من تلك التى يقوم الرجال بممارستها

فى االعتبار الفرق بين الجنسين فى ظروف أسباب ذلك التى يجب أن نأخذها 
ولن يمكن بالطبع التعرف على تأثير دخول المرأة تدريجياً إلى ميدان . التعليم

كما ترجع هذه  الظاهرة أيضـا إلـى شـدة    . الحياة العملية إال فى المستقبل
  .مساهمة المرأة، والتى يمكن إظهارها

ادات التى هاجمهـا  لم يوفق البحث إلى العثور على أمثلة للع ٦-١٦
الدين الرسمى فى العصر المملوكى، واختفت أو تغيرت بعد ذلك بفعل هـذا  

ويمكننا أن نعرض هنا لنماذج قليلة من تلك العادات التى كان الدين . الهجوم
كان للمرأة فى الجاهلية حق االشتراك فى الجنازة، ولكنها لم تكـن  . يحاربها

سالم جاء وحظر عليها بشدة أن تتبـع  وعلى الرغم من  أن اإل. ملزمة بذلك
الجنازة، إال أن هذه القاعدة كانت تخرق دائما، كما تدل على ذلـك الشـواهد   

  .ويشبه ذلك أيضا الوضع بالنسبة للصراخ والعويل. الكثيرة

فعلى الرغم من كل التحذيرات والتحريمات التى رددها رجال الدين 
تمـزق   - فى بعـض المنـاطق   وال تزال حتى اليوم  - إال أن النساء كانت 

وعلى حين يبدو من اليسير علينـا أن نفهـم   . إلخ...مالبسها وتلطم خدودها 
رغم  - سـر الحفاظ على بعض العادات التى تمارسها بعيداً عن أعين الناس 

يتضح لنـا  . مثل إزالة شعر جسم الميت - التحذيرات والتحريمات المتكررة 
لعادات الظاهرة، أيضاً مثل الحفـاظ  مدى تمسك الناس بالقديم حتى فى كل ا

وقـد حـاول   . على المشية البطيئة للجنازة على مدى هذه القرون الطويلـة 
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  .اإلسالم عبثا أن يفرض مشية أسرع للجنازة

وعلى غير أساس فـى   - وقد حرص الشعب على اللجوء إلى النبى 
. عقيدتهلتبرير مسلكه، وللتوفيق بين عاداته  المتوارثة وبين  - معظم األحيان 

ويبدو هذا  التناقض أوضح  ما يكون عندما يحاول الناس تبرير ميلهم إلـى  
 - الذى توجد عليه شواهد منـذ فجـر اإلسـالم    - اإلسراف فى صنع الكفن 

  .باختالق أحاديث نبوية

كذلك اتضح من البحث أن حجج وأهداف الهجوم على بعض العادات 
. على مدى القرون الطويلـة  والممارسات االجتماعية لم تتعرض لتغيير يذكر

يدلنا على ذلك المقارنة بين كتاب ابن الحاج الذى يرجع إلى القـرن الرابـع   
عشر وكتاب محمد عبد السالم الذى لم تنقض على ظهوره بضع عشرات من 

على أن هذا ال يدل أبدا على أن عامـة الشـعب واعيـة بهـذا     . السنين بعد
على اتبـاع   - حتى اليوم - لكل عادة وإنما هى تعتمد فى ممارستها . التناقض

  . للنبى، وصحابته، وللعلماء والصالحين األولين - مزعوم - 
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  القسم الثانى
  

  هذا البحث وأدلة العمل الميدانى -١٧
  

  :تجارب مصرية وعربية

أوضحنا فى مقدمة دليل الدراسة العلمية للعادات والتقاليـد الشـعبية   
يم حركة الجمع العلمى المنظم للتراث فكرة األدلة، وأهميتها، ودورها فى تنظ

ومن ثم خطورتها الفائقة كأداة لتنشيط هذا الجهد، واالرتقـاء بهـذا   . الشعبى
ثم كانت أول أوجه أهمية هذه الرسالة أن يسرت على المجموعـة  . )١٠(العلم

 ١٩٦٩التى عملت فى وضع أول دليل لعادات دورة الحياة فى مطلـع عـام   
مر الذى حفز إلى مزيد من االجتهـاد والطمـوح   تغطية موضوع الموت، األ

وكانت النتيجة الصورة البـاهرة التـى   . لتغطية موضوعى الميالد، والزواج
خرج بها هذا الدليل فى هذه المرحلة المبكرة من البحث العلمى المنظم فـى  

كما كتب محمد الجوهرى فى  –فقد كان بحق . حقل علم الفولكلور المصرى
يمثل زرعاً فى الصحراء، إذ لم تكن المكتبة العربية  – ١٩٦٩تقديمه له عام 

قد عرفت من قبل أداة متخصصة جيدة اإلعداد الستخدامها فى جمع التـراث  
ومنذ صدور تلك المحاولة، تتابعت المحاوالت من جانـب بعـض   . الشعبى

. الزمالء الكرام، ومن جانب بعض التالميذ، الذين أصبحوا اآلن زمالء أعزاء
رد العمل فى استكمال الدليل نفسه، وفـى اسـتكمال بـاقى أدوات    وقد اضط

الدراسة العلمية للتراث الشعبى، باالستعانة بقدر اإلمكان بأحـدث مكتسـبات   
  .وإنجازات علم الفولكلور على المستوى العالمى

ثم صدرت طبعة جديدة من دليل دورة الحياة جاءت ثمرة لكل هـذه  
ون قد نجحت فى اإلفادة من تراكم المادة التجارب والمحاوالت، نرجو أن تك

الميدانية العلمية، كما نجحت سابقتها فى تحريك وتنشيط الدراسـة العلميـة   
ومن حق كل مصرى أن يفخر ويعتز بهذا التـراكم الهائـل   . للتراث الشعبى

للمادة المجموعة من تراث بالدنا العزيزة مصر، ووطننا العربـى الكبيـر،   
ار هذا الضبط والتطـوير ألدوات الجمـع العلمـى    والذى كان ثمرة من ثم
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وقد صدر من مجموعة األدلة الجديدة للعمل الميدانى لجامعى التراث . المنظم
الشعبى جزءان عن المعتقدات الشعبية، والجزء الثالث عـن دورة الحيـاة،   
والجزء الرابع عن عادات الطعام وآداب المائدة، والجزء الخامس عن الثقافة 

  .لريفية، والسادس عن الموسيقى الشعبيةالمادية ا

ومع أن هذا الجزء من الدليل قد طبق أكثر من أى دليل آخـر ممـا   
أصدرناه أو شاركنا فى إصداره، أو صدر عن غيرنا من الباحثين، ومع أنـه  

بالحذف واإلضافة  –قد تراكمت بفضل ذلك ثروة هائلة من مقترحات التعديل 
رأينا أن الوقت لم يحن بعد إلعادة صياغة شاملة إال أننا  –أو تغيير الترتيب 

ونرى أنه من األنسب أن تعرض  أجزاء الدليل لجمهـور البـاحثين   . للدليل
والمهتمين فترة أطول من الوقت، تتعـرض فيهـا لمزيـد مـن االختبـار      

خاصـة  . والتجريـب، وتصل فيه إلى طائفة أعرض من الدارسين والباحثين
ل األخرى، ألنه فى حالة تزامنها، وتجربتها معـاً،  فى وجود بقية أجزاء الدلي

وعلى نطاق أوسع، يمكن إعادة النظر بشكل أكثـر شـموالً وتأصـيالً فـى     
ولهذا أكد محمد الجـوهرى فـى   . قضايـا الحذف واإلضافة وإعادة الترتيب

مقدمة الطبعة الجديدة على ضرورة أن تصدر أوالً طبعة كاملة لكافة أجـزاء  
عروضة للتجريب فترة كافية من الزمن، ثم يعاد النظر فيهـا  الدليل، وتبقى م

مرة واحدة نظرة شاملة متكاملة، سوف تتسم فى هذه الحالة بقدر أكبـر مـن   
وقد حرص فى الطبعة الجديدة من الدليل على أال يحرم القارئ . العمق والدقة

 من االطالع على ثمرات التجارب البارزة للطبعة السابقة من هـذا الـدليل،  
خاصة وأنه قد استخدم فى جمع مادة علمية لرسائل علمية وبحـوث رفيعـة   
المستوى داخل مصر وخارج مصر، وأن أغلب تلك البحوث قد قـدم لنيـل   

أسـتاذ  (أو للترقية إلى مناصب جامعية ) ماجستير ودكتوراه(درجات علمية 
  ).مساعد، وأستاذ

حـات  وهكذا قدم فى القسم الثالث من تلـك الطبعـة بعـض المقتر   
التى أثمرتهـا بعـض   ) بالحذف واإلضافة وتغيير ترتيب األسئلة(للتعديـل 

  . المحاوالت الرائدة الستخدام هذا الدليل فى جمع مادة ميدانية جمعاً علمياً

وقد اختار ثالث رسائل للماجستير والدكتوراه نشر أصـحابها فـى   
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نشـورة فـى   داخلها تلك المقترحات بالتفصيل بناء على الدعوة التى كانت م
مقدمة الطبعة األولى من الدليل، والتى تكرر نشرها فى هذه الطبعة الجديـدة  
أيضاً، والتى ترجو الجامعين الذين سيستخدمون هذا الدليل أال يبخلوا بتسجيل 
ملحوظاتهم واقتراحاتهم، سواء حول صياغة األسئلة، أو عن إضـافة أسـئلة   

: يب االنتهاء مـن إنجازهـا  وهذه الرسائل هى على حسب ترت. إلخ...جديدة
بعض مالمح التغير االجتماعى والثقافى : رسالة منى حامد الفرنوانى المعنونة

التى نالت بهـا درجـة   . فى الريف المصرى كما تعكسه عادات دورة الحياة
. ١٩٨٩الدكتوراه من قسم االجتماع، بكلية البنات، جامعـة عـين شـمس،    

المـوت  : لغفار شـعالن المعنونـة  والرسالة الثانية هى رسالة سميح عبـدا 
وقد نال بها درجة الماجستير من المعهد . دراسة ميدانية. والمأثورات الشعبية

والرسالة الثالثة هى رسـالة  . ١٩٩١العالى للفنون الشعبية، أكاديمية الفنون، 
دراسـة  . عـادات دورة الحيـاة  : سعاد محمد عبدالعزيز خميس المعنونـة 

النوبية، إشراف علياء شكرى، وأجيزت من قسـم  فولكلورية، لقبيلة المحس 
. ١٩٩١االجتماع، بكلية البنات، جامعة عين شمس لنيـل الـدكتوراه، عـام    

ونشرت مقترحات كل دراسة من هذه الدراسات الثالث فى فصـل مسـتقل   
  .مـن فصول القسم الثالث من الطبعة الثانية من دليل دورة الحياة

دليل عرضاً لنمـاذج مـن المـادة    وقدم القسم الرابع من نفس هذا ال
الميدانية التى جمعت بواسطة الدليل نفسه، مأخوذة عن تلك الرسائل الـثالث  

وكنت ألح على زمالئى فى وضع الدليل منذ العمل فى الطبعة األولى . نفسها
ببيان ضرورة تذييل مثل هذه األدلة بعينـة مـن المـادة    ) ١٩٦٨عام (منه 

اسطة الدليل نفسه الذى نقدمه للقارئ المتخصص الميدانية تكون قد جمعت بو
ولكن هذا الرأى كان يقابل بالمعارضة، كما كانـت تحـول دون   . أو المهتم

إلى أن تصديت إلعداد دليل العمل الميـدانى  . تحقيقه بعض الظروف العملية
، )١٩٩٣المجلد الرابع، اإلسـكندرية،  (لدراسة عادات الطعام وآداب المائدة 

ونفذت خطتى السابقة، حيث نشرت فيه بعـض نمـاذج مـن     فحققت رغبتى
  ).وهو بعد مخطوط(المادة الميدانية التى جمعت بواسطة دليل عادات الطعام 
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  القسم الثالث
  

سأحاول فيما تبقى من فقرات هذه الدراسة أن أستعرض عدة أعمـال  
 التى أفاد أصحابها من هذا الدليل، وأفـادوا كـذلك   –مجرد نماذج  –علمية 

وهـى كمـا   . المستمر والمتجدد بعادات دورة الحياة –مـن اهتمامى القديم 
وإن كان بعضها فعل (سيالحظ القارئ ال تقتصر على  عادات الموت وحدها 

، ولكن الغالبية تغطى بعض مراحل  دورة الحيـاة،  )ذلك وحقق تقدماً متميزاً
ثة عقود ونصف بعد مرور ثال –وهكذا أستطيع القول اليوم . أو تغطيها كلها

أننى قد تابعت بكل الصبر والمثابرة العمـل علـى    –على كتابة هذه الرسالة 
وال . تطوير مجالها وتنمية البحث فيها، واالنتقال بها خطوات إلـى األمـام  

هـى   - خاصة الرسائل الجامعيـة   - يجوز أن ننسى أن بعض هذه األعمال 
ئى داخل مصـر، أو  جهد علمى أصيل وفضل كبير للمشرفين عليها من زمال

فالحركة العلمية الواسعة النطاق، النشـطة  . فى مختلف أقطار الوطن العربى
اإليقاع، الغزيرة الثمار ال يمكن أن تكون جهد شخص بمفرده، وال يصح أن 

  .)٧(تكون إنجازاً فردياً، ألنها فى النهاية ملك العلم، ثم بعد ذلك ملك التاريخ

باً مـن تلـك األعمـال العلميـة     وفيما يلى من فقرات استعرض جان
والبحوث األكاديمية، والرسائل الجامعية، مرتبة تصـاعدياً حسـب تـاريخ    

مـأخوذة هـن    –مع استثناءات طفيفة  –وجميع العروض المقدمة . )٨(نشرها
الفولكلور العربى، بحـوث ودراسـات،   : الموسوعة الببليوجرافية المشروحة
  .)٩(بمجلديها اللذين صدرا حتى اآلن

  
  عادات الزواج بالمنطقة الغربية-١٨

  من المملكة السعودية
  

عادات الزواج بالمنطقة الغربيـة مـن   . أحمد عبد اإلله عبد الجبار
إشـراف  / دراسة ميدانية أنثروبولوجية حديثـة : المملكة العربية السعودية

أصـالً أطروحـة    -.ص٢٤٤-.١٩٨٢، ]ن.د: [جـدة  -.محمد الجوهرى
  .قسم االجتماع –كلية اآلداب  –ة جامعة القاهر –) ماجستير(
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تستهدف الدراسة رسم معالم الدور الذى تلعبه العادات والتقاليد فـى  
المحافظة على وحدة المجتمع وتماسكه، والعالقة الوظيفية بين هذا الجزء من 
التراث وبين ثقافة المجتمع ككل ونظمه الرئيسية االقتصادية واالجتماعيـة،  

اج من عناصر مادية لها داللتها الوظيفية وارتباطها ومـا يرتبط بعادات الزو
تنقسم الدراسة إلى ثالثة أبـواب  . باإلطار العام للثقافة فى المجتمع السعودى

  . تضم سبعة فصول، عدا المقدمة والخاتمة والمالحق

وتتناول الفصول الثالثة األولى مفهوم الزواج وأشكاله، والزواج فى 
ويتناول الفصل الذى يعد صلب الدراسة . دراسةالمجتمع السعودى ومجتمع ال

عادات وتقاليد الزواج فى المنطقة الغربية، ويبدأ بالنظرة إلى الـزواج مـن   
مـن   –حيث أهميته وسن الزواج وتقلص تعدد الزيجات، االختيار للـزواج  

والزواج المفضل، ثم موضوع الخطوبة، العالقة بين  –خارج أو داخل القبيلة 
ى تتراوح ما بين التحاشى الكلى حتى عدم التحاشى انطالقاً من الخطيبين والت

ثـم تناولـت   . الفروق الريفية الحضرية والتغييرات التى حدثت فى المجتمع
الدراسة المهر ووظائفه واختالف قيمته والعوامـل التـى أدت إلـى ذلـك،     

ثم تناولت عقد القران وموعده والمـأذون  . وطقوس وممارسات تقديم المهر
مور الواجب عليه مراعاتها عند توثيق العقد، ومكان العقد وكيفية إجرائه، واأل

. وموكب العريس إلى منزل العروس لعقد القران والتغيرات التى طرأت عليه
ثم انتقلت إلى جهاز العروس وكيفية نقله إلى منزل الزوجيـة والممارسـات   

لوضع االجتمـاعى  المصاحبة له وتغيرها، وكيفية اختيار الجهاز، وارتباطه با
ثم تنتقل إلى الرفد، وتعنى الهدايا المقدمة من المدعوين فى حفل . واالقتصادى

، ونوعيتها ومدلوالت اختالفها، وكيفية توجيه الدعوة للحفل، )النقوط(الزفاف 
والقائم بها، وكيفية التصرف فى الرفود الزائدة عن متطلبات الحفل، وكيفيـة  

  . سبات رد الرفدتقديم الطعام فى الحفل ومنا

وبعد ذلك تناولت الدراسة حنة العروسين من حيث موعدها واسـمها  
العروس ومالبس العروس أثناءها واألغانى التى  –بتحنية  –المحلى والقائم 

يتم ترديدها، وهدية العريس إلى العروس بهذه المناسبة، ثم حنـة العـريس   
عـده، وكيفيـة أدائـه    وتنتقل الدراسة إلى حمام العـروس ومو . والقائم بها
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والممارسات المرتبطة به، وحمام العريس ومكان الحمام وموعده، ثم حفـل  
وموعده ومدته والتغيـرات التـى   ) وتستخدم كلمة المقام كناية عنه(الزفاف 

طرأت عليه والدعوة إليه والقائم بها، واستعارة البيـوت المجـاورة لبيـت    
لبيوت تجاه المدعوين، وتزيين العريس إلقامة الحفل، وواجبات أصحاب هذه ا

العروس، وموكب العريس إلى منزل العـروس، والممارسـات المصـاحبة    
وكيفيتها والممارسات الواجب اتباعها أثناءهـا  ) الكوشة(الستقباله، والنصبة 

من جانب العروس وأسرتها ومالبس العروس وتكلفتها واألغانى، والتغيرات 
  . وسهالتى طرأت على االحتفال ومكانه وطق

وتعنى صباح اليوم التـالى  ) الصباحية(ثم تنتقل الدراسة إلى الصبحة 
للزفاف والممارسات المتبعة فيها، من حيث ذهاب العروس إلى بيت العريس 

من العريس وأهله ونوعيتها وهـدايا  ) التصبيحة(قبل صالة الفجر، والنصبة 
. ن القـرى أسرة العروس إلى العريس وأسرته، واختالف هذه الممارسات ع

وتتناول الدراسة عملية فض البكارة وأهميتها وداللتها، وموعد أدائها، وكيفية 
  . إعالنها، وممارسات هذا اإلعالن والتغيرات التى حدثت به

ثم تنتهى الدراسة ببيت الزوجية وموقعه والتغيرات التى حدثت بـه  
نتقـال،  وتكوينه وموعد االنتقال إليه من العروس ومن العـريس وكيفيـة اال  

والطعام المرسل إلى العروس من أسرتها ومدة إرساله، والممارسـات التـى   
  . يقوم بها العريس وموعد خروج العريس ألول مرة بعد الزواج

  
  منهج دراسة دورة الحياة -١٩

  
نبيل صبحى حنا، أساسيات فى منهج دراسة دورة الحيـاة، بحـث   

مركـز  : الدوحة -).لميالدمرحلة ا(مقدم لندوة عادات وتقاليد دورة الحياة 
  .ص٣٥-.١٩٨٨التراث الشعبى لدول الخليج العربية، 

يرى المؤلف أن هناك تزايداً مطرداً فى أعداد الباحثين فى مجال علم 
الفولكلور واألنثروبولوجيا المهتمين بدراسة دورة الحياة، ويأتى هذا من خالل 

ل المـيالد وحتـى   أهمية ذلك المجال فى فهم ممارسات الناس التى تدور حو
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الموت مرورا بالزواج، حيث تمثل دورة الحياة ظاهرة اجتماعية ثقافية ترتبط 
بعوامل بيولوجية وتتمتع بقدر من العمومية ال تنافسها فيها ظـواهر أخـرى   

  . عديدة

حاول الباحث من خالل الدراسة أن يقدم آفاق وأبعـاد المـنهج فـى    
ته ومنهجه فى دراسـة ظـواهر   دراسة هذا الموضوع بدءا من الباحث وأدوا

دورة الحياة، وموقع الباحث من المجتمع الذى يدرسه، والقدرات التى يجـب  
أن يكتسبها، والطرق التى يجب أن يتبعها فى تحليل وتفسير المعلومات التى 
جمعها، وكيف يقارن فيما بينها للوصول إلى التعميمات، ثم التنبؤ بمسـتقبل  

" دليل الجمـع الميـدانى  "هتماماً خاصاً بموضوع كما أولى الباحث ا. الظاهرة
الذى شاع استخدامه كأداة رئيسية لجمع المعلومات، وذلك من خالل تناولـه  
لصياغة الباحث ألسئلة الدليل، والمتغيرات المجتمعة فـى إعـداد الـدليل،    

كما تناول فى هذا السياق مشكلة تتعلـق بهـذا   . والخبرات الميدانية الالزمة
  ؟"الدليل سيد أم خادم: "لها عنواناً خاصاً بهذا المعنى الدليل جعل 

كما ناقشت الدراسة فكرة وجود لهجات محلية متنوعة، وكيف يتعامل 
معها الباحث فى مرحلة العمل الميدانى لجمع المادة ومرحلة التدوين وكتابـة  

وكذلك فقد قام الباحث بتوضيح ضرورة أخذ التغيرات . التقرير النهائى للبحث
االعتبار عند دراسة دورة الحياة، وقدم أمثلة لحدوث تغيرات تكنولوجيـة   فى

. وتغيرات فى بنية المجتمع وأثرها على تغير ظواهر ثقافية فى دورة الحيـاة 
وفى القسم األخير من الورقة ناقش الباحث الروافد العلمية التى ال غنى ألى 

، كالمفـاهيم  باحث عن التزود منها عنـد دراسـته لظـواهر دورة الحيـاة    
والتوجهات السائدة فى األنثروبولوجيا وعلم االجتماع، ومعطيات علم النفس، 

اختتم هذا الجهد بعدة تطلعات اشـتملت علـى   . والمعلومات الطبية والصحية
لماذا البحوث فى دورة الحياة؟، وبحوث - ١: ثالثة موضوعات محورية هى 

مية إضافـة إلى التسـجيل  المستقبل، هل هى عادات وتقاليد؟، والجدوى العل
ومن خالل هذه الموضوعات عرضت الورقـة لتوجيه الباحث لكى . الثقافى

يكون واعياً بجدوى دراسة دورة الحياة، والتوسع فى بحوث المستقبل لكى ال 
تقتصر دراسات دورة الحياة على مجرد رصد العـادات والتقاليـد، وأيضـاً    
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لتفكير فى كيفية انتفاع المجتمع من توجيـه االنتباه إلى إمكانيات وضرورة ا
  . نتائج هذه البحوث

  
  التغير االجتماعى والثقافى فى الريف المصرى  -٢٠

  كما تعكسه دورة الحياة 
  

التغير االجتماعى والثقافى فى الريف المصرى . منى إبراهيم الفرنوانى
 -.١٩٨٩القـاهرة،   -.إشـراف عليـاء شـكرى   / كما تعكسه دورة الحياة

قسـم   -كلية البنـات -جامعة عين شمس -)دكتوراه(طروحة أ -.ص٣٢٨
  .االجتماع

تقوم الدراسة على محاولة التعرف على أبعـاد ومصـادر التغيـر    
االجتماعى والثقافى، وأثره على عادات دورة الحياة من واقع دراسة إحـدى  

تبدأ الدراسة بعادات الميالد فتناولت مختلف جوانـب هـذه   . القرى المصرية
) بدءاً بالتأخر فى الحمـل (التغيرات التى انتابتها فيما يتصل بالعقم العادات و

والذى يعزى حدوثه إلى المرأة، وأسبابه، واالعتبارات المختلفة للفترة الزمنية 
للتأخر، ووضع الزوج وعمره والوضع االقتصادى لألسرة ونمطها، وكيفيـة  

جـراءات الوقايـة   وأسبابها وإ" المشاهرة"عالج العقم الذى يرجع حدوثه إلى 
كما تناولت موضوع الحمل، وطرق إعالنه، وبدايته بـالوحم،  . والعالج منها

ومظاهره الفيزيقية واالجتماعية، وانتقلت إلى احتياطات الحمل بما فى ذلـك  
طرق محاولة تجنب اإلجهاض ومحاولة التنبؤ بجنس الوليد، وانتقلـت إلـى   

ة التـى تقـدم للواضـعة    تجهيز الوضع، وتتضمن تجهيزات األسرة لألطعم
وتجهيز الواضعة للوضع بإعطائها بعض المأكوالت التى يعتقد أنهـا تسـهل   

وتناولـت  . عملية الوالدة والتجهيز الستقبال الطفل بإعداد مالبسه وغير ذلك
، والمكان الذى تتم فيـه الـوالدة،   )الطلق(الدراسة العالمات المميزة للوضع 

والشخصـيات الالئـى   ) الطبيـب - مولـدة ال- الدايـة (والقائم بعملية الوضع 
تحضـرن عملية الوضع، ودورهن النفسـى وإتمامـه، والهـدايا المقدمـة     

  .للواضعة من الزوج، ومن الحاضرات أثناء عملية الوضع
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ثم انتقلت إلى العادات الخاصة بالوليد والتى تبدأ بالعناية بـاألم بعـد   
ثم العناية . ب األسرةالوضع سواء من جانب القائم بعملية الوضع أو من جان

المقدمة إلى الوليـد والتـى تشـمل العنايـة بـالخالص والحبـل السـرى        
وذلك إلى . والممارسـات التى تجرى عليها بهدف المحافظة على حياة الطفل

وكيفية إعالن مـيالد  . جانب الممارسات التى تهدف إلى تجميل مالمح الطفل
واألغانى التى يتم ترديـدها  الطفل، وجنسه، وخاصة فى  حالة ميالد الذكر، 

كما تناولت نمط الرضاعة السائد واالنتقال من النمط الطبيعى . فرحاً بالوالدة
إلى الصناعى، والطقوس والمعتقدات المرتبطة بزيارة الواضعة أو مغادرتها 

وذلك إلى جانب تناول المحددات واألبعاد المختلفة لتسـمية الوليـد   . المنزل
يفة االحتفال به والهدايا المقدمة فيها، ثم انتقلت إلـى  واحتفاالت السبوع ووظ

الفطام والطرق المتبعة فيه، وكذا الختان وممارساته سواء للذكور أو لإلنـاث  
  .والقائم بعملية الختان، واختتمت عادات الميالد بتناول البلوغ ومحدداته

أما بالنسبة لعادات الزواج فقد عولجت فى أربع نقاط أساسية تتصـل  
من حيث سن الزواج، ومـدى اسـتمرار الـزواج    : ولى بمحددات الزواجاأل

المبكر وكذا مدى االتجاه نحو الزواج المتأخر، والعوامل المؤثرة فى االختيار 
للزواج ما بين االختيار الوالدى واالختيار الذاتى، ودور الوسطاء فـى هـذا   

طة الثانية الخطبـة  وتتناول النق. االختيار، واألزمان المفضلة إلتمام الزيجات
من حيث مراحلها األولية والتى تبدأ باختيار العروس، وطرق التقـدم إليهـا   
وطرق الرفض وكيفية التعبير عنه بصورة ال تخلق صراعات فى المجتمـع،  
كما تناولت الشبكة وقيمتها وكيفية شرائها إلى جانب وصف حفـل الشـبكة   

إعدادها والمشـاركين فـى    وطقوسه االحتفالية ومكان إقامته ووالئمه وطرق
وكذا تزيين العروس، والقـائم بهـذا التـزيين،    . إعدادها وطرق تقديم مآدبها

كما تناولت هذه النقطة . والهدايا المتبادلة بين أسرتى العروسين بهذه المناسبة
العالقة بين الخطيبين وأسرتيهما والهدايا المتبادلة سواء على المستوى الفردى 

ثم تناولت عقد القرآن والقـائم بـه وموعـد    . ها ووظيفتهاأو الجمعى وداللت
  . ومكان إقامته

وتغطى النقطة الثالثة مختلف جوانب الزفاف وما يـرتبط بـه مـن    



٢١١  

  

  

طقوس وشعائر احتفالية تتضمن رموز انتقال العروسين إلى حيـاة جديـدة،   
وبدأت بتناول المهر وقيمته وارتباط ذلك بالرموز الطبقيـة وموعـد سـداده    

ثم تناولت جهاز العروسين واختالفه حسب الطبقة من حيـث  . ائم بتسليمهوالق
وتناولت الدراسة أيضاً إعداد مالبـس  . األثاث واألدوات المنزلية ومكوناتها

العروس والطقوس والممارسات المصاحبة لحياكة مالبسها، وذلك إلى جانب 
لت هذه النقطة كما تناو. نوعية وكمية هذه المالبس والتغيرات التى لحقت بها

أيضاً الحناء واحتفاالتها والوليمة المقامة لدى أسرة العريس بهذه المناسـبة،  
والتى تعد االحتفال الحقيقى للزواج، والممارسات التى تتم بهذه المناسبة وتعد 
رمزاً الندماج أسرتى العروسين من خالل إرسال حنة معجونة ولحوم نيئـة  

كما تناولت األغانى المصـاحبة لهـذا   . من أسرة العريس إلى أسرة العروس
ثم عرضت الدراسة ليوم الزفاف بدءاً بزفـة الجهـاز، وطقوسـه    . االحتفال

االحتفالية، ثم استعدادات أسرة العروس، واستعدادات العروس التـى تشـمل   
استعداداتها الشخصية بالممارسات ذات الطابع االحتفالى والرمزى من حيث 

ن وارتداء مالبس الزفاف، وكذا استعدادات أسرة الحفوف واالستحمام والتزي
العريس واستعدادات العريس الشخصية مـن حيـث الحالقـة واالسـتحمام     

كما تناولت هذه النقطة طقوس واحتفـاالت زفـة   . والممارسات المتبعة فيهما
  . العرسين بدءاً من منزل العروس حتى منزل العريس

أوضاع العروسين فى بيت وتتناول النقطة الرابعة فى عادات الزواج 
الزوجية وذلك من حيث طرق فض البكارة، وممارسـات يـوم الصـباحية    
والدور الجديد لكال العروسين بعد الزواج وخاصـة فـى األسـبوع األول،    
والممارسات المتبعة فيه من كيفية استقبال المهنئين إلى األطعمـة المرسـلة   

ع، والممارسات التى تتبع مـن أسرة العروس طوال األسبوع إلى اليوم الساب
فى ذلك اليوم الذى يميز انتهاء وضع العروسين المتميز، والذى يعرضـهما  

  .للمشاهرة لتبدأ من بعده حياتهما التى تماثل سائر األزواج

وتنتهى الدراسة بالدورة األخيرة لحياة اإلنسان وهى عادات المـوت  
أو الروحيـة والوصـايا    التى تبدأ باالستعداد له سواء باالستعدادات الماديـة 

المقدمة ومضامينها، والعالمات التى قد تبنئ بوقوع المـوت وتنقسـم إلـى    
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) إلـخ ...بكـاء مسـتمر لرضـيع    –عواء الكلب  –أحالم (عالمات روحية 
كما تناولت ) . إلخ … –لزوجة العرق  –اصفرار الوجه (وعالمات فيزيقية 

فاة، وطرق إعالن الوفـاة،  الدراسة سلوك الميت والمحيطين به قبيل وبعد الو
وذلك إلى جانب كيفية تجهيز الميت من حيث الغسل والقـائم بـه، وعمليـة    
الغسل وطقوسها، وكيفية التخلص من مخلفات الغسل، والمعتقدات المرتبطـة  

واختالف ذلـك  (كما تناولت الكفن من حيث عدد طبقاته ونوعية أقمشته . بها
نوعيته وكيفية إعداده ووضع الميت ، والنعش و)حسب الطبقة والنوع والعمر

ثم تنتقل الدراسة إلى الدفن وممارساته وجوانبه المختلفة، والتـى تبـدأ   . فيه
بالجنازة والعادات المتبعة فى الصراخ والعويل ونحور الذبائح تحت الخشبة، 
وحاملو النعش والسائرون فى الجنازة، والعوامل المحددة لكيفية ترتيبهم وخط 

الذى تقام فيه الصـالة وكيفيتهـا،   ) الجامع(وصوالً إلى المسجد سير الجنازة 
كما تناولت الدراسة عملية الدفن والقائم . وحاضروها ثم الوصول إلى المقابر

" المسـامحة "به والممارسات المتبعة من حاضرى عملية الدفن، وكيفية أداء 
إلى الحـداد  ثم انتقلت الدراسة . على القبر، والمعتقدات الخاصة بحساب القبر

من حيث ليالى المآتم واختالفاتها حسب الطبقات والتغيرات المختلفـة التـى   
كما تناولت العزاء وواجباته سـواء  . لعب تيار المد الدينى دوراً واضحاً فيها

من حاضريه أو أهل المتوفى ومناسبات إقامة المآتم، وكذا  قيود الحداد مـن  
نـزل والخـروج مـن المنـزل     حيث الطعام والملبس والمظهر وأثـاث الم 

وتنتهى الدراسة بتنـاول مناسـبات زيـارة    . واالحتفاالت والعالقات الجنسية
  . المقابر، وطقوس الزيارة، والرحمة التى توزع على فقراء المقابر

  
  الثبات والتغير فى عادات دورة الحياة فى قطر -٢١

  
: حياةالثبات والتغير فى عادات دورة ال: وسام أحمد خطاب العثمانى

-.إشـراف فـاروق العـادلى   / دراسة أنثروبولوجية فى المجتمع القطرى
كليـة   -جامعة القاهرة-)ماجستير(أطروحة -.ص٣٣٢-.١٩٨٩القاهرة، 
  .قسم االجتماع -اآلداب

وصف وتحليل المالمـح   -١: تستهدف الرسالة تحقيق الغايات اآلتية
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قبـل  (ى التقليـدى  االجتماعية المميزة لدورة حياة الفرد فى المجتمع القطـر 
التعـرف علـى العـادات     -٢). بعد اكتشاف البتـرول (والحديث ) البترول

االجتماعية السائدة فـى المجتمـع القطـرى، وتـأثير التغيـر االجتمـاعى       
كشـف وتحليـل    -٣. واالقتصادى على الثقافة بشقيها المـادى والالمـادى  

على دورة حيـاة   العوامل المسببة والمؤدية للتغير، مع توضيح تأثير كل منها
حفظ وتدوين المالمح الرئيسية لعادات دورة الحياة فى المجتمـع   -٤. الفرد

إثارة االهتمام بدراسـة الثقافـة    -٥. القطرى حفاظاً على تراثه من الضياع
  .الشعبية لترشيد العادات والسلوك لصالح المجتمع القطرى

ضـوع  والدراسة تقع فى بابين، فضالً عن المقدمة التى تشـرح مو 
البحث وأهميته وفروضه والمنهج المستخدم فيه، كما تتضمن عرضاً سـريعاً  

اإلطار النظرى "ويعالج الباب األول . لبعض الدراسات السابقة فى هذا المجال
من خالل فصلين، يدور أولهما حول " والمعرفى لموضوع عادات دورة الحياة

قافة ويشير إلى أهميتهـا  ويحتوى على تعريف الث". الثقافة والبناء االجتماعى"
وعناصرها، وتعريف البناء االجتماعى ومكوناته والعالقة المتبادلـة بينهمـا   

على حين يتصدى الفصـل الثـانى لموضـوع    ). الثقافة والبناء االجتماعى(
حيث يوضح طبيعتهـا ويصـنفها   " رؤية أنثروبولوجية: العادات االجتماعية"

لتركيز على عـادات دورة الحيـاة،   حسب استمراريتها التى يمكن دراستها با
  . ومراحلها

، "الدراسة الميدانية لعـادات دورة الحيـاة  "ويتصدى الباب الثانى لـ 
خلفية "فيختص بتقديم ) الثالث(أما الفصل األول منها . وذلك فى أربعة فصول

وشرح للظروف المختلفـة  " تاريخية وجغرافية وديموجرافية للمجتمع القطرى
هور العادات والتقاليد الحالية، وفهم ما كان منها قائماً فى التى ساعدت على ظ

الثبات والتغير فى عـادات  "ويعالج الفصل الرابع . الفترات التاريخية السابقة
، وذلك من خالل عرض العديد من التفاصـيل  "دورة الحياة المتعلقة بالميالد

هم جوانب بدءاً من مرحلة ما قبل الحمل حتى مرحلة المراهقة، مع توضيح أ
الثبات والتغير فـى  "ويتناول الفصل الخامس . الثبات والتغير فى هذه العادات

حيث أوضحت الدراسة أهم العـادات  " عادات دورة الحياة المرتبطة بالزواج
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ما قبل التغير (والتقاليد المتبعة فى الزواج فى المجتمع القطرى قديماً وحديثاً 
وينـاقش الفصـل   . علة فى إحداث التغير، وتحديد أهم العوامل الفا)وما بعده
، وذلك من "الثبات والتغير فى عادات دورة الحياة المرتبطة بالموت"السادس 

خالل عرض الكثير من التفاصيل حول الثبات والتغير، وأهم العوامـل فـى   
  . كليهما

  
  الموت والمأثورات الشعبية -٢٢

  
نية بقريـة  دراسة ميدا: الموت والمأثورات الشعبية. سميح شعالن

 -إشراف عليـاء شـكرى، صـفوت كمـال     /كفر األكرم، محافظة المنوفية
أكاديميـة  -) منشـورة (أطروحة ماجسـتير  -.ص٣٨١-.١٩٩١القاهرة، 
نشرت عن دار عين للدراسـات  ( -.المعهد العالى للفنون الشعبية -الفنون

  )٢٠٠٠والبحوث اإلنسانية، 

بالوفـاة، لـدى قريـة    تهتم الدراسة برصد العادات الشعبية المتعلقة 
. محددة من قرى الدلتا المصرية، هى قرية كفر األكرم، بمحافظـة المنوفيـة  

فضـالً  . وتحليل وتفسير تلك العادات من خالل السياق الثقافى الذى تدور فيه
عن تتبع التغيرات التى تطرأ عليها، والكشف عن العوامل التى تـدفع نحـو   

ستمرار بعض مالمح تلك العادات منذ هـذا التغير، أو تدعو إلى استقرار وا
وتسعى الدراسة إلى اختبار بعض اآلراء التـى  . مصـر القديمة وحتى اليوم

تشير إلى أن المجتمعات الريفية تعمل على الحفاظ علـى جوانـب التـراث    
ومن هنا اهتمت بفهم المدى الذى يؤثر . الشعبى أو حمايته ضد عوامل التغير

ى فى تغير بعض العادات والطقوس المصـاحبة  به االتصال الفردى والجماع
لحدوث الوفاة كالتعليم، ووسائل االتصال، واالتصـال الموجـه، واالتصـال    

كذلك بحثت المدى الذى تنتشر فيه مالمـح التغيـر   . بالمجتمعات الحضرية
المتعلقة بالموت بين الطبقات االجتماعية، وأى منها أكثر حفاظاً على العادات 

يفية التى يتم بها تناقل تلك العادات بين الطبقـات االجتماعيـة،   التقليدية، والك
فضالً عن الكشف عن المدى الذى تتحرك فيه مالمح التغيـر، مـن حيـث    

  .اتجـاه التغير وحدته وسرعته، ومؤشرات حدوثه
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. تحتوى الدراسة على مقدمة، وخمسة أبواب تضم أحد عشر فصـال 
للدراسة، والتعريف بمجتمع الدراسة اهتم الباب األول، باإلجراءات المنهجية 

عرض أولهما لمشكلة البحـث وتسـاؤالت الدراسـة، وأسـس     . فى فصلين
اختيـار مجتمع البحث، ومناهج البحث وطرق جمع المعلومات، وفترة العمل 

، واألبعـاد  )١٩٩١م، وحتى مارس ١٩٨٧بدأت منذ منتصف عام (الميدانى 
واختبار دليل العمـل الميـدانى   التى تأسس عليها تحليل وتفسير موضوعها، 
أما الفصل الثـانى فقـد اهـتم    . الذى اعتمدت عليه الدراسة فى جمع مادتها

موقع وإيكولوجية القرية، والخـدمات والمرافـق   : بمجتمع الدراسة من حيث
المقدمة لها، والنشاط االقتصادى لسكانها، وخصائص السكان، وعالقة القرية 

  .بالمجتمع الخارجى

الثانى لالحتفاالت الجنازية فى أربعة فصول، تنـاول   تعرض الباب
أولها العالمات التى تنبئ بوقوع الموت كاألحالم، وسلوك األحيـاء المنبـئ   
بوفاتهم، وسلوك بعض الحيوانات والطيور ورموز بعض النباتات التى تنبئ 

فضالً عن عالمات أخرى كتقدير اآلجال فى ليلـة النصـف مـن    . بالموت
سلوك ووصايا : ض الفصل الثانى للوفاة وإعالنها، من خاللكما عر. شعبان

المحتضر، والواجب على الحاضرين وقت خروج الروح، والعالمات التـى  
تدل على قرب وقوع الوفاة، وسلوك المحيطين بالميت بعد حـدوث الوفـاة،   

أما الفصل الثالث فقد اعتنـى  . والروح، والطرق المختلفة لإلعالن عن الوفاة
للدفن فاستعرض عمليات التجهيز كشراء الكفن ومستلزمات الغسل،  بالتجهيز

وتجهيز دار المتوفى، وتجهيز الدوار الذى يتم به استقبال المعزين، وتجهيـز  
الشخص القائم به، واألدوات الالزمة لـه،  : كما اهتم بالغسل من خالل. القبر

ات الغسل، وعملية الغسل ذاتها، فضالً عن الطرق المتبعة للتخلص من مخلف
كما تناول الممارسات المتبعة لتكفـين الميـت كتلبـيس    . وعالج العواقر بها

الكفن، والعالقة بين عدد أدراج الكفن وخامات صنعه والطبقـة االجتماعيـة   
وفـى الفصـل   . للميت وأهله، فضال عن بعض المعتقدات المرتبطة بالتكفين

مالته والخطوات النعش ومك: الرابع عرض الباحث لموضوع الدفن من حيث
، والصـالة علـى الميـت،    )المشهد(المتبعة فى الدفن كالخارجة، والجنازة 

وإدخال الميت للقبر، وتلقينه، ودفن األجنة واألطفـال، وبعـض المعتقـدات    
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  . المرتبطة بالقبر

أما الباب الثالث فقد استعرض مظاهر االحتفاالت الجنازية فى ثالثة 
العزاء وكشف عن الممارسات المتبعة فـى  عنى الفصل األول منها ب. فصول

العزاء على القبر، وكيفية التجهيز للمأتم، والضوابط الحاكمة لتقـديم واجـب   
العزاء واستقبال المعزين، والمواقيت المختلفة لتقديم واجب العـزاء كعـزاء   
الخميس، وعزاء األربعين، وعزاء العيد األول، وعزاء مرور عام على الوفاة 

محـددات  : ناول الفصل الثانى زيارة القبور والرحمة من خالل وت). المعاد(
ــارة األربعــين  ــة، وزي ــارة الخمــيس الدوري ــارة وقواعــدها، وزي الزي

، والزيـارات الموسـمية، وزيـارة العيـدين، والزيـارات      )المعاد/والميعاد
كذلك تناول الرحمة وتقديمها على القبر، وعقر الذبيحة، وقراءتى . االستثنائية

كما عرض الفصل الثالـث للحـداد   ". الخاتمة"، فضالً عن "الراتب"و" قةالعتا"
على الموتى والقيود التى يلتزم بها أهل المتوفى فى الفتـرة المحـددة لهـا،    
كالقيود التى تتعلق بالطعام، وبالملبس وعلـى المظهـر العـام، والعالقـات     

البـاب  ويخـتص  . الجنسية، واالحتفاالت، وعلى دار المتوفى، وقيود أخرى
اختيـار  : الرابع من الدراسة بتحديد المالمح الخاصة ببناء القبر من حيـث  

، والعين واستخدام القبـو  "الطاقة"موقعه، وأشكال بنائه، ومكوناته كالشاهد، و
فضالً عن طالء القبر وزخرفته البنائية واللونية، وتثبيـت رخامـة   . للسقف

  .تحمل اسم المتوفى وتاريخ وفاته عليه

اب الخامس يقدم البحث عرضاً لألدب القولى الخاص بمناسبة وفى الب
وتناول فيه القائمات بالعديد، وأوقات األداء ومكانـه،  ) العديد والندب(الوفاة 

وطريقة األداء ونماذج مختلفة للعديد، كعديد اليتامى، وعديد األرملـة علـى   
ـ  . زوجها، وعديد األم على ابنها ى األب، والعديد على الصبية، والعديـد عل

وعديد المرأة التى ماتت أثنـاء  . وعلى األم والعديد الخاص بالقبر، والمرض
كما تناول النـدب مـن   . وضعها، والعديد على الغريب، والعديد على القتيل

، وبعـض  "المندبة"، ووقت الندب ومكانه، و)الندابة(حيث شخصية القائمة به 
  . نصوص الندب

وهـذه  . ائج التى توصل إليهـا وفى الخاتمة عرض الباحث ألهم النت
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الدراسة قد عرضت لموضوعها من منظور فولكلورى من خالل الكشف عن 
الدور الذى يلعبه الزمان فى صياغتها، والعوامل التى تدفع نحو تغيرهـا أو  

كما تكشف عن مدى انتشارها فى مجتمعات مصـرية أخـرى،   . استمرارها
وتهتم كذلك بالمدى الذى تؤثر  .والدور الذى يلعبه المكان فى تحديد مالمحها

به التضاريس االجتماعية فى المجتمع فى خلق قدر من التنوع على العـادات  
فضالً عن العوامل النفسية التى تدفع نحو تبنى تلك العادات . المتعلقة بالموت

أو التنازل عن بعض جوانبها، والطابع القومى الذى يمكن أن يتجلـى مـن   
  . خاللها

  
  اة عند الفرددورة الحي -٢٣

  
دراسـة أنثروبولوجيـة   : دورة الحياة عند الفرد. مرفت العشماوى

إشراف محمـد عبـده   / مقارنة للعادات والتقاليد الشعبية فى مجتمع رشيد
جامعة اإلسكندرية  -).دكتوراه(أطروحة -.١٩٩١اإلسكندرية،  -.محجوب

  .كلية اآلداب –

: لرئيسية الثالثـة تتعرض الدراسة لموضوع دورة الحياة بأقسامها ا 
وعلى الرغم من اتساع البعـد الموضـوعى   ... الوفاة  - الزواج  - الميالد 

للدراسة، فإن الباحثة آثرت تحديد البعد الجغرافى للجمع الميدانى فى مجتمـع  
، ثم مجتمع ريفى حضرى أو مدينة )قرية البرج(رشيد، بتحديد مجتمع قروى 

ة مجاالً لتعريف مفهوم دورة الحياة وتفرد الدراس). مدينة رشيد(غير صناعية 
لدى علماء االجتماع واألنثروبولوجيا واألديان، ثم توسعت نسبياً فى شـرح  

من خالل نظرية " أرنولد فان جنيب. "المصطلح لدى عالم الفولكلور الفرنسى
: طقوس العبور، وما يصاحب هذه الطقوس التى صنفها إلى ثـالث مراحـل  

الهامشية، ثم شـعائر االنـدماج أو الـدخول أو    شعائر االنفصال، والشعائر 
  . التجميع

سـوف  "وتخلص الباحثة من هذا العرض لبيان ماهية دراستها بقولها 
نركز فى هذا البحث على تلك المراحل االنتقالية التى ينتقل من خاللها األفراد 
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عبر دورة الحياة من الحمل إلى الميالد إلى الطفولة والبلـوغ فـالزواج ثـم    
وتصنف الباحثة ". اة، وما يصاحبها من عادات وتقاليد وشعائر واحتفاالتالوف

ففـى  . كل مرحلة على حدة إلى تصنيفات عامة وما يتبعها من مراحل فرعية
العادات المرتبطة بالحمل والميالد على سبيل المثال نجدها مصنفة إلى خمسة 

 –لتمهيديـة  المرحلة ا –االنفصال فى الحمل والميالد  –الحمل : موضوعات
ولكل مرحلة تفريعاتهـا  . شعائر االندماج للطفل –شعائر ومراحل االندماج 

فالمرحلة التمهيدية تصنفها الباحثة إلى أحد عشر موضوعاً هى . المرتبطة بها
التعليمات والتوجيهـات التـى تتلقاهـا     –األعراض التى تميز فترة الحمل : 

لطقوس والعادات التى تهدف إلى ا –اهتمام األمهات بمالبس الطفل  –الحامل 
بعـض   –المشيمة والحبـل السـرى    –النظام الغذائى لألم  –تسهيل الوالدة 

أسـاليب الوقايـة    –) المشـاهرة (األخطار التى تتعرض لها األم بعد الوالدة 
  .األخطار المحيطة بالطفل بعد الوالدة –والعالج 

رض الباحثـة  وكذا الحال بالنسبة للمراحل الثالث األخرى، حيث تع
للعادات المرتبطة بالطفولة والبلوغ من خالل عـادات الرضـاعة والفطـام    

وشعائر التكريس عبارة عن ممارسات وطقـوس  . وشعائر التكريس والختان
ومن أبرز هذه الشعائر ختان . منظمة إلدماج المراهقين فى الحياة االجتماعية

نسبة لألوالد تعتبـر إحـدى   الفتيان والفتيات، إذ أن شعيرة الختان وعاداته بال
مالمح شعائر التكريس الممهدة للدخول فـى مرحلـة البلـوغ فـى بعـض      
المجتمعات، بينما هى عملية اجتماعية مرتبطة بمرحلة الطفولة فى مجتمعات 

وتؤكـد  . والدليل على ذلك تباين سن الختان فى المجتمعات المختلفة. أخرى
الحضرى برشيد أن إجـراء هـذه   الدراسة الميدانية فى المجتمعين القروى و

وهم يعتقدون . العملية يتم لألوالد منذ اليوم السابع للميالد وحتى سن العاشرة
  .أنه كلما تم التبكير فى القيام بها كان هذا أفضل من الناحية العضوية

: أما مرحلة الزواج فقد عرضت لها الدراسة من خالل موضوعات 
عائر والطقوس، وتحرص الباحثة فـى  الزواج والش –عقد القران  –الخطبة 

مدينـة  (وآخر حضرى ) قرية البرج(كل مرحلة على انتخاب نموذج قروى 
لالستفادة بالمنهج المقارن لمعرفة مـا إذا كـان لالتصـال الريفـى     ) رشيد
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ففى إحـدى شـعائر   . الحضرى تأثير على تشابه عادات وتقاليد دورة الحياة
لكى تنتقل الفتاة إلى  عالم النساء "..ثة الزواج المرتبطة بالعروس تقول الباح

" الحالوة"تحرص األم الريفية أو الجدة فى هذه الليلة على القيام بإعداد عجين 
وتقوم الفتاة بمساعدة شقيقتها أو أى سـيدة  . التى تستخدم إلزالة الشعر الزائد

كبيرة فى السن بإزالة شعر اإلبط والعانة، كما تحضر الماشطة أيضـاً، وإذا  
كان الغرض الظاهر من مجيئها يتمثل فى إعـداد الحنـاء، إال أن الغـرض    
الكامن هو مساعدة العروس وتلقينها بعض المعلومـات الخاصـة بـالزواج    
وطريقة فض البكارة، وكيفية التطهر بعد حدوث االتصال الجنسى، وتنصحها 

ـ   . بعدم الخوف واإلجفال حتى تتم هذه العملية بسهولة ى وبالنسـبة للفتـاة ف
المجتمع الحضرى تقوم الخالـة أو العمـة أو الشـقيقة الكبـرى بنصـحها      

أما فى المنـاطق  . ومساعدتها على إزالة الشعر الزائد من المناطق الظاهرة
وهذا العمـل  . الداخلية فهن يقمن فقط بتوجيهها، بينما تقوم هى بنفسها بإزالته

تبار أن هذه العمليـة  يعد تعبيراً رمزياً عن دخولها فى مرتبة النساء، على اع
  ".تتم ألول مرة

وبهذا المنهج تقف الباحثة عند تفاصيل كل مرحلة على أساس أنهـا  
تقود إلى ما بعدها، فالخطبة هى الطريق المؤدى للزواج، ومالمـح  شـعائر   
االنفصال والجانب التعويضى والرموز االقتصادية المرتبطة بالزواج تتمثـل  

ى تذرف عند زواج األبناء أحد مالمح شـعائر  كما تعد الدموع الت. فى المهر
االنفصال، ويدخل فى هذا اإلطار عملية فض البكارة باعتبارها تتضمن قطع 

حيث تنتقل الفتاة من العذرية إلى عالم النسـاء،   –عند فان جنيب  –األشياء 
  .باستعداد طقوسى تشترك فيه الجماعة

، "الوفـاة "وهـى  وتعرض الدراسة للمرحلة األخيرة فى دورة الحياة 
حيث تتناول ماهية الوفاة، ثم وظيفة الشعائر والعادات والتقاليد المرتبطة بهـا  
فضالً عن العوامل االجتماعية واالقتصادية، ثـم القـيم والشـعائر الدينيـة     

وفى كل جزئية من هذه المراحـل  . والمعتقدات الشعبية المتعلقة بهذه المرحلة
فى تتبع الظاهرة فى مصر القديمة وصلتها  تستعين الباحثة بالمنهج التاريخى

كما تسـتفيد بـالمنهج   . بالطقوس الفرعونية للوقوف على مالمح التغير فيها
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فترصد األيام . الوصفى التحليلى فى عرض العادات والتقاليد المرتبطة بالوفاة
التى يستوجب فيها زيارة المتوفى والعادات المرتبطة بالزيـارة مـن مأكـل    

كما تناولت فـى نهايـة   . ورحمة ثم العالقة بأسرة المتوفى ومشرب وتالوة
الدراسة موضوع فصل أرواح وأشباح الموتى عن عالم األحياء، حيث تشير 
الدراسة الميدانية لوجود الشعائر واألساليب الوقائية والدفاعيـة والمعتقـدات   

وهى تعرض شعائر االنفصال التى تهدف إلـى  . الشعبية لتحقيق هذا الغرض
وتسوق الباحثة مثـاالً يوضـح هـذه    . روح المتوفى عن عالم األحياء فصل

توجد بعض المعتقدات الشعبية المتعلقة بطلوع الـروح، منهـا   "العملية فتقول 
لجوء المجتمع الحضرى إلى تقطير الماء المحلى بالسكر فى فـم المـريض   

القروى بينما يعتقد أفراد المجتمع . لتسهيل خروج الروح فى كثير من األحيان
ويعتقد القريـون أن  . أن تقطير الماء بورقة شجر خضراء يؤدى نفس المهمة

البخيل ال تخرج روحه من جسده إال إذا وضعت بعض النقــود أو الحلـى   
وفى نهاية الدراسة قدمت الباحثة لدليل العمل الميدانى الذى ". الذهبية فى يديه

لصور التى التقطتهـا مـن   استعانت به فى جمع مادتها ثم ملحقاً بالخرائط وا
  ". مجتمع رشيد"ميدان الدراسة 

  
  عادات الزواج فى قطر -٢٤

  
على محمد المكاوى، مشروع العادات والتقاليد المرتبطـة بـدورة   

مركـز  : الدوحـة  -.عادات الزواج فى دولة قطر: المرحلة الثانية -الحياة
  .ص٥٢٣ -.١٩٩٤التراث الشعبى لدول الخليج العربية، 

الزواج هى مجموعة الممارسات واألنماط السلوكية التـى  إن عادات 
وهى أيضاً طقوس . تحدد صور العالقات بين شخصين بالغين يؤلفان األسرة

ولذلك تستهدف الدراسـة  . وممارسات تختلف باختالف المجتمعات والثقافات
جمع التراث الشعبى لعادات الزواج ليكون ذخيرة أمام الباحثين والدارسين فى 

قبل إلجراء الدراسات المقارنة والتحليالت اإلثنوجرافية، وهذا ما يتفـق  المست
مع دور مركز التراث ورسالته الحالية فى جمع وتدوين التـراث قبــل أن   

وفى ضوء هذا الهدف، سعت الدراسة لتغطية كل ما . يندثر تحت وطأة التغير
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التاريخيـة   يتعلق بعادات الزواج، وفق المنهج الفولكلورى بأبعاده األربعـة 
والجغرافية والنفسية واالجتماعية، وجمع مادة فولكلورية فى هذا الشأن، بدءاً 
من عملية التنشئة االجتماعية للفتى والفتاة، ونظرة المجتمع القطرى عمومـاً  
للزواج، ثم انتقاالً إلى مراحل الزواج ذاته كالخطوبة والمهر وجهاز العروس 

، وطبيعـة حيـاة العـروس والمعـرس     )ةاإلصباحي(إلى الدخلة والصباحية 
فى بيت الزوجية، وانتهاء بتناول ما يدور من عادات حول تـأخر  ) العريس(

الزواج، واألشكال المتنوعة منه كالزواج األحادى والتعددى وزواج األرامل 
  .والمطلقات والزواج من أجنبيات

تضم الدراسة مقدمة وعشرة فصول عبر ثالثـة أبـواب، ومالحـق    
ع والكلمات واألمثال الشعبية المرتبطة بعـادات الـزواج، وبعـض    بالمراج

أما الباب األول فهو مدخل للدارسة، ويضـم  . الوثائق، ودليل الجمع الميدانى
والدراسات السابقة لعـادات  . فصلين يدوران حول منهجية الدراسة ومجاالتها

ـ  . الزواج سواء فى قطر أو مجتمعات الخليج األخرى الج والباب الثـانى يع
ويحوى ثالثة فصول تتصـدى للتنشـئة االجتماعيـة    " عادات التهيؤ للزواج"

كمدخل للزواج، ومناقشة قضايا الزواج والخطوبة وإجراءاتهـا وطقوسـها،   
والمهر وجهاز العروس وخاصة نوعه وحجمه والممارسات المتبعـة عنـد   

عادات "أما الباب الثالث فيدور حول . نقـل الدزة، وكيفية التصرف فى المهر
ويستعرض االستعداد لليلة العـرس بخطواتهـا   "الزواج فى المجتمع القطرى 

وإجراءاتها، والدخلة واإلصباحية، والرجل والمرأة فى بيت الزوجيـة، ثـم   
مناقشة بعض العادات المرتبطة بالتأخر فى الـزواج والـدعابات واألمثـال    

اج كـزواج  الشعبية والقصص التى تدور حوله، واألشكال األخرى من الزو
  .األرامل والمطلقات، وتعدد الزوجات والزواج بأجنبيات ونظام التسرى

اعتمدت الدراسة بالدرجة األولى على دليل الجمع الميدانى الذى أعده 
محمد الجوهرى وزمالؤه بعد أن قـام قسـم البحـوث بمركـز التـراث،      

ـ  رى والمشـرف على الدراسة، بإعداد دليل يتناسب مع طبيعة المجتمع القط
للدليل المصرى، وصار مالئماً " خلجنة"وبذلك جرت عملية . والخليج عموماً
وبالتالى بدأ تطبيقه على مجتمعات قطر واإلمارات والكويت . لمجتمع الخليج
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وقـد  . فى المرحلة األولى، والبحرين وعمان والسعودية فى المرحلة الثانيـة 
خبـاريون يمثلـون   راعت الدراسة تمثيل مناطق المجتمع القطرى، فكان اإل

 - الهتمى - مدينة خليفة - الغرافة - الهالل(الدوحة العاصمة وأحياءها المختلفة 
، )الخـور  - أم صالل على (، ومناطق الشمال )معيذر - السلطة  - العزيزية 
كذلك مثلت المهن مثل المـوظفين والتجـار والمـأذون    ). الوكير(والجنوب 
، وربة )الماشطة(ص، والعجافة ، والقاضى البدوى، والغوا)المملك(الشرعى 

  .البيت

ونظراً لكبر حجم الدراسة وكثرة موضوعاتها، فإننا نعرض ألمثلة قليلة 
دخلت  -١: منها، وخاصة بعض مظاهر التغير فى عادات الزواج، فيما يلى 

مرحلة الخطوبة بطقوسها وإجراءاتها مع االتصال الثقافى، إلى الثقافة القطرية 
كما زادت الفترة الفاصلة بينها وبـين العـرس بحكـم    . وصارت جزءاً منها

). إلخ...التعليم والتخرج، عانية الزواج والمسكن والتأثيث (التحديث والتغير 
 -٣. اختفاء عادات التحيير والتسمية والوهبة بحكم التحضـر والتعلـيم   -٢

والحضـر  ) نفاخة طباخـة حالبـة  (تغيرت معايير االختيار للزواج بالبادية 
، ولم )الراتب أو المعاش(، إلى التعليم والعمل بالحكومة )طباخة عدالة غسالة(

يعد للصفات والمعايير السابقة أهمية نظرا لالعتماد على العمالـة األجنبيـة   
استمرار الطقوس والمعتقدات التى تـرتبط   -٤. كالمربية والطباخ والخادمة

كالربط أو أعمال والزواج، والخوف من أذى اآلخرين ) عقد القران(بالملجة 
وكذا الحرص على عدم دخول امرأة مطلقة أو أرملة أو غير موفقة . الكراهية

ارتفاع سن زواج الفتـاة مـن     -٥). عش الزوجية(فى زواجها، إلى الخلة 
لم  -٦. سنة٣٠- ٢٠سنة إلى ١٨- ١٦سنة، والفتى من ٢٢- ١٨إلى  ١٣- ١٢

، )لبادية وبطولة بالحضربرقع با(يعد الزى النسائى أداة تمييز بين المتزوجة 
" الطمـوح "، و"الزبن"اختفاء  -٧). الملفع بالبادية والحضر(وغير المتزوجة 

اآلن من البادية نظرا للتحديث والتحوالت االجتماعية والسياسية والثقافية، فقد 
انحسار الشخصـيات المحوربـة    -٨. كان الزبن يشبه اللجوء السياسى اآلن

والدايـة  ) المشاطة(، والرقيدة والعجافة )لحالقا(كدوائر تراث مثل المحسن 
إقامة المعرس والعروس فى بيتهما الخاص، بدال مـن اإلقامـة     -٩. إلخ...

عند أهل الزوج أو أهل الزوجة، كما صارت الدخلة فى الفندق وشهر العسل 
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تحولت الملجة من عقدها على يد شيخ القبيلـة   -١٠. يقضى فى خارج قطر
أو المجلس أو المسجد، إلى المحكمة الشرعية اآلن علـى   أو المطوع فى بيته

يد قاض شرعى، عدا الشيعة الذين يعقدونها أحيانا فى البيت ليسمع شيخ علم 
  . منطوق العروس، وكما يحدث فى الكويت والبحرين) رجل دين(

  
  عادات الزواج عند بدو شمال سيناء -٢٥

  
دراسـة  : ال سـيناء عادات الزواج لدى بدو شم. نهلة عبد اهللا إمام
 -.إشـراف محمـد الجـوهرى، صـفوت كمـال     / ميدانية لقبيلة الدواغرة

 -أكاديمية الفنـون -) ماجستير(أطروحة  -.ص ٣٣٢-.١٩٩٤القاهـرة، 
  .المعهد العالى للفنون الشعبية

تستهدف الدراسة اتخاذ عادات الزواج كمحور يمكن من خالله فهـم  
ويرجـع  . ية القاطنة فى شمال سيناءالبناء االجتماعى لبعض الجماعات البدو

اختيار هذه المنطقة إلى تميزها الجغرافى كمدخل لمصر، وكـذا لتعرضـها   
لتغيرات حاسمة نتيجة لالحتالل الصهيونى الذى تعرضت له والعـودة مـرة   

كما يرجع اختيار القبيلة إلى أنها تعد أكبر قبيلة . أخرى إلى السيادة المصرية
على سيطرتها على نشاط الصـيد فـى بحيـرة     تسكن شمال سيناء، عالوة

البردويل، على الرغم من اعتبارها فى رأى القبائل األخرى تنتمى إلى أدنى 
السلم، مما يضع العالقة معها فى دائرة التحريم، األمر الذى يـنعكس علـى   

  .تغير خط البداوة التقليدية وأنشطتها، وكذا على تغير عادات الزواج بها

وتتنـاول فـى   . عة فصول عدا الخاتمة والمالحقوتضم الدراسة سب
جزء منها محددات الزواج من حيث نمط سيادة الزواج الداخلى وااللتزام به 
نتيجة للوظائف التى يؤديها خاصة االقتصادية والسياسـية، أو دورهـا فـى    
الحفاظ على الثروة وتضامن القبيلة ومواجهة الصراعات مع القبائل األخرى، 

لزامية الزواج من ابن العم مما انعكس على وجـود الـزواج   وأثر ذلك فى إ
المرتب الذى يقوم على االختيار الوالدى، والذى قد يتم حتـى قبـل مـيالد    

كما أشارت إلى وجود الزواج التبادلى الذى يتم فيه اقتـران رجـل   . األنثى
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وأخته من فتاة وأخيها، وفيما يخص سن الزواج تشير إلى تفضـيل الـزواج   
والذى ساهمت فيه عوامل نمط الزواج  العرفى ونظام تقسيط المهر،  المبكر،

وانخفاض التكلفة االقتصادية للزواج، والـزواج الـداخلى، وارتفـاع قيمـة     
. اإلنجاب، عالوة على الزواج االقتصادى بعد االتجاه إلـى حرفـة الصـيد   

وتتناول أيضا  بدء ارتفاع سن الزواج، والعوامل التى تسهم فى ذلـك مـن   
وتنتقل الدراسة إلى وسـطاء الـزواج   . يث التعليم وتأدية الخدمة العسكريةح

ومدى إسهام نمط الزواج الداخلى فى عدم وجود وسطاء، واألوقات المفضلة 
  . والتى ترتبط بمواسم الرواج االقتصادى فى أوقات الصيف. للزواج

فتبدأ . وتتناول الدراسة فى الفصل الخامس إجراءات الزواج وطقوسه
الخطوبة من حيث معايير االختيار للزواج، واالتفاق بين أسرتى العروسـين  ب

وفترة الخطوبة، العالقة بين الخطيبين، تنشئة الفتاة إلعدادها للحياة الزوجيـة  
بجميع أدوارها، شبكة العروس، حيث تستعرض أنماطها والحلى الذهبية التى 

ثم . غيرات التى لحقت بهايشتريها والد العروس لها، وأنواع حلى الشبكة، والت
تنتقل إلى جهاز العروس ومكوناتها، سـواء مـن المالبـس أو المتطلبـات     

) الفصـلة (وعن عقد القران استعرضت الفرق بين العقد العرفـى  . األخرى
ثم انتقلت إلى المهر من حيث قيمته، ونظـام  . وتوثيق العقد بالطريق الرسمى

ثـم  . سداده، وأسباب رد المهـر  تقسيط المهور، وأوجه إنفاق المهر، وموعد
انتقلت إلى استعدادات الزفاف من حيث استعدادات كل من العروس والعريس 

وبدأت باستعراض استعدادات العـروس وتتضـمن الحفـوف،    . وأسرتيهما
والتخضيب بالحناء، حمام العروس، وإعداد مالبس العرس، تلقين العـروس  

ا استعدادات العريس فتتضـمن  أم. الدرس األول فى الحياة الزوجية ودورها
وإعداد منزل الزوجيـة، والـدعوة لحضـور    . إعداد مكان االحتفال بالزفاف

كما تناولـت احتفـاالت الزفـاف وطقوسـها واألغـانى      . االحتفال وكيفيته
حيث كان يتم بـالقوة فيمـا   (المصاحبة، وكيفية أخذ العروس لمنزل الزوجية 

والممارسـات  ) الخلـة (وجية ، وطريقة دخول العروس إلى منزل الز)مضى
التى تجرى من رش الملح إلى الغناء والرقص واالحتياطات المختلفة لحماية 

كما قدمت وصفا لثـوب زفـاف العـروس بأجزائـه     . العروسين من الحسد
ثم انتقلت إلى فض البكارة وممارستها، وكيفية التصرف فى دمـاء  . المختلفة
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فى اليوم التالى للزفاف، والمأدبـة   البكارة، وحمام العروس والفرح الذى يقام
التى تقام لهذا الغرض وكيفية إعدادها وتقديم طعامها، والمشاركة االجتماعية 
لألهل فيها ورفع الرايات البيضاء احتفاالً بالمناسبة، وكيفية استقبال المهنئين، 

  . وعدد أيام االحتفال

مـرأة بعـد   ثم تنتقل الدراسة فى الفصل التالى إلى تناول الرجل وال
الممارسات المختلفة (الزواج، حيث تتناول األسبوع األول فى حياة الزوجين 

وانتهاء فترة تميز العروسين بانتهاء األسبوع األول، ثم تنتقل إلى تعـدد  ) فيه
الهدية التى يقدمها الزوج إلى زوجته (الزوجات وأسبابه وشروطه والرضوة 

ف قيمتها، والفرق بـين الطـالق   واختال) عند اعتزامه الزواج بزوجة جديدة
واختتمت هـذا  . والشرود وأسبابهما، والممارسات المتبعة فى حاالت الشرود

) هتك العرض(الجزء بتناول القضاء العرفى فى حاالت االعتداء على النساء 
سواء من حيث المساس بالسمعة أو االعتداء البدنى وكيفيته، واختالف أحكامه 

خصصت الدراسة الفصل األخير لتناول األغـانى  و. تبعا الختالف الحاالت
التى تؤدى فى مناسبة الزواج، سواء تلك الخاصة بالنمط التقليدى للزواج أو 

وأخيراً نمط الشـعر  . النمط المتغير نتيجة لالحتكاك ببعض الثقافات المغايرة
  ). السامر(العاطفى الذى يؤدى فى األفراح 

  
  ة تغير فولكلور العاصمة اإلقليمي -٢٦

  
: مالمح تغير عادات الزواج بمدينة دمنهور. فايز عوض على الخولى

 -.إشراف علياء شكرى/ دراسة لديناميات تغير فولكلور العاصمة اإلقليمية
 -جامعة عين شمس  -)ماجستير(أطروحة -.ص٣٤٦ -.١٩٩٧القاهرة، 

  .قسم االجتماع -كلية البنات 

ر اإلقليمـى فـى   تستهدف الدراسة تحديد خصائص وسمات الفولكلو
إطار النمط الثقافى للمجتمع المصرى، والعوامل والديناميات المـؤثرة فـى   

وتضـم  . تغيره، والتى قد تعكس التغير فى المجتمع المصرى بصفة عامـة 
يستعرض الفصـل الخـامس،   . الدراسة خمسة فصول عدا النتائج والمالحق
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اول األوقات المفضـلة  ويبدأ بتن. والذى يمثل صلب الدراسة، نتائجها الميدانية
العوامـل االقتصـادية   (إلتمام  الزيجات، والعوامل المؤثرة فى هذا التفضيل 

الذى يتمثل (واالختيار للزواج، من حيث أسلوب االختيار ) والمناسبات الدينية
ومجال االختيـار  ) فى االختيار الوالدى أو الشخصى أو أسلوب يجمع بينهما

ماء الطبقى والمستوى التعليمى والمهنة والـدخل  ودور األبعاد القرابية واالنت
والملكية وبعض العوامل الشخصية والمهارات والقدرات الخاصة فى تحديـد  
ذلك، وسن الزواج واختالفه وتغيره نتيجة لتغير قيمة الزواج المبكر، ووسيط 

الذى تستعرض الدراسة ) الخاطبة(الزواج من حيث اختفاء الوسيط المحترف 
يقة التى يتبعها فى اختيار العروسين واالقتصـار فـى الوقـت    سماته والطر

الحالى على الوسيط المتطوع من األهل واألصدقاء والـزمالء وذلـك فـى    
وتنتقل الدراسة إلى تنـاول قـراءة   . الشرائح التى ال تفضل الزواج القرابى

الفاتحة والتى تتم بعد عملية جس النبض التى تقوم بها سـيدات مـن أسـرة    
ذلك فى حالـة الـزواج   (ثم التقدم بطلب العروس بصورة رسمية  .العروس

وتتويج االتفاقات التمهيدية بقراءة الفاتحة التـى  ) مـن خارج الدائرة القرابية
تتم فى منزل أسرة العروس، وبعض الطقوس االحتفالية، وحاضرى قـراءة  

الف الفاتحة، والهدية المقدمة من العريس إلى العروس بهذه المناسبة، واخـت 
قيمتها ونوعيتها تبعا للطبقة واألصول الريفية والحضرية والوليمة التى تقـام  

  .بهذه المناسبة

ثم تتناول الدراسة الخطوبة من حيـث خطوبـة األطفـال، ودبلـة     
الخطوبة، وموعد تقديمها والمعتقدات المرتبطة بها، وتوجيه الـدعوة لحفـل   

مكتوبة على بطاقات، والقـائم  الخطبة، واختالفها ما بين الدعوة الشفاهية وال
واحدة قبل الخطبة وأخـرى أثناءهـا وثالثـة    (بتقديمها ووليمة حفل الخطبة 

، ومكان االحتفال بها، والعروض الفنية المقدمة فيها، وزفة العروسين )بعدها
كما . لحضور االحتفال، واختالفها تبعاً للطبقة واالنتماءات الريفية والحضرية

العالقة بين الخطيبين من حيـث الزيـارة والخـروج     تناولت الدراسة أيضا
والهدايا المتبادلة ومناسباتها ونوعيتها، والشبكة وقيمتها ونوعيتهـا وكيفيـة   
االتفاق عليها وتقديمها والهدايا المقدمة  من العريس إلـى العـروس بهـذه    

  . المناسبة واختالفها حسب الشرائح الطبقية واالنتماءات الريفية والحضرية
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تنتقل الدراسة إلى المهر والتغيرات التى أدت إلى بـدء انـدثاره    ثم
واالتجاه إلى مشاركة األسرتين فى إعداد منزل الزوجية فيما بين الحضريين 
مع استمراره بين الريفيين، وخاصة من الطبقة العليا، واالتفاقات التـى تـتم   

ثم تنتقل . يه، وكيفية التصرف ف)تقبيض المهر(لتحديد المهر وطريقة تسليمه 
الدراسة إلى تناول عقد القران من حيث موعـده، والقـائم بـه، والطقـوس     
والممارسات المرتبطة به، ومكان إتمامه والوالئم المقدمـة بمناسـبته، كمـا    
تتناول جهاز العروس من حيث اإلعـداد والمكونـات، واختالفـه حسـب     

ز والممارسـات  االنتماءات الطبقية، وحسب نمط إقامة العروسين، زفة الجها
  . االحتفالية المصاحبة للزفة والتغيرات التى حدثت بها

وتتناول النقطة التالية الزفاف من حيـث الـدعوة لحفـل الزفـاف،     
وموعدها، وكيفيتها، والقائم بها، وليلة الحناء وتغيراتها واختالف مظاهرهـا  

ا بين حنة االحتفالية حسب الشرائح االجتماعية والمهنية واختالف االحتفال فيم
حالقة العريس واستمرار ممارسـتها  . العريس والوليمة المقامة لهذا الغرض

االحتفالية وخاصة بين بعض شرائح الطبقة الوسطى وتقلصـها بـين بـاقى    
مسكن األخ األكبر (حمام العريس من حيث مكان االستحمام . الشرائح الطبقية
  .هوالممارسات والمعتقدات المرتبطة ب) أو منزل األسرة

ثم تنتقل الدراسة إلى حمام العروس وما طرأ عليه من تغيرات مـن  
حيث إتمامه فى الحمامات العامة التى يتم حجزها خصيصاً لهـذا الغـرض   
وخاصة فى الطبقات العليا والوسطى والزفة المصاحبة له، والتحـول إلـى   
إتمامه فى حمام منزل أسرة العروس، والممارسات المرتبطة بـه ومراحلـه   

ث يتم على مرحلتين األولى فى ليلة الحناء بعد إتمام النظافة الشخصـية  حي(
والتى تتضمن الحفوف وتساعد فى أدائها إحدى القريبات وترتدى العـروس  
بعده مالبس منزلية جديدة، والثانى ظهر يوم الزفاف قبل التـزين اسـتعداداً   

وس، الذى وبخصوص زينة العروس تتناول الدراسة مكان تزيين العر). للزفة
، أو فى منزل أسرة العـروس، حيـث يسـتدعى    "الكوافير"يتم إما فى محل 

وتغير ذلك بعد أن كان يتم على يـد  . الكوافير إليه لتزيينها وتصفيف شعرها
وتستعرض الدراسة بعد ذلـك أزيـاء العـروس فتبـدأ بمالبـس      . الماشطة
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ية إعـدادها  العـروس سواء فى ليلة الزفاف، أو ما يتكون منه جهازها، وكيف
والقائم بدفع تكاليفها، وتنتقل إلى أزياء العريس واختالفها تبعـاً لالنتمـاءات   
الريفية والحضرية واالختالفات الطبقية والتغيرات التى طرأت علـى هـذه   

ثم تستعرض الدراسة بعد ذلك زفة العروسين والتـى تبـدأ بزفـة    . األزياء
ثـم إلـى محـل    ) العروسأو منزل (العريس من منزله إلى محل الكوافير 

حتى ينتهى إلـى المكـان المخصـص    ) اللتقاط الصور التذكارية(التصوير 
والعروض ). إلخ... منزل أسرة العروس أو أحد األندية االجتماعية(لالحتفال 

من الرقص والغناء المقدمة فيها سـواء مـن المحتـرفين أو مـن األهـل      
  .إلى  منزل الزوجية واألصدقاء، ثم الزفة مرة أخرى من مكان االحتفال

وتنتقل الدراسة إلى ممارسة فض البكارة وتغيراتهـا، واألشـخاص   
الذين يحضرونها، وطريقة إتمامها والقائم بعملية الفض، والصباحية وطقوسها 
وممارستها وتغيراتها، وكذا طقوس وممارسة األيام السبعة األولى حتى يـوم  

مة التى تقدمها العـروس للمهنئين السبوع، والمظاهر االحتفالية للسبوع والولي
ثم تتناول بعد ذلك عيد الزواج وهو االحتفـال  . من األسرتين والقائم بإعدادها

وتعد إقامته من التغيرات الحديثة . الذى يقام بمناسبة مرور عام على الزواج
كما يعد مناسبة لتبادل الهدايا بين الزوجين، وتقديم هدايا إليهما مـن أفـراد   

ثم تنتقل الدراسة إلـى زواج  . فى االحتفال الذى يقام فى ذلك اليومأسرتيهما 
األرامل والمطلق والمطلقة والطقوس والممارسات المتبعة فى هذه الزيجـات  
وتختتم الدراسة بتقديم نماذج من أغانى الفرح سـواء مـن أغـانى الفـرق     

  . المتخصصة أو من األغانى الشعبية
  

  ماراتعادات وتقاليد الميالد فى اإل-٢٧
  

سوسيولوجيا العادات والتقاليد لمرحلة المـيالد  . موزة عبيد غباش
دار القراءة للجميع للنشـر والتوزيـع،   : دبى -.١ط-. فى مجتمع اإلمارات

  .ص٢٥٤ -.١٩٩٨

يستهدف الكتاب  تقديم دراسة لجمع عناصر التـراث الشـعبى فـى    
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حياة األسـرة  مجتمع اإلمارات فيما يخص عادات الميالد باعتبار أن مفهوم 
يعد إطاراً لفهم األسرة وخصائصها ومكوناتها، لفهم السياق االجتماعى الذى 

  .يحيط بها والركائز الثقافية التى ترتكز عليها

يـدور  . ويضم الكتاب أربعة عشر محوراً، عدا المقدمـة والخاتمـة  
المحور األول حول الحمل من حيث السن المناسب للحمل واإلعـالن عنـه،   

ثم . ة الحمل، والحفاظ عليه وكيفية التغلب على مشكالته الصحيةوحساب فتر
انتقلت إلى اإلجهاض ومحاوالت معرفة نوع الجنين والمعتقـدات المتصـلة   

وينتهى باستعراض رغبات حدوث . بالحمل، ومحرمات أو محظورات الحمل
ويتناول المحور الثانى الوحم مـن حيـث   . الحمل والتغيرات التى حدثت بها

، والمأكوالت المرغوب فيها أثناء الوحم، والمـأكوالت الممنوعـة،   أعراضه
ويتنـاول المحـور   . والوحم وتفسيراته، والوحم والوضع االجتماعى للمـرأة 

الثالث الوالدة بدءاً من مرحلة ما قبل الوالدة، وتجهيزات الوالدة، وممارسات 
ودور الداية فى  تسهيل الوالدة، وعالمات الوالدة، ثم ينتقل إلى مرحلة الوالدة

كمـا  . هذه المرحلة، وحاضرات الوالدة والهدايا المقدمة للداية بهذه المناسبة
تناول مرحلة ما بعد الوالدة من قطع الحبل السرى وحفظ المشيمة والمعتقدات 

  .المرتبطة بذلك

ويدور المحور الرابع حول مرحلة ما بعد الوالدة من حيث تنظيـف  
لمولود وتحميمه وتكحيله، والممارسات المتبعة فى األم بعد الوالدة وتنظيف ا

ثم ينتقل هذا المحور إلى مالبس األطفال وزينتهم، وحالقة شعر الطفل، . ذلك
كما يتناول النفاس والمعتقدات . والقائم بالحالقة والممارسات المتبعة فى ذلك

ويخصـص  . المرتبطة بحدوثه والممارسات التى تهدف إلى إبعاده أو عالجه
حور الخامس للمشاهرة من حيث مسمياتها المحلية، وقواعد الوقاية منهـا  الم

والحاالت المحظورة، وممارسات الوقاية والمعالجة، والمشـاهرة الظـاهرة   
  . وتفسيرها

ويتناول المحور السادس إخفاء نوع المولود والمعتقـدات المرتبطـة   
عتقدات المرتبطة ويدور المحور السابع حول والدة التوائم، من حيث الم. بذلك

ويتناول المحور الثـامن تسـمية   . بوالدة التوائم وطرق تنظيفهم ورضاعتهم
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الطفل من حيث القائم بتسمية واستخدام أسماء الـذكور واإلنـاث والعكـس    
والعوامل المرتبطة بتسمية األطفال، والتسميات، والنذور، وأسـماء التـدليل   

حقيرية وأسبابها واألدعية واألقوال والتصغير ومدلوالتها، والتسمية الشاذة والت
ويخصص المحور التاسع للرضاعة والفطام من حيث مـدة  . المرتبطة بذلك

الفطام، وغذاء األم فى فترة الرضاعة والمعتقدات الخاصة باألطعمة التى تدر 
لبن األم، والممارسات المتبعة فى حاالت انقطاع اللبن والمعتقدات المرتبطـة  

وبخصوص الفطام تتناول الطرق . ه وكيفية عالج ذلكبرفض الطفل لثدى أم
ويدور المحور العاشر حول الحمل الكاذب مـن حيـث   . المتبعة لفطام الطفل

  . أسبابه وتفسيره فى المعتقد الشعبى

ويتناول المحور الحادى عشر العقم من حيث التسمية المحليـة لـه،   
. كون المـرأة عـاقراً  وأسبابه فى الرؤى الشعبية، والفترة التى يتقرر بعدها 
الذهاب إلـى الدايـة،   (واألساليب الشعبية المستخدمة فى عالج تأخر الحمل 

، كما يتناول أيضاً الممارسـات المتبعـة   )المطوعة، النذر، اللجوء إلى الدواء
كما قدمت وصفاً للممارسات الطبية . لتجنب العقم والقائم بعالج المرأة العقيم

الممارسات التى تقوم بها المرأة لمنع الزوج مـن   والغيبية لعالج العقم، وكذا
كما تناولت أيضاً ردود فعل الزوج واألقارب نحـو  . الزواج بغيرها لإلنجاب

  . تأخر الحمل والعقم والطرق المتبعة الكتشاف عقم الرجل وعقم المرأة

وينتقل المحور الثانى عشر إلى اإلجهاض من حيث أسبابه وعالماته 
سباب إلى أسباب طبيعية ونفسية وغيبية، وطرق عالجـه  وتقسم األ. وعالجه

شعبياً ودينياً، واستعراض العديد من وسائل العالج هذه، كمـا تنـاول ردود   
  . الفعل  االجتماعى لحدوث اإلجهاض

وركز المحور الثالث عشر على الختان من حيث احتفالية ختان الولد 
حتفال، واستعرض بعضاً وكيفية االحتفال وحضور األب لهذا اال) البنت(دون 

من األمثال واألغانى الشعبية التى يتم ترديدها فى هذه المناسبة، وسن الختان 
وكيفية أدائه واألدوية المستخدمة فى عالجه، وكذا األدوات المستخدمة فيـه،  
وكيفية التخلص من مخلفات الختان، والختان الفردى والجمـاعى، والهـدايا   

وتنتهى الدراسة بالمحور الرابع عشر الذى يتناول  .المقدمة للطفل بعد الختان
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التنشئة االجتماعية من حيث تهيئة الطفل للنوم، ومكان النوم، والممارسـات  
واألغانى المستخدمة لتنويم الطفل، والنوم المستقل والعوامل المحددة له مـن  

واختتمـت بتقـديم   . حيث العامل الدينى، واالقتصادى، واإلنسانى والغريزى
  ). المنز(لسرير الطفل  وصف

  
  عادات الزواج والطالق عند األقباط-٢٨

  
عادات الزواج والطالق عنـد األقبـاط بـين    . سامية قدرى ونيس

 -.إشراف علياء شـكرى /دراسة ميدانية بمحافظة الجيزة: الشريعة والواقع
جامعة  -كلية البنات-قسم االجتماع-).دكتوراه(أطروحة -.١٩٩٩القاهرة، 

  .صفحة٢٤٥ -.عين شمس

يستهدف هذا البحث الكشف عن العوامل التى تؤدى بالشخص إلـى  
وهنا تحـاول الدراسـة   . تغير عالقته بالمقدس من خالل إقدامه على الطالق

مقارنة الثقافة المثالية متمثلة فـى الشـريعة المسـيحية وقـوانين األحـوال      
اسـة  وبـدأت الدر . الشخصية من ناحية باألنماط الواقعية من ناحية أخـرى 

بمناقشة أسباب زيادة معدالت الطالق بين األقباط، إلى حد أنها برزت كقضية 
. استأثرت باهتمام الرأى العام وأثارت جدال حول مناقشة قـوانين الكنيسـة  

ووصل األمر إلى ظهور دعاوى تشجع الطالق، وتنـادى بوجـود كنيسـة    
ية سـريعة  وأرجعت الباحثة ذلك إلى ما يحدث من تحوالت اجتماع. للمطلقين

صاحبها تغير فى أنماط السلوك، نتيجة النتشار العلمانية والمفـاهيم الجديـدة   
مثل الحرية الفردية والمتعة الشخصية، مما أضعف الضوابط االجتماعية أمام 
انهيار القيم الدينية، ومن ثم ضعفت قدسية الزواج، واصطبغ بصبغة ماديـة  

نتشار التعليم وما يصاحبه من هذا فضالً عن ا. تركز على السعادة الشخصية
  . استغالل اقتصادى للمرأة، وظهور مفاهيم جديدة فى عالقتها بالرجل

يشتمل البحث على ثمانية فصول فضالً عن المالحق، يعرض األول 
. اإلطار النظرى من خالل قضايا االتجاه النسوى ونظرية القوة واتخاذ القرار

على المستوى العـالمى والعربـى   (ويناقش الفصل الثانى الدراسات السابقة 
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وذلك من حيث الموضـوع والمـنهج   . فى ضوء الدراسة الراهنة) والمحلى
ويرسم الفصل الثالث اإلطار المنهجى للدراسـة  . المستخدم واألطر النظرية

الميدانية، بداية من الدراسة االستطالعية واختيار مجتمع وحـاالت البحـث،   
. ج واألدوات المستخدمة ثم تحليل الخطابومصادر جمع البيانات وأهم المناه

وينفرد الفصل الرابع بعرض للسمات السوسيولوجية لألقباط المصريين بعامة 
واألرثوذوكس بخاصة، من حيث أصولهم، وأعدادهم، وأماكن تركزهم، وأهم 

يلى ذلـك نبـذة   . وظائفهم، والبناء الكنسى للكنيسة األرثوذوكسية وتقسيماته
فى المسيحية، وتاريخ دخول قضايا األحوال الشخصية  عـن مصادر التشريع

للمحاكم المدنية مع تقديم لمحة عن إيبارشية الجيزة، بوصفها اإلطار المكانى 
  .للدراسة الميدانية

ويسعى الفصل الخامس إلى تقديم رؤية عن الزواج كمقدمة لدراسـة  
صم، تكسـبه  الطالق بين األقباط، فالزواج يقوم على فكرة االتحاد غير المنف

فى هذا اإلطار، تناولت الدراسة . طقوس الزواج صفة الشرعية واالستمرارية
المحددات االجتماعية والثقافية للزواج، كسن الزواج، وعملية االختيار، ودور 
الوسطاء، واألوقات المفضـلة إلتمـام الـزواج، والخطبـة فـى المفهـوم       

ية وغير رسمية، وفسخ األرثوذوكسى، وما يرتبط بها من مراسيم دينية رسم
ثم التعرض لطقس حفـل  . الخطبة وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات

، الذى يتضح من صلواته الغاية من الزواج المسيحى بأنـه  )اإلكليل(الزواج 
اتحاد الزوجين فى جسد واحد، لذا ألزمت الكنيسة أبناءها بالحفاظ عليه وعدم 

إلى جانب بعض الممارسات الشعبية  هذا. تدنيسه أو فصمه بالطالق أو الزنا
  . لحفل الزفاف التى ال تختلف عن الواقع الثقافى  المصرى فى إطاره العام

ويتناول الفصل السادس العوامل المؤدية إلى انهيار الزواج، حيـث  
يتضح أن انهيار العالقة الزوجية قد يكون نتيجة لعامل واحـد، أو محصـلة   

ومن أهـم  . قوتها وفقاً لدورة حياة األسرة للعديد من العوامل، تتدرج بحسب
نمط إقامة الزوجين، وسن الزواج، واالختيـار للـزواج، واتخـاذ    : العوامل

قـرار الزواج، وعجز الزوج عن اإلنفاق أو بخله أو افتقاد اإلشباع الجنسى، 
والخيانة الزوجية، ونسق المعتقدات، وقوة المرأة وتأثيرهـا علـى اسـتقرار    
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وقد عالج الفصل السابع قضية الطالق عند األقبـاط، بـدأت   . الحياة الزوجية
بمناقشة الطالق فى المسيحية من حيث طبيعته ومدى مشروعيته والحـاالت  
التى يسمح فيها بالطالق مروراً بقرار الطالق ومدى مشروعيته، وهل مـن  
حق أحد الزوجين أن يتخذ القرار منفرداً، أو باتفاقهمـا معـاً، ثـم عـرض     

التحكيم بين الزوجين، سواء على مستوى الزوجين فـى وجـود    إلجراءات
بعض األطراف كرجال الدين، أو على مستوى الوحدة المعيشـية، ثـم فـى    
المجلس اإلكليريكى لإليبارشية أمام أعضاء المجلس وفى حضـور الكـاهن   
المسئول عن األسرة، أو على نطاق أكبر حين يمثل الزوجان أمام المجلـس  

ام المختص بنظر قضايا األحوال الشخصية، وينتهى بعـرض  اإلكليريكى الع
ألهم ميكانيزمات اإلفالت من قيود الزواج عندما يصبح الطـالق مسـتحيالً،   
وذلك بقبول األمر الواقع، أو بتغيير الدين، أو االنتحار، أو تغييـر الملـة أو   

  .الطائفة

فضالً . قوانتهت الدراسة إلى أن هناك تزايداً مستمراً فى معدالت الطال
عن الهوة بين طبيعة الطالق كما تعكسها الشريعة المسيحية وبين الممـارس  

واتضح ذلك من خالل آليات التحايل على الشريعة والقوانين المنظمة . بالفعل
. وهنا برز بوضوح دور العوامل المجتمعية فى إحداث هذه الهـوة . للطالق

 –الراديكـالى   –اه القـوى  فضال عن ذلك، أكدت الدراسة الميدانية أن االتج
يقفز فوق معطيات الواقع، ويفتقر إلى الصدق فى تفسير العالقات بين الرجال 
والنساء فى مجتمعنا، بسبب القهر الذى تتعرض له المرأة من قبـل التقاليـد   

هذا، فى حين دعمت الشواهد اإلمبيريقيـة نظريـة القـوة    . الدينية الصارمة
من القضايا التى تخص العالقة بين الـزوجين  واتخاذ القرار فى تفسير كثير 

فهناك حاالت لنساء تميل إلى إحداث مشـكالت عنـدما   . فى موقف الطالق
وهنا تبادر بطلب الطالق، كما تـزداد  . تمتلك مصادر القوة كالتعليم والتكسب

وفى الحاالت التى يبـادر فيهـا   . قوة المرأة مع انخفاض مصادر قوة الرجل
المرأة تلقى مزيداً من الدعم المادى من قبل المؤسسات   الرجل بالطالق، نجد

ومن هنا ال يؤدى الطالق إلى اإلفقـار وتـردى أوضـاع المـرأة     . الدينية
وأوضحت الدراسة أيضاً، أن التحكيم بين الزوجين يسـير فـى   . االقتصادية

 - نظراً لعدم شرعية الطالق فى المسـيحية  –قنوات ال تأخذ الشكل الشرعى 
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حيث يبـدأ األمـر بـاللجوء إلـى     . بع من ثقافة المجتمع المصرىولكنها تن
الطـرق العرفية لفض النزاع بين األفراد، بوجود أب اعتراف الزوجين، ثم 

وقد تبين أن حاالت البحث لم تسـلك فـى   . فى المجلس اإلكليريكى بعد ذلك
نفس القنوات، بل كثيراً ما خرجت عنها، خاصة عندما يحتدم الصراع بـين  

ويعد التحكيم فى . جين مما ال يجعل هناك إمكانية للتدخل والتوفيق بينهماالزو
نطاق المجلس اإلكليريكى العام نهاية المطاف بالنسبة للصراع بين الزوجين، 

ويتمثل دور المجلس فى محاولة حسم الصراع . الذى عادة ما ينتهى بالطالق
للمرة الثانية فـى   بين الزوجين، إلى جانب تمكين  أحد الزوجين من الزواج

  .حالة اعترافه بالطالق، أو بطالن الزواج بحسب األسباب التى تقرها الكنيسة
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نظر كتابه، علـم الفولكلـور، المجلـد    ا. األقسام الفرعية لكل قسم رئيس

األول، األسس النظرية والمنهجية، طبعات متعددة، دار المعرفة الجامعية، 
  . اإلسكندرية
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المفاهيم والمصطلحات األنثروبولوجيـة، ترجمـة   . موسوعة علم اإلنسان
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الجزء الثالث من دليل العمل (وقد صدرت له طبعة جديدة منقحة وموسعة 
عن دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ) الميدانى لجامعى التراث الشعبى

  . ١٩٩٥، وأخرى عام ١٩٩٣

إنو ليتمان هو مؤلف الدراسة التى تناولت بالعرض والتحليـل رسـالة   و) ٥(
  ".السفر الجليل فى أخالق وعادات سكان وادى النيل"
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كانت تلك األسئلة هى نواة القسم الخاص بالموت من دليل أسـئلة دورة  ) ٦(
محمـد الجـوهرى   : الحياة الذى وضعته باالشتراك مع زمالء لى، انظر

لياء شكرى، الدراسة العلمية للعـادات والتقاليـد   وعبد الحميد حواس وع
  .١٩٦٩الشعبية، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، 

انظر فى مقدمة الدليل عرضاً مفصالً للتعريف بالـدليل كـأداة للجمـع    ) ٧(
الميدانى المنظم، تستعرض أهميته، ومنطق بنائه وتقسـيم موضـوعاته،   

اغة أسئلته، وبعض التحفظـات  والمصادر التى تم االعتماد عليها فى صي
والمالحظات على صياغة تلك األسئلة، وأخيرا فقرة مهمة مطولـة فيهـا   

انظر محمد الجوهرى وعلياء شكرى، وعبد الحميد . توجيهات فنية للجامع
حواس، دليل العمل الميدانى لجامعى التراث الشـعبى، الطبعـة الثانيـة،    

، ١٩٩٣الجامعية، اإلسكندرية،  ، دار المعرفة)دورة الحياة(الجزء الثالث، 
  .٤٦- ١٩ص ص 

ال تفوتنى اإلشارة إلى اهتمام الزميل الـدكتور فـاروق العـادلى فـى     ) ٨(
بجانب من هذا الموضوع، هذا فضـال  ) عن السودان(رسالتـه للدكتوراه 

فى قسم االجتمـاع  ) عن المجتمع القطرى(عن رسالة تمت تحت إشرافه 
دير مقاال لألستاذ صـفوت كمـال بعنـوان    كما أذكر بالتق. بآداب القاهرة

الزواج ومناهج دراسته كظاهرة فولكلورية، مجلة الفنون الشعبية، السـنة  "
وله أيضـا كتـاب   . ٢٥- ١٩ص ص ) ١٩٦٩سبتمبر ( ١١الثالثة، العدد 

من عادات وتقاليد الزواج فى الكويت، الكويت، وزارة اإلعـالم،  : بعنوان
دراسة الدكتور محمد أحمد غنيم،  أشير كذلك إلى) . صفحة ١١٩( ١٩٧٠

دراسة أنثروبولوجية، دورة : العادات والتقاليد الشعبية فى محافظة الدقهلية
. ١٩٩٦الميالد، المنصورة، : الحياة من الميالد حتى الزواج، الجزء األول

  .١٩٩٦الزواج، المنصورة، : الجزء الثانى

رزة فى ميدان دراسة لم يتسع المجال لعرض رسالة مهمة تمثل عالمة با) ٩(
دورة الحياة، سعاد محمد عبد العزيز خميس، عادات دورة الحياة، دراسة 

ورسالة ثانيـة  . فولكلورية لقبيلة المحس النوبية، التى سلفت اإلشارة إليها
عن السودان أيضا ذات مستوى ممتاز، إسماعيل على الفحيـل، دراسـة   
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ردفان بالسـودان، دراسـة   أنثروبولوجية لفولكلور قبيلة الحمر بمديرية ك
وصفية تحليلية، رسالة ماجستير، إشراف محمد الجوهرى، أجيزت مـن  

وكـذلك دراسـة   . ١٩٨١قسم االجتماع، بكلية اآلداب، جامعة القـاهرة،  
إسماعيل الفحيل وآمنة راشد الحمدان، عادات الميالد فى مجتمع اإلمارات 

كز التـراث الشـعبى   دراسة ميدانية، مر. العربية المتحدة وقطر والكويت
وتحت التسجيل، وإن . ١٩٩٧لمجلس تعاون دول الخليج العربية، الدوحة، 
أنور حنا، مالمح التغير فى : كانت قد تمت بالفعل، رسالة ماجستير أعدها

دراسة للمناطق الثقافية، إشـراف عليـاء   . عادات الموت بمحافظة المنيا
  .شكرى

، ومصطفى جـاد، الفولكلـور   محمد الجوهرى، وإبراهيم عبد الحافظ) ١٠(
، المجلـد الثانــى،   ٢٠٠٠بحوث ودراسـات، المجلـد األول،   . العربى
، مركز البحوث والدراسات االجتماعيـة، كليـة اآلداب، جامعـة    ٢٠٠١
  .القاهرة
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  الفصل الثامن
  ديناميات التجديد فى العادات الشعبية 

  )*("دراسة لبعض عادات الميالد"
  

تعد العادات الشعبية من أكثر جوانب التراث الشعبى تشعباً فـى حيـاة     
وقـد أدى  . اإلنسان، حيث تتعدد وتتنوع لتضم معظم جوانب الحياة اإلنسانية

يه واإلنسان الذى أبدعها، بحيث هذا التشعب إلى ارتباطها بالمكان الذى تنشا ف
أصبحت المحرك الذى يتحكم فى أفعاله، فيخضع لها على الرغم من إبداعـه  

ومن هذا المنطلق استطاعت العادات الصـمود والبقـاء سـواء فـى     . إياها
المجتمعات التقليدية التى يتمتـع التـراث فيهـا بـالقوة المطلقـة، أو فـى       

وذلك انطالقاً من قدرتها . ر والتجديدالمجتمعـات التى تخضع لعوامل التغيي
. على التشكل وابتكار أشكال جديدة تناسب التغيرات التى تجرى من حولهـا 

ولذا يمكن القول بأن العادات هى المرآة التى يمكـن مـن خـالل دراسـتها     
الوصول إلى فهم المجتمع الذى توجد فيه، حيث تعكـس تغيراتهـا مظـاهر    

لجوانب األخرى من هذا المجتمع، وعلى ذلـك  التغير وعوامله وعملياته فى ا
فإن محاولة رصد حركة اإلبداع فيها يقودنا إلى ضرورة اإلحاطة بالديناميات 
التى تدفع إليه، واألبعاد السوسيولوجية له، والتى قد تكون على مستوى الفرد 

  .أو الطبقة أو المهنة

، فإن تناولنا لرصد ولما كان ميدان العادات كما أشرنا ميداناً رحباً واسعاً  
. عملية اإلبداع فيه ال بد وأن تنصب على مجال واحد من هذا الميدان الرحب

وعلى ذلك فقد اتجهت الباحثة الختيار عادات الميالد كمجال محـدد لتحليـل   
  :ويرجع هذا االختيار إلى عاملين. ديناميات اإلبداع وأبعاده المختلفة

                                                            
االجتماع المساعد، كلية اآلداب،  كتبت هذا الفصل الدكتورة منى الفرنوانى، أستاذ علم) *(

  .جامعة عين شمس
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ان العادات بصفة عامـة وعـادات   يعود إلى اهتمام الباحثة بميد :األول
دورة الحياة بصفة خاصة، حيث كانا مجاال لدراسـتها التـى تقـدمت بهـا     

بعض مالمح التغير االجتماعى "للحصول على درجة الدكتوراه تحت عنوان 
والثقافى فى الريف المصرى كما تعكسه عادات دورة الحياة، دراسة متعمقة 

ة عين شمس تحت إشراف األسـتاذة  جامع –من كليـة البنات " لقرية مصرية
  . )١(١٩٨٩الدكتورة علياء شكرى عام 

وقد كان هذا االهتمام دافعاً إلى محاولة إجراء مزيد من الدراسات فـى  
هذا المجال انطالقاً من محاولة االستفادة من الخبرات الميدانية السـابقة فـى   

ر التراث الشـعبى  إثراء الدراسات، التى قد تسهم فى فهم الديناميات التى تبلو
وتبرز خصوصية المجتمع المصرى من خـالل دراسـات محـددة علـى     

ورأت الباحثة البدء بدراسة عادات الميالد باعتبارها . مجتمعات محلية مختلفة
  .أول مرحلة من مراحل دورة الحياة

أن نتائج هذه الدراسة قد أبرزت ضـرورة االهتمـام بتنـاول     :والثانى
ب المختلفة لعادات دورة الحياة مـع إفـراد دراسـة    قضايا التغير فى الجوان

خاصة بكل جانب منها، لما تتميز به من ثراء فى مجال الممارسات وتنـوع  
وتعدد فى العوامل والديناميات التى تدفع إلى إحداث التغيـر وخاصـة فـى    

كما أن لهذه العادات جوانـب لهـا القـدرة علـى     . القرى القريبة من المدن
لى مقاومة التغير والصمود أمامه، بـل ونسـتطيع القـول    االستمرار وكذا ع

  .القدرة على تعديل مسار التغير

  :وقد أسهمت هذه النتائج فى بلورة فرضين

إلى أى حد يسهم القرب الجغرافى مـن المـدن وبصـفة خاصـة     ) ١(
فى إحداث التغير فى القرى المحيطة فـى  ) كمتغير مستقل(العواصم 

  .عادات الميالد مجال العادات الشعبية وخاصة

هل التغير فى هذه المناطق يمكن أن يتخذ كمحك فـارق إلبـراز   ) ٢(
  .وتحديد هذه المناطق كمناطق ثقافية ذات سمات مشتركة

ولما كانت دراسة الباحثة السالفة الذكر قد تم إجراؤها فى قرية البراجيل 
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وهى إحدى قرى محافظة الجيزة، وتقع ضمن مركز إمبابـة، فقـد اتجهـت    
باحثة فى هذه الدراسة التخاذ منطقتها الجغرافية كنقطة ركيزة الختيار قرى ال

  .قريبة منها حتى يمكن التحقق من الصدق اإلمبيريقى للفرضين السابقين

ومن هذا المنطلق انبثقت عدة محكات الختيار هذه القرى ومنها القـرب    
طة، حدوث الجغرافى من العاصمة، سهولة االتصال بين القرى والمدن المحي

  .بعض التغيرات االقتصادية، زيادة وانتشار التعليم

ومن خالل هذه المحكات تم اختيار قرية المعتمدية وناهيا الختبار هـذه    
  .الفروض فيهما

وكانت وسيلة ذلك فى قرية المعتمدية دراسة ميدانية قامت بها الباحثـة    
مـنهج دراسـة   مستعينة فى أدائها بالمنهج األنثروبولـوجى والفولكلـورى و  

أما فى قريـة ناهيـا فقـد    . المجتمع المحلى واإليكولوجى والمقابلة المتعمقة
والدراسة التـى نعنيهـا   . اعتمدت الباحثة على نتائج إحدى الدراسات الحديثة

قدمتها الباحثة نجوى عبد المنعم محمود، لنيل درجة الماجسـتير مـن كليـة    
الدكتورة علياء شكرى عام  جامعة عين شمس تحت إشراف األستاذة -البنات 
نسق الخدمة الطبية فـى المجتمـع المحلـى دراسـة     "، تحت عنوان ١٩٨٩

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة . )٢"(أنثروبولوجية فى إحدى القرى المصرية
ال تتخذ من عادات الميالد محوراً لها، إال أنها قد تناولت العديـد مـن هـذه    

ة الطبية، وخلصت نتائجها إلى مؤشرات العادات خالل دراستها ألنساق الخدم
تشير إلى وجود تغيرات وأبعاد لإلبداع تتفق فى العديد مـن جوانبهـا مـع    

  .نتائـج دراسة قرية البراجيل

وقبل البدء فى استعراض نتائج هذه الدراسات والتى تحاول اإلجابة على   
هيا، يليها الفروض السابقة، نتناول بعض المالمح العامة لقريتى المعتمدية ونا

الجوانب التى اتخذتها الدراسة كمحدد للتغير، والتى استمدت من نتائج دراسة 
ثم نتائج الدراسة، والتى يتم فيها استخالص أثر التغير كمحدد . قرية البراجيل

  .للسمات الثقافية لتلك المناطق الجغرافية
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  بعض المالمح العامة لقريتى المعتمدية وناهيا

دية فى الشمال الشرقى من محافظة الجيزة، وتعد إحدى تقع قرية المعتم  
قرى مركز إمبابة، وتبعد عن محافظة الجيزة بحوالى عشرة كيلـو متـرات   
وعن قرية البراجيل بحوالى ثالثة عشر كيلو متر وعن قرية ناهيا بحـوالى  

 –وكذا بالقرى المحيطـة   –ويربط القرية بمحافظة الجيزة . ستة كيلو مترات
لنقل أهالى القريـة  ) الميكروباس(تكثر فيه عربات األجرة  طريق مرصوف

  .إلى المناطق المجاورة

وتشهد قرية المعتمدية حدوث بعض التغيرات االقتصادية واالجتماعيـة    
من خالل سفر العديد من أبناء القرية للعمل فى بعض البلدان العربية، وذلـك  

لمدينة، األمر الذى عالوة على دخول جزء من أراضى القرية داخل كردون ا
ترتب عليه تحويل جزء من األراضى الزراعية إلى أرض بناء وبيعها بأثمان 
باهظة، وخاصة أن هناك زحف من سكان العاصمة للسكنى بالقريـة نظـراً   

كما ال نستطيع أن نغفل أن التغيرات التـى تشـهدها   . للقرب الجغرافى منها
شار التعليم سواء بالنسبة للـذكور  القرية من الناحية االجتماعية ترجع إلى انت

من نسبة سكان % ٣٠أو اإلناث، حيث يبلغ عدد المتعلمين فى القرية حوالى 
  .)*(نسمة ١٨٤٣٩القرية البالغ عددهم 

وتقع قرية ناهيا أيضاً فى الشمال الشـرقى لمحافظـة الجيـزة، وفـى       
ة الجنـوب الشرقى لمركز إمبابة، وتبعد عن قرية البراجيل بحـوالى عشـر  

كيلو مترات، وعـن قرية المعتمدية بستة كيلو مترات، وعن محافظة الجيزة 
  .بحوالى عشرة كيلو مترات

كيلو متـر   ٢ويربط القرية بالمدينة طريقان أحدهما يبعد عنها بحوالى   
ويمثل هذا الطريق الشريان األساسـى لعربـات   . واآلخر يصب داخل القرية

 –وقد شـهدت القريـة   . ن وإلى المدينةالميكروباس التى تنقل سكان القرية م
                                                            

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد العام للسكان واإلسـكان، تعـداد   ) *(
  . ١٩٧٨السكان، النتائج التفصيلية لمحافظة الجيزة، 



٢٤٢  

  

  

  

  
  

تغيرات اجتماعية واقتصادية أسـهمت فـى    –مثل قرية المعتمدية والبراجيل 
هذا وعلى الرغم من انتشار التعليم بـين أبنـاء   . الرواج االقتصادى ألبنائها

القرية إال أن النسبة الغالبة من المتعلمين تتركز فى أبناء الطبقة العليا ذكورا 
  .)٣(وإناثا

  :   الجوانب المحددة لعمليات التغير

اختبار ديناميـات وأبعـاد    أما عن الجوانب التى قامت الباحثة بمحاولة  
اإلبداع فيها فى قريتى المعتمدية وناهيا، فهـى تلـك الجوانـب التـى تـم      
استخالصها من مؤشرات التغير فى قرية البراجيـل، وهـى تنحصـر فـى     

  :الجوانب التالية

  .ة بعالج العقمالممارسات الخاص -

  .الممارسات التى تقضى على متاعب الوحم -

  .الممارسات التى تهدف إلى تجنب حدوث اإلجهاض -

  .مكان الوضع -

  .القائم بعملية الوضع -

  .تجهيز مالبس للطفل الوليد -

  .راحة الواضعة بعد الوضع -

  .اختيار أسماء الوليد -

  .   احتفاالت السبوع -
  

  نتائج الدراسة

االستخالصات التى أظهرت أن هناك عـدة   سوف نعرض فيما يلى أهم  
أبعـاد تلعب دورا كمحدد لعمليات اإلبداع فى قرية البراجيـل والمعتمديـة   

البعد العاصمى، والطبقى، : ومن تلك األبعاد. وناهيا فى مجال عادات الميالد
والنوعى، وأخيراً البعد المهنى، وهى أبعاد يمكن أن تتخذ كمحك لقياس مدى 
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ختالف فى السمات الثقافية لهذه المناطق الجغرافية، األمر الذى التشابه أو اال
  .قد يترتب عليه تحديدها كمنطقة ثقافية واحدة

  
  البعد العاصمى) أ(

ونقصد بالبعد العاصمى بعد الريف والمدينة، ال من منطلـق الفـروق     
الريفية الحضرية، أو التأثير والتأثر المتبادل بين الريف والحضـر، فـذلك   

، عالوة على أنه يتطلب مزيداً )٤(قد أجريت فيه بعض األبحاث المتميزة جانب
ولكن يقصـد بـه   . من الدراسة عن حركة اإلبداع والتجديد فى تراث المدينة

االنفتاح على العالم الخارجى من خالل قرب القرى من العاصمة، وأثر ذلـك  
غيرات تـدفع  التى تموج بالعديد من الت )٥(على تأثرها بمؤثرات من العاصمة
             .       إلى إحداث أو تبنى التجديد واإلبداع

وقد تبلور هذا البعد من خالل ما أظهرته الدراسات السـابق اإلشـارة     
إليها، خالفاً آلراء بعض العلماء التى ترى أن الريف قادر علـى االحتفـاظ   

تتدخل فى تغيير  بسماته التقليدية بعيداً عن التأثر بالمؤثرات المختلفة التى قد
  .هذه السمات

ويظهر اإلبداع ويتجلى فيما يخص العديد من العمليات المحددة للتغييـر  
الوضع فى المستشفى، أو االلتجاء إلى األطباء، وكذا راحة الواضعة، : ومنها

  ..واختيار أسماء المواليد، واحتفاالت السبوع، وعمليات الختان

تأثير المدينة على القرى من ولعل استعراض تلك الجوانب يوضح مدى 
حيث االلتجاء إلى إتمام الوضع فى المستشفيات بدالً مـن إتمامـه بـالطرق    
التقليدية على يد الداية، وهو ما كان قانوناً سائداً ال يتطرق إليـه أى سـبيل   

فالوضع فى المستشفى كان يرتبط فى قرى البراجيـل والمعتمديـة   . للتغيير
ولعل فشل الداية فـى أداء بعـض   . موت المحققوناهيا بمعنى واحد، وهو ال

حاالت الوضع العسرة ونجاح المستشفى فى أدائها، عـالوة علـى انتشـار    
وتزيد . التعليم، قد ساهما فى قرية البراجيل على دعم اتجاه األخذ بهذا التجديد

عليها قرية المعتمدية فى أن اتصال أبناء القرية بالمدينة من خالل اشـتغالهم  
قـد  ) مل العديد من أبناء القرية كجناينية فى مدينتى القاهرة والجيـزة يع(بها 
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  .أسهم فى بلورة هذا التغيير

وال نستطيع أن نغفل دور تلك المؤثرات فى إحداث تجديدات سواء فـى  
قرية البراجيل أو المعتمدية أو ناهيا، فيما يخص االلتجاء إلى األطباء طلبـاً  

  .)*(ومتاعبهلألدوية التى تمنع مظاهر الوحم 

كما تظهر دراسة قرية البراجيل والمعتمدية أن من أهم مظاهر التـأثر  
بأبناء الحضر هو راحة الواضعة بعد الوضع، وهو أمر يظهر أثـر التغيـر   
على الفروض الجيلية، حيث يعد مجاالً لتندر كبار السن به انطالقـا مـن أن   

المتزوجـة العديـد مـن    المجتمعات الريفية التقليدية تلقى على كاهل المرأة 
األعمال المنزلية، ومن ثم ال تعرف الواضعة راحـة وال تـرى ضـرورة    

ولعل ذلك ينبع من رؤاهم للوضع كعملية بيولوجية طبيعية تـتم فـى   . )*(*لها
سهولة ويسر وال تحتاج إلى جهد خارق يتطلب الراحة، التى هى من وجهـة  

ثه، مما دفع الواضـعات  أسهمت وسائل اإلعالم فى ب" الدلع"نظرهم نوع من 
إلى الراحة فى الفراش لمدة أسبوع قد يصل فى بعض األحيان إلى األربعين 

  . يوما

ولعل التغيرات المختلفة التى تشهدها المجتمعات السـالفة الـذكر فيمـا    
الممثلـة  (يتعلق باختيار أسماء المواليد تكشف عن قـدرة وسـائل اإلعـالم    

ى الوصول إلى إحداث تغيرات فـى أعمـاق   ، وكذا انتشار التعليم عل)للمدينة
القرية، وهو من أكثر الجوانب تميزاً ألبناء الريف، حيث كان اختيار أسـماء  

 -عائشـة   -نفيسة  -عبد اهللا  -محمود  -محمد (األجداد أو األسماء الدينية 

                                                            
يمكن عقد مقارن بين ما توصلت إليه دراستنا فى هذا المجال مع ما توصـلت إليـه   ) *(

قريـة  (راسة التى أجريت على بعض المجتمعات المنغلقة البعيدة عـن العاصـمة   الد
. وأثر ذلك فى اإلبقاء على الثقافة التقليدية فيما يخص عالج متاعب الحمل) الجفادون

علياء شكرى، الدراسة األنثروبولوجية االستطالعية لقريتين :لمزيد من التفاصيل انظر
راسة ميدانية، جهاز تنظـيم األسـرة والسـكان    من قرى مشروع السكان والتنمية، د

  ).٦مرجع رقم ( ١٩٨٤مشروع السكان والتنمية، 
لعل ذلك يتضح من خالل نتائج الدراسة التى أجريت على بعض قرى الفيوم تحديدا ) *(*

لمزيد . ساعة يوميا ١٧لساعات العمل للمرأة والتى أظهرت أن عمل المرأة قد يتجاوز 
  ).  ٧مرجع رقم (ياء شكرى، المرأة فى الريف والحضر عل: من التفاصيل انظر
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، )باتعـة  -خضـرة  (أو تلك األسماء المستمدة من الطبيعة ) خديجة -فاطمة 
وتشير دراسة قرية البراجيل إلى . الختيار األسماء بالريف هى المحور العام

مدى إسهام وسائل اإلعالم عالوة على التقاء الثقافات الحضرية الممثلة فـى  
الوافدين من المدن إلى القرية للسكنى فى تغيير اتجاهات أبناء القريـة نحـو   

ريـة  وتؤكد دراسـة ق . اختيار األسماء، فظهرت األسماء المنتشرة فى المدن
المعتمدية على هذا االتجاه وتضرب األمثلة على ذلك من خالل انتشار أسماء 
ممثلى السينما والتليفزيون بل وحتى أسماء بطالت أو أبطـال المسلسـالت   

بين أبناء القرية من صغار السن، ولعـل  ) شادية -ريم  -نجالء  -زيزى (
  .)*(ق الجغرافيةذلك يشير إلى التغير كسمه ثقافية واحدة تسود هذه المناط

ويتجلى تأثير البعد الحضارى من خالل احتفاالت السـبوع فـى قريـة    
بـالورود الصـناعية    السـبوع  حيث يظهر فى زينة قلة أو أبريق المعتمدية،

واألفرع الكهربائية التى تنير وتطفئ، ولعل هذا النمط يماثل ذلك المنتشر فى 
ة سواء بعد زيارتهم للمـدن  بعض المناطق الحضرية التى اقتبسها أبناء القري

بعد أن كـان األمـر    -كما ساهم فى انتشار هذا النمط . أو نتيجة لعملهم بها
سفر العديد من  -يقتصر على وضع بعض نباتات خضراء تجلب من الحقول 

  .أبناء القرية للعمل فى بعض البلدان العربية وجلبهم لهذه الزينة معهم

لحضر فى اتجاه أبناء القرى إلـى  وال نستطيع أن نغفل أثر االتصال با
أداء عمليات الختان فى المدن بعد أن كان أداؤها يتم داخل القرية علـى يـد   
الحالق أو الداية، وما كان يتبع ذلك من انتشـار العديـد مـن الممارسـات     

ومن أهمها األغانى المصاحبة والزينة و المـآدب  . المرتبطة بهذه الممارسة
وهى ممارسة كان يقوم بها الحالق بعد  -" لشنقةا"وبعض العادات مثل عادة 

أدائه لعملية الختان للذكور، حيث يقوم بلـف رقبـة أم المخـتن بطرحتهـا     
ويصر على أال يتركها ويفك شنقتها هذه إال بعد أن يأخذ مبلغاً نقدياً ) يشنقها(

                                                            
يمكن تبين أثر البعد العاصمى فى اختيار أسماء المواليد من خالل مقارنة هذه النتائج  (*)

مع ما توصلت إليه دراسة نجوى سعد اهللا عن التنشئة االجتماعية فـى بعـض القـرى    
محمـد  : التفاصـيل انظـر   والمجتمعات البدوية والتى تعد مجتمعات مغلقة لمزيد مـن 

الجوهرى وآخرون، الطفل والتنشئة االجتماعية، دار المعرفة الجامعيـة، اإلسـكندرية،   
  . ١٧٣:٢٦٣، ص ص ١،١٩٨٩ط
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لعل ذلك يشير إلى قوة العالقة القرابية حتى من  –من أحد أقاربها العاصبين 
والتى وإن اختفت من قرية البراجيل إال  –حية األم فى المجتمعات القروية نا

           . أن جذورها الزالت متأصلة فى قرية المعتمدية

وعلى الرغم من اتفاق القرى على اتجاهات التغير فيما يخص الختان إال 
أنها تختلف من حيث دوافع وديناميات التجديد، فبينمـا نجـدها فـى قريـة     

فقـد  . جيل قد حدثت نتيجة لمشادة بين أحد أفراد الطبقة العليا والحـالق البرا
حضر الحالق لختان ابن إحدى سيدات الطبقة العليا وكانت السيدة قد فقـدت  
والدها وأخاها، وقام المزين بشنقها وأصر أال يفك شنقها إال إذا دفع له أحـد  

الدتها ودفعت لهـا  وظلت السيدة تبكى إلى أن حضرت و. أقاربها نقود الشنقة
وقد كان هذا الحادث دافعا إلى ابتعاد عائلتها بأكملهـا عـن   . نقود فك الشنقة

. ختان أبنائها بالبلدة واالتجاه إلى أدائه عند أضرحة األولياء خـارج القريـة  
وتبع ذلك اتجاه أبناء القرية إلى تقليد الطبقة العليا فى اتجاهها هـذا، األمـر   

ولعل ذلك يشير إلـى أن اختفـاء الـدور    . دة الشنقةالذى أدى إلى اندثار عا
الوظيفى للعادة يؤدى إما إلى انتشارها أو إحالل عادة بديلـة لهـا يطرحهـا    

  .)٩(النسق لتحقيق نوع من التوازن، الذى يؤدى بدوره إلى استمراره

أما اتجاهات التغير فى قرية المعتمدية وناهيا فتقوم على مجرد االتصال 
 –ل فى العمل داخل المدينة أو أثناء زيارة أهل القرية لألوليـاء  الثقافى المتمث

ومعرفة أهالى القرية بوجود أحد  –مولد اإلمام الشافعى على وجه الخصوص 
الحالقين ذوى المهارة فى أداء هذه العملية ومن ثم اتجه البعض من الطبقـة  

حالة فـى  العليا ألدائها من باب التجربة، وخوفا من حدوث نزيف كما حدث ل
قرية المعتمدية، وبعد نجاح هذه التجربة اتجه األهالى ألدائها تبركـا ببركـة   

لعل ذلك يشير إلى مدى قوة االرتباط بين العادات الشعبية والمعتقدات (الولى 
  ).الدائرة حول األولياء

ومما سبق يتضح أن اتجاهات التغير فى هذه المناطق الجغرافية تتسـم  
سواء من حيث االرتباط باالعتقاد فى األولياء أو فـى   بسمة ثقافية متشابهة،

التغير فى بعض جوانب العادات واالستمرار فى بعض الجوانـب األخـرى،   
وكذا فى أن حركة التراث بها تتجه من أعلى إلى أسفل أى من الطبقة العليـا  
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أما بخصوص ديناميات التغير . إلى الطبقات األخرى ومن المدينة إلى القرية
. المجتمعات فنجدها ال تقتصر على عامل واحد كدافع لعمليات التغير فى هذه

كما تشير إلى ذلك العديد من المداخل النظرية الخاصة بـالتغير االجتمـاعى   
 –تعليم  –اتصال  –إبداع فردى (والثقافى، ولكنها تستمد من اتجاهات متعددة 

ومن ثـم  وهو أمر يعكس خصوصية المجتمع المصرى، ). تغيرات اقتصادية
  . )١٠(يتطلب االعتماد على أكثر من مدخل نظرى لتحليل عمليات التغير به

  
  البعد الطبقى) ب(

تتعدد اآلراء حول دور الطبقات االجتماعية كمحدد لعمليـات التجديـد     
واإلبداع، حيث يشير البعض منها إلى أن الطبقات العليا هى أكثر الطبقـات  

بينما ترى آراء . ا تخلياً عن العادات الشعبيةاتجاها إلى التغير، وبالتالى أكثره
أخرى أن الطبقات الدنيا قد يكون لديها من األسباب ما يدفعها إلى التخلى عن 
بعض العادات وخاصة تلك المكلفة اقتصادياً، مما قد يؤدى بهـا إلـى تبنـى    

  .)١١(الجديد الذى يناسب إمكانياتها المادية

ى لدور الطبقـات االجتماعيـة كمحـدد    ولعلنا نتبين ما هو الواقع الفعل  
وما المؤثرات المختلفة التى قد تؤدى إلـى اتجـاه   . لدينامية التجديد واإلبداع

وهل تتجه الطبقـات  . طبقة بعينها إلى تبنى التغير لتصبح هى الطبقة المبدعة
األخرى إلى محاكاتها أم يقتصر هذا  التبنى على هذه الطبقة فى حين تستمر 

إن اسـتعراض التغيـرات   . ى فى أدائها ألدوارها التقليديـة الطبقات األخر
المختلفة التى حدثت فى المناطق الجغرافية والثقافية التى أشرنا إليهـا يـدلنا   
على ذلك، ويظهر وجود اختالف أو تشابه يجمع هذه المناطق فى وحدة ثقافية 

لتى وخاصة فى كيفية عالج العقم ومعالجة اإلجهاض وطلب األدوية ا. واحدة
تمنع مظاهر الوحم وإعداد وتجهيز مالبس للطفل والقـائمين علـى عمليـة    

  .الوضع وممارسات السبوع

ولنبدأ بتناول عالج العقم وهو جانب له أهميته فى عادات الميالد، نظراً   
لمـا يتمتع به اإلنجاب من قيمة فى حياة أبناء المجتمع المصرى وخاصة فى 

محوراً من المحاور األساسية للطب الشـعبى  وقد كان عالج العقم يعد . ريفه
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لعبت المعتقدات فيه دوراً من حيث إرجاع أسبابه إلى بعض القـوى الغيبيـة   
وقد أظهرت الدراسات سالفة الذكر أن للتغيـرات االقتصـادية،   ). المشاهرة(

دوراً  –وما ارتبط به من ارتفاع الوعى الصحى  –عالوة على انتشار التعليم 
ل من األنساق التقليدية فى عالجه إلى األنساق الرسـمية مـن   فى تبنى التحو

خالل العالج الطبى، وهو تحديد جعلته الطبقة العليا وبعض شرائح الطبقـة  
وعلى الرغم من هذا التحديـد،  . الوسطى محدداً لذاتيتها عن الطبقات األخرى

طبقـة  فإن هناك تفاوتاً فى البدء بأوليات العالج بين القرى حيث ال تتجـه ال 
العليا فى قرية البراجيل إلـى العالج الطبى إال بعد استنفاذها لطرق العـالج  

وهو ما يخالف اتجاهات الطبقة العليا فى قريـة المعتمديـة وقريـة    . الشعبى
بـل  . ناهيا، حيث يتجه أبناء هذه الطبقة فى القريتين إلى العالج الطبـى أوال 

لتجاء إلى األطباء المختصين فى ونستطيع القول بان األمر يتعدى ذلك إلى اال
عالج أمراض النساء، بل وتصل قوة اإلبداع إلى االلتجـاء إلـى األطبـاء    

هذا وفى حالة فشل العالج الطبـى أو تـأخر   . المتخصصين فى عالج العقم
  .    )١٢)(*(ثمار نتائجه تعود الدورة مرة أخرى إلى طلب مشورة العالج الشعبى

العليا التجاه االبتكار هذا، فإننا ال نستطيع  وعلى الرغم من تبنى الطبقة  
أن نغفل التجاء بعض المتعلمات من شرائح الطبقة الـدنيا للعـالج الطبـى،    

  .وخاصة فيما يتعلق بمحاولة تحقيق قيمة اإلنجاب التى يعليها المجتمع

وال يختلف األمر فى حالة معالجة اإلجهاض طبياً، حيث يعـد محـدداً     
قات العليا اتجهت إلى إبداعه قبل الطبقات األخـرى األمـر   طبقياً ألبناء الطب

  .الذى يمثل سمه ثقافية محددة لهذه القرى

ويعد االلتجاء إلى األطباء طلباً لألدوية التى تمنع مظاهر الـوحم مـن     
مظاهـر التغير الجذرى التى تبلور مدى وعمق الفروق الطبقية فى اتجاهها 

فى نظر أبناء الطبقة الدنيا ترفاً، وخاصـة  نحو اإلبداع والتجديد، حيث تمثل 
من يعيش فى نمط األسرة الممتدة، بينما تتجه الطبقـات العليـا والوسـطى    

                                                            
حسن الخـولى،  : لمزيد من التفاصيل حول كيفية عالج العقم بالطرق الشعبية، انظر )*(

ذلك ما بين الريف  حيث يستعرض اختالف. الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث
  ). ١٢مرجع رقم (والحضر
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وخاصة المتعلمات منهن سواء فى قرية البراجيل أو المعتمدية أو ناهيا إلـى  
األطباء لمعالجة هذه المظاهر من منطلق التجديد واالبتكار الذى يحدد ذاتيـة  

لطبقات األخرى أو كمظهر مـن مظـاهر الرفاهيـة والعنايـة     طبقتهم عن ا
وقد أسـهمت  . بالـذات والتدلل الذى قد يعكس مكانة المرأة داخل هذه الطبقة
  .التغيرات االقتصادية فى هذه القرى فى تدعيم هذه االتجاهات

ويمثل إعداد وتجهيز مالبس للطفل الوليد مجاالً لتبنى الطبقة العليا فـى    
وعلى الرغم من ذلك، فإننا ال . جيل والمعتمدية لإلبداع والتجديدقريـة البرا

نستطيع أن نغفل أنه مع اتجاه هذه الطبقة إلى المبادرة بإعداد مالبس للطفـل  
الوليد نتيجة للتغيرات االقتصادية وارتفاع مستوى التعليم بين أبنائها أكثر من 

رائح هذه الطبقة فى الطبقات األخرى، فإنها تظهر أيضا وجود اختالف بين ش
فالطبقة العليا فى قرية البراجيل، قد تخلت عن العـادات  . نوعية هذا اإلعداد

التقليدية فى عدم إعداد مالبس للطفل الوليد واالكتفاء بلفه بالمالبس القديمة أو 
استعارة مالبس من الغير إلى االتجاه نحو شراء كل ما يلـزم الوليـد مـن    

لك نجد الكافولة واللفـة والقمـاط والفـانالت    ومن ذ. مالبس جاهزة الصنع
على حين نجد أن البعض مـن  ). السالوبت(والفساتين على أحدث موضاتها 

الطبقة العليا فى مجتمع المعتمدية ال يزال يرى أن شراء مالبس للطفل يعـد  
نوعاً من التشاؤم وتكلفة ليس لها داع، حيث يمكن إعداد المالبس الجديدة عن 

وتوافقهم فى ذلك بعض الشرائح األخرى إال أنهـا تعتقـد أن   . طريق الحياكة
وإن كانت تقتصر  –سعادة الطفل ال تكون إال ببعض المالبس الجاهزة الصنع 

والتى تضفى علـى وليـدهم    –على بعض الفساتين لكل من الذكور واإلناث 
  .)*(نوعاً من الرقى ال تصل إليه الطبقات األخرى

م بعملية الوضع، نجد أن هنـاك إجماعـاً مـن    وإذا انتقلنا إلى من يقو  
الطبقات العليا فى القرى الثالث لنبذ االتجاه التقليدى للوضع على يد الدايـة،  

                                                            
لعل مقارنة هذه النتائج بما توصلت إليه دراسة نجوى عبد الحميـد سـعد اهللا فـى     )*(

دراستها حول التنشئة االجتماعية فى مجتمع ريفى ومجتمعات بدوية حول مالبس الطفـل  
: التفاصيل، انظـر الوليد يظهر مدى التغيرات التى تناولت مناطق دراستنا هذه لمزيد من 

  ). ١٣مرجع رقم (الطفل والتنشئة االجتماعية 
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واالتجاه إلى الوضع على يد األطباء، األمر الذى قد يميز هذه القرى بسـمة  
إال أنه البد وأن نتحفظ ذاكرين أنه علـى الـرغم مـن هـذا     . ثقافية واحدة

فإننا ال نستطيع أن نغفل أن عمليات اإلبداع هذه تعد فى مراحلهـا  اإلجماع، 
فبينما نجـد  . األولى، ولذا نجد اختالفاً فى شدة اإلبداع من منطقة إلى أخرى

فى قرية البراجيل بوادر التجاه الطبقة العليا للوضع على يد األطباء إال أنـه 
قهريـة، كـأن    – التى يمكن أن نقول عنها –ال يتم إال تحت بعض الظروف 

تكـون السيدة قد عولجت من العقم على يد الطبيـب أو ألن الحمـل كـان    
مصحوباً منذ بدايته بالمتاعب أو ألن الطبيب من األقارب أو قد يكون التعليم 

فى حين أننا نجد تدعيما لهذا االتجاه فى قرية ناهيـا، حيـث   . دافعا إلى ذلك
طباء فحسب، ولكـن علـى يـد    تفضل الطبقة العليا الوضع ليس على يد األ

وقد يفضل أداؤه فى المستشـفيات الخاصـة خـارج    . األطباء المتخصصين
قد يرجع ذلك إلى وجود عـائالت لهـا جـذور إقطاعيـة     (-حـدود القرية

وتؤكد دراسة قرية المعتمدية هذا االتجاه إال أنه يتم داخـل حـدود    -)بالقرية
فيات فى القاهرة فى قسم العالج القرية فى عيادات الطبيبات بها أو فى المستش
  .االقتصادى تمييزاً لطبقتهم عن الطبقات األخرى

بـدور فـى   ) فى هذا الجانـب (ومن الجدير بالذكر أن التعليم قد ساهم 
تحريك حركة اإلبداع رأسياً داخل حدود الطبقة، حيث تتجه المتعلمـات فـى   

دية إلى محاكـاة  بعض شرائح الطبقة الوسطى والدنيا فى قريتى ناهيا والمعتم
الطبقة العليا فى الوضع على يد األطباء، وخاصة فى حالـة مـيالد الطفـل    

إال أن محددات الطبقة تلعب دوراً فى اتجاه أبنائها إلى الوضـع فـى   . األول
  .المستشفيات العامة والتى تتم الوالدة فيها بالمجان

مـن   هذا وتتجلى ما تقدمه األوضاع الطبقية من محاولة تمييز نفسـها 
إلى عـدم  ) العليا والوسطى(خالل التجديد واإلبداع فى اتجاه بعض الطبقات 

التخلى عـن أداء الممارسات التقليدية إلى جانب تبنى الجديد من التغيـرات،  
ولعل هذا االستمرار يرجع إلى الخوف من عواقب عدم األداء، حيث تـرتبط  

إمكانية إيذاء الجن أو عادات السبـوع بالعديد من المعتقدات التى تدور حول 
إذا لـم يـتم أداء    -الذى يعتقد أنه يالزمه منذ لحظة ميالده  -القرين للطفل 
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الممارسات المختلفة للسبوع والتى يعتقد أنها تؤدى إلى صرف هذا الجن عن 
  .الطفل الوليد

ومن خالل ما تقدم تتجه الطبقة العليا فى قرية المعتمدية إلى أداء جميع 
قليدية التى تؤديها الطبقات األخرى من تبييت الحبـوب إلـى   الممارسات الت

التى يعتقد أنهـا تمنـع   ) من الحبوب والنباتات(غربلة الطفل وعمل األحجبة 
فـى حـدود   (الحسد والمشاهرة، ورش الملح وإطالق البخور، وإقامة الوالئم 

مـن  فقد تكون مفتوحة لجميع أبناء القرية . لكل طبقة) اإلمكانيات االقتصادية
إال أنها انطالقـا مـن   . األهل والمعارف، أو ضيقة فى حدود أسرة الواضعة

فيتم عمـل علـب مـن الـورق     . محاولة التمييز تتجه إلى اإلبداع واالبتكار
وفول سودانى وبلح وشمعة يتم توزيعهـا   -فشار  -الكرتون تتضمن حلوى 

تشبه بأبناء على الحاضرين فى السبوع والجيران، وذلك انطالقاً من محاولة ال
المسلسـالت  (المدن ومحاكاتهم سواء من خالل ما تقدمه وسـائل اإلعـالم   

، أو من خالل االحتكاك بهم نتيجة لعمليات االتصال بـين القريـة   )واألفالم
ولعل القرب من العاصمة ووجود سوق كبرى بقريـة المعتمديـة   . والمدينة

تسهيل تبنى التغير يعمل على ) سوق إمبابة الذى يتضمن كل أنواع البضائع(
  .حتى فى أدق تفاصيل الحياة

هذا وعلى الرغم من عدم قدرة الطبقة الدنيا على تبنى هـذا االبتكـار   
نظرا لظروفها االقتصادية، إال أنها تحاول أن تشارك فى اإلمسـاك بزمـام   
التجديد حتى ولو فى صورته فقط، حيث قد تتجه بعض شرائحها إلى محاولة 

ا فى تجديدها فتقوم بعمل أكياس نايلون بها فيشـار وفـول   تقليد الطبقة العلي
  .سودانى فقط، ويتم توزيعها على الجيران

ومن الجدير بالمالحظة أن هذا التجديد يقتصر على الطفل األول فقـط  
  .وخاصة من الذكور، وذلك من منطلق إعالء مجتمع الدراسة لقيمة الذكور

اإلبداع من اهتمام مع مـا يقـوم   ويتشابه ما توليه الطبقة العليا لعمليات 
بـه أبناء قرية البراجيل، إال أنه يقتصر على الطبقة العليا فقط وال يمتد إلى 
الطبقات األخرى، فبينما تقوم الطبقة العليا بتوزيع األكياس أو علب الحلـوى  
يقتصر األمر فى الطبقة الدنيا وبعض شرائح الوسطى على عمل حلوى مـن  
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  .األرز باللبن

  

  البعد النوعى) ج(

ترى بعض اآلراء أن العادات التى يقع عبء تنفيذها على النساء تتصف   
  .)١٤(بميل إلى الثبات واالستمرار أكثر من تلك التى يقوم الرجال بممارستها

ومما ال شك فيه أن الدراسات التى أجريـت وال زالـت تجـرى فـى       
نسـتطيع أن  مياديـن التراث الشعبى تثبت صحة هذا الـرأى وتدعمـه وال   

نزعـم أن دراسة قرية البراجيل أو المعتمدية أو ناهيا تدحض هذا الـرأى، 
إال أننا من زاوية أخـرى ال نستطيع أن نثبت أن اإلبداع والتجديد هما مـن  
نصيب الرجال دون النساء، وان مهمة النساء الرئيسية ال تتعدى الحفاظ على 

فاظ علـى المعتقـدات الـدائرة    التراث من خالل استمرار أداء العادات والح
حيث نستطيع أن نستخلص من الدراسات المشار إليها أن اتجاه النساء . حولها

إلى المحافظة على التراث يوازيه ظهور اتجاه آخر تعمل فيه على محاولـة  
ولعل جوانب عادات الميالد هى أكثر الجوانب التى تشـير  . التجديد والتغيير

نبها أكثر من غيرها بخصوصيات المـرأة مـن   إلى ذلك، نظراً الرتباط جوا
  .حمل وإنجاب ورعاية ومحافظة على الطفل الوليد

وتظهر الدراسات السالفة الذكر، أن اتجاه المرأة إلـى تبنـى عوامـل      
التجديد واإلبداع قد ظهر من خالل انتشار التعليم عالوة على زيادة انتشـار  

التى أدت إلى (رات االقتصادية وسائل اإلعالم، حيث لعبا باإلضافة إلى التغي
دوراً فى الحث على االتجـاه  ) وجود فائض اقتصادى فى القرى المشار إليها

نحو الممارسات الطبية، وخاصة فى بعض الجوانب التى دعمتها التجـارب  
  .الفعلية

بذكاء فطرى وبقوتها الحقيقيـة  (وقد أدت هذه العوامل إلى اتجاه النساء   
ولة االستفادة من التغيير وخاصة فى بعض الجوانب إلى محا) داخـل األسرة

وقد أدى هـذا المنطلـق   . التى تفيد فى تدعيم مركزها فى أسرتها ومجتمعها
أيضاً ال إلى بعدها عن التراث واالتجاه كلية إلى التجديد، ولكن إلى االتجـاه  
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وهى معادلة قد تبـدو صـعبة إال   . نحو التجديد مع اإلبقاء على هوية التراث
  .ا تمثل سمة ثقافية تميز المجتمعات الثالثأنه

ولعلنا إذا اتجهنا للبحث عن تلك الجوانب التى اتخذتها المـرأة كنقطـة     
انطالق نحو الجديد واإلبداع لوجدنا أن دراسة قرية البراجيـل والمعتمديـة   

وإذا . وناهيا تشير إلى أن تبنى البدء بعالج العقم طبياً كان على يـد النسـاء  
نلقى نظرة على موقف الرجال فى هذا المضمار نجدهم يتخـذون   حاولنا أن

موقفاً سلبياً يعارض اتخاذ التغير واإلبداع متعللين باإليديولوجية التى ترى أن 
وبذا يتم رفض االتجاه نحو العالج الطبى للعقم على . العقم يعارض الرجولة

لرجـال بـذلك   الرغم من اتجاه النساء الفعلى له وعلى الرغم من مطالبتهن ل
سواء أن تمت المطالبة سراً بين الـزوجين أو اتخـذت صـورة المطالبـة     

  .العلنيـة، بعد صراع حول تحديد المسئول عن عدم اإلنجاب

وال نستطيع أن نغفل كذلك تبنى النساء للتجديد فى االتجاه  نحو الوضع   
 وهو اتجاه وإن بدأ التجديد فيه من خالل بعـض الحـاالت  . فى المستشفيات

الحرجة والمستعصية، إال أن نجاحها قد دعم اتجاه البعض إلى االلتجاء نحـو  
وهو ما دفع بنساء الطبقة العليا . الجانب أو الوسيلة التى تختفى الخطورة فيها
وتتفق دراسة قرية ناهيا معها . فى قرية المعتمدية إلى الوضع فى المستشفيات

الوضع على يد األطباء وبصـفة  حيث تشير إلى تبنى نساء الطبقة العليا إلى 
  .خاصة المتخصصين منهم

ومن الجوانب التى تبنت النساء فيها ريادة التغير، تلك المتعلقة بطلب مشورة 
األطباء لمنع متاعب الوحم، وهو جانب يعد من الجوانب التى يلعب التـراث  

  .فيها دورا بارزا وخاصة فى المجتمعات الريفية

أيضا االتجاه إلـى محاولـة الراحـة بعـد      وعالوة على ما تقدم فهناك  
الوضع، حتى وإن كان لفترة أسبوع، وهو أمر يخالف ما هو سائد مـن آراء  
ترى ضرورة تحرك المرأة وأدائها لألعمال المنزلية، وأن عملية الوضع مـا  

  .هى إال عملية طبيعية ال تستحق االسترخاء والراحة

ذهن الخطوات نحو اإلبداع فى ولعل اتجاه النساء نحو تبنى الجديد واتخا  
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التراث فى الجوانب التى تناولناها، ما هو إال مؤشر قد يشير إلى أن التغيـر  
فى هذه الجوانب يمثل سمة ثقافية ذات طبيعة متماثلة فى القرى المشار إليها، 

كما قد يشير أيضـا إلـى االتجـاه    . األمر الذى يعكس تميزها كمنطقة ثقافية
ة المجتمع المصرى فيما يتعلق بمكانة المرأة ودورهـا  نحـو تغير أيديولوجي

الحقيقى وقوتها داخل المنزل، وهو أمر قد يؤدى إلى خرق الدور الذى يضعه 
المجتمع لها حالياً ويؤدى إلى بلورة وضع جديد ودور جديد تظهر فيه قـوة  

  .المرأة الحقيقية
  

  البعد المهنى) د(

ظ علـى التـراث الشـعبى    تلعب بعض المهن دوراً خاصاً فى الحفـا    
ورعايته وذلك من خالل تناقل مهنها وتوارثها، األمر الذى قد يمثل مستودعاً 

ولعل مـن  . )١٥(لهذا النوع من التراث واستمراراً لهذه المهن فى نفس الوقت
أهم مظاهر هذا الحفظ، أن المبدع الشعبى قد يتحايل على التغير ليشق لنفسه 

  .دور حولهمكاناً وسط التغيرات التى ت

وتعد الداية من أكثر هذه المهن حفاظاً على التراث الشعبى فيما يخـص    
الجوانب المختلفة لعملية الميالد، بدءاً من عـالج العقـم مـن خـالل فـك      
المشاهرة، ورعاية الحامل طوال فترة الحمل، إلى حين إتمام عملية الوضـع  

للواضعة وللطفل  - من وجهة نظر التراث -وتقديم الرعاية الصحية الواجبة 
وذلك عالوة على أداء تلك الممارسات التى قد تكسـب الطفـل   . الوليد أيضاً

  .جماال وتضفى عليه الصحة والبهاء

وإذا كانت الدراسة السالفة الذكر تشير إلى ظهـور اتجاهـات للتغيـر      
والتجديد ظهر فيها الطبيب والمستشفى ألداء نفس وظائف الداية فى صـورة  

، فإن تساؤالً يبرز حول أثر ذلك على وجود الداية، وهـل أدى  علمية وطبية
إلى انتشارها، وما قد يصاحب ذلـك مـن انتشـار للممارسـات والعـادات      
المصاحبة والتى تمثل جزئية من شخصية المجتمع المصـرى؟ أم أنهـا قـد    

  .استطاعت أن تواكب التغير وتتحايل عليه؟

اإلجابة على هذا التساؤل بما يمثل تتفق الدراسات المشار إليها اتفاقاً فى   
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سمة ثقافية مشتركة للتغير فى هذه المناطق الجغرافية، حيـث تشـير هـذه    
الدراسات إلى أن التغير لم يؤد إلى اندثار دور الداية فهى ال زالت مسـتمرة  

  .فى أدائها لدورها

وتظهر الدراسات أيضاً أن هذا االستمرار ليس استمراراً تقليدياً نمطياً،   
وإنما استمرار يتدعم من خالل محاولة الداية اإلبداع فى مهنتها إبداعاً يواجه 
التغير وال يخالفه، وهنا تبرز القوة الحقيقية للتراث الذى يستطيع أن يتشـكل  
من خالل مبدعيه وفقا للتغيرات التى تدور حوله، فهو مـرآة للتغيـر كمـا    

عقيم فى أدائهم لمهنتهم، فـإن  فإذا كان األطباء يستخدمون األدوية والت. أشرنا
الداية ال تقل عنهم حيث نراها فى قرية المعتمدية تعمل على إعطـاء حقنـة   
للواضعة لتحمية الطلق وهو ما تؤكده أيضا دراسة قرية ناهيا وتزيد عليهـا  

  .فى إعطاء الداية للواضعة بعض أنواع من الفيتامينات

ايه فى قريتـى المعتمديـة   ومن منطلق اإلبداع فى المهنة أيضاً تتجه الد  
وناهيا إلى استخدام المطهرات بعد قطع الحبل السرى للطفل، كما ال نستطيع 
أن نغفل اتجاهها إلى تعقيم األدوات المستخدمة فى عملية الوضع من المقص 

  .إلى الموس، وكذا الخيط الذى تربط به الحبل السرى

مارسات التقليدية ومحاولـة  وال تنسى الداية فى محاولتها للتغير أداء الم  
تأكيـد أهميتها من خالل بث الخوف من عدم األداء، وما قد يترتب على ذلك 

بحيث أصبحت الواضعة التى تفضل الوضـع  . من مخاطر على الطفل الوليد
فى المستشفى تلجأ إلى الداية بعد عودتهـا ألداء ممارسـة السـبوع، وكـذا     

عمـل  (الواضعة أو الطفل الوليد  الممارسات التى تهدف إلى المحافظة على
كما تشير إلـى ذلـك   ) أى رفع سقل الفم –حلقمته  –تكحيل الطفل  –األحجبة 

  .قرية المعتمدية والبراجيل

ومما تقدم نستطيع أن نصل إلى أن بقاء المهن ينبع من محاولة أربابهـا    
ـ  . تبنى اإلبداع والتجديد ظ إبداع يستطيع أن يساير التغير، مما يسهم فـى حف

المهنة من االندثار ويضمن لها البقاء واالسـتمرار، األمـر الـذى يعكـس     
استمراراً للتراث مع قدرته على استيعاب وهضم التغير وإفرازه فى صـورة  

  .جديدة تضمن له البقاء واالستمرار
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  خاتمة واستخالصات
وأخيراً لنا وقفة لننظر إلى نتائج هذه الدراسـة لنسـتخلص منهـا مـا     

تقدمه لنا من ديناميات واتجاهات للتجديد واإلبـداع وإمكانيـة   استطاعت أن 
  : اتخاذها كنقطة لتحديد المناطق الثقافية ومن ذلك نجد 

إن هناك تشابهاً فى اتجاهات التغير فى قرى البراجيل والمعتمديـة  ) ١(
. وناهيا، قد يصل إلى حد التماثل فى العديد من الجوانب التى أشـرنا إليهـا  

جاه نحو الممارسات الطبيـة لعـالج العقـم، وكـذا بالنسـبة      ومن ذلك االت
للممارسات التى تقضى على متاعب الوحم، أو التى تهدف إلى تجنب حدوث 

وهناك كذلك االتجـاه  . اإلجهاض بدالً من الممارسات وطرق العالج التقليدية
  .نحو الوضع فى المستشفيات على يد األطباء بدالً من الدور التقليدى للداية

وإلى جانب ما تقدم فهناك تجهيز مالبس للطفل الوليد بدالً من لفه فـى    
المالبس القديمة، واتجاه الواضعة إلى الراحة بعد الوضـع بـدال مـن أداء    

وهناك أيضاً اسـتحداث األسـماء   . األعمال المنزلية فى اليوم التالى للوضع
د، عـالوة علـى   المختارة للمواليد بدال من األسماء الدينية أو أسماء األجـدا 

ولعل هذه النتائج تشير إلـى  . استحداث توزيع الحلوى فى احتفاالت السبوع
إمكانية اتخاذ هذه الجوانب كمحكات فارقة لقياس التغير فى القـرى المشـار   

  .إليها

إنه على الرغم من حدوث التغير فـى المجتمعـات الثالثـة فـى     ) ٢(
تشابهة، إال أن الدراسة تشير الجوانب المشار إليها بصورة يمكن القول أنها م

فقد تتركز فى طبقة واحدة تتبنى التغير، أو قـد  . إلى اختالفها من حيث الشدة
ولعل ذلك يشير إلى . تكون منتشرة فى جميع الطبقات أو بين نوع دون اآلخر

تميز كل قرية من هذه القرى بسمات ثقافية تميزها داخل المنطقـة الثقافيـة   
  .يعاًاألكبر التى تشملها جم

يلعب القرب الجغرافى للقرى من المدن وخاصـة العواصـم دوراً   ) ٣(
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ويظهر ذلك بصورة . فى إحداث التغير) كمتغير مستقل(بارزاً كمؤثر دينامى 
جلية من خالل نتائج الدراسات التى أشرنا إليها فى القرى التى تم اختبار هذا 

  ).ناهيا -المعتمدية   -البراجيل (الفرض فيها 

هر تحليل التغير فى هذه القرى أنه على الرغم مـن أن القـرب   يظ) ٤(
العاصمى يمثل متغيراً مستقالً فى إحداث التغير، إال أن النتائج قـد أظهـرت   
عدم اقتصاره كأداة مستقلة على أداء ذلك، حيث تتدخل معه مؤثرات أخـرى  

. عةتسهم فى بلورة التغير فى هذه المناطق بحيث يمكن اعتبارها متغيرات تاب
عمليـات   –انتشار التعلـيم  –التغيرات االقتصادية –ومن ذلك االتصال الثقافى

  .اإلبداع الفردى

هذا وقد توجد هذه المؤثرات مجتمعة بجانب المتغير المسـتقل، أو قـد   
ومن الجدير بالمالحظة أن تدخل هذه المـؤثرات  . يوجد واحد أو أكثر بجانبه

  .     م فيها التغيرقد يختلف تبعا الختالف الجوانب التى يت

أظهرت نتائج الدراسات أنه على الرغم من تبنى هذه المجتمعـات  ) ٥(
للتغيرات التى تناولناها، إال أنها تغيرات لم تلغ التراث القديم، حيث تفاعلـت  
معه فاستمر منه ما يلعب دورا وظيفيا فى حياة أبناء مجتمعه، مثل ممارسات 

ن يواكب هذا التغير، مثل بعض عـادات  واندثر منه ما لم يستطع أ. السبوع
واستطاعت أجزاء أخرى منه أن تمتص التغير وتهضمه لتفرزه فـى  . الختان

  .صورة جديدة، ومن ذلك الدايه والممارسات التى تؤديها

وبذا نستطيع القول بأن لهذه المجتمعات سماتها الثقافية المميزة والتـى  
  .تجمعها فى وحدة ثقافية واحدة
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  لهوامشالمراجع وا

منى إبراهيم حامد الفرنوانى، بعض مالمح التغير االجتماعى والثقـافى   -١
فى الريف المصرى كما تعكسه عادات دورة الحياة، دراسة متعمقة لقرية 
مصرية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شـمس،  

١٩٨٩.  

المجتمع المحلـى  نجوى عبد المنعم محمود، نسق الخدمة الطبية فى  -٣، ٢
دراسة أنثروبولوجية فى إحدى القرى المصرية، رسالة ماجستير، غيـر  

  .١٩٨٩منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس، 
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  التاسع  الفصل
  بعض مالمح التغير فى العادات 

  )*(زوالتقاليد المرتبطة بالخب
  

  مقدمة

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن بعض مالمح التغير فـى العـادات     
الالزمـة لـذلك    واألدواتوالتقاليد الشعبية المرتبطة بإعداد الخبز المنزلى، 

فـى   األفرادالمنتشرة بين  ، وأيضاً المعتقداتلهالمصاحبة  واألقوال، األعداد
مـن   ،ويأتى االنحياز لموضوع الخبز لتحقيق هذا الغـرض  .هذا الخصوص

خالل المكانة التى يحتلها الخبز فى الثقافة الشعبية المصرية، والتـى يحتـل   
بتلك الثقافة مكانة خاصة، دفعت بها نحو اختيار اسم لـه يقتـرن بـالوجود    

وهو الرزق ومن أجلـه  . الحياة ووقودهاأى الدافع إلى " العيش"والحياة وهو 
، وهو كذلك محدد لقيم يحرص أى مجتمـع  "أكل العيش"يكد الناس ويكدحون 
فال يحق لك أن تخونـه أو  " كلت معاه عيش وملح"، أفراده على بثها فيما بين

تشاركه أحزانـه  ال تسرع فى مساعدته عند حاجته إليها، أو ال تغدر به، أو 
ب تجاهه، فإن مقاسمته وجبتـه وحتـى لـو كانـت     وأفراحه ألن عليك واج

، أوجبت عليك الثقافة الشعبية كل هـذه الواجبـات   )العيش والملح(أساسياتها 
  . االلتزاموألزمتك بكل هذا 

 ،تلك الدراسـة  إلجراءأن وقوع االختيار على الخبز هنا ومجمل القول   
مثـل هـذا    إلجراءالتى تبحث فى مالمح التغير ينبع من قدرته وصالحيته 

لعـادات الطعـام وآداب    األساسية األركانبوصفه أحد  ،النوع من الدراسات
عن أن الدراسات الفولكلورية بوجه عام، لم تغفل هذا الجانـب  فضالً . المائدة

للمنهج الفولكلورى، والذى يمثل البعد  األربعة األبعادمن البحث، بوصفه أحد 
                                                 

كتب هذا الفصل الدكتور سميح شعالن، مدرس العادات والتقاليـد بالمعهـد العـالى    ) *(
  .للفنون الشعبية، أكاديمية الفنون
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  . التاريخى منها

لدراسة التى بين أيدينا اآلن قد اعتمدت اعتماداً شير أن انونود كذلك أن   
رئيسياً على رسالة علمية تناولت موضوع الخبز فى إطار جغرافـى وهـى   

العادات والتقاليد المرتبطة بالخبز، " :الدراسة التى أجراها نفس الباحث بعنوان
والتـى  " بعض قرى الدلتافى كمؤشر لتحديد المناطق الثقافية، دراسة ميدانية 

ل بها الباحث على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون الشعبية من المعهـد  حص
 ١٩٩٧بأكاديمية الفنون، عام ) تخصص عادات وتقاليد(العالى للفنون الشعبية 

للمعهد  األسبقعلياء على شكرى العميد  ةالدكتور األستاذةوالتى أشرف عليها 
بكلية البنات، جامعة عـين   واألستاذالعالى للفنون الشعبية، بأكاديمية الفنون، 

بالمعهد العالى للفنون الشعبية وخبيـر  كمال األستاذ صفوت  واألستاذشمس، 
بكلية البنات، جامعة عين  األستاذحسن الخولى / الدكتور واألستاذالفولكلور، 

  . شمس

تلك الدراسة التى انحصرت مشكلتها الرئيسية فـى جمـع وتصـنيف      
لخبز وتحليلها وتفسيرها، ومن خـالل السـياق   العادات والتقاليد المرتبطة با

الثقافى الذى تدور فيه، فى مجتمعات محـددة هـى بعـض قـرى الـدلتا      
وبهدف التعرف على مالمح االتفاق واالختالف فيمـا يخـص   . ةـالمصري

التناول وضع خطوط وهميـة لحـدود    اويمكن من خالل هذ. ك العاداتـتل
يمكن الكشف عن مدى التأثير الذى كما . مناطق ثقافية، داخل دلتا نيل مصر

  . تحدثه العوامل الجغرافية والتاريخية واالقتصادية فى تحديد تلك المناطق

من تلك المشكلة عدة تساؤالت تعمل جميعها على فهم طبيعة انبثقت وقد   
 اهتمـت التى لتلك التساؤالت ونعرض فى هذا المجال . تلك المشكلة البحثية

  -:عه واتجاهاته وهىبرصد عوامل التغير ودواف

أى الطبقات االجتماعية أكثر حرصاً على التجديـد ومسـايرة مـا    -١  
تعمل على تيسير وتسـيير أمـور    إمكاناتتطرحه ظروف هذا العصر من 

  الحياة اليومية بشكل أفضل؟ وما هى العوامل التى تدفع نحو هذا االتجاه؟

بعـض   ر االتصال الفردى والجماعى فـى تغييـر  ثمدى يؤأى إلى -٢  
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 اإلعـالم العادات والتقاليد المرتبطة بالخبز، من خـالل التعلـيم، ووسـائل    
  المختلفة، واالتصال الموجه، واالتصال بالمجتمعات الحضرية؟

 األقـوال إلى أى مدى تلعب كبيرات السن دوراً فى الحفـاظ علـى   -٣  
يحاولن من خاللها إعـادة  التى والمعتقدات المرتبطة بالخبز، وما هى السبل 

ـ ؟ والكيفية التى يتم بها استقبال هذا البث، من حيث التلاألخرياتبثها إلى  ى ق
  . رديةقوالوثوق والتبنى من قبل المتعلمات فى المجتمعات ال

عشرة قريـة مـن   إثنتى مسعاها هذا قد تم لها اختيار فى وهذه الدراسة   
حكات قرى الدلتا المصرية، بحيث تم هذا االختيار بناء على مجموعة من الم

ية بالـدلتا  ورقإلى الدقة للمجتمعات ال األقربل يتضمن لتلك المجتمعات التمث
 ؛االقتصادية التى  يزاولها أفراد كـل قريـة   األنشطةتنوع  :المصرية ومنها

، قـرى تتسـم   ألفرادهـا  األساسيةقرى فالحين تعد الزراعة التقليدية المهنة 
، المتريـف ط االقتصادى للبدو ، قرى تتبع النشا)التجارية(بالزراعات النقدية 
المحصولى للزراعات التى  اإلنتاجعن التنوع من حيث  الًضقرى صيادين، ف

إلـى التنـوع فـى     باإلضافةكون رئيسى فى أنواع الخبز المختلفة، متدخل ك
وضع فى وكذلك فقد . طبيعة المناخ، ومن حيث حجم القرى والكثافة السكانية

بعضها البعض، وقربها أو بعدها عن المدن من االعتبار اقتراب القرى مكانياً 
  .الكبيرة وعواصم المحافظات

وقد تأسس على المحكات السابقة اختيار القرى التالية لتمثيل مجتمعـات    
  :الدلتا المصرية، وهى

، التابعـة لمركـز قويسـنا،    "األكرمكفر "هى قرية ): ١(القرية رقم -١  
الشمالية لقرى المركز، والذى يقع  بمحافظة المنوفية، وتقع بالقرب من الحدود

  . لمحافظة المنوفية اإلداريةبدوره فى الشمال الشرقى للحدود 

، التابعة لمركز قويسنا، والتـى  "الرمالى"هى قرية ): ٢(القرية رقم -٢  
  ).١(تتماس من جهة الشرق بالقرية رقم 

، وتقع علـى الحـدود   "منشأة أبو ذكرى"هى قرية ): ٣(القرية رقم -٣  
جنوبية لمركز قويسنا الذى تتبعه إدارياً، وتعد من قرى البدو المتريف حيث ال
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  . أن النسبة الغالبة على سكانها ذوى أصول بدوية

، التابعة لمركز الشهداء، "زاوية الناعوره"هى قرية ): ٤(القرية رقم -٤  
  .بمحافظة المنوفية، وتقع عند الحدود الجنوبية الغربية له

التابعـة لمركـز   " كفر الشرفا الغربـى "هى قرية : )٥(القرية رقم -٥  
القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، ويتوسط موقعها قرى المركز من جهتها 

  . الغربية، التى تقع جميعها من تلك الجهة على فرع دمياط

القمـح،  منيـا  ، التابعـة لمركـز   "التلين"هى قرية ): ٦(القرية رقم -٦  
  .قرب من الحدود الشمالية لقرى المركزبمحافظة الشرقية، وتقع بال

، "الربـع "، التابعة لقريـة  "عزبة الشيخ يوسف"هى ): ٧(القرية رقم -٧  
وتقع عنـد الحـدود   . التابعة بدورها إلى مركز السنبالوين، بمحافظة الدقهلية

  .الشمالية لقرى المركز

ى، التابعة لمركز المحلة الكبر" السجاعية"هى قرية ): ٨(القرية رقم -٨  
  . بمحافظة الغربية، وتقع فى جهة الغرب من مدينة المحلة الكبرى

التابعة لمركـز مطـوبس   " يزلغبرج م"وهى قرية ): ٩(القرية رقم -٩  
بمحافظة كفر الشيخ، وتقع عند أقصى الحدود الشمالية الغربية لهذا المركـز،  

  . وية التقاء فرع رشيد بالبحر المتوسط من ناحية ضفته الشرقيةافى ز

، التابعـة لمركـز مطـوبس،    "القنى"هى قرية ): ١٠(القرية رقم -١٠  
  . بمحافظة كفر الشيخ، وتقع بالقرب من الحدود الشمالية الغربية لقرى المركز

، التابعة لمركـز رشـيد،   "برج رشيد"هى قرية ): ١١(القرية رقم -١١  
ركـز،  الحدود الشمالية الشرقية لقرى الم أقصىبمحافظة البحيرة، وتقع عند 

فرع رشيد بالبحر المتوسط مـن ناحيـة الضـفة     التقاءوية اويتخذ موقعها ز
  . الغربية للفرع

التابعـة لمركـز   " شط الشيخ درغـام "هى قرية ): ١٢(القرية رقم -١٢  
دمياط بمحافظة دمياط، وتقع بالقرب من الحدود الشمالية لقرى المركز، على 

  . الضفة الشرقية لفرع دمياط
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، واسـتمر  م١٩٩٢يدانى بهذه الدراسة منذ منتصف عـام  بدأ العمل الم  
االتصال بتلك المجتمعات التى وقع عليها االختيار حتى أوائل شهر يوليو من 

  . م١٩٩٦عام 

وفيما يلى سنعرض للموضوعات التى حرصنا على تتبع مالمح التغيـر    
وطحن الحبوب ونخل الدقيق،  ،من خاللها وهى تخزين القمح، وتخزين الذرة

وانتهينا بخالصة هذا التتبع والذى نتمنى  .لعجن، وتسوية الخبز، وفرن الغازا
  . أن نكون قد رصدناه

  
  تخزين القمح : أوالً

  
سة إلى طرق بديلة للطرق التقليدية التى اعتـادوا  ااتجه أفراد قرى الدر  

على االستعانة بها لتخزين حبوب القمح، أحد المكونات الرئيسـية لرغيـف   
 بشـكل  –سنعرض لها بعد قليـل   التى –تدخلت عوامل التغير وقد . الخبز

مباشر ومؤثر فى حياة أفراد تلك القرى، لدرجة دفعت بهم نحو التخلى عمـا  
وربما يشـير  . اعتادوا عليه ووثقوا فى مالءمته لحياتهم لفترات زمنية طويلة

 االختيار بين البدائل ينبع من مدى مالءمتـه لمتطلبـات الحيـاة    أنذلك إلى 
وظروف العصر المتغيرة، والتى تعمل على تغيير تلك المتطلبات، كمحاولـة  

ويأتى االتجاه ناحية التغييـر بمـا   . الحياة اليومية أنشطةالتوازن إلى  إلعادة
  . يوافق أهمية تيسير وتسيير أمور تلك الحياة

وغنى عن البيان أن التغير الذى طرأ على طرق تخزين القمح التقليدية،   
مـن   متفاوتـة أو دفعة واحدة، لكنه تدرج بـدرجات   مفاجئبشكل  لم يحدث

ومن خالل ما سبق اتضـح عـدم   . هاالستجابة لتقبل التغير والسير فى اتجاه
خلو قرى الدراسة تماماً من كافة الطرق التقليدية لتخزين الحبوب، إذا لوحظ 

بتلك الطرق بمبررات مختلفة، منها عدم الحرص علـى   األسرتمسك بعض 
م متطلبات ئيرة التغير فى كافة مناحى الحياة، طالما أن ما درجوا عليه يالمسا

لسه فيه ناس ماشيه على القديم لحد دلوقت بس عـدد   . "حياتهم وال يضربها
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غير أن ذلك ال ينفى أن االتجاه نحو التغيير يسير ناحية التخلـى عـن     
كما يمكن التنبؤ باالنـدثار   المحافظة نفسها األسر، حتى بين التقليدية الطرق

  . تتجاوز السنوات العشر التام لتلك الطرق فى فترة زمنية قد ال

بدو ) ٣(عدا القرية رقم -درج الناس فى مجتمعات جنوب الدلتا ووسطها
لتخـزين  " الطـوف "طينية تُبنى بطريقـة  على االستعانة بمخازن  –متريف 

ـ تختلـف   حبوب القمح، وهى مخازن أسطوانية وأعـدادها وفقـاً   ا أحجامه
ة االجتماعية التـى تنتمـى   قلمتطلبات كل أسرة، وحيازاتها الزراعية، والطب

. المنازل فى المكان المناسب لها أسطحوقد استقرت تلك المخازن فوق . إليها
أفراد قرى الشمال الغربى للدلتا اللجوء إلى مخازن طينيـة تـدعم    اعتادكما 

 األمطـار توافق مع غزارة الذى ي مراألبقوالب الطوب لنفس الغرض، وهو 
إذ يؤدى تدعيم البناء بقوالب الطوب إلـى  . فى فصل الشتاء فى هذه المنطقة

بما يضمه من مخزون، هو مؤنة أهل المنزل  اإلضراردون  ،صمود المخزن
المهمة إلى كارثة خلو الدار من رغيـف   إتمامحيث يؤدى فشله فى  .السنوية

  . الذى يجب أن تسير عليه لأمور الحياة بالشكالخبز والذى بدونه ال تسير 

كذلك فإن أفراد قرى الصيادين بأقصى الشمال الشرقى للدلتا قد استعانوا   
علـى مـدار    واألرزلغرض تخزين الغالل ) صحارة(بصندوق خشبى كبير 

فى تلك القـرى علـى أعمـال     األفرادوقد يرجع ذلك إلى عدم اعتياد . العام
الحال بالنسبة للقرى التى يعمل أفرادها بالزراعة، وهو  الطين والبناء كما هو

الستثمار قدرة الطين المخلوط بـالتبن علـى الحفـاظ واالحتفـاظ     أهلهم ما 
ونضيف إلى ذلـك أن االقتـراب   . بمخزون القمح على مدار العام وكل عام

المكانى لقرى أقصى الشمال الشرقى للدلتا من مدينة دمياط والتـى تشـتهر   
، دعم اتجاه أفراد تلك القـرى  األخشابنجارة والقدرة على تشكيل بأعمال ال

عن أن االتصال اليومى الحتمى بين أفـراد   فضالً. الخشبية) الصحارة(إلى 
هم الشرائية من ت، هو ما دعم قدراباألسماكتلك القرى ومدينة دمياط لالتجار 

                                                 
إلى ترتيب اإلخبارية بين إخباريات مجتمعهـا،  ) أ(ويشير حرف ) ٢/أ(إخبارية رقم (*) 

  .على رقم القرية التى تنتمى إليها اإلخبارية) ٢(ويدل رقم 
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مـن   األشـياء حيث توفر السيولة النقدية، والتى تدفع إلى اللجوء إلى اقتناء 
  . األسواق

والتى تتبع مدينة قويسنا،  –) بدو متريف) (٣(حرص أفراد القرية رقم   
لتخزين القمح، وذلك عن طريق  باألجولةعلى االستعانة  –محافظة المنوفية 

وضعها بحفر رملية عميقة تسهم فى وقاية القمح من التسوس علـى مـدار   
لتى أهلتهم الستثمار الرمال فـى  ى أصولهم البدوية الوقد يرجع ذلك إ. العام

هذا الغرض، نظراً لخبراتهم بها من حيث تعاملهم المباشر معها، منذ أصولهم 
لبقعة رملية فى محافظة المنوفية الستقرارهم  لك، واختيارهم كذاألولىالبدوية 

  . بها

أفراد مجتمعات الدراسة ناحية تخزين حبـوب   اتجاهيرصد هذا البحث   
عليهـا لفتـرات زمنيـة     اعتادواالتقليدية التى  لألنواعبديل ك باألجولةالقمح 

ولم تستثن أى من تلك القرى مـن ذلـك    ،طويلة والتى أشرنا إليها منذ قليل
  . اللجوء، على الرغم من اختالف الطرق التقليدية القديمة لكل قرية

لتخـزين  األجولـة  وعلى الرغم من االتفاق بين القرى فى االتجاه نحو   
ال أنه قد ثبت بعض االختالف فى االسلوب المتبع لوقاية القمح مـن  القمح، إ

إلى لجـوئهم  ) ١(القرية رقم  إخباريينويشير بعض . جولةألالسوس داخل ا
كذلك فقد . المخزن جولة بما تضمه من حبوب القمح داخل التبنألا عإلى وض

ـ    األسرإلى لجوء بعض ) ١١(أفاد إخباريو القرية رقم  س بالقريـة إلـى نف
  .الطريقة

جولة ألويؤكد البعض على أن هذه الطريقة تلزم من يتبعها بأهمية غلق ا
وقـد أظهـرت   . جيداً وعدم السماح لتعرض ما بداخلها من قمـح للتهويـة  

المعايشة الميدانية حرص الفالحين على نقل أجولة القمح مباشـرة وبشـكل   
لميكنة الحديثـة،  ه بواسطة اتسريع من المكان الذى يتم فيه درس القمح وتذري

إذ يتم غلق الجوال بعد امتالئه بالقمح بواسطة . دون إبطاء إلى مكان تخزينه
ويـرى النـاس الـذين    . الدوبارة، ثم ينقل فى نفس اللحظة إلى حيث يخزن

يلجأون إلى هذه الطريقة فى التخزين، أنها كفيلة بوقاية القمح من السـوس،  
  . دون االستعانة بأية مواد حافظة
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لتخزين القمـح،   باألجولةإلى استعانتهن ) ٩(القرية رقم  إخبارياتتشير 
بـدرة  "فى حين تتم الوقاية من السوس عن طريق تقليب المبيدات الحشـرية  

قـد اتـبعن طـريقتين    ) ٢(القرية رقم  إخبارياتكذلك فإن  .بالقمح" السوس
د تتم بوضع كمية من الكيروسين على قدر من رما األولىللوقاية من السوس 

أما الطريقة الثانيـة  . باألجولة تهالفرن وتقليب ذلك الخليط مع القمح قبل تعبئ
فتتم عن طريق االستعانة بأقراص ذات رائحة نفاذة، تتـوفر بالصـيدليات،   

  . ويوضع كل قرص فى وسط المخزون داخل كل جوال

صغيرين، وشوية  )**(هأنا حطيت على الغلة حبة تراب محم )*(عامنول "
ا ميلو تراب ويجى نص كيلو جاز، لغاية التراب ميبقى مفلفل، ولجاز يجى ك

  .)٢("كده بإيدك وتعبيها فى االشوله ميجرلهاش حاجة تدعكهتبدره على الغلة و

مبقناش نخزن فى مخازن دلوقت، بقينا نخزن فى الشولة، بقى لنا تلـت  "
قرش زى الفنيك كده،  ٥٠ـسنين، جوزى بيجيب قرصة كده من االجزخانة ب

   .)٣("حطها فى نص الشوال، الغلة تتنيها آلخر السنة ميجرلهاش حاجةن

يالحظ من خالل الطريقتين اللتين اتبعتا فى قرية واحدة للخـالص      
المتعلقة بهذا الخصوص، ال تتبـع قريـة معينـة أو     األفكارمن السوس، أن 

ين الـذ  األفرادمنطقة من المناطق، بقدر ما يتم تناقل تلك الخبرات من خالل 
أصبح لديهم دوافع االتصال بمجتمعات أخرى، ثم يبـدأون فـى نقـل تلـك     

فى محيط ضيق  األسرالخبرات إلى ذويهم، بحيث يمكن أن تستقر عند بعض 
ر فى أخريات يثقن فى قـدراتهم  ـفى التأثيالمجربات أو متسع، حسب قدرة 

  . المهارية وحرصهن على مقتنيات بيتهن

عزبة الشيخ يوسـف،  (أفراد قريته  اتجاهلى إ) ٧-أ(رقم  األخبارىيفيد   
ناحية تخزين القمـح   )التابعة لقرية الربع، مركز السنبالوين بمحافظة الدقهلية

كما يدلى بمعلومات حول أهمية خلط حبوب القمح بـبعض  . جولةألبواسطة ا
  . السماد العضوى قبل عملية التخزين، لغرض حمايتها من التسوس

                                                 
  . العام الماضى: عامنول) *(
  . فتحة االحماء السفلية للفرن: محمه) **(
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 محافظـة  – لين، مركز، منيا القمحتال) (٦(رقم  كذلك فإن أفراد القرية  
إال أن المعلومـات  . ، قد ساروا فى هذا االتجاه لتخزين حبوب القمح)الشرقية

لطريقة بديلة عن الطرق السـابقة لوقايـة    انحيازهمالميدانية قد أشارت إلى 
القمح من السوس، حيث يحرصون على وضع الشكائر واالجولـة المملـوءة   

. سـمنتى ألكون أرضيته مكسوة بـالبالط ا تكان رطب يلزم أن بالقمح، فى م
، حتـى ال  باألجولـة ويشيرون إلى أهمية غسل القمح وتجفيفه قبل تخزينـه  

  . اد غسله مرة أخرى قبل عملية الطحنـيع

) ١١(، )١٠(آخر للوقاية من السوس بدأ يظهر بالقرية رقم  اتجاههناك     
كمية كبيـرة مـن الرمـال     إضافةفى بأقصى الشمال الغربى للدلتا، ويتمثل 

  .باألجولةالناعمة إلى القمح قبل تخزينه 

تفيـد  ومن الجدير بالذكر أن الدراسة قد حصلت على معلومات ميدانية   
بمحافظة المنوفية، بالرمال للوقاية مـن  ) ١(باستعانة بعض أفراد القرية رقم 

ماد الفـرن عنـد   السوس منذ فترة زمنية تزيد على الخمسين عاماً، كبديل لر
وهو ما يدعو إلى القول بإمكانيـة حـرص بعـض    . التخزين بمخازن الطين

المجتمعات األخرى على اتباع هذه الطريقة، فى تلك الفترة الزمنية، وعلـى  
وجه الخصوص بتلك القرى الشمالية من الدلتا المصرية، حيث تتميز القريـة  

ربما دعم العودة إلـى تلـك   الذى  األمربترتبها الزراعية الرملية، ) ١١(رقم 
الطريقة، خاصة بعد اقتناع بعض أفراد تلك المجتمعات بعدم اللجـوء إلـى   

وقد يعود ذلـك إلـى    .األمراضالمواد الكيماوية، والتى قد تتسبب فى بعض 
، وهو ما أهلهـم لالسـتقبال   واإلناثازدياد نسبة أعداد المتعلمين من الذكور 

المقروءة والمسموعة  اإلعالم أجهزةتبثها  الرشيد لرسائل الصحة العامة التى
  . والمرئية

ومن خالل ذلك االستعراض للطريقة البديلة للطرق التقليديـة لتخـزين     
القمح، والتى تتمثل فى االستعانة باألجولة، وكذلك األساليب المختلفة للوقايـة  
من السوس، نستطيع أن نلحظ قدرة عوامل التغير فى التأكيد على صـالحية  

التـى  جولة للقيام بهذا الدور، وبما يتفق وال يتعارض مع تلـك العوامـل   األ
هذه الطريقة بين لالذى ساعد على االنتشار السريع  األمر ،سنتناولها بعد قليل
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كافة المجتمعات المدروسة فى دلتا نيل مصر، تبعاً لتشابه عوامل التغير، بل 
حين تنوعـت واختلفـت    فى. يمكن القول بتطابقها عند كافة مجتمعات الدلتا

المتبعة لوقاية المخزون من السوس حتى فى داخل القرية الواحـدة،   األساليب
الستخدام الكيروسين مثالً لـذلك   اإلخبارياتكار الشديد لبعض نلدرجة االست

التى ظهـرت مـؤخراً    األقراصالبعض اآلخر على   الغرض، أو اعتراض
إلى الحيز الذى يـدور فـى    – اإلشارةكما سبق  –ويشير هذا . بالصيدليات

إطاره نقل الخبرة واستقبالها وتجريبها، لدرجة تدفع بها نحو عـدم االنتشـار   
، وفـى المقابـل   األسرالكامل فى قرية ما، وانحصارها بين عدد محدود من 

ى البعيدة، إذ يمكـن أن تلقـى   رإلى الق األفرادتحين لها فرصة االنتقال مع 
جريب الناجح، واالنتقال السريع مـن أقصـى   االستقبال الطيب من خالل الت

ويتحكم فى ذلك النقل واالستقبال،  .جنوب الدلتا إلى أقصى شمالها أو العكس
، وما يتحقـق فـى   اإلقناعالفرد الناقل للتجربة أو الخبرة بما لديه من قدرات 

رقـم   اإلخباريةوتؤكد على ذلك  .بما يقول أو يفعلاآلخرين شخصه من ثقة 
  :فتقول) ٢/أ(

قالتلى  )*(تبقى حكايات برده، واحد فى القعدة قال لواحد، زى ما سلفتى "
أطلع الغلة ونقلب عليها التراب ونعبيهـا   حنا هروأكنت إيه بقول لها .. كده 

سنتين بيجيب لكل شوال غلـة دوا   هبقال) زوجها(فى المخازن، قالتلى زكى 
مفـرغين نـص   كده بخمسين قرش م االجزخانة، يمنع سوس الغلة، نقـوم  

ى، ال نحط تراب وال حاجة، بتقـول  نالشوال وحطين الدوا ونعبى النص التا
ـ  بقالى  ة ـسنتين تالته مفيش سوسه خالص، وعندها الغلة كانت آلخـر السن

نضيفه ال فيها تراب وال فيها بدره وال فيها حاجة، فاحنـا جبنـا السـنة دى    
مننفعش هارجع تانى  وعملنا كده، وآدى احنا بنجرب، نفعت مشينا على كده،

للى فاتو، بس كان بيتعب بقـى لمـا   إلموضوع الجاز، آهو كان نافع السنتين 
تالته عشـان ريحـة الجـاز    . )*(*نيجى نغسل الغلة الزم غسلها قوى فمين

  .)٤("متفضلش فى الطحين

                                                 
  .  زوجة شقيق الزوج: سلفتى) *(

  . نغسلها مرتين: نغسلها فمين) *(*
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  .العوامل الدافعة نحو تغير الطرق التقليدية لتخزين القمح-١

ير التـى طـرأت علـى المجتمـع     تضافرت مجموعة من عوامل التغ  
المصرى بشكل عام، وعلى قرى الدراسة بشكل خـاص، تضـافرت تلـك    
العوامل جميعها فى تحول أفراد هذه القرى عن الطـرق التقليديـة لتخـزين    

وفيما يلى تفصيل لتلك . باألجولةحبوب القمح إلى االستعانة بطريقة التخزين 
فـى  الجديدة تجاه ناحية الطريقة العوامل، والمدى الذى أسهمت به، لتعزز اال

  .تخزين القمح
  

 ظهور الميكنة الحديثة) أ(

الفترة الزمنية الالزمة لـدرس   اختصارأدى ظهور الميكنة الحديثة إلى   
بواسـطة  (القمح وتذريته إلى ساعات قالئل، كبديل للعملية التقليدية القديمـة  

، )ميكنـة الـدراوه  (صلة ، والتذرية اليدوية، أو بواسطة الماكينة المنف)النورج
تلك العمليات القديمة التى كانت تستغرق ما بين أسبوعين وشـهرين حسـب   

وهذه الفترة الزمنية الطويلة كانت تؤدى إلى جفاف حبيبات القمح . كمية القمح
وقد أدى ظهور الميكنـة  . تعرضها لشمس الصيف بهذه المدة دجفافاً تاماً بع
والتذرية فى مرحلـة واحـدة، وفـى     مرحلتى الدرس اختصارالحديثة إلى 

الذى لم يعد يسمح بالجفاف التام والكامل لحبوب القمح،  األمرساعات قالئل، 
ومن هنا بدأت تظهر بعض عيوب الطرق التقليدية فى التخـزين، حيـث أن   

قد الحظن ظهور حاالت تسوس كثيرة بـين كميـات    اإلخبارياتكثيراً من 
المختلفـة فـى    األفكـار الذى دعم  األمرة، القمح المخزنة بالمخازن التقليدي

  . اللجوء إلى الطرق البديلة لحماية المخزون من التسوس
  

  :التعليم) ب(

أفراد قرى الدراسة نحو التعليم، وخاصـة ذلـك الحـرص     التجاهكان   
، التأثير المباشر على إمكانيـة  اإلناثعلى تعليم  –سنة بعد أخرى  –المتزايد 

ة، حيث أن بناءه كان يستدعى تعاون كل إناث المنزل بناء مخازن طينية جديد
فى مراحله المختلفة، وهو ما يتعارض مع تفرغ الفتيات للدراسة، خاصة أن 
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فترة البناء غالباً ما كانت تبدأ فى بداية أشهر الصيف، وهى الفترة التى تستعد 
مـات  فضالً عن أن أولئك الفتيـات المتعل . فيها الطالبات لالمتحانات السنوية

يأنفن من أعمال الطين التى تؤثر علـى نعومـة    األحيانأصبحن فى أغلب 
نضيف إلى ذلك أن التعلـيم بصـفة   . مع وضعهن الجديدال يليق أيديهن بما 

والرغبة فى  القدرة –أهل كل المنزل من –عامة قد أتاح للمتعلمين والمتعلمات
العزوف عـن  مية وقبول تحذيرات أجهزة اإلعالم المختلفة بأهاستقبال وفهم 

المواد الكيماوية التى كانت تخلط بمخزون القمح حـال تخزينـه بالمخـازن    
كذلك فإن أعمال التخـزين  . لألفرادالطينية حتى ال تؤثر على الصحة العامة 

الفرن أو المواد الكيماويـة،  برماد نفسها بالمخازن التقليدية، وخلط المخزون 
ستدعى جهداً كبيراً يتطلب التفـرغ  والخالص منها قبل عملية الطحن، كانت ت

فى وقت أدائها، وهو ما ال يتناسب مع انشغال الطالبات بـأمور   األعماللهذه 
كل ذلك ساعد على التخلى عن الطرق التقليدية القديمة، خاصة وأن . الدراسة

مـن المسـاعدات فـى     اًكبير اًاً شاقاً، أو عدددالطرق الجدية ال تستدعى جه
  .إنجازها

  
  االتصال بالمجتمعات األخرىلة سهو )ج(

ونتيجة لما أتاحته شبكة الطرق االسفلتية بين أغلب قرى محافظات الدلتا   
نها، فضالً عن تعدد وسائل المواصالت، أدى ذلك إلى سهولة االتصـال  دوم

 الخبرات –بين أفراد المجتمعات المجاورة والبعيدة، وهو ما ساعد على نقل 
سريع بـين قـرى الـدلتا     بشكل –لتخزين القمح  ةدفيما يتعلق بالطرق الجدي

  . المختلفة
  

  تغير نمط المسكن) د(

نظراً لحرص كثير من أفراد قرى البحث على تغييـر نمـط المسـكن      
الريفى التقليدى، إلى المساكن الخرسانية الحديثة، أدى ذلك إلى تهدم المخازن 

السابقة والتـى   ودعت العوامل. الطينية التى كانت تحتل أسقف تلك المنازل
 أسـطح سترد فيما بعد على عدم محاولة إعادة بناء المخازن التقليدية فـوق  
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  . المنازل الخرسانية
  

  األفراناالستعانة بخبز  )هـ(

ـ     ن ككما لعب التعليم، واالشتغال بالوظائف الحكومية، وتغير نمـط المس
، دون األفـران بتلك القـرى بخبـز    األسردوراً مؤثراً فى استعانة كثير من 

بشـكل   –الحرص على تسويته منزلياً، وقد أدى عدم التمسك بالخبز المنزلى 
إلى تراجع الحاجة الملحة إلى تخزين كميـات كبيـرة مـن القمـح      –كامل 

جولة هى البديل المناسـب  ألصبحت اأن، وـبواسطة الطرق التقليدية للتخزي
  . للكميات التى يتم تخزينها

  
  باألسواقتوفر الدقيق ) و(

بشكل دائم، ) زيرو –بلدى (باألسواق ما ساهم توفر أنواع دقيق القمح ك  
فى عدم الحرص على تخزين كميات كبيرة من القمح، وهو ما كان يدعو إلى 

الدقيق موجود فـى السـوق، والعـيش     . "وجود المخازن الكبيرة والمتعددة
  .)٥("، واللى معاه فلوس يشترى)*(كدبر
  

  تخزين الذرة :ثانياً
  

محصول الذرة أحد العناصر الرئيسية الداخلة فى مكون الخبز، ومن يعد   
الحاجـة إلـى أهميـة     تالتى يوليها الناس لوجود الخبز، نبعاألهمية خالل 

الحفاظ على مكوناته، بواسطة الطرق التخزينية التى تضمن لتلك العناصـر  
 وفيما يلى سـنعرض . البقاء على مدار العام، وحتى ظهور المحصول الجديد

للطرق التى أتبعت لتخزين الذرة والتغيرات التى طرأت على تلك الطـرق،  
  .ذا التغيرـوالعوامل التى أثرت فى ه

، ٤، ٢، ١( مجتمعات قرى جنوب الدلتا ووسطها القـرى  أفرادحرص   
المنازل بطريقتين مختلفتين  أسطحعلى تخزين كيزان الذرة فوق ). ٨، ٦، ٥

                                                 
  . أيضاً: بردك) *(
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  . ذى يتم التخزين بهتتفق كل منها مع ظروف المكان ال

ص فـى تعـريض   خ، والتى تتل"قالترشي"هى طريقة : األولـى الطريقة 
مخزون الذرة لعملية تجفيف وتهوية مستمرة، وذلك من خالل وضع كيـزان  

وعلى  .وضع رأسى، وملتصقة ببعضها البعض فوق أسطح المنازلفى الذرة 
تستلزم مجموعـة   الرغم من بساطة الفكرة كما تبدو، إال أنها فى ذات الوقت

الصغير من خالل المشاهدة المتكررة على إلى من الضوابط، تلقن من الكبير 
الجزء الذى سيتم التخزين به من سطح المنـزل،  يفرش حيث . مدار السنين

وتكون هذه الفرشة السفلية ". نـحطب ذرة، حطب قط"بعيدان الزرع الجافة 
بعيداً عن  –فى حالة هطولها  – األمطاربمثابة الطبقة االسفنجية التى تسحب 

بتوجيـه مقدمـة   " الترشيق"كما يلتزم من يقوم أو تقوم بعملية . كيزان الذرة
السماء، حتى إذا مـا هطلـت    اتجاه، ومؤخرته فى األرضالكوز فى اتجاه 

وغالباً . تلفه ال يمكن لمياهها أن تتسلل إلى داخل الكوز وتتسبب فى األمطار
ذى يتم التخزين فيه بهذه الطريقة فوق أسطح المنازل، ما يتم اختيار المكان ال

ويالحـظ أن عمليـة   . فى منطقة مستقلة بعيدة عن حركة الطيور والحيوانات
تخزين الذرة بهذه الطريقة، لم يختص بها جنس بعينه من أهل الـدار، بـل   

تمامها، نظراً لما كانت تكتنفه من مشقة الحمل إيشارك الرجال مع النساء فى 
مل، وهى تنصب فى مجملها على القدرات العضلية والقوة الجسـمانية،  والتح

  . األمر الذى كان يوجب تعاون أفراد المنزل جميعهم فى تنفيذها

، وهى طريقـة بديلـة للطريقـة    "التكويم"هى طريقة : الطريقة الثانية
ويـتم   .فى جنوب الدلتا ووسـطها القروية السابقة، ويتبعها نفس المجتمعات 

كمـا سـبق    -على المساحة المتاحة من سـطح المنـزل   حداها بناءاختيار إ
ويستلزم فى هذه الطريقة أن تكون كيزان الذرة كاملة الجفاف قبل  – اإلشارة

ترك الذرة فوق أسـطح المنـازل   تحيث يجب أن . عتخزينها على ذلك الوض
لشـمس الصـيف التـى تعقـب     معرضـة  فترة تنحصر بين شهر وشهرين 

تم عملية تكويم كيزان الذرة فى كومة كبيرة تستقر فـوق  بعد ذلك ت. احصاده
بغرض ترك بقيـة مسـاحة السـطح     ،زاوية من زوايا سقف إحدى الغرف

كما يضمن هذا االختيـار لتلـك   . التى يمكن أن تتم عليهلألغراض األخرى 
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والحيوان الطيور فوق السـطح،  اإلنسان البقعة االبتعاد بالمخزون عن حركة 
حيث . واإلهدارفى تعرض الكومة للكشف  بيمكن أن تتسب تلك الحركة التى

ويـأتى  . )*("الجلة"وجب دائماً تغطية الكومة بأعواد الحطب الجافة وأقراص 
للميـاه  الحرص على هذا النوع من التغطية لمحاولة التغلب على أى تسرب 

  . لإلمطار يمكن أن يحدث نتيجة

فى قرى جنـوب ووسـط   ا أتبعتيالحظ أن الطريقتين السابقتين واللتين   
ومـن  . فى تلك المنـاطق  األمطارا على النقص النسبى لهطول تعتمدإالدلتا، 

دون نزع  –هنا نبعت فكرة اللجوء إلى أسطح المنازل وتعريض كيزان الذرة 
الذى يختلف مـع   األمروهو . للشمس الساطعة أغلب فترات الشتاء –أغلفتها 

حيث درج الناس فى تلك القرى . لتاشمال الد أقصىالطرق التى اتبعتها قرى 
وهى المخازن الطينية المدعمة بقوالب " باألمطار"الشمالية على تخزين الذرة 

  . األرزالطوب، وهى نفس المخازن التى يتم بها تخزين القمح وكذلك 

كيزان الذرة فوق أسطح المنازل لفترة زمنية تصـل  " شبتفري"ويتم ذلك   
التخزين بنزع أغلفة الكيزان وإلقائهـا داخـل    بدأ عمليةتثم . إلى شهر كامل

كمـا  ". بـالمطر "ثم توضع الحبـوب   "تفريطها"مكتملة، كما يمكن " األمطار"
بجدائل الخوص لنفس ) ١١، ١٠، ٩القرى (استعان أفراد تلك القرى الشمالية 

ويأتى ذلك لزراعة النخيل بشكل مكثف فى تلـك المنـاطق، ومـا    . الغرض
ر أعمال الخوص والجريد، وإن كانت أعمال الخـوص  استتبع ذلك من انتشا

. المنزلية العادية التى يجيدها أفراد المنزل وخاصة النسـاء األعمال تعد من 
وما يهم الدراسـة  . فى حين تتطلب أعمال الجريد نوعاً من المهارة والمعدات

إلى استعانة أفـراد القـرى المـذكورة بجـدائل      اإلشارةفى هذا المجال هو 
الـذى   األمـر تخزين الذرة نتيجة للمهارات المكتسبة لدى النساء، الخوص ل

وفى هـذا  . نحو هذا االختيار كنوع من االعتماد على الموجود والمتاح همدفع
على " برج رشيد) "١١( عتماد القرية رقمإلى االسبيل  تشير الدراسة الميدانية 

وف التربـة  ذلك تجاوباً مع ظرويأتى هذه الطريقة دون غيرها من الطرق، 
                                                 

روث البهائم، وهى تصنع على شكل اقراص، بواسطة السـيدات، وباضـافة   : الجله) *(
  .جفيف هذه االقراص بغرض استخدامها كوقودويتم ت. بعض أوراق عيدان الذرة الجافة
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بـالقريتين  الحال والتى ال تدفع إلى أعمال الطين، كما هو  ،الزراعية الرملية
التابعتين لمركز مطـوبس، بمحافظـة كفـر    " القنى"، "برج مغيزل) "٩،١٠(

حيث دفعت التربة الزراعية الطينية إلى االستعانة بـالطريقيتين فـى   . الشيخ
أطلق ). وجدائل الخوص طار،باألمخزين تطريقة ال(التخزين جنباً إلى جنب 

على جدائل الخوص المخصصة لذلك التخـزين اسـم   المجتمعات أفراد تلك 
  ".النقيصه"أو " الفرد"

" قويسـنا "التابعـة لمركـز   " عرب أبو ذكرى) "٣(انفردت القرية رقم   
وكانت تتخلص تلك الطريقة . بمحافظة المنوفية بتخزين الذرة فى حفر رملية

الواسـعة فـى    –زل بحفر حفرة كبيرة فى ساحة المنزل بأن يقوم أفراد المن
إلى أربعة أمتـار،   ثةطر هذه الحفرة بين ثالقيتراوح  –معظم بيوت القرية 

وهو الفصل  –وتتم عملية الحفر فى فصل الصيف . وبعمق يصل إلى مترين
وتترك هذه الحفرة بين عشر إلى خمسة عشـر   –الذى يتم فيه حصاد الذرة 

ة، بعد أن رمن جفافها التام، بعدها تلقى كيزان الذرة فى هذه الحفيوماً، للتأكد 
ويتم الكشف عن أحـد أركانهـا فـى حالـة     . يتم تقشيرها، ثم تردم بالرمال

  . االحتياج إلى بعض الذرة

وتشير المالحظة الميدانية أن التربة الرملية التى تتمتع بها المنطقة التى   
كما سـاهم  . هذه الطريقة فى التخزين أقيمت عليها بيوت القرية، دفعت نحو

شكل المسكن وتقسيمه الداخلى فى االتجاه نحو هذه الطريقة، حيث ال يخلـو  
  . واسع يحاط بسور من الطوب" حوش"بيت من بيوت القرية من 

القرية، ألفراد الحضارية  األصولوقد تعود هذه العادات التخزينية، إلى 
وهو مـا أدى إلـى   . عبر صحراء سيناء المتنقلوالتى ترجع إلى قبائل البدو 

تعاملهم اليومى مع رمال الصحراء، وفطنوا إلى قدرتها على حفظ االشـياء  
وهذا ما يختلف مع المجتمعـات الزراعيـة المحيطـة    . والحيلولة دون تلفها
لها قدر كبير من االتصال مع الرمال بشكل يمكن أن  قبالقرية، والتى لم يسب
  . واستثمار طاقتها فى كثير من أمور حياتهم اليومية ينبه إلى االستعانة بها
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  التغير فى طرق تخزين الذرة

ويهم . طرأت مجموعة من التغيرات على الطرق التقليدية لتخزين الذرة
 القرى(الدراسة أن تشير إلى أن ذلك التغير قد تم بالفعل فى قرى شمال الدلتا 

القرى المختـارة، عـدا   باقى (، دون قرى وسط وجنوب الدلتا )١١، ١٠، ٩
  ).٣القرية رقم

نه لم يعد هناك اهتمام بتخزين الذرة أيشير االخباريون فى قرى الشمال 
وأصبح اتجـاه  " .هالنقيص"أو " الفرد"الطينية او جدائل الخوص " األمطار"فى 

من الصاج، لـم تصـنع خصيصـا لهـذا     " براميل"الناس ناحية تخزينه فى 
المستوردة من الخارج، والتى تنتشـر فـى    الغرض، ولكنها فوارغ الزيوت

وغيرهـا مـن    ،سكندرية، نتيجة النتشار مراكـب الصـيد بهـا   اإلرشيد و
األمـر  . تلك الزيوت لتشغيل موتور الحركة بهاإلى ات التى تحتاج ـالمركب

توظيفها بما يتفق مع  إلعادةالذى دفع بتلك البراميل الفارغة نحو سوق البيع، 
أن تقدمه من نفع فى أمور الحيـاة اليوميـة بتلـك     طبيعتها ومدى ما يمكن

عليهـا لحفـظ    ونتيجة للتجريب الناجح لتلك البراميل وقع االختيار. المنطقة
من التسوس أو التعفن، وانتشر استخدامها بين القرى الثالث  اذرة ووقايتهـال
وقد يعود اتجاه أفراد تلـك  . كبديل لألمطار وجدائل الخوص) ١١، ١٠، ٩(

ناحية هذه الطريقة فى التخزين كنتيجة لعدم الحرص علـى تخـزين   القرى 
نتاجه المنخفض فى أقصى شمال الدلتا، كمـا  إل كميات كبيرة من الذرة، نظراً

 اإلنتاجال يزيد عدد المراكز الضعيفة ": (فوزية محمود صادق"ذلك إلى تشير 
حـر  عن أربعة مراكز تقع على شـاطئ الـدلتا الشـمالى للب    والضعيفة جداً

اتجاه أفراد تلـك المجتمعـات المتزايـد ناحيـة     إلى  باإلضافة. )٦()"المتوسط
. باألسـواق االستعانة بخبز األفران العامة المدعوم، فضال عن توفر الـدقيق  

ولعل هذه األسباب هى نفسها التى دعمت التغير فى الطرق التقليدية لتخزين 
  .اإلشارةحبوب القمح كما سبق 

ين بالبراميل هى الطريقة الوحيدة البديلة لطـرق  ولم تكن طريقة التخز
حيـث  . التخزين التقليدية للذرة فى تلك المجتمعات الثالث عند كافة األسـر 

أو تخزين كيزان الذرة بعد تقشيرها فـى األجولـة،    إلىلجأت بعض األسر 
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الغرف، نتيجة للكميات القليلة من الـذرة   إحدىتركها مكشوفة فى أحد أركان 
  .ةالمخزن

التى تقـع فـى مركـز قويسـنا بمحافظـة      ) ٣(فى حالة القرية رقم و
ة، والتى تنفرد بخصوصية ثقافية تنبـع مـن األصـول التاريخيـة     ـالمنوفي

إلى يعد أفراد هذا المجتمع يلجأون  فلم –اإلشارة سبق  كما –) بدو(ألفرادها 
لندرة ما أصبح يتـاح لهـم مـن    أو طريقة التخزين بحفر رملية، نتيجة لقلة 

كميات الذرة، نظرا ألن تلك الكميات كان يتم الحصول عليها من خالل الدور 
الذى كان يقوم به نسبة كبيرة من سكان القرية، حيث كانوا يتولون مهمة نقل 
محصول الذرة لمزارعى القرى المحيطة من الحقول إلى المنازل، فى مقابل 

لوسيلة الوحيـدة  الجمل، والذى كان ا أحمالكمية من الذرة عن كل حمل من 
وسيلة أخرى  إلىن بالقرى المحيطة يونتيجة للجوء الفالح. عملية النقل هذهلا

لنقل حاصالتهم الزراعية، تعتمد على عربات صغيرة من الصـاج تجرهـا   
على إبـل   االعتمادالحمير، وحرصهم المتزايد على تملك تلك العربات دون 

عدم حاجة أفراد تلك القرية ى أدى إلوهو األمر الذى ). ٣(أفراد القرية رقم 
  .الحصول عليه بغير الشراء إمكانيةلتخزين الذرة بكميات كبيرة، لعدم 

شـط الشـيخ   ) (١٢(عدم اهتمام أفراد القرية رقـم   إلى اإلشارةتجدر 
حيـث ال  . غير تقليدية لتخزين الذرة أو، بطرق تقليدية )درغام، مركز دمياط

عـن اشـتغال    فضـالً . هذه القريـة  يدخل دقيق الذرة فى تكوين أنواع خبز
ة أفراد هذا المجتمع فى صيد األسماك واالتجـار بهـا دون أعمـال    يـغالب

ال يـدفع   ضـعيفاً  إنتاجاًكما أن إنتاج الذرة فى محافظة دمياط يعد . الزراعة
حيث تعد محافظة دميـاط مـن   . "فى مكونات الخبز هنحو تخزينه أو اشتراك

ويعد االهتمام بتخزين األرز  .)٧("حات ضئيلةالمناطق التى تزرع الذرة بمسا
الوفير منه فى المنطقة، وأهميتـه كوجبـة يوميـة     اإلنتاجبديال للذرة، حيث 
  .مصاحبة لألسماك

ير الطرق التقليديـة  يتغنحو أما مجتمعات وسط وجنوب الدلتا، فلم تتجه 
بهمـا،   وقد يعود هذا االحتفاظ"). التكويم"، "الترشيق"طريقتى (لتخزين الذرة 

لمحصول الذرة بتلك القرى، فضال عن االسـتعانة   ةالمرتفع اإلنتاجإلى نسبة 
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 باإلضـافة . بدقيق الذرة كأحد المكونات الهامة لرغيف خبز تلك المجتمعات
  .الطيور والحيوانات إلطعامإلى االستعانة به 

  
  طحن الحبوب ونخل الدقيق: ثالثا

  
فى عمليات طحن الحبوب فـى   كانت األداة التقليدية التى كانت تستخدم

". بالطاحونة" تعرف – خمسين عاماًعلى ما يزيد  منذ – جميع قرى الدراسة
فكرة بل كانت . عن الماكينات الحديثة فى هذا الغرض ولم تكن تختلف كثيراً

إذ كانت تعتمد على ثور يقوم بمهمة تشـغيل  . مبسطة للطاحونة اآللية الحديثة
ة دوران الحجر العلوى المتحرك على األرضـية  التروس الخشبية، لتتم عملي

العلـوى لتسـتقر بـين    " القادوس"الحجرية، فتتفتت الحبوب، التى تنزل من 
الحجرين، وتتحول إلى دقيق يتم استقباله من فتحـة سـلفية فـى األوعيـة     

ويبلغ قطر الحجر العلوى المتحـرك حـوالى   . المخصصة لالستقبال ثم النقل
  . متر ونصف

. عائلة من عائالت كـل قريـة   كلين كانت ملكية خاصة لوتلك الطواح
" الجمايلـه "، أو طاحونة "عامر"نسبة إلى عائلة " العوامرة"فيقال مثال طاحونة 

وكان يخصص للطاحونة مقر فى الحارة التى يستقر ".الجمل"نسبة إلى عائلة 
 ٨٠:٦٠فيها أفراد العائلة الواحدة، هذا المقر الذى تتراوح مساحته مـا بـين   

خباريون أن العائالت القادرة مـن الطبقـة العليـا    إلويضيف ا. اًمربع اًمتر
وبعض عائالت الطبقة الوسطى هم الذين كانوا يستطيعون تحمل نفقات إقامة 

أما العائالت الفقيرة فكان يمكنها استخدام تلك الطـواحين  . مثل تلك الطواحين
كمـا أن أوضـاعهم    بال مقابل، خاصة أن كميات طحينهم لم تكن بـالكثرة، 

المادية كانت تدفع نحو معاونتهم كشكل من أشكال الصدقة الخالصة هللا فـى  
بعض األحيان، أو مقابل أعمال خدمية يؤدونها ألصحاب الطاحونـة، وهـو   
ليس مقابال مباشرا يؤدى فى وقت طلب االستخدام، ولكنه نوع مـن تبـادل   

    .المصالح والمنافع وقت الحاجة إليها

ومات الميدانية باندثار هذا النوع من الطـواحين فـى كافـة    تفيد المعل
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وذلـك   -كما سبق اإلشارة -مجتمعات البحث منذ ما يزيد على خمسين عاما
تساع عدد الوحدات المعيشية واألسر التـى تضـمها العائلـة الواحـدة     ابعد 

كما أن بطء الحركـة  . بالدرجة التى يصعب معها االستعانة بطاحونة واحدة
للتشغيل لم يعد مناسبا للكثافة السـكانية  ) الثور(ن االستعانة بالحيوان الناتج ع

وقاد ذلك إلى االستعانة بماكينة الطحين الحالية التى يتم تشغيلها . فى كل قرية
. بواسطة آالت ميكانيكية ضخمة، تعتمد على السوالر فى عمليـة التشـغيل  

القديمـة، ممـا    هالطاحون معتتميز الماكينة الحديثة بالسرعة الفائقة بالقياس 
كما أن الملكية الجماعيـة لـألدوات   . المهمة فى وقت قصير إتماميؤدى إلى 

خاصة التى تستخدم بصورة يومية، قد تتعارض مع مصالح المالك، األمـر  
إلـى  بـاألفراد  دفـع  وهو األمر الذى ، الذى يؤثر على العالقات فيما بينهم

ك االصطدام بين أفراد ينتمـون إلـى   وء إلى البديل الذى يغنيهم عن ذلـاللج
  .عائلة واحدة فى المجتمع الواحد

تقوم فكرة الطاحونة القديمة، وكذلك ماكينة الطحين الحالية مـن حيـث   
دوران حجر متحرك فوق حجر ثابت، لتتحول الحبوب بين الحجرين بفعـل  

التـى  " الرحاية"حركة وثقل الحجر العلوى، إلى دقيق، تقوم الفكرة على شكل 
مهام طحن الحبوب بطريقـة   إلنجازكانت تستخدم فى كافة القرى المصرية، 

عمـود خشـبى    بإمسـاك سيدات المنزل  إحدىيدوية، وذلك عن طريق قيام 
صغير مثبت فى أعلى الحجر العلوى المتحرك، وذلـك بواسـطة    أسطوانى

العلوى حول عمود حديـدى مثبـت فـى     الحجرراحة إحدى يديها، ليتحرك 
ى، وتدفع السيدة بالحبوب من فتحة علوية تتوسط الحجر العلوى الحجر السفل

وتتبادل اليدان المهمتان، العطاء قدر مـن  . والتى يبرز منها العمود الحديدى
  .الراحة للذراع الذى يقوم بمهمة دوران الحجر الثقيل

كانت تقوم بمهمة طحن الحبوب لتحويلها إلـى دقيـق   " الرحاية"يبدو أن 
ثم اقتصرت مهمتهمـا  . لة سبقت االستعانة بالطاحونة القديمةلفترة زمنية طوي

ألغراض الطهى " دشيش"على تكسير حبوب الذرة والقمح والفول، وتحويلها 
. حتى انتهى استخدامها تماما منذ حوالى ثالثين عامـا . اتـوإطعام الحيوان
التى تقوم بنفس المهام، عن طريـق  الميكنة ا األخيرة إلى ـوتحولت مهمتهم
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  ".بالدشاشة"اكينة الطحين ذاتها، أو ماكينة مخصصة لذلك تعرف م

ظهرت الرحاية أول ما ظهرت فى مصر فى العصر الرومانى أو بعـد  
فى دراستها عن الخبـز فـى   " إيمان محمد المهدى"ذلك، كما تشير إلى ذلك 
التـى مـا   ) الرحى(أما أحجار الطحن الرحوية : "مصر القديمة، حيث تقول

نها لم تظهر إال فى عصر متأخر ربما إفى الريف المصرى، فزالت موجودة 
  .)٨("حتى بعد ذلك أويكون العصر الرومانى 

وتشير الباحثة كذلك إلى أن عملية طحن الحبوب فى العصر الفرعونى 
قـد انقسـمت إلـى    ) منذ الدولة القديمة وحتى انتهاء العصور الفرعونيـة (

بواسطة المدقات، ثـم طحنهـا    مرحلتين، مرحلة أولى تتمثل فى دق الحبوب
عبارة عن حجر أرضى  األحجاروكانت تلك . غير الرحوية األحجاربواسطة 

وعرضه حوالى  ،سم ٦٠:٥٠غير متحرك مستطيل الشكل يتراوح طوله بين 
الحجر العلوى فلم يكن سوى حجر صغير مستطيل طوله حوالى  أما. سم ٢٧
ائمة على الطحين بإمساكه وتقوم السيدة الق، سم ١٣وعرضه حوالى ، سم ٢٨

وتمر به فوق الحبوب الموجودة علـى الحجـر    ،بكلتا يديها من عند طرفيه
دولـة قديمـة،    ،راجع تماثيل الطاحنة آتى بالمتحف المصرى( .)٩(األرضى

  ).والطاحنة عنخ تف بالمتحف المصرى، دولة قديمة

لك وكـذ  ،الطحن أحجارويهم الدراسة أن تشير إلى ثبات ذلك النوع من 
استمرت منذ مـا   ،ة المتبعة فى طحن الحبوب لفترات زمنية طويلةقـالطري

مع تغيرات طفيفة علـى   ،ى انتهاء العصور الفرعونيةتقبل الدولة القديمة وح
كذلك . تغير فى مساحته الكليةوالحجر السفلى من حيث إرتفاعه عن األرض 

منـذ العصـور    فى أداء المهمة لفترة زمنية طويلـة " الرحاية"فقد استمرت 
  .الرومانية حتى احتلت الطاحونة القديمة مكانها

يسهم فى ، إال أن العلم الحديث وما يتيحه من تطور تكنولوجى ميكانيكى
حيث  سرعة التحول نحو اآلالت، التى يحقق االعتماد عليها نتائج أفضل، من

لمسايرة االزدياد المطرد فى عدد السكان، وهو ما يسـتوجب   اإلنجازسرعة 
مالحقة سريعة لمطالبهم الحياتية اليومية، وعلى رأسـها حاجـاتهم الملحـة    

  .وعلى مدار وجبات اليوم الواحد ،لرغيف الخبز كل يوم
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يقصد بماكينة الطحين، تلك اآلالت الميكانيكية التى تتولى تشغيل حجـر  
الطحن العلوى الذى يدور فوق آخر ليتم فيما بينهما طحن الحبوب التى تنزل 

إذ يتم إلقاء الحبوب من فوهته  ".قادوس"ء مخروطى كبير يطلق عليه من وعا
يتوالى نزول الحبـوب  . تر ونصف تقريبامالواسعة التى يبلغ قطرها حوالى 

من الفتحة السفلية له بشكل منتظم وبكميات محـدودة تتناسـب مـع قـدرة     
 ويتم استقبال الطحـين . الحجرين على طحن الكمية التى تتسرب فيما بينهما
المعدة " المقاطف"و" القفف"من فتحة سفلية، بواسطة األجولة وأوعية الخوص 

  .لهذا الغرض

أن  باإلشارةومن الجدير . تنتشر هذه الماكينة فى جميع قرى البحث اآلن
حيث بدأ العمل بها . هذا االنتشار بدأ بشكل متدرج منذ أكثر من خمسين عاما

بيرة، حتى وصل األمـر اآلن إلـى   بالمدن الصغيرة المجاورة، ثم بالقرى الك
إذ ال يسمح عدد سكانها بتشغيل يدر ربحـا  . والتوابعالعزب كافة القرى دون 

كما بدأ انتشار تزويد الماكينة بمناخل الـدقيق اآلليـة   . على صاحب الماكينة
إذ أن تركيبها بالماكينة كان جاذبـا لعـدد أكبـر مـن      ،بشكل متدرج أيضاً
طة، التى لم يـتم تزويـد ماكينـة قـراهم بتلـك      ن من القرى المحيـالزبائ
تلـك الخدمـة    بإضافةوهو األمر الذى دفع بأصحاب الماكينات . لـالمناخ

  .المكملة لعملية طحن الدقيق

تراجع فى اآلونة األخيرة حرص بعض األفراد على اللجوء إلى الماكينة 
ـ    . لنخل دقيق القمح ة وهم أنفسهم من سارعوا إلى تلـك الخدمـة عنـد بداي

عـدم الحـرص   : ويأتى هذا التراجع نتيجة لعدة عوامل من أهمها. ظهورها
طحن ونخل كميات كبيرة من الدقيق، نظرا لتوفره باألسواق فى درجات على 

عن أن انتشار التعليم بين قرى  فضالً). زيرو( ،)بلدى(نعومة وجودة مختلفة 
ـ و ثالبح ات عـن  على وجه الخصوص تعليم اإلناث قد ساهم فى تخلى البن
. فى متابعة أعمال الطحين والنخل، نظرا النشغالهم بـأمور التعلـيم   ندوره

وهو ما يتعارض مع أمور الطحن والنخل  ،وكذلك محافظتهم على مظهرهن
حيث يؤدى تناثر ذرات الدقيق بالماكينة، وكذا ما يؤدى إليه حمـل  . بالماكينة

المالبس والوجوه بما  ونقل األوعية التى تحتوى الدقيق، يؤدى ذلك إلى اتساخ
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وألن ماكينة الطحين تضـم عـددا كبيـرا مـن     . يعلق بها من ذرات الدقيق
فضال عن المسافة التى تقطعها الفتاة ما بين الماكينـة  ، الطاحنات والطاحنين

كل ذلك يعرض هيئتها التى أصبحت عليها لرؤية اآلخرين، وهو مـا  ، والدار
  .الجديد وضعهاا وأناقتها فى تراه فتاة التعليم غير متفق مع هندامه

حيث ال مكان لوجـود   -نضيف إلى ذلك أن ما طرأ على شكل المسكن
األفراد التقليدية، وكذا اتصال مجتمع القرى بمجتمعات المدن المجاورة، مـن  
خالل طلبة المدارس والجامعات والموظفين، وأيضا وجود األفـران العامـة   

ية رغيف السوق المـدعم غيـر   قاد كل ذلك ناح. داخل بعض قرى الدراسة
المكلف، وهو ما استتبع بتقلص دور ماكينة الطحين بما تضمه من مناخل عن 

  .ذى قبل
  

  العجن: اًرابع
  

وقد اعتـاد  . الالزمة لتخمر العجين" الخميرة"تبدأ عملية العجن بتجهيز 
لالستعانة بها وقت الحاجة  "الخميرة"الناس فى جميع قرى الدلتا على تخزين 

بعد  -ويتم ذلك بأن تقوم إحدى سيدات المنزل باقتطاع جزء من العجين. اإليه
ال يتعدى حجم بيضة الدجاجة، وتعمل على تحويل هذا الجـزء إلـى   -تخمره

شكل كرة، ثم تقوم بدسها فى بعض الدقيق حتى تمنع تعرضها للهواء الـذى  
من أرغفـة   اًوتحرص بعض السيدات على تخزين عدد. إفسادهايعمل على 

ويأتى هذا الحرص  -كما يطلق عليها أفراد المجتمعات القروية -لخميرة هذها
  .لتلبية حاجات األخريات إليها فى حالة خلو دارهن منها

وهذه الطريقة فى حفظ الخميرة كانت تضمن وجودها الدائم والمسـتمر  
وكانـت  . حيث يسلم كل عجين العجين الذى يليه طاقة تخمـره  ،عبر السنين
  .كامل التخزين بين عشرة أيام وشهر تتراوح فترة

وهناك طريقة بديلة استعانت بها نفس تلك المجتمعات القروية فى الدلتا 
بعد االنتهاء مـن   –سيدات المنزل  إحدىم اوكانت تتلخص فى قي. المصرية

يتعدى حدود ما يمكـن أن   باستبقاء جزء يسير من العجين ال -عملية الخبيز
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) وعـاء العجـن  " (الشاليه"م تعمل على دهان حائط تحمله كف اليد الواحدة، ث
الداخلى بهذا القدر من العجين، ثم تقوم بتغطيتها بالخرق النظيفة، وتحكم تلك 

الخميرة  وإفسادالتغطية بحيث ال تمكن الهواء من الدخول إلى حوائط الوعاء، 
مر كما يمكن لها أن تقلب الوعاء بحيث تقابل فوهته األرض، األ. العالقة بها

وعنـد االسـتعانة    .الذى يساعد كذلك على عدم تسرب الهواء إلى الخميـرة 
بطاقتها التخميرية فى العجين التالى يتم تذويب العجين الجاف الـذى علـق   
بالحوائط الداخلية للوعاء، بواسطة الماء الساخن، كما هـو الحـال بالنسـبة    

  .ألرغفة الخميرة سابقة الذكر

ن أصول تلك الطريقة ترجع إلـى األصـول   تفيد الدراسات التاريخية بأ
كما : "حيث تقول " إيمان محمد المهدى"الفرعونية القديمة كما تشير إلى ذلك 

يبدو أن المنازل كانت فى استعداد دائم للعجين باالحتفاظ بالخميرة التى غالبا 
بمعنى احتفاظهم فـى المعـاجن   ، )طرق تخمير بدائية(ما كانت خمائر برية 

كما يحدث حاليا فـى   ،حتى تستخدم كخميرة فى المرة القادمة، ينببقايا العج
    .)١٠("أفران الخبز البلدى، وفى بعض قرى الريف

لعل انتشار الطريقة األولى بشكل أكثر اتساعاً بـين أسـر المجتمعـات    
القروية، يعود إلى اعتياد الناس فى تلك المجتمعـات إلـى تبـادل المنـافع     

الخميرة البلدى واحـدة مـن أشـكال الحاجـة     حيث كانت تمثل . والحاجات
إذ أن . المستمرة للطلب من أخريات، نظراً للحاجة المستمرة إلعـداد الخبـز  

) تعفنهـا (خلو الدار منها أمر وارد فى حكم الجماعة، نظراً إلمكان فسـادها  
ولم يكن االحتياج إلى إقتراض الخميرة يشكل . نتيجة لتعرضها لبعض الهواء

اً من جانب المقترضة، وال يؤثر بأى حـال علـى إمكاناتهـا    عيباً أو تقصير
المهارية فى إدارة شئون بيتها، حيث أنه أمر وارد، تتعرض له كافة النسـاء  

بل يمكن القول أنه علـى  . مع اختالف قدراتهن المهارية أو انتمائهن الطبقى
العكس من ذلك فإن المقرضه ترحب كـل الترحيـب بـإقراض خميرتهـا     

ظراً لما ساد بين السيدات من الصفات التى يجب أن تتوفر فـى  ن. ألخريات
حيث يرى البعض أنها يجب أن تتحلى بصـفات أخالقيـة   . صاحبة الخميرة

كما يرى البعض اآلخر أنهـا  . "عندها اخالص، نضفيه، وليه أميره. "حميدة
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هاتو الخميرة من عند فالنـه، أنـا   " . يجب أن تكون ماهرة فى صنع خبزها
  ."ش تباعها قابب وحلوشفت العي

وانطالقاً من تلك المفاهيم لم تكن واحدة تتأخر عن إقـراض الخميـرة   
إذ تشكل ثقة الطالبة فى اختيارها، نوع من االعتـراف بمهاراتهـا   . لطالبتها

الالئـى   -وحسن سيرتها بين األخريات، لدرجة كانت تدفع ببعض السيدات 
ن أكثر من قطعة لسـد حاجـة   إلى تخزي -اعتدن اللجوء إليهن لهذا الغرض 

  . األخريات إلى خميرتهن

تفيد المعلومات الميدانية باالتجاه الذى أصبح يسود كافة قرى الدراسـة،  
، كبـديل ألنـواع   "الخميرة االفرنجى"أو " الخميرة البيره"ناحية االستعانة بـ

يـر  ويبدو أن االتجاه إلى هـذا التغ . الخميرة البلدى التى أشرنا إليها منذ قليل
حيث أن الخميرة الجاهزة تتفوق فى . يتدعم بالفوائد التى تنجم عن هذا التغيير

إذ ال تحتاج أكثر من ساعتين لنقل تلك الطاقة إلى العجين، . طاقتها التخميرية
وهو ما يسهم فى اختصار زمن تلك العملية، حيث كان يحتاج النوع البلـدى  

كمـا تـتقلص   . تخمر العجـين  من الخمائر إلى ليلة بأكملها حتى تتم علمية
فضالً عن إمكـان الحصـول   . إمكانية فساد النوع الجديد إلى أضيق الحدود

عليها من محال البقالة المنتشرة بجميع القرى بمقابل زهيد ال يتعدى خمسـة  
. باإلضافة إلى عدم اللجوء ألخريات القتـراض خمـائرهن  . وعشرون قرشاً

ع من الخمائر فى أداء المهمة بتفـوق  ويدعم كل هذه األسباب، نجاح هذا النو
واضح، حيث تأكد لدى من قمن بتجريبها تأثيرها اإليجابى على شكل وطعـم  

  . وجودة رغيف الخبز

كما يهمنا فى هذا المجال أن نشير إلى أن التجديد الذى بدأ يطرأ علـى  
منذ (تلك المجتمعات فى اتجاه النوع الجاهز من الخمائر، قد أنطلق فى بدايته 

فقـد اسـتجابت   . من بعض القرى دون غيرهـا ) ا يزيد على عشرين عاماًم
فى الشمال الشرقى والغربى للدلتا، نظراً لطبيعة النشاط ) ١٢، ٩،١١(القرى 

األسـماك، الخضـر   (االقتصادى ألفرادها، األكثر مـيال ناحيـة  التجـارة    
لقريبـة  ، وهو ما يدفع نحو أهمية اإلتصال اليومى الحتمى بالمدن ا)والفاكهة

كما سارت فى نفس االتجاه وفى فترة تالية تلك القـرى ذات  ). رشيد، دمياط(



٢٨٥  

  

  

  

  

  
  

الكثافة السكانية العالية، حيث ساعدت تلك الكثافة على إنشاء المخابز البلديـة  
بها، والتى يتوافر بها هذا النوع الجديد من الخمائر، كما دفع إلى افتتاح عدد 

التى حرص أصحابها علـى جلـب   ) االتالبق(غير قليل من المحال التجارية 
ثـم  ). ٨، ٦، ٤(هذا النوع الجديد لتلبية طلبات الزبائن المتزايد عليه، القرى

اندفعت القرى الباقية ناحية هذا التجديد، بدفع متزايد يرتكن على الفوائد التى 
تحققها الخمائر الجاهزة، وكذلك امكانات االتصال بالقرى الكبيرة المحيطـة  

يشير الواقع الميدانى الحالى إلى توافر النوع الجديد بجميـع  . اكزومدن المر
وأن االعتماد عليها واللجوء إليها فى تزايد مسـتمر، يجعـل   . قرى الدراسة

االندثار التام لالعتماد على الخمائر البلدية، بات وشيكا على مسـتوى كافـة   
أسر تلك  القرى، بما تضمه من تفاوت طبقى، واختالف مهنى أو تعليمى بين

  . القرى

كما نود أن نضيف أن توافر الخميرة الجاهزة بأسواق الشراء، والـذى  
دفع نحو تقلص . يدعمه اإلقبال المتزايد عليها بما تحققه من فوائد سبق ذكرها

االعتماد على اآلخر فى شكل تبادل المنافع والحاجة إلى التـرابط والتسـاند   
وعلى الرغم ممـا يبـدو   . القروية والتفاعل االجتماعى بين أسر المجتمعات

مـن خالل تلك المؤشرات الدقيقة، أن االتجـاه الـذى تسـير نحـوه تلـك      
المجتمعات هو اتجاه ناحية األنفع واألنسب واألوفق للتقـدم البشـرى نحـو    

إال أن ذلك االتجاه يسهم بشكل مباشـر فـى تراجـع روح    . المدنية الحديثة
م لآلخرين بوصفهم مكملـين لمتطلبـات   الجماعة التى يعززها االحتياج الدائ

  . الحياة، واالتصال بهم واالعتماد عليهم من لزوميات تلك الحياة

ويبدو أن هذا التراجع سيكون لصالح اإلنغالق األسرى فى كيانات أقرب 
إلى االستقالل، لتظهر بوادر الفرديـة فـى العالقـات االجتماعيـة داخـل      

ه كثير من األمور الحياتيـة األخـرى   ويدعم هذا االتجا. المجتمعات القروية
كاللجوء إلى أجهزة اإلعالم المرئية، بغرض التسلى والتسرية عـن همـوم   
النفس البشرية، وهو ما أثر بالسلب فى تبادل الزيارات المنزلية لهذا الغرض 

  . وغير ذلك من األمور التى ال يتسع هذا المجال للخوض فيها. دون سواه
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  عملية العجن

ملية عجن الدقيق باستخدام الماء، عمليـة يدويـة خالصـة،    ال تزال ع
األمـر الذى يشير إلى ثبات الطريقة المتبعة ألدائها منذ أقدم العصور، كمـا  
ساهم فى التشابه الذى يصل إلى حد التطابق بين المجتمعات القرويـة التـى   

بل يمكن القول بين المجتمعـات القرويـة المصـرية    . أجريت الدراسة بها
قاد إلى تلك النتيجة عدم ظهور ميكنة قادرة على أداء تلك المهمـة  . هاجميع

بالقرية المصرية، على الرغم من الحاجة الملحة لها، نظراً للجهد المبذول فى 
  . إنجازها

تحدثنا الدراسات التاريخية عن ذلك الثبات واالستقرار الـذى صـاحب     
اتضحت عمليـة  : "تقولأداء تلك المهمة منذ العصر الفرعونى وحتى اليوم ف

العجن فى كثير من مناظر صناعة الخبز، وفيها نرى أن العملية لـم تتغيـر   
حتى اآلن، حيث يتم عجـن العجين باأليدى وبنفس الطريقة المستخدمة حالياً 
فى المنازل، على الرغم من وجود بعض المناظر التى يظهر فيهـا العجـن   

ابر ملكية، حيث يتم إعـداد الخبـز   باألقدام، إال أن هذه المناظر كانت فى مق
  . )١١("للقصر الملكى بكميات كبيرة، مثل مقبرة رمسيس الثالث

عملية العجن فى  -دون الصغار  -تتولى سيدات المنزل والبنات الكبار  
جميع قرى الدراسة، حيث يحتاج إتمامها إلى جهد مبذول وحرفية فى األداء، 

. جسدية والمهارية القيام بهذا الدورال تستطيع الصغيرات حسب إمكانياتهن ال
إال أنه من الثابت ميدانياً حرص كبيرات السن واألمهات على إشراك فتياتهن 
فى المعاونة بنقل األدوات والمتابعة إلكسباهن خبرة األداء، كنوع من التنشئة 
االجتماعية بحيث تتدرج مراحل المشاركة، حتى تتمكن الفتاة من أداء المهمة 

ويتأسس ذلك الحرص على التدريب وإكساب الخبرة، على اللوم . لبشكل كام
الذى يمكن أن تتعرض له األمهات، نظير إهمالهن فى تدريب فتياتهن علـى  

  . مهارات منزلية الزمة إلقامة حياتهن الجديدة فى بيت الزوجية

غير أن الواقع الميدانى الحالى يفيد باتجاه بعض األسر ناحية التحلل من   
هذا التدريب خاصة فى حالة الفتيات المتعلمات، وعلى وجـه أخـص   حتمية 

ويبرر هذا االتجاه االنتشـار الواسـع   . الالئى إلتحقن منهن بالتعليم الجامعى
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لالستعانة بخبز السوق الجاهز، األمر الذى ال يدعو إلى أهمية تلقـين تلـك   
ر نمط الحيـاة  الخبرات أو تلقيها، نظراً لطموحات الفتاة الريفية وأمها فى تغي

التقليدية فى حياتها الزوجية المستقبلية، حيث أن تعليمها يؤهلها للزواج ممـن  
يماثلها فى درجة التعليم، وهو ما يتيح لها الفرصة للتماثل مع الحضـريات،  

إال أن . من حيث شكل المسكن، وطبيعة األعباء المنزلية التى توكـل إليهـا  
د كل األسر والمجتمعـات المدروسـة،   الدراسة تشير أن هذا االتجاه ال يسو

ولكنه اتجاه بدأ فى التنامى واالنتشار والسيادة، حيث أن أمهـات الغـد هـن    
وعلى الرغم من ذلك فإن هنـاك بعـض األسـر ال    . فتيات اليوم المتعلمات

تـزال تحافظ كل المحافظة على أهمية التلقين ونقل الخبـرة إلـى بنـاتهن    
. ات أنفسهن لم تعد تلقى نفس القدر من االلتـزام لكن استجابة الفتي. المتعلمات

كما يمكن اإلشارة إلى االتجاه ناحية عدم الحـرص علـى تقلـين الفتيـات     
المتعلمات المهارات المتعلقة بالعجن، بدأ ينتشر بشكل أوسع عند أفراد الطبقة 
العليا، ومنها إلى بعض أسر الطبقة الوسطى، ليؤدى ذلك إلى محاولة التماثل 

بدأ يطمح إليه أفراد الطبقة الدنيا، خاصة عند تلقى فتيـاتهم للـدرجات   الذى 
  .العلمية التى تماثل به فتيات بالطبقة العليا

يسود المجتمعات القروية أفكار مؤداها عدم اشراك السـيدة فـى حالـة      
حيضها فى عملية العجن ذاتها، إذ يؤدى ذلك إلى التأثير السلبى المباشر على 

  . ة رغيف الخبزشكل وطعم وكفاء

الزم تبقى طاهرة، حرام، وهيلعنها ربنا ألـف لعنـة، د رزق يـابنى    " 
عطيه لنا، بين ايدينا، الزم نصونه، لو الواحدة عجنت وهى جنـب العـيش   

  . )١٢("يطلع وحش

أفادت بمعلومات تختلـف مـع اتفـاق جميـع     ) ٢/أ(غير ان اإلخبارية 
حيث أشـارت إلـى أن قيـد     اإلخباريات فى جميع قرى الدراسة بهذا القيد،

وأنها يمكن أن تتم . الطهارة يجب االلتزام به عند تجهيز الخميرة دون العجن
وفى حديث اإلخبارية إشـارة صـادقة   . عملية العجن دون االلتزام بهذا القيد

لحالة تخصها، قد تنطبق على أخريات كثيرات غيرها، إذا تقوم بنفسها بكافة 
ث إلتحقت فتياتها بالتعليم الجامعى، األمر الـذى ال  المهام المنزلية لبيتها، حي
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وفى صدق حديثها إشارة إلى إمكـان  . تجد معه مفراً من التحلل من هذا القيد
وال يدفعنا إجمـاع كافـة اإلخباريـات    . تحلل أخريات كثيرات من هذا القيد

األخريات على إلتزامهن بقيد الطهارة إلى تصديق روايتهن، وربمـا يكـون   
لمغايرة الحقيقة هو معرفتهن بالمعتقدات التـى تسـود المجتمعـات    دافعهن 

القروية حول لزوم طهارة العاجنة، وأن اإلفصاح عن حقيقة مدى إلتـزامهن،  
ربما يرين فيه تقصير قد يعرضهن للوم والتـوبيخ وفيـه تقصـير واضـح     

وليس معنى هذا بالقطع هو التشكيك فـى  . وصريح، ولذا بات إخفاءه الزماً
ت كافة اإلخباريات فيما يخص هذا األمر، ولكن اإلشارة هنـا تنصـب   روايا

دون اإلخباريـات  ). ٢/أ(على الالئى تتشابه ظروفهن المعيشية مع اإلخبارية 
الالئى يعيش ضمن أسرة ممتدة، ويمكن تكليف أخرى بإتمام عملية العجن فى 

  .حالة حيض من تتولى تلك العملية

تجاه ناحية التحلل من هذا القيـد، نظـرا   ويهمنا هنا أن نتنبأ بإمكان اال
وإزديـاد  ). نوويـة (لالتجاه ناحية استقالل األسر فى وحدات أسرية منفصلة 

  . نسبة عدد المتعلمات والموظفات بوظائف حكومية وغير حكومية
  

  أدوات العجن

حرص المصريون المحدثون كأسالفهم القدماء على االستعانة بـاألوانى  
ويتجلى ذلك من خـالل  . الخاص المناسب لعملية العجن الفخارية ذات الطابع

المعلومات الميدانية التى حصلت عليها هذه الدراسة، باإلضافة إلى مـا ورد  
فى الدراسات التاريخية التى اهتمت باآلثار المصرية، حيث أشارت إحـداها  

فـى مصـر   (ونالحظ أن أوانى العجـن  : "إلى ما يفيد ذلك، فنقرأ بها اآلتى
فى أغلب المناظر شبيهة بتلك األوانى التى ما زالت مستخدمة فـى  ) القديمة

فهى أوانـى كبيـرة   " الماجور"الريف المصرى عند إعداد العجين، أى تشبه 
  . )١٣("عميقة ليتسنى للعاجنة تحريك العجيـن فيها بسهولة وتركه ليختمر

ية وعلى الرغم من االستعانة باألوعية الفخارية لهذا الغرض لفترات زمن
، إال أنها لم تستطع الصمود أمام بـدائلها مـن أوانـى    )آالف السنين(طويلة 

األلمونيوم والبالستيك، والتى تستطيع أداء نفس المهمة بتفوق واضـح، مـن   
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حيث سهولة تنظيفها، وخفة وزنها، واستخدامها لمهام منزلية أخرى، كنقـل  
وفرها باألسواق فضالً عن ت. إلخ …المياه وتخزينها، وحمل مشتريات السوق

  . القريبة وبالمحال التجارية بكل قرية بأسعار مناسبة

كذلك فإن التغير الذى طرأ على تلك األدوات، لم يقتصر علـى خامـة   
الصنع، بل طرأ أيضاً على أحجامها، حيث لم تعد هناك حاجة إلى األحجـام  
 الكبيرة من تلك األدوات، نظراً لعدم االعتماد الكامـل علـى خبـز البيـت    
التقليدى، إذ سمحت أغلب البيوت إن لم يكن جميعها بإمكان االستعانة بخبـز  

  . السوق كمكمل لخبز البيت فى بعض الوجبات أو كبديل عنه فى كلها
  

  األقوال المصاحبة لعملية العجن

اهتمت الدراسة بتتبع األقوال المصاحبة لعملية العجن كمحاولة لرصـد  
ث أهمية النطـق بهـا ومـدى احتفـاظ     التغييرات التى طرأت عليها من حي
غير أن حصيلة هذا االهتمام بجميع قرى . العاجنات بها والحفاظ على تلقينها

الدراسة قد أفاد بتنوع درجات الحفظ واالحتفاظ بين العاجنات وحتى كبيرات 
) برج رشـيد ) (١١(فيما يلى نص إلحدى إخباريات القرية رقم . السن منهن

   .وهو أقرب إلى االكتمال

  :أول حاجة خالص نقولو"

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : ولما نيجى نلت العجين نقول

  ..يطلع ينفش.. عيش مشمش 

  .. يطلع مرتاح.. عيش تفاح

  .. ياكلوه شبان مالح 

  .ف عجين حبى.. بركة طبى 

   ..ف عجين سيدى.. بركة زيدى 
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  . وطول ما أحنا ننلت نقول كده

  :ولما نيجى نشربه بالميه نقول

  ..ا عجين اشرب شرابكي

  .. ما عذاب إال عذابك.. وانفش لبابك 

  .. يكفينا شر حرك وحر نارك

  :ولما نلت تانى نقول

  .. جميع ما فيك يظهر ويبان .. يا عجين االسالم -

  .. ببركتك يا خالتى نفيسه.. من عفيشه لنفيشه 

  .. وبركة سيدنا محمد نزلتك.. المستكة بهجتك -

  .. بطن إن كلت منك قنعت. .عين إن شافتك شبعت 

  ..وبركة سيدنا محمد نزلت فيك لم طلعت  

  .. كما الفت الحنة ع الكفوف.. لوف ياعجينى لوف -

  .. والنبى صاحب المعروف .. والنعجة ع الخروف 

  .. وعجينى بنات أيديا.. النبى فايت على -

  ..قلت أشهد أن ال إله إال اهللا .. قالى اتشاهدى يا صبيه 

  .. ن محمد رسول اهللاوأشهد أ

  .. وشهادة تبكيك .. شهادة تزكيك 

  .. وشهادة تطرح البركة فيك 

  .. كما زدت فى فدانك ..  (*)يا عجين زيد ف لقانك -

  .. ومحمد كيالك 
                                                 

  وعاء عجينك: لقانك (*)
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  .. والمستكة بهجتك .. آدى اللبانة ندغتك -

  ..وبركة سيدنا محمد نزلتك 

  : ولما آجى أختم العجين وأرش عليه الدقيق نقول

  .. يكفينا شر الضيق .. سترتك بالدقيق -

  ..سترتك ما عفرتك .. تسترنى ف كل طريق .. تسترنى مثل ما سترتك 

وبعد ما أرش الدقيق أغرز جنب إيدى اليمين تلت مـرات علـى وش   
  :العجين، وكل مرة أقول كالم

  / وحط بركته هنا / وسجد هنا / النبى صلى هنا 

  :وفى اآلخر خالص أقول

  ..اللى فى (**)دى المروه .. (*)تعتب على  ياعجين ما

  .. (***)تحصلنى ف رجليه .. فطرت عليك الشعرية 

  .. عجانتك من غير فطور .. يا عجين أخمر وفور 

اهتمت الدراسة بتتبع األقوال المصاحبة لعملية العجن بشكل تفصـيلى،    
وكذا ولكل قرية من قرى البحث، على الرغم من التشابه بين بعضها البعض، 

ولم يكن الهدف من هذا التتبـع هـو   . اختالفها من حيث كثرة ما يقال وقلته
التأكيد على التمايز الثقافى بين المجتمعات القروية، بل لمحاولة الكشف عـن  

وترتكز هذه القدرة على تطابق عمليـة  . قدرة تلك األقوال على االنتقال بينها
لها العاجنة فى تحقيق الهـدف  العجن بين جميع القرى، وكذا اآلمال التى تأم

فى الحصول على رغيف خبز خال من الشوائب، ويتمتـع بجـودة الشـكل    
فضال عن المفاهيم المرتبطة بالعجين، والتى ترى فيه كائنـاً  . وسالمة الطعم

وكذا اإليمان بحتمية رضـا  . قادراً على تلقى واستقبال الرسالة الموجهة إليه

                                                 
  .ال تؤاخذنى: ما تعتب على (*)

  ). العافية(الطاقة : المروه (**)
  تسرع فى التخمر: تحصلنى ف رجليه (***)
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قوال تثبت له إيمان العاجنة بقدرتـه علـى   الخالق، عن طريق التوسل إليه بأ
ومن خالل كـل هـذا وجـدت    . مساعدتها فى إتمام مهمتها كما تأمل وتتمنى

  . األقوال طريقاً ممهداً لالنتقال واالستقبال والتبنى

كمـا سـبق    -أما اختالف نسبة ما يقال فى كل قرية، لـيس مرجعـه     
رات المتفاوتـة بـين   هو تمايز ثقافى، بقدر ما يعبـر عـن القـد    -اإلشارة 

وتنحصر تلـك القـدرة فـى    . اإلخباريات فى حفظ وترديد كل هذه األقوال
وهو ما يدفع إلى القول بأن حدود قـيم  . البعض القليل من إخباريات كل قرية

الجماعة والمفاهيم التى تتبناها، والمعتقدات التى تستقر لديها، وعلـى وجـه   
متساو لدى كل فرد من أفــراد   الخصوص اإلبداعات الفنية، ال تتاح بشكل

أى مجتمع، بل يتدرج استيعابها حسب القدرات واإلمكانات والمواهب الذاتية 
ومن . التى تمكنه من تلقيها، وقبولها، واالحتفاظ بها وترديدها، وبثها لآلخرين

هنا فإن هناك أفراد بعينهم فى كل مجتمع من المجتمعـات، يحملـون فـى    
فاهيم، ومعتقدات، وحدود سلوك، وابداعات الجماعة ذاكرتهم الفردية، قيم وم

وهم بذلك يحملون عبء إعادة البث، وتـذكير اآلخـرين، بأهميـة    . بأسرها
ويلقون غالباً صـعوبة التـأثير والتلقـى    . الحفاظ، وخطورة التحلل والتنازل

عنـد أولئك الذين أثرت فيهم عوامل التغير من تعلـيم ووسـائل إتصـال،    
ات من العقل والوجدان، لتطرد وبغير رجعة، مـا كـان   فشغلت لديهم مساح

يشغلها أو يمكن أن يشغلها، عن طريق استقبال رساالت المحافظـات علـى   
التراث والحافظات له، دون اكتراث بأهمية التلقى والمحافظة، تبعاً للمفـاهيم  

  . التى تغيرت، والتجارب التى أثبتت عدم أهمية االلتزام

وده محدش من النسوان يعرف يقـول الكـالم   دلوقت لو أنا مش موج" 
  .)١٤("ده

واهللا أنا معرفش أقول حاجه بسمى وخالص، كنت أسمع أنهم زمـان  " 
  .)١٥("كانوا بيقولوا كالم كتير، أنا مش حفظاه، والعيش بيطلع كويس
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  تسوية الخبز: خامساً
    

رغيف، استعان الناس فى جميع قرى الدراسة بأداة رئيسية، يتم بها توسعة ال
، على الرغم من اتفـاق االسـم   "مطرحه" "والدفع به إلى الفرن يطلقون عليها

بين كافة القرى، إال أنه قد لوحظ تغير شكلها وخامات صنعها وحجمها بـين  
وقد يرجع ذلك التنوع إلى نوع وشكل وحجم وخامـات صـنع   . تلك القرى

  .الرغيف الذى اعتادت كل قرية أو مجموعة قرى على صناعته

نتشر بأسواق البيع وبالبيوت أنواع من المطارح تصنع من جريد النخل ا  
بأحجام مختلفة، وأيضا من شرائح الخشب، فضالً عن مطارح تصـنع مـن   

  .رقعة خشبية مستديرة

ظهر مؤخراً بأسواق البيع أنواع من المطارح تصنع من لـوح خشـبى     
سـم، وبسـمك حـوالى    ١٢سم، وعرضه حوالى ٦٠مستطيل طوله حوالى 

ويتم تدعيم هذا اللوح بواسطة مسامير صغيرة تعمل على تثبيته مع . سم٠.٥
سم، وهى من نفـس خامـة   ٤٥امتداد يد المطرحة، التى يبلغ طولها حوالى 

ويأتى ظهور هذا النوع استجابة لظهور ماكينة تعمـل علـى فـرد    . الخشب
من  رغيف العجين، ليقوم هذا النوع من المطارح باستقبال الرغيف المستطيل

وتقوم من تتولى تلك المهمة بوضع بعض . تحت الماكينة والدفع به إلى الفرن
  . الدقيق فوقها، قبل استقبالها للرغيف حتى ال يلتصق بها

دون غيرهما من قـرى   ٨، ٧بالقريتين " المطارح"انتشر هذا النوع من   
ويرجع ذلك إلى مالءمتها لشكل الرغيف المسـتطيل الـذى يفـرد    . الدراسة

وماكينة فرد الرغيف تلك، هى ماكينة غير محلية . سطة الماكينات الحديثةبوا
الصنع، توفرت فى أسواق البلدان العربية النفطية، جلبها بعـض المشـتغلين   

إال أن بعض النسـاء  . بتلك البالد بغرض تقطيع بعض المخبوزات والعجائن
استخدامها  وعند نجاح التجربة شاع. قد قمن بتجربتها فى فرد رغيف العجين

فى هذا الخصوص، وأصبح االقبال على اقتنائها مدفوعاً بصـالحيتها لهـذا   
الغرض، مما ترتب عليه توفير الجهد المبذول فى العمليات المصاحبة لفـرد  

  .الرغيف وتوسعته
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وقد ثبت للدراسة أن االنتشار الواسع لتلك الماكينات، لم يلق االسـتجابة    
ل تركز على قرى محافظة الدقهليـة، وبعـض   ب. المناسبة بجميع قرى الدلتا

ويأتى هذا االنتشـار فـى   . القرى المحيطة بها من محافظات الغربية ودمياط
تلك المجتمعات دون سواها، نتيجة الرتفاع نسبة العاملين مـن قـرى تلـك    

وليس هـذا  . المنطقة بالدول العربية النفطية، بالقياس إلى قرى الدلتا األخرى
الرئيسى والوحيد الذى دفع بهذا االنتشار، حيث توفرت هذه بالقطع هو السبب 

إال أن شكل رغيف الخبـز،  . السلعة اآلن بـأسواق المدن الكبرى المصرية
ونوع الدقيق الداخل فى تكوينه، هو السبب األقوى فى  انتشارها بـين تلـك   

حيـث اعتـادت هـذه القـرى     . القرى دون غيرها من قرى الدلتا المصرية
على شق رغيف الخبز إلى نصفين بعـد  ) ٧،٨(ا هذه الدراسة وخاصة قريت

. إلى شكل الرغيف المنتج بواسطة الماكينة" الشقة"تسويته، ليقترب شكل هذه 
دون الذرة أو المخلوط بهمـا   –فضالً عن أن العجين المكون من دقيق القمح 

جـة  هو األكثر مالءمة الستخدام الماكينة، حيث تتماسك مادة العجين بالدر –
وهو ما يالئم اإلنتـاج  . التى تسمح بإنزالها من خالل الفتحة السفلية للماكينة

، والذى تنخفض نسبة إنتاجيـة الـذرة   )٧(الزراعى المحصولى للقرية رقم 
فيها، ليصبح الخبز المصنوع من دقيق القمح هو الخبـز الرئيسـى بالقريـة    

. ئيسـى بهـذه القريـة   إنتاجية وبالتالى فقد أصبح خبز الماكينة هو الخبز الر
، نظراً النتاج أراضيها للذرة جنبا إلـى  )٨(وليصبح أحد األنواع بالقرية رقم 

  .)١٦(جنب مع إنتاج القمح بنسبة إنتاجية معقولة

وقد اهتم الباحث باالنشغال بالبحث عن الظـروف التـى لـم تسـمح       
، ١٠، ٩(بانتشـار ماكينة فرد الرغيف بقرى الشمال الغربى للـدلتا القـرى   

، حيث تتشابه أنواع خبز تلك القرى مع ما يمكن أن تنتجه الماكينة مـن  )١١
، إال أن حرص هذه المجتمعات الـثالث علـى أهميـة    )خبز الشقق(أرغفة 

غير منتفخة رديئـة الصـنع،   " شقة"، حيث تعد كل "شقة"االنتفاخ الكامل لكل 
. بعدم المهارةلدرجة تؤدى إلى عدم إقبال اآلكلين عليها، ووصف من أنتجتها 

األمر الذى يدفع نحو أهمية أن يكون العجين على درجة ليونـة منخفضـة،   
فضالً عن توسعة رغيف العجين بالقدر المناسب الذى يسمح بانتفاخـه عنـد   

وهو ما تتيحه التوسعة اليدوية، دون االستعانة بالماكينة التى تحتـاج  . تسويته
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العجين بالدرجة التــى ال   إلى درجة ليونة مرتفعة، تتسبب فى رقة رغيف
وهو ما أدى إلـى الـبطء   . تسمح بانتفاخة بالقدر الذى يأمله أفراد تلك القرى

إال أن الدراسة تلحظ من خـالل  . الشديد فى انتشار الماكينات بين تلك القرى
 إمكانيـة استعانة الحاالت القليلة النادرة فى جميع قرى الدراسة لهذه الماكينة، 

 نظـراً . الواسع لها بجميع تلك القرى فى فترة زمنية مستقبلية التنبؤ باالنتشار
ألن تلك الحاالت قد اندفعت إليها نتيجـة لـتعلم ربـة المنـزل واشـتغالها      

، الحضـر وكذلك انتقالها للعيش بمسكن يشبه إلى حد بعيد مساكن . بالوظائف
سـير  وهو االتجاه الذى ت. والتقسيم الداخلى له واإلمكانياتمن حيث المساحة 

األمر الذى قد يدفع نحو انتشار تلك الماكينات بين . نحوه جميع قرى الدراسة
القرى بدرجات متفاوتة من التطلع إلى توفير الطاقة والوقت، والذى سـيكون  

األمر  الذى يفيد ببطء . مرجعه، نمط الخبز السائد، والرغبة فى التحول عنه
ألفران الغاز كبـديل عـن    االنتشار بدرجة تختلف مع ذلك االنتشار السريع

حيث ال يؤثر  -والتى سنفصل التعرض لها بعد قليل -أنواع األفران التقليدية
االستعانة بتلك األفران الجديدة بدرجة أو بأخرى على شكل ونـوع رغيـف   

  .الخبز السائد بين تلك المجتمعات

كما تذهب الدراسة إلى أن ذلك االنتشار السريع الذى حدث بالقرية رقم 
على وجه الخصوص، الذى بدأ منذ حوالى عشرة سنوات، وجعل مـن  ) ٧(

خبز الماكينة الخبز الرئيسى لتلك القرية، فباإلضافة إلـى مـا أسـلفنا مـن     
  : فتقول) ٧/أ(ل ساعدت على هذا االنتشار الذى تصفه األخبارية ـعوام

العزبة عندهم ماكنه، لو واحدة فقيرة قـوى، تسـتلف    ىأغلب الناس ف "    
  .)١٧("كنه منى، من غيرىالما

فقد كان لعامل المنافسة، والتطلع إلى شراء ما يماثل ما تضـمه بيـوت     
اآلخرين دورا شديد األهمية فى سرعة انتشار تلك الماكينات بين أفراد تلـك  

وعلى الرغم مما ثبت للدراسة الميدانية من انتماء أفراد ذلك المجتمع  ٠القرية
ذا المجتمع لم يكن سوى عزبة مملوكـة ألحـد   إلى الطبقة الدنيا، حيث أن ه

عزبة الشيخ يوسف، التابعة لقرية الربـع، مركـز   (األفراد حتى وقت قريب 
وهو األمر الذى يدفع إلى الكشف عن رغبـة   ٠)السنبالوين، محافظة الدقهلية
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أفراد الطبقة الدنيا إلى التجديد والتغيير خاصة عندما تتاح لهـم االمكانـات   
من خالل تطلعهم الدائم والمستمر إلى التخلص مـن انتمـائهم    وذلك ،المادية

الطبقى، عن طريق لجوئهم إلى منافسة اآلخرين فيما يمكن أن تحويه بيـوتهم  
وهو ما ينطبق على سرعة تخليهم عن دورهم القديمة،  ٠من مقتنيات عصرية

وإنشاء المبانى الخرسانية الحديثة، إلى آخره من مظـاهر، تحتـاج جميعهـا    
ى دراسة مستقلة تبحث فى تلـك العالقـة بـين الطبقـات االجتماعيـة      ـإل

  ٠د والدوافع المختلفة التى تدفع إلى ذلكـوالتجدي
  

  تلقين مهارة الخبيز

تأتى مهارة تسوية رغيف الخبز ضمن المهارات األساسية التى كانـت  
أحـد  إبنتهـا  وذلك لحرصها على أال تفتقـد  . األم تحافظ على تلقينها لبناتها

بل يمكن القول أن تلك المهارات كانت تسـتحوذ  . ؤهالت الخطبة والزواجم
على مكان الصدارة، ضمن مؤهالت المهـارات والخبـرات، تبعـا لحاجـة     

  .مالمجتمعات القروية لرغيف الخبز على مدار وجبات كل يو

من خالل المأثورات القولية التى أدلين بها، أن األم  اإلخبارياتكما تفيد 
تختار البنها زوجة، تتقصى أول ما تتقصى عن مدى مهارتهـا   عندما كانت

فى أعمال الخبيز، لتضمن من تتحمل عنها ذلك العبء المنزلى، أو تساعدها 
 –مستقلة نووية تقرر أن يعيش فى أسرة  إذا – فى تحمله، أو تضمن البنها

األسرى، وتلبية الحاجات الملحة للحياة األسـرية اليوميـة، بمـن     االستقرار
تلك األعباء، دون اللجوء إلى أخريات، سواء باستئجار من تقوم  أداءتستطيع 

بهذا الدور، مما يكلف االبن أعباء مادية، أو المعاونة من أخريـات، األمـر   
ومن هنا رأت األم فى مهـارات  . الدار ومحتوياتها أسرارالذى تتكشف معه 

ئيسـيا يتفـوق   مؤهال ر -وعلى وجه الخصوص مهارة أعمال الخبيز -الفتاة
  :تقول األخبارية. حتى على األناقة والجمال والدالل

فـى لبانتهـا، سـاعة     )*(ما يعجبكش قصتها، وال كحلتها، وال تشتئتها "

                                                 
  . مضغها: تشتئتها) *(
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  .)*("الخبيز يا لخمتها

  :تقول أيضاً  

  "ما يعجبكش أم كحله و لبانه، وقت الخبيز تعمل عيانه"  

هه إلى االبن الذى يقـدم  وكما نلحظ فى األقوال السابقة أنها رسالة موج    
بأال ينبهر بأناقة  -من خالل خبرتها -وفيها تدعوه األم. على الخطبة والزواج

الفتاة واهتمامها بهيئتها وداللها، ولكن يجب أن يتروى كى تتأكـد لـه مـن    
مهارتها فى صناعة الخبز، ألن هذه المهارة هى التى تضمن له االسـتقرار  

  .والسعادة الزوجية

دأبت األمهات على تلقين بناتهن المهارات المتعلقـة بأعمـال   ومن هنا     
الخبيز، بالدرجة التى كانت تسمح بالعقاب إلى حد الضرب، مرورا بـالتوبيخ  

وفـى   ".خسارة البنية، وال خسارة البتاويـة : "اإلخباريةواللوم والتأنيب تقول 
هـا األم  قولها ما يفيد ضرب الفتاة على تقصيرها فى التعلم، لدرجة تنبـه في 

العاهـة   إحداثابنتها وتحذرها، بأنها على استعداد لضربها حتى الموت، أو 
 .المستديمة بها، إذا ما فشلت فى تعلم مهارة صنع الرغيف التى تلقنهـا لهـا  

وعلى الرغم من قسوة التعبير، والمبالغة فى العقاب، فهو ال يحمـل سـوى   
د كانت هذه المفاهيم راسخة إشارة إلى أهمية بل حتمية تعلم هذه المهارات، وق

وعلى وجه الخصوص سيدات الطبقـة الـدنيا والطبقـة     -عند كافة األمهات
أما األمهات فى الطبقة العليا فلم يكن لديهن هذا الحـرص علـى    -الوسطى

تلقين بناتهن مهارات الخبيز، وذلك إنطالقا من امكانية االستعانة بمن تقـوم  
المستأجرات، حيث حـرص أفـراد تلـك    بهذا الدور عنها، من الخادمات أو 

أو ألفـراد  . الطبقة على تزويج البنات فى حدود الطبقة الالئى ينتمين إليهـا 
ن الطبقة الوسطى من الموظفين الذين يستطيعون تلبية حاجاتها تبعا لمـا  ـم

واج، ووفقا لما تتيحه رواتبهم الشـهرية مـن   زاعتادت عليه فى حياتها قبل ال
تقوم بمهمة الخبيز، أو اللجوء لخبز السوق فى اآلونة  قدرة على استئجار من

لرغبة البنت نفسـها  متروكاً  وبات تعلم البنات مهارات تسوية الخبز. األخيرة

                                                 
  ).٨/أ(اخبارية رقم ) ١٨(، )١٧.(تعنى ارتبكاها وعدم قدرتها على التصرف: بلخمتها) *(
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فى التعلم، تلك الحرية التى لم تكن تتاح بأى حال من األحوال لبنات الطبقـة  
  .الوسطى أو الدنيا

التغيـر فـى ذلـك    غير أن الواقع الميدانى قد كشف عن بعض مالمح     
التشدد، الذى يرمى إلى حتمية تعلم الفتيات مهارات التسوية ، حتى بين فتيات 

اإلنـاث  وقد ساعد على هذا االتجاه ودفع إليه، تعلم . الطبقة الدنيا والوسطى
بدرجات التعلم المختلفة وحتى التعليم الجامعى، وكذلك توفر خبـز السـوق   

بيوت الموظفين، وهم بـالطبع أزواج   بالدرجة التى تتيح شراءه، وخاصة فى
  .المستقبل للفتيات المتعلمات

كان زمان من ضمن األساسيات للبنت إن أمها تعلمهـا الخبيـز، واال    "    
مش هتتجوز، واللى كان بييجى يسأل عشان يتجوز، يسأل البنت دى بتعرف 

واز تخبز واال أل، النهاردة، بيشوف طبيخها إيه، وبقت فيه مرغبات تانية للج
غير األول خالص، المنظر واللـبس، ودرجـة التعلـيم، متوظفـه وال أل،     

  .)١٨("والحاجات دى

انا عندى بنتين موظفين ومتعلمين تعليم عالى، واحـده مـنهم بتخبـز     "
، كنـا نسـيبها   )*(قعد قـدام الصـهد  توالتانية ما بتعرفش، ما كانتش ترضى 

ما ضغتش ليه؟ ضـغت  . )***(كان عندها الخبيز غيه )**(براحتها، إنما دكها
نـا  آبس . طول العمر لهابس هيه ما قبلتش، وبعدين هى حرة، هو انا هخبز

ه دى ريسه، قلت له ما بتعـرفش  ليخطبها ما حلتهالوش، وقلتجه ) منيب(لما 
لكن لو واحدة فالحه مش موظفه يبقى عيب فيهـا، لـو مـا    . تخبز خالص
. يا ترى هتبقى تـأجر  مش هتبقى صاحبة بيت ومسئوله عنه،. تعرفش تخبز

ربنا مديها شهاده مش ) منى(أصل كل واحد ربنا ما بيدلوش كل حاجة، يعنى 
واللى بيديها الخبيز دى بتبقى وهبه من عند ربنا تانى، ما هى . هيديها الخبيز

بتقولك انا لى دور غيركو خالص، هو انا فاضيه أعجن وأخبـز أقـوم مـا    
ه كان موضوع فـارحنى، ألنهـا   أقدرش أذاكر، مهتمه بموضوعها هى، ود

                                                 
  . سخونة ووهج الفرن: الصهد) *(
  . األخرى: دكها) **(
  . هواية ورغبة: غيه) ***(
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ناجحه، أقول ياال آهى هتتجوز واحد موظف، يجيبوا عيش من السوق، مـا  
  .)١٩("هم بالفلوس، آهم بيقبضواليقدروش، يجيبوا واحده تخبز 

الذى حرص الباحث على أن يورده بهـذا   -يالحظ من حديث اإلخبارية  
علـيم البنـت مهـارة    أن الفلسفة التى تكمن وراء الـدفع بت  -الشكل المتكامل

ة الخبز، هو الحاجة إلى إعدادها بما يتالئم مع طبيعـة الحيـاة التـى    ـتسوي
ا أضافه التعليم من مرغبات أخرى تـدفع  مل ستعيشها فى مستقبل حياتها، تبعاً

إلى االقتران بها، وفى ظروف جديدة من الحياة تسمح بإمكان التخلـى عـن   
  .المناسب لتلك الحياة البديل ،مهارة الخبيز، حيث يتيح السوق

  
  فرن الغاز: سادسا

  
ظهر بقرى الدراسة فى اآلونة األخيرة، منذ حوالى خمس سنوات أفران 

 -وقد اتخذت المصانع األهلية. من الصاج يتم إشعالها بواسطة غاز البوتاجاز
مرجعا لهـا، حيـث    التقليديةمن األفران  –التى تولت صناعة تلك األفران 

مة القائمة بأعمال الخبيز، بالطريقة التـى اعتادتهـا   حرصت على تسهيل مه
كما أضافت إلى امكانات هـذا الفـرن مـا    . لتسوية خبزها باألفران التقليدية

أتاحته خاماته الجديدة، من قدرة على التشكل، تتفوق بها عن البناء بواسـطة  
  .الطوب والطين

ين تتم صناعة هذا الفرن بحيث يؤدى الغرض منه، حيث يضـم تجـويف    
رئيسيين، تجويف سفلى يشمل منافذ إشعال سفلية، تعمل على تسخين رقعـة  

ويستقر . التسوية الحديدية التى فوقها، فتنتقل حرارتها إلى ظهر رغيف الخبز
. على جانبى التجويف العلوى منفذين لالشعال يتوليان تسوية وجه الرغيـف 

ة إدخال وإخراج وتم اختصار فتحات الفرن إلى فتحة واحدة رئيسية، هى فتح
وأضيف إلـى تلـك الفتحـة    . رغيف الخبز، وما يمكن أن يطهى بهذا الفرن

بـاب من نفس خامة الصنع، يعمل على غلقها، فى حالة الحاجة إلى تكثيـف  
ويفتح هذا الباب مستنداً علـى  . الحرارة داخل الفرن، لطهى بعض المأكوالت
الفرن التى يمكن أن يستقر  "عتبة"قاعدتين يستقر فوقهما، ويكون بذلك بمثابة 
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يتم فتح وغلق هـذا البـاب بطريقـة    . الرغيف عليها عند إخراجه من الفرن
ثالث " بمفصالت" -عند اتصاله بجسم الفرن  -ميسرة، حيث ثبت فى نهايته 

واستقام هذا الفرن بواسطة قوائم من جهاته األربع، . تعمل على غلقه بإحكام
وقد تنبه الصانع إلى أهمية إضافة مفاتيح ثالثة . تعد بمثابة األرجل الحاملة له

وتتصـل  . يتولى كل منهم التحكم فى درجة إشعال كل منفذ من منافذ االشعال
أنبوبة االمداد بغاز الوقود بالفرن بواسطة خرطوم يصلها بمنفذ توزيع الغـاز  

  . الرئيسى، الذى يعمل على توزيع الغاز على منافذ االشعال

مصانع إنتاجه منـافع أخـرى، مكملـة لمهمتـه     وقد أوجدت له بعض   
إلـى  ) ٩،١٠،١١(الرئيسية، وتدعم االقبال عليه إذ أشارت إخباريات القرى 

أن أفران الصاج هذه، ال تقتصر مهمتها على عمليات الخبيز وفقط، بل يمكن 
حيث حرص الصانع على وجود فتحات . كذلك أن يتم طهى المأكوالت فوقها

للفرن تخرج منهم شعالت ثالث، يمكـن االسـتعانة    ثالث فى السطح العلوى
ليكون بذلك سطح الفرن بمثابة موقـد  . بكل واحدة لطهى نوع من المأكوالت

  ). البوتاجاز(الطهى 

دخل فى بلدنا فرن البوتاجاز، هو بوتاجاز من فوق نطبخـوا عليـه،   " 
  .)٢٠("ومن تحت فرن نخبزو فيه

نوع من األفران بدأ ينتشر بجميـع  تذهب الدراسة الميدانية إلى أن هذا ال  
، التى أعتاد أفرادها على نوع معـين  )٣(قرى الدراسة، باستثناء القرية رقم 

من الخبز، وطريقة خاصة بتسويته يعتمد على أشكال مختلفة من األفران هى 
األمر الذى قد يوضح أن ظهور هذا الفـرن، وسـرعة   ". الميفه"و" الصاجه"

د يلعب دوراً كبيرا فى اندثار األفران التقليدية، فى انتشاره بين تلك القرى، ق
ويأتى هذا التصور المستقبلى، نتيجة لمـا  . زمن قد ال يتجاوز العشرين عاماً

تلـك  . لمسه الباحث من رغبة متزايدة عند أفراد قرى البحث فى اللجوء إليه
 الرغبة التى تستند على مبررات عملية تقف جميعها إلى جانب هذا النوع من
األفران، وتزكيه لديهم، كبديل أكثر نفعاً وموءامه للتغيرات التى طرأت على 

وفيما يلى نعرض لتلك العوامل التى ساعدت على سرعة . المجتمعات القروية
  .انتشار هذا النوع من األفران بين أفراد المجتمعات القروية
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التجارب التى أثبتت قيامه بمهام أعمـال الخبيـز، دون خسـائر أو    -١
  . أضرار تترتب على االستعانة بالغاز فى تشغيله

قيامه بأداء المهمة بما يتفق مع طموحات من تقوم بها، بكفاءة عالية -٢
  . تتفوق على االستعانة بالفرن التقليدى لهذا الغرض

  . سرعة االنجاز، وسهولة التشغيل-٣

خلو الخبز والمخبوزات من أية شوائب، قد تعلق بها، نتيجـة لنـوع   -٤
الذى ال يؤدى االستعانة به، إلى أية أدخنـه أو مخلفـات   ) البوتاجاز(وقود ال

الوقود والتى كانت قد تعلق بالرغيف، فتؤثر بالسلب علـى شـكله وطعمـه    
  . ورائحته

مالءمة حجمه، وطريقة إشعاله لألبينة الحديثة، بمـا تضـمه مـن    -٥
بوجود الفرن حجرات وتقسيم داخلى لها، وإعدادها بالشكل الذى لم يعد يسمح 
  . التقليدى بإحداها، حتى ال يؤثر بالسلب فى طالئها أو مكوناتها

اتفاقه مع طموحات المتعلمات والموظفات فى تغيـر نمـط الحيـاة    -٦
التقليدية التى نشأن فيها، فضالً عن توفيره للجهـد المبـذول فـى عمليـات     

ة تعلـق  اإلشعال وطريقة الحصول على الوقود بما كان يترتب عليه من أترب
بالثياب، وأدخنة تعلق رائحتها باألجساد، وتضر بالشكل والهندام، باإلضـافة  

ذلـك  . إلى اختصاره للوقت الذى تحتاجه الموظفات فى أعمالهن الحكوميـة 
  . العمل الذى ال يبقى من النهار سوى النصف للقيام بكافة األعباء المنزلية

ة الـدار وحـدها،   مساعدته على إنجاز أعمال الخبيز عن طريق سيد-٧
وهو ما يتوافق مع اإلقبال المتزايد علـى  . دون الحاجة إلى من يساعدها فيها

تعليم اإلناث، األمر الذى باتت معه مشاركتهن فى أعمال الخبيز غير مؤكدة، 
كما تقلصـت الرغبـة فـى اسـتدعاء الجـارات،      . أو ملزمة بالمعاونة فيها

لخبيز، وهو ما يلمح إلى االتجـاه  والصديقات للمشاركة المتبادلة فى أعمال ا
ناحية الفردية، دفعت إليها بشكل متزايد كثير من األمور المتعلقة باألعمـال  
المنزلية اليومية وهو ما دعم اللجوء إلى فرن الغاز، ويبرر السرعة المتزايدة 

  . فى انتشاره
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سعره المناسب، بالقياس إلى إمكاناته، حيث يتراوح هذا السعر فـى  -٨
ثلثمائة جنيه مصرى، فضالً عن إمكانية تقسيط هـذا المبلـغ، علـى    حدودد 

أقساط شهرية بسيطة فى حدود عشرة إلى عشرين جنيها، ودفعـة مقدمـة ال   
  . تزيد على خمسين جنيهاً

انخفاض أسعار الغاز المستخدم لإلشعال، حيث يبلغ سعر األسطوانة -٩
الخبيز علـى مـدار    منه بين ثالثة إلى أربعة جنيهات، وهو ما يكفى أعمال

الشهر بأكمله، فى حاالت األسر النووية التى تقبل علـى هـذا النـوع مـن     
فضالً عن إمكانية الحصول عليها بشكل ميسر، إذ تنتشر فى بعض . األفران

القرى منافذ التوزيع، أو يقوم بعض األفراد بتسويقها داخـل القـرى، ليـتم    
  . استبدال االسطوانة الفارغة بأخرى ممتلئة

شير الواقع الميدانى إلى أن تلك العوامل جميعها قد تدفع إلـى اللجـوء   ي
إلى هذا النوع من األفران، كما يمكن أن يكون البعض منها دون اآلخر، هو 
الدافع نحو أهمية اللجوء، بحثاً عن بعض فوائده، التى تالئم الطريقـة التـى   

، ويؤكد علـى ذلـك   تأملها صاحبة المنزل فى إنجاز أعمالها المنزلية اليومية
  : فتقول) ١١/ب(حديث اإلخبارية 

واهللا مش شرط مين اللى بيشتريه، موظفين والغناى والغيـره، فيـه   " 
 -فالحين كتير جيباه، ومش غناى قوى وال حاجه، وبيتهم واسع وفيه مكـان  

يقدروا يبنوا فيه الفرن، بس الست بتستنضف بقـى، وبتـريح    -وكل حاجة 
  . )٢١("بيبقى جوه البيت، ال نطره وال حاجة نفسها شويه، وف الشتا

كما ثبت للدراسة أن من العوامل التى ساعدت على انتشاره، وستسـاعد  
على مزيد من هذا االنتشار، تلك المحاوالت الدائمة فى مشـابهة اآلخـرين،   

عند كثير من  -واقتناء مثل ما فى حوزتهم من أشياء، تدعمها الرغبة الملحة 
ى التماثل مع طريقة حياة أهـل الحضـر داخـل المسـكن     ف -أفراد القرى 

خاصة حين تثبت تلك األشياء قدراتها على تلبية الحاجات المنزليـة  . القروى
  . اليومية

وعند تتبع حجم انتشار تلك األفران بين قرى الدراسة، حصـلنا علـى   
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 ، لدرجة دفعت)٧(معلومات تفيد بارتفاع نسبة االنتشار بين أفراد القرية رقم 
وهو . إلى اعتبار فرن الغاز، واحداً من أهم تجهيزات العروس لبيت الزوجية

ما يشير إلى حرص أفراد هذه القرية على التجديد، استجابة لبعض العوامـل  
وهى نفس . التى عرضنا لها عند تناولنا لموضوع ماكينة فرد رغيف العجين

  . فرادهاالعوامل التى ساعدت على انتشار فرن الغاز بين كثير من أ

آه بنجيب فرن بوتاجاز للعروسة، آهو زى الناس ما بيجيبـو رحنـا   " 
جنيـه هـو    ٣٠٠جيبينه، نـاس كتير إبتدت تجيبه، ما هو رخـيص بــ   

واالنبوبة، أغلب العرايس بيجبو لها الفرن ده، ما هو العروسه الزم تسكن فى 
ـ  ى األرض، شقة لوحدها، كل العزبة إال الجماعة الغالبة قوى اللى شغالين ف

بنتى دى معاها دبلوم تجارة، وعريسها معاه دبلوم زراعه، معمول له شـقة،  
  .)٢٢("والفرن ده ما بيعزش غلبة، ال قش وال حطب وال حاجة
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  الخالصة
توصلت الدراسة الميدانية من خالل الواقع الحـالى للعـادات والتقاليـد    

لعوامل التغير التى  المرتبطة بإعداد الخبز وتسويته وتخزينه، التأثير الواضح
طرأت على  المجتمع المصرى بشكل عام، وعلى قرى البحث بشكل خاص، 

وقـد كـان   . وكذلك على عناصر الثقافة التقليدية المرتبطة بهذا الموضـوع 
للتعليم، وخاصة االتجاه ناحية تعليم االناث، والتحاقهن بالوظائف الحكوميـة  

ثة بطحـن الحبـوب ونخلهـا،    وغير الحكومية ، وكذلك ظهور الميكنة الحدي
وأيضاً االنتشار الواسع للميكنة فى أعمال الحقل، فضال عن االتصال المباشر 
وغير المباشر بالمجتمعات األخرى ذات الثقافات المغـايرة، وتغيـر شـكل    
المسكن، ودعم رغيف الخبز، وانتشار أفرانه بين كافة المجتمعات القرويـة،  

قيق، والوجود المستمر لها، بالمحال والبقاالت والمدن القريبة، ودعم أنواع الد
ساهم كل ذلك فى التأثير علـى العناصـر   . المنتشرة فى جميع قرى البحث

  -:التقليدية المتعلقة بالخبز على هذا النحو

أدى تشابه عوامل التغير السابقة الذكر بين كافـة قـرى الدراسـة،    -١
إلى تراجع الفواصل الثقافية وانتشارها الواسع والسريع بين أفراد تلك القرى، 

المحددة للمناطـق الثقافية، والتى كان يمكن رصدها بشكل أكثر تحديداً قبـل  
ذلك التـأثير المباشر وغير المباشر لتلك العوامل، والتى دعمـت األفكـار   
المتشابهة حول العادات والتقاليد والمعتقدات المرتبطة بالخبز، واالتجاه ناحية 

  . التخلى أو اإلحالل

كما اتضح للدراسة أن تقبل التغير والحرص على التجديد والتغييـر،  -٢
يتحرك صاعداً من بين أفراد الطبقة الدنيا، نحو التأثير فى بقية أفراد الطبقات 
األخرى، ويتجلى ذلك، من خالل ما رصدته الدراسة من حرص أفراد القرية 

االنتشـار الواسـع    عزبة الشيخ يوسف بمحافظة الدقهلية، على تقبل) ٧(رقم 
والسريع للميكنة الحديثة فى علميات فرد وتسوية الرغيف، كـذلك الحـرص   
على شراء أفران الغاز الالزمة لتسوية الخبز، وأيضا بعض أفـراد الطبقـة   
الدنيا بالمجتمعات األخرى، إنصياعاً لمحاولتهم الدائمة لتخليهم عن انتمـائهم  

ر إلى تغير قدراتهم المادية، أمال فى الطبقى، من خالل تلك الرموز، التى تشي
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  .الحراك الطبقى إلى أعلى

كما رصدت الدراسة الميدانية ذلك النمو المستمر فى وجود السـيولة  -٣
النقدية، بين أفراد قرى الدراسة، نتيجة الشتغال المتعلمين بالوظائف، وسـفر  

لحاصـالت  البعض منهم إلى البالد العربية النفطية، فضالً عن ارتفاع أثمان ا
الزراعية، واتجاه الزراعة التقليدية نحو استزراع أنـواع مـن الحاصـالت    
الزراعية تناسب آليات السوق، وأيضا إرتفاع أسعار اللحوم الحمـراء، أدى  
كل ذلك إلى درجة من االنتعاش االقتصادى بالقرية المصرية، والـذى أثـر   

ه، حيث أصبح خبز بشكل مباشر على نوع الخبز، والخامات الداخله فى تكوين
المناسبات الخاصة، خبزا شائعاً علـى مـدار العـام بـين كافـة الطبقـات       
االجتماعية، كما شارك دقيق القمح بشكل واضح فى أنوع الخبز الرئيسـية،  
وبات التخلى عن مسحوق الحلبة ليدعم خبز الذرة الخالص وشيكاً، بين كثير 

  . ز لفترات زمنية طويلةمن المجتمعات التى حرصت على ذلك النوع من الخب

كما كشفت الدراسة عن مالمح التراجع عن االعتماد الكامـل علـى   -٤
خبز السوق بنسب متفاوتة بين قرى الدراسة، حيث وصل هذا االعتماد إلـى  

وقد تراوح ). ٥عند أفراد القرية رقم (من عدد السكان % ٨٠نسبة تزيد على 
مبررات مختلفة، ووفقـاً  بين أفراد القرى األخرى حسب % ٥٠% : ٢٠بين 

لتقبل التغير، ووجود أفران خبز السوق بتلك القرى، وقد شاع ذلك االعتمـاد  
على خبز السوق، فى فترة تراوحت بين عشر سنوات، منذ مطلع الثمانينات، 
حتى مطلع تسعينيات القرن العشرين، لتبدأ مالمح التراجع عن ذلك اللجـوء،  

يتأسس ذلـك التراجـع علـى مبـررات     و. منذ مطلع التسعينيات حتى اآلن
رداءة خبز السوق، وعدم سهولة الحصول عليه فى كل : مختلفـة من أهمها

األوقات، وتوفر الدقيق باألسواق، واالتجاه ناحية الترشيد االستهالكى، حيـث  
ثبت لربة المنزل ارتفاع ثمن خبز السوق بالقياس إلى أنواع الخبـز المعـدة   

ار اآلخذ فى االتساع ألفران الصاج، التى تعتمد على منزلياً، كذلك فإن االنتش
غاز البوتاجاز، فى عملية االشعال، ساعد ربات المنزل على إتمـام المهـام   
المتعلقة بأعمال الخبيز بطريقة أيسر، ووقت أقل، وبما يتفق مع تقسيم غرف 

  . المنازل الحديثة وفراغاتها
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اسع والسـريع ألفـران   تشير المؤشرات الميدانية، إلى االنتشار الو-٥
الغاز الخاصة بتسوية الخبز، على حساب األفران التقليدية، األمر الذى ينبىء 
باالختفاء الواسع لتلك األفران التقليدية، بنفس القدر من سرعة انتشار أفـران  

ويدفع إلى ذلك اإلحالل، سهولة االستخدام، والنظافة، والسعر المناسب . الغاز
وتعليم اإلناث واشتغالهن . وتقسيمات البيت الحديث للغاز، وشكل وفراغـات

بالوظائف، وهو األمر الذى دفع بربة المنزل نحو االعتماد على ذاتها إلنجاز 
مهامها المنزلية، دون التعاون بين الصديقات والجارات والقريبـات وبنـات   

  . المنزل المتفرغات

طـة بوجـود   كما تشير نفس المؤشرات إلى اندثار المعتقدات المرتب-٦
نظرا للتغير الذى بدأ يطـرأ  . الجان بالفرن، واآلثار التى تترتب على وجوده

على األفكار الجمعية، وتخلى أصحابها عن بعض األفكار الغيبيـة، وميلهـا   
  . ناحية الفكر الرشيد المدعم بدالئل وبراهين ومبررات

ع نظـراً لتشـب  . اندثار األقوال المرتبطة باألعمال الخاصة بـالعجن -٧
الوجدان الجمعى بما تتيحه أجهزة اإلعالم المسموعة والمرئية مـن مختلـف   
فنون التسلية، األمر الذى تراجعت معه الحاجة إلى اإلبداع الجمعى القـولى  

  . كعنصر من عناصر التسلية والتسرية عن هموم النفس البشرية

 تراجع الحرص على التساند والتفاعل والتكامل االجتماعى بين أفراد-٨
المجتمعات القروية، وبداية ظهور روح الفردية بين األسر، ويأتى هذا مـن  
خالل عدم الحاجة إلى اآلخر فى شكل تبادل المنافع وإنجاز المصالح، نظـراً  
لما أتاحه العصر الحديث من إمكانيات تكنولوجية، تحرص األغلبيـة علـى   

  . اقتنائها لتلبى الحاجات اليومية الملحة
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  مشالمراجع والهوا
  ). ٢/ أ (إخبارية رقم ) ١(
  ). ٢/ أ (إخبارية رقم ) ٢(
  ).٢/ ب (إخبارية رقم ) ٣(
  ). ٢/ أ (رقم : إخبارية) ٤(
  ).١/ ج : (إخبارية رقم) ٥(
فوزية محمود صادق، األقاليم الزراعية فى الدلتا، دراسـة كارتوجرافيـة، رسـالة    ) ٦(

، كلية اآلداب، جامعة القـاهرة،  دكتوراه غير منشورة، شعبة الخرائط، قسم الجغرافيا
  .٢٨٥، ص١٩٨٠

  . ٢٨٦المرجع السابق، ص) ٧(
إيمان محمد المهدى، الخبز فى مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة، دراسة غيـر  ) ٨(

منشورة لنيل درجة الماجستير، من قسم اآلثار المصرية، كلية االثار، جامعة القاهرة، 
  .١٤٩، ص ١٩٩٠

  . ١٤٩:  ١٤٧: ق، ص صالمرجع الساب) ٩(
  . ١١٩المرجع السابق، ص ) ١٠(

(11)Wilkinson. J., The Manners and Custames of The Ancient  
Egyptians, 3 Vols. London, 1878, II, P. 34.  

  )١١/ ب(إخبارية رقم ) ١٢(
  .١٢٤إيمان محمد المهدى، الخبز فى مصر القديمة، مرجع سابق، ص ) ١٣(
  ).١١/أ(قم إخبارية ر) ١٤(
  ).١٠/أ(إخبارية رقم ) ١٥(
: ٢٨٣راجع فوزية محمود صادق، األقاليم الزراعية فى الدلتا، مرجع سـابق، ص ) ١٦(

٢٨٦.  
  ).٧/ أ (إخبارية رقم ) ١٧(
  ). ٥/ أ (إخبارى رقم ) ١٨(
  ). ٢/ أ (إخبارية رقم ) ١٩(
  ). ١١/أ(إخبارية رقم ) ٢٠(
  ). ١١/ب(إخبارية رقم ) ٢١(
  ).٧/ب(ى رقم إخبار) ٢٢(
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    الفصل العاشر
  اإلبداع فى المثل الشعبى

  )*(تحليل اجتماعى لبعض األمثال العربية
  

  مقدمة
األمثال الشعبية، فلسفة حياة، حكمة أجيال، وإبداع شعوب، لذلك كانـت  
األمثال تراثاً شعبياً يمتاز بأصالته، ألنها من صـنع النـاس أنفسـهم ومـن     

. هم، نابعـة مـن بيئـتهم   إبداعهم، فهى معبرة عن حياتهم، عاكسة ألحـوال 
. والمصدر الحقيقى لألمثال فى كل العصور وفى كل مكـان هـو الشـعب   
. فالشعب هو الذى يبدع هذه الحكمة وهو الذى يعطيها القوة الدافعة لالنتشـار 

فالمثل جملة استوعبت إبداع شعب وحكمتـه، ونظرتـه لطبيعـة العالقـات     
  .اإلنسانية

ألمثال هـى البضـاعة المحليـة    وعلى هذا األساس يمكن أن يقال أن ا
الخالية من كل غريب مستورد، وهى النتاج البكر الذى يتوارثه الخلف عـن  
السلف على مر الزمان، بدون أن تعبث بـه صـروف األحـداث وتقلبـات     
األيـام، ومن غير أن تشوب نسيجه الساذج شوائب بثقافات أخرى عابرة أو 

حسـن الحضـارة وزخرفهـا    وافدة ومستقرة، ومن دون أن يغير من طابعه 
  .إنها إبداع فى العبارة وإبداع فى المعنى وإبداع فى المعالجة. المصطنع

  
  مفاهيمه وأهدافه: مجال البحث

الـذى  " اجتمـاعى "نود أن نحدد بادئ ذى بدء، ما نقصده من اصطالح 
نصف به تحليلنا لبعض األمثال العربية، ولذلك نقرر أن المقصود مـن هـذا   

                                                            
كتبت هذا الفصل الدكتورة سامية الساعاتى، أستاذ علم االجتماع، بكلية البنات، جامعة ) *(

  .عين شمس
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بحث، هو المعنى الشامل الذى يحمل فى طياته شتى ألـوان  االصطالح فى ال
النشاط فى المجتمع سواء كان ذلك متعلقاً باألسرة وعالقات أفرادها بعضـهم  
ببعض، ودورها فى تنشئة صغارها تنشئة اجتماعية، أو مرتبطـاً بالميـدان   
االقتصادى وما يشتمل عليه من حرف ومهن، وما يجرى فيه مـن أسـاليب   

طاء، أو متصالً باألفكار والمعتقدات والقيم التى تنمط سلوك الناس األخذ والع
المتكرر فى شكل عادات اجتماعية مصنفة إلى أعراف وتقاليد وسنن، تعد من 

  .)١(أبرز الخصائص القومية التى تميز الشعب العربى عن الشعوب األخرى 

والشك فى أن أهمية هذا البحث تكمن فى الكشف عن اإلبداع فى بعض 
اإلبداع فـى المثـل ونقيضـه،    : األمثال الشعبية العربية، كما يظهر ذلك فى

واإلبداع فى اختزال التجربة البشرية فى كلمات، واإلبـداع فـى مخاطبـة    
النـاس على قدر عقولهم، واإلبداع فيما تحويه األمثال من تورية، ونصـائح  

ر إليها على أن ننظ" مالينوفسكى"ومن الخطأ، كما يقول . إلخ …غير مباشرة 
أساس أنها مجرد شكل من أشكال الفولكلور، أو مستند إثنـوغرافى خـاص   

إنما هى فى الواقع، وعلى حد قوله، عمل كالمى يدعو قوة . بأحوال الشعوب
وفى اعتقاد الذين يصدر عنهم هذا الكالم، أنه يؤدى إلـى  . معينة إلى التحرك

  .)٢(ك اإلنسانى أقوى أنواع التأثير على مجرى األمور وعلى السلو

كما تظهر أهمية هذا البحث فى تحليل بعض األمثال العربية ذات الداللة 
فى اإلبداع، وفى الطريقة التى يتم بها ذلك التحليل، هادفين إلى بيان الكيفيـة  
التى يمكن أن تعالج بها مادة اجتماعية كاألمثال معالجة موضـوعية تحـاول   

  .سات لحياة الشعب االجتماعيةالكشف عما بها من إبداعات هى انعكا
  

  لماذا؟ –األمثال العربية 
نجد أغلب األمثال العربية الشائعة فى بلد عربى بعينه شائعة أيضاً فى  

بلد أو أكثر من البالد العربية، كما يتضح ذلـك مـن مراجـع كثيـرة مـن      
كية فالبالد العربية كلها كانت وحدة بارزة فى الدولة العثمانية التر. )٣(األمثال

وحرية الحركة والتنقل فى هذه الـبالد الشاسـعة   . اللسان والتراث والتفكير
واشتراك الشعب العربى فى هـذه  . المترامية األطراف كانت مكفولة للجميع
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البالد كلها فى لغة عربية واحدة جعل االتصال بين الناس ميسوراً على الرغم 
رف عليها واإللمام بهـا،  من تباين اللهجات المحلية التى كان من السهل التع

وخاصة أن مسافرى الماضى كانوا على مستوى طيب من المعرفة الشـاملة  
على الرغم  –ولعل شعور سكان البالد العربية . التى اكتسبوها بكثرة األسفار
بأنهم يكونون فى مجموعهم أمـة عربيـة ذات    –من تبعيتهم للدولة العثمانية 

روابط بينهم، وشجع على اختالطهم، خصائص قومية عامة، هو الذى قوى ال
وعمل على مزجهم أمام صروف األيام وحوادث الزمان فقد صـهرتهم فـى   

  .بوتقة واحدة، وجعلتهم فى الهم صحبة
  

  أهمية دراسة اإلبداع فى المثل الشعبى

ربما يكون هناك من يتساءل عن جدوى دراسة تراث السلف فى الوقت 
علـى كـل شـئ، وأصـبح يهـيمن       الذى طغى فيه العلم بكشوفه الحديثـة 

والرد علـى  . بتكنولوجيته على كل ناحية من نواحى حياة اإلنسان المعاصر
  :ذلك ليس باألمر العسير، وذلك لألسباب التالية

يمكن القول بأن من ال ماضى له، أو بمعنى أوضـح مـن قطـع     :أوالً
أن األسباب بينه وبين ماضيه، كان حاضره مهزوزاً، إذ ال قاعـدة يسـتطيع   

يرسى عليها البناء الذى يريد أن يقيمه ويصعد به شاهقاً فى مستقبل مجهـول  
  .يتطلب مزيداً مـن الكفاح

إن محاولة التخلص من الماضى وآثاره عمليـة مسـتحيلة مـن     :ثانياً
الناحية النظرية، ألن وقائع الماضى وحقائقه تشكل الجزء األكبر من مكونات 

ئن كانت العمليـات الالشـعورية خفيـة    ول. الالشعور فى عقول المعاصرين
ومتغلغلة فى أعماق الباطن، فإن آثارها فى الحياة عظيمة القوة حتـى أنهـا   

فماضينا فينا بالرغم منا، يؤثر فى أفعالنا . لتبلغ حد العنف فى بعض األحيان
  .وأقوالنا، غير عابئ بإنكارنا إياه

فوها لألجيال الالحقـة  إن إبداع السلف فى األمثال الشعبية التى خل :ثالثاً
ليس فيه فى جملته إال كل ما يثير اإلعجاب ويدعو إلى االحترام والتقـدير،  
توصل إليها الحس المرهف، والحدس الصادق والبصيرة النافذة، وعلى هـذا  
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  .يمكن اعتمادها دليالً نافعاً فى الحياة

النظر إن إبداع السلف فى األمثال التى قيلت فى الماضى البد من  :رابعاً
إليه على أنه نتاج اجتهادات قوم عايشوا الطبيعة وعاشوا حياة ساذجة علـى  

فلم تكن العلوم بالقدر من النمو، وال بالدرجة من االنتشار، التى هى . سجيتهم
ولذلك يجب أن ننظر إلى إبداعهم فـى األمثـال   . عليه فى العصر الحاضر

بل فى إطاره األصـلى  الشعبية ونصدر حكمنا عليه ال بمقياس هذا العصر، 
فى الماضى وما ظهر منه من معرفة لم تكن منتشـرة وال ميسـرة لعامـة    

والنظر فى الظواهر االجتماعية بهدف دراستها وتقييمها، ال يكـون  . الشعب
  .موضوعياً ومجدياً، إال إذا كان فى اإلطار الزمانى الذى سادت فيه

  
  الوظائف االجتماعية لإلبداع فى المثل الشعبى

هل أدى اإلبـداع فـى المثـل الشـعبى، وتلـك      : د يثار تساؤل هوق 
المالحظات االجتماعية العميقة إلى سعادة البشر؟ أو هل يمكن أن يؤدى إلـى  

إن من يتدبر أحـوال  . حياة أفضل؟ والجواب يحتاج شئ من الروية والتفكير
المجتمعات المتحضرة، وما بها من علل اجتماعية ومشكالت سياسـية، ومـا   

د بين أفرادها من مظاهر الشقاق، وصور الصراع، ويعرف أنه ما كـان  يسو
ولكن على الرغم من ذلك، يمكن أن يلـتقط  . لألمثال أن تصلح ما أفسد الدهر

المعنيون بتربية النشء من األمثال ما يستطيعون به تهذيب النفوس وتقـويم  
  .األخالق

صويره شعراً أو فاألمثال تراث يحتوى على ما لو أمكن إحكام إبداعه وت
نثراً، تمثيالً أو قصصاً، لكان من خير األدوات للضبط االجتماعى الذى البد 

وبناء على ذلـك، إذا  . منه لتنشئة األفراد منذ طفولتهم تنشئة اجتماعية سليمة
كان الجواب عن التساؤل األول غامضاً، وليس حازماً بـالنفى أو اإليجـاب،   

وهكذا يكون الخلف قـد  . شك هى باإليجابفإن اإلجابة عن التساؤل الثانى ال
  .أفاد من إبداع السلف، وطوره فى ضوء الحياة الحديثة

 –من وجهة النظـر النفعيـة    –يضاف إلى ذلك إن اإلبداع فى األمثال 
، وضعت للمحافظة على سالمة الناس )كالوصفات الطبية(وصفات اجتماعية 
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وعلـى الجماعـات   وأمنهم وخيرهم كأفراد، وكأعضاء فـى المجموعـات،   
هذا فضالً عـن أن  . االجتماعية التى يعيشون فيها ويتعاملون مع بقية أفرادها

  .لها وظيفة ترفيهية ووظيفة جمالية

فاألمثال المتوازنة إبداع إنسانى، يتردد على ألسنة الناس للتعبيـر عـن   
وهى ظواهر . إحساساتهم، وتدعيم أفعالهم، وتبرير ممارستهم، وتقويم عاداتهم

تماعية موجودة فى المجتمع، تسبق وجود األفراد، وتبقى بعد فنائهم، وهى اج
تسرى بين الناس فتظهر على أقالمهم وتتناثر على ألسـنتهم، وتكـون لهـم    

  .دستوراً غير مكتوب يأخذون به فى معامالتهم بعضهم مع بعض

واألمثال الشعبية بشرية وواقعية، تتحدث عن السعادة والشقاء، والغنـى  
. ر، واليسر والعسر، والجمال والقبح، والقوة والضعف، والكرم والبخـل والفق

كمـا أنها من الناحية الوظيفية العملية تريح النفس وتواسيها بمـا تتضـمنه   
هذا فضالً عما تنطوى عليه من أحكـام خلقيـة   . مـن حكمة وفلسفة عملية

  .تستقبح الرذيلة، وتمجد الفضيلة

هائالً على تفكير الناس وتصرفاتهم فهـى  وهكذا نرى أن لألمثال تأثيراً 
سريعة النفاذ إلى العقول والنفوس، ألنها تكون فى الغالب قصـيرة واضـحة   

  .موسيقية التركيب ذات وقع طيب على السمع
  

  التحليل االجتماعى لإلبداع فى بعض األمثال العربية
  
  السياسة-١

ة شـاقة  من الطبيعى أن تكون سياسة البشر مسئولية جد خطيرة وعملي
واالشتغال بالسياسة مهنة غير مشكورة ألن إرضاء جميع النـاس  . وعسيرة

فالحاكم يستطيع إقناع بعض الناس كل الوقت، أو إقناع كل . عادة غير ممكن
الناس بعض الوقت، ولكنه ال يقدر على إقناع كل الناس كل الوقـت ولـذلك   

  . )٤(" الداخل بالسياسة مثل الداخل بتنكة الكناسة: "قالوا

والعالقة بين الحاكم والشعب المصرى على سبيل المثال كانت تتمثل فى   
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وقد عبر اإلبداع المصرى فى المثـل الشـعبى عـن ذلـك     . الخوف والشك
فالشعب قبل أن يتحدث عن السياسة أو الحاكم وظلمه يتـردد  . بصـدق ودقة

المثـل   كثيراً ألن عيون الحاكم كثيرة ومنتشرة وال يفطن إليها الناس فيقـول 
  .)٥(" الحيطان لها ودان"

أى  –والمصرى بإبداعه يعرف السلطان أو الحاكم جيداً، ويعرف أنـه    
أحد األسباب التى دفعت السلطان إلى الظلم واالفتراء فيقول فـى   –المصرى 

أى أن البعـد   )٦(". يا فرعون إيش فرعنك قال مش القى حد يردنـى " المثل 
أخطائه والجبن عن المطالبـة بـالحقوق   عن الحاكم والخوف من مواجهته ب

والحريات من العوامل التى تساعد الحاكم على سطوته وتولد عنـده العنـف   
  .والجبروت

إن المصريين يعرفون سطوة الحاكم وظلمه وليس أمامهم إال التعـاون    
إن كان لك عند الكلب حاجة قـول  "معه واحتمال إيذائه، فيقولون فى األمثال 

". يد اللى ما تقدرش تقطعها، بوسها، وادعى عليهـا بالكسـر  ، اإل"له يا سيدى
وقد ولدت العالقة السيئة بين الحاكم والمصرى الغيظ والنفور عنده، وقد دفعه 

فكان المصرى يتحين الفرص للتعبير عن ذلـك  . ذلك إلى الرغبة فى التشفى
هـا  ومن. فلم يكن يترك فرصة يستطيع فيها أن ينتقم من الحاكم إال ويستغلها

لكن . ، أى من يحكم بلدى أو دارى، سأسايره"إللى يتجوز أمى أقوله يا عمى"
ذلك ال يمنع أن الذى فى القلب فى القلب، ولن أقول له أبى سأقول له يا عمى 
وافعل بعد ذلك ما يريحنى، وفى هذا يتجلى إبـداع المصـرى فـى المثـل     

  .مالشعبى، وذكاؤه وأصالته فى معاملة الناس على قدر عقوله
  

  العمل-٢   

بمقدار ما يقدمه لنفسه ولمجتمعـه   –إلى حد كبير  –تتحدد قيمة اإلنسان   
من عمل، ومن عطاء كذلك، فإن الوضع االجتماعى واالقتصادى يعتمد إلـى  

وهنـاك  . حد كبير على ما يقوم به الشخص من أعمال ونشاطات واجتهـاد 
وقد . ن الجهد والعملعوامل كثيرة تدفع الشخص إلى االجتهاد وبذل المزيد م

تكون هذه العوامل متناقضة إلى حد كبير، فقد تدفع الثروة والمال إلى مزيـد  
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. من الجهد لزيادتها، وقد يدفع إلى بذل المزيد من الجهد للهروب من مشاكله
وهناك عوامل أخرى غير هذا وذاك، منها الطمـوح الشخصـى والتنـافس    

كل هذه عوامل تدفع . ى وغير ذلكوالغيرة، ووجود الفرص المناسبة، والتحد
  .إلى النشاط والعمل واإلنتاج

فالمصرى على سبيل المثال يمجد العمل ويحث فى كل مناسـبة علـى     
العمل، فينبغى على الشخص أن يخلق فرص العمل، وأال ينتظر حتى تـأتى  

" نهاإليد التعبانة شبعا"و" لذتها شقاها"و" اإليد البطالة نجسة: "إليه فهناك األمثال
  .وكلها تصب فى الحث على العمل واستهجان الكسل

ويظهر اإلبداع فى المثل الشعبى فى أجلى صوره، حين يذهب إلـى أن    
أمـا  " ظل زائـل "المال ال يمكن أن يكون عوضاً عن العمل، ذلك ألن المال 

يا طالب المال لوقف الحـال، العمـل   : "يقول المثل. العمل فهو القيمة الباقية
ذلك أن المال ال يمكن أن يرقى فى قيمته إلى أهميـة  ". ال همالعمال، والم

العمل والجهد، لذلك رأينا اإلبداع فى المثل الشـعبى، يلـح علـى اإلنتـاج     
  . والعمـل ويحث على التعب والكفاح والمثابرة

فى (وقد اتجه اإلبداع فى المثل الشعبى إلى ناحية أخرى أصيلة ومبتكرة   
يد أفضلية العمل باعتباره القيمة الحقيقية فى الحيـاة،  ، وهى محاولة تأك)وقتها

" إللى بيشتغل أحسـن مـن الواقـف   : "يقول المثل. فالناس يتفاضلون بالعمل
وكذلك رأى اإلبداع فى المثل الشعبى أن العمـل  ". حجر داير وال سبع نايم"و

  ".أعمل حاجتى وال أقول للكلب يا سيدى: "وسيلة للكرامة واإلحساس

لإلبداع فى المثل الشعبى نظرة أخروية إلى العمل ال تقل أهمية وقد كان   
االجتهـاد نصـف   "ويقـول آخـر   " العمل عبـادة "يقول . عن قيمته الدنيويه

  .)٧("العبادة

، وكان العامة مبـدعين  "من جد وجد"وكما قال الحكماء من قديم الزمان 
عبـه نتيجـة   أى أن لكد اإلنسـان وت  .)٨" (أشق تلق"فى المثل العربى الشعبى 

وال يستطيع اإلنسان أن يعيش . مفيدة، وال شئ يعادل الراحة بعد عناء الجهاد
. )٩("كل شئ باألمل خال الرزق بالعمل"فالمثل يقول . باألمل دون تعب وعمل
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وليس بخاف مـا فى هذا المثل من حض على العمل والسعى وراء الرزق، 
ولـذلك   )١٠(" حتـال عـاش  المعاش حيلة ومن ا"والمثل يقول . وعدم التواكل

  . يشجع السوريون واللبنانيون أبناءهم على السفر واالغتراب
  
  التعليم-٣

لم ينكر اإلبداع الشعبى قيمة التعليم، وال أثره فى جعل الفرد قوياً قادراً 
  . )١١(" الدارس غلب الفارس"على مغالبة الشدائد، وقد قال السلف فى أمثالهم 

بنافذ بصيرته، إلى أهمية العلم وقيمتـه فـى   وقد توصل اإلبداع الشعبى 
العلم فى كل زمن له : "كـل زمان ومكان، لذلك نجد المثل الشعبى الذى يقول

  .)١٢("قيمة وثمن

وتتجلى عظمة اإلبداع فى المثل الشعبى العربى فى رؤيتـه أن الـذى     
يعتمد فى كل شىء على ما هو مدون فى الكتب، كثيراً ما يخطـئ الهـدف،   

فالحياة اإلنسانية تعتمد على إعمال الفكـر وربـط   . ن جادة الصوابويحيد ع
األفكار بعضها ببعض والوصول إلى استنتاجات صائبة مقيدة، أكثـر ممـا   
تعتمد على حفظ ما فى الكتب من معلومات وتطبيقها تطبيقـاً عامـاً، بـدون    

لذلك قيـل فـى المثـل    . مالحظة الفوارق بين األحوال والظروف والمواقف
كما قيل أيضاً فى المثـل   .)١٣("العلم فى الصدور موش فى السطور: "بىالشع

ذلك أن الخبرة . )١٤(" إللى علمه فى كتابه، غلطه أكبر من صوابه: " الشعبى
والتجارب من أغنى المصادر بالمعرفة الصافية، التى يصل إليها اإلنسان فى 

  .أناة، ويتدبرها فى رؤية وإمعان
  

  تربية الصغار-٤  

شك أحد فى أن تربية الفرد منذ ميالده إلى أن يشب عـن الطـوق   ال ي  
ويصبح فى أيدى األيام تربية، وفى بوتقة التجارب تصهره، وتنمى الخبـرة  

  .من أشق األمور وأخطر المسئوليات -فيه 

: ويعبر اإلبداع الشعبى فى المثل العربى عن ذلك أروع تعبير حين يقول  
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حملونى حملـين  "والثانى  )١٥(" رقش الصوانمثل تق) الوالد(تربية الصبيان "
ذلك ألن للصغار حاجـات جسـمية ونفسـية    . )١٦(" وال تحملونى ابن سنتين

واجتماعية البد من توافرها لكى يكون نموهم متكامالً على أساس أن الفـرد  
كائن عضوى نفسى اجتماعى، وأنه يجب التعامل معه فى إطـار شخصـيته   

  .المثلثة الجوانب

فى المثل الشعبى يفطن إلى أن االبن صورة لما عليـه بيئتـه    واإلبداع  
ابنك على "األسرية، كما أن سلوك االبن يعتمد على تربيته، لذلك يقول المثل 

  ".إللى أبوه كلب الزم يعوى"و" ما تربيه

أدب "وهناك إجماع على أهمية األدب فى التربية فقيل فى المثل الشعبى   
ل لقد ذهب اإلبداع إلى ابعد من ذلـك ففضـل   ، ب"ابنك صغير تفرح به كبير

  .)١٧(" األدب فضلوه على العلم"األدب على العلم 

وهناك اتفاق على أن التعليم فى الصغر سهل كالنقش علـى الحجــر،     
وأن تربية األطفال فى صغرهم هى القاعدة الوطيدة التى يقام عليها صـرح  

للى بيربى صـغير مـا   إ"شخصيتهم وأساس سلوكهم فى الكبر، والمثل يقول 
  .)١٨("بيربى كبير

أما من حيث ما يختص بمعاملة الصغار، وكيف تتـراوح بـين اللـين    
والشدة، فقد تجلى اإلبداع الشعبى هنا فى أجلى صوره فى األمثـال الشـعبية   

اللى ما تعلموش أمه وأبـوه  "و )١٩(" اللى ما يقسى قلبه ما بيربى ولده: "اآلتية
  ".آخر الدلع ندامةتعلمه األيام والليالى 

وأوجز المثل الشعبى وقت الشدة ووقت اللين فى التربية فى إبداع رائع 
، ويتفق هذا المثل فـى  "ابنك وهو صغير ربيه ولما يكبر خاويه"حيـن قال 

العب ولدك سبعاً وأدبـه سـبعاً،   : "فكرته مع األثر العربى الكريم الذى يقول
وكالهما يتفق مع ما تذهب إليه . )٢٠("وصاحبه سبعاً، ثم ألق حبله على غاربه
  .قواعد النمو النفسى فى علم النفس الحديث
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  النشاط والجو-٥  
أبدع السلف حين عرف من الخبرة الطويلة على مر السنين، أن الجـو    

وذلك لـه عالقـة   . الجغرافى له تأثير كبير فى نشاط البشر على مدار السنة
فهناك نباتـات تـزرع   . آللية والتجارةوثيقة بالزراعة، والصناعة اليدوية وا

فدرجـة الحـرارة   . شتاء وأخرى صيفاً، وثالثة تزرع فى الربيع أو الخريف
والبرودة من جهة، وكمية المياه التى يمكن توافرها من جهة أخرى عـامالن  

أمـا مـن ناحيـة التجـارة     . أساسيان فى الزراعة إلى جانب طبيعة األرض
االت كثيرة على المحصوالت الزراعية فليس والصناعة، فهما متوقفتان فى ح

غريباً أن يتجلى اإلبداع الشعبى بخبرته الطويلة الفنية المختزلة فـى أمثـال   
  .تربط بين النشاط اإلنسانى والجوى

التى تتعلق به وحده، وتصف مختلفـة ألـوان   " الجوية"ولكل بلد أمثاله   
ففـى مصـر   . يـة النشاط االجتماعى فيه من حيث ارتباطها بأحوالـه الجو 

ويقصد الزراع بـذلك  " هاتور أبو الدهب المنثور"يقولـون فى المثل الشعبى 
وقـد أكـد خبـراء    . أن شهر هاتور هو الذى تتم فيه زراعة محصول القمح

الزراعة المحدثون صحة خبرة اإلبداع الشعبى فى اختيار الميعـاد األمثـل   
  .لزراعة القمح

، ويعنى به أنـه إذا بـدأت   "هاتبرمهات روح الغيط و"ويقولون أيضاً   
الحرارة فى االرتفاع فى بداية الربيـع تزهـر النباتـات وتثمـر، وتـزداد      
المحاصيل الناضجة وتتاح الفرصة لكل من يذهب إلى الحقل فى اختيار ثمار 

ويعبر . ناضجة من أنواع مختلفة من النباتات كالفول والقمح والبصل وغيرها
  .)٢١(ذلك بهذا المثل  اإلبداع الشعبى لدى الزراع عن

أى أن الغيوم التى تأتى من " الالذقانى صادقانى"أما فى سورية فيقولون   
، وهذه )وهى تأتى من الشمال الغربى(منطقة الالذقية، تحمل أمطاراً غزيرة 

ومعنى هـذا أن هنـاك   . األمطار تهطل إما ليالً وإما فى صبيحة اليوم التالى
  .وقعت تبعتها حتماً إحداث معينةنذراً معينة ال تخطئ فإذا ما 

وأمثال اللبنانيين المتعلقة بالشهور تعد إبداعا ذا داللة عظيمة ونفع كبير،   
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وخاصة عند أولئك الذين  ال يتتبعون النشرات الجوية التى تذاع أو تنشر فى 
الصحف والتى كثيراً ما يتشكك فيها المجربون، ويرون أن الخبرة المسـتقاة  

فيقولـون عـن   . م على مر الزمان هى خير مرشد لإلنسانمن تجارب األيا
وبطلوع شمس شـهر  . أى أنه شديد التقلب" شباط ما عليه رباط"شهر شباط 

، "نيسان أطف نارك، وافتح شبابيك دارك"يبدأ الربيع فيقولون ) أبريل(نيسان 
ذلك ألن الشتاء فى نيسان يصبح ناعماً رقيقـاً،  ". أسبح فى الشمس لزنارك"و

  .عش فيه الناس والحيوان، وتصير الدنيا نديةوينت

كما أبدعوا فى المثل الشعبى، حين استخلصوا قاعدة عامة بخصـوص    
عرفت من جد وأب أن كل الشـهور  : "المطر تريحهم من كثرة شذوذه، فقالوا

  .)٢٢(" بتشتى إال أب
  

  الزواج-٦  

 تكشف األمثال العربية، عن خالصة تجارب السلف، سواء فى ذلك مـا   
تعلق بالخطبة، أو بالمعاشرة بين الزوجين، ويظهر اإلبداع فى هذا المجال فى 
توافر األمثال ونقيضها، وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على وعى السـلف  
بالتفردات والتغايرات فى شخصيات البشر، وأن ما يناسب فتـى ال يناسـب   

النظريـات  ولهـذا نجـد   . اآلخر، كما أن ما يصلح لفتاة قد ال يصلح أخرى
الحديثة فى االختيار للزواج تذهب بصدد االختيار مذاهب شتى ومعظمها قـد  

فهناك نظرية التجـانس التـى   . أدركها اإلبداع الشعبى قبل سنوات وسنوات
تذهب إلى أن الشبيه يتزوج بشبيهه فيما يتعلق بعوامل كثيرة، وهناك نظريـة  

، وثالثـة تؤكـد أثـر    أخرى ترى أن التكميل بين الزوجين هو أساس الوفاق
الوالدين وخاصة األم، ورابعة تؤكد تأثير العوامل الالشعورية، وهى المسئولة 
عن كون رجل يتزوج امرأة أكبر منه سناً ويسعد معها ذلك أنه فى الحقيقـة  
محتاج إلى زوجة تلعب دور األم، كما أن هذه النظرية تفسر احتيـاج فتـاة   

  .)٢٣("ثير ألنها تفتقد حنان األبلالقتران بمن هو أكبر منها سناً بك

وتتبدى هذه المعانى فى األمثال التى تفضل اقتران الفتاة بشاب، فيقـول    
اللـى تغـوى   " ويقول مثل آخر". آخذ الغندور ولو سكنى وسط القبور"المثل 
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ثم فى عكس هذه األمثـال  ". الشاب الجميل لها، تدفع كتابة الورقة من عندها
خدى شايب يـدلعك،  "التفضيل للعجوز فيقول المثل ونقضيها مما يكون فيها 
  .)٢٤("اختيار يدلل وال شاب يذلل"، ويقول المثل أيضاً "وال تخدى صبى يلوعك

اسـال عـن   "ويؤكد السلف أهمية المنبت، عند اختيار العروس فيقولون   
ذلـك أن  ". اكفى القدرة على فمها تطلع البنت ألمهـا "، و)٢٥(" األم قبل ما تلم

المربية األولى للطفل، والمثل الذى تحتذيه االبنة، والمشرفة الدائمـة   األم هى
ويتمشى اإلبداع فى المثل الشـعبى  . عليها المراقبة لسلوكها، المهذبة ألخالقها

مع النظريات الحديثة فى الثقافة والشخصية التـى تبـرز أهميـة التنشـئة     
ه ليصبح شخصـاً  االجتماعية فى حياة كل فرد إذ هى المعبر الذى يعبر علي

  .)٢٦("بعد أن كان مجرد كائن

. والشك فى أن الزواج السعيد هو الذى تدوم فيه المحبة بين الـزوجين   
اللـى جوزهـا   "، و"اللى جوزها معها تدور الدنيا بصباعها: "وكما قال المثل

أى أن ". اللى مراته مفرفشة يروح داره قبل العشا"، و"يحبها الشمس تطلع لها
ة المبتسمة تشجع زوجها على الرجوع مبكراً إلى بيته ألنه يجد الزوجة المحب

  .فيه راحته وأمنه ومبعث سروره

كما يظهر اإلبداع فى المثل الشعبى، فى تحذير الزوجة من تأثير الغيرة   
فيقـول  . التى تؤدى إلى توتر العالقات بينها وبين زوجها مهما كانت وثيقـة 

والشك أن أحدث البحـوث فـى    )٢٧(" غيرة المرة مفتاح طالقها"المثل بحق 
العالقات األسرية، تؤكد هذه الحقيقة، بل لقد تبين أن غيرة المرأة هى سـبب  

  .)٢٨(" أساسى فى ارتكابها العديد من الجرائم

ولقد ذهب السلف مذهباً أصيالً فى اإليداع، حينما أكد المثـل الشـعبى     
تآلفهما أو تنافرهما علـيهم  تأثير العالقة بين الزوجين على األبناء، وانعكاس 

وقد دعمت ذلك البحوث الحديثة فى التربية وعلم النفس التى تفصح عن تأثر 
األطفال منذ سنين حياتهم األولى بعالقة األب واألم، وأن هذا التأثير ينسحب 

إللى يرضى عليها بعلهـا  : "يقول المثل الشعبى فى ذلك. على حياتهم بأسرها
وله يا ملك با ابن الملوك أبوك يستاهل دبح جوزين تصبح تهنن فى ابنها وتق

واللى يغضب عليها بعلها تصبح تضرب فى ابنها وتقول له يا مـرة  "، "ديوك
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  .)٢٩(" يا ابن المرة امتى أبوك قنا له مرة
  

  صحة البشر-٧  

محاولة المحافظة على سالمة الصـحة بالوصـفات الوقائيـة ظـاهرة       
ولقد اهتم السلف بهـذا  . منذ القدم أيضاًقديمـة، واعتالل الصحة أمر شائع 

األمر أشد االهتمام وتركوا للخلف وصفات فى شكل أمثال شعبية هى خالصة 
كما أنها تشكل ظاهرة إبداعية ألنهـا تتفـق مـع    . تجاربهم ومنتهى خبراتهم

نام بكير وقوم بكير "، و"أفضل مأكول جوع وكول"نظريات العلم الحديث مثل 
بطـن  : "، كما حذر السلف من البطنـة فقـالوا  "روشوف الصحة كيف تصي

  . Regime، ويطلق عليها اآلن )٣٠("اإلنسان عدو وبالتمام

ترك الـدوا  "، وأن )٣١(" أن تغيير الهوا أحسن من الدوا"كما أكد السلف   
وذلك فى حالة المريض متوهم المرض، الـذى  . )٣٢(" عند أهل المعارف دوا

وتؤكـد البحـوث   . ته، وال دواء إال تعاطاهال يترك طبيباً إال ذهب الستشار
الطبية اآلن أهمية العودة إلى الطبيعة فى التداوى بعد ما ظهر أن كثيراً مـن  
األدوية تسبب أضراراً جانبية تفوق أثارها اإليجابية، بل إنها قد تؤدى أحياناً 

  .إلى التسمم

اآلن، كما أبدع السلف فى المثل الشعبى، حين أكدوا حقيقة خاصة بجسم   
ابن آدم لحمـة، شـدها   "أصبحت اآلن من الحقائق العلمية المهمة، وهى أن 

فمن داوم على ممارسة أى نوع مـن الرياضـة   . )٣٣(" بتشتد، رخيها تترخى
البدنية استطاع أن يحافظ على قوة جسمه ومرونة عضالته، وتدفق حيويتـه،  

لـم  ومن ركن إلى الخمول وقلت حركته ترهل جسمه، وضعفت عضـالته و 
وعضو الجسم الذى تقل حركته أو تقف لسبب مـن األسـباب،   . يعتدل قوامه

  .يضعف ثم يأخذ فى التيبس والضمور مع مرور األيام

ولم يفت إبداع السلف فى المثل الشعبى أن يتناول عادة شديدة الضـرر،    
بل عظيمة الخطر على صحة اآلن أال وهى عادة التدخين، التى تحاربها اآلن 

وقـد  . لمتقدمة، وكل البالد التى تريد المحافظة على صحة أبنائهاكل الدول ا
  .ثبت أن للتدخين عالقة بأمراض خطيرة أهمها السرطان
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وكان ذلك المثل الدقيق المعنى العميق الذى يغنى عن آالف اإلعالنـات    
شريب الدخان ال بينسرق بيتو وال بيعضـوا  : "والتحذيرات ضد عادة التدخين

سيقضى ليله فى السعال الذى يطيل من فترات يقظته، التـى   ، ألنه)٣٤(" كلب
تخيف السارق الذى يبغى السطو على داره وأنه سرعان ما يصبح ضـعيف  
الصحة خائر القوة، فيحتاج إلى عصاه يتوكأ عليها، فال يقربه كلب خوفاً من 

  .)٣٥(" عصاه
  

  فهم الشخصية-٨  

اإلنسانية وفهم  ليس بمستغرب أن يصل السلف فى سبر غور الشخصية  
أسرار النفس البشرية إلى هذه الدرجة، فقد تركوا أمثاالً كثيرة تكشـف عـن   

فقد قالوا فى عزوف اإلنسان عـن العزلـة   . إبداع وأصالة فى فهم الشخصية
وسجلوا مالحظة اجتماعيـة صـائبة   " جنه من غير ناس ما تنداس: "المطلقة
  .)٣٦("كل جيل مع جيلو بيلعب: "فقالوا

اول اإلبداع فى المثل الشعبى طرق فهم الشخصية التى تتجلى فى كما تن  
وقـالوا تعـرف   " قالوا تعرف الهايف بإيه، قـال بكالمـه  : "المثل الذى يقول

أى الذى ال يعتد به، وال طائـل  " الهايف"، فالرجل )٣٧(" الثقيـل بإيه بسؤاله
ـ    رف تحته، يعرف بكالمه ألنه يدل على طريقة تفكيره، وكـذلك الثقيـل يع

ويفصح هذا المثل الشعبى أيضاً عن إبداع السلف فـى  . بسؤاله عما ال يعنيه
الشخصية اإلنسانية أى تصنيفها إلى أنماط وهى محاوالت ونظريات " تنميط"

  .رأينا مثلها فى علم النفس الحديث

وفى موقف آخر يصل إبداع السلف فى المثل الشعبى حداً رائعـاً فـى     
الغضـبان خـى   "نسانية يوردها المثل الذى يقول مالحظة دقيقة للشخصية اإل

ويراد به أن الغضبان إذا هاج غضبه يشبه المجنـون يفقـد   . )٣٨(" المجنون
ويبـدع  . السيطرة على ما يقول وما يفعل، فال يحسن األقـوال وال األفعـال  

السلف أيضاً فى فهم الشخصيات اإلنسانية واالقتراب منها حيـث يصـفون   
ادعى على ولدى واكره مـن  : "عبى يقول على لسانهاشخصية األم فى مثل ش

فاألم مهما قالت عن ولدها فإن ذلك انفعال وقتى ال يقلل بايه . )٣٩("يقولو آمين
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فشخصـية  . حال من حبها له، بل أنها تكره من يوافقها حينئذ فى دعائها عليه
  .األم تتميز بالعطاء والسماحة والعفو بال حدود مهما أخطأ األبناء

  
  مةخات

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن اإلبداع فى بعض األمثـال الشـعبية     
العربية، وهى النتاج البكر الذى يتوارثه الخلـف عـن السـلف علـى مـر      

ويظهر ذلك اإلبداع كما رأينا عبر الصفحات السابقة، فى اختـزال  . الزمـان
لمثل التجربة البشرية فى كلمات، وفى مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وفى ا

ونقيضه الذى يدل على وعى بالتفردات والتغايرات فى شخصـيات البشـر،   
وبذلك يصدق القول إن األمثال الشعبية تكشف عن إبداع فى العبارة وإبـداع  

أما األمثال الشعبية التى تركها السلف فـى  . فى المعنى، وإبداع فى المعالجة
ل ظـاهرة  شكل وصفات هى خالصة تجاربهم ومنتهى خبراتهم، فهى تشـك 

إبداعية ألنها تتفق مع نظريات العلم الحديث، وخاصة ما يتعلق منها بصـحة  
ويصل اإلبداع فى المثل الشعبى إلى مستوى غاية فى الدقة . اإلنسان وجسمه

وفهم أسرار النفس البشرية، وتقسيمها إلى أنمـاط  . فى سبر غور الشخصية
  .ليسهل إدراك أبعادها

أن إبداع السلف فى األمثال التى قيلت فـى  ولسنا فى حاجة إلى القول ب  
الماضى البعيد البد من أن ينظر إليه على أنه نتاج اجتهادات قـوم عايشـوا   
الطبيعة وعاشوا حياة ساذجة على شخصيتهم، فلم تكن العلـوم بالقـدر مـن    

ولـذلك  . النمو، وال بالدرجة من االنتشار التى هى عليه فى العصر الحاضر
داعهم فى األمثال الشـعبية، ونصـدر حكمنـا فيـه ال     يجب أن ننظر إلى إب

بمقاييس عصرنا هذا، بل فى إطاره األصلى فى الماضى، وما ظهـر فيهـا   
ذلك أن النظـر فـى   . مـن معرفة لم تكن منتشرة وال ميسرة لعامة الشعب

الظواهر االجتماعية بهدف دراستها وتقييمها، ال يكون موضوعياً ومجدياً، أال 
  .طار الزمانى الذى سادت فيهإذا كان فى اإل
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  الفصل الحادى عشر

  )*(القصة الشعبية الغنائية فى مجتمع متغير
  

  مقدمة
بعد انتشار القصص الدينى الغنائى الحديث حاولت بعض الدراسات التـى  
تقوم على العمل الميدانى أن تتتبع هذا النمط القصصى وتتناولـه مـن جوانبـه    

تفـرد لدراسـة    ولكن هذه الدراسات الحديثة لـم . المختلفة الموسيقية، واألدائية
القصص فى جانبه األدبى، كما أنها لم ترصد التحول الذى طرأ عليه من ناحيـة  

ولهذا تسعى هذه الدراسـة  . المضمون أو األسباب التى كانت وراء هذا التحول
إلى رصد أحد أنواع القصص الشعبى الغنائى فى سياقه الثقـافى واالجتمـاعى،   

حـول وأسـبابه، سـواء مـن حيـث      باإلضافة إلى محاولة اكتشاف شواهد الت
المضمـون أو المناسبات أو الرواة حاملى هذا التراث، وذلك من خالل تتبع ما 

  .كان يؤدى منه من قبل وما يؤدى اآلن فى منطقة محددة وهى محافظة الغربية

  :وتحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية

  لماذا تغير هذا القصص وكيف تغير؟ -١
التغير فى التقاليد الشفاهية عنـد اعتمـاد الـرواة علـى      إلى أى حد يحدث -٢

  النصوص المحفوظة عن أصل مكتوب مسبقاً؟
ما هى الفروق التى ظهرت فى المحتوى بين القصص الذى يرتكـز علـى    -٣

  التراث الدينى وما يرتكز على الواقع االجتماعى؟
  

  منهج الدراسة
االطالع : اتجاهات هىقام منهج جمع المادة الميدانية القصصية على ثالثة   

                                                            
كتب هذا الفصل الدكتور إبراهيم عبدالحافظ ، مدرس األدب الشـعبى بالمعهـد العـالى    ) *(

  . للفنون الشعبية، بأكاديمية الفنون
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حـوالى  (على مادة القصص المسجلة فى مركز الفنون الشعبية فى فترة سـابقة  
 - ٩٦، ثم جمع مادة ميدانية من األداء الحى خـالل عـامى   )٥٩،١٩٦٥أعوام 
من االحتفاالت والموالد التى تقام لألولياء المحليين فى القرى، باإلضافة إلى  ٩٧

ت التجارية للقصص الغنائى سجلت فى تواريخ الحصول على عدد من التسجيال
سابقة، وذلك حتى يمكن التعرف على مظاهر التغير التى طرأت على القصـص  

أما دراسة القصص ذاته فقـد اعتمـدت علـى    . من خالل تتبع هذه المادة كلها
،واإلثنوشـعرية،  )١(إطـار نظرى تمثل فى النظرية البنائية، والنظرية الوظيفية 

وعلـى أقـوال   ) تحليل المضـمون (لى تحليل مكونات القصص كما اعتمدت ع
الـرواة حول مظاهر تغيره، دون إهمال للسياق الثقافى الذى يؤدى فيه القصص 

  .حالياً

أثنـاء الرحلـة    ١٩٩٥وكان مولد السيد البدوى فى مدينـة طنطـا عـام      
يـة،  االستطالعية بمثابة المفتاح للتعرف على غالبية المنشدين فى محافظة الغرب

وهى المرحلة األولية لجمع المادة، ثم كان اختيار عدد محدود فيما بعد للتعمـق  
  : فى التسجيل معهم وفق اعتبارين هما

  .اختيار مجموعة من المنشدين كبار السن، وأخرى من صغار السن) أ(

تركيز الجمع الميدانى فى الموالد والليالى التى تتم فى مجملهـا فـى   ) ب(
ية ذاتها، وإن كان ذلك لم يمنع مـن التسـجيل فـى بعـض     قرى محافظة الغرب

  . المناسبات خارج نطاق هذه المحافظة

المعلومات المتعلقـة بـالنص   "كما دعت الحاجة إلى ضرورة التعرف على 
وقد . مما حتم على الباحث أن يتتبع الرواة فى أماكن إقامتهم" والراوى والمجتمع

اثنان منهم فى قرية السجاعية وثالـث   وقع اختياره على عدد من المنشدين يقيم
وآخر يقيم فى قرية كفر شبرا الـيمن  ) مركز المحلة الكبرى(يقيم بقرية الهياتم 

وقد جاء اختيـار  ). مركز طنطا(، وخامس يقيم فى قرية خرسيت )مركز زقتى(
هذه القرى وفقاً إلقامة المنشدين بها، ثم شهرتهم، وأخيراً أنهم يمثلون كبار السن 

وكان التسجيل فى الميـدان  . ر السن من رواة القصص فى هذه المحافظةوصغا
الطبيعى هو أنسب الطرق للكشف عن المادة الحقيقية المؤداة، وذلك باإلضـافة  



٣٢٨  

  
  

  

  .إلى المقابالت
  

  مصطلحات الدراسة
  القصة الغنائية -١

هى قصة "بقوله   Egyptian Narrative Balladيضع كاكياً تعريفاً لمصطلح 
وقد تكون القصة مصاغة نثـراً  . بدايتها إلى نهايتها عن طريق الغناء تحكى من

قصد أن يتغنى به، مع استبعاد دائرة المالحم والسير الشعبية من اعتبارنا، ألنها 
ونخلص من تدارس اآلراء حـول القصـة الشـعبية      .)٢("تغنى بصورة جزئية

  :اماً ثالثة هىإلى أنها تضم أقس –مع استبعاد السير الشعبية  –الغنائية 

  ).قصص المداحين(قصص الكرامات والمعجزات  -١
  ).قصص المغنى البلدى(المواويل القصصية  -٢
  ).قصص المنشدين الصييتة(القصص الدينى واالجتماعى  -٣

وتتركز دراستنا هذه على القسم األخير من القصة الغنائية ومن ثم يقتـرح  
  :الباحث التعريف التالى للقصة الغنائية فى عمومها

مـوال (لقصة الشعبية الغنائية هى حكاية منظومة فى شكل شعرى شعبى ا
وقد تجمع بين الزجل والموال، وهى تتضمن حوادث وشخوصـاً قـد   ) أو زجل

تكون مرتكزة على أساس تاريخى أو تراثى دينى أو أسـاس اجتمـاعى وتقـدم    
وليس المقصود بالغنائية فـى تعريفنـا أن يتـرادف مـع     . عـن طريق الغناء

  ".المغناة"لحمية، وإنما أن يترادف مع الم
  
  المنشدون الصييتة - ٢

هم الرواة المؤدون لقسم من أقسام القصص الغنائى وهـو القصـص ذى     
اإلطار الدينى بصفة خاصة، وهو مصطلح حديث، وقد اختص هـؤالء الـرواة   
بغناء القصص الذى يرتكز على التراث الدينى فى بداياتهم، ثـم تحولـوا إلـى    

فأما كلمـة المنشـدين   . القصص االجتماعى بجانب هذا القصص الدينىعنـاء 
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فهـى مشتقة من الفعل أنشد وأصله نشد بمعنى عرف، ونشد الضالة، ينشـدها  
وإنشاد الشعر إنما هو رفع الصـوت بـه    …)٣(نشداً، ونشداناً أى طلبها وعرفها

ها القـوم  وأنشد الشعر أى قرأه رافعاً صوته، واألنشودة قطعة من الشعر ينشـد 
أما الصيت مـن  . )٤(على إيقاع واحد والمنشد يؤدى الشعر بتلحين وحسن إيقاع

صوت والصائت هو الصائح، وصات أى شدة الصوت، أما الصيت فهو الـذكر  
ويعنى المصطلح لـدى الـرواة منشـد    . )٥(الحسن ويقال ذهب صيته بين الناس

عنى المفردة أيضـاً  القصص ذى اإلطار الدينى وإن لم يقتصر محفوظه عليه، وت
أنه يتمتع بصيت واسع، أى أنـه مشـهور أو معـروف أو صـاحب صـيت      

ويطلق عليهم البعض المداحين تجاوزاً من حيـث أنهـم يمـدحون    . )٧(ومصيت
رسول اهللا وآل البيت أثناء أداء القصص ويطلق عليهم البعض اآلخر الموالدية، 

شـيوع إذا مـا قورنـت    ولكن هاتين التسميتين تحتالن مساحة أقل من حيث ال
هذا المصطلح ظهر حديثاً بين الناس للتفريـق  أن ويبدو  .)١٠(بمصطلح الصييت

  .وبين منشد الذكر الصوفى) الصييت(بين منشد القصص 
  
  

  الخلفية التاريخية للقصص: أوالً
  

إذا نحن تتبعنا الخلفية التاريخية للقصص الدينى نجد أنه بدأ نثرياً وعظيـاً    
صلى اهللا عليه وسلم، ثم تحول القصاصون فى عهد معاويـة   منذ عهد الرسول

وفى العصور التاليـة  ". قصص العامة"بـن أبى سفيان إلى رواية ما يعرف بـ 
شهد القصص انتشاراً كبيراً فى مصر بصفة خاصة، فقد ساعد ظهـور الفنـون   
ى الملحونة الزجل والموال وانتشارها على اندفاع عدد من المبدعين الشعبيين  ف

العصرين المملوكى والعثمانى نحو كتب التفاسير وكتب قصص األنبياء فصاغوا 
منها قصصهم الشعرى، وكان دراويش الصوفية بصفة خاصـة أكثـر النـاس    

ويبدو أن المغنين الشعبيين ظلوا إلى عهد قريـب يتغنـون   . اهتماماً بهذا االتجاه
ن بعده الفرنسى بهذا القصص الزجلى الذى سجل بعضه المستشرق كلوت بك وم

  . )٨(Bouriantبوريان 
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فإذا وصلنا إلى القرن العشرين، يصف لنا محمد فهمى عبداللطيف ما كـان    
، التـى  "األغانى الهائمة"سائداً فى النصف األول من هذا القرن مما أطلق عليه 

ينشدها المنشدون والمداحون فى األسواق والموالد والمحافل العامة، وقـد أورد  
عدداً من القصص الذى يردده المداحون بصفة خاصة وهو ما يدور  عبداللطيف

وقد رأى أن المداحين قـد  . حول المعجزات الدينية، وخوارق األولياء وكراماتهم
ورثوا فى ذلك تراث القصاص الذين شاع أمرهم فى المجتمع اإلسـالمى منـذ   

ة بالقصص القرن األول للهجرة، فكانوا يقصدون المساجد والمحافل لوعظ العام
الدينى من اآلثار المصنوعة واألحاديث الموضوعة واإلسرائيليات الشائعة، ثـم  

  .)٩("تجاوزوا دائرة المساجد والمحافل فخرجوا إلى الطرقات والمنعطفات

وحدد عبداللطيف القصص المغنى فى قصص السيرة النبويـة، وقصـص     
ـ    ة عـامر  المعجزات مثل قصة الجمل والغزالة، وقصة قمـيص النبـى، وقص

اليهودى، وقصة انشقاق القمر إلى آخر ما هناك من القصص التى يطول سردها 
وقـد أضـاف إليهـا    . واستيعابها، على أنها متشابهة فى وقائعها وفى مقاصدها

القصص التى تتصل وقائعها بالصحابة والتابعين مثل قصة معاذ بن جبـل فـى   
ة السيد البدوى، وقصـة  قص: بالد اليمن، وقصص األقطاب من أهل الوالية مثل

  .)١٠(سيدى إبراهيم الدسوقى وغيرها
  

  إرهاصات ظهور القصص الغنائى موضوع الدراسة) أ(

محفـوظ فـى    ١٩٥٩وقع الباحث على تسجيل لقصة التفاحة جمع عـام    
أرشيف مركز الفنون الشعبية للراوية الشيخ عزب داوود مـن مركـز السـنطة    

القصـة بطريقـة الغنـاء المصـاحب      يؤدى الشيخ عزب. )١١(محافظة الغربية
  .بمجموعة من المرددين دون استخدام آالت موسيقية

إننا نأخذ من طريقة رواية هذه القصة المغناة منطلقاً إلى فرضية أن مــا    
كان سائداً من قصص قبل تلك الفترة هو قصص المعجزات النبوية مثل قصـة  

ولكن بعضها على األقـل   المولد، وقصة الغزالة، وقصة انشقاق القمر وغيرها،
كان قصصاً نثرياً يؤديه المنشدون فى حلقات الذكر واجتماعات الصوفية علـى  
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ثـم  . غير ما ألف من هذا القصص للمداحين الذين يطوفون الموالد واألسـواق 
لجـأ بعض المنشدين إلى رواية قصص شعرى يقوم فى األسـاس علـى هـذا    

منطقة الغربية ما يؤيد ذلـك، حيـث   ولنا فى أقوال الرواة فى . القصص النثرى
تجمع أقوالهم على أن الشيخ إسماعيل عامر وهو منشد صوفى من قرية شـبرا  
قاص مركز السنطة، كان يحكى القصة من أول الليل إلى آخره دون أن يستخدم 

  :آالت موسيقية، يقول أحدهم

   …ال طبلـه وال زمـاره،    …وكان بيشتغل باتنين بطانة، أو تالتـه  "
 …عنده مقدره إن لو كان قدامه خمستالف يسمعوا له يشـدهم  وكان 

  .)١٢("كان قصص من خياله وتأليفه هوه
  

  نشأة القصص الحديث) ب(

واكب الفترة المشار إليها آنفاً بداية انبثاق القصص الشعرى الذى اتخذ من   
 القصص التراثى الدينى اإلسالمى عموماً مادة له، وتحول المنشدون رويداً رويداً
إلى استخدام اآلالت الموسيقية لينشدوا قصصهم المنظوم هذا مما بشر بظهـور  

ويبدو أن الشـيخ  . المنشد الصييت الذى تخصص فى إنشاد هذا القصص الحديث
إسماعيل عامر الذى اعتاد أن يجوب القرى فى محافظة الغربية والدقهلية، قـد  

حيـث   )١٣()أبو سرية(ذهب إلى قرية نوسا الغيط التى يقطنها محمد على سرية 
ترك انطباعاً شديداً عليه، فبدأ يؤلف بالعامية قصصاً فى قالب الزجـل المطعـم   

  .بالموال، ولكنه لم يكن يغنى تلك القصص

ويحكى لنا الرواة من المنشدين كبار السن مثل الشـيخ محيـى المـوزى      
والشيخ طلعت هواش، والشيخ فرحات الشرقاوى، وغيـرهم، أن الخمسـينيات   

دت ظهور هذا القصص الحديث وانتشاره، وقد ظهر القصص الذى ألفه ابن شه
  .وغيرها.. سرية فى ديوان مثل قصة فضلون العابد، إسالم عمر، انشقاق القمر 

هذا ما أجمعت عليه أقوال الرواة فى منطقة البحث، األمر الذى يدعونا إلى   
ى يغنـى بمصـاحبة   اعتبار الخمسينيات تاريخاً لظهور هذا القصص الحديث الذ

ويـدعونا فـى   . اآلالت الموسيقية، ويصاغ فى قالب الزجل المطعم بالمواويـل 
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الوقت نفسه إلى إعادة النظر فيما ذهب إليه محمد عمران من أن بداية هذا القرن 
لقد قدم الرواة تحديداً لنشأة اإلنشاد : "قد شهدت ظهور هذا القصص، حيث يقول

إلى أن ارتبـاط أداء القصـص الـدينى الشـعبى     وتشير أحاديثهم " الفولكلورى"
إلخ بفئة المنشدين المشايخ، يرجع إلى بدايـة   …والمواويل واألغنيات القصيرة 

هذا القرن، عندما بدأ منشدو التواشيح واالبتهـاالت واألذكـار ينشـدون هـذا     
اآلالت الموسيقية، ومن ثـم فـإن المنشـد     -فيما بعد  -القصص، ويستخدمون 

قديم هو المنشد الذى تعلم تقاليد اإلنشاد فى الحضرة الصوفية، وتربى التقليدى ال
على أساليب المدح واالبتهاالت، ثم أنشد القصص الدينى والمواويل واألغنيـات  

  .)١٤("القصيرة فيما بعد

ما هى القاعدة التى بنى عليها هـذا  : إن التساؤل الذى يطرح نفسه اآلن هو  
  القصص؟ 

ة لهذا القصص الحديث الذى أنشئ بالعامية فى بعـض  إننا نجد جذوراً قديم
القصص األقدم تاريخياً الذى أنشئ فى قالب الزجل خاصة، وذلـك بدايـة مـن    

ومن أهم من ألفوا قصصاً زجلية الشـيخ عبـداهللا   . القرن الثالث عشر الميالدى
تروى حتـى  ) اإلسراء والمعراج(الغبارى الذى ظلت إحدى مؤلفاته القصصية 

من فم أحد المغنين الشعبيين الباحـث  ) دونها(قرن الماضى عندما سجلها نهاية ال
وهى القصة التـى أوردهـا البقلـى فـى كتابـه أدب      . )١٥(Bouriantالفرنسى 

الدروايش، بل إننا نجد فى المستطرف لكل فن مستظرف لألبشيهى مجموعة من 
  .)١٦(األزجال التى تتغنى بمعجزات النبى وتمدح جماله كذلك

كلت هذه النماذج إلى جانب بعض القصص الذى كان سائداً من قبـل  وقد ش
القاعدة التى بنى عليها المبدعون الجدد وأهمهم ابن سرية، أسلوبهم فـى إنشـاء   

سـابقاً   -على ما يبدو لنـا   -وكان القصص النثرى . القصص موضوع بحثنا
وقد أتيح للباحـث أن يطلـع علـى عـدد مـن      . زمنياً عن القصص الشعرى

جموعات القصصية النثرية الشعبية المدونة التى تتمركـز حـول القصـص    الم
قال كعب األحبار رضى : الدينى، ومن المالحظ أن بعضها يبدأ بعبارات من مثل

كما كان يبدأ بعضها اآلخر بعبارة قـال   …اهللا عنه، أو روى عن وهب أنه قال 
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  …الراوى 
  

  )محافظة الغربية(منطقة الدراسة : ثانياً
    

محافظة الغربية أهمية كبيرة لباحثى الدراسات الشعبية، حيث تمثـل   تشكل
المنطقة مركزاً لجموع الفالحين الذين مازالوا حتى اآلن يشكلون الدرع الواقيـة  

للمأثورات الشعبية، وربما كان للطقس المعتدل فى المنطقة أثره علـى  ) الحاملة(
فتحى الصنفــاوى  . يرى د الطابع الهادئ للغناء عموماً فى هذا المنطقة، حيث

أن أغانى منطقة الدلتا عموماً تتميز بالطابع الهادئ بعيداً عن اإليقاعات السريعة 
الصاخبة، كما يرى أن اآلالت الموسيقية المستخدمة تقتصر فى حـاالت نـادرة   

ويرى كذلك أن لهجة أهالى هـذه   …جداً على بعض نماذج العزف على الناى 
ميز بالنطق الواضح السليم للحروف بال قطع أو إدغـام،  المنطقة من الفالحين تت

كما تتميز نصوص األغانى بكثرة وجود القافية المفتوحة والمحدودة التى تعطى 
  .)١٧(اإلثراء اللحنى مجاالً وفرصة إلمكان التلوين وإظهار موهبة المؤدى

وحتى نتمكن من إعطاء صورة دقيقة إلى حد ما لطبيعة الحياة فى منطقـة    
بحث، فإننى سأختار ثالث قرى من قرى محافظة الغربيـة بوصـفها نمـاذج    ال

تمثـل المنطقة، وهى نماذج للقرى التى قمت بتسجيل أداء حـى فيهـا لـبعض    
  .القصص الغنائى مما جمعته، أو التى يقيم بها المنشدون على نحو مكثف

  
  قرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى) أ(

وتمثـل  . )١٨(١٩٩٥سمة حسب تعـداد عـام   ن ١٩١٤٧ويبلغ عدد سكانها   
الزراعة النشاط األساسى لسكان القرية، حيث تزرع محاصـيل القطـن واألرز   
والذرة والقمح، باإلضافة إلى الفواكه، ويعمل عدد كبير من أبنـاء القريـة فـى    

ويوجد بالقرية عدد من المصـالح  . شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
، ففيها عدد من المدارس االبتدائية واإلعداديـة، ومدرسـة   الحكومية والخدمات

وتمثل القرية مركز إشعاع دينـى  . إلخ …ثانوية، ونقطة إطفاء، ووحدة صحية 
  . بما تضمه من كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم، ووجود معهد دينى أزهرى بها
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  :وبالقرية ثالثة من األولياء تقام الثنين منهم موالد سنوية هى  

  .سيدى المتولى ويتم فى شهر أغسطسمولد  -١

وقد سـجل الباحـث   . مولد سيدى قاسم العايق، ويتم فى أوائل شهر سبتمبر -٢
للمنشـد   ٩٧،  ٩٦عدداً من القصص التى أديت فى هذه المناسـبة عـامى   

  .مجدى عبدالجواد

ويبدو لنا من خالل حرص أهل القرية على إقامة المولد سنوياً، ودعوة أحد 
ة إلى قريتهم إلحياء الليلة، أن ذلك يعد مؤشراً مهماً للتدليل على المنشدين الصييت

تمسك أبناء القرية بهذا التقليد بوصفه احتفاالً شعبياً للقرية، كما لوحظ أن عـدد  
الحاضرين لالستماع إلى المنشد فى كل مرة يزيد عن األلف شخص تقريباً مـن  

  . نوعاً ما أبناء القرية والقرى المجاورة وبعض القرى البعيدة
  
  قرية السجاعية مركز المحلة الكبرى) ب(

وبالقرية عدد من . ١٩٩٥نسمة حسب تقدير عام  ١٤١٨٩يبلغ عدد سكانها 
المدارس االبتدائية، ومعهد أزهرى، ومدرسة إعدادية، باإلضافة إلـى مدرسـة   
ثانوية، ومدرسة فنية بقرية العامرية المجاورة، ويوجد بالقريـة ثالثـة كتاتيـب    

، ممـا  ١٩٧٩وقد أدخلت الكهرباء إلى قرية السجاعية عام . ليم القرآن الكريملتع
ساعد على انتشار أجهزة التلفزيون، والفيديو، وأنشئت مكتبـة بمركـز شـباب    

  .القرية، وبالقرية عدد من المقاهى والمحال التجارية

، وقد الحظ الباحث أن تعلم عدد كبير من أبناء القرية، وانتشار الكتابة بهـا 
قد أثر كثيراً فى أبنائها على نحو خلق بعض التمايز بين أولئك الـذين عرفـوا   

فالمتعلمون ظهرت جهودهم فى العمل فى عـدد مـن   . الكتب والذين لم يتعلموا
المؤسسات مثل الجمعية الزراعية، والوحدة الصحية، ومجلس القرية، باإلضـافة  

نتى المحلـة الكبـرى   إلى التدريس فى المدارس، وفى بعض الوظائف فى مـدي 
وحدث تغيـر شـديد واهتمـام أكبـر     . القريبة وطنطا التى ال تبعد عنها كثيراً
  .بالكتابـة والتعليم بين أبناء هذه الفئة
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أما عن مولد القرية لسيدى حسب اهللا الرفاعى، فإنه يقام سـنوياً ويسـتعين   
مجـدى عبـد   الشيخ يوسف فؤاد والشيخ : أبناء القرية بالمنشدين من أبنائها وهم

  .الجواد والشيخ محمود عبد الجواد
  
  قرية سبطاس مركز طنطا) ج(

حسب تعـداد   ٥٧٥٢وهى أصغر القرى الثالث حجماً، إذ يبلغ عدد سكانها   
وتنقسم القرية حالياً إلى قسمين هما سبطاس وكفر سبطاس يفصـل  . ١٩٩٥عام 

  .بينهما الطريق المسفلت من طنطا إلى زفتى

. إحداهما ابتدائية واألخرى إعدادية، وبها جمعية زراعيةوبالقرية مدرستان   
ويحرص أهل القرية على إقامة مولد سنوى لسيدى محمد الرفاعى أبـو هاشـم   

هـ، وتقول الروايات أنه وفد إلـى  ٣٨٧الذى سجل على ضريحه أنه توفى عام 
. القرية من العراق، وأن نسبه يرجع إلى آل البيت من ساللة على ابن أبى طالب

وقام بتسـجيل القصـص    ٩٥،٩٦وقد تابع الباحث االحتفال بمولد القرية عامى 
وقـد لـوحظ اهتمـام اتبـاع الطـرق      . الغنائى الذى أنشد فى هذين االحتفالين

الصوفيـة بإقامة المولد ودعوة منشد إليه سنوياً، وذلك بإشراف الشيخ محمـود  
تبرعات إلقامة المولـد  شعالن شيخ الطريقة الرفاعية بالقرية الذى يقوم بجمع ال

  .   وترتيب االحتفال سنوياً
  

  عوامل انتشار القصص الغنائى فى الغربية: ثالثاً
  
هناك مجموعة من العوامل التى تفسر انتشار القصص الغنائى فى منطقـة   

الدلتا بعامة وفى محافظة الغربية بخاصة، ومن العوامـل الخاصـة بمحافظـة    
تا، ووجود ضريح السيد البدوى بها وإقامة عدد الغربية موقعها المتوسط فى الدل

من الموالد له فى كل عام بمدينة طنطا، ثم كثـرة رواة القصـص والمنشـدين    
الصييتة بصفة خاصة وانتشارهم فى ربوع هذه المحافظـة، وأخيـراً انتشـار    
شركات الصوتيات التى تعنى بتسجيل القصص الغنائى وتتمركـز فـى مدينـة    

  : يل لهذه العواملطنطا، وفيما يلى تفص
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  أثر السيد البدوى وموالده) أ(

لعب وجود ضريح السيد البدوى بمدينة طنطا دوراً مهمـاً فـى األنشـطة    
الدينية والثقافية واالجتماعية فى منطقة الغربية على مدى التاريخ، فمنذ استقرار 

تحولت تلك القرية الصغيرة إلـى مدينـة ذات   ) طنطا(السيد البدوى فى طنتدتا 
عام خمـس  "أهمية كبيرة فى منطقة الدلتا، وقد بدأ ذلك بقدوم السيد البدوى إليها 

وإلى السيد أحمد البدوى بالذات  .)١٩("م١٢٣٨وثالثين وستمائة هجرية، أى عام 
يرجع الفضل فى إحياء طنطا، وتحويلها من قرية صغيرة حقيـرة إلـى مدينـة    

ومهما يقال من . الغربية وحدهاضخمة كبيرة تعتبر اليوم قصبة الدلتا، ال قصبة 
أن طنطا اليوم على جانب كبير من األهمية نظراً ألنها ملتقـى شـبكة خطـوط    
السكك الحديدية فى الدلتا، أو أنها مركز اقتصادى كبير لتسويق القطن وصناعة 

فإن كل ذلك مرتبط بالسيد أحمد البدوى ارتبـاط   …منتجاته من زيوت وصابون
  .)٢٠(نتيجة بسبب

األعداد الغفيرة من الفالحين وأتباع الطرق الصوفية التى تحضر إلى  وتقدر
مولد السيد البدوى بالماليين، يقدمون إليها بدافع االعتقاد فى كرامة البـدوى، أو  

وتمثل هذه الموالد فى الواقع مناسـبات  . وفاء لنذر، أو بدافع الترويح عن النفس
ألغانى الشعبية الدينية، فالغنـاء  مفضلة ينتشر فيها القصص الغنائى وغيره من ا

يستمر طوال الليل وحتى الصباح فى السرادقات والساحات المخصصة لـذلك،  
ويقبل هذا الجمهور وأغلبه من الفالحين على هذه السـرادقات لالسـتماع إلـى    
القصص، وللمشاركة فى الشعائر التى يقيمها أصحاب الطرق الصـوفية ومـن   

ليس من مصر وحدها بل من بالد الشـام والـيمن   بينهم أتباع البدوى ومريديه 
والحجاز، مما جعل من طنطا موضع اهتمام هذه الوفود جميعـاً، حيـث يقـول    

  :المغنى الشعبى فى ذلك

  يـا بخـت طـنطـا بمقـامـك وبـاحبـابـك   

  )٢١(نظرة يا باب النبى محاسيب واقفين على بابك
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ذج المثالى لموالد أوليـاء  إن مولد السيد البدوى أضحى بمرور الزمن النمو
وقد أضحى السـيد البـدوى بمـرور    . )٢٢(الدلتا الكبار، إن لم يكن أكبر موالدها

ألهل المنطقة، وقد أضفى ذلك عليـه الكثيـر     Culture heroالزمن بطالً ثقافياً 
مـن التمجيد والمبالغة، للدرجة التى أصبح معها يمثل جزءاً كبيراً من التـراث  

فهو يشغل حيزاً وجـدانياً ولـيس تاريخيـاً    . الغربية وما حولها الثقافى لمنطقة
  .فحسب فى قلوب الناس

  
  رواة القصص الغنائى) ب(

لقد أسهم وجود ضريح السيد البدوى بمدينة طنطا، وإقامة مولـده سـنوياً   
بطريقة غير مباشرة فى زيادة أعداد المنشدين الصييتة فى محافظـة الغربيـة،   

تظهر كثرة أعدادهم فى قرى المحافظـة حتـى أن عـدد    فالمؤشرات الميدانية 
إلـى ثالثـة أو   " قرية السجاعية مركز المحلة"المنشدين وصل فى إحدى القرى 

أربعة، وهم الشيخ مجدى عبد الجواد، والشيخ يوسف فؤاد، والشيخ محمود عبد 
  .وهكذا الحال فى قرية كفر شبرا اليمن مركز زفتى. الجواد
  
  صوتيات وأشرطة التسجيل الصوتىانتشار شركات ال) ج(

لقد صاحب انتشار القصص الغنائى ظهور ظاهرة أخرى، وهـى انتشـار   
شركات الصوتيات التى تقوم بإنتاج أشرطة التسجيل الصوتى لمنشدى القصص 

ويبدو أن انتشار هذه الشركات بمدينة طنطا بصفة خاصة، كان . الغنائى وغيرهم
صيت المنشدين الصييتة فى الوقت ذاتـه،   سبباً ونتيجة النتشار القصص وذيوع

ففى حدود النصف الثانى لعقد السبعينيات بدأ ظهور هذه الشركات كمـا يجمـع   
على ذلك أصحابها، ففى مقابلة مع الحاج سيد حجازى صاحب شـركة صـوت   

  :الغربية يقول 

، وكنا بنروح للمنشـد  ١٩٧٧أنا كونت شركة مع بعض زمالئى فى سنة " 
وبعد  …بعد ما الناس تطلب شريط له، وكنا بنتعاقد معاه  …يالى نسجل له فى الل

وال بد ناخد موافقة الرقابة على الشـريط   …كده ظهرت الرقابة على المصنفات 
ألن  …وبعد كده بدأنا نسجل للمنشدين فى األستوديو، ولكنه ما يبقاش كـويس  …



٣٣٨  

  
  

  

  .  )٢٣("فى الليلة مع الجمهور والناس بيبقى أحسن

ذه الشركات رواجاً كبيراً خالل الثمانينيات، وكان لهـا إدارة  وقد شهدت ه
مشتركة، وفى وقت الحق انفصل الشركاء وقـام كـل مـنهم بعمـل شـركة      

وقامت هذه الشركات بالتسجيل لعدد كبير من المنشدين الصييتة من . )٢٤(خاصة
ر، بينهم بعض المنشدين القدامى الذين وافتهم المنية ومنهم الشيخ إسماعيل عـام 

ويشكو أصحاب هذه الشركات حاليا من تعرضـها  . والشيخ محمد البنا وغيرهما
  : لبعض المشاكل التى تقلص نشاطها ومنها

لجوء الرقابة على المصنفات الفنية لتحصيل مبالغ كبيرة لكى تمنح تصاريح  -١
  .التسجيل

  .زيادة أسعار األجهزة المستخدمة فى التسجيل -٢
  .نشدين مما يسب خسارة للشركةقلة اإلقبال على أشرطة بعض الم -٣

ومع ذلك يتوقع الشيخ سيد حجازى استمرار تسجيل األشـرطة الخاصـة   
بفـن الصياتة وإنتاجها طالما استمر شيوخ الصوفية والمهتمون بإقامة الليـالى  
الدينية بدعوة المنشدين إلى القرى فى مناسبات الموالد وغيرها من المناسـبات،  

لعملية بالنسبة لبعض المنشدين غير المشـهورين بعـد   بينما يتوقع انحسار هذه ا
المبالغ الكبيرة التى تطلبها الرقابة على المصنفات، وبعد المغاالة من قبل بعض 

  .المنشدين فى طلب مبالغ مقابل التسجيل لهم

وعلينا أن نفرق بين نوعين من أشرطة التسجيل الكاسيت المتداولة للقصص 
البحث، فهناك النوع التجارى الـذى سـبق ذكـره    الغنائى بين الناس فى منطقة 

والذى يقوم على تسجيله بعض شركات الصوتيات، وهناك أشرطة التسجيل التى 
يقوم بها األفراد من أبناء القرى أنفسهم أثناء الليالى والموالد التى يـدعى إليهـا   

شـد  فأما النوع األول، فإنه يتم من خالل االتفاق بـين المن . المنشدون فى قراهم
والشركة التى تقوم بالتسجيل مقابل مبلغ معلوم، حيث تقوم الشـركة بالتسـجيل   
الحى للمنشد أثناء أدائه فى إحدى القرى أو فى أحد الموالد بأجهزتهـا الخاصـة   

" المونتـاج "ذات التقنية العالية، ثم يجرى المتخصصون فى الصوتيات بعـض  
ات ومناطق التكرار التى بحذف بعض فقرات الليلة وبعض األغانى واالستطراد
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يكررها المنشد فى القصة أثناء األداء، بحيث ال تتعدى مـدة الشـريط سـاعة    
ومـن  . واحدة، ولكن التسجيل فى مجمله يحتفظ بأحداث القصة وترتيبها الزمنى

الصعب تحديد األعداد الحقيقية لتوزيع هذه األشرطة ألسباب تتعلق بالشـركات  
فأصحاب الشركات يترددون فى إعطاء األرقام . ننفسها، وأخرى تتعلق بالمنشدي

الحقيقية للتوزيع، وكذلك األمر بالنسبة للمنشدين خوفاً من الضرائب التى تقـرر  
  .على أنشطتهم

وأما النوع الثانى، فإنه يقوم على التسجيل المحلى فى القريـة، بمعنـى أن   
ـ   رها فـى  بعض المعجبين بأداء منشد معين يقومون بتسجيل الليلة التـى يحض

قريتهم بأجهزة التسجيل الخاصة بهم، ويحتفظون بهذه التسـجيالت ألنفسـهم أو   
يعيرونها ويتبادلونها مع غيرهم من أبناء القرية أو القرى المجـاورة المهتمـين   
بسماع هذا المنشد، بحيث تمثل هذه الطريقة أحد العوامل التـى تسـاعد علـى    

  ..الترويج للمنشد وزيادة أعداد المعجبين به

ومن المظاهر األخرى المساعدة على انتشار التسـجيالت الصـوتية قيـام    
عـدد كبير من سائقى سيارات األجرة والميكروباص الداخلية بين القرى والمدن 
فى منطقة البحث باالحتفاظ بأشرطة التسجيل وإذاعتها على حرفائهم من الركاب 

ـ  اعم فـى المراكـز   أثناء سفرهم، فضالً عن أن بعض المحال التجارية والمط
  .والمدن اإلقليمية تقوم بإذاعة هذه التسجيالت فى أجهزة عالية الصوت

ومما ال شك فيه أن انتشار أشرطة الكاسيت قد أسهم إلى حـد كبيـر فـى    
انتشار هذا النمط القصصى، وأسهم من ناحية ثانية فى شهرة عدد كبيـر مـن   

. حياء الليالى فـى قـراهم  المنشدين الصييتة، وفى تشجيع الناس لهم ودعوتهم إل
وتمثل مناسبة مولد السيد البدوى بصفة خاصة موسماً لترويج هـذه األشـرطة،   
حيث يقبل رواد المولد على شرائها، ويفضل كل منهم أن يقتنى عدداً من أشرطة 

  .التسجيل لمنشده المفضل
  
  دور الحياة الدينية) د(

مهماً فى انتشار القصص  تلعب الحياة الدينية فى قرى ومدن المحافظة دوراً  
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وتتوزع الحياة الدينية فـى كـل قريـة بـين عـدة      . ذى اإلطار الدينى بعامة
جماعـات، فال تكاد تخلو قرية من أتباع الطرق الصوفية الذين يحرصون على 

وفى كل قرية يوجد فئات مـن  . إقامة حضرات أسبوعية فى منزل أحد المريدين
ومن بينهم . تفسيرات جديدة لإلسالم والدين الشباب المتعلمين الذين يركنون إلى

ولكـل  . وأنصار السنة والجماعـات اإلسـالمية  " اإلخوان المسلمين"كذلك أتباع 
ومـن  . جماعة من هذه الجماعات تفسيراتها الخاصة فيما يؤدى مـن قصـص  

المالحظ أن أكثر هذه الجماعات معارضة وتشدداً هـى الجماعـات اإلسـالمية    
رأيها فى بعض القرى، وتجبر القائمين علـى االحتفـال   المتطرفة التى تفرض 

ويـرى  . بالمولد المحلى بإلغاء االحتفال ومن ثم رفض دعـوة المنشـد للقريـة   
بعضهم أن مكان الوعظ هو المسجد وأن تشبه المنشدين بالمغنين يقحم اسم النبى 
صلى اهللا عليه وسلم وحياته ومعجزاته على ألسنة فئة أخـرى غيـر الوعـاظ    

ويعى المنشدون رأى هذه الفئة ويتجنبون الصدام بهـا مـن خـالل    . تدينينوالم
ومن هنـا  . محاوالتهم االبتعاد أحياناً عن القصص التى تتناول المعجزات النبوية

بحيث . فإن كل فئة من الفئات السابقة تحاول االستفادة بتفسيراتها الخاصة للدين
حيث تشكل كل منها نسبة من يصعب علينا إطالق اصطالح واحد عليها جميعاً، 

وال شك أن أكثر هؤالء الناس تعلقاً بالقصـص هـم   . عدد السكان فى كل قرية
أتباع الطرق الصوفية ومرتادو الموالد من الفالحين البسـطاء، وتمثـل هاتـان    
الفئتان حالياً غالبية جمهور القصص الغنائى بوصفها أكثر الفئات تمسكاً بالتقاليد 

ويؤثر جمهور الشباب فـى اتجـاه القصـص نحـو     . للقريةوالعادات السنوية 
  .الموضوعات ذات الصلة بالواقع االجتماعى كما سيظهر من خالل الدراسة

  
  القص الشعبى فى منطقة الدراسة) هـ(

يشمل القص الشعبى قصصاً محلى الطابع من أهمها حكايـات المعتقـدات     
كايـات ذات الطـابع   حول األولياء بكل قرية باإلضـافة إلـى الحواديـت والح   

االجتماعى واألخالقى التى تدور على ألسنة كبار السن فى القرى، وهـذه كلهـا   
تشكل حصيلة حكمة هؤالء الناس تجاه أنواع معينة من المعتقدات والسلوك، مع 
إسهامها فى الوقت ذاته فى التسلية والمتعة وتمهيد المناخ لقبول القصص الغنائى 
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ع القص الغنائى األخرى المنتشرة بالمنطقـة بصـفة   أما عن أنوا. محل الدراسة
  : عامة، فإن من أهمها

  .السيرة المروية -١
  .قصص األنبياء واألولياء -٢
  .الموال القصصى أو األغنية القصصية -٣

  بعض الظواهر األخرى) و(

أما عن بعض المظاهر األخرى المرتبطة بالحياة الدينية، فإنهـا تتـراوح     
بأس بها من سكان القرى علـى حفـظ القـرآن الكـريم     بيـن حرص أعداد ال 

واألحاديث النبوية، حيث تنتشر فى كثير من القرى دور تحفيظ القرآن، وال زال 
بعض األهالى يحرصون على إلحاق أبنـائهم بالمعاهـد األزهريـة االبتدائيـة     

ـ  داً واإلعدادية المنتشرة فى القرى، إذ ال يزال التعليم الدينى يحتل إلى حد ما راف
ولعل أهم هذه المعاهد هو المعهـد الـدينى   . من روافد التعليم فى بعض القرى
وقد شكلت هذه المظاهر قاعدة أساسـية لقبـول   . األزهرى فى مدينة طنطا ذاتها

  .الناس للقصص الغنائى ذى المضمون الدينى األخالقى

وتتراوح المحادثات والمناقشات اليومية بين الناس فى القرى حـول حفـظ     
. لشعر التقليدى فى المدارس أحياناً، واألمثال الشعبية، والمنظومـات الغنائيـة  ا

فعلى الرغم من ازدياد عدد المتعلمين فى القرى، فإن وسائل االتصال الشـفاهى  
تحدث بصورة مكثفة فى الحياة اليومية سواء على مقهى القرية، أو بين جمـوع  

  .ات القروية والمساجد وغيرهاالشباب الذين يلتقون فى أندية الشباب والمجمع
  

  االجتماعية  التغيرات: رابعاً
  واالقتصادية والثقافية فى منطقة الدراسة

  
شهد المجتمع المصرى بعامة تغيراً اجتماعياً واقتصادياً بعد ثـورة يوليـو     
إذا كانت التغيرات االجتماعية واالقتصادية التـى  : "حافظ دياب. يقول د. ١٩٥٢

و فى المجتمع المصرى بعامة، قد انعكست على الريف بشـكل  أحدثتها ثورة يولي
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واضح، وظهر االنحياز إلى الطبقة الوسطى والفالحين، وخلق فـرص عمـل،   
وانتشار التعليم المجانى، وتثبيت األسعار، وتحديد إيجارات المساكن، واإلصالح 

 بحيث أدت إلى إدماج الريف فى الكيان المجتمعى الكلى من خالل …الزراعى 
آليات اقتصادية وسياسية واجتماعية، فإن ما طرأ على المجتمع منـذ منتصـف   

، قـد  ١٩٧٣السبعينيات عبر سياسة االنفتاح االقتصادى، وبعد نصـر أكتـوبر   
انعكس بدوره على الريف، وتحولت العالقات رويداً رويداً إلى نظام الرسـملة،  

لين وتجار وتدنت فئة واحتكار السلع، وتحول العمال وصغار الفالحين إلى مقاو
  .)٢٥("الموظفين

ولما كانت محافظة الغربية تجمع بين نمطين من أنماط المجتمع، الزراعى   
، فقد بدأ هذا التغير واضحاً فى المحافظة، ففـى  )العمال(والصناعى ) الفالحين(

حدود أعوام السبعينيات، انتشرت الكهرباء فى قرى المحافظة، وبـدأ التحـديث   
، مما سـاعد علـى   ١٩٨٣طريق وصول البث التلفزيونى عام  االجتماعى عن

انتشار عادات السهر أمام التليفزيون لتزجية أوقات الفراغ والتسلية، وصار كـل  
بيت ريفى يمتلك تليفزيوناً يستقبل عدة قنوات أهمها القنـاة األولـى والثانيـة،    

نطا التى افتتحت عام التى مقرها مدينة ط" القناة السادسة"باإلضافة إلى قناة الدلتا 
وكانت العمالة قد تدفقت على دول الخليج العربى، وعاد العمال من هذه . ١٩٩٤

فالمبالغ الكبيرة التـى  . الدول إلى قراهم مما ساعد على سرعة التغير والتحديث
حصل عليها هؤالء العمال وعادوا بها إلى قراهم شجعتهم على أن يبدأ كل منهم 

لنفسه بين الناس بإحالل المبانى الحديثة بدالً من البيوت فى تأسيس مكانة جديدة 
  .القديمة من الطوب اللبن

، بلغت نسـبة هـذه   ٩٧،  ٩٦وفى أثناء العمل الميدانى للباحث بين عامى   
أو أكثر من عدد بيوتهـا،  % ٧٠إلى  ٦٠المبانى فى بعض القرى ما يقرب من 

نتيجة لنظم البناء الحديثـة   وقد الحظ الباحث تقلص األسر الممتدة إلى حد كبير
التى تقسم البيت إلى شقق منفصلة لكل فرد من أفراد األسرة، ونتيجة العتمـاد  
الشباب على مصادر دخلهم الخاصة سواء من الوظيفة، أو مـن السـفر إلـى    

وقد دفع الضغط السكانى والكثافة فى المـدن الكثيـرين مـن صـغار     . الخارج
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ظة مثل المحلـة الكبـرى، وطنطـا، وكفـر     الموظفين والعمال فى مدن المحاف
الزيـات إلى أن يبحثوا عن سكن لهم فى القرى المجاورة، مما زاد من مشـكلة  
اإلسكان، وزاد من الضغط على القرى المجاورة لهذه المدن، وانتقل فى الوقـت  
ذاته فئة من صغار الموظفين لإلقامة فى القرى وساعد على التغير التطلع نحـو  

  .حياة المدينة

لقد تزايدت حركة المد اإلعالمى داخل المحافظة من خالل انتشار أجهـزة    
االتصال الحديثة كالراديو والتليفزيون وأجهزة التسجيل، بعد أن تزايـدت قـدرة   
األهالى على حيازة هذه األجهزة، وأضحى استخدامها أسـلوباً لقضـاء وقـت    

أساليب الحياة الريفيـة   الفراغ، وأسهم فى زيادة الوعى العام، وفى التقريب بين
ولقد أتاح ذلك لكثيرين من أهالى المنطقـة فرصـة للتفاعـل مـع     . والحضرية

المتغيرات الجديدة، وزادت حركة التعليم، وتنامت وسائل االتصال واالحتكـاك  
  .بأنماط ثقافية مختلفة، مما أظهر االتجاه نحو التحديث

محافظة بـين المظـاهر   ويتبدى جدل التقليد والتحديث فى تراوح أهالى ال  
التقليدية والمستحدثة ألسلوب الحياة، وبالذات فيما يتصل بالنشـاط الترويحـى،   
ولكن التليفزيون والراديو والفيديو وغيرها من وسائل االتصال والترفيه الحديثة 
لم تطغ تماماً على األعياد الدينية والمحلية وعلى االحتفال بموالـد األوليـاء، أو   

العامة فى مناسبات األفراح والمآتم، أو على العروض الشعبية فى على اللقاءات 
  .بعض المناسبات، وإن قلصتها فى بعض القرى

وترى بعض الدراسات أن مصادر المعلومات واالسـتمتاع المتمثلـة فـى      
الراديو ومن بعده التليفزيون هى العامل األكثر أهمية بالنسـبة للفالحـين فـى    

الموظفين الحكوميين والحرفيين وفئات المتعلمين قد  القـرى، كما أن زيادة عدد
شجع الفالحين على تقليدهم، بما يمثل طفرة جديدة تساعد على ازديـاد اهتمـام   

ومن الدراسـات التـى   . الناس بهذه الوسائل الحديثة وتصرفهم عما هو تقليدى
رصدت هذا التغير تلك التى أجراها الدكتور محمود عودة على قرية مصـرية  

هى أهم أثر فـى القريـة، حيـث يقبـل     ) والتلفاز فيما بعد(ى أن اإلذاعة ورأ
القرويون أفراداً وجماعات على سماع األغانى والموسيقى واألخبار، وغيرهـا  
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من المواد، وأن آثار ذلك قد بدت فى تراجع الموال شيئاً فشيئاً وحلـت محلـه   
  .)٢٦(األغانى الحديثة المذاعة التى يحرص األهالى على ترديدها

وقد ساعد التغير على تضاؤل الدور التقليدى للفرد وانتمائه لعائلة معينـة،    
مما أثر فى تماسك العالقات األسرية، فاألسرة أصبحت تعانى من صراع قـوى  
تفرضه طبيعة الحياة الجديدة نتيجة للتقدم العلمى والتكنولوجى ووسائل اإلعـالم  

فى تدهور القيم االجتماعية واألخالقية  وقد وجد المبدعون الشعبيون. )٢٧(الحديثة
مجاالً يبنون قصصهم الجديدة عليه، مما عضد من تأثير القصاصين فـى هـذا   

ومع ذلك فإننا نستطيع القول إن المجتمعات الريفيـة  . المجال كما سيرد تفصيله
فى المحافظة مجتمع شعبى، طالما لم تطل التحوالت الجاريـة فيـه اسـتمرار    

الموروث الثقافى، فما زالت وسائل االتصال الشفاهية، وانتقال  عناصر كثيرة من
بعض المعارف والخبرات عبر األجيال بالوسائل التقليدية قائمـة، ممـا يجعـل    

  .الروح سارية فى الثقافة التقليدية

إن التغير فى طبيعة الحياة أمر حتمى، فلم تعد المجتمعـات المدنيـة هـى      
ولدوا فيها، رغم أنها ال تزال تتمتع بدور مهم فى مركز العالم، حتى بالنسبة لمن 

حياة الجميع، وأنه من المحتمل أن يكون حلول التعليم محل األميـة، وانتشـار   
فـاألميون   …"الكتابة هما العامل األكثر أهمية فى موقف التغير هذا فى القـرى 

لـى  بدأوا ينظرون إلى أنفسهم نظرة تقليل، وهم يرتبون المتعلمين فى مرتبة أع
منهم، ومن هنا كان اهتمامهم األكبر بتلقى المعلومات ممـن هـم أكثـر مـنهم     

ونحن نالحظ ذلك فى القرى متمثالً فى اهتمام كبار السـن األميـين   . )٢٨("تعليماً
بتلقى المعلومات من المتعلمين الذين يجيدون القـراءة والكتابـة، أو يحفظـون    

يطلعوهم على القصص التراثـى   ويستطيع هؤالء أن. القرآن، أو الحديث النبوى
  .الدينى الذى يعرفونه من خالل قراءتهم لكتب التراث

  
  شواهد التغير: خامساً

  
  )المنشدون الصييتة(المؤدون : أوالً

وهى فئة ارتبط اسمها بأداء القصص الدينى التراثـى فـى البدايـة، ثـم       
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لمـؤدين  وهذه الفئة مـن ا . أضافـوا إليه قصص الواقع االجتماعى واألخالقى
الشعبيين يرتدون زياً خاصاً بهم يميزهم عن غيرهم، فضالً عن أنهم أفـراد ذوو  
قدرات خاصة فى األداء لهم محفوظهم األدبى والموسيقى مما ال يتوفر لغيـرهم  

ومع أن هؤالء المؤدين يشتركون فيما بيـنهم فـى   . من المؤدين أو عامة الناس
ضاً منه، واإللمام بالتراث الدينى من بعض السمات العامة مثل حفظ القرآن أو بع

قصص نبوية وأحاديث وحكم، ثم االحتراف والتخصص فى أداء القصـص، إال  
أن كل منشد يتميز بمحصوله األدبى والموسيقى الخاص به، وله عـالوة علـى   

فالبيئة الجغرافيـة  "ذلك تعبيراته الخاصة التى تجعل منه فرداً مختلفاً عن غيره، 
لتجارب الشخصية المباشرة، وغير المباشرة التى يمر بها مؤدى واالجتماعية، وا

  .)٢٩("األدب الشعبى ذات تأثير كبير فى تكوين شخصيته وآرائه ومعتقداته

وال يقتصر مجال اإلنشاد القصصى على الشـيوخ الرجـال فقـد رصـد       
الباحـث ظهور عدد من المنشدات كانت أشهرهن فى محافظة الغربية الشـيخة  

بان، ومنهن كذلك الشيخة سمية عبدالعليم، التى سجل لهـا الباحـث   هنايات شع
وهـى ال  . )٣٠(قصـة سعفان وكميلة فى مولد الششتاوى بمدينة المحلة الكبـرى 

. تختلف فى طريقتها عن الرجال المنشدين سوى أنها تكثر من أغانى أم كلثـوم 
ى يحـاولن  ويبدو أن النساء المنشدات جميعهن يجعلن من أم كلثوم المثـال الـذ  

محاكاته باعتبار أنها بدأت منشدة فى الموالد، فهن يتمـثلن حياتهـا وطريقتهـا    
أما القصص التى تؤديها النساء من المنشـدات، فإنهـا ال   . ويكثرن من أغانيها

تختلف كثيراً عن القصص التى يؤديها الرجال من المنشدين، فالصـغار مـنهن   
 ١٩٩١ات شعبان التى توفيـت عـام   مثل الشيخة سمية تحاول تقليد الشيخة هناي

  .ولها عدد من أشرطـة الكاسيت الزالت تباع فى األسواق

وسنحاول من خالل االستعراض التالى لنشأة هؤالء المنشدين التعرف على   
طرق تعلمهم، وأساليب التناقل السائدة بينهم للتوصل إلى التغير الذى طرأ فـى  

يير تم اختيار عدد من كبار السن هم ولكى نرصد هذا التغ. هذه العناصر جميعاً
الشيخ فرحات الشرقاوى والشيخ محيى الموزى والشيخ طلعت هـواش، وعـدد   
آخر من صغار السن وهم الشيخ مجدى عبدالجواد والشيخ يوسف فـؤاد وأحـد   
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وإن كان الباحث لم يتتبع أساليب التناقل . المبتدئين وهو الشيخ أيمن سعيد عمارة
  .نها على ما يبدو ال تختلف كثيراً عن الرجال فى هذا المجالبالنسبة للمنشدات أل

  
  النشأة)أ(

يجمع كبار السن من المنشدين الصييتة على أنهم حفظوا القرآن الكريم فـى    
الكتّاب، وأنهم تلقوا تعليماً دينياً فى بداية حياتهم، ثم إنهم بـدأوا حيـاتهم الفنيـة    

وع أدائهم للقصص جـاء متـأخراً   كمنشدين للذكر أو قارئين للقرآن، وأن موض
على حد قول الشيخ فرحات الشرقاوى من قرية الهياتم مركز المحلة الكبـرى  (

كما يؤيده الشيخ محيى الموزى من قريـة خرسـيت   ). ١٩٣٩ومن مواليد عام 
  .١٩٣٦مركز طنطا ومن مواليد عام 

ـ    ا فقد أجمع هؤالء أنهم لم يكتفوا بأداء القصص ذى المصدر الدينى، وإنم
تحولوا بعد ذلك إلى أداء القصص االجتماعى الذى حصلوا عليـه مـن الشـيخ    
محمود عوض الذى كان يزور المنشدين فى قراهم، ويعطيهم القصـص التـى   
ألفها، فقد أخذ الشيخ فرحات منه قصة صابرين، وقصة همام وابتسام، وقصـة  

اعتقـد   .إلـخ  …األيام، بينما أخذ الشيخ الموزى منه قصة وصال وعبـدالعال  
الباحث فى بادئ األمر أن المنشدين الصييتة يمرون بالمراحل نفسها التى يمـر  

، ولكن الرصد الميـدانى ومتابعـة   )٣١(بها منشدو الذكر فى طريقة تعلمهم للمادة
الرواة كشفت له أن هذه المراحل ال تكاد تنطبق عليهم تماماً، وأن هناك عوامـل  

فهؤالء المنشـدون  . صغار السن منهم أخرى تتحكم فى طريقة تعلمهم، وخاصة
يعرفون القراءة والكتابة، وال يكاد يوجد بينهم أمى واحـد، كمـا أن   ) الصييتة(

الغالبية منهم تعتمد على نصوص قصصية مدونة، وينكر صغار السـن مـنهم   
تعلمهم بمصاحبة شيوخ كبار، وباإلضافة إلى كل هذا ظهـور وسـائل جديـدة    

  .لتى يحفظونهاالنتقال المادة القصصية ا

ولقد أطلعتنا المقابالت الميدانية حول نشأة المنشـدين الصـييتة أن كبـار      
قد سمع القصة عدة مرات ) والشيخ فرحات الشرقاوى –الشيخ الموزى (السـن 

، ثم أعاد أداءها بنفسه فى وقت الحق، كما )شالها(عن الشيخ البنا، وحفظها عنه 
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المكتوب فحفظـه بنفسـه، وقـام بأدائـه     لجأ بعد ذلك إلى القصص المدون، أو 
مثل الشـيخ مجـدى   (أما صغار السن . وروايته متبعاً الطريقة نفسها فى األداء

فقد ذكروا أنهم وإن تأثروا بمن سـبقهم مـن   ) والشيخ يوسف فؤاد –عبدالجواد 
المنشدين الصييتة كبار السن، إال أنهم تأثروا بطريقة األداء التى سـمعوها ثـم   

ويبدو الفرق بين الجيلـين  . القصص المدون فحفظوه وأدوه بعد ذلكاطلعوا على 
فى أن الجيل األكبر كانت لديه الحصيلة الفنية األدائية التى تعلمها من منشـدى  
الذكر، ثم استمع لمنشدى القصص فقلدهم، بينما نجد الجيل األصغر قد اسـتمع  

وحـاول أن   إلى أداء الكبار من منشدى القصص ثم لجأ إلى القصص المـدون 
ولكـى  . يطبق الطريقة التى استمع إليها على ما حفظه من هذا القصص المدون

  .نوضح ذلك بصورة أخرى سنحاول معرفة كيف يتم حفظهم للقصص وتناقلها

عندما تتداخل الثقافة الشفاهية الخالصة مع الكتابيـة يظهـر مـا يسـمى       
أنهـا تزدهـر   " Jack Goodyالتى يقول عنها جاك جـودى  " بالذاكـرة الحرفية"

بصورة أكبر فى المجتمعات المتعلمة، سواء كان ذلك بسبب بقاء أصـل ثابـت   
. للنص، مما يجعل الحفظ أكثر سهولة، أو بسبب ظهور تقنيات الذاكرة الالقطـة 

وهناك اختالف مهـم  . )٣٢("أو بسبب وضع المدرسة التى تشجع الذاكرة الحرفية
التى أشار إليها ألبرت لورد "  Oral formulaic" هنا عن طريقة الصيغ الشفاهية 

  ".مغنى الحكايات"فى كتابه 

ونستطيع أن نستخلص أن التنوع بين المنشدين ناتج عن تقليد طريقة األداء   
وأن النص المدون ال يعلّم المنشد طريقة األداء، بل إنه يتعلمها سماعاً ). التنغيم(

تى ساعدت على وفرة القصص على الرغم من اعتماده على النصوص المدونة ال
هذا باإلضافة إلى أن عدداً من المنشدين يؤلفون قصصهم . بعد أن كانت محدودة

ويؤدونها بأنفسهم من أمثال الشيخ عبدالفتاح العرسى الذى نشر ديوانـاً خاصـاً   
  .والشيخ محمد عبدالهادى الذى يؤلف قصصه ويضع أنغامها بنفسه. )٣٣(به

لتناقل، فعلى حين كان األسلوب القديم لدى كبـار  لقد طرأت أساليب جديدة ل  
السن يتم عن طريق السماع، ثم إعادة ما سمع، نجد صـغار السـن يحـاولون    

  :التجديد لعدة أسباب منها
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تعدد وسائل نقل القصة للمنشد الحديث، فقد يأخذها منسوخة بخط المؤلـف،   -١
  .وقد ينسخها هو بنفسه من نسخة المؤلف ثم يحفظها

ين مطبوعة للقصص، وفى هذه الحالة قد يحفظها مباشرة مـن  ظهور دواو -٢
  .الديوان، أو ينسخها منه

ظهور عامل جديد وهو أشرطة التسجيل الصوتى وهى نقطة تحتـاج إلـى    -٣
  .التفصيل

  
  أساليب التناقل) ب(

بعد انتشار أشرطة التسجيل الصوتى لجأ صغار السن من المنشدين إلى هذه   
لتناقل، يستمعون إليها، ويقلدون طرق األداء لـدى  األشرطة كوسيلة من وسائل ا

ومـن  . مشاهير المنشدين، مما يعد طريقة جديدة تساعد على اسـتمرارية األداء 
هؤالء المنشدين من يستمع إلى القصة المسجلة ويرددها عدة مرات خلف المنشد 
األصلى فيحفظ القصة، وقد لجأ بعضهم إلى تدوين القصة، كما يفعـل الجـامع   

دانى عندما يدون المادة الميدانية، ثم يقوم بحفظ القصـة بالطريقـة السـابق    المي
  .شرحها

لقد قلل هذا األسلوب فى التناقل من التلمذة المباشرة وهو األسلوب التقليدى 
القديم الذى كان يتمثل فى مصاحبة منشد كبير السن والتلقى عنه، وقد نتج عـن  

  :هذا أمران هما

بمعنى انتقال المادة من اآلباء إلى األبناء، كما كـان  اختفاء التناقل األسرى  -١
معروفاً فى األساليب التقليدية، فليس من بين المنشدين الذين قابلهم الباحـث  

  .من ورث المهنة من أبيه،كما أن أحداً منهم لم يورثها ألحد أبنائه
دخول بعض المتعلمين من الحاصلين على الشهادات المتوسطة أو الدراسات  -٢

  .ر تقدماً فى المجال واحترافهم لهذه المهنةاألكث
لقد الحظت عن قرب مثاالً وهو أحد المبتدئين ويدعى أيمن سعيد عمـارة  
من قرية فيشا سليم مركز طنطا، وهو حاصل على دبلوم الزراعة وقد تابعته منذ 

وقد بدأ أيمن تجربته باالستماع إلى القصص فى . ١٩٩٧وحتى عام  ١٩٩٥عام 
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الد لدى عدد من المنشدين الصييتة، فمنذ طفولته المبكرة وهو يتابع سرادقات المو
فى ) خدمة(هذه الموالد، حيث أن والده يتبع إحدى الطرق الصوفية ويقيم سرادقاً 

موالد األولياء الكبار ، ومن ثم أتيح أليمن أن يستمع لعدد كبير مـن المنشـدين،   
ى أساليب األداء استماعاً، كما حصل على عدد كبير من األشرطة وبعد تعرفه عل

بدأت محاولته فى حفظ القصص ومحاولة تأديتهـا، فلجـأ إلـى الشـيخ علـى      
وقـد أنشـد أول   . الشرقاوى مؤلف القصص، ليحصل منه على إحدى القصص

قصة فى السرادق الذى يقيمه والده كل عام بمولد السيد البـدوى وطبـع أيمـن    
حرص على توزيعها على السرادقات و" منشد القصص واألناشيد النبوية : "بطاقة

فى الموالد، واستطاع خالل السنوات الثالث أن يقنع بعض معارف أبيه الـذين  
 …يشجعونه فى هذا المجال، فحصل على عدد من الليالى التى أدى فيها قصصه

ولكنه مع ذلك لم يحقق ما يصبو إليه بسرعة، فاألمر يحتاج منه إلـى مثـابرة   
  .منشداً معتمداً من قبل الناس معروفاً بينهم وجهد كبير قبل أن يصبح

إننا نستطيع أن نلخص الفرق بين الطريقتين فى التناقل من خالل المخطط 
  :التالى

  ) شفاهية نقية أو تلمذة: (طريقة تقليدية-١
  الجد أو الشيخ األكبر           

  األب أو الشيخ األصغر                    

   االبن أو المبتدئ    
  
  )شفاهية ثانوية أوال تلمذة: (طريقة حديثة -٢

  الـمنشـــد    حـفـــظ     مبدع النص    
  

  المنشد األصغر     شريط تسجيل       المنشد األكبر     
  

ويؤيد ما نذهب إليه هنا ما رصده الدكتور حافظ دياب فى طـرق الـتعلم   
ث مـن المـؤدين،   أما الجيل األحـد "الجديدة فى السيرة الهاللية التى يقول عنها 
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فالمالحظ أن تلمذتهم على سابقيهم ليست بنفس الدرجة من االستعداد والمثـابرة  
والقدرة التى كانت لدى الجيل األكبر، إضافة إلى أن التلمـذة ال تشـكل لـديهم    
الوسيلة األساس فى اكتساب الحصيلة، حيث يأخذ البعض مـنهم عـن طريـق    

ليها بقصد الـتعلم منهـا ، ويظهـر    أشرطة التسجيل لمؤدين آخرين، يستمعون إ
  .)٣٤("تأثيرها جلياً فى الروايات التى يقدمونها

ومع االعتراف بأن الوسائل الجديدة تقلل من حصيلة المنشد، فالحقيقة أنـه  
ليس هناك تطابقاً تاماً بين الروايات أو بين األداءات المختلفة لنص واحـد، ألن  

ر يختلف تماماً عما يقوم بـه محـرر فـى    فكرة التشابه التام أو التطابق هنا أم"
إن المؤدين الشـفاهيين  . صحيفة من عمل مقابلة بين روايتين مكتوبتين لنص ما

يدفعون دائماً إلى التنويع بواسطة بـراعتهم، وبواسـطة جمهـورهم الخـاص،     
كما أن هناك بعـض العوامـل   . )٣٥(وبواسطة الموقف االجتماعى األكثر اتساعاً

تنوع فى روايات القصص رغـم ثبـات الـنص األصـلى     التى تساعد على ال
  :المكتوب، ورغم التحول الذى لحق بطريقة التناقل التقليدية ومن ذلك

  . )٣٦(اختصاص كل منشد بتقنية خاصة فى أدائه للنص -١

اختالف الحصيلة المصاحبة للقصة نفسها من المواويل واألغانى التـى   -٢
  .ختلفاً عن غيرهيدخلها المنشد فى ثنايا القصة فينتج نصاً م

  .التنافس الشديد بين المنشدين فى االنفراد بطرق وأساليب خاصة -٣

اختصاص كل منشد بعدد من القصص قد ال تتفق تماماً مع غيره مـن   -٤
  .القصص لدى المنشدين اآلخرين

، بمعنى رؤية الذات )القصة(الرؤية الخاصة بكل منشد حول موضوع  -٥
  .فسيراته الخاصةللموضوع مما يجعله ينفرد بتعليقاته وت

  .اختالف الخبرات لدى المنشدين -٦

وأخيراً فإنه ليس من المتصور أن شخصاً ما يسـتطيع أن يبـدأ اإلنشـاد    
القصصى بأن يشترى ديواناً أو قصة من القصص، ثم يعكف عليها فيحفظها فى 
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  .عدة أيام ثم يخرج للناس منشداً معتمداً بينهم ينشد إليهم

ظل أكثر تعقيداً من هذا، فالتلمذة المباشـرة قـد   إن عملية الحفظ والتناقل ت
تقلصت وصارت غير مباشرة، ودخلت أساليب جديدة هذا كله صـحيح، ولكـن   
  .تعلم المنشد ال زال يمر بمراحل عديدة حتى يصبح منشداً معترفاً به لدى الناس

  
  الفروق اإلبداعية بين المنشدين) ج(

منظـوم يتكـون مـن    كان النص القصصى الغنائى لقصـص األوليـاء ال  
مجموعات من األدوار من الزجل الرباعى موحد الشطرات مثل النموذج التـالى  

  :من قصة الغزالة

  مشوا فى جنب النبى بالنصر والتمجيد باألربعة اللى اتسموا كل يوم شديد 

  لقم فى جنبـه غزالـه مقيـده بحديـد  إال وبيت منزوى بره الخال وبعيد 

ة من الزجل فى قصص األولياء برواية مـن قصـة   كما نتمثل لهذه الطريق
  :السيد البدوى مع خضرة الشريفة

  قبل الزمـان مـا يفنينـى   اسمع قولى وتفنينى ) ١(

  من عضا النبى رسول اهللا  على بنيه ياقرة عينـى 

  اهللا اهللا يا بدوى جاب اليسره

  كت أديله ساير مالى   البنت دى مين جابها لى ) ٢(

  )٣٧(وأديله جواهر عشره  مـن المـال أديلـه خزنـة 

  اهللا اهللا يا بدوى جاب اليسره

إن هذه الطريقة من التشكيل ألدوار الزجل هى عينهـا التـى يسـتخدمها    
القصص الغنائى الدينى الحديث، فهو يسير فى أدوار من الزجـل علـى شـكل    

القـول أن   ، وهذا ما يدفعنا إلى)السباعية أو الخماسية(مقطعات يتخللها المواويل 
مبدعى هذا القصص قد تأثروا بصورة شديدة بالشكل الفنى لقصـص األنبيـاء   
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واألولياء المنظوم الذى كان يغنيه المداحون وهو النوع األسـبق فـى الظهـور    
تاريخياً، وأنهم وجدوا فيه المثال الذى يشكلون على طريقتـه، وخاصـة ذلـك    

  . ذا النمطالقصص الدينى الذى ظهر فى بداية عهدهم باتباع ه

  فما هو دور المنشد فى نص مدون؟

لقد توصلنا من خالل المقارنة التفصيلية لنص واحد ذى أصل مـدون، أن  
األجزاء الزجلية من النص هى أكثر أقسامه ثباتاً، بينما يحدث التغير الشديد فـى  
جزء الموال، كما يقحم الرواه جزءاً جديداً على النص فى أثناء األداء الغنـائى،  

وهذا القسـم المقحـم علـى    . و قسم النثر الذى يتغير تغيراً شديداً بين الرواةوه
النص هو الذى يعطى الحرية للرواة فى التغيير، ليس فقط من حيث العبـارات  
واأللفاظ، بل من حيث إدخال بعض التفاصيل، وذلك على خالف من نراه فـى  

  .حبته لآلالت الموسيقيةالقسم الشعرى الذى يقيد المؤدى بأوزانه وقوافيه، وبمصا

إن اعتماد هؤالء الرواة بوصفهم أفراد يعرفون القراءة والكتابة على نـص    
مكتوب مسبقاً أمر ال لبس فيه، على الرغم مما رصدناه مـن اخـتالف بيـنهم،    
. ألنـه اختالف ال يحرر النص تماماً مـن تـأثير الـنص المكتـوب الثابـت     

عالقة والتشابه مع النص المكتوب، فالنصوص تحتوى على درجات عديدة من ال
بحيث تتشابه المقطعات الزجلية تماماً أو تكاد، بينما يكون االختالف فـى قسـم   
الموال أساسياً، وفضالً عن هذا يلجأ كل راو إلى شرح بعض األقسام الزجليـة  
نثراً، مما يعطيه الحرية الكاملة فى التغيير، وفى إدخال بعض التفاصيل بحيـث  

وقد ظهرت لنـا االختالفـات فـى    . مختلفاً عن غيره من النصوص يجعله نصاً
أساليب األداء، والمصاحبة الموسيقية بين مؤد وآخر، مما يساعد علـى إيجـاد   

  .التنويعات الملحوظة بين المنشدين

ويصف لنا لورد العالقة بين النصوص المروية عن نـص مـدون ثابـت      
نص الثابت، ففـى أحـد أطـراف    إن هناك درجات عديدة للعالقة مع ال: "بقوله

وفـى  . التدرج، وفى أعلى نقطة منه، تأتى األغنية المستقلة عن النص المـدون 
وتعظم قيمة هذه األغنية . أحـد أقسامه، تأتى األغنية ذات التقاليد الشفاهية النقية

أما فى الطرف اآلخر من التدرج، فإننا نجد األغـانى  . بصورة أكبر ألنها نادرة
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وقد الحظنا بعض المستويات بين هـذين  . النص الثابت المطبوع المحفوظة عن
وال تستطيع النصوص المحفوظة عن ظهر قلب أن تدلنا على التقاليـد  . الطرفين

ويسـتطيع  . منه" نسخة"النقية أكثر مما يدلنا عليه النص المدون ذاته، التى هى 
ـ     وص الباحثون عن طريق الرواة، وعن طريق األغـانى التـى تـأثرت بالنص

المطبوعة، أن يعرفوا الكثير عن التقاليد التى تعرضت للمتغيرات الثقافيـة فـى   
المجتمع التقليدى، وذلك على الرغم من حفظ الرواة لهذه النصوص عن ظهـر  

  .)٣٨("قلب

لقد اختبرنا بعض النماذج الممثلة لما يحدث للنص الثابت أو المدون عندما 
ة يقرأون ويكتبون فى أغلب األحيان، يتحول إلى نص شفاهى، وعندما يتاح لروا

، ووجدنا أن الحفظ )يعرفون القراءة والكتابة(أى أنهم متعلمون، أو شبه متعلمين 
الحرفى لديهم يقف فى تضاد كامل مع النصوص التى تؤلف وقـت األداء، وإن  
كان ذلك ال يمنع من حدوث تغير فى النص، ففى كل مرة تظهر صورة جديـدة  

وهذا أمر طبيعى، إذ ليس هناك نص حقيقى، . يلتها السابقةللنص تختلف عن مث
  :أو نص ثابت تماماً ألسباب عديدة منها على األقل

  .الصعوبة الكبيرة فى إعادة النص فى سياقه السابق -١

إن اإلعادة الحرفية للنص المؤدى غير ممكنة، ألنه لـيس نصـاً مقـروءاً     -٢
ن المـؤدى والمؤلـف   ثابتـاً، مع الوضع فى االعتبار الفـارق المهـم بـي   

  .)٣٩(الفرد

  :ونحن نستطيع حصر المظاهر اإلبداعية فى

  Reproductionإعادة اإلنتاج  -١

يعتمد الرواة على نص مدون للقصة ألفه مؤلف شعبى بمعنى أنـه إعـادة   
ومما يؤكد على هذا إجماع الرواة على أنهم يحصلون علـى  . إنتاج لنص سابق

إنهـم يعتمـدون   . ابل مبالغ من المـال هذه النصوص القصصية من مؤلفين مق
بصورة أساسية إذن على المصدر المطبوع أو المدون، ومن ثم فالتأليف يسـبق  
األداء، مما يجعل المنشد يعتمد على ذاكرته النصية ويقلل من فرص االرتجـال  
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  .وذلك على عكس ما كان سائداً بين الرواة من قبل. )٤٠(بين هؤالء المنشدين

ا أنه ليس هناك نص يؤدى ارتجاالً دون االعتماد علـى  ولكن هل معنى هذ
نص مدون؟ ولإلجابة عن هذا السؤال نجد أنفسنا مسوقين لمناقشة فكرة التقاليـد  

ولقد دافع كثيـر مـن   . الشفاهية الخالصة التى ال تعرف الحفظ الحرفى المسبق
 الباحثين عن هذه القضية، ولكن الميدان أطلعهم على نماذج مـن هـذا الحفـظ   

ومنشـدو القصـص   . ، أو مختلطة معها)أو النقية(ممزوجة بالشفاهية الخالصة 
يمثلون هذا النموذج، شأنهم شأن غيرهم من المبدعين الشعبيين الـذين يتـراوح   
محفوظهم بين الشفاهى الخالص الذى استمع إليه وتناقله من مؤدين آخرين أكبر 

طريـق قراءتـه مـن     منه، وبين المدون ذى المصدر المكتوب الذى حفظه عن
وبعض هؤالء المنشدين يقوم أحياناً بارتجال .كتاب ما دام يعرف القراءة والكتابة

حسب التقاليد الشفاهية النقية، بينما يقوم فى وقت آخر " مؤلف وقت األداء"موال 
بتسميع موال آخر، يكون قد حفظه من كتاب حسب تقاليد الحفظ سلفاً عن عمـد  

الً وسط حـرارة المناسـبة، أو انفعـال جمهـور     وقد يكون مرتج. وعن قصد
  .الحاضرين

وهناك من األمثلة التى تبين أن المنشدين قد يعيدون إنتاج بعض القصـص  
  ولكن إلى أى مدى يمكن أن يغير المنشد فى القصة؟. بتغيير بعض أحداثه

  :يقول الشيخ يوسف فؤاد متخذاً من قصة خاين األمانة نموذجاً

يعنى أخلى الراجل الطيـب   …ت أغير فى القصة أنا ممكن فى بعض حت"
بدل ما هـو فـى    …) معرض سيارت(اللى ساعد صالح عنده دكان كبير 

يشحت "وباردوا لما صالح دخل عليه ما خلتوش  …القصة صاحب ورشة 
واقف  …أنا خليت حوار بينه وبين الحاج السيد صاحب المعرض  …" منه

جه يديه فلوس مرضيش ياخدها  …وبيرد عليه أنا محتاج شغل  …هنا ليه؟ 
دا أنا دخلته بطريقـة   …دا طبعاً كالم مش موجود فى القصة المكتوبة  …

  .)٤١(" …أمال يقول له تعالى ازاى؟  …حوار قدام الناس عشان أشدهم 

  :وعند سؤال الشيخ فؤاد أى المواضع فى القصة أكثر قابلية للتغيير قال
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إللى ما هوش ليك عمره ما (ل حكمه أهم شىء القفلة فى القصة، الزم تشم"
  :الواحد يقول مثالً …) ولم شمل األسرة فى النهاية …يغنيك 

  :واتجمعوا الحبايب وما عدش حد غايب أو بأغنية 

ألن  ……تعطى معنى المسامح كـريم        سماح سماح ياهل السماح
  .)٤٢("دا بيعجب الناس، وتقول شوف سامحه ازاى

دون إلى أسـلوب الترقيـع بمعنـى ترقيـع     وفى بعض الحاالت يلجا المنش
القصص بتغيير وتبديل بعض أقسام النص وترقيعه من نص آخر، فقـد ذهـب   
بعضهم إلى أنه قد يدخل أحداثاً وتفاصيل جديدة فـى القصـة، ويغيـر أسـماء     

  .الشخصيات وبعض سماتها، كما ذهب إلى ذلك الشيخ مجدى عبد الجواد

ض هؤالء الرواة يدخلون تيمات وأحـداث  ويبدو من الوقائع الميدانية أن بع  
قصصية من قصص أخرى فى ثنايا القصة التى يغنيهـا، بمـا يـوحى بـأنهم     
يؤلفـون أقساماً من النص، ولكن هؤالء الرواة قليلو العدد، كما أنهم فى الغالب 

  .من كبار السن الذين تكونت لديهم حصيلة كبيرة من القصص التى حفظوها

يميز المؤدين من قبل أمر قليل الحـدوث، فالمنشـد    إن االرتجال الذى كان
يقوم أحياناً بخلط محفوظه القديم بالجديد، ونعلم أن االرتجال يتطلب تعلم كيفيـة  
ملء اللحظة، واستخالص أكبر قدر من التجربة، عن طريـق شـحذ المهـارة    
المكتسبة، وتوظيفها لالستخدام فى سياق بعينه، ومن ثم فهو قليل الحـدوث فـى   

أما عن التغيرات التى تحـدث  . قسم الزجلى الذى يشكل العمود الفقرى للقصةال
فالسياق االجتماعى، والموقف الثقـافى، والوضـع البالغـى، وموهبـة     "للنص 

األشخاص هى متنوعات تخلق اختالفات واضحة فى التكوين النصى، والنسـيج  
، سـواء كـان   والجمهور نفسـه . النهائى للمنتج القولى أو الموسيقى أو الحرفى

أطفاالً أو كباراً، رجاالً أم نساء، مجتمعاً مستقراً أم جماعة وقتية عارضة، تؤثر 
  .)٤٣("فى طبيعة النـوع الفولكلورى، وفى طريقة عرضه

  تأثير الكتابة على القصص -٢

النص المكتوب جزء من حركة التطور والتحول التى يشـهدها المجتمـع،   
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ى خمسينيات وستينيات هذا القرن فى مصر شديداً ولقد كان التحول نحو الكتابة ف
بعد أن اهتمت ثورة يوليو بإنشاء المدارس وتحول التعليم مـن الكتاتيـب إلـى    
المدارس، مما كان أحد األسباب وراء التحول من الشفاهية الخالصـة، وزيـادة   

ونعلم أن لهذا كله تأثيره الشديد علـى طريقـة   . االعتماد على النصوص الثابتة
اء النصوص وتناقلها ومن ثم روايتها، فالتحول من االعتماد على الشـفاهية  إنش

الخالصة إلى النصوص المكتوبة مسبقاً أو شبه الكتابية، جعل الـرواة يعتمـدون   
  .بسرعة على هذه النصوص

لقد حدث قبل هذا أو عاصره انحسار التقاليد الشفاهية فى روايـة السـيرة   
نقالً عـن لـورد لـدى      Foleyماثلة وصفها فولى ، بما يشبه حالة م)٤٤(الهاللية

ومع ذلك فعنـدما تـدخل    …: "صغار السن من رواة المالحم اليوغسالفية بقوله
الكتابية فى الصورة، فإن الطرق التقليدية لتأليف الملحمة الشفاهية مثل الصـيغة  

"Formula"  والفكرة ،"Theme"   والتنميط القصصى، تفقد كلها سبب وجودهـا .
كما هى بالنسبة لمغنـى المالحـم   (نص الثابت نفسه إذا أتيح للحفظ الحرفى وال

وفى هذه الحالة أيضاً، فإن التأليف . ، فإنه يؤرخ لموت التقاليد الشفاهية)الصغار
يصبح مركزاً على نموذج خاص، وهو نموذج يرتبط بالـذاكرة، وعلـى تعـدد    

لشفاهية ال تتحـول أو تتبـدل   إن التقاليد ا …األشكال التى تجعل التقاليد تتهاوى 
إلى تقاليد كتابية للملحمة، ولكنها تتزحزح شيئاً فشيئاً إلى المؤخرة، حتى يحكـم  

  .)٤٥(" …) أى تختفى تماماً(عليها باالختفاء 

إننا نكتشف كذلك أن هناك عالمات وشواهد فى النصوص ذاتها تشير إلـى     
شـفاهية خالصـة، ففـى    حقيقة أنها ذات أصل كتابى أو محفوظة عنه، وليست 

التقاليد الكتابية الكاملة التطور فى عالم األدب، فإن الصيغ ال تكون موجـودة، إذ  
. ال حاجة لها، وقد يكون هناك بعض العبارات المكررة، ولكنها ال ترد اال قليالً

وهكذا فإن الطرز األساسية الكامنة خلف الصيغ تتغير، واألبيات تكون فريدة، أو 
فى الشعر الشفاهى الخالص، فإننا نتعامل مع عمليات  أما. )٤٦(ذلكأنها تستهدف 

، واإلرسـال  )وقت األداء(جزئية ومركزة يتداخل فيها التعليم الشفاهى، والتأليف 
  .الشفاهى، وتبدو هذه العمليات جميعاً وجوهاً مختلفة لنفس العملية
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  تدهور التقاليد الشفاهية -٣

التى سببها المذياع ومـن بعـده التلفـاز، أو    تتوطد حالياً الشفاهية الجديدة   
وهناك  …: "عنها Jack Goody  مرحلة التفاعل بين الشفاهية والكتابية التى يقول

أوضاع هامشية يبقى فيها األدب المنشأ والمؤدى شفاهياً مستقالً عـن الكتابيـة،   
أيضاً قد وفى حالة معينة . وفى ناحية ثانية قد تؤثر الكتابية على اإلنتاج الشفاهى

، وقـد  )يستظهر بدون استخدام كتـاب (وينتقل شفاهياً ) يسمع(يؤدى هذا شفاهياً 
وهذه الحالة األخيرة التى تبدو لنا فـى القصـص    ،)٤٧("يكون األصل مؤلفاً كتابة

فعندما تعيش الشفاهية والكتابية جنباً إلـى  . الغنائى لدى المنشدين الصييتة حالياً
يمكن اإلدعاء بأنه ال يوجد الشكل الشفاهى الـذى   جنب فى المجتمع نفسه، فإنه

يستطيع أن يبقى غير متأثر بوجود االتصاالت الكتابيـة، خاصـة وأن األخيـر    
  .يرتبط بالمكانة العالية لنوع أو آخر

مشـيراً إلـى   " الفضلة الشفاهية"لقد منحنا والترج أونح اصطالحاً مفيداً هو   
ولكـن   …لكتابية بعد إدخـال الكتابـة   الخصائص الشفاهية التى تبقى فى عالم ا

كان ينتـوى  " الشفاهية والكتابية"الخصائص الشفاهية التى قال بها أونج فى كتابه 
  .)٤٨(بها تغطية مناطق أكبر من األدب

  :إن هناك مظاهر عديدة لتدهور الشفاهية منها  

الشخصيات "قلة اعتماد القصص الغنائى موضوع بحثناً شيئاً فشيئاً على ) أ(
حتى أنه يتحرك حالياً فى يسر نحو الحياة االجتماعية العادية المألوفة  )٤٩("لثقيلةا

فالشخصيات الثقيلة هى إحدى سمات الشفاهية التى بدأت فى . يستقى منها أبطاله
التقلص، فقد خلقت الكتابة فى المجتمع جنساً جديداً، يعيش حياتـه فـى دائـرة    

قصص الشفاهى الذى طالما بقيت مناسـباته  متوازنة مع بقايا لل) شفاهية/كتابية(
  . نفسها دون تغير، كبعض نصوص قصص السيرة الهاللية على سبيل المثال

هناك مظهر آخر صاحب ازدياد المادة المطبوعة فى المجتمع، وتعلم ) ب(
الكثير من الناس القراءة والكتابة مما زاد االعتبار تجاه التعلم، وتجـاه األفـراد   

ويتحول الرواة تدريجياً إلى متعلمين، ونتيجة لذلك فإن نشـاطهم   .المتعلمين فيه
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فهناك ضغوط . الثقافى يفقد االهتمام نحو القصص التقليدى، ومن ثم يندثر تماماً
ألن ينضم إلـى المجموعـة المعتبـرة مـن     ) األمى(على المنشد غير المتعلم 

اً عارفاً تمامـاً  المتعليمن، وال يعنى ذلك بالضرورة فى البداية، أنه يصبح شخص
باألدب الكتابى فى الحال، وإنما يستسلم للضغط الكتابى عليه، ويلجأ إلى حفـظ  
القصص ذى المصدر الكتابى، شأنه تماماً شأن غيره من المنشـدين المتعلمـين   
الذين إما يؤلفون قصصهم، أو يغنون قصصاً ألفها شخص آخر لهم، وينشأ مـن  

  . ية وإن احتفظ ببعض السمات الشفاهيةهنا األسلوب االنتقالى نحو الكتاب

وهكذا استسلم القصاص إلـى االنتشـار الواسـع للقصـص ذى األصـل        
المكتوب، واعتمد معظم المنشدين على الحفـظ الحرفـى للـنص مـع بعـض      

إن األجيال الصغيرة منهم "االختالفات النصية التى تظهر وفقاً لبراعة كل منشد 
لم يستطيع أن يفعل ما يفعلون بشكل أفضل، كأن تعجب بالكتابية، وتعتقد أن المتع

يعيد خلق قصة طويلة بعد سماعه إياها مرة واحدة، ولكن هذا هو بالتحديد ما ال 
  .)٥٠("يستطيعه المتعلمون الكتابيون، أو هم ال يفعلونه إال بشىء من الصعوبة

بدأ شباب المنشدين الصييته فى تعميم االتجاه نحـو حفـظ القصـص    ) ج(
من مصادرها المكتوبة، بل إنهم تعدوا ذلك إلـى حفظهـا مـن أشـرطة     حرفياً 

التسجيل الصوتية للمنشدين اآلخرين، بما يعد اندفاعاً نحـو تقنيـة جديـدة فـى     
. أساليـب الحفظ والرواية، قد تحفظ التوازن بين الشفاهية والكتابية لفترة أطول

  .مما ورد تفصيله فى مكان آخر

لمؤمنين بفكرة النص الثابت، تـأثراً بالغنـاء   ظهر جيل من المنشدين ا) د(
هـل  . الحديث، مما أفقدهم سمة العقلية الشفاهية ويدفعنا هذا إلى تساؤل جديـد 

تحول المنشدون إذن إلى كتابيين؟ واإلجابة عن هذا التساؤل هى بـالنفى، ألنـه   
هية وإن كان هؤالء المنشدون قد تحولوا عن التقاليد الشفاهية الخالصة، فإن الشفا

ذلك أن االسـتماع إلـى   "الجديدة التى يمارسونها تولد إحساساً قوياً بالمجموع، 
كلمات منطوقة يشكل السامعين فى مجموعة، أو جمهور حقيقى، تماماً كمـا أن  

لكن الشفاهية . النصوص المكتوبة أو المطبوعة تجعل األفراد يخلون إلى أنفسهم
من تلـك التـى تولـدها الثقافـات      الجديدة تولد إحساسا بمجموعات أكبر بكثير
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، على حد Global Villageالعالم القرية، "فنحن نعيش اآلن فى . الشفاهية األولية
تعبير ماك لوهان، وفضالً عن هذا، كان الشعب الشفاهى قبل الكتابـة ذا عقليـة   
جماعية، ألنه لم تكن ثمة بدائل ممكنة، أما فى عصر شـفاهيتنا الجديـدة، فقـد    

عقلية جماعية عن قصد وتعمد، فالفرد يشعر أنه بوصـفه فـرداً،   أصبحنا ذوى 
  .)٥١("يجب أن يكون لديه حس جماعى

فقـد  "لقد أثر عالم الشفاهية على عالم الكتابية من حيث سـبقه التـاريخى،     
، وهى استخدام الكلمة نفسها فى بداية Anaphoraأعطانا عالم الشفاهية ما يسمى 
، وهى استخدام الكلمة نفسها فـى  Epiphoraنا كل مجموعة من األبيات، وأعطا

أى تسـاوى  ( Parallismنهاية كل مجموعة من األدبيات، وأعطانـا المـوازاة   
، والتجنيس، والقافية سواء فى الوسط أو فى النهاية،وأعطانا القـدرة  )الشطرات

على التركيبة المتوازنة، باختصار، فإن شعريتنا مشتقة من عالم الشـفاهية مـع   
  .)٥٢("وتعديالت جاءت متأخرة أو استحدثت بواسطة عالم الكتابية إضافات

وأخيراً فإننا نستطيع القول أن المنشدين الصييتة يتعاملون مع فصيلة خاصة   
لها طبيعتها الخاصة، ومثل هـؤالء ممـن يحفظـون    ) النصوص(من القصص 

ـ  ون نصوصهم من المدون، مع ما قد يستبقى لديهم من الحصيلة الشفاهية، يحمل
ويتحول التأليف الشفاهى لديهم إلـى أداء  . فى النهاية حصيلة خليطاً فى األصل

بمعنى إعادة إنتاج، ساعد عليه استحداث الكتابـة، وانتشـار   . متنوع لنص ثابت
النصوص المطبوعة بصورة الفتة، فضالً عن أن هذا القصص قصير نسبياً إذا 

ظروف مختلفة تدفع الـرواة  ما قورنت بقصص السير الشعبية، وألننا نعيش فى 
  . فى هذا االتجاه بشدة

  
  السياق الثقافى واالجتماعى: ثانياً

  المناسبات) أ(

لما كانت المناسبات التى يؤدى فيها منشدو القصص مادتهم ما زالت تتنوع 
بين المناسبات الدينية، والمناسبات غير الدينية، فإن المنشدين يجـدون فرصـة   

  .كان من المالحظ تقلص عدد من هذه المناسباتأكبر لمجال أدائهم، وإن 
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فأما المناسبات الدينية فتتمثل فى مولد النبى فى شهر ربيع األول وتمتد إلى 
شهر ربيع الثانى، وفى موالد األولياء فى المدن والقرى، وفى الليالى التى تقـام  

وتتمثـل  . هجرة النبوية وغيرهـا ألهل اهللا، أو فى ذكرى اإلسراء والمعراج، وال
بمناسبة نجـاح االبـن، أو   (المناسبات غير الدينية فى إقامة االحتفال وفاء لنذر 
، وفـى مناسـبات الـزواج،    )شفاء من مرض، أو احتفاالً بمولود، أو فكاً لكربة

  .وختان األوالد وغيرها من المناسبات التى أصابها التغير

السن من المنشدين إلى التراجع الشديد  ويشير كثير من الرواة وخاصة كبار
فى المناسبات التى يؤدون فيها، وخاصة المناسـبات غيـر الدينيـة كـاألفراح     
واالحتفال بالمولود وختان األوالد، ويرجعون ذلك إلى انتشار أجهـزة اإلعـالم   
كالتليفزيون، وانتشار التعليم، ووسائل التنوير األخرى التى قللت مـن اهتمـام   

ه المناسبات فقد كانوا يدعون إلى حفالت العرس كثيراً ولكنها تقلصت الناس بهذ
عما كانت عليه فى الماضى، وأن عادة دعوتهم إلى إحياء األعراس تجد قبـوالً  
لدى بعض المتدينين، الذين يفضلون المدائح والقصـص الـدينى واألخالقـى،    

ـ   اكل بـين  ويرفضون فرق الشباب والرقص والغناء األمر الذى قد يثيـر المش
  . الشباب فى القرى

وكانت مناسبة ختان االبن على سبيل المثال تحظى باهتمام أبنـاء الثقافـة   
إن الختـان يعـد   : الشعبية، وقد عبر عن ذلك األستاذ أحمد رشدى صالح بقوله

تجربة للزواج له حنة وزفة، وتجمع فيه النقوط ، وتتبادل الهدايا، وأحيانـاً يقـع   
  .)٥٣(كبر أو قريبضمن حفل زواج األخ األ

أما فى الوقت الحاضر فقليالً ما يدعى منشدو القصص لمثل هذه المناسبة، 
ويذكر الـرواة أن  . وفى حالة دعوتهم إليها، فإنهم يكثرون من المدائح واألغانى

اتجاه الناس لدعوتهم بمناسبة االحتفال فى سبوع المولـود أصـبح أمـراً قليـل     
الل الرصد الميدانى، التقلص الكبيـر الـذى   ولقد الحظ الباحث من خ. الحدوث

  :وتقف وراء ذلك عدة عوامل منها. أصاب االحتفال بهذه المناسبات حالياً

يحرص األهالى فى عدد كبير مـن القـرى علـى    : العادة أو التقليد -١
تقام كل عام يدعى إليهـا أحـد   " عادة سنوية"االحتفال بالموالد المحلية، بوصفها 
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، حيث يمثل االستماع إليه ليلة فى العام مجاالً للمتعة بالنسـبة  المنشدين الصييتة
كما يرى أبناء عدد آخر من القرى أن إهمال هذا التقليد يعـد تقصـيراً   . للقرية

منهم، وتقليالً من شأن قريتهم أمام أبناء القرى المجاورة لها التى تنافسـها فـى   
خر من القرى يتجـه إلـى   ومع ذلك فقد لو حظ أن أهالى عدداً آ. االتجاه نفسه

التركيز على األنشطة المحلية األخرى مثل بناء المدارس، وإقامة مشاريع قروية 
  .بالجهود الذاتية، مما يقلل رغبتهم فى دعوة المنشدين لالحتفاالت فى هذه القرى

تسهم أجهزة اإلعالم المحلية فى انتعاش هـذا  : أجهزة اإلعالم والثقافة -٢
فمن المالحـظ أن القنـاة السادسـة    . ة عوامل انحسارهالنمط القصصى ومقاوم

وإذاعة وسط الدلتا، قد أسهمتا بصورة ما فى تغذية اهتمام النـاس بالمنشـدين،   
فعلى سبيل المثال يشكل إذاعة برنامج للفنون الشعبية لعدد من هؤالء المنشـدين  

ى قـراهم  مجاالً جديداً مؤثرا فى بث الروح لدى أبناء القرى لدعوة المنشدين إل
  .فى احتفالهم السنوى

هكذا الحال بالنسبة لما يقوم به جهاز الثقافة الجماهيرية ممثالً فى قصـور  
وبيوت الثقافة المحلية التى تحرص على دعوة المنشدين إلحياء بعض احتفاالت 
شهر رمضان الكريم، أو مشاركتهم فى المناسبات الدينية المختلفة بحضور كبار 

  .ما يفتح أمام المنشدين فرصة جديدة لالنتشارموظفى المحافظة، ب

يستدل الباحث كذلك بما يتركـه  : اهتمام الجامعين الميدانين والباحثين -٣
اهتمام الباحثين المصريين واألجانب بجمع ودراسة أنواع الفولكلور المختلفة فى 
 العمل على استمرار هذه األنواع، وعلى إعادة اهتمام الناس بمناسـباتها، فعلـى  
سبيل المثال كان لحضور أحد الباحثين األجانب لمحافظة الغربية، وإجرائه بحثاً 
ميدانياً مع الشيخ طلعت هواش، وبعض المنشدين اآلخرين أثره الكبيـر علـى   

وكان األمر كذلك فيما الحظه . اهتمام الناس بالشيخ طلعت، وإلى أهمية ما يؤديه
فى عدد من القرى، فقد تعـددت   صاحب هذا البحث، وهو يتابع هؤالء المنشدين

  .أسئلة الناس وبدأ اهتمامهم يتجه نحو المنشدين من جديد

لقد حاول الباحث الوقـوف علـى مـدى     :الظروف الخاصة بكل قرية -٤
التغير الذى طرأ على اتجاه المشاركين فى المناسبات المحلية كاالحتفال بمولـد  
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سبة المحلية السنوية الحتفال أحد أولياء القرية، ومن ثم حرص على حضور المنا
ولى القرية، وذلك فى أعـوام  " سيدى أبو هاشم"قرية سبطاس مركز طنطا بمولد 

 ١٩٩٦والحظ الباحث ازدياد عدد الجمهور فى احتفـال عـام   . ١٩٩٦، ١٩٩٥
وقد أرجع الرواة مـن أبنـاء   ). مجدى عبد الجواد(الذى دعى إليه المنشد نفسه 

   -:القرية ذلك لسببين

أقيم يوم الخميس ليلة الجمعة مما شجع عدداً من  ١٩٩٦احتفال عام  إن -١
أبناء القرية على السهر، وخاصة العمال والموظفين، على عكس ما حدث عـام  

  .حيث أقيم االحتفال يوم الجمعة ليلة السبت الذى يمثل يوم عمل ١٩٩٥

فى شهر سبتمبر، حيث كان الطقس ال يـزال   ١٩٩٦إقامة احتفال عام  -٢
فـى شـهر    ١٩٩٥يفاً، مما شجع الجمهور على السهر، بينما كانت ليلة عام ص

  .نوفمبر حيث يميل الجو إلى البرودة

وقد لوحظ التأثير الشديد للمد الدينى الذى يلعب دوره فى بعـض  
القرى فى اتجاه تقليص االحتفال بالمولد للولى المحلى ممـا يقلـص   

وتلعـب األبعـاد   . القرى بدوره االتجاه نحو دعوة المنشدين إلى هذه
االقتصادية دوراً مهماً فى إقامة هذه االحتفاالت كما سبقت اإلشـارة،  
فبعض القرى تميل حالياً إلى االهتمام بالمرافق الصـحية والتعليميـة   

  . وغيرها، وتصرف النظر عن االحتفاالت السنوية للقرية

الهـا  وقد يتسبب وفاة أحد وجهاء القرية أو المهتمين بإقامة احتف
السنوى بمناسبة الولى فى إلغاء االحتفال أو تأجيله، وقد يقـوى تيـار   

كما حدث فى (المعارضين لالحتفال فى أحد األعوام فيعمل على إلغائه 
، إلى أن يتولى أحد األشخاص ذوى المكانة )١٩٩٧قرية سبطاس عام 

  .فى القرية هذه المهمة فيحشد لها أهـل القرية من جديد

ناك من العوامل العديدة والمتنوعة التى تقف وراء والحقيقة أن ه
اتجاه الناس نحو إقامة هذه المناسبات، بما يحتاج إلى دراسة خاصـة  

فمن األمثلة الميدانية لم يجـد  . ترصد ذلك فى عدد من قرى المحافظة
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الباحث تفسيراً دقيقاً لحرص أهالى قرية شبراً بابل على إقامة مولـد  
شد إليه سنوياً، بينما انصـرف أهـالى قريـة    ولى القرية ودعوة المن

العامرية المجاورة لها عن إقامة االحتفال، وقد يرجع ذلـك بصـورة   
كبيرة إلى قلة اهتمام الشخصيات المؤثرة فى القرية كالعمدة أو أحـد  

. أثرياء القرية، أو أحد أتباع الطرق الصوفية بإقامـة هـذا االحتفـال   
مهمة تهتم باالحتفال عنصـراً   ويبقى هذا العامل وهو وجود شخصية

  .أساسياً فى هذا الصدد

  التحول فى المضامين من الدينى إلى االجتماعى: ثالثاً

لكى نتعرف على ما يسود اآلن من قص شعبى غنائى فى منطقة 
البحث، يتحتم علينا أن نبدأ بالقص الدينى الذى ساد مدة من الزمن، ثم 

إلى جواره، بل ويقلـل   أفسح المجال للقصص االجتماعى لكى يظهر
فالمبدع الشعبى يرتكز على التـراث الـدينى،   . من روايته إلى حد ما

ويستمد من قصص القرآن وخاصة قصص األنبياء وقصص السـيرة  
التى اختلطت بالمعجزات خيوط قصصه الدينى، ولكنه اتجه إلى الحياة 
االجتماعية فى مرحلة تالية محاوالً أن يعكس معطياتها فى قصصـه  

  . لجديدا

وال نقصد بالتحول الذى طرأ على القصـص هنـا انصـراف    
المبدعين تماماً عن القصص الدينى، وإنما نقصـد بـالتحول ظهـور    
القصص االجتماعى، ثم احتالله مساحة كبيرة فى الرواية الحية ممـا  

وسوف نشير فيما يلى لبعض النماذج . أدى إلى تقلص القصص الدينى
التراث الدينى، ثـم نتبعـه بالقصـص    من القصص الذى ارتكز على 

االجتماعى محاولين أن نتبين األسباب التى دعت إلى التحـول مـن   
  .القص الدينى إلى القص االجتماعى

  مضامين القصص الدينى) أ(

القصص المنظوم الذى وجد مدوناً وكان يتغنى به المداحون، كان 
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سـبيل   يدور حول المعجزات النبوية و كرامات األولياء، ومنه علـى 
  -:المثال

قصة  –سارة وإبراهيم الخليل، وهاجر وإسماعيل : قصص األنبياء -أ
  .أيوب لما ابتلى

قصة الجمل والغزالـة، قصـة زواج   : قصص المعجزات النبوية -ب
  .النبى بالسيدة خديجة

قصة خضرة الشريفة وكرامـة السـيد   : قصص كرامات األولياء -ج
وفاطمة بنت برى، وقصـة   البدوى حين أتى بها،وقصة السيد البدوى

  .إبراهيم الدسوقى مع التمساح

إننا نجد عدداً من القصص الذى بنى على القصص السابق ذكره 
  :سرية ومنها. فى دواوين محمد على

، وقصـة راعـى   )٥٤(قصة حبيب بن مالك وانشقاق القمـر  -أ
  األغنام، وقصة فضلون العابد

  .)٥٥(قصة شكوى الجمل ونطق ذراع الشاة -ب

صة قميص النبى، وقصة زواج النبى من السيدة عائشـة،  ق -ج
  .)٥٦(وقصة التفاحة

  .)٥٧(قصة الرحاية، وقصة الحلة -د

قصـة صـالح وصـالحة، وقصـة ميمونـة وزوجهـا        -هـ
  .)٥٨(اليهودى

  .)٥٩(قصة هند وبشر -و

باإلضافة إلى عدد من قصص األنبياء مثل قصة أيـوب عليـه   
  .يلالسالم، وقصة الخليل مع ولده إسماع

نخلص من هذا إلى أن القصص الدينى الحديث بنى على أرضية 
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من القديم، فتلقفه المنشدون الصييتة، وبدأوا فى غنائه بمصاحبة عـدد  
كبير من اآلالت الموسيقية، كما كان األمر نفسه قد حدث مـن قبـل   
بالنسبة للسيرة المروية التى راح شعراؤها فى الدلتا يستبدلون بالربابة 

لموسيقية من عود، وكمان، ورق، وصفارة، وغيرهـا، بمـا   اآلالت ا
  .يمثل موجة عامة من التغير شهدتها هذه الفنون الغنائية القصصية

  :قصة الخليل وولده إسماعيل: ومن قصص األنبياء

وتبدأ الرواية الحديثة لقصة إبراهيم وولده إسماعيل التى يعتمـد  
حمد بوصفه مـدخالً  المنشدون فيها على نص ابن سرية بمدح النبى م

وتذكر القصـة  ). جد النبى الهادى(لربط نسبة بالجد األكبر إسماعيل 
بشارة اإلله إلبراهيم بعد يأسه من أن تكون له ذرية، ثم بشارة إبراهيم 

وتفصل القصة عاطفة الغيـرة لتـى   . لزوجته هاجر بميالد إسماعيل
إسـماعيل  لحقت بسارة وتصف النار التى اشتعلت فى قلبها بعد ميالد 

  :تقول

لمــا كملــت 
  أيامهـــا

ولـدت ولـد 
  هـو أمالهـا

زعلت وغـارت 
  ضرتهــا

سارة وقاد فى 
  جسمها نـار

قالت له خدها على 
  الخلـوات

ارميها بها من 
  غير رحمات

زعل الخليل وازدادد 
  حسرات

وقف أمام االتنين 
  محتــار

إلـى اهللا   ويذعن إبراهيم لطلب سارة، كما تسلم هـاجر أمرهـا  
ويتركها إبراهيم هى وطفلها فى القفر، ثم ينتقل النص إلـى وصـف   
معاناة األم وولدها إلى أن يضرب األرض برجليه فتنبثق عين زمـزم  

) الـذبيح (ويهتم النص كثيراً بتفاصيل الذبح ونداء إسـماعيل  . مدراراً
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  .انطالقاً من مرتكز دينى خالص

ذوا من القـرآن الكـريم   والواضح أن المبدعين الشعبيين لم يتخ
وحده مصدراً لقصصهم، بل إنهم اعتمدوا على المـدونات التراثيـة   

فاإلشـارات  . الدينية، والروايات الشعبية السـابقة للقصـص الـدينى   
القرآنية لهذه القصة على سبيل المثال وردت فى بضـع آيـات فـى    

  .سورتى إبراهيم والصافات

المنشـدون علـى    وأما قصة معجزة اإلسراء والمعراج فيعتمـد 
النص المدون فى ديوان ابن سرية، وهو يتقلص تقلصاً كبيـراً عـن   
النص السابق القديم للقصة المنسوب للغبارى، فيستهل القصة بمـدح  

  :النبى وفضل ليلة اإلسراء

أال يـا ليلة 
  اإلســراء

أشيد ألجلك 
  الـدررا

ألن المصطفى 
  أسـرى

هنالك فيك يا 
  بشرى

لمقطعات الزجليـة والمواويـل، ويـذكر أن    ثم يقسم النص بين ا  
مـن نومـه   " صلعم"المالكين جبريل وإسرافيل كليهما قد أيقظا النبى 

ودعياه ليكلم ربه، وأنهما شقاً صدره ليطهراه من الوبال، وقـد لبـى   
  :النبى النداء وصعد إلى بيت المقدس بالبراق الملجم

البـراق جالـه 
  ملجـم

ـــن   ـــل م ج
  أنـش ونظـم

ــى  ـــد مش  ق
  والكل عظـم 

نحو بيـت قــد  
  زهـا لـه

ــق  ــى الطري ف
  شاف الزناه

واللـى تــارك  
  الصــاله
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واللــى أكـــل 
  مـال أخاه

ـــد   ــل واح ك
  شـاف مآلــه

صلى باألنبياء إمامـاً، ولكنـه ال   " صلعم"ويذكر النص أن النبى 
ثـم  . يفصل الحديث عن سكان كل سماء، وما دار بين النبى والمالئكة

ويأتى . م ربه فى جالل وسجد إليه، وطلب منه الخير ألمتهإن النبى كل
النص بعد ذلك إلى ذكر الصالة التى فرضت خمسون فى البداية، ثـم  
خففت حتى صارت خمساً بعد أن نصح موسى عليـه السـالم أخـاه    

بأن يعود إلى ربه ويطلب منه تخفيفها، ويتوقف النص " صلعم"محمداً 
  :إلى مكة عند هذا الحد فيذكر عودة النبى

ــى   ــع النب رج
  بالفضل العالـى

وبشر قومه بكل 
  معالـى

منهم من صـدق  
  باإلجمالـى

واللى كذب يـا  
  بئس مالـه

ومن قصص المعجزات يحكى الشيخ محيى الموزى قصة انشاق 
القمر بشئ من التفصيل بالسمات األساسية فى القصة، ولكنه يضـيف  

بكثيـر مـن األحـداث     إليها كثيراً من التفاصيل والتعليقات ويطعمها
والعظات من الموروث الدينى، وتتلخص القصة عند الشيخ المـوزى  
فى أن أبا جهل أحد أعداء النبى الكبار يلجـأ إلى أحد أحبار اليهـود  
وهو حبيب بن مالك محاوالً االستعانة بمكره ومكائده لتعجيز الرسول 

النبى وفكر حبيب فى األمر واستقر رأيه على أن يطلب من ". صلعم"
أن يأمر القمر فى آخر ليلة من الشهر أن يخرج بدراً كامالً ثم " صلعم"

. ينشق له نصفين، ثم ينزل إلى األرض ويطوف بالكعبة سبع مـرات 
  .وأما المعجزة الثانية التى طلبها فهى أن يبرئ ابنته الكسيحة

ويحدث أن ترى زوجة حبيب فى منامها طيراً أبيض نازالً مـن  
جناحيه، ثم يهبط إلى ابنتهما الكسـيحة فيحملهـا علـى    السماء ناشراً 
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جناحه وكان معنى ذلك أن محمداً سوف يستطيع إبراءهـا، وتعجـب   
حبيب من هذا األمر، ولكنه سـار مع أبى جهل، وقبل أن يصل إلـى  

أخفى ابنته فى خيمة ثم طلب من النبى أن يـأتى  " صلعم"مجلس النبى 
ر فنزل جبريل إلـى النبـى فـى   بالمعجزة األولى وأن يخبره بما يفك

  :الحال وأخبره بأمر ابنة حبيب الكسيحة

ــس   ــب ب ــى طل أن
  مخبيــه

لو كنت صادق قل 
  لى عليـه

نظر النبـى لحبيـب   
  بعينيه

طلبك أنـا عارفـه   
  يـا حبيـب

بنتــــك معــــاك 
  ومخبيهــا

وليـه بتسألنــى 
  عليهــا؟

ســــقيمة لكــــن 
  حادويهــا

وبقــدرة القـادر 
  حاطيـب

إلى الخيمة التى بها الكسيحة ويمسح بيـده  " صلعم"نبى ويصل ال  
الشريفة على جسمها فتدب فيها الحركة وتقف من توها، وتلقى الفتـاة  

. السالم على النبى وتشهد أن ال إلـه أال اهللا وأن محمـداً رسـول اهللا   
. ويندهش حبيب عندما يدخل على ابنته فيجدها صحيحة ويسلم سـراً 

" صـلعم "ء المعجزة الثانية، يخـرج النبـى   وفى الوقت المحدد إلجرا
بصحبة حبيب وأبى جهل وأتباعه من المنكرين إلى جبل أبى قبـيس،  

إلى الجبل، وينادى القمر أن يظهر بدراً، وفـى   " صلعم"ويصعد النبى 
الحال يظهر القمر بدراً كامالً، ويقترب من األرض، وينشق نصـفين،  

الكعبة سبع مرات، فما كان ويلقى السالم على النبى الهادى ويطوف ب
من الحاضرين أال أن أعلنوا إسالمهم، وصعد حبيب إلى الجبل وأعلن 

  ".صلعم"شهادته أمام المأل، وظل أبوجهل على إنكاره للنبى 

والقصـة  . وأما عن قصة الغنام، أو الطفل فهى معجزة أخـرى   
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" صلعم"حسب رواية الشيخ مجدى عبدالجواد تحكى عن خروج النبى 
وفى أثناء الرحلة نفـذ طعامهمـا،   . بى بكر الصديق لفتح الشامهو وأ

فذهب أبوبكر ليبحث لهما عن طعام، فوجد صبياً يرعى الغـنم، ولـم   
فطلـب  " صلعم"يكن الصبى مسلماً، وحدثه أبوبكر الصديق عن النبى 

التقى الغالم . الصبى أن يذهب معه ليرى هذا النبى الذى تظله الغمامة
ى عن طعام، فأخبره أن لديه بقية قليلة من لبن شاة ال بالنبى فسأله النب

تكفى طفالً صغيراً، فلما أحضر الغالم اللبن شرب منه النبى وتبقـى  
  :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

  حضر فاض اللبـن منـه وشرب جميع من

  بص الغالم فى االناء وجـد اللـبن هـوه

  هلــل وقـال للنبـى دى معجـزه منـه

ومن ثم أعلن الغالم إسالمه، وبلغ ذلك والد الغالم فحبسه سـبعة    
وفى الحبس جاء النبى للغالم وفك قيـوده فخـرج مـن    . أيام وعذبه

بل إنه عرض حبسه، ووصل إلى حضرة النبى ورفض العودة ألبويه، 
عليهما اإلسالم، وهنا اشترط األب على النبى أن يحقق ثالث معجزات 
قبل أن يعلن إسالمه وهى أن يجعل نخلة يابسة تخضر، وأن يتفل فى 

  :بئر مالحة فيجعل ماءها عذباً، وأن تكلمه الحية

  ناشـف ومالـح وقاتـل فـى الـورى سمـه

  نادى عليه يا محمد عاوزين نشوف المعجزة منه

ولمس النبى النخلة فاخضرت، وتفل فى البئر فصـارت عذبـة،     
ولما رأى اليهودى ذلـك أعلـن   . وكلمته الحية وطلبت منه  الشفاعة

  .إسالمه
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تحكـى  . ومن نماذج قصص الصالحين، قصة فضـلون العابـد    
، وقد "صلعم"القصة المروية أن رجالً زاهداً كان يعيش فى عهد النبى 

لب من على ابن أبى طالب أن ينصـره إذا  أوصى به النبى خيراً، وط
  :ما حاطت به شدة

يـارب يــا 
  متعــال

حقـق لنـــا  
  اآلمــال

ـــم  وانظــ
  األقــوال 

فى بطـل مـن  
  األبطـال

ـــد  ــى عه ف
  طـه الزيـن

كان فيـه يــا   
  حاضريـن

صالح مــن  
  الزاهديـن 

وكـأن بهــى  
  الجمـال 

ــمه  اســـ
ـــون  فضلـ

  العابـد

راكـع للــه 
  دوساجـ

أخبـر عنـه 
  األماجـد

أحمـد رسـول 
  اللــه

ــة  أربعـــ
ـــون  فضلـ

  منهـم

ــن   ــى الحس ف
  مفيش منهـم

آدم ويوسـف 
  أحسنهـم

أحمـد بهــى  
  الجمـال

حاولت امرأة فاتنة من نساء العرب أن تغرى فضلون، وظلـت    
تطارده وتتعقبه، فهرب منها وسافر فى قافلة للحج، ولكن المرأة مـن  
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ولما يئست المرأة مـن  . بعته وكررت محاوالتها معهشدة غرامها به ت
تحقيق مرادها، راحت تحيك لفضلون المكائد  وتدبر له التهم، فاتهمته 
بسرقة عقدها وكيس المال من متاعها، واتهمته عـالوة علـى ذلـك    
بارتكاب الفاحشة معها مما تسبب فى صدور أمر من الخليفة عمر بن 

ن من معين سوى أن يلجأ إلـى  لم يجد فضلو. الخطاب بحبس فضلون
اهللا تعالى يشكو إليه حاله، فاستجاب له ربه، وجاءه علـى بـن أبـى    

ودافع عن فضلون وأظهر " صلعم"طالب فى حبسه، ونفذ وصية النبى 
  :براءته

  مسك الصبية على ونادى وقال يا حـق

  أظهر بقى الحق ال يخفى عليك الحـق

  وضربها بالسوط نزل الطفل نطق الحق

  أبويـا ريحـان عبـد أمــى وقـال

  وفضلون برئ، وأنا ما أقلش أال الحـق

وهذه القصة تعيد إلى األذهان كرامة نطق طفل جريج العابد، ومعجزة 
  .نطق المسيح عليه السالم، وغالم يوسف

إن النماذج السابقة من ذى المصدر الدينى التراثى تمثل المرحلة   
رواية السيرة وما يحكى اليـوم  السابقة للقصص الغنائى التى تقع بين 

فالمبدعون الشعبيون يتحاوبون مع . بعد أن انتشر القصص االجتماعى
حاجات المجتمع، فإذا عزف جمهورهم عن سماع لون ما من ألـوان  
القصص، فإنهم بذكائهم يقللون مـن هـذا اللـون، أو يعـدلون فيـه      

هم إال وهم ال يقدمون لجمهور. ويطورونه ليتالءم مع متطلبات الناس
ما يستهويهم ويجذبهم، كما كان تجديد الرواة أو خروجهم عن المألوف 
فى إطار عملية داخلية خفية تحكم هذا النوع األدبى، وبصفة خاصـة  

  . من حيث المضمون
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فهل استمر هذا النمط من القصص الغنائى الحديث منحصراً فى 
نجيب القصص الدينى أو القصص ذى المصادر الدينية فقط؟ هذا ما س

  :عنه فيما يلى

  الحصيلة القصصية للمنشدين ومراحلها

سبق أن ذكرنا من خالل عرضنا لنشأة المنشـدين الصـييتة، أن   
كبار السن بدأوا حياتهم بحفظ القصص الدينى بصفة خاصة، ولكـنهم  

وقد وصلنا إلى هذه النتيجـة  .. تحولوا إلى حفظ القصص االجتماعى
  :من خالل وسيلتين هما

  ة بين المحفوظ القصصى لكبار السـن وصـغار السـن مـن      المقارن -١
  .المنشدين   

  .تتبع المحفوظ القصصى لمنشد واحد على مدى حياته الفنية -٢

أما الحصيلة األدبية غير القصصـية المتمثلـة فـى المواويـل     
واألغانى الدينية فى المدائح النبوية، وفى بعض المواويل والقصـائد  

اً مشتركاً مستمراً لديهم جميعاً حيث يطعمون الصوفية، فإنها تعد قاسم
لقد أجمع كبار السـن  . به قصصهم أو يفتتحون به الليالى واالحتفاالت

مثل الشيخ محيى الموزى، والشيخ طلعت هواش، والشـيخ فرحـات   
الشرقاوى على أن القصص الذى كانوا يؤدونه فـى بدايـة حيـاتهم    

سـيرة النبويـة   انحصر فى القصص التراثى الـدينى، أو قصـص ال  
: والمعجزات ومنها القصص التى سبق أن أشرنا إليها وهى قصـص 

فضلون العابد، وميمونة، والغنام، وحبيب بن مالك وانشـقاق القمـر،   
وزواج النبى بعائشة، واإلسراء والمعراج، والتفاحة، وأيـوب عليـه   

ويبدو مـن  . السالم، والضب واليهودى، وشكوى الجمل، وما إلى ذلك
الء المنشدين أنهم بدأوا مع بداية السبعينيات فى إضافة عـدد  أقوال هؤ

قصـة زيـدان   : من القصص االجتماعى إلى محفوظهم ومـن ذلـك  
، وعابـد اليتـيم، والشـبراوى،    )شاكر و شكرى(وأحالم، والحسنات 
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ونبيلة ومجدى وعادل وحمدان، ونعمان و فكيهة، وطـايع ومطيـع،   
ـ  ال، وغريـب وهيـام،   وفريد وتغريد، وأنصاف، ووصال وعبد الع

وسامى وسامية، وقاضى العرب، وكامل، والطالب العفيـف، ويتـيم   
  .إلخ …األب، وخاين األمانة 

إننى لن أحاول هنا حصر جميع القصص االجتماعى الذى يؤديه 
المنشدون فهو من الكثرة والتنوع بحيث يصعب حصره، وحسبنا مـا  

ل أقـوال  فمـن خـال  . سوف نذكره كنماذج إليضاح ما نرمى إليـه 
المنشدين نتبين كذلك التحول الذى حدث فى طبيعة هذا القصـص، إذ  

  :يقول الشيخ طلعت هواش على سبيل المثال

دول  …أنا زمان بدأت بقصة فضلون العابد، وقصة ميمونة، وقصة الغنام" 
ودى اللى بدأ بها الشـيخ   …التالت قصص اللى حفظتها وقعدت أقولها مدة

وجه بعد كده  …بس أنا غيرت فى طريقة األداء  …محمد البنا اهللا يرحمه 
.. نوع موعظة باردو، بـس مـن الحيـاة     …بدأ يظهر قصص نوع تانى 

وده النوع اللى بدأت الناس تطلبه فـى   …ومـن أحوال الدنيا اللى حوالينا
حتى دولوقتى فيـه  .. واستمريت أضيف قصص جديدة كل سنة.. الوقت ده

يه، ومحمود عوض زى على الشـرقاوى،  مؤلفين جداد غير الشيخ ابن سر
أنا أخذت منهم قصص زى شادى وعرفان، ولقـاء   …وشوقى عبد العظيم 

  .)٦٠("…العارفين

وكان األمر كذلك بالنسبة للشيخين محيـى المـوزى وفرحـات    
الشرقاوى، حيث بدأ كل منهما بأداء القصص الذى يرتكز على أساس 

  .االجتماعىدينى تراثى، ثم تحوال بعد ذلك إلى القصص 

أما صغار السن مثل الشيخ يوسف فؤاد على سبيل المثال، فإنـه  
بدأ بالقصص االجتماعى واألخالقى، ويتبين من أقواله أنـه ال يحفـظ   
قصصاً مثل ميمونه، أو فضلون العابد، أو الغنام وما إليها، وال يؤدى 

من سمنود ويقيم فـى  (ويشاركه الشيخ زكى قاسم . مثل هذا القصص
فيما يقول، فهو ال يحفـظ هـذا   ) ١٩٤٧طنطا ومن مواليد عام مدينة 
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  :يقول الشيخ يوسف فؤاد. القصص

أنا ظهرت بعدما كان القصص الجديد ظهر، أنا سمعت القصـص التـانى   "
أنا مش معقـول   …بس ما غنتهاش …زى فضلون العابد من الشيخ طلعت 

وبقى أغلبها الناس اتغيرت  …أالقى القصص الجديد ده وأروح أغنى القديم 
وخـاين   …والزوجة الوفيـة   …يطلب القصص الجديد زى سامى وسامية 

  .)٦١("ودى الحاجات اللى أنا باقولها …األمانة 

ومن خالل أقوال الرواة من المنشدين يمكن أن نصل إلى تحديـد  
تقريبى لزمن هذه التحوالت التى قسموها إلى مراحل ثالث متداخلـة  

  -:فيما بينها

وهـو   ١٩٦٧منذ الخمسينيات وحتى عام  :ألولـى المرحلة ا -١
السـيرة   -قصـص األنبيـاء  (عام النكسـة، وكان القصص الـدينى  

  .هو السائد فى هذه المرحلة) قصص الصالحين -النبوية

من أواخر الستينيات وحتى بداية االنفتـاح  : المرحلة الثانية -٢
وقد شهدت ظهور القصـص   ١٩٧٣االقتصـادى مروراً بحرب عام 

  . جتماعى وانتشاره إلى جانب القصص الدينىاال

التى بدأت منذ بداية االنفتـاح االقتصـادى    :المرحلة الثالثة -٣
  .وحتى اآلن، وقد شهدت هذه المرحلة غلبة القصص االجتماعى

  :ويلخص لنا الشيخ محيى الموزى ذلك بقوله

إن  …الوضع فى الستينيات مثالً كان صعب جداً  …كل وقت بيتغير " 
ل قصه من اللى بيتقال النهارده، تالقى كلمات االستهجان والرفض أقو
ال  …يعنى الناس كانت عاوزه تسمع حاجه لحضرة النبى معجـزه  …

النكسة، يعنى يمكن كانت النكسـة   … ١٩٦٧دا مشى لغاية .. بالش 
نـاس مكبوتـه وزعالنـه،     …موازين السمع  …دى قلبت الموازين 

فبدأ القصص ده اللى فى أحوال  …يدةوعاوزه تسمع أى حاجة تانيه بع
بعد الحـرب يمكـن نسـميها     ٧٣إلى  ٦٧وبعدين من  …الناس يزيد 
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ما اتغيرش  …لغاية النهارده دى مرحلة  ٧٣ومن بعد  …مرحلة تانية 
مثالً كنت بتروح بلد عند نـاس   …الفلوس كترت آى  …تغير ملحوظ 

زاد شـويه  لكن يمكـن   …زى الراجل اللى كان قاعد معايا دا فالح 
  .)٦٢("…طلب الناس على قصص الحب ده وقل الدينى

وال يبدو مستغرباً ما صرح به الشيخ الموزى من نكسـة عـام   
فاألزمـات  . كانت سبباً من أسباب ظهور القصص االجتماعى ١٩٦٧

قد تدفع الناس للتمسك بما هو دينى كمخرج نفسى، ولكنها قد تـدفعهم  
وقد تكون . وى كمخرج نفسى أيضاًفى حاالت ثانية للتعلق بما هو دني

وفى رأينا أن هذا السبب لـيس هـو   . من هذه الحالة الثانية ٦٧نكسة 
فقد ظهر القصص االجتماعى فى صورة قليلـة فـى   . السبب الوحيد

البداية كمحاولة من المنشدين للخروج على المألوف، ثم أصبح غيـر  
ة اإلنسانية، ووفقاً المألوف هذا مألوفاً بمرور الوقت وفقاً لحاجة الطبيع

  .لعوامل التغير األخرى فى المجتمع، وهو ما سوف نناقشه وشيكاً

ويمكننا أن نرسم مخططاً توضيحاً بسيطاً لهذه المراحل علـى النحـو   
  : التالى

  القصص الدينى        
               
                

  
  

ونكتشف من المخطط السابق عدم االنفصال بين هذين االتجاهين 
ناحية، وعدم توقف القصص الدينى تماماً من ناحية ثانية وإن قل  من

أما عن األسباب األخرى وراء هذا التحول فـى  . تداوله إلى حد بعيد
  :الحصيلة القصصية فيمكن تفصيلها فيما يلى

  انتشار اإلعالم وتأثيره-١

  الوقت الراهن  قبل أربعين عاماً
  القصص االجتماعى

………………………  
…………………… 
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تقل بمرور الوقت الصـلة بـالموروث الـدينى بـين األجيـال      
عد ظهور اإلعالم المرئى بصفة خاصة، حيث المعاصرة التى نشأت ب

يتغلغل التأثير اإلعالمى فى تكوين أفكار هذه األجيال، بمـا يجعلهـا   
تبتعد شيئاً فشيئاً عن االتجاه الدينى، ويقلل رغبتها فى سماع القصص 
الذى يرتكز على التراث الدينى، ويدفعها نحو االسـتمتاع بالقصـص   

  : لموزىوفى هذا يقول الشيخ ا. االجتماعى

وده كله خلـى   …فى القرية دخل التليفزيون والراديو، والفيديو واالتارى " 
 …والمسلسالت بتأثر علـى النـاس    …فيه وسائل ترفيه فى البيت ) جعل(

ما هو كالم مـش   …مش ممكن النهارده أنزل البلد، وأقول قصة فضلون 
فضـلون   المتعلمين اللى بيشوفوا التليفزيون يصدقوا ده اللـى زى …ممكن

  .)٦٣(…من الصعب ترد على الناس اللى يسألوك فى الحاجات دى…وميمونه

  :ويتفق الشيخ على الشرقاوى مع الشيخ الموزى فى الرأى فيقول

الوقـت   …أبو زيد ماعدش يمشـى دلـوقتى    …القيم بتاع الناس اختلفت "
وكـانوا   …الناس زمان كانوا على الفطـره   …التليفزيون جه وبدأ ينتشر 

كانوا ممكن يصدقوا ميمونه رجلها انقطعت  …قوا كل اللى بيتقال لهم بيصد
إنما الوقتى الكالم ده مـا   …والنبى لما جالها فى الرؤيا لحمها  …ياعينى 
وكان هوه نفسه  …ابن سريه كان بيكتب قصصه فى وقت تانى  …يمشيش 

إنما الـوقتى التليفزيـون    …راجل مقرئ ومتدين وبيحفظ قرآن فى قريته 
  .)٦٤("األفالم فى كل بيت غيرت الناسو

  :أما شوقى عبد العظيم صاحب ديوان المداحين فيقول

ودى قصـص مـن    …اللى كان بيألف القصص الدينى محمد أبو سـريه "
إنمـا الـوقتى    …التراث زى قميص النبى، وانشقاق القمر والحاجات دى 

الحيـاة  وعشان كده أنا باستعين ب …القصص بتحكى أحداث الناس عايشاها 
وألف فيها قصـة زى الزوجـة الوفيـه، والزوجـة      …اللى إحنا عايشنها 

إنما قصة فضلون  …الخاينه، جميل وجماالت، أم البنات، وشادى وعرفان 
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والناس مـش  .. العابد دى مش موجوده وما سمعتش عنها فى السيره كلها 
  .)٦٥("بتصدق الحاجات دى دلوقتى

ء الرواة بسماع القصص إن الظروف لم تعد تسمح فى رأى هؤال
الدينى وحده، ومن ثم كان على المنشدين االستجابة لهذا التحول فـى  
أذواق النـاس، وأن يقصوا عليهم ما ينبع من حياتهم الواقعيـة التـى   

ومبدعوا القصص ومؤدوه يقومون عن قصد بتلبية حاجـة  . يعيشونها
  .الجمهور، ويسعون إلى فهم هذه الحاجة

  التعليم-٢

غار حتى الستينيات يتعلمون القراءة والكتابة فى الكتاب، كان الص
وهو كمـا نعلم يشبه المدرسة ولكنه مدرسة قرآنية تقليديـة، تركـز   
على حفظ القرآن، وعلى النصوص الدينية األساسية بواسـطة فقيـه   
القرية، ومن الطبيعى أن يزداد التوجه نحو الدينى لـدى مـن تلقـوا    

وبالطبع كان هناك عدد ليس بالقليل ممن هم تعليمهم فى هذه الكتاتيب، 
فوق سن الستين من األميين، وفى مثل تلك األجواء الدينية سواء كانت 
بتأثير المسجد أو الكتاب أو غيرها من وسائل نشـر الثقافـة الدينيـة    
التقليدية، تشكلت الخلفية األساسية لتلقى القصص الـدينى وقصـص   

الحديثة، فإنها تتلقى تعليمهـا فـى   أما األجيال . المعجزات والكرامات
المدارس مما قلص لديها هذه الخلفية وساهم بدوره فى هـذا التحـول   
نحو القصص االجتماعى، حيث يفضل الشـباب هـذا النـوع مـن     

  .القصص

  :يقول أحد المنشدين

وعاوزين قصص البنت راحـت فـين    …النهارده الناس أكترها متعلمين "
وفى النهاية أبوها مرضاش يجوزها للواد  …والواد قابلها ومش عارف إيه 

وفى النهاية يجوزها لواحد غنى، ولكنها بتحب الفقيـر مـا   .. عشان فقير 
 …يقوم يقولك الواحد الزم يجـوز بنتـه علـى رغبتهـا      …تنفعش معاه 
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  .)٦٦("…القصص ده يمشى دلوقتى

  :كما يقول الشيخ على الشرقاوى

فيه شباب  …ليه؟  …صة ميمونه المنشد النهارده من الصعب إنه يقول ق" 
والدنيا اتغيرت، والكالم ده ماجاش فـى التـاريخ، عشـان كـده      …متعلم 

  .)٦٧("…المنشدين غيروا اللون بتاعهم وبقى واقعى

وبظهور بعض الجماعات الدينية من الشباب األصغر سناً، نجـد  
عدداً منهم يعارض إنشاد القصص الدينى الذى يعتقدون أنه ال أسـاس  

وهذه االختالفات فى الرؤى تجـاه القصـص   . ى السيرة النبويـةله ف
بصفة عامة كثيراً ما تناقش بين هذه الجماعات فى تجمعاتها الخاصة، 
وتجعل المنشدين أكثر حذراً فى الخوض فى القصص الدينى بصـفة  

  .خاصة

  التغير فى السلوك والقيم األخالقية -٣

تماعى والسياسى اتجاه لقد كان من نتائج التغير االقتصادى واالج
الناس فى القرية نحو أنماط جديدة من السلوك، وكان الباعث إلى ذلك 
التحول الهائل فى المجتمع والتخلخل االجتمـاعى وتصـدع اإلطـار    

فبدأت فاعلية الدين الذى يمثل اإلطار األخالقى فى التراجع . األخالقى
رية، ومن ثم وظهر مع الطفرة الحديثة تفكك واضح فى العالقات األس

تظهر األنماط القصصية االجتماعية التى تصف وتشـخص الوضـع   
االجتماعى واألخالقى تنتقد ما فيه من تصدع، فى محاولة منها لبـث  
القيم وغرس األخالق مع تأطيرها بإطار دينى، وهو أمر مألوف فـى  
أنواع اإلبداع الشعبى جميعها، فالعمل فى اإلطار األخالقى أمر طبيعى 

ومعنى هذا أن رواية . لمبدعون منه الوصول إلى الكمال والخيرينشد ا
الشعب لم تنفصل عن الدين، ولكن التغير االجتماعى أفسـح مجـاالً   

عبد الحميد يـونس  . أرحب للتنويعات واألحداث، ونتمثل هنا بقول د
والحكاية الشعبية ال  …."عن الحكاية الشعبية وسعيها للتوافق مع التغير
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ناس إال إذا كانت ثمرة مباشرة لمجتمعاتهم أو حدث فيهـا  يقبل عليها ال
من التعديل ما يجعلها مالئمة للبيئة والعصر ومزاج الشعب فإذا كانت 
تنشد المثال وتعتصم بالنموذج االجتماعى، فإنهـا التزمـت بـالواقع    
تصوره أو تستأنس به، وتنقده مباشرة، أو تنتقده باسـتحداث موازنـة   

واقعى وما ينبغى أن يكون عليه، وتخـتم هـذه   خفيـة بين السلوك ال
. )٦٨("الحكاية بانتصار الفضيلة دائماً وتأكيد القيم اإلنسانية العالية ثانياً

وإذا كان هذا هـو األمر بالنسبة للحكاية الشعبية، فإنه هو نفسـه مـا   
ولنا فى النماذج التاليـة مـا يـدلل علـى     . حدث مع القصص الدينى

، فـالقص   تسعى هـذه النمـاذج إلـى إحـداثها     الموازاة الخفية التى
  .االجتماعى يغلف بإطار الدين واألخالق معاً

  مضامين القصص االجتماعى) ب(

وهى القصص التى تكشف عن عالقـات الجماعـات الشـعبية    
بعضها ببعض، وعن العالقة بين الغنى والفقير، والقوى والضـعيف،  

والقـص  . ها بـبعض ثم عن العالقة األسرية بيـن أفراد األسرة بعض
االجتماعى أخالقى بالضرورة فال حدود فاصلة بين ما هو اجتمـاعى  

  .وما هو أخالقى

ومن النماذج التى تتناول العالقة بين الغنى والفقيـر أو القـوى     
التى سجلها الباحـث للشـيخ طلعـت    " األمير الظالم"والضعيف قصة 

المنشـد  هواش فى قرية كفر فـرج مركز منيا القمح، ويصرح فيها 
منذ البداية أنها قصة جديدة، أنها أجمل فى رأيه مما أنشده وكرره من 

  :قبل

وحـــدوا اللــــه 
  ويانــــا

وصلوا علـى الهــادى 
  ويانــا

أحمــد رســول  
  الهدايــة

ـــا  ـــى أتانــ اللــ
  بالقـــرآن 
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ـــوا أول  اسمعــ
  بــــأول

حاقول لكم أنـا م األول  
  )سوف أقول(

فى قصـة جديـده   
  أجمـل تكون

من اللى قلتـه وعدتــه 
  زمــان

حكاية لها معنــى  
  ومغــزى 

ـــه  ـــا لــ وكالمهـ
  طعــم ولــذه

ـــة  ـــا الكرام فيه
  والعـــزة 

بتحكى عــن عــزه 
  وكنعــان

أبوهـا كان اسمـه 
  عامــر 

مستـور وبيتـه كــان 
  عامــر

كان شيخ عـرب م  
  االكابــر 

وقلبــــه مليـــــان 
  باإليمـــان

ــان  ـــداهم وك حـ
  الذريـــه

ولـــــد واحـــــد 
  وبنيــــه

كانوا عنده يسـاوو  
  الدنيـــا

وكان سعيــد وبهــم 
  فرحــان

) عـرب (ومنذ البداية تحكى القصة عن شيخ من شيوخ البـدو  
يدعى عامراً يحافظ على حقوق اهللا، وقد رزقه اهللا بنتاً جميلة واحـدة  

الجمال ما جعل الشـباب  بلغت عزة من . اسمها عزة، وابناً اسمه خالد
يتصارع على التقرب إليها والزواج بها، ولكنها تعلقت بكنعان وهـو  
شاب فقير وإن كان ينحدر من ساللة أمير انتزعـت منـه اإلمـارة    

فاز كنعان بالقرعة التى أجريت بين الشباب للزواج من عزة، . غصباً
لفـوز  ولكن أمير البالد الذى أغتصب الحكم من والد كنعان طمع فى ا

رفضت عزة الزواج من أميـر الـبالد   . بعزة لما علم بجمالها الباهر
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  .وردت له هداياه مما جعله يأمر بحبس أبيها

اتفق كنعان مع خالد أخى عزة بأن يدبرا طريقة للـتخلص مـن     
فانتهز كنعـان فرصـة   . األمير الظالم، ولكن محاولتهم باءت بالفشل
لمجلس وطلب أن يعـرض  اجتماع األمير فى مجلس القضاء، ودخل ا

قضيته أمام الناس، وقال كنعان إن أخاً له أخذ ماله بـالقوة مسـتغالً   
إن أخاك قد ظلمك بفعله هـذا ويجـب   : ضعفه وفقره، فقال له األمير

عليه رد مالك، فرد كنعان عليه بالقول إنك حكمت بهذا الحكـم علـى   
مير إال أن فما كان من األ )٦٩(نفسك أيها األمير فقد أخذت عزة غصباً

طلب من حراسه أن يحضروا عزة إلـى مجلـس القضـاء لمعرفـة     
حضرت عـزة ولكنها أعلنت أنها ال تقبل أن تتـرك قصـر   . رغبتها

األمير بما فيه من غنى وتتـزوج شاباً فقيراً مثل كنعان فقـد بيتـت   
  :اغتم كنعان لتقلب عزة فى حبها وقال. أمراً

يا عـزة خاب األمــل 
  فيكـــى

لمال والجـاه بسرعة ا
  يغريكـــى

دا أنا كان حياتى واملى كلها 
  فيكـى

وليه تبيعى الحبيب وتروحى 
  لعزالى

أمرى إلى اهللا، وانتى اهللا 
  يهنيكــى

نفذت عزة ما اعتزمت عليه، وجهزت سماً لألميـر فـى كـأس    
شرابه، وكان قد أوصى لها بأن تتولى اإلمارة من بعده جزاء لموقفها 

رب األمير الكأس فمات وأعلنت عزة أميـرة  وش. فى مجلس القضاء
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  .على البالد، فأمرت بإخراج أبيها من حبسه وتزوجت من كنعان

والقصة على هذا النحو تكشف عما يتمناه الفقير المغلوب علـى    
أمره أمام الظالم الذى يستغل سلطته فى حرمان الفقير من محبوبتـه،  

  .ويفوز الفقير بأمنيتهولكنها تعيد األوضاع إلى نصابها فى النهاية، 

وفى مثل هذا النوع من القصص تتكرر فكرة التحول من الفقـر    
إلى الغنى عن طريق الحظ أو الصدفة التى تضع شخصية خيرة أمام 

ومن ذلك قصـة  . البطل الفقير لتساعده على تغيير أحواله فى النهاية
بل فى التى غناها الشيخ مجدى عبد الجواد بقرية شبرا با" وداد وعماد"

، وهى تتشابه مع حكاية محمد الطيب التى جمعها ١٩٩٦سبتمبر عام 
  .الباحث من منطقة البحث

وتتلخص قصة وداد وعماد فى تصوير عاقبة الظلم التى حلـت    
بأحد األخوين عندما طمع فى ثروة أخيه، وتؤكد الحكمة القائلـة مـن   

 فهى تحكى عن أخـوين يـدعى أحـدهما   . رضى بما قسم اهللا له فاز
بركات وقد رزق بثالثة أبناء، ويدعى الثانى فرحات وقد رزق ببنـت  

سافر فرحات وزوجته ألداء فريضة الحج، وألح أخوه بركات . واحدة
  .عليه أن يترك ابنته مع أوالد عمها أثناء غيابه

توفى األب واألم فى أثناء الحج، فطلبت الفتاة أن تعود إلى بيـت  
معاً فى التركة التى ورثتها عـن  أبيها، ولكـن العم رفض عودتها ط

رفضـت وداد  . أبيها وسعى ألن يزوجها من أحد أبنائه دون رغبتهـا 
الزواج من االبن األكبر فؤاد، وتعلق قلبها بحب ابن العـم األصـغر   

ويـرغم  . عماد الذى سافر ليكمل دراسته بعد أن تعاهداً على الـزواج 
  :العم وداد على الزواج فتبكى قائلة

قعدت تبكى 
  مع العيـن بد

يارب انته كريم 
  ومعيـن 

سلمت أمرى كله عالم بحال كل 
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  إليــك  المساكين 

هاتنى صابره 
  على حالى 

لما الكريم يصلح 
  حالـى 

المولى هوه 
  بقى العالـى

يقبل دعائى كريم 
  ورحيم

ورغم محاولة وداد أن تقنع فؤاد باستعدادها ألن تتنـازل عـن   
أن يتركها وشأنها، فإن العم يرفض، األرض والميراث له وألبيه على 

ويحدث أن يدخل االبن الثانى مراد على وداد فى غرفتها معتقـداً أن  
رفضها ألخيه األكبر كان بسبب حبها له، وفى هذه األثناء يدخل فؤاد 

يثـور العـم   . فيظن بهما السوء ويقتل أخاه مراد، فيحكم عليه بالسجن
ده لولديه فيدبر خطته للتخلص بركات ويتهم وداد بأنها السبب وراء فق

منها، وعندما يصطحبها إلى الخالء يتدخل القدر فينقذها على يد بعض 
عاد عماد من دراسته وعلم بما حدث فخـرج بحثـاً   . المارة من البدو

عن وداد حتى التقى بها وتزوجا، واعترف العم بركات بذنبه وطلـب  
ورثان الحسـرة  وهكذا فالظلم والطمع ي. الصفح مـن ابنه ومن وداد

  .والخسران، أما الرضا بما قسم اهللا فى المال والولد فإنه أمر محمود

التى غناها الشيخ يوسف فـؤاد فـى   " سامى وسامية"وفى قصة 
مـا يوضـح القيمـة     ١٩٩٧قرية ميت الحارون مركز زفتى عـام  

األخالقية الماثلة فى أذهان الناس من أن الفقير المظلوم قد يتحول إلى 
وتتخلص القصة فى أن الطفل سـامى  . بر والتوكل على اهللاغنى بالص

  :يولد يتيماً، وال يجد من يرعاه فيهيم على وجهه

ــوف   ــمع وش اس
  فعـل الدنيــا 

فى قصـة عـن   
  سامى وسامية 

قاسـى عــذاب 
  وأسيــه

والــدهر مــا  
  يرحمش النـاس 
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من صغر سـامى  
  الناس ظلموه 

حتى األيام لــم  
  يرحمــوه 

ى وماتت أمه هــ
  وأبــوه 

ــى  ــاس عل والن
  الدنيا أنفـاس

لجأ إلـى خالــه 
  وعمــه 

ال نفعـه خالـه 
  وال عمـه 

ونهبوا كل اللــى 
  ورثــه 

سابوه ال مال وال 
  ميـراث 

وجد الشيخ عرفان الطفل سامى بجوار بيته فأخذه وعطف عليه  
ونشأ سامى مع سامية ابنة الشيخ عرفان فوقعـت فـى حبـه،    . وآواه

اكتشف الشيخ عرفان . حاول أن يصدها تقديراً لصنيع أبيها معهولكنه 
العالقة بين ابنته ساميـة والشاب سامى، فاعتقد أنه صنع خيراً فـى  

  .غير أهله وطرد سامى

بدأ سامى حياة جديدة فاشتغل بالتجارة وصـار غنيـاً، وتشـاء    
 المقادير أن يتحول حال الشيخ عرفان فأصبح فقيراً، ويدور فى البالد

وصل الشيخ عرفان وابنته إلى بيت سامى دون . باحثاً عن لقمة العيش
أن يتعرفا عليه، ومن ثم يطلبان منه المساعدة، ويتعرف سامى عليهما 
ويوفر عمالً للشيخ عرفان ويطلب منه أن يحكى عليه قصته، ويبـدى  
الشيخ عرفان شعوره بالندم لما ارتكبه مع الشاب الفقير سامى، وفـى  

اء يكشف لهما سامى عن شخصيته، ويطلـب عرفـان مـن    هذه األثن
  .سامى أن يقبل الزواج من سامية ويعيش الجميع فى وئام

وإذا كان عدد من القصص يتمركز حول الفكرة السابقة الداعيـة  
إلى اإلحسان إلى اليتيم الفقير، فإن عدداً آخر يتناول الدعوة إلى قـيم  

ى الوالدين، وأداء األمانـة،  أخالقية أخرى مثل الدعوة إلى اإلحسان إل
  .ووفاء الزوجة لزوجها
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ومن القصص التى تحذر من خيانة األمانـة وتتنـاول الجـزاء    
التى أنشـدها الشـيخ   " خائن األمانة"األخالقى الذى يناله الخائن قصة 

 ١٩٩٦يوسف فؤاد فى قرية ارمنـاك مركز القناطر فـى أغسـطس   
ئام مع زوجتـه  وهى تحكى عن رجل طيب يدعى عطية يعيش فى و

كان عطيـة يمتلـك فـداناً    . وصايف وولدهما صالح وابنتهما أحالم
واحداً، وكان قنوعاً راضياً، ولكن صهره سالم يلح عليه بالعمل فـى  

وفـى  . وبهذا يترك عطية له توكيالً بإدارة الفدان) السعودية(الخارج 
أثناء غياب عطية يتحايل سالم ويستولى على األموال التـى يرسـلها   

يدعى . إليه عطية، ويبيع الفدان ويستولى على ثمنه ويدمن المخدرات
سالم أن عطية قد تزوج فى الخارج ومن ثم يقنع أخته بطلب الطالق 

  .لغياب زوجها

نشوف وصايـــف  
  واأليــام 

ــرى   ــى ج والل
  الخوها سـالم

صرف الفلـوس فـى   
  شهور وأيام

علــى الحشــيش 
  وعلى اإلدمان

وال عدش قدامه غيـر  
  د واحــ

مسعود أميــن  
  عبد الواحـد 

تاجر حشيش مجـرم 
  جاحــد

وجوزها له بقـى  
  الخــوان

بكت كتير بنتهـــا  
  أحـــالم 

وقالت على الدنيا 
  دى السالم 

اهللا يجازى الخــال 
  ســالم 

ويسامح أمى فى 
  كـل أوان 

يطرد الخال سالم ابن اخته صالح، فيترك القرية بحثاً عن عمل 
قى بتاجر غنى فيتبناه، ويعمل صالح معه فى التجارة، فى القاهرة ويلت
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فيوصى التاجر بثروته لصالح ويزوجه ابنة أحد التجار، كما يطـرد  
الخال أحالم ويبيع بيت األسرة، فتخرج هائمة على وجههـا إلـى أن   

وفى هذه األثناء يقع مسـعود  . تلتقى برجل يدعى الشيخ هالل فيأويها
قـبض عليـه وتودعـه السـجن،     زوج وصايف فى كمين للشرطة فت

يعود عطيـة مـن   . ويضطر سالم وأخته وصايف إلى استجداء الناس
سفره فال يجد أحداً من أسرته، فيخرج للبحث عنهم، ويلتقـى بابنتـه   

يصحب عطية الشيخ هالل . أحالم ويشترى البيت الذى يقيم فيه هالل
ويشترى أرضاً فى النوبارية ثم يصـحبه لشـراء ماكينـة رى مـن     

وأمـا سـالم فإنـه    . اهرة، وخالل هذه الزيارة يلتقى بإبنه صالحالق
تتدهور صحته، وعند محاولته استجداء الناس أمـام منـزل عطيـة    
يتعرف االبن صالح عليهما، ويتسامح عطية وأبنائه مع خالهم سـالم  

  . وأمهم ويعيش الجميع فى وئام من جديد

فى قرية البيوم أما قصة الزوجة الخائنة التى غناها المنشد نفسه   
، فإنها تحكى عـن صـديقين منـذ    ١٩٩٦مركز الزقازيق فى يوليو 

يتزوج فرحات الفقير من شربات الجميلة التى . الصبا فرحات وشاهين
يخـرج  . تتمرد على حياة الفقر، وتزداد مطالبها فتتشاجر مع زوجها

فرحات من منزله غاضباً فتصدمه سيارة مسرعة يتبين أنهـا سـيارة   
هين، وعندما يتعرف شاهين علـى فرحـات ينقلـه إلـى     صديقه شا

ويحاول شاهين أن يرعى زوجة فرحات . المستشفى ويهتم به ويرعاه
وأوالده، ولكن نفسه سولت له أن يخون صديقه ومن ثم يغرى زوجته 

  :دالل التى تستجيب إليه

وتسيب والدها 
  لوحديهـم 

وتجيب هدايـــا  
  وتلهيهــم

والشقة تقفلهـا 
  عليهــم

ــه و ــه رايح الحج
  لبابا فرحـات 

قالت له اسمع بقى وبسرعة فـاتوا  
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  ياشاهيـن   بقى شهرين 

فرحات طـالع  
  بعد يوميـن 

ــه   ــدبر ل الزم ن
  ) خطة(الخطات 

ونلف سوا كـل 
  الدنيــا

ونقضى فيها أجمل 
  أوقــات

تدبر الزوجة خطتها مع شاهين وتضع السم لزوجها فرحات فـى    
تأكل قطة من الطعام فتموت فى الحـال  طعامه، ولكن القدر يتدخل و

وينجو فرحات، ويكتشف خيانة زوجته مع صديقه شاهين، فيخرج من 
  .المستشفى ويقتل الزوجة وعشيقها انتقاماً لشرفه

  

  يا خسارة ياناس على الصاحب اللى يخون صاحبه

  ومن وراه يجرحه وقدامـه يكــون صاحبــه

  الشك قتل فرحات فراح على بيــت صاحبــه

  دخل عليهم وجدهـم فـى الفــراش نايميــن

  طلع سالحــه وبسرعــه قتــل صاحبــه

  
القاضى كـان  "ويأمر القاضى بحبس فرحات عشر سنوات ألنه 

، عرف الحكاية أصلها فين، ثم يخفف الحكم إلى خمس "عاقل ورزين
  .سنوات ويخرج فرحات ألبنائه بعد ذلك

نقلة نوعية جديدة متـأثرة  يعد النصان األخيران فى رأى الباحث   
إلى حد كبير بالمسلسالت اإلعالمية من ناحية، وبالمواويل القصصية 
المشهورة، مثل شفيقة ومتولى وأدهم الشرقاوى مـن ناحيـة ثانيـة،    

بجانب الجزاء الدينى ) المدنى(وخاصة فى االستعانة بالجزاء القانونى 
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وعات القصص األخالقى، وهو ما يعد تحوالً جديداً فى صياغة موض
  .االجتماعى ذى المضمون األخالقى

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو ما مدى تأثير االتجاه نحو المجتمع 
    على تعدد موضوعات القص االجتماعى؟

إن المتتبع للخط التاريخى للقصص يستطيع أن يصل إلى نتيجـة    
قد مفادها أن هذا القصص الذى ارتكز على الدين كلية فى بداية عهده، 

تحول إلى القصص االجتماعى المرتبط باإلطار الدينى تماماً، وأخيراً 
  .حدثت النقلة النوعية الجديدة التى تأثرت باإلعالم

كما يالحظ الراصد المتأنى أن االرتكاز على التراث الدينى فـى    
البداية، قد قلل إلى حد بعيد فرصة التنويع أمام المبـدعين الشـعبيين،   

هذا القصص باإلطار الدينى والتاريخى إلـى حـد    فالمبدع محكوم فى
أما القصص االجتماعى، فإنه قد أتاح لهـم الفرصـة للتنويـع،    . بعيد

فالمرجعية المتوفرة لهذا القصص ليست ثابتة، بل هى مرنـة تعتمـد   
على تجارب الناس، وعلى عالقاتهم االجتماعية وحياتهم اليومية، وما 

فعنا هذا إلـى القـول أن دائـرة    ويد. يمارسونه أو يالحظونه حولهم
القصص قد اتسعت بمرور الوقت وتحولت صوب عالقـات النـاس   
برحابتها واتساعها، ولكى ندلل علـى ذلـك نسـوق مسـرداً أوليـاً      
بالموضوعات التى تتناول العالقات األسرية التى تظهـر فـى هـذا    

  :القصص ومدى تنوعها وهى

  .فات ينتصر األصغر بإيمانهثالثة أخوة مختلفون فى الص: 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

  .رجل قاس فتخسر فى النهايةأم تترك أوالدها وتتزوج من : األم القاسية -٥
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زوجة األب القاسية يقابلها صبر إيمانى من االبن ينتهى : االبن وزوجة األب -٦
  .بفوزه

زوجة األب تخدع الزوج وتنهم ابنه بالخيانة ولكن الحقيقة تتكشف     
  )تيمة يوسف الصديق(

. زوج األم القاسى يقابله صبر االبن ينتهـى باالنتصـار  : االبن وزوج األم -٧
  .األم القاسى يسىء معاملة ابنة الزوجة وتنتصر هى فى النهاية زوج

تيمـة أيـوب   (زوجة مخلصة وفية لزوجها تفوز فى النهاية : الزوجة الوفية -٨
  ).والناعسة

  .زوجة تخون زوجها وتلقى جزاءها فى النهاية: الزوجة الخائنة -٩

تيمـة  (طفل يولد يتيماً، ولكنه ينتصر فى النهايـة  : الطفل اليتيم -١٠
  ).النبى صلى اهللا عليه وسلم

  :الثنائيات -١١

  .شاب متدين يتعلق بفتاة متدينة ويفوز بها-أ

  .فتاة متدينة تتعلق بشاب متدين وتفوز به-ب

  .شاب غير متدين يحب فتاة متدينة وال يفوز بها -ج

  .فتاة غير متدينة تحب شاباً متديناً وال تفوز به -د

  .ز بها رغم معارضة أبيهاشاب فقير يتعلق بفتاة غنية ويفو -هـ

  .فتاة فقيرة تتعلق بشاب غنى وتفوز به -و

  إننا نستطيع أن نتوصل إلى عدة فـروق بـين القصـص الـدينى والقصـص       
  :االجتماعى من خالل المقارنة التالية     

  القصص االجتماعى القصص الدينى
  يرتكز على الحياة ومشكالت   يرتكز على التراث

  مية العالقات اليو
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  حاضرى الموضوع  ماضوى الموضوع
  يدور فى دائرة أوسع  يدور فى دائرة أضيق 

مجــال التغيــر فــى 
  أحداثه قليل 

مجال التغير والتنوع فى األحداث
  أكبر

البطل شخصية ثقيلـة  
  ) تاريخية أو تراثية(

البطل شخصية عادية تحمل أسم
  مألوفة 

موضوعه المعجـزات  
الســيرة النبويــة  و

  وقصص الصالحين

  موضوعه اجتماعى أخالقى 

ــة  ــاكن ثابتـ األمـ
  )تاريخية(

 األماكن متحركة أو متغيرة أو 
  غير واردة على اإلطالق

  
وليس معنى هذا انفصال القصص االجتماعى عن القـيم التـى   

فالقرآن وهو المنبع األساسى كتاب مثالى فى علـم  . يدعو إليها الدين
ق البحتة والفلسفة، وبجانب قواعد المعامالت، نجد فيه مبـادئ  األخال

واألحاديث النبوية كـذلك تهـذب   . حكمية ووصايا إنسانية واجتماعية
العادات وتتحكم فى الغرائز وتدعو إلى سمو األخـالق وبـث فكـرة    
المساواة واألخوة، وتعطى الدروس فى حب الصدق والكرم والطيبـة  

عات أساسـية فـى القـيم األخالقيـة     والتسامح، وهذه كلها موضـو 
  .واالجتماعية

  
  نتائج الدراسة: سادساً

  
أسهم التغير االجتماعى واالقتصادى والثقافى فى إحداث بعـض    

التغيرات المهمة فى موضوعات القصص الشعبى الغنائى، فقد شـهد  
النمط القصصى الدينى منه تحوالً كبيراً خالل عمره الذى يقترب من 

  .النصف قرن

د كانت هناك عوامل عديدة وراء هذا التحول، فيها مـا هـو   وق  
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خاص بالمنشدين الذين يؤدون هذا القصص، ومنها مـا هـو خـاص    
ومـن  . بجمهور المتلقين، ومنها ما هو خاص بالمادة القصصية نفسها

خالل الرصد الميدانى ومتابعة المنشدين فى منطقة الدراسـة خـالل   
السيرة النبوية، (صص الدينى تبين أن رواية الق ١٩٩٦،١٩٩٧عامى 

بـدأت فـى   ) والمعجزات، وقصص األنبياء، وقصـص الصـالحين  
االنحسار إلى حد بعيد وإن لم تختف تماماً، بينمـا يسـود القصـص    

ولعـل  . االجتماعى ذو المضمون األخالقى والذى يؤطر بإطار دينى
  :أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة هى

ر السن وصغار السن من المنشـدين فـى عـدة    تتمثل الفروق بين كبا -١
وجوه أهمها االختالف فى نشأة كل منهما، فكبار السن حفظوا القـرآن، وتلقـوا   
التعليم الدينى فى الكتاب، وبدأوا حياتهم كمنشدين للذكر الصوفى، بينمـا يتلقـى   
صغار السن تعليمهم فى المدارس، وال يحفظ بعضهم القرآن، ولم يبدأوا حيـاتهم  

ية كمنشدين للذكر، مما نتج عنه تحول ملموس فى أساليب انتقال المادة التـى  الفن
، بينما يعتمد صغار )تلميذ/شيخ(كانت تتم عن طريق التلمذة بين المنشدين الكبار 

السن على االستماع إلى أشرطة التسجيل الصوتى أو االسـتماع إلـى بعـض    
نشـدين وزاد مـن تأسـيس    المنشدين، مما عجل باختفاء التناقل األسرى بين الم

تصور تجارى لديهم يعتمدون فيه على هذه األشرطة ويتخـذون منهـا وسـيلة    
  .لالنتشار والشهرة فى الوقت نفسه

تقلصت بعض المناسبات الدينية وغير الدينية وإن كانـت المناسـبات    -٢
مولد النبى، موالـد  (وتتخذ المناسبات الدينية . غير الدينية قد شهدت تقلصاً أكبر

بصفة خاصة، شكل العادة أو التقليد الذى تقـوم بـه القريـة بتـأثير     ) ألولياءا
كمـا  . الشخصيات الدينية وأتباع الطرق الصوفية وبعض الشخصـيات المهمـة  

يحرص كبار السن بصفة خاصة على استقدام المنشدين فى هذه المناسبات كـل  
  .عام، بينما يقل هذا الحرص بين الشباب

لتغير قد يوحى باختفـاء القـديم، إال أن   على الرغم من أن ا -٣
القديم ال يذهب أدراج الرياح، فسرعان ما تدخل إبداعات الموهـوبين  
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كتراث ضمن الذخيرة الشعبية، ويأتى المبدعون الجدد الذين يتناولونه 
بالتعديل والتطويع للظروف الجديدة، ورغم تأثر أوجه القصور الـذى  

تابة، فإن كل راو جديد يجتهـد فـى   لحق بالتواتر الشفاهى بانتشار الك
سبيل وضع شخصيته فى النص، مما يجعلنا نضع فاصالً بين الراوى 
القديم والراوى الحديث فقد كان األول يعتمد كلية على الشفاهية، بينما 

ورغم . يعتمد الثانى على وسائل جديدة، مما شكل خصوصية لكل راو
وصيته سواء بابتكاره شيوع النص بين الرواة، إال أن كل راو له خص

لنص معين أو اجتهاده فى تغيير النص األصلى، فكل منهم يجتهد فى 
  .سبيل إضفاء أسلوبه الخاص به على النص

تظهر الخصوصية والذاتية لدى الرواة بشكل واضح لـيس   -٤
فمـع  . فى النص نفسه وإنما فى طريقة األداء وفى طريقة تقديم النص

ب، إال أنهم يختلفون فيما بينهم عند أنهم يحفظون النص من نص مكتو
  :أداء النص ألسباب منها

التأثر بأجهزة االتصال الحديثة كالتليفزيون ومحاولة تقليد مـا   -أ
  . يعرض به فى مجال الغناء

انتشار الكتابة والتعليم فى القرى التـى أصـبحت تحـاكى     -ب
  . المدينة

 وفرة المتعلمين فى القرى مما يشكل عامـل ضـغط علـى    -ج
  .المنشدين ليغيروا فى موضوعات القصص

ظهور العامل التجارى فى مجال اإلنشاد، فالمنشد يريـد أن   -د
  .يطرق مجـاالً جديداً يكتسب من ورائه مزيداً من الرواج

الرغبة الملحة عند الناس فى الترويح عن النفس مما جعل  -هـ
يفـة  المنشدين يتحولون فى محصولهم األدبى لكى يقوموا بهـذه الوظ 
  .ويتحرروا بعض الشىء من القصص ذى الطابع الدينى الخالص

أننا ال يجب أن نفصل الغناء القصصى عن السياق الثقـافى   -٥
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واالجتماعى الذى أفرزه والذى يؤدى فيه، فهناك الكثير من العوامـل  
  :التى ساعدت على استمرار هذا النمط وازدهاره ومنها

ليست بالقصـيرة يتنـاول    ظل هذا النمط فى بداية عهده مدة -أ
التراث الدينى بصفة عامة ويتمثل حياة النبى وبعض الصالحين، ممـا  
جعله يحظى برعاية شيوخ الطرق الصوفية والمنتمين إليها فى ربوع 
الدلتا، وقد هيأ له ذلك فرصة كبيرة لالنتشار، إذا يحرص هؤالء على 

  .ة فى الموالداالستعانة بالمنشدين الصييتة إلحياء احتفاالتهم وخاص

كان اختفاء بعض األنماط القصصية الغنائية األخرى مثـل   -ب
السيرة وقصص المداحين وبعض المواويل القصصية مـن الميـدان   
وراء اتجاه أبناء القرى إلى تعويض االسـتمتاع بهـا عـن طريـق     

  .االستماع لهذا القصص الجديد

ـ   -ج ة منذ مرحلة االنفتاح االقتصادى وحتى اآلن شـهدت منطق
وقد أسـهم  . الدلتا غلبة القصص االجتماعى وتراجع القصص الدينى

التحول من القصص الدينى إلى القصص االجتماعى فى خلق فرصـة  
أكبر من الحرية لدى المنشدين، فالقصص االجتمـاعى غيـر محـدد    
بإطار تاريخى أو بشخصيات معينة كالقصص الدينى، مما وفر مجاالً 

ع من دائرة القص فلـم يعـد يتقيـد    أوسع للتنويع فى القصص، ووس
بل انتقل إلـى الشخصـيات العاديـة    ) الثقيلة(بالشخصيات التاريخية 

والموضوعات االجتماعية، ولم يعد يتقيد بأماكن محددة، هذا باإلضافة 
إلى الدعوة إلى بعض القيم التى يحتاج إليهـا النـاس مثـل الصـبر     

  .إلخ …الوفاء للزوجوالقناعة، ورعاية اليتيم، والعدل، واألمانة، و
  

  
  رؤية مستقبلية: سابعاً

  
وفى رأينا أن المتتبع لهذا النمط القصصى يالحظ أنه مع تحوله مـن القصـص   
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الذى ركز على التراث الدينى إلى القصص الذى يرتكز على الواقـع االجتمـاعى،   
ومع التوسع الشديد من قبل المنشدين فى استخدام أجهزة الصوت الحديثـة وتقليـد   

طربين والمغنين والتأثر بما يعرض فى وسائل اإلعالم من أغـان ومسلسـالت   الم
ووسائل تقنية حديثة فى األداء، كل ذلك يظهر أنه قد تهيأت لهذا القصـص بعـض   

وإذا كانـت  . عوامل االستمرار، مما يساعد على جذب الناس إلى االسـتماع إليـه  
االتصال واإلمتاع الحديثة قد  وسائل اإلعالم كالتليفزيون والفيديو وغيرها من وسائل

طغت بشدة على عقول الناس وخاصة الشباب، فإنها قد أسهمت بطريقة غير مباشرة 
فى انتشار بعض هذا القصص وفى شهرة بعض المنشدين مما يؤكـد علـى بقائـه    

  .واستمراره

ويبدو من رصد الليالى والموالد والمناسبات التى يدعى إليها المنشدون باإلضافة   
انتشار أشرطة التسجيل بين الناس، أن هذا النمط القصصى سيكتب لـه البقـاء   إلى 

  .فترة طويلة من الزمن
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  الهوامش والمراجع
  :انظر تفصيالً عن هاتين النظريتين فى-١

ـ  ، ص ص ١٩٨٣، ٣، القـاهرة، دار المعـارف، ط  ١محمد الجوهرى، علم الفولكلور، جـ
١٣٣-١١٨.  

  :انظر-

2- Pierre Cachia, Popular Narrative Ballads of Modern Egypt, 
Clarendon press. Oxford, 1989. 

 :وانظر أيضاً

-----------------, The Prophet's Shirt, Thrce Versions of An Egyption 
Narrative Ballad, (in) Journal of Semitic Stusies XXVI/1 Spring 
1981. 

  :وانظر أيضاً

، ص ١٩٨٣الشعبية، مدخل إلى دراستها، دار المعارف، القاهرة، أحمد مرسى، األغنية . د-
  .١٢٠-١٠١ص 

المـأثورات  عبدالعزيز رفعت، القصة الغنائية الشعبية المصرية، المصطلح والتعريف، مج -
  .٧٩-٦٧، ص ص ١٩٩٢أبريل  ٢٦، قطر، العدد الشعبية

  :انظره فى: وعن مصطلح الموال القصصى

حسن الشـامى، دار  .محمد الجوهرى ود. معاصرة، ترجمة ددورسون، نظريات الفولكلور ال
نقـالً   ٣٧-٣٦، هـامش ص ص  ١٩٧٢، )٣(الكتب الجامعية، سلسلة مكتبة التراث الشعبى 

  : عن

Francis James Child, The English and Scottish Popular Ballad, 6 vols, 
1882-1898. 

Pierre Cachia, Popular Narrativc Ballads, Op. Cit., P.18. 
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  .لسان العرب البن منظور، مادة نشد-٣

  .٩٢١، ص ١٩٧٣، ٢المعجم الوسيط، جـ-٤

  .٣٧٣المعجم الوجيز مادة صات، ص -٥

  .يتخذ المصطلح لدى البعض مجاالً أوسع فيشمل قارئ القرآن والمنشد والمغنى أحياناً-٦

ومنشـد  ) صـييت ال(وهناك اختالفات مهمة بين المحفوظ األدبى لكل من منشد القصـص  -٧
بما يجعلنا نقرر اسـتقالل  ) البلدى(الذكر الصوفى، والمداح، وشاعر السيرة، والمغنى الشعبى 

كل منهم عن اآلخر من حيث محفوظه األدبى وطريقة أدائه، وإن تداخل المحفوظ األدبى بينهم 
وقد أشارت بعض الدراسات الحديثـة إلـى هــذه    . فى بعض الموضوعات خاصة المدائح

ق ومنها دراسة محمد عمران عن المنشد الصييت، ودراسة محمد عبدالسالم عن السـيد  الفرو
البدوى فى المأثورات الشعبية، ودراسة كاتب هذه السطور عن الشـعر الصـوفى الشـعبى    

  : ولمزيد من التفاصيل انظر

محمد عبدالسالم إبراهيم، السيد البدوى فى المأثورات الشـعبية، رسـالة دكتـوراه غيـر      -
  .نبيلة إبراهيم. د.إشراف أ ١٩٨٨شورة، جامعة القاهرة، من

محمد أحمد عمران، الثابت والمتغير فى اإلنشاد الدينى، دراسـة مقارنـة بـين التقليـدى      -
والمستحدث فى األداء الموسيقى الفولكلورى، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهـد العـالى   

  .صفوت كمال.اهللا، أإيزيس فتح . د.، إشراف أ١٩٩١للفنون الشعبية، 

إبراهيم عبدالحافظ، الشعر الصوفى الشعبى، دراسة ميدانية بمحافظـة القليوبيـة، رسـالة     -
  .علياء شكرى. د.، إشراف أ١٩٩٥ماجستير، غير منشورة، المعهد العالى لفنون الشعبية 

  :تحت عنوان ١٨٩٣نقصد بذلك كتاب بوريان المنشور عام -٨

"Chansons Populaire arabes, en dialecte du Caire" 

محمد فهمى عبداللطيف، ألوان من الفن الشعبى، الهيئة العامة للكتاب، المكتبة الثقافية العدد -٩
  .١٦-١٥، ص ص ١٩٨٤، ٣٧٩

  .٣٢-١٩المرجع السابق، ص ص -١٠
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صـفوت  . محافظة الغربية، من جمـع أ ) ١(فقرة ) ٢(القصة مسجلة على النسخة رقم -١١
  .١٩٥٩محمود نجم من مولد السيد البدوى عام كمال وحسنى لطفى و

مقتطف من مقابلة مع الشيخ مجدى عبدالجواد، بقرية دخميس مركز المحلة، أغسـطس  -١٢
١٩٩٦.  

دقهلية وقد توفى منذ عدة سـنوات،   -الشيخ محمد على سرية من نوسا الغيط مركز أجا -١٣
ة الشعبية الغنائية فى جانبها الدينى وقد قام بتأليف عدد من الدواوين تعد بواكير المادة القصصي

. ديوان المنشدين فى أربعة أجزاء، وديوان األنوار البدرية فى المعجزات النبوية: ومن أهمها
ويعد ابن سرية مؤسساً للنمط الحديث الذى اخذ منه المنشدون الصييتة مادتهم القصصية، ثـم  

  .يقتهظهر عدد آخر من المؤلفين الالحقين الذين ساروا على طر

  .٩٩محمد أحمد عمران، الثابت والمتغير فى اإلنشاد الدينى، مرجع سابق، ص-١٤

15-Urbain Bouriant, Chansons Populaire Arabes, Ibid, Introduction note 
20. 

حسين وظلوم رياض ومصطفى محمد الصـباحى، تـاريخ أدب الشـعب،    : انظر أيضاً-١٦
  .١٩٣٦القاهرة، 

  .١٩٨٧فن مستظرف لألبشيهى، دار مكتبة الحياة، بيروت، المستطرف لكل : وانظر

، ص ١٩٧٨فتحى الصنفاوى، التراث الغنائى المصرى، دار المعارف، سلسلة كتابـك،  -١٧
  .٤٣-٤٢ص 

  .مركز المعلومات واتخاذ القرار بمحافظة الغربية: مصدر المعلومات-١٨

السيد أحمـد البـدوى شـيخ    " حدد هذا التاريخ الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور فى كتابه-١٩
وقد رجح فى . ٨٥-٨٤، ص ص ١٩٦٧، ٢، دار الكاتب العربى للطباعة والنشر، ط"وطريقة

هى سنة قـدوم السـيد    ٦٣٤ذلك رواية الشعرانى وتحفظ على رواية المقريزى باعتبار سنة 
  .البدوى إلى طنطا

  .٢٤١المرجع السابق، ص-٢٠
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ت مركز الفنون الشعبية بمولد السيد البـدوى  من غناء محمد طه فنان شعبى من تسجيال-٢١
  .، جمع األستاذين صفوت كمال وحسنى لطفى٢٦/١٠/١٩٦١بطنطا فى 

محمد الجـوهرى، علـم   : لمزيد من التفاصيل حول الموالد واألنشطة المتعلقة بها انظر-٢٢
  .١٠٧-٩٥، ص ص ١٩٨٨الفولكلور، الجزء الثانى، دار المعرفة الجامعية، 

، ١٩٩٦ابلة مع الحاج سيد حجازى صاحب شركة صوت الغربية، يوليو مقتطف من مق-٢٣
  .بمحافظة سوهاج، ويقيم فى مدينة طنطا منذ أكثر من ثالثين عاماً ١٩٣١وهو من مواليد 

يزيد عدد الشركات حالياً عن خمس أو ست شركات، مـن أشـهرها شـركة الغربيـة     -٢٤
ركة صوت الفن، وشـركة أنغـام   للصوتيات لصاحبها الحاج فخرى أحمد فخرى وولده، وش

  .العمر، وغيرها

محمد حافظ دياب، إبداعية األداء فى السيرة الشعبية، مطبوعات الهيئة العامـة لقصـور   -٢٥
  .٢٤١، ص١٩٩٦، يوليو ١الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية، جـ

 ، ص١٩٧١محمود عودة، أساليب االتصال والتغير االجتماعى، دار المعارف، القاهرة، -٢٦
٢٢١.  

  .انظر بالتفصيل الدراسات التالية التى أجريت فى قرى محافظة الغربية-٢٧

وحيد سيد أحمد، التحوالت االجتماعية فى المجتمع المصرى منذ فترة السبعينات، رسـالة   -
، وقد أجريت الدراسة على قريـة  ١٩٩٠دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة طنطا، 

  .كبرىالسجاعية مركز المحلة ال

الدسوقى عبده الشمحوط، تأثير التغير على الوعى الطبقى فى القرية المصرية فـى فتـرة    -
، دراسة فى قرية ١٩٩١السبعينات، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة طنطا، 

  .خرسيت مركز طنطا

28-Jack Goody. The Interface between the Written and the Oral, 
Cambridge University press 1991. P 146. 

  .١٦٥، ص١٩٨٧، ٣أحمد مرسى، مقدمة فى الفولكلور، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط-٢٩
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سـيدة اإلنشـاد   "الشيخة سمية عبدالعليم من مدينة كفر الزيات، وقد طبعت بطاقة باسمها -٣٠
اسـيت للشـركات   ، كما قامت بتسجيل عدد من أشـرطة الك "الدينى، الحاجة سمية عبدالعليم

  .التجارية باألسواق

انظر ذلك بالتفصيل عند إبراهيم عبدالحافظ، الشعر الصوفى الشعبى، دراسـة ميدانيـة   -٣١
  .بمحافظة القليوبية، مرجع سابق

32-Jack Goody, The intrface between the written and the oral, Ibid, 
1991, P. 189. 

الشيخ العرسى الذى تخرج فى األزهـر ويحمـل    راجع بالتفصيل بعض المعلومات عن-٣٣
شهادة عليا فى علوم الحديث، وذلك عند المنعم سالم، األغنية الشعبية الدينية، رسالة دكتوراه 

  . ١٩٩٣أحمد مرسى، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، . د.غير منشورة إشراف أ

أن المضـمون  "ى ، وير٣٢٧، مرجع سابق، ص١محمد حافظ دياب، إبداعية األداء، جـ-٣٤
المنقول عن التلمذة أكثر ثراء من نظيره المنقول عن المدونات، من كون أن مضمون التلمذة 
يسجل بجانب اكتساب واستيعاب جميع موضوعات السيرة، أصوات الكلمات والصـيغ فـى   

  .٣٢٨، ص"مواقف األداء التى استمع إليها المؤدى

35-Jack Goody, The interface Between the written and the oral, Ibid, 
P.87. 

يدخل فى هذه التقنيات طريقة المنشد فى األداء، ومحصوله الموسـيقى، وتنويعـه فـى    -٣٦
  .استخدام األشكال األدبية وكيفية الربط بينها، وهذه كلها تعد خصائص للتفريق بين مؤد وآخر

تقاعـد مـن منشـية    النص الكامل جمعه الباحث من الراوية السيد على حسين، مداح م-٣٧
، وهو مـن مواليـد   ١٩٩٣سعدون مركز بلبيس محافظة الشرقية، وقد جمع بمنزله فى يوليو 

  .١٩٢٤بلبيس عام 

38-Albert B. Lord, Epic Singers and Oral Tradition "Words Heard and 
Words Seen", Cornell University Press 1991. P.22. 

39-Ruth Finnegan, Oral traditions and the verbal arts, Routledge, 
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London, New Your, 1992, pp 120-121. 

  :أشار كمال عبدالملك إلى هذه الفكرة فى دراسته المعنونة -٤٠

"Mohammed in the Modern Egyptian Popular Ballad", E.J.Brill Leiden, 
New York, Kolen, 1995, p.31. 

  .١٩٩٦وسف فؤاد، بمنزله بقرية السجاعية، أغسطس مقتطف من مقابلة مع الشيخ ي-٤١

  .مقتطف من المقابلة نفسها مع الراوية نفسه-٤٢

43-Dan Ben Amos, Toward A Definition of Folklore in Context, Ibid, 
p.3. 

نستطيع أن نكتشف ذلك إذا ما قارنا بين الراوية التقليدية للسيرة الشفاهية لـدى شـعراء   -٤٤
ن األسلوب الجديد لها الذى استحدثه بعض الرواة أمثال الشاعر سيد حواس الـذى  الدلتا، وبي

ادخل اآلالت الموسيقية بكثرة، واستخدم شكالً جديداً لراوية السيرة، وهـو الزجـل قصـير    
الشطرات، وتشبه المنشدون الصييتة به فى طريقة أدائه، بما يمكن أن يوصف بالموجه العامة 

  .للتغير

45-John Miles Floey, Oral Traditional Literature, Slsvica Publishers, Inc, 
1981, p.41. 

46-Albert B. Lord, The Singer of Tales, Harvard university Press, 
Cambridge Massachusetts, 1964, p.133. 

47-Jack Goody, The Interface between the written and the oral, Ibid, 
p.82. 

  .٢٧٨أونج ج والتر، الشفاهية والكتابية، مرجع سابق، ص : ظر أيضاًوان

  .٢٦٤-٢٤٧انظر بالتفصيل أونج ج والتر، الشفاهية والكتابية، المرجع السابق، ص ص -٤٨

يقصد بها الشخصيات الشهيرة تاريخياً، األبطال العظام الذين يتمتعون بصفات نمطيـة،  -٤٩
، ويرى أونج أن الكتابة، ثم الطباعة بعد ذلـك، قـد   وهى شخصيات تبقى فى الذاكرة الشعبية
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غيرت من البنيات العقلية الشفاهية، ومن ثم يقل اعتماد السرد القصصى شـيئاً فشـيئاً علـى    
الشخصيات الثقيلة حتى أمكنه أن يتحرك فى يسر، بعد ثالثة قرون من الطباعة، فـى عـالم   

ع ذلك بالتفصيل فى والتر ج أونج، الشفاهية راج". الحياة اإلنسانية العادى المألوف فى الرواية
  .١٤٦والكتابية، المرجع السابق، ص

  .٢٤٤والتر ج أونج، المرجع السابق، ص -٥٠

  .المرجع السابق-٥١

52-Albert B. Lord, Epic Singers and Oral Tradition, Ibid, p.32. 

، ص ١٩٧١، ٣، طأحمد رشدى صالح، األدب الشعبى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة-٥٣
٢٥١.  

محمد على سريه، ديوان األنوار البدرية فى المعجزات النبوية، وأناشيد عصرية، مكتبة -٥٤
  .٧٩-٧٧، ص ص ٦٢-٥١ت، ص ص.الشامى بالمنصورة، د

  . المرجع السابق-٥٥

محمد على سريه، ديوان المنشدين، المجموعة العصرية فى القصص واألناشيد النبويـة،  -٥٦
-٥٣ت، ص ص .طفى إبراهيم تاج، داير سيدى أحمد البـدوى بطنطـا، د  ، مكتبة مص١جـ
  .٨١-٧٧، ص ص ٦٥-٦٢، ص ص ٥٧

  .٥١-٤٨، ص ص ٢٦-٢٠المرجع السابق، ص ص -٥٧

محمد على سريه، ديوان المنشدين، المجموعة العصرية فى القصص واألناشيد النبويـة،  -٥٨
  .١٢١-١١٤، ص ص ٣٥-٧، مطبعة نفرتيتى، ص ص ٢جـ

  .٧٩-٦٩السابق، ص ص المرجع -٥٩

مقتطف من مقابلة مع الشيخ طلعت هواش، بمنزله بقرية كفر شبرا الـيمن، أغسـطس   -٦٠
، وقد سجل الباحث له قصة شادى وعرفان فى األداء بالحى، وهى مدونة فى ديـوان  ١٩٩٦

  .٣٦-٢١، ص ص ١٩٩٥، ١شوقى عبدالعظيم، ديوان المداحين جـ

  .١٩٩٧ؤاد، بمنزله بقرية السجاعية، سبتمبر مقتطف من مقابلة مع الشيخ يوسف ف-٦١
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  .١٩٩٦مقتطف من مقابلة مع الشيخ محيى الموزى، بمنزله بقرية خرسيت، نوفمبر -٦٢

  .١٩٩٦مقتطف من مقابلة مع الشيخ محيى الموزى، بمنزله بقرية خرسيت، نوفمبر -٦٣

  .١٩٩٦ر مقتطف من مقابلة مع الشيخ على الشرقاوى، بمنزله بقرية دنوشر، أكتوب-٦٤

  .١٩٩٦مقتطف من مقابلة مع شوقى عبدالعظيم، بمنزله بمدينة المحلة الكبرى، يوليو -٦٥

  .١٩٩٦مقتطف من مقابلة مع الشيخ يوسف فؤاد، بمنزله بقرية السجاعية، أغسطس -٦٦

  .١٩٩٦مقتطف من مقابلة مع الشيخ على الشرقاوى، بمنزله بقرية دنوشر، أكتوبر -٦٧

لحكاية الشعبية، المكتبة الثقافية، الهيئـة العامـة للكتـاب، القـاهرة،     عبدالحميد يونس، ا-٦٨
  .٩٤-٩٣، ص ص ١٩٨٥

، ٢٣يذكرنا هذا الحدث فى القصة بما ورد فى النص القرآنى فى سورة ص اآليــات  -٦٩
. إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب" ٢٤

  ".…نعجتك إلى نعاجه  قال لقد ظلمك بسؤال



٤٠٣  

  
  

  

  



٤٠٤  

  

  

  

  

  الفصل الثانى عشر
  )*(مستقبل التراث الشعبى

  تقديم
موضوعنا كما يبدو من عنوانه يحاول أن يتناول قضايا تطور التـراث    

الشعبى، ويتحسس ما يمكن أن يطرأ على عناصر التراث من تغيـر تحـت   
ولذلك فهو يقفـز بنـا   . وطأة تحسن الواقع االقتصادى االجتماعى للمجتمع 

. ر أشكال التراث المتغير فى ظل البيئة المتقدمـة  مباشرة إلى محاولة تصو
اإلشارة إلـى   –عن عمد  –وواضح أن هذه الصياغة لمشكلة بحثنا تتجاهل 

الدور الذى تلعبه أو يمكن أن تلعبه عناصر التراث فى التأثير علـى مسـار   
  .عملية التنمية ، سواء كان ذلك التأثير سلبياً أو إيجابياً

لتراث الشعبى تمثل هدفاً سهالً لكثير من والمعروف أن موضوعات ا
الدراسات التى تبحث فى إنجاح مشروعات السياسة العملية أو تتعمق عوامل 

فالتراث الشعبى هو ألصق عناصر .  فشل بعض هذه السياسات فى الماضى
تكريسه لغرض "أو " فاالنتفاع به"ولذلك . الثقافة بفكر اإلنسان وسلوكه وحياته

ة فى يد أى من صناع السياسة ، سواء فـى الماضـى أو   ورقة رابح" معين
غير  –ولذلك شهدت المجتمعات فى تاريخنا المعاصر اتصاالً وثيقاً . الحاضر

  . بين دراسات الفولكلور وأمور السياسة العملية –محمود لألسف 

لذلك نقرر بادئ ذى بدء أن استخدام مواد التراث الشعبى على هـذا  
حتـى  (ية معينة، أو تبرير سياسة معينة أو الدفاع عنها النحو لتدعيم أيديولوج

، هى سياسة غير حكيمة بالنسبة لمرحلة تطور هذا العلـم  )ولو كانت التنمية
فى بالدنا، فارتباطها بأى هدف سياسى عملى سوف يعطى بعض الناس حق 

على أمور هـذه الدراسـة،    –غير العلمية وبالتالى غير المبررة  –الوصاية 
فيه تدهور مكانته العلمية، وفيه تحطيم ألغلى قيمة نعتز بها، وهى وهو أمر 

                                           
كتب هذا الفصل الدكتور محمد الجوهرى، قدم إلى مؤتمر قضايا التنمية االجتماعية، ) *(

  . ١٩٧٥ه المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية فى القاهرة، الذى نظم
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  .الحياد العلمى والموضوعية العلمية

وأبادر فأؤكد أن هذا الفصل ليس دفاعاً عن التراث، ولكنه ليس فـى  
نفس الوقت دعوة عمياء إلى التماس الجديد لمجرد أنـه جديـد، أو المنـاداة    

ولعلى أسـتطيع االدعـاء بـأن    . أو وجهتهبالتقدم، دون ما تحديد واع لهدفه 
دراستى هذه ليست مكرسة أصالً للدفاع عن وجهة نظر خاصـة أو مكتملـة   

هى نظرة نقدية متفحصة تحاول أن تغوص فى أعماق ثقافتنا . ومحددة المعالم
المعاصرة، تسعى إلى تلمس الطريق الذى يمكن أن يقودنا إلى تكوين موقف 

  .الصعبة بين التراث والتقدم من المعادلة - وسليم  –صلب 

 - على األقل بين أبناء الشعوب المتقدمـة   - فقد انقضى ذلك العصر 
الذى يمكن أن يرفع فيه دارس ملتزم شعار التراث فى مواجهـة الجديـد أو   

يجب أن يقوم توجيهنا ليحاتنا المقبلة . العكس، وال أن يهدم التراث باسم التقدم
مدى االلتزام بالتراث، ومدى السـعى نحـو   على موازنة دقيقة ومنصفة بين 

نصيب كـل مـن    - فى هدوء  - وال سبيل لنا إلى هذا قبل أن نتعمق . التقدم
  .المحورين فى إدارة حياتنا وتوجيه سلوكنا

وليضع القارئ فى اعتباره دائما أن كاتب هذه السطور واحـد مـن   
قديسـه  المتخصصين فى دراسة التراث، وهو ال يدرس هذا التراث بـدافع ت 

وتبجيله واالحتفاء به احتفاء مطلقاً، وال من أجـل هدمـه والقضـاء عليـه     
يحاول أن " الشعبى"والتعجيل بدفنه بين أنقاض الماضى، ولكنه دارس للتراث 

يستفيد من فهم ديناميات الثقافة الشعبية فى تأسيس حياتنـا علـى ركـائز ال    
عال اللحظة الذى قد تهزها العواصف وال األزمات العارضة، وال تخضع النف

يشط بسبب نقص فى الفهم أو عجز عن تصور ديناميات التغير الثقافى فـى  
  .حياتنا

وسيالحظ القارئ أننا تعمدنا أن نسوق كثيراً من األمثلة على ظواهر 
تحول التراث الشعبى فى ظل المجتمع الصناعى مـن مجتمعـات غربيـة،    

معات هو الذى اسـتطاع  فهذا النوع من المجت. أوروبية على وجه الخصوص
ومن ثم يمكن أن تبدو لنا فيه بكل . أن يقطع شوطاً بعيداً على طريق التصنيع

وضوح مظاهر التغير، وعوامله، ودينامياته التى تصيب عناصـر التلـوث   
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وهى تجربة نضعها نصب أعيننا بكل سـلبياتها  . الشعبى فى مجتمع صناعى
ونحاول تجنب الوقوع فـى نفـس   وإيجابياتها، كى نفيد من هذه اإليجابيات، 

  .السلبيات

  التـراث والتقـدم
  نظرة عامة

  الفولكلور علم دراسة التراث -١

من المعروف أن الحياة الشعبية والفولكلور يكتسبان طابعهما الخاص 
المميز من خالل مفهوم التراث، الذى يعتبر مفهوماً أساسـياً بالنسـبة لكـل    

ليل من الحاالت الرأى الذى مـؤداه أن  ولعلنا لذلك نصادف فى غير ق. منهما
الفولكلور علم ال يهتم سوى بالماضى بما ينطوى عليه من شـواهد متحفيـة   

إلى االعتقـاد   - فى جزء منه - وربما كان هذا الخطأ راجعاً. ورواسب قديمة
" لعناصر التـراث "بأن التراث هو خاصية مميزة لألشياء القديمة فحسب، أى 

وأنه لذلك مقضـى عليـه بالفنـاء فـى عالمنـا      ". مواد التراث الشعبى"أو 
وعليه فإن علم الفولكلور سوف يتحول فى القريـب  ". الحديث" …"العصرى"

العاجل إلى علم متحفى خالص، ليس أمامه سوى التماس مادته من المتاحف 
فمع تهالك كل بيت ريفى قديم، واختفاء كل أسلوب قـديم مـن   . ودور اآلثار

ر كل أغنية شعبية قديمة، ونسيان كل تعبير شـعبى أو  أساليب العمل، واندثا
  .)١("تختفى إلى غير عودة قطعة من الحياة الشعبية: "مصطلح شعبى

وال يمكن أن يزعجنا هذا الخاطر إال إذا كنا ننطلق فى نظرتنا إلـى  
هذا العلم من موقف رومانسى، يتطلع إلى الماضى وال يرى قيمـة إال فـى   

أما من الناحية الموضوعية فليس هناك أى . )٢(حسبعناصر التراث القديمة ف
خطر، وليس ثمة احتمال على اإلطالق، أن يفقد علم الفولكلور موضـوعه،  
وتصبح الدراسة غير ذات مضمون بسبب اختفاء بعض عناصر التـراث أو  

ذلك أن صفة التراث ال تتعلق بأشياء بعينها، فإذا اختفـت ضـاع   . اندثارها
االعتقـاد فـى   "أو " اإليمان بالتراث"مثل فى حقيقتها فى التراث، وإنما هى تت

صفة نفسية لصيقة " االعتقاد فى التراث"أو " اإليمان"وهذا ". كون الشئ تراثاً
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وهذا االيمان أو االعتقاد هو الذى يضـفى علـى   . باإلنسان بحكم كونه كذلك
م بها ونحرص عناصر الثقافة التقليدية قيمتها وداللتها الشعبية، التى تجعلنا نهت

أو إن  - لذلك يجب أن ننتبه إلى أن ارتباط اإلنسان بـالتراث  . على دراستها
تدفعه دائما أبداً إلى خلق عناصر تراث جديدة،  - شئنا حاجته إلى هذا التراث

عليهـا  " القداسـة "، و"العراقة"، "السالمة"، و"األصالة"، و"القدم"وإضاء صفة 
ولعلنا نذكر القداسـة  . )٣(رة لدى اإلنسانبحيث تدخل إلى دائرة األشياء األثي

التى أضفاها الشعب الفرنسى على ألوان الثورة الفرنسية، وما حظيـت بـه   
ثورات غيرها من تقديس وتأصيل خالل سنوات قليلة فقط، ألنها أدخلت فـى  

فبالنسبة للجيل التالى على الثورة مباشرة أصـبحت الرايـة   . حظيرة التراث
ها ال من خالل التجربة الخاصة المباشرة لما ارتبط بها تستمد قداستها وإعزاز

  .)٤(من نضال ومن أفكار، ولكن بسبب تقديس التراث فحسب

لذلك يمكن أن نعرف اإليمان بالتراث أو االرتباط بالتراث بأنه ذلـك  
أى (الموقف النفسى العقلى عند اإلنسان الذى يقدس أى شئ أو فعل أو قـول  

فى نفسه منزلة رفيعة لمجرد أنه جزء من تراث  وينزله) عنصر ثقافى شعبى
، أو هو متوارث عن هـذه  )Traditionskreisهى دائرة التراث (فئة معينة 

  .)٥(الفئة

  التراث والنظرة العلمية - ٢

وعلى النقيض من فكرة االلتزام بالتراث وتقديسه نجد الموقف العقلى 
ذ من سـمات هـذا   إ.  العلمى بمثابة قطب واضح على الطرف اآلخر للسلم

والقاعدة . الموقف العلمى أنه مناوئ للتراث تماماً، وغير شعبى على اإلطالق
األساسية التى تحكم هذا الموقف هى الشك أساساً فى كل شئ وعدم اإليمـان  

فاإليمان بـالتراث  . بشئ لمجرد أنه كان موضع تقديس وإعزاز فى الماضى
للرأى العقلى الرشيد الـذى يتخـذ    يتراجع هنا تراجعاً أساسياً، ليفسح المجال

موقفا نقديا من كل صنوف المعرفة المتخصصة المتوارثـة عـن العلمـاء    
  .)٦(والمفكرين السابقين

والمالحظ عالوة على هذا أن الموقف المناوئ للتراث الـذى يتخـذه   
العلم الحديث، والذى يسعى إلى فرض نفسه على كافة مجاالت الحيـاة، بـل   



٤٠٨  

  

  

  

  

لدينى نفسه، ينطوى على رغبة عارمة وسعى دائب نحو وحتى على التراث ا
فعلى النقيض من الثبات التقليدى والتمسك الحريص بكـل مـا هـو    . التقدم

متوارث، يسعى االتجاه العلمى إلى تغيير العـالم باسـتمرار ودون توقـف،    
وكذلك إلى تغيير الفلسفة العامة للناس فى الحياة من خـالل الفكـر العقلـى    

والفكرة المحركة وراء هذا السعى الدائب هى اإليمـان  . د دائماًالخالق المجد
. بالكمال الالنهائى، الذى يسيطر على الفكر األوروبى منذ عصـر التنـوير  

ويزيد هذه النظرة ما يعتور العالم من تغييرات حدة، وصالبة النضال ضـد  
هـذا   فمن خالل. كل ما هو قائم، والتطلع الدائم المتجدد إلى كل ما هو جديد

يتكون الوعى التاريخى الحديث، وتتكون لدى الناس صورة عـن التـاريخ،   
  . وهى الصورة التى تنتشر باستمرار بين قطاعات أعرض فأعرض

  التراث والنظرة الالتاريخية -٣

وعلى خالف هذا الفكر التاريخى الناشئ عن الموقف العلمى المشار 
ؤمن به يؤدى إلى تصور غير إليه نجد الموقف الشعبى المرتبط بالتراث والم

إذ على  حين يرجع اإلنسـان العلمـى التقـدمى ذو الفكـر     . تاريخى للعالم
التاريخى إلى الماضى لكى يقيس ما يطرأ على العالم من تغيرات ويستشعرها 
بشكل حى ملموس؛ نجد اإلنسان ذا العقلية غير التاريخية المرتبطة بـالتراث  

األسالف، كى يسير سـيرتهم ويـنهج نفـس     ارتباطاً وثيقاً يرتد ببصره إلى
وهنا نضع أيدينا على فارق عظيم . أسلوبهم فى الحياة، ويستوحيهم مثالً أعلى

فالموقف الشعبى غير التاريخى ال يجعل من النظرة إلـى الماضـى   : الداللة
مقياساً للتغير الذى يطرأ على العالم وعامالً من عوامل اإلحساس به؛ وإنمـا  

يداً للثبات وعدم التغير، ومزيداً من التقديس للمثل األعلى الذى يجعل منها تأك
فاإلنسان الشعبى يقدس كل ما هو قديم، تماماً كما يقـدس  . يستهديه فى حياته

وكثيراً ما يبالغ الناس فـى عمـر   . كل البدائيين أسالفهم وكبار السن عندهم
الوثيق بين العمر األشياء التى تحتل مكانة أثيرة فى نفوسهم، بسبب االرتباط 

فالعادة أو الممارسة الشعبية . الطويل واالحترام الكبير، أو بين القدم واإلعزاز
، ألن هذا جزء من "راجعة إلى عصر سحيق"، أو "أزلية"الهامة توصف بأنها 

وكثيراً جداً ما نصادف فى القرية المصرية قبر الولى الذى يوصف . مكانتها
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غيـر واع  (تعبيراً  –م أقدم جيل من المسلمين باعتباره - "الصحابة"بأنه من 
كذلك الشىء الذى ال يعجب . عن مكانته وعن مدى إعزاز الناس له) بالطبع

لـذلك نالحـظ أن النزعـة    ". بدعة"، أو "موضة جديدة"الناس، يوصف بأنه 
الشعبية الالتاريخية هى فى حقيقة األمر موقف قيمى ذاتى كل الذاتية، يعيـد  

لتاريخى لألشياء على نحو قد يتعارض تعارضاً صارخاً مع ترتيب التسلسل ا
وتحرص النزعة التقليدية الشعبية عملياً علـى  . )٧(التسلسل التاريخى الحقيقى

التشبث بكل ما هو قديم وبكل ما خلفته العصور الغابرة على اإلطالق، بـل  
 إلى مزجه بالشئ الجديد، إلكسـابه  - إذا اقتضت الضرورة ذلك  - إنها تعمد 

وهى تتمسك أشد التمسك بتصور للعالم علـى  . هذا الطابع العريق الموروث
أنه كيان ال يتغير، أو يتعرض لألضرار والفساد من خالل ما يطرأ عليه من 

  .)٨(تغيرات

ففى مواجهة أفكار التقدمية العقلية الرشيدة تقف األفكـار الرجعيـة   
كل ما هو قديم، علـى  التقليدية التى تتضح بكل جالء فى إغداق المديح على 

التى كان كل شئ فيها خيراً مطلقاً، أو كان على أى حال أفضـل  " أيام زمان"
الناس، أو العادات والتقاليـد،  : بكثير من الحاضر الذى نعيشه، سواء فى ذلك

من أبناء هذا الجيـل،  " فأهل زمان. "إلخ... أو الصحة، أو الجو، أو  الطعام
كلها بال اسـتثناء  "... صحة الناس زمان"و ، "أخالق زمان"، و"خير زمان"و

  . )٩(أفضل من الحاضر الذى نعيشه

فى أوروبا، وربما فـى المسـتقبل    –وهكذا يعيش اإلنسان المعاصر 
أزمة الصراع بين اإليمـان بـالتراث والموقـف     - القريب فى بالدنا أيضاً 
ائرة وهو صراع يبدو بأوضح صورة فى المواجهة الد. التقدمى العقلى الرشيد

بين  الموقف العلمى المتطلع إلى التقدم والتراث الدينى الساعى إلى فـرض  
  .سطوته وكسب احترام الناس له، وفرض هيبته ومكانته

وقد استطاع الموقف التقدمى المتطرف أن يحرز انتصارات باهرة ال 
غموض فيها فى كثير من الميادين، خاصة الميدان االقتصادى والصناعى منه 

فأصبح الشعار الذى ال يفتأ يتردد فى هذا الميدان هو الجـرى وراء  . بالذات
، وكل شئ فريد غير مسبوق، وكل ما يؤدى إلى التخلص من " عصرى"كل 
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وأصبح كل تجديد يؤخذ على أنه خدمة يسـديها المجـدد إلـى    . القديم البالى
. اإلنسانية جمعاء، ويعتبر خطوة جديدة على سلم الكمال ودفعة نحـو التقـدم  

ولعلنا يمكن أن نلمس هذا السعى الالهث فى السرعة الرهيبة التـى طـرأت   
  .على زيادة سرعة وسائل النقل والمواصالت فى عالمنا المعاصر

  خطر المبالغة -٤

وما من شك فى أن هذا السعى الالهث نحو التقدم يتعرض لخطر ال 
عقلى، ففـى  يمكن التقليل من شأنه، هو خطر اإلغراق والمبالغة فى االتجاه ال

الذى يمثل الركيـزة  - بعض األحيان يتعرض هذا الهدف غير المحدود للتقدم 
 - التى يستند إليها التصور العقلى للعالم وتستند إليها الحضارة الحديثة برمتها 

وهى الهزات التى تنجم عـن النمـو   . يتعرض لهزة أو هزات عنيفة وحادة
الشيطانى الذى يبدو فى بعـض  لجهاز الحضارة الحديثة وأدواتها، ذلك النمو 

وقد . األحيان كما لو كان يوشك أن يفلت من سيطرة اإلرادة اإلنسانية العاقلة
يترتب على الوعى بهذا الخطر الداهم احتمال حدوث خطر آخر ال يقل عنـه  

واالعتماد األعمى على الحلول . شراً، هو االستسالم الكامل للعقل أمام التراث
فكمـا  . ى يمكن أن تحل محل النظم والضوابط التقليديـة العنيفة القهرية، الت

تؤدى  الفردية المطلقة فى نهاية األمر إلى نوع من الحشد الذى ال تؤلف بين 
أفراده رابطة وثيقة مستقرة؛ كذلك يؤدى الطموح المفرط نحو التقـدم إلـى   

  .الوقوع فريسة أكثر أنواع القهر بدائية وجموحاً

ح التقدم العقلية التى تتميز بها العلـوم  ويبدو بوضوح أن انتصار رو
الحديثة انتصاراً حاسماً ومطلقاً على التراث لم يحدث إال فى بعض ميـادين  

أما ما نالحظه من إضفاء طابع علمـى  . العلوم المتخصصة المحدودة النطاق
رشيد على دوائر أوسع من حياة الناس اليومية فهو ليس فى حقيقـة األمـر   

زئى فقط، لم يستطع بعـد أن يمتـد إلـى الجـوهر     سوى نجاح ظاهرى وج
 - قد يكون اإليمان بالتراث به تعرض لهزة قوية، ولكن حل محلـه  . والعمق

. إيمان مطلق منـدفع بالتقـدم   - فى المواقع التى حدثت فيها مثل هذه الهزة 
وأصبحنا نجد الناس لم تعد تتمسك  بشئ وتقدره وتبجله ألنه قـديم، وإنمـا   

". مودرن"واكتسبت صفة " مودرن"قبله لمجرد أنه حديث أو تعجب بالشئ وتت
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وباتت كل تقليعة جديدة سواء فى العمارة أو . رنينا سحرياً فى اللسان الشعبى
فى الزى، فى الطعام أو فى األثاث، تجد لها تبريراً وتجد من يـدافع عنهـا   

إلـى   - أو بالهته أحياناً - وهو تبرير يصل فى سذاجته ". مودرن"لمجرد أنه 
نفس المستوى الذى كان يبرر به الناس فى الماضى شيئاً معيناً لمجـرد أنـه   

ولذلك يذهب بعض المتأملين لثقافتنا المعاصـرة إلـى أن   . متوارث أو قديم
الذى أصبح (اإليمان المندفع بالتقدم قد حل محل نفس اإليمان المندفع بالتراث 

  .)١٠()هو اآلخر تقليديا أو متوارثاً

إن جـاز  - تين يتميز بنفس القدر من االندفاع والالعقليـة  فكال النزع
كل ما فـى األمـر أن   . ونفس الدرجة من االعتماد على آراء سابقة - القول

التشبث بالماضى كان يضمن قدراً أكبر من الهدوء واالستقرار، مع وجـود  
بينما نجد أن التعلق الجامح بالتقدم بات سبباً لكثير مـن   . خطر الجمود طبعاً

لقلق والعصبية وعدم االستقرار الذى تعيشه كثير من قطاعات الشعب خاصة ا
كذلك نالحظ أن درجة التكيف بـين  . فى البالد التى سبقتنا فى مضمار التقدم

عناصر الثقافة التقليدية وحاملى هذه الثقافة كانت أكبر وأرسخ فى ظل فلسفة 
اإلنسان على مالحقـة  أما فى ظل التقدم السريع، فإن قدرة . التمسك بالتراث

آثار هذا التقدم على حياته تتضاءل إلى حد بعيد، فتجعل اإلنسان المعاصـر  
فالحاالت واألطوار تتـابع  . يعيش أزمة من أزمات التكيف النادرة فى تاريخه

الواحدة تلو األخرى فى سرعة خاطفة، بحيث لم يعد أمـام اإلنسـان سـوى    
  .لة أو طور معين تمثالً كامالً حقيقياًاليأس من التكيف أو القدرة على تمثل حا

  االنتماء الطبقى واالرتباط بالتراث -٥

لنؤكد أن هذا الموقـف   - دون استطراد - على أننا يجب أن نتوقف 
من التراث، وبالتالى من التقدم يتغير تبعاً للموقع الطبقى الذى يشغله الفـرد  

سعى نحو التغيير أشد إذ نجد هذا التطلع إلى التقدم وال. على خريطة المجتمع
فى المجتمعات الصناعية بطبيعـة  (ما يكون قوة واتضاحاً عند الطبقة العاملة 

فهى الطبقة التى ترفض كل ما هو قائم وتتمرد بالتـالى علـى كـل    ). الحال
والشخص البروليتـارى  . تراث، بسبب موقعها االجتماعى والعتبارات ثورية

  .بتداء من الزى حتى ميدان العلمشخص منفتح كل االنفتاح على كل جديد، ا
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ويجدر بنا أن نسترجع هنا رأياً طريفاً لعالم الفولكلـور السويسـرى   
الذى يالحظ على مثل هـذه االختالفـات    R. wiessالراحل ريشارد فايس 

أنه لمـا كـان اإليمـان    : الطبقية فى الموقف من التراث ومن االيمان بالتقدم
نفس الشخص البروليتارى بوصفه إنسـانا؛  بالتراث واالعتقاد فيه راسخاً فى 

وهو تعبير " (بتراثه الثورى"فإننا نجد هذا اإليمان أوضح ما يكون فى إيمانه 
ويزعم تدليالً علـى هـذا أن   ). طريف بسبب التناقض الواضح بين أطرافه

نظرته الثورية إلى األشياء تتجمد فى قوالب وصـيغ النظريـة الماركسـية    
  .)١١(ها واسترجاع قضاياها وتأكيد مواقفهاالتقليدية وترديد آرائ

مؤداها أنـه كـان    –جديرة بالتأمل  –ويضيف فايس مالحظة هامة 
على الماركسية أن تواجه نفس المصير الذى القته قبلهـا جميـع الحركـات    
الثورية فى التاريخ العالمى، سواء فى المجاالت السياسية، أو االجتماعية، أو 

جمد الروح الملتهبة الدافعة للعقلية الجديدة فى قوالـب  إذ تت. الدينية أو غيرها
ويشير إلى أنه قد أعقبت كل فتـرات  . التراث الشعبى الجامدة وأشكاله الثابتة

سـواء بالنسـبة    - الفوران واالندفاع التى شهدتها المواقف التقدمية الفردية 
أو الثـورة   ، أو التنوير،)الهيومانيزم(لإلصالح الدينى، أو النزعية اإلنسانية 

أعقبتها فترات تدعيم للتراث ومزيد من اإلقبال عليه والدعوة إلـى  - الفرنسية
  .التمسك به

وفى مقابل هذه الطبقة الثورية المتطلعة إلى التقدم الرافضة للتـراث،  
نجد طبقات اجتماعية أخرى مؤمنة بالتراث أشد اإليمان، متشـبثة بـه كـل    

عارض مع القاعدة العامة، وهـى قـوة   ونالحظ أن هذا التأكيد ال يت. التشبث
اإليمان بالتراث الموجودة فى داخل كل إنسان بوصفة كذلك، وبالتالى بالنسبة 

ولكن فى الوقت الذى يستبعد فيه الباحـث  . لكل الطبقات والفئات االجتماعية
المتخصص علـى   - العلمى التراث والفكر التقليدى من مجال تفكيره العلمى 

ى يرفض التراث ويشجبه؛ نجد قطاعـات أخـرى مـن    والبروليتار - األقل
الطبقـات  : وعلى رأس هذه القطاعات. المجتمعات تتمسك بالتراث عن وعى

فرعاية التراث والتمسك . )١٢(األرستقراطية والطبقات الفالحية فى كل مجتمع
ويرجـع هـذا التمسـك    . بأهدابه سمة مشتركة بين األرستقراطية والفالحين
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الطبقة الفالحية ارتباطاً وثيقاً باألرض وبالنظام الطبيعـى   بالتراث إلى ارتباط
ويرجع هذا التمسك عند الطبقـات األرسـتقراطية   . الساكن المستقر المتوازن

إلى حرص واع على الحفاظ على الذات واإلبقاء على ما تتمتـع بـه مـن    
أو قـل أى   –ذلك أن أى تغيير فى النظـام القـائم   . امتيازات ومصادر قوة

سوف يقلل بالقطع من امتيازاتها فـى ظـل الوضـع     –لى التراث خروج ع
القائم، ألنها قد حصلت من هذا الوضع القائم على أقصى ما يمكن أن يعطيه 

إلى جانـب  . وكل تغيير مرتبط باالنتقاص من هذه االمتيازات. من امتيازات
يزخر بما يؤكـد هـذا الوضـع الممتـاز،      - بشتى أنواعه –أن التراث ذاته 

لذلك ال نبالغ إذا قلنا إن هذه الشرائح االجتماعية توحد . نه ويحافظ عليهويضم
  .  )١٣(نفسها بالتراث توحيداً كامالً

وهو يعيش وسط بيئة  - أما على الناحية األخرى فنجد البروليتارى  
ال يشعر بأى رابطة مباشرة وثيقـة وال التـزام    - حضرية متغيرة وغريبة 

ن هؤالء األسالف أجـداده المباشـرين وذوى   بتراث األسالف، حتى ولو كا
أما الفالح فهو يعيش فى كنف األجداد، وفى أحضـان التـراث،   . )١٤(قرابته

وتحت سطوة األوصياء على هذا التراث، فى بيئة بطيئة التغير، حذرة منه إذا 
فاألرض، واألشجار، والبيت وأدوات العمل، وكل شئ يفرض . طرق أبوابها

وهو االمتثال الذى يعتبر األساس الحقيقى لكل . يال السابقةعليه االمتثال لألج
  .إيمان بالتراث

  األسالف حفظة التراث -٦

لذلك يستطيع التراث أن يبرر كل شئ فى الحياة الشـعبية، إذ فيـه   
وكـذلك   –والخوف مـن األسـالف   . )١٥(تتجسد سلطة األسالف وسطوتهم

التراث، ويسـتمد منـه   هو األساس الذى ينهض عليه  –احترامهم وتبجيلهم 
وهو الخوف واالحترام الذى يسيطر على حياة الشعوب البدائية حيث . مكانته

وكـان اإلنسـان فـى    . يبدو فى معتقداتهم فى صورة أرواح قوية مسيطرة
يخشى أن يغير أى شـئ   - والزال كثير من الناس حتى يومنا هذا - الماضى

ان يعنى اعتداء علـى  ألن ذلك ك. صنعه الميت أو استخدمه على نحو معين
حرمة الميت، ومصدراً إلثارة غضبه وغيظه، ولعله يدفعه إلى االنتقام مـن  
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وقد احتفظت أمثال كثير من الشعوب المعاصـرة  . الحى الذى يقدم على ذلك
إذا تعرض النظام القديم " يتقلقل فى قبره"ببعض الشواهد التى تقول إن الميت 

وب أخرى أمثال وتعبيرات تؤكـد أن  لالضطراب أو التغيير، وهناك لدى شع
من يبتدع عادة جديدة سوف يكون جزاؤه القلـق وعـدم االسـتقرار بعـد     

  . )١٦(الموت

فاألسالف الموتى يظهرون دائماً فى صورة الحفظة علـى التـراث   
وفى مجتمعنا المعاصر . والساهرين فعالً على التزام األحياء به وامتثالهم له 

وتحول الخوف إلى إحساس غامض . لقديم منهمضعفت كثيراً درجة الخوف ا
يتردد  - حتى المتعلم أيضا- وأصبح إنسان العصر الحاضر. بالمحبة واالحترام

كثيراً قبل أن يحدث تغييراً سريعاً فى األشياء التى كانت عزيزة على الميت، 
ويعامل أهله أشياءه الخاصة كميراث عزيز، وتصبح . كحجرته الخاصة مثالً

وحيثمـا  . )١٧(الحياة مثالً أعلى على األقل بالنسبة لذريته المباشرةأساليبه فى 
كما هو الشأن فى ثقافتنا  - يصل احترام الميت واالهتمام به إلى درجة عالية 

الشعبية المعاصرة، كما تدلنا على ذلك الطقوس واالحتفاالت الجنائزية العديدة 
أدت الحياة الحديثـة إلـى    أما حيثما. تستمد النزعة التقليدية أقوى دعائمها - 

انتزاع اإلنسان من بيئته األصلية وإلى اتصافه بالفردية، حيث لم يعد يعتبـر  
نفسه حلقة فى سلسلة واحدة؛ فى تلك الظروف يخسر التراث أقوى ركـائزه  

–وإن كان التراث الروحى لألسالف يظل . وأهم العناصر التى تمده بالحياة
ولعلنا نذكر فى هذا المقام اللغة األم . حياءمؤثراً فى حياة األ - عن غير وعى

لكل منا، التى تمثل رحما تلوذ به كثير من المفاهيم، واألحكـام، والمشـاعر   
فاللغة حتى فى أكثر المجتمعات تقدماً وفردية عامل مـن عوامـل   . التقليدية

  .)١٨(تدعيم التراث، وربط األحياء باألسالف

موقف الشعبى التقليدى المؤمن وربما استطعنا بعد ذلك أن نقول إن ال
وطالمـا ظـل   . بالتراث ينزل سلطة األسالف منزلة أرفع من سلطة العقـل 

اإلنسان المتلزم بالتراث يستشهد باألصل القديم وبما اعتاده اآلباء واألجـداد،  
فهو فى غير حاجة إلى تحكيم فكره الخاص، أو تحميل  نفسه مشقة تجربـة   

حد إلى تجربته، وبالتالى ال يمكنه أن يسـتوثق  فكر أو سلوك جديد لم يسبقه أ
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ويكفيه لتبرير أى سلوك أن يشير إلى أن الناس كانوا يفعلون ذلك . من نتيجته
وعند أى أزمة اختيار يفضل القـديم علـى   . وكانوا يعيشون على هذا النحو

ثم إن السلوك التقليدى يدعم نفسه ويسوق كل أدلة . الجديد دون تردد أو تفكير
ذلك أن الشخص المؤمن بالتراث الملتزم به يحرص فى . على سالمته جديدة

مالحظته ألسلوب تقليدى فى العمل، أو فى ممارسته إلحدى القواعد الغيبيـة  
  .على أال يسجل سوى اآلثار التى تؤيد التراث وتبرهن على سالمته

  التعصب المفرط للتراث -٧

ماناً مـن عمليـات   إن التمسك الشعبى بالتراث يمكن أن يكون أكثر أ
التغيير المدمرة العمياء الناتجة على االندفاع المحموم نحو التقـدم، أو علـى   

ولكننـا  . لهذه العمليات يمكن استخدامها عند الضـرورة " فرملة"األقل بمثابة 
نؤكد مع ذلك أن التمسك المطلق بالتراث يمكن أن يكون وباالً على أصحابه، 

لى اإلطالق مناقشة أى تجديد لمجرد أنـه  عندما يرفضون من حيث المبدأ وع
فالفالح المفرط فى تقليديته قد يرفض استخدام نوع جديد مـن أنـواع   . جديد

ويعرض نفسـه ألخطـار   .. المبيدات، أو من أنواع البذور لمجرد أنه جديد
اآلفات والجهد الشاق فى مقاومتها، أو الرضى بالمحصول القديم على قلتـه  

الت التى تحملها إليه هذه الوسيلة الجديـدة، متمسـكاً   رافضاً الراحة والتسهي
وهو يتخذ نفس الموقف المحافظ على السـاحة  . بأسلوب عمل آبائه وأجداده

الدينية، وفيما يتعلق باالخذ بالتوقيت الصيفى، ومواعيد الزراعـة، وتطعـيم   
إلخ، والتجديدات صغيرها وكبيرهـا، نافعـة   ...أطفاله ضد بعض األمراض

  . رةكانت أو ضا

وقد سبقتنا حركة التنوير فى أوروبا فى إدانه هذا الموقف المتعصب 
حيث وصفه الكتاب بأنه ينم عن . ضد التجديد المتمسك بالتراث تمسكاً أعمى

فهو موقف غبى ألنه فى نهاية األمر يثق فـى  . غباء وعن كسل فى اآلن معا
سـول ألنـه   ثم هو موقف ك. سلطة ال عقلية أكثر مما يثق فى سلطان العقل

  .يتنازل عن قدر غير معلوم من التقدم مفضالً عليه الشئ التقليدى المتوارث

ونالحظ أن هذا الكسل الراجع إلى التمسك بالتراث كثيراً ما يـؤدى  
إلى التشبث بظروف وممارسات مرهقة، ومكلفة، ومضنية بدالً من اإلقبـال  
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أشرنا مثالً فى  على تجديدات مريحة، ومربحة، وعملية فى نفس الوقت، كما
وهناك عدا طائفـة  . التمسك بالتقاوى القديمة واإلعراض عن التقاوى الجديدة

واسعة من العادات والممارسات التى ليست فقط مرهقة أو العقليـة، وإنمـا   
والدافع األساسى إلى التمسك بها هو مجرد اإلخـالص  . ضارة ومدمرة فعالً

أن نتبين بعضاً من تلك العـادات   ويمكننا. للتراث والسير على سنة األقدمين
من !). ألن اإلنسان أقدر دائماً على رؤية عيوب غيره(عند الشعوب األخرى 

حرق األرملة مع زوجها المتوفى فى بعض مناطق الهند، وحـبس  : هذا مثالً
أقدام الفتيات الصينيات فى أحذية حديدية فى الماضى، وتحريم قتل التماسيح 

ولدينا نحن أيضـا  .  إلخ... ا من الحيوانات الضارة والثعابين السامة وغيره
بعـض  : طائفة من العادات والتقاليد الضارة، يكفى أن نذكر نمـاذج منهـا   

أساليب الطب الشعبى الفاسدة، والعادات الغذائية الضارة، والمبالغة فى بعض 
واإليمـان بـالتراث هـو    . إلـخ ... االحتفاالت والمناسبات كالزواج والوفاة

ل عن بقاء مثل هذه العادات والممارسات فى االستعمال اليومى، حتى المسئو
بعد أن يزول المعتقد الذى كان يساندها ويروج لها، وبعد اختفـاء الظـروف   

  .)١٩(الفكرية والمادية التى كانت تبرر وجودها فى الماضى

أو اإليمان األعمى بكـل   - ويجب أن نسجل أن هذا التمسك بالتراث 
خلق حاالت انفصام بين الشكل والمضمون، وبالتالى يسـمح  ي - ما هو قديم 

وهى عبارة عن سلوك يمارسه . بوجود واستمرار أشكال خالية من المضمون
وهى ظاهرة معروفة . الناس دون أن يدروا له معنى أو يستطيعون له تبريراً

وترجع إلى النزعة الشـكلية الشـعبية، أى   . )٢٠(فى دراسة العادات والتقاليد
دون االنتباه ) أو ما يعتقد أنها كذلك(تبجيل األشكال األصلية المتوارثة  نزعة

  .إلى ما تنطوى عليه من معنى

لذلك نجد أن التناقض بـين الحقيقـة والمظهـر، أو بـين الشـكل      
والمضمون، وما يترتب على ذلك من تزييف الحياة وكـذبها، يمثـل أحـد    

من جراء التمسك بـالتراث   األخطار التى يمكن أن تعود على الحياة الشعبية
إذا مـا   - ذلك أن النزعة التقليدية المحافظة سـتتحول حتمـاً   . تمسكاً أعمى

إلى نوع من الجمود الشكلى وإلى جمود الثقافة جموداً  - اتخذت شكالً شامالً 



٤١٧  

  

  

  

  

  .)٢١(تاماً

  تجديد التراث -٨

اإليمان بالتراث واالندفاع نحو  - بنسبة صحية- لهذا يجب أن يتكامل 
أو إرادة  - فالمبادرة الفردية . دم، لكى نضمن انتظام إيقاع التطور الثقافىالتق

الزمة للتغلب على حالة الجمود وتجنيب المجتمع ويالت الوقـوع    - التغيير 
فكل مجتمع ملتزم بالتراث يعرف دائماً بعض األفراد، الذين يناط بهـم  . فيها

بادأة على طريق التغيير دائماً، أو تجبرهم الظروف، على اإلمساك بزمام الم
فإذا ما استطاعوا كسـب آخـرين إلـى    . )٢٢(والخروج على التراث المقدس

صفوفهم، سواء من خالل ما يحرزونه من نجاح، أو بسبب قوة شخصياتهم، 
  ".تراث جديد"ويبدأ الطريق نحو تكوين . فإنه تتكون بذلك دائرة تراث جديدة

لشامل السريع مـن خـالل   أما حيثما تتملك الناس رغبة فى التقدم ا
عن طريق الترشيد الكامـل لكـل نـواحى    (سحب األرض من تحت التراث 
، فإن الحياة الشعبية تتعرض هنا أيضاً لخطر )الحياة وسيطرة النزعة الفردية

وهو الخطر الذى يتمثل فى التشبث بكل ما هو جديـد لمجـرد كونـه    . داهم
ندما يكـون هـذا الجديـد    كذلك، تشبثاً خالياً من أى موقف نقدى، خاصة ع

. )٢٣(ممزوجاً بعناصر تتعمد تخريب ثقافة المجتمع، أو نشـر قـيم مريضـة   
وتتوارى العناصر الشعبية األصيلة، ال تلقى مـن النـاس سـوى االحتقـار     

وتأتى رياح التقدم المبتسر على كل جديد ال تتيح له حتى فرصة . واالستهانة
 بذلك من القلق واالضطراب، الوتنتشر . الضرب بجذوره فى أعماق المجتمع

نتعب كثيراً فى أن نسوق شواهدعليها من كافة نواحى حياتنا، حيث تفقد كثير 
من مجاالت حياتنا البقية الباقية فيها من األصالة والشخصية المتميزة، سواء 

خاصة تدهور اللغة العربية بـين  (فى الزى، أو األثاث، أو العادات، أو اللغة 
ن، وهى ليست فى رأيى أمراً عارضاً، ولكنها مظهـر لعلـل   المتعلمين الشبا

إن هذا الهز العنيف للتراث يمكن أن يؤدى الى تحطيم المجتمـع،  ). خطيرة
وهى الرابطة التـى تسـتمد وجودهـا    . وتهديد الرابطة التى تجمع بين أبنائه
وقد سبق أن نبه إلى ذلك مفكرو القـرن  . ومشروعيتها من التراث المشترك

عشر، ولكن كانوا يصدرون فى دعوتهم عـن اعتبـارات ومبـادئ    التاسع 
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إن كل مجتمع يضحى بهويته وبتراثه المميز يتحول حتماً إلى كم من . أخرى
كالقشة فى مهب  - عند األزمة- األفراد القلقين المضطربين، يمكن أن يكونوا 

الريح ال يصمدون وال يستشعرون انتماء لكيان أكبر مـن ذواتهـم الفرديـة    
  .ـو مصلحته على مصالحهم الخاصةتعل

فالمجتمع إذن فى حاجة ماسة إلى تراث مشترك يستمد منـه قوتـه،   
كذلك يحتاج كل تـراث إلـى   . خاصة فى مواجهة األزمات التى تهدد وجوده

ويقوم على رعاية كـل تـراث دائـرة تـراث     . مجتمع يحافظ عليه ويرعاه
اث ويتداولونه آخذين معينـة، هى مجموع األشخاص الذين يحملون هذا التر

  .إياه عن جيل سابق موصلينه إلى جيل الحق

بقى أمامنا وقد اتفقنا على األسس العامة حول موضـوع الموازنـة   
الصحية بين االرتباط بالتراث والحاجة إلى التقـدم؛ أن نصـل إلـى بـؤرة     

. االهتمام فى دراستنا، فنفحص مستقبل هذا التراث فـى البيئـة الصـناعية   
ذه المناقشة نتائج أحدث الدراسات العلمية حول هذا الموضوع وسوف تضع ه

فنرى أوال هل يقضى التصنيع علـى  . تلك القضية العامة على محك االختبار
 –التراث الشعبى، أم يدفع إلى مزيد من التشـبث بـه، أم يـرفض بعضـه     

ثم نحاول أن نتأمـل ديناميـات   . ويحث على التمسك بالبعض اآلخر - فيتغير
راث الشعبى فى ظل المجتمع الصناعى، واضعين نصب أعيننا دائما تغير الت

ظروفنا المحلية قدر اإلمكان، مشيرين إلى احتياجات البحث الفولكلورى فيـه  
  .حول هذه النقطة بالذات
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  التراث الشعبى فى المجتمع الصناعى 
  مشكالت وتحديات

  
لزعم أوضحت أكثر من دراسة من دراسات الفولكلور أنه من الخطأ ا

بأن التصنيع يقضى على مختلف عناصر التراث الشعبى أو يحطمها إلى غير 
فإذا كنا نسلم بأن حاجة اإلنسان إلى االجتماع وإيمانه بالتراث تمثـل  . عودة

كمـا أثبتـت    - ركائز أساسية فى النفس البشرية، فإن عملية التصنيع نفسها 
  .شكل بهماتخضع لهذين العنصرين، وتت - خبرة البالد األوروبية 

وتلك نتجية خطيرة والشك، ليس فقط ألنها تأتى على خالف الـرأى  
الشائع من أن التصنيع يأتى على كل قديم ويحطمـه، وإنمـا ألنهـا كـذلك     

التصنيع لعوامل واعتبارات أقوى وأبعد تأثيراً " : المارد الرهيب"هذا " تخضع"
  .على الحياة اإلنسانية

فولكلور المعاصر تعقب مـا  ومن أطرف وأهم موضوعات دراسة ال
فقـد  . يطرأ على أشكال عناصر التراث الشعبى من تغير نتيجـة التصـنيع  

انقضى الوقت الذى كان الناس يلعنون فيه الصناعة واآلالت، ويرونها شـراً  
  .مستطيراً على صناعاتهم الحرفية وعلى أساليب حياتهم التقليدية

ر التراث الموجـودة  وإذا كنا نسلم بأن التصنيع ال يقضى على عناص
أو يمحوها، فهو بالتأكيد ال يتركها على حالها دون تغيير وإنما هى تتعـرض  

وهدفنا أن نتتبع هذه التغيرات ونلقـى  . لعملية تغير فى الشكل وفى المضمون
الضوء على احتماالتها المقبلة فى بالدنا من واقع ما شهدته البالد التى سبقتنا 

  .فى مضمار التصنيع

نلفت النظر منذ البداية إلى حقيقة أساسـية تتصـل بمـنهج     ونود أن
ذلك أننا ال نهتم فى مثل هذه الدراسات بـالوقوف  . الدراسة وتكنيك المالحظة

على درجة التصنيع فى مجتمع محلى فحسب، وهى حقيقة يمكـن تحديـدها   
تحديداً إحصائياً دقيقاً على أساس عدد المنشآت الصناعية وحجمها فـى اآلن  

وإنما نحن نهتم إلى جانب ذلك بنتيجة هامة أو ظاهرة مصـاحبة مـن    .معاً
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 - موضع الدراسة- ظواهرة التصنيع هى ما يطرأ على ذلك المجتمع المحلى 
وهى ظاهرة تستأثر . من تغير سكانى، ناشئ عن تيارات الهجرة منه أو إليه

ـ . باهتمام دارس الفولكلور بوجه خاص دة ذلك أن هذه العناصر البشرية الواف
يمكـن أن  . (ثقافة وافـدة  - إلى جانب المنشآت الصناعية الوافدة أيضاً- تمثل 

وتمارس تلـك  ) .. تكون ثقافة فرعية، وليست بالضرورة ثقافة مغايرة تماماً
العناصر الثقافية تأثيراً بعيد المدى على العناصر الثقافية القائمة فى اتجـاهين  

فز أبناء المجتمع المحلى األصليين فقد تح. اثنين كما سنرى بالتفصيل فيما بعد
، وقد تحملهم حمالً على التخلى عـن  )٢٤(على التمسك الشديد بتراثهم التقليدى

كثير من عناصر هذا التراث، أو على األقل تغيير الكثير من أشكاله بحيـث  
  .يصل إلى ما يقرب من التغير الكامل

اليـة  وإن لم نعدم بعض الشواهد التى أدت فيها وفـود موجـات عم  
ضخمة على أحد المجتمعات المحلية فى أثر موجة تصنيعية إلى إفقاد أبنـاء  

وباتوا يالحظون عادات الوافدين . المجتمع األصلى اإلحساس بهويتهم الثقافية
، دون انفعال، دون ميل إليها يصل إلى درجة "من الخارج"الجدد واحتفاالتهم 

لـى درجـة التصـدى لهـا     المشاركة الفعلية فيها، ودون نفور منها يصل إ
وسنعود فيما بعد إلى مشكلة فقدان الوعى، وعدم إحساس أبنـاء  . ومقاومتها

  .المجتمع المحلى بهويتهم كإحدى نتائج حركة التصنيع الواسعة النطاق

ويمكننا أن نفيد من هذه المالحظات فى توجيه بعض الدراسات لتتبع 
تى استقبلت مهجرين مـن  ما طرأ على التراث الشعبى للمجتمعات المحلية ال

فهذه التجربة البشرية الفريدة يمكن أن . ١٩٦٧منطقة القنال فى أعقاب نكسة 
التى استقيناها من بيئات أجنبية - تقودنا إلى اختبار كثير من هذه المالحظات 

على واقعنا المحلى، فيزيد رؤيتنا ألنفسـنا وضـوحاً، ويثـرى المعرفـة      - 
  .)٢٥(اإلنسانية على المستوى العالمى

وإذا كنا نتفق على أنه يحدث أثناء عملية التصنيع أن تتغيـر بعـض   
عناصر التراث الشعبى، أو تظهر بعض العناصر الثقافية الشـعبية الجديـدة   
تماماً، فإننا يجب مع ذلك أن نربط هذا التغير أو الجديد بالعوامل التالية ربطاً 

  :مباشراً
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  .تمع المحلى المدروسكثافة هذا التصنيع، أو تطوره فى المج - ١

  .طبيعة الصناعة القائمة - ٢

ويجب أن نسعى فى دراستنا إلى الخروج بقواعد وأسس عامة تحكم 
. هذه التطورات التى تطرأ على الثقافة الشعبية فى المجتمع اآلخذ بالتصـنيع 

ويفيدنا كثيراً أن نستعرض معاً أهم تلك النتائج التى انتهت إليهـا الدراسـات   
  .)٢٦(ول هذا الموضوعاألوروبية ح

  عمر الصناعة والوعى بالهوية -١

ومن باب أولـى الصـناعة    - من المالحظ أوالً أن الصناعة الجديدة 
تمارس تأثيراً بالغ القوة على وعى أبنـاء المجتمـع    - الراسخة فى المنطقة 

  .المحلى، وعلى سلوك الجماعات االجتماعية المختلفة الداخلة فى تكوينه

كالمحلـة  - ر بيئة صناعية ذات صـناعات تقليديـة   فيمكن أن نتصو
يستمد أبناؤها وعيهم بهويتهم واعتزازهم بعملهم وبحياتهم من سمعة  - الكبرى

صناعة الغزل والنسيج، ومن الدور الذى تلعبه هذه الصناعة فـى االقتصـاد   
. المصرى، وسمعة الخيوط والمنسوجات القطنية التى تنتجها هذه الصـناعة 

ان يمكن أن يوحد أبناء هذا المجتمع الصناعى بين السـلعة  وفى بعض األحي
التى ينتجونها وبين سمعة بالدهم، أو يعتبرونها رمزاً لبالدهم فى الخـارج،  
كما هو الحال مثالً لعمال شركة مرسيدس لصناعة السيارات فى ألمانيـا، أو  

أن  - وهنا صلب مشـكلتنا   - ثم يمكن أن يحدث . عمال شركة فولكس فاجن
أ على هذه البيئة الصناعية التقليدية المعتزة بنفسها والتى تعتبـر نفسـها   تطر

أى أنها تختلف . رمزاً للوطن كله وفخراً له صناعة جديدة ذات طبيعة عالمية
فهى ليست رمزاً لهذا المجتمع، وإنما هى : عن الصناعة األولى من عدة نواح

 تعتمد تمامـاً علـى   ثم هى ال. أصالً صناعة جديدة وافدة على هذا المجتمع
وهى كذلك ال تسوق السلعة التى تنتجها فى داخل البالد . خدمات محلية أساساً

  .فحسب، وإنما فى الداخل وفى مختلف أنحاء العالم على السواء

هنا نكون بصدد طراز جديد من الناس، تدخل إلـى هـذا المجتمـع    
الكبير، وال تعتبر المحلى الذى سبق أن وصفناه فئة ال توحد هويتها بالمجتمع 
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بنسبة  - ولكنها تدرك . نفسها مدينة فى خاماتها وال فى تسويقها لهذا المجتمع
الطبيعة العالمية للسلعة التى تنتجها ولتسويقها أيضا  - صحيحة أو مبالغ فيها 

إذا كنا قد شبهنا الصناعة التقليدية األولى بصناعة الغزل والنسـيج  . إلخ... 
، فإننـا  )المرسيدس أو الفولكس فاجن فى ألمانيا وصناعة سيارات(فى مصر 

يمكن أن نضرب مثال للصناعة العالمية الجديدة بصناعة السيارات فى مصر 
، وصـناعة  )عندما تدخل على بيئة تسيطر عليها الصناعات الكبيرة التقليدية(

  .اآلآلت الحاسبة اإللكترونية فى ألمانيا مثالً

هذا الوضع هو مزيد مـن تمسـك    النتيجة التى يمكن أن يؤدى إليها
أبناء الصناعة القديمة التقليدية بمجتمعهم وبالتالى بتـراث هـذا المجتمـع،    
وخاصة العناصر الشعبية التى تؤكد لهم أمام أنفسهم هذه الهوية التى يعتزون 

وعلى الناحية األخرى مزيد من التباعد من جانب أبناء الصناعة الجديدة . بها 
مية عن  التوحد مع هذا المجتمع المحلى وبالتالى عن تراثه، ذات الطبيعة العال

  .وبصفة أخص عن الجانب الشعبى فى هذا التراث

وهذا الموقف الذى صورناه ليس خيالياً أو افتراضياً، وال هـو مـن   
تصور الباحث، وإنما هو تصوير لموقف حقيقى تناولته بالدراسة والتحليـل  

وقد أجريت علـى  . فى علم الفولكلور إحدى الدراسات األوروبية المعاصرة
بأنهـا مقـر    - ومازالت- كانت تشتهر ) ١٩٦٦فى عام (مدينة ألمانية غربية 

ثم طرأت على تلك المدينـة صـناعة   . المصنع الرئيسى لصناعة السيارات
جديدة ذات طبيعة عالمية، ال ترتبط بالبيئة األلمانية التقليدية ال فـى موادهـا   

. IBMهى صـناعة اآلالت الحاسـبة اإللكترونيـة    الخام وال فى تسويقها، 
وكانت النتيجة هى مزيد من اقتراب أبناء الصناعة األولى من التراث الشعبى 
وحرصهم على إحيائه والتشبث به وابتعاد أبناء الصناعة الجديدة عـن هـذا   

  . التراث نفسه

لذلك يمكن لهذا المثال أن يدلنا بوضوح على األهمية الكبرى للسؤال 
ما هو عمر الصناعة فى المجتمع المحلى الذى ندرسـه؟ ألن عمـر   : مهمال

أقوى التأثير على وعى أبناء المجتمع  –كما رأينا  –الصناعة وطبيعتها يؤثر 
المحلى بهويتهم، وعلى سلوك الجماعات االجتماعية المختلفة الداخلـة فـى   
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  .)٢٧(تكوين هذا المجتمع المحلى

  كل جديدمضمون العادة الشعبية فى ش -٢

هناك بعض المجتمعات التى كانت تعرف عادة شعبية تمارس علـى  
الذين  - إذ كان أصدقاء األب . نطاق واسع عند االحتفال بتعميد الطفل الجديد

بـإطالق  ) فى الماضى(يحتفلون بهذه المناسبة  - تنتظمهم جماعة عمر معينة 
د لهذا االحتفال وكان األب يدعوهم كر. أعيرة نارية من مسدساتهم أو بنادقهم

  .)٢٨(إلى مشروب يتناولونه جميعاً فى أعقاب االحتفال

خاصة بعد تحـريم   - وقد تغير شكل هذه العادة اليوم، فأصبح الناس 
يحدثون نفس األصوات  -  ١٩٥٤إنتاج واستخدام األسلحة فى ألمانيا منذ سنة 

لقونها على ويع. العالية فى نفس المناسبة بواسطة فرقعة بالونات مليئة بالغاز
السور الحديدى الخارجى للمنزل، ثم  يفجرونها بواسطة عامود خشبى طويل 
مشتعل يقربونه إلى البالونة المعلقة المليئة بالغاز فتنفجر محدثة نفس الـدوى  

  .)٢٩(الذى تحدثه الطلقة النارية من المسدس أو البندقية

الممارسة  ومن الالفت للنظر أن المجتمعات المحلية التى مازالت هذه
حية فيها ليست بيئات ريفية، وإنما بيئات صناعية مضى على توطن الصناعة 

  .فيها وقت بعيد

وهناك عديد من األمثلة التى اليتسع المقام لعرض المزيد منها، والتى 
وهى بقاء الممارسـة، سـواء   . تشير جميعاً إلى نفس الظاهرة وتؤيد وجودها

دل، فى بيئات صناعية فى الوقت الـذى  بنفس شكلها القديم أو بشكل جديد مع
  .)٣٠(تكون قد اختفت فيه منذ أمد بعيد من البيئات الريفية المحيطة

  الهجرات الوافدة فى أعقاب التصنيع -٣

وفى مقابل هذه األمثلة الواضحة توجد  أمثلة أخرى عديدة على نفس 
التى  - الدرجة من وضوح الداللة تؤكد أن الهجرات الوافدة الواسعة النطاق 

قد أدت إلى أن أصبح أبناء المجتمـع األصـلى    - جاءت فى أعقاب التصنيع 
ففى مثل هـذه  . أقلية وسط الجماعات الجديدة الوافدة من أقاليم عديدة خارجية

المجتمعات المحلية حدث تشوه كامل فى التراث الشعبى التقليـدى أدى إلـى   
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دراسة الباحث فى تلـك  اختفاء غالبية الممارسات الشعبية التى كانت موضع 
  .المناطق

ولذلك نؤكد فى مقابل المالحظة السابقة مالحظة أخرى ذات داللـة  
يؤدى  - وما يعقبه من عمليات هجرة وتعاقب سكانى  - هامة هى أن التصنيع 

وهو ما سـنحاول أن  . إلى اختفاء وتدهور كثير من عناصر التراث الشعبى
  .نبحث له عن تفسير فى سياق هذه الدراسة

مـن  (ومن المؤكد أن اختالف هذه المجتمعات فى االستجابة للتصنيع 
ليس من قبيل المصادفات، وأن هنـاك عوامـل   ) حيث عالقة أبنائها بالتراث

  .مسئولة عن هذا الوضع علينا أن نتبينها ونضع تحتها خطوطاً بارزة

ولعل أول هذه العوامل وأهمها وأكثرهـا وضـوحاً للعيـان حجـم     
. ية التى تحدث فى المجتمع المحلى بعد التصنيع واتجاهاتهاالتحركات السكان

فقد أثبتت دراسات مختلفة أن الهجرات الوافدة إلى المجتمع يمكن اسـتيعابها  
فـى الدراسـات التـى    (ولكنها إذا زادت على الحد . وهضمها إلى حد معين

، فـإن شـبكة   %)١٥- ٥أجريت بلغ هذا الحد الذى أمكن استيعابه حـوالى  
االجتماعية داخل المجتمع المحلى تعجز عن التعامل مع هـذه الكتـل    العالقة

الجديدة وتنهار، متخيلة بذلك عن طابعها التقليدى الموروث، ومتحولـة إلـى   
، أو إلى أشـكال  )من التراث القديم وتراث الجماعات الوافدة(أشكال مهجنة 

  .جديدة تماماً تحت ضغط مقتضيات الحياة الجديدة

على نفس الدرجة من األهمية سـرعة وفـود تلـك     كما لعبت دوراً
فقد اتضح أن الهجرات التى تفد ببطء وعلى مدى زمنـى  . الهجرات البشرية

يمكن هضـمها   –حتى وإن بلغت نسبتها فى نهاية األمر حداً كبيراً  - طويل 
أما الهجرات الفجائيـة أو العنيفـة   . واستيعابها داخل شبكة العالقات التقليدية

على تلك العالقات التقليدية فى المجتمع المحلـى  " ضاراً"س تأثيراً فإنها تمار
  .)٣١(األصلى

  

مكانة المجتمع المحلى قبل التصنيع وأثر ذلك علـى موقفـه مـن     -٤
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  التراث بعد التصنيع

ثم هناك إلى جانب هذا العامل اعتبار أساسى آخر مسئول عن بقـاء  
  Schwedtويشير شـفيدت  . الممارسات القديمة أو تعديلها أو تغييرها كلية

تتشابه فى ) قرى صناعية إن شئنا  الدقة(إلى دراسة أجراها على ثالث قرى 
من حيث نموها التاريخى، واألدوار التى كانت تلعبها : كل الظروف األساسية

فى العصور التاريخية المختلفة، ومن حيـث نموهـا السـكانى، وظروفهـا     
، وأخيراً من )منطقة محدودة متجاورةحيث تقع جميعها فى دائرة (الجغرافية 

... حيث درجة التصنيع التى وصلت إليها، وطبيعة الصناعات المنتشرة فيها
  .إلخ

ولكن برغم هذا التشابه الوثيق، فإن إحدى القرى الثالث تختلف عن 
خاصة الجوانب (شقيقتيها من ناحية هامة وهى حرصها على العادات الشعبية 

وهو حرص أضفى عليها طابعاً متميزاً ليس بـين هـذه   . )٣٢()االحتفالية منها
فى  - وكان المتوقع . القرى الثالث فحسب، ولكن بين سائر قرى األقاليم كله

أن تتشابه مع القريتين األخريين سواء فى هجر  - ضوء االعتبارات السابقة 
العادات والتراث التقليدى، أو الحرص عليه وتنميته فما هى العوامل المسئولة 

التى جعلت هذه القرية تتشبث بتراثها التقليدى برغم ما بلغته مـن  : ن ذلكع
  تصنيع؟

لقد وجد شفيدت اإلجابة على هذا التساؤل فى الحقيقة التى مؤداها أن 
القرية المذكورة تنفرد عن القريتين المشابهتين لها، وعن كثيـر مـن قـرى    

ق متعـدد  المنطقة بأن كان يقام بها سـوق سـنوى تقليـدى واسـع النطـا     
فقـد اليـوم    –كما قد نتوقع  –والالفت للنظر أن هذا السوق . )٣٣(األغراض

وتحول بالنسـبة ألهـل   . وظيفته الرئيسية، وهى الوظيفة االقتصادية الحقيقية
والعامل الحاسم فى تمسك أهل القرية بهذه . القرية إلى العيد السنوى الرئيسى

حتفاء بها يرجع إلى درجة الوعى المناسبة وتفخيمها واإلعالء من شأنها واال
المرتفعة بالهوية التى تميز أبناء القرى التى كانت مراكـز لألسـواق فـى    

مركـزاً   –لفترة بضعة أيام كل عـام   –فهم قد اعتادوا أن يكونوا . الماضى
ولكنهم لم يعودوا بعد قادرين على االعتماد فى .  الهتمام أبناء المنطقة جميعاً
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يفة االقتصادية للسوق، خاصة وأن ظـروف اإلنتـاج   تحقيق ذلك على الوظ
فالسلعة التـى  . الكبير فى المجتمع المعاصر المتقدم قد خلقت وحدة فى السلع

 –من حيث مواصفاتها وسعرها  –تشتريها فى أقصى الدولة هى نفس السلعة 
وإذا كان الفرد يحتاج إلـى سـلعة   . التى تستطيع أن تشتريها فى أدنى الدولة

فات خاصة مثل سيارة ذات مواصفات خاصة، أو جهاز راديو أو ذات مواص
إلخ فإنه لن يلتمسه فى سـوق قريـة    …تليفزيون معقد ذا مواصفات خاصة

. قديمة، وإنما سوف يبحث عنه، وسوف يجده فى متاجر أقرب مدينة كبيـرة 
فهذا الحرص على التراث، وعلى البقاء محوراً الهتمام أبناء المنطقـة، هـو   

. ة مباشرة لكون هذه القرية مركزاً تجارياً ومقراً لسوق فى الماضىإذن نتيج
لذلك اتجه أبناء القرية إلى تحويل تلك المناسبة إلى مهرجان اجتماعى ثقـافى  

  .ترويحى فى نفس الوقت

والمالحظ دائما أن هذه الحقيقة ال تقف هكذا وحدها فى حياة النـاس،  
امات، وتصرفات أخرى كثيـرة  وإنما يترتب عليها بدورها ممارسات واهتم

تسير كلها فى النهاية على درب واحد هو االحتفاء بالتراث والحرص علـى  
حتى ولو كان ذلك من باب التفكه والتندر والترويح، وليس . التقاليد الموروثة

ونلمس هذا فى تزيين البيوت، واالحتفاء بقطع األثـاث  . من قبيل الجد دائماً
على ارتـداء المالبـس الشـعبية القديمـة فـى      المنزلى القديمة، والحرص 

المناسبات، واالعتناء بصنعها وخاصة الجانب االحتفـالى فيهـا، وإخـراج    
كاألعياد، واحتفاالت الزواج، والميالد والتعميد، : مناسبات االحتفاالت الدورية

  .إلخ بكل ما يمكن من رتوش التراث ووسائل التزويق الممكنة... والتسمية

د أن نؤكده أن هذه الوظيفة المركزية التى كانت للقرية الشئ الذى نو
فى الماضى هى المسؤول األول عما يتمتع به أبناؤها مـن وعـى بمكـانهم    

فهذا الوعى . وبقريتهم  وبخصوصية هذا المكان وهذه القرية، وحياتها العامة
القوى باالنتماء إلى مكان معين، واالعتزاز بهذا المكان شرط هام من شروط 

. وهو أمر ال يمكن التقليل من شـأنه . سك أهل منطقة معينة بتراث بلدهمتم
وهذا المثل الذى سقناه ليس سوى واحد من أمثلة عديدة تؤكد لنا العالقة بـين  
الوظائف المركزية لمكان معين واحتفاء هذا المكان بتراثه التقليـدى بـرغم   
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  .كـل ما يطرأ عليه من تصنيع وما يصيبه من تغيرات شتى

أن ممارسة كثير مـن العـادات    - على الناحية األخرى - المالحظ و
واالحتفاالت الشعبية تتطلب فى أغلب األحيان شـروطا ماديـة موضـوعية    

إذ يصعب أن نتوقع االحتفال بمولد ولى احتفاال كبيراً مستمراً فى بيئة : عديدة
فقيرة أو ذات مواصالت شاقة مرهقة عسيرة، ودون وجود تنظـيم صـوفى   

درجة معينة من اإلحكام يسمح بتكتيل الجهود لهذا االحتفـال، ودرجـة   على 
معينة من الوعى العام واالنفتاح على المجتمع الكبير لتوفير ما يصاحب مثل 

فالقرى الصغيرة التـى ال  . )٣٤(هذا االحتفال من مستلزمات الترفيه واإلعاشة
  . )٣٥(ة المجاورةتتوفر لها مثل هذه الظروف تعتمد فى ذلك على القرى الكبير

ليست هذه األمثلة سوى قليل من كثير يمكن االستطراد فيها إلى حـد  
وكلها توضح أهمية المركزية فى احتفـاظ  . بعيد، ولكنا أمسكنا لضيق المقام

ويشير شفيدت إلى مثال . أبناء المنطقة بهويتهم، وبالتالى حرصهم على تراثهم
كبداية العـام،  (ت باألعياد الدورية آخر بعيد الداللة مؤداه أن بعض االحتفاال

ال يمكن فى بعض األحيان ممارستها علـى  ) إلخ...أو نهاية جنى المحصول
ولذلك ينضـمون  . الوجه األكمل إذا كان عدد سكان القرية يقل عن حد معين
التى تتوفر فيها مثال (فى مثل هذه المناسبات إلى أبناء القرى األكبر المجاورة 

وبمرور الزمن يتكون لدى ). إلخ...وتناول المشروبات قاعات واسعة للرقص
وعى زائد بهويتهم الثقافيـة يظـل    - أو المركزية- أبناء تلك القرى الكبيرة 

  .)٣٦(مصاحباً لهم برغم تغير الظروف االقتصادية واالجتماعية

  الوعى بالهوية الثقافية عامل معوق للتقدم؟ -٥

، خاصة تلك التى أجراها وتشير بعض الدراسات الفولكلورية الحديثة
دارسو االجتماع الريفى فى بعض البالد األوروبية، علـى دخـول األدوات   

فإذا كـان  . الزراعية الحديثة وانتشارها فى البيئات الريفية إلى مالحظة هامة
ارتفاع درجة الوعى بالهوية الثقافية يؤدى فى كثير من الحاالت إلى التشبث 

قريتهم أفضل القرى وأحسنها وأسبقها جميعاً  بالتقدم، والحرص على أن تكون
حاالت أخرى يـؤدى   –كما نتوقع  –، فإن هناك )٣٧(إلى األخذ بأسباب التقدم

فيها هذا التشبث بالتراث إلى نوع من التحجر العقلى فى مواجهة اإلنجـازات  
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وقد كانت الدراسات المذكورة تـدرس سـرعة انتشـار    . الحضارية الجديدة
ة اآللية الحديثة فى بعض البيئات الزراعية أواخـر القـرن   األدوات الزراعي

فكان وعى أبناء بعض القرى بتراثهم  وحرصهم . الماضى وأوائل هذا القرن
عليه يدفعهم إلى مقاومة كل تجديد، حتى ولو كان فى صالحهم، وحتـى لـو   

ويعرف اإلرشاد الزراعى كثيـراً مـن   . )٣٨(كان عائده واضحاً سهالً للعيان
يب الفعالة فى مواجهة هذه الظروف، وهى مشكالت تعانى منها اليـوم  األسال

أكثر حدة وتعقيداً  - لإلنصاف–وإن كانت . كثير من البالد النامية، ونحن منها
فى بالد أخرى غيرنا، خاصة حيث يدخل النسق الدينى السائد كعامـل فـى   

هى عن األخـذ  تدعيم المقاومة لهذا الجديد، أو حتى يلعب دوراً رئيسياً فى الن
وهو وضع نحن من حسن الحظ بعيدين عنـه، إذ  . بالجديد، والتمسك بالقديم

يمكن للفكر الجديد المتطور أن يجد لنفسه سنداً من الدين، لو أحسن فهم هـذا  
  .الدين، وخلصه مما علق به من شوائب، هى نفسها غريبة عن هذا الدين

  قبول العناصر الجديدة -٦

لى إثارة نقطة هامة نعتقد أننا بحاجـة إلـى   ويقودنا هذا الموضوع إ
التركيز عليها فى بحوثنا المستقبلية سواء فى إطار الدراسـات االجتماعيـة   
الريفية، أو الفولكلورية، أو دراسات االتصال أو غيرها من الدراسات التـى  

وقـد اهـتم دارسـو    . تأخذ فى اعتبارها تقبل الريفيين للجديد أو رفضهم له
ا األوروبيون واألمريكيون بتحليل عمليـات قبـول العناصـر    األنثروبولوجي

كل مـا  . )٣٩(وديناميات كل موقف من الموقفين. الثقافية الجديدة، أو رفضها
نحرص عليه بالنسبة للدراسات التى نأمـل أن تجـرى علـى مثـل هـذه      
الموضوعات فى بالدنا وعلى فالحينا أن تأخذ فى اعتبارهـا دائمـا البعـد    

فتربط قبول بعض العناصر الثقافية الجديدة . وجى الفولكورىسوسيول- السيكو
أو رفضها بالموقف العام ألبناء  ذلك المجتمع من التراث، وعالقاتهم النفسية، 
وما يغلف ذلك كله من ظروف ومالبسات اقتصادية اجتماعية هـى اإلطـار   

 وهى متطلبات نعترف بأنها ليست يسيرة، خاصة حيث. والخلفية لهذا الموقف
ال تبدو العالقة بين بعض المواقف واالتجاهات الثقافية والعوامل االقتصـادية  
االجتماعية المسئولة عنها بشكل واضح مباشر يمكن للباحث أن يضـع يـده   
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وذلك مثال عندما تختفى الظروف االقتصادية التى أملت موقفاً . عليه بسهولة
ر الثقافى رغـم تغيـر   معيناً، ثم ظل أبناء المجتمع على تشبثهم بذلك العنص

  .األساس االقتصادى الذى فرضته منذ أمد بعيد

  دور األفراد فى عمليات التغيير الثقافى -٧

ولو من - لعل الموضوع السابق ينقلنا بالضرورة إلى أهمية اإلشارة 
، " المجـددين "، أو "القادة المحليين"أو " األفراد ذوى المبادرة"إلى دور  - بعيد
لخ تلك األسماء التى تنسحب كلها على اختالف تفاصـيلها  إ"... المؤثرين"أو 

فى  - وأحيانا حاسماً- على تلك  الطائفة من األفراد الذين يلعبون دوراً بارزاً 
أو فـى  . التغيير الثقافى، سواء فى اتجاه مزيد من الحفاظ على الهوية الثقافية

لتراث المحلى اتجاه مزيد من االنفتاح على المجتمع الكبير، والمصالحة بين ا
  .وتراث المجتمع الكبير المتغير

وتطالعنا الدراسات الفولكلورية واألنثروبولوجية ودراسات االتصـال  
. بأوصاف للدور الذى يؤديه هؤالء األفراد تنطوى على غير قليل من المبالغة

فال شك أن اللجوء إلى التفسير بدور أفراد رواد أو ذوى مبـادرات خاصـة   
وكـذلك عـدم    - دارسين طريقاً سهالً لتفسير التغير الواسع يقدم لكثير من ال

الذى قد يلحظه على ثقافة مجتمع معين، واليستطيع تفسيره بشـكل   - التغير 
ولكن برغم أننا ندين مثل هذه . مباشر من واقع ظروف الموقف الذى يدرسه

ينـاً،  المبالغات فى تقدير دور أولئك األفراد، إال أننا نؤكد أنها تلعب دوراً مع
وأن علينا أن نقدر حدوده تقديراً موضوعياً بعيداً عن المبالغـة سـواء فـى    

  .)٤٠(تضخيمه أو فى التقليل من شأنه

ومن أبرز أنواع تلك القيادات المحلية المؤثرة التى استأثرت بالدراسة 
من بين  - وهما . مدرسو التعليم العام، ورجال الدين: الفولكلورية فى الخارج

من أهم القيادات المحلية التى يجب أن تستأثر باهتمامنا فـى   - فئات أخرى 
ولن يمكننا الوصول إلى تعميمـات  . دراسة تغير التراث الثقافى فى مجتمعنا

مقبولة إال استناداً إلى كثير من الدراسات المونوجرافية التى تلقى بالتفصـيل  
  .ضوءاً كافياً على دور تلك الفئات فى مجتمعات محددة
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علـى   - ك من الشواهد ما يدفعنا إلى االعتقاد بأن دورهـم  ولعل هنا
محدود، ولكنه ليس معـدوماً بحـال مـن     - اإلطالق وإن جازت المصادرة

ولو كان بيدهم وحدهم األمر والنهى فى فرض أو حظر عناصـر  . األحوال
ثقافية معينة، الختلفت صورة الممارسات التقليدية من مجتمـع آلخـر، ألن   

تختلف من مكان آلخر، بل من أحدهم لآلخر، بحيث لم يكـن  أفراد تلك الفئة 
من المعقول أن تكون هناك اتجاهات عامة أو يمكننا التعرف على ديناميـات  

ولكـن لـه   - كل ما فى األمر أن هؤالء األفراد عامل مساعد . لعملية التغير
 ولكن إذا كانت لمثل هذا التيار القـوة . فى دفع أو تعويق تيار معين  - أهميته

  .الذاتية الكافية، فلن تنفع مقاومتهم، ولن يحدث تأثيرهم حركة انقالبية

وقد كشفت دراستنا األخيرة لقرية غرب أسوان عن خطورة الـدور  
فالقرية تتغير تغيراً عنيفاً، العالم المحيط بها . الذى يمكن أن تلعبه تلك الفئات

هذه البيئة المتغيرة يمر بتغيرات شبه انقالبية حادة كل الحدة، والمجتمع وسط 
مثل آالف فرص العمل الجديـدة، واإلقبـال   (يسعى إلى االستفادة من الجديد 
، ولكنه حريص على اإلبقـاء علـى   )إلخ...على المعدات الحضارية الجديدة
هى معادلة صعبة تمثل محور حياة أبناء تلك . هويته، متمسك بها أشد التمسك

  . القرية اليوم

، )٤١(من كبار السن ذوى الخبـرة األوسـع   هؤالء القادة، ومعظمهم
يحثون أبناء قريتهم على االستفادة إلى أبعد حـد ممكـن مـن التسـهيالت     
الحضارية الجديدة إلى حد أنهم يمرون على بيوت التالميذ الذين يتغيبون عن 
المدرسة بضعة أيام متعاقبة كى يقنعوا أهلهم بضرورة إرسال أبنـائهم إلـى   

ونفـس  . لتقدم لهم جميعاً، ووسيلة نحو مسـتقبل أفضـل  المدرسة ألنها أمل ا
الدور تلعبه هذه الفئة فى مواجهة مقاومة بعض أبناء القرية الذين يرفضـون  

بحجة أن تدفق المياه فى تلك األنابيب يمكن (أن تمر أنابيب شبكة المياه النقية 
هم الذين و. إلخ...، أو خطوط الكهرباء أمام بيوتهم)أن يهدد منازلهم باالنهيار

يلعبون دوراً بارزاً فى جمع األموال الالزمة من األهالى إلقامة المشروعات 
  .التى تنشأ بالجهود الذاتية كبناء مدرسة أو شئ من هذا القبيل

 - من ناحيـة أخـرى   - ويمدنا التراث الفولكلورى واألنثروبولوجى 
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لثقافية بشواهد عديدة على عجز مثل هذه الفئات عن مقاومة  بعض العناصر ا
أقـوى مـن وضـعهم ومـن      - كما أشرت- الجديدة، إذا كانت رياح التغيير 

  .)٤٢(سلطتهم على الناس

  البحث عن هوية جديدة -٨

إذا كان التصنيع يؤدى فى بعض األحيان إلى مزيد من التشبث بالتراث، 
خاصة إذا اقترن بهجـرات   - فإنه يمكن أن يؤدى فى أحيان أخرى كما رأينا 

إلى إفقاد المنطقة كل إحساس بالهوية، وكل وعـى بـالتراث    - وافدة طاغية 
وتدلنا الدراسات الفولكلورية األوروبية، وكـذلك  . التقليدى الذى كانت تعرفه

. تأمل الوضع األمريكى أحياناً، على ظاهرة يمكن أن تترتب على هذا الوضع
 وهى ظاهرة تستأهل منا أن نتوقف عندها، كى نتجنب قدر اإلمكان حـدوثها 

إعـادة  "إذ أن ضياع الهوية الثقافية هذا يمكن أن يدفع أبناء المنطقة إلى . بيننا
وفقاً لتصور اللحظة الراهنة، وعلى " إعادة  صنع التراث"، أو "خلق الماضى

فتروج أزيـاء شـعبية، وأغـان شـعبية،     . غير أساس من الحقيقة والتاريخ
نة أو أنماط خالسية واحتفاالت، وألعاب وغير ذلك هى عبارة عن أشكال مهج

. يتمسك بها الناس حرصاً على إظهار هذه الهوية أمـام المنـاطق األخـرى   
كمـا نـرى   . خاصة إذا ارتبط األمر بمنافسة أو  مقارنات مع مناطق أخرى

اليوم من حرص كل محافظة تقريباً على إنشاء فرقة للفنون الشعبية خاصـة  
علـى مسـابقات بـين فـرق     بها، أو تنظيم مهرجانات للفنون الشعبية تقوم 

المحافظات، أو جوالت كتاب التحقيقات الصحفية، أو ميكروفونات اإلذاعـة،  
أو عدسات التليفزيون بين المحافظات تحاول تقديم الفن الشعبى التقليـدى أو  

هنا قد يرى أبناء المنطقـة أنفسـهم   . مظاهر الحياة التقليدية فى تلك المناطق
وما من شـك  . ى أنه تراثهم المحلى التقليدىعل" أى شئ"مدفوعين إلى تقديم 

 - ومع تكرار مثـل هـذه المحـاوالت     - أن تراثنا يتعرض من خالل ذلك 
ولـن  . )٤٣(لعمليات طمس وتشويه خطيرة يجب أن نحفظ أنفسنا وأهلنا منهـا 

يتسنى لنا ذلك إال باالستفادة من الدروس التى لقنتها الظروف فى مجتمعـات  
انت من مثل هذه اآلثار الضارة لجانب من جوانـب  سبقتنا إلى التصنيع، وع

  .التطور والنمو
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  دور التنظيمات الشعبية فى الحفاظ على التراث -٩

أما آخر النقاط التى يمكن أن نعرض لها فى هذا السـياق فهـو دور   
التنظيمات الشعبية التقليدية فى الحفاظ على بعض عناصر التراث، برغم أن 

تصادية االجتماعية قد تكون غير مواتية لبقائهـا  ظروف المجتمع المحلى االق
من هذا مثالً الدور الذى تلعبه اليوم الطـرق الصـوفية فـى    . واستمرارها

كاالحتفال بذكرى المولد (بعض  االحتفاالت الدينية  - بل وازدهار - استمرار 
النبوى، واالحتفال بليلة اإلسراء والمعراج، واالحتفال بموالد األوليـاء علـى   

فقد تصل الظروف االجتماعية وخاصة الفكرية لمجتمـع محلـى   ). فهماختال
معين إلى الحد الذى يسمح ألبناء ذلك المجتمع بـالتخلى عـن االحتفـال أو    

ولكن بقاء تلك التنظيمات وما تتمتع بـه مـن إمكانيـات    . الممارسة القديمة
ـ  بث وقدرات قد يسمح لها باالستمرار فى تلك االحتفاالت وفى مزيد من التش

  .بها فى ظروف غير مواتية لبقائها واستمرارها

ومن هذه التنظيمات كما أشرت فى مواضع سابقة احتفاء كثير مـن  
محافظاتنا اليوم بفرق الفنون الشعبية كواجهة ثقافية تقدم بها المحافظة نفسـها  

هذه التنظيمات على اختالفها يجب أن تستأثر منا بمـا هـى   . إلخ...لألجانب
اهتمام للوقوف على حقيقة دورها فى استمرار بعض عناصـر  جديرة به من 

ولكن . وهو دور الندينه وال نحبذه على طول الخط. التراث الشعبى التقليدى
نذكر مثال الـدور الخطيـر لـبعض    (من الواضح أنه يمكن أن يكون ضاراً 

الجمعيات الروحية، وما تصدره من نشرات وما يصدره بعض أفرادها مـن  
ولكنه يمكن أيضاً أن يفيد فى تعميق اإلحساس باالنتماء لدى ) . إلخ...مؤلفات

  . أبناء المنطقة
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  خاتمة
  

وإذا كنا علـى يقـين مـن    . إن التقدم المادى حقيقة آتية الريب فيها
حدوثها، فيجب أن نعد أنفسنا ونعد غيرنا لمعايشة هذا التقدم معايشـة فيهـا   

ثيره على عناصر التراث الشـعبى  فيما يتعلق بتأ - وهو . سعادتنا وفيها قوتنا
ليس شراً خالصاً، كما أنه ليس خيراً كامالً وهو ككل موقف إنسانى ظرف - 

معقد كل التعقيد يتطلب الموازنة الدقيقة بين متطلبات التقدم المـادى، وبـين   
الحفاظ على مثل عليا وقيم إنسانية هى ذخيرة اإلنسان التى ادخرهـا لنفسـه   

أن نعى تماماً أن التحيز لبعد على حسـاب البعـد    ويجب. عبر آالف السنين
اآلخر هو فى النهاية على حساب اإلنسان الذى يعيش هذه الثقافة، فمن أجـل  
اإلنسان ندعو إلى موازنة رشيدة بين مقتضيات التقدم، وضرورات الحفـاظ  

  .على أصالتنا الشعبية
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لصناعى، الذى يعتمـد  شغلت مسألة مستقبل علم الفولكلور فى المجتمع ا) ١(

، )التقليديـة (على الثقافة الرسمية أكثر مما يقوم على الثقافـة الشـعبية   
اهتمامات عديد من الباحثين فى تاريخ هذا العلم وموضوعاته فى الـبالد  

  :قارن على سبيل المثال. األوروبية وخارجها
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يجب أال نقلل  من شأن هذه النظرة الرومانسية فى تاريخ علم الفولكلور، ) ٢(
انظر علـى  . س  هذا العلمأو نتجاهل الدور الخطير الذى لعبته فى تأسي

  :سبيل المثال

األخـوان جـريم ودراسـة    . حكايات األطفال والبيت"محمد الجوهرى، 
دراسات فى الفولكلور، تأليف أحمد أبو زيد : ، فصل فى "األدب الشعبى

، حيث ٩٦- ١٩، ص ص ١٩٧٢وآخرين، دار الثقافة للطباعة والنشر، 
مانسية فى فكـر األخـوين   أوضحنا بما فيه الكفاية تأصيل المشاعر الرو

  .جريم

انظر كذلك، يورى سوكولوف، الفولكلور، قضاياه وتاريخـه، ترجمـة   
حلمى شعراوى وعبد الحميد حواس، الهيئة المصرية العامـة للتـأليف   
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  .وما بعدها ٥٢، خاصة القسم الثانى، ص ص ١٩٧١والنشر، القاهرة

من موضع مـن    قدم ريشارد فايس عرضاً مفصالً لهذه القضية فى أكثر) ٣(
وقـد  .  وما بعدها ١٥الفولكلور السويسرى، ص : كتابه المذكور، انظر

أنه ) عند محاولة تقديم تعريف لعلم الفولكلور(أوضحنا فى مناسبة سابقة 
ال يوجد إنسان فرد يخضع خضوعا كامال لسلطان العقل، ويسـتطيع أن  

فى ميـدان   - د وبالمثل ال يوج. ينظم جميع أفعاله طبقا للمبادئ المنطقية
إنسان يعرف كيف يحافظ على ذاتيته الفرديـة   - اإلحساسات والعواطف 

المتميزة دون أن يتأثر بمعايير السلوك الكثيرة المعقـدة التـى يمليهـا    
 - وال يستطيع أكثر الناس أصالة واستقالالً داخل أحدى الثقافات . التراث

أن يهرب من  - حتى ولو تصور فى نفسه أنه أبعد عن كل تأثير تقليدى 
  .هذا التأثير أو يتفاداه

  .انظر ريشارد فايس، المرجع السابق، نفس الصفحة) ٤(

حاملو تراث متميـز، أو حـاملو   : هى  Traditionskreisدائرة التراث ) ٥(
وقد صاغ هذا المصطلح ريشارد فـايس،  . عناصر تراث معينة متميزة

هـى مجمـوع    لكل تراث دائرة تراث: وهو يشرحه على النحو التالى
وهو التراث الذى استعاره مـن  . األشخاص الذين يحملونه فى الحاضر

. ليوصلوه إلى من هم أصغر مـنهم سـناً  ) أكبر منهم سناً(أناس آخرين 
فكل األشخاص الذين يتبادلون التحية على نحو معين، ويؤمنون بعقيـدة  

 إلخ يكونـون دائـرة  ..معينة، ويعرفون ويرددون نفس األغنية الشعبية 
فدوائر التراث هذه ليست جماعات بالمعنى الفولكلـورى،  . تراث واحدة

ولكنها تكوينات أساسية والزمة للحفاظ على المجتمـع وعلـى الـوعى    
  ".االجتماعى لدى أبنائه

، وكـذلك قـاموس   ٢٣قارن، ريشارد فايس، المرجـع السـابق، ص   
 ١٨٨ص ص " دائرة التـراث "مصطلحات اإلثنولوجيا والفولكلور، مادة 

 - ١٨٩ .  
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يجب أن نالحظ هنا أنه ليست هناك أى عالقة بين اسـتمرارية العمـل   ) ٦(
ففى الفكر العلمى ال يـؤمن الباحـث   . العلمى والتراث الشعبى التقليدى

بآراء العلماء السابقين عليه لمجرد أنها متوارثة أو تقليدية، ولكن ألنـه  
  .يستطيع بنفسه إقامة الدليل على صدقها وسالمتها

ونصادف فى مجال المعتقدات الشعبية عندنا كثيراً من النماذج الواضحة  )٧(
لشخصيات قديمة سابقة على اإلسالم بتاريخ طويل  توضع فى مسـتوى  
تاريخى واحد مع شخصيات تاريخية إسالمية، أو تدين بعقيدة اإلسـالم،  

ولكن هـذا  . أو تتكلم اللغة العربية، وهى لم تعرف بالطبع شيئاً من هذا
عكاس واضح لتلك النزعة الشعبية الالتاريخية التى تعيد ترتيب أحداث ان

من هذا مثال ما كشفت عنه . تاريخية معينة لتأكيد موقفها وتدعيم نظرتها
فنجـد البـونى   . دراستنا المستفيضة للمؤلفات السحرية المنسوبة للبونى

وزمالءه من المشتغلين بالسحر الرسمى يعتقدون بوجـود عالقـة بـين    
ذلك أن شخصية إدريس، وإن كانت . وفالسفة اليونان) إدريس(موس هر

. ذات أصل عبرى، إال أنها وصلت إلى العرب بفضل وساطة اإلغريـق 
وسرعان ما يتضح لنا بعد التحليل الدقيق أنه لم يبق فى السحر العربـى  

سوى االسـم  ) إلخ... سقراط، أفالطون، أرسطو(من الفالسفة اإلغريق 
رهم كأساتذة للسحر لم يكن له فى النهاية من هدف سوى ذلك أن ذك. فقط

وقـد أغــرق   . محاولة إثبات أصالة وصدق هذا الكالم وإكسابه وزناً
البونى فى هذا االتجاه حتى إنه اعتبرهم أساتذة فىعلم األسماء، وأن لهم 

  .الخ..مؤلفات بالعربية عن األسماء الحسنى

وح فـى ميـدان المعتقـدات    وتبدو هذه السمة بأقصى درجة من الوض) ٨(
يجـب أن تكـون   " الفعالة"فالوصفة السحرية . الشعبية، وخاصة السحر

إلى آخر تلـك  ".. أحد القدماء"أو إلى " حكيم قديم"أو تنسب إلى " قديمة"
  .األوصاف التى تؤيد كلها نفس هذا االتجاه

ويعرف تراثنا من األمثال عديداً من الشواهد التى تؤيـد ذلـك، أحمـد    ) ٩(
يمور، األمثال العامية، نشر لجنة المؤلفات التيمورية، مطابع دار الكتاب ت

  . ١٩٥٦العربى بمصر الطبعة الثانية، القاهرة، 
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  ).٥٠٣مثل رقم (من فات قديمه تاه  - 

  ).٤٠٥مثل رقم (وال قطع العوايد ) جمع وريد(قطع الورايد  - 

(10) See, R. Weiss, op. cit., p. 18. 

(11) R. Weiss, op. cit., p. 18. 

ال ينفى هذا أن طبقات الفالحين على مدى تاريخها، فى بالدنـا وفـى   ) ١٢(
ولكن ثوريتهـا كانـت   . أوروبا، قد عرفت كثيراً من الحركات الثورية

أقرب إلى الفوران منها إلى الحركات الثورية الصـادرة عـن وعـى    
  .بموقعهم أو عن أيديولوجية ثورية ناضجة

الطبقات تصل الى أبعد حد فى توحيد نفسها بـالتراث،  يالحظ أن هذه ) ١٣(
والدفاع عنه ورعايته، وهى ال تصدر فى سلوكها دائماً عن مجرد حـب  
هذا التراث أو اإليمان به، ولكنها يمكن أن تصطنع هذا الوالء للتـراث  

ويكفـى أن نـذكر أمـراء    . للمحافظة على مصالحها وتدعيماً لمركزها
يقون أبناء الشـعب صـنوف العـذاب، ولكـنهم     المماليك الذين كانوا يذ

أشد الحرص على تشـييد المـدارس والمسـاجد     - مع ذلك- يحرصون 
أما فى العصر الحديث . وغيرها وتخصيص أوقاف ضخمة لإلنفاق عليها

فقد الحظنا فى دراساتنا الميدانية على بعض األولياء فـى أكثـر مـن    
لية ودمياط فى عـام  الشرقية، والدقه: مثالً(محافظة من محافظات مصر 

أن ) ١٩٧٣، وأسـوان عـام   ١٩٦٩، والغربية فى عام ١٩٦٥- ١٩٦٤
الباشوات وأصحاب الثروات والجاه كانوا يلعبون دوراً خطيراً فى تدعيم 
مكانة األولياء األحياء منهم واألموات وذلك من خالل المشاركة اإليجابية 

اء واستضافتهم فى السخية فى موالد األموات منهم، وإقامة الوالئم لألحي
التى (قصورهم لفترات طويلة، وإظهار عالمات التقديس واالحترام لهم 

على مشهد مـن  ) تصل إلى حد االنحناء أو تقبيل األيدى، أوكليهما معاً
  .جماهير الشعب الفالحين

للكـالم   Gerald Breeseانظر الفصل الممتاز الذى عقده جيرالد بريز ) ١٤(
الد بريز، مجتمع المدينة فى البالد الناميـة،  جير: عن سكان الحضر فى 
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ترجمة وتعليق وتقديم محمد الجوهرى، دار نهضـة مصـر، القـاهرة،    
  .وما بعدها١٦٩، خاصة ص ١٩١- ١٤٧، ص ص ١٩٧٢

  .هناك عبارة شهيرة لجراهام سمنر فى هذا الصدد) ١٥(

"In the folkways, Whatever, is right. This is because they are traditioal 
and therefore contain in themselves the authority of  the ancestral 
ghosts". See, W. Graham Sumner, Folkways, Boston, 1940, p. 28. 

فى رسالتها الثبات والتغيـر  : علياء شكرى: قارن حول هذا الموضوع) ١٦(
ا فى عادات الموت فى مصر التى عرضت فى الفصل السابع مـن هـذ  

الكتاب، حيث ساقت كثيراً من الشواهد على ذلك، خاصة فـى الفصـل   
  .الثالث من الباب األول

انظر سيد عويس، الخلود فى حياة المصـريين المعاصـرين، الهيئـة    ) ١٧(
  .١٩٧٣المصرية العامة للكتاب، 

" الفولكلور السويسـرى "وقد أفرد ريشارد فايس فصالً بأكمله من كتابه ) ١٨(
كذلك يمكن أن ) . انظر الفصل العاشر(يدية اللغة الشعبية للكالم عن تقل

عن  C.G. Yung   نشير فى هذا الصدد إلى نظرية كارل جوستاف يونج
ويمكـن للقــارئ أن   . ، والالوعى الجمعىArchtypeالطراز المنشئ 

 .Rيرجع حول هذا الموضوع إلى الفصل الذى عقده ريتشارد دريسون 
Dorson  نظريـات  "النفسى فى الفولكلور فى كتابـه  نظرية التحليل "عن

  .١٢٦- ١٠١: الذى سبقت اإلشارة إليه، ص ص" الفولكلور المعاصرة

انظر علياء شكرى، المرجح السابق، فيما يتعلق بكثير مـن العـادات   ) ١٩(
  .المتصلة بالموت

استعرض فايس مشكلة الشكل والمضـمون فـى العـادات الشـعبية     ) ٢٠(
الذى " الفولكلور السويسرى"س من كتابه القيم بالتفصيل فى الفصل الساد

  .أشرنا إليه
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 Ethnographical Fixationقريب من هذا مفهوم التثبيت اإلثنـوجرافى  ) ٢١(
 Erixonالذى صكه أريكسـون   Cultural Fixation) أو التثبيت الثقافى(

وهى حالـة مـن   . وصول التماسك الثقافى إلى نقطة الركود: ويعنى به
ثقافى تصبح غير حساسة للنشاط االختراعـى أو المـؤثرات   التوازن ال

  .الصادرة من ثقافات أخرى

قارن، قاموس مصطلحات اإلثنولوجيا والفولكلور الذى سبقت اإلشـارة  
، وكـذلك مـادتى التغيـر    ٧٢ص " تثبيـت إثنـوجرافى  "إليه، مـادة  

  . والديناميـات الثقافية

ت الفردية فى تجديد التراث أو سنعود فيما بعد إلى مناقشة دور المبادرا) ٢٢(
  .حفز الناس إلى مزيد من التشبث به فى فقرة تالية من هذا الفصل

يمكن أن نذكر فى هذا الصدد دور المخابرات المركزية األمريكية الذى ) ٢٣(
تلعبه فى تخريب كثير من المنظمات الشبابية والعلمية والثقافية فى كثير 

تخريب الرصيد البشرى واألخالقـى  من بالد العالم، كجزء من سياسة 
  . لشعوب العالم الثالث على وجه الخصوص

وقد ظهرت هذه الحقيقة بصورة واضحة فى دراسـتنا لقريـة غـرب    ) ٢٤(
فإقبال آالف من أبناء القرية على . ١٩٧٣أسوان النوبية فى شهر مارس 

االستفادة من فرص العمل التى خلقتها النهضة الصناعية بمنطقة أسوان 
بب السد العالى والمشروعات الصـناعية والعمرانيـة التـى مـألت     بس

المنطقة، وبالتالى اختالطهم بالمدينة وسكانها  بدرجة أكبر؛ قد خلق لدى 
أبناء القرية الذين يتمتعون بدرجة عالية من الـوعى بهـويتهم الثقافيـة    
المتميزة، إلى مزيد من التشبث بتراثهم وبكل مـا يـدعم هـذه الهويـة     

وهم يختارون من . فهم باختصار يريدون أن ينقلوا التقدم إليهم. اويؤكده
هذا التقدم ما يناسـب ظـروفهم الثقافيـة المحليـة وال يتعـدى علـى       

ويرفضون بإصرار كل ما مـن شـأنه تعميـق درجـة     . خصوصيتهم
  .بينهم وبين أبناء الوادى - خاصة اللغوى والساللى - االمتزاج

أسس . حمد الجوهرى، األنثروبولوجيام: ارجع إلى تقرير هذا البحث فى
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نظرية ودراسات تطبيقية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، الطبعـة   
  ).١٩٧٨الطبعة األولى، دار المعارف، ( ١٩٩٠السادسة، 

اهتم قسم االجتماع بجامعة القاهرة بمشكلة المهجرين، ودرس بالفعـل  ) ٢٥(
وقد نشرت . ظة الفيومظروف مجموعة منهم ممن يقيمون فى دائرة محاف

الكلية دراسة بنتائج هذا البحث، لم تتعرض لألسف لتغطية هـذا البعـد   
  .الذى نتحدث عنه

دراسة المهجرين بمحافظة الفيوم، سلسلة بحـوث كليـة اآلداب   : انظر
  . ١٩٧٣بجامعة القاهرة، القاهرة، 

وقـد نشـر   . من أهم هذه الدراسات تلك التى أجراها هيربرت شفيدت) ٢٦(
ها تقريراً أولياً فى المقال الذى قدمه للمؤتمر الذى عقد فـى أواخـر   عن

الحيـاة  : "بجامعة توبنجن بألمانيا الغربية حول موضـوع  ١٩٦٦أبريل 
وقد ناقش هـذا المـؤتمر دراسـات عديـدة عـن      ". الشعبية المعاصرة

: موضوعات بالغة الحيوية فى مشكالت علم الفولكلور نذكر اليوم منهـا 
يخى والدراسات المعاصرة فى علـم الفولكلـور، الموضـة    المنهج التار

والتراث، التصنيع والعادات الشعبية،  الفنون الشـعبية فـى العـادات    
، فولكلـور  )أو النزعة الشعبية المتطرفة" (الفولكلوريزم"الدورية، حول 

المدينة الكبيرة، مشكالت تكيف العمال األجانب فى الـبالد األوروبيـة   
وقد نشرت كل تلك الدراسات فى كتاب صدر . عاتوغيرها من الموضو

  :عن معهد الفولكلور بجامعة توبنجن

Populus Revisus, (14), Volksleben, Beitrage zur Erforschung der 
Gegenwart, Tubinger, Vereinigung fur Volkskunde, Tubingen, 1966. 

  . ٤٢ -  ٢٩وقد نشر تقرير شفيدت المذكور فى هذا الكتاب ص ص 

(27) See, Herbert Schwedt, op, cit., pp. 31-33. 

ومنها دق الهـون فـى االحتفـال    (يعرف المعتقد الشعبى الضوضاء ) ٢٨(
بالسبوع، وإطالق األعيرة النارية فى األفراح، والزغاريد فى االحتفاالت 

كوسيلة إلبعاد األرواح الشريرة فى مثل هذه المناسـبات  ) إلخ...المختلفة
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  .الهامة

(29) H. Schwedt, op. cit., pp. 32-33. 

وهناك عدا هذا أمثلة ال تكاد تقع تحت حصـر تغيـر شـكلها وظـل     
ولكننا . مضمونها على حالة، سواء فى مجتمعنا أو فى مجتمعات أجنبية

أمسكنا عن ذكرها على أساس أننا نحاول أن نتتبع فقط تلك التغيرات فى 
وليس محاولة تتبع . رية صناعيةالشكل الناتجة عن الحياة فى بيئة  حض

  .كافة التغيرات التى تطرأ على شكل العادات الشعبية ألى سبب كان

  . انظر المرجع السابق، نفس الصفحات) ٣٠(

  .٣٣المرجع السابق ص ) ٣١(

  .٣٤انظر شفيدت، المرجع السابق، ص ) ٣٢(

يشبه إلى حد ما المولد عندنا، أى أنـه مهرجـان اقتصـادى ثقـافى     ) ٣٣(
تماعى، حيث تعقد صفقات تجارية وتقام حفالت راقصة ومهرجانات، اج

وحفالت استعراضية، وتقام المالهى والمنشآت الترويحيـة المختلفـة،   
  .إلخ…وتعقد الزيجات

حيث كانت كثير من هذه الموالد فى الماضى مهرجاناً احتفاليا ضـخماً  ) ٣٤(
وبائعـات   يضم المطاعم، والمغانى، والمراقص، وألعاب الحـواة، بـل  

  !!الهوى

تؤيد ذلك مالحظاتنا على مظاهر تكريم األولياء فى قرية غرب أسوان ) ٣٥(
فقرية غـرب أسـوان ذات التكـوين    . أثناء الدراسة المشار إليها سابقاً

ال تعرفه سوى ) فى الماضى ( الساللى المتكامل، واإلمكانيات المحدودة 
ـ  اهر التكـريم االحتفاليـة   قلة من األولياء الذين ال يلقون كثيراً من مظ

ويستأثر بهذا ولى شهيد ) إلخ...كالموالد الضخمة، والنذور الكبيرة القيمة(
ذات التكوين الساللى األقل " الكوبانية"يوجد ضريحه فى القرية المجاورة 

، واألكثـر  )حيث يعيش فيها نوبيون، وصعايدة، وفئات أخـرى (تجانساً 
رف الناس، إذ يلعب صيد السمك موارداً حيث كانت تتعدد فى الماضى ح
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) فى اقتصادها دوراً أساسياً على خالف ما نجده فى قرية غرب أسـوان 
  .إلخ...

وقد اهتم الجغرافى . ٣٥- ٣٤انظر، شفيدت، المرجع السابق، صفحتى ) ٣٦(
األلمانى أرنست نيف بمشكلة األماكن المركزية، وأبرز بعض سـماتها  

شكال الثقافية تظل باقية كرواسـب  فأوضح أن بعض األ. الثقافية المميزة
ويقول . حتى بعد أن تتغير الظروف االقتصادية واالجتماعية التى خلقتها

فإذا تغير هذا العنصر أو ذاك من العناصر الهامة : "نيف فى هذا الصدد 
  - مع ذلك - فى البناء االجتماعى تغيراً سريعاً مفاجئاً، فإن المنطقة تظل 

يان بالعناصر الثقافية إلى مدى زمنى أبعد من محتفظة فى كثير من األح
ولذلك تحتفظ كل منطقة ثقافيـة  . عمر الجماعات االجتماعية التى خلقتها

بثروة ضخمة من األشكال الثقافية الموروثة التى تمارس تأثيرها علـى  
  ".الظروف الراهنة

See, Ernst Neef, “Das Problem der zentralen Orte”, in : Petermanns 
Geographischen Mitteilungen, Bd.94, p. 7. 

وخير مثال على ذلك قرية غرب أسوان التى توجد فيها عالقة طردية ) ٣٧(
عالية بين ارتفاع درجة الوعى بالهوية الثقافية والحرص علـى التقـدم،   

  . قارن دراستنا عن هذه القرية، التى سبقت اإلشارة إليها

روجرز، األفكار المسـتحدثة وكيـف    إفريت: انظر على سبيل المثال) ٣٨(
  . تنتشر، ترجمة سامى ناشد، عالم الكتب، القاهرة، بدون تاريخ

انظر مواد؛ قبول، ونمط الرفض، والمقاومـة الثقافيـة فـى قـاموس     ) ٣٩(
وكـذلك  . مصطلحات اإلثنولوجيا والفولكلور الذى سبقت اإلشارة إليـه 

ر المستحدثة وكيـف  الفصلين الرابع والعاشر من كتاب روجرز، األفكا
  .تنتشر، الذى أشرنا إليه فى الحاشية السابقة

..." األفكار المستحدثة "تناول روجرز هذه المشكلة بالتفصيل فى كتابه ) ٤٠(
المبتكرون لالفكار المستحدثة كفئة "المشار إليه، وذلك فى الفصل السابع 

دورهم فى قادة الرأى و: "، والفصل الثامن"منحرفة عن تيار الفكر العام
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  ". دور دعاة التغيير: "، وكذلك الفصل التاسع"نشر األفكار

معظم األفراد المذكورين من األشخاص الذين عملوا طويال فى القاهرة ) ٤١(
فـى أعمـال   ) خاصة اإلسكندرية، ومدن القناة(والمدن الكبرى األخرى 

وعادوا إلـى قـريتهم   . الخدمة، وقضوا فيها الشطر األعظم من حياتهم
قضوا فيها شيخوختهم، وكلهم أمل أن يفيد أبناء عمومتهم وأوالدهم من لي

كل إمكانيات التقدم المتاحة حتى يمكن أن تتاح لهم فرص عمل أفضـل،  
  .وبالتالى ظروف حياة أكرم وأحسن

ويوضح شـفيدت فـى   . ٣٨- ٣٧انظر، شفيدت، المرجع السابق، ص ) ٤٢(
القـرى المدروسـة    النماذج التى أوردها عجز رجال الدين  فى بعض

أو الواردة من بيئـات  " المستحدثة"عـن مقاومة بعض العادات الجديدة 
  .مجاورة

فى أحد البـرامج التليفزيونيـة    - لمدة طويلة  - كما كان يحدث مثال ) ٤٣(
حيث كانت عدسات التليفزيون تزور كل مرة ") خارج القاهرة"برنامج (

. من فنون تلك المحافظة محافظة من محافظات الجمهورية، وتقدم ألواناً
ومعظمهما فنون ال صلة لها بشعب اإلقليم، وال تمت بأى قرابة للفنـون  

" فنـون "الشعبية المحلية هناك، هذا إذا استحقت أن يطلق عليهـا اسـم   
  . أصالً



٤٤٤  

  

  

  

  

  إصدارات مركز البحوث والدراسات االجتماعية 

  جامعة القاهرة -كلية اآلداب 

*****  
للترجمــات العربيــة فــى علــم االجتمــاع  الببليوجرافيــا الشــارحة - ١

  .١٩٩٧واألنثروبولوجيا، إشراف أحمد زايد، 

مجلداً، من األول وحتى السابع،  ١١: الملخصات السوسيولوجية العربية - ٢
  .١٩٩٧إشراف أحمد زايد، 

المجلدات من الثامن وحتى الحادى عشر، إشراف محمد الجوهرى فـى   - ٣
  .٢٠٠٠- ١٩٩٩عامى 

  قائمـة ببليوجرافيـة، إعـداد    : فى علم الفولكلور اإلنتاج الفكرى العربى - ٤
  .٢٠٠٠محمد الجوهرى وآخرون، 

  ، إشــراف )المجلــد األول(بحــوث ودراســات : الفولكلــور العربــى - ٥
  .٢٠٠٠محمد الجوهرى، 

  ، تحريـر  )المجلـد الثـانى  (بحـوث ودراسـات   : الفولكلور العربـى  - ٦
  .٢٠٠١محمد الجوهرى، وإبراهيم عبد الحافظ، ومصطفى جاد، 

اسـتخدام برنـامج   ( تخدام الحاسب اآللى فى مجال العلوم االجتماعية اس - ٧
SPSS   من خاللWindows   (،٢٠٠٠،عبد الحميد عبد اللطيف.  

  .٢٠٠٠البناء السياسى فى إحدى قرى الصعيد، محمود جاد ،  - ٨

آثار القبلية على المزاج الغنائى والموسيقى ألهل الصعيد، تأليف محمود  - ٩
  .٢٠٠١جاد،

  فى األسرة، تأديـب مشـروع أم انتهـاك محظـور، تـأليف      العنف  - ١٠
  .٢٠٠١عدلى السمرى،      



٤٤٥  

  

  

  

  

مالمـح التغيـر فـى القصص الشعـبـى الغنائـى ، تأليف إبراهيم  - ١١
  .٢٠٠١عبد الحافظ، 

دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية مهـداة إلـى روح   : الصحة والبيئة - ١٢
ن أساتذة علم االجتمـاع  األستاذ الدكتور نبيل صبحى، تأليف مجموعة م

ضمن مشروع توثيق اإلنتاج العربى فـى  ( ٢٠٠١بالجامعات المصرية، 
  ).علم االجتماع

قائمة ببليوجرافية مشروحة : اإلنتاج الفكرى العربى فى علم االجتماع  - ١٣
، ٢٠٠١إشراف أحمد زايد ، ومحمـد الجـوهرى ،  ) / ١٩٩٥- ١٩٢٤(
بعة األولى من الملخصـات  وهى طبعة منقحة ومزيدة من المجلدات الس(

  ) .السوسيولوجية العربية التى سبق أن أصدرها المركز ونفذت

النـدوة السنوية السابعة لقسم االجتماع ، كلية : الشباب ومستقبل مصر  - ١٤
محمـود  / تحريـر . ٢٠٠٠أبريـل   ٣٠- ٢٩اآلداب ، جامعة القاهرة ، 

  ٢٠٠١الكردى، 

الندوة السنوية الثامنة : فى مصر  المجتمع االستهالكى ومستقبل التنمية - ١٥
.  ٢٠٠١إبريـل   ٢٣- ٢٢لقسم االجتماع، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة 

  . ٢٠٠١أحمد مجدى حجازى ، / تحرير

دراسة مقارنة بين الريف والحضر، تأليف : اإلدراك البيئى عند الطفل - ١٦
  .٢٠٠١أحمد مصطفى العتيق، 

اة إلى روح األستاذ الـدكتور  مهد: دراسات مصرية فى علم االجتماع - ١٧
ضمن مشروع توثيق اإلنتاج العربى فى علـم  ( ٢٠٠٢حسن الساعاتى، 

  ).االجتماع

دراسة أنثروبولوجية لجماعات المتسولين بمدينـة  : الجماعات الهامشية - ١٨
  . ٢٠٠٢فاروق العادلى ، / القاهرة، تأليف ابتسام عالم ، تقديم 

اإلطار النظرى : جتماعى، الكتاب األولتقارير بحث التراث والتغير اال - ١٩
  .٢٠٠٢وقراءات تأسيسية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات، 



٤٤٦  

  

  

  

  

التـراث فـى   : تقارير بحث التراث والتغير االجتماعى، الكتاب الثانى - ٢٠
قراءات تأسيسية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعـات،  : عالـم متغير

٢٠٠٢.  

مقترحـات  : االجتماعى، الكتـاب الثالـث  تقارير بحث التراث والتغير  - ٢١
  .٢٠٠٢ومحاوالت بحثية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات، 

عمال مصـر  : تقارير بحث التراث والتغير االجتماعى، الكتاب الرابع - ٢٢
دراسة ميدانية بمجمع األلومنيـوم،  : بين ثقافة التصنيع والثقافة التقليدية
  .٢٠٠٢د محمد السيد عسكر، تأليف محمود عبدالرشيد بدران، أحم

التيـار  : تقارير بحث التراث والتغير االجتمـاعى، الكتـاب الخـامس    - ٢٣
قراءة فى الصحافة المصرية، تـأليف  : اإلسالمى بين التأييد والمعارضة

  .٢٠٠٢على ليلة، 


