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يمثل كتاب درا�شات فى الثقافة ال�شعبية ثمرة تعاون وجهد م�شترك بين مجموعة من الباحثين 

الأكاديميين ال�شبان، المهتمين بدرا�شة الق�شايا المتعلقة بالثقافة ال�شعبية، التي تحمل مالمح هويتهم 

الثقافية الم�شرية ، المتمثلة فى الإبداع الفني ال�شعبي الذى ُيعبر عن الخبرة الفكرية والوجدانية 

للجماعة ال�شعبية فيما يرتبط بها وما توؤديه وما توؤمن به وما يمكن اأن يعبر عنها فكًرا وممار�شة، 

بهدف توظيفها لخدمة المجتمع.  

ويحتوى هذا الكتاب على �شبع درا�شات علمية تمثل خطوة جوهرية في الثقافة ال�شعبية باأق�شامها 

المختلفة " فنون الت�شكيل ال�شعبى والثقافة المادية، فنون الأداء ال�شعبى، العادات والمعتقدات 

والمعارف ال�شعبية، الأدب ال�شعبى، مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ.

وي�شتهل الكتاب بدرا�شة للدكتورة "نيڤين خليل" وعنوانها "�أثر �لخط �لعربي في جماليات 

�لعمارة �الإ�سالمية - ك�سوة �لكعبة �لم�سرفة " تتناول فيه الخط العربى وقيمه ــ الجمالية 

ـ بو�شفه اأحد الجذور الأ�شا�شية الثالثة التى تفرعت منها الفنون الإ�شالمية و�شار  والعلمية والروحيةـ 

مت�شاًل بالعاطفة الدينية لدى الم�شلمين، وذلك بالإ�شافة اإلى الم�شجد والم�شحف ال�شريف، وهو في 

الوقت نف�شه اأهم العوامل المحققة لوحدتها على اختالف الع�شور والأقطار. كما ت�شتعر�ض الباحثه 

اإبداع الفنان الم�شلم لفن الخط والزخرفة، وهما من اأرقي الفنون الإ�شالمية التي تميز بها ال�شانع 

العربي الماهر خا�شة ال�شانع الم�شري، وزخرفة ك�شوة الكعبة الم�شرفة ودرا�شة الأ�شرطة الكتابية 

الموجودة عليها ومراحل ت�شنيع ك�شوة الكعبة في م�شر وانتقالها بعد ذلك اإلى ال�شعودية، وا�شتعرا�ض 

اإحتفالية " زفة المحمل" . مختتمة بحثها بعر�ض بع�ض النماذج لأهم اأعمال الر�شامين ال�شعبيين 

ب�شعيد م�شر، الذين تاأثروا بالكعبة الم�شرفة والخط العربى في اأعمالهم الفنية.

"دور �لمر�أة �لم�سرية فى �لرق�سات  والدرا�شة الثانية للدكتورة "�سمر �سعيد" بعنوان 

الحفاظ  ال�شعبية فى  الثقافة  �ل�سعبية بين �لتر�ث و�لتغريب �لثقافى" ا�شتعر�شت فيها دور 

على الموروث الثقافى، الذى يميز المجتمعات الم�شرية بما فيها من تنوع ثقافى )عادات وتقاليد ـ 

فنونـ  ثقافة مادية( يجعل منها مادة ثرية للباحثين. حيث تناولت بال�شرح والتف�شيل تعريف الأ�شالة 

والتجديد وارتباطهما ال�شديد بالتراث والبيئة، وكيفية النفتاح على ما يجرى من تطور فى الفنون 

ال�شعبية، خا�شًة فيما يتعلق بفنون الأداء ال�شعبى ـ الرق�ض ال�شعبى ـ ودور الثقافة ال�شعبية للت�شدى 

للتغريب الثقافى، عار�شًة لإحدى التجارب الفنية الرائدة التى �شاهمت فيها المراأة الم�شرية بدوٍر 

كبير فى ن�شر الوعى بالثقافة ال�شعبية والحفاظ على الرق�ض ال�شعبى الم�شرى تطبيًقا على اأعمال 

الفنانة "فريدة فهمى".
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وتنقلنا الدرا�شة الثالثة للدكتور " عبد �لحكيم خليل "، اإلى عالم الت�شوف واأ�شراره والمو�شومة 

بـ"�للغة �ل�سوفية و�إعادة �الإنتاج مقاربة تو�سيفية الإ�سكالية �لتلقي و�لتاأويل �لطريقة 

بالأ�شاطير  ا�شتراتيجيات ن�ض محاط  اإلى  للدخول  �لنق�سبندية نموذجًا"، فى محاولة منه 

التاريخية والرف�ض الأيديولوجي، مثلما هو موؤطر بالتعقيد وال�شطط اللغوي، وهو ما يعتبره عماًل 

مجهًدا، خا�شًة اإن كان هذا الن�ض في لغة المت�شوفة الخا�شة بهم ب�شكل عام، اأو تعبيرات فنية ا�شتقلوا 

بها في الإف�شاح عن اآرائهم واأغرا�شهم، والتي يعتبرها المت�شوفة من الأ�شرار المكتومة، والبوح بها 

خرًقا لقواعد وقوانين الت�شوف ي�شتلزم الإبعاد وحجب الثقة. م�شتهدًفا الوقوف على تلك الظاهرة 

التاأويلية في لغة ال�شوفية التي اأعادوا اإنتاجها متمركزة على ثالثة ركائز)مر�شل ـ ن�ض اأو ر�شالة ـ 

متلقي( احتوت اإ�شكالت منذ الما�شي وحتى الآن، وذلك بالتطبيق على اإحدى الطرق ال�شوفية في 

المجتمع الم�شري وهي الطريقة النق�شبندية، التي ل تدل دللتها الحرفية على المق�شود منها، اإ�شافًة 

اإلى اإبراز عمق الأبعاد الفل�شفية والمنطقية والرمزية والفكرية التي تن�شوي عليها ال�شعائر والطقو�ض 

ال�شوفية حدوًدا وممار�شة. معتمًدا في درا�شته نظرية اإعادة الإنتاج للوقوف على اأ�شكال ومظاهر 

التغير في اللغة ال�شوفية التي تحمل اأفكار المت�شوفة واأرائهم تجاه الما�شي والحا�شر والم�شتقبل.

"دور �ل�سـورة  وعنوانهــا  "والء محمد محمــود"  الرابعــــة للدكتـــورة  وتقدم الدرا�شــة 

�لفوتوغر�فيــة فى توثيق �لحرف �ل�سعبية" بمختلف اأنواعها وتعدد اأ�شكالها، ودور الماأثورات 

ال�شعبية الموؤثر فى الثقافة الن�شانية، الذى ُيعد عن�شًرا ا�شا�شًيا فى هيكلة وت�شكيل البناء الثقافى 

والجتماعى، بما يوجب توثيق تلك الماأثورات توثيًقا علمًيا با�شتخدام ال�شورة الفوتوغرافية وخا�شًة 

الحرف ال�شعبية التى تحتاج لر�شد اأدواتها ومراحلها المختلفة بمنهج ي�شاير التطورات الحديثة فى 

هذا المجال. عار�شًة الأ�شاليب الحديثة والمبتكرة لعلماء الت�شوير ومن بينها قدرة العد�شة غير 

المحدودة والتقنيات العالية للكاميرات والأنواع المختلفة منها، التي �شاعدت على التعبير عن الماأثور 

ال�شعبى بال�شكل الأمثل فى اطار نقل الح�شارات عبر الأزمنة والأمكنة المختلفة، مما كان له من اأثر 

على التنوع الثقافى بين مختلف ال�شعوب.

بـ:  المعنونة  الخام�شة  وفي اإطار الأدب ال�شعبي يعر�ض الباحث "محمد �أبو �لعال" درا�شته 

"�الأجنا�ش �ل�سردية �ل�سعبية ودورها فى تربية �لن�شء " حول اأهمية مرحلة الطفولة كاأ�شا�ض 
لمراحل حياة الإن�شان ، التى ُتعد بمثابة مرحلة غْر�ض القيم والأ�ش�ض المنهجية  والعقائدية التى يتبعها 

ا لأهم  الفرد طوال حياته والتي يحر�ض فيها على نقلها وغر�شها فى اأبنائه جياًل بعد جيل، عار�شً

التعريفات التى تناولت الحدوتة والحكاية ال�شعبية والحدود الفا�شلة بينهما. وكيفية ال�شتفادة من 

الحواديت فى تهذيب الأطفال فى َمْرحلتى ريا�ض الأطفال والمرحلة الإبتدائية نظرًا لما للحدوتة من 

اأهمية بالغة كو�شيلة من و�شائل التربية. اإلى جانب عر�شه لدور ال�شرد الق�ش�شى فى غر�ض القيم، 

وكذا دور الأجنا�ض ال�شردية بو�شفها و�شيلة ات�شال و�شْرح عنا�شر هذه العملية الت�شالية. م�شت�شهًدا 

بعدد من الحواديت التى تنا�شب مرحلة الطفولة المبكرة كنماذج يمكن ا�شتخدامها فى غر�ض قيم 

متنوعة لدى الطفل في مرحلة الرو�شة والمرحلة البتدائية.

وفي الدرا�شة ال�شاد�شة والمتخ�ش�شة في الفنون الت�شكيلية ال�شعبية والثقافة المادية للباحث 

"خالد متولى" بعنوان "�لنخلة في �لموروث �ل�سعبي" باحًثا عن عالقة النخلة بمورثنا ال�شعبي 
بو�شفها �شديقًة للبيئة يعود نفعها على الإن�شان بما لها من فوائد متعددة تدخل في الطب وال�شناعات 

الحديثة، بالإ�شافة اإلى كونها عن�شًرا اأ�شا�شًيا في بع�ض ال�شناعات التقليدية المحلية ك�شناعات 

رة التقليدية وكذا بع�ض المنتجات  �شِّ
َ
الأثاث المنزلي مثل : ت�شقيف المنازل الريفية، الكرا�شي ـ الأ

ال�شياحية كالقفف والقبعات وال�شالل، وكذا اأوعية نقل الفواكة والخ�شراوات، اإلى جانب ما ي�شتخرج 

من نَوى التمر من زيوت، وا�شتخدام ما تبقى منها كعلف للحيوانات. را�شًدا  لدور النخلة في الثقافة 

ال�شعبية من العادات والتقاليد والمعتقدات والمعارف ال�شعبية وكذلك الأدب ال�شعبي والفنون.

"�الإنتماء  ونختتم كتابنا بالدرا�شة ال�شابعة والأخيرة للباحث "عالء ح�سب �هلل" وعنوانها 

 .. �لم�سريين  �لفطريين  �لفنانين  �أعمال  من  عينة  خالل  من  �لقومية  لل�سخ�سية 

فيه الباحث بع�ض �شمات ال�شخ�شية القومية الم�شرية  �لفنان محمود عيد نموذجًا" يتناول 

من خالل مو�شوعات علم النف�ض الإبداعي، هذه ال�شمات التي تعتبر م�شدًرا يبعث اإلى ال�شمو والرروح 

المعنوية العالية التي تبعث روح الفكاهة والنكته والحالة الإبداعية كحلقة و�شل بين ال�شمات الأ�شيلة 

للطابع القومي الم�شري . مبتدًء بناءه على الرتباط والنتماء للبيئة الطبيعية الم�شرية باختالف 

مظاهرها بين الريف وال�شحراء والح�شر والواحات التي تعتبر مجتمع م�شري اأ�شيل ذو خ�شو�شية 

طبيعية تت�شم بنوع من الإ�شتقرار مما ي�شاعد على تكوين ثقافة �شعبية متميزة. اأثرت خيال الفنانين 

الفطريين ودفعتهم اإلى قوة التعبير من خالل الخامات البيئية المتنوعة التي �شاهمت في ن�شاأة 

الفنانين الفطريين ومنهم الفنان الفطري الراحل محمود عيد من الواحات البحرية، والذي يعر�ض 

فيه الباحث لبع�ض اأعماله التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة الطبيعية المعبرة عن ال�شمات الأ�شيلة 

لل�شخ�شية الم�شرية والطابع القومي بو�شفهما كل ل يتجزء.

ل �شك اأن هذا الكتاب تجربة ــ هي الأولى من نوعها ــ في تعاون هوؤلء الباحثين المحبين للعلم، 

والمتخ�ش�شين في ميادين الثقافة ال�شعبية وعلومها، �شوف يتبعها اإن �شاء اهلل عدة درا�شات اأخرى 

مكّملة لم�شيرتهم العلمية، من خالل اإ�شدارات علمية اأكاديمية جديدة، ُت�شيف للعملية التعليمية 

والبحث العلمى في مجال الثقاقة ال�شعبية، لتك�شف لنا عن الجوانب الإبداعية والخ�شو�شية الثقافية 

المعبرة عن الهوية الثقافية لالإن�شان الم�شرى.  

ـون ـُ الـَبـاِحـثـ



سالمّيـة  اليـات العمـارة الإ ي �ب
ف

ي � أثـر الفط العر�ب

فـة)*( كسـوة الكعبـة امل�رش

    �أ.م.د. نيڤني حممد خليل

أستاذ مساعد بقمس فنون التشكيل الشع�ب والثقافة املادية

ية الفنون  اكد�ي ملهعد العاىل للفنون الشعبية ـ أ  �ب

* بحث تم اإلقاءه بملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى في الفترة من 22ـ30 مار�ض 2015م.
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مقدمة :

يتميز كل مجتمع من المجتمعات بفن من الفنون وجد فيه التعبير الحقيقى عن روحه و�شخ�شيته 

وطموحه، وا�شتمد منه روح البتكار الالزمة لنه�شته، والخط العربى كان هو الفن العربى الأ�شيل 

الذى ُيعبر ب�شدق عن الروح الإ�شالمى وطموحه واآماله.

يعتبر الخط العربى اأحد الجذور الأ�شا�شية الثالثة التى تفرعت منها الفنون الإ�شالمية، وذلك 

بالإ�شافة اإلى الم�شجد والم�شحف ال�شريف، وقد ظل في الوقت نف�شه اأهم العوامل المحققة لوحدتها 

على اختالف الع�شور والأقطار.

كان لكتابة القراآن الكريم بخط عربى وتالوته في الم�شاحف والتعبد بذلك ف�شل كبير في اإعزاز 

�شاأن الخط العربى واإجالله في نفو�ض واأذهان الم�شلمين، ومن ثم لم يقف اإعجاب الم�شلمين بالخط 

ا بالعاطفة الدينية. وهكذا �شار الم�شلمون  عند حد قيمتة الجمالية والعلمية، بل �شار يت�شل اأي�شً

ينظرون اإلى الخط نظرة اإكبار وتقدير يتذوقونه بمتعة روحية بالإ�شافة اإلى اللذة الجمالية.  

خط الثلث من اأقالم الخط العربى التى تعك�ض م�شتوى الآداء العالى لأى خطاط وُيقا�ض مدى 

م�شتوى الخطاطين بمدى تمكنهم من كتابته، وخط الثلث نوعين:

الثلث الجلى. ب ـ  الثلث العادى.    اأـ 

والثلث الجلى معناه الكبير حيث يمكن قراءته من م�شافة بعيدة، ويتميز خط الثلث بتعدد �شور 

حروفه وذلك يمكن الخطاط من المفا�شلة بين �شورها واختيار المنا�شب في المكان المنا�شب مع 

ا هذا الخط بالمطاطية وطواعية حروفه بحيث ي�شتفيد منه  عمل تباديل وتوافيق بينهما ويتميز اأي�شً

الخطاط في �شغل فراغات الم�شاحة بحرية، كما اأن هذا الخط من اأكثر ا�شتخداماته في الأ�شرطة 

الكتابية وهو مو�شوع البحث، حيث اأن ك�شوة الكعبة الم�شرفة بها اأ�شرطة كتابية من اآيات القراآن 

الكريم بالثلث الجلى.

وفى بحثى هذا قد اأخترت “ ك�شوة الكعبة “ لما تحمله في نفو�ض الم�شلمين من مكانة، فالكعبة 

الم�شرفة من اأهم الأماكن المقد�شة الإ�شالمية، ول يكتمل رحلة الحجاج اإل بزيارة الكعبة والطواف 

حولها، وتغطى الكعبة بك�شوة من الحرير مخطوطة باآيات من القراآن الكريم ومحاكة بخيوط من 

الف�شة مطلية بالذهب بدقة واتقان، تعبر عن الروحانية. 
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و�شوف يتناول البحث عدة نقاط ن�شتعر�شها على الوجه التالى :

عمارة البيت الحرام كتاريخ واإبداع وتعبير روحانى..	 

اإلقاء ال�شوء على اإبداع الفنان الم�شلم لفن الخط والزخرفة وهما من اأرقي الفنون الإ�شالمية 	 

التي تميز بها ال�شانع العربي الماهر، وخا�شة ال�شانع الم�شري، وزخرفة ك�شوة الكعبة 

الم�شرفة لها �شمات خا�شة، حيث تحف بها القدا�شة لت�شيف �شفحات رائعة للفن الإ�شالمي 

تبهر العيون وت�شرح القلوب حيث �شملت فنون زخرفة ك�شوة الكعبة ثالثة جوانب تجمعت معًا 

لتبرز محا�شنها علي اأكمل وجه حيث الحرف بما له من معني و�شكل والزخارف بما لها من 

وحدة الإيقاع المنتظم واللون الأ�شود بما له من وقار التعبير الهادئ.

مراحل ت�شنيع ك�شوة الكعبة في م�شر وانتقالها بعد ذلك اإلى ال�شعودية.. اإحتفالية ك�شوة 	 

الكعبة الم�شرفة “ زفة المحمل “.

�شورة الكعبة الم�شرفة في عين الر�شام ال�شعبى ودور الخط في اأعماله الفنية.	 

اهلدف من البحث:  
اإلقاء ال�شوء على قيمة الخط العربى الجمالية وكيفية ال�شتفادة منها وتطويعها بما يتنا�شب . 1

مع الأغرا�ض الوظيفية.

اإلقاء ال�شوء على اإبداع الفنان الم�شلم لفن الخط والزخرفة على اأ�شرطة ك�شوة الكعبة.. 2

اإلقاء ال�شوء على الخطاط ال�شعبى )الر�شام ال�شعبى( ومدى ا�شتفادته من الخط العربى . 3

وتطويعه بما يتنا�شب مع اإبداعاته الفنية.

حدود البحث:   
تقت�شر حدود البحث على ك�شوة الكعبة الم�شرفة ودرا�شة الأ�شرطة الكتابية الموجودة عليها.. 1

عر�ض بع�ض نماذج لأهم اأعمال الر�شامين ال�شعبيين ب�شعيد م�شر، الذين تاأثروا بالكعبة . 2

الم�شرفة والخط العربى في اأعمالهم الفنية.

ج البحث:  م�ف  
المنهج الو�شفى التحليلى لبع�ض ال�شرائط الكتابية على ك�شوة الكعبة  

أصل ملكة “ كعبة “:
ا بالكعبة لتكعيبه اأى تربيعه، وكلمة »  الم�شجد الحرام هو طراز وحده بين الم�شاجد؛ و�شمى اأي�شً

ا علو المقام. والبيت  كعب » تعنى » العالى » و�شميت الكعبة لعلوها واأرتفاعها عن الأر�ض، وُتعنى اأي�شً

الحرام هو اأول بيت مبارك و�شع للنا�ض ليعبدوا فيه اهلل عز وجل، ويهتدوا بف�شله اإلى ال�شراط 

الم�شتقيم{ اإن اأول بيت و�شع للنا�ض للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين }.

للكعبة اأ�شماء كثرية مما يدل على �شرفها. واأ�شماوؤها هي: 

ـ الم�شجد الحرام { فول وجهك �شطر الم�شجد الَحَرام } �شورة البقرة، الآية )144(. 

ـ البيت الحرام { جعل اهلل الَكْعَبة البيت الَحَرام قيامًا للنا�ض } �شورة المائدة، الآية )97(. 

ـ البيت العتيق اأي الذي اأعتقه اهلل من كل جبار فقال تعالى { وليّطوفوا بالبيت العتيق } �شورة 

الحج، الآية )29(. 

ـ بيت اهلل حيث ن�شبها اهلل �شبحانه وتعالى لنف�شه، فقال { وعهدنا اإلى اإبراهيم واإ�شماعيل اأن طهرا بيتي 

للطائفين والعاكفين والركع 

ال�شجود } �شورة البقرة الآية 

 .)125(

الوليد  بو  اأ وو�شف 

بن  اهلل  عبد  بن  محمد 

كتابه  فى  الأرزقى  اأحمد 

)اأخبار مكة وما جاء فيها 

 )1 )�شورة  الآثار(  من 

الكعبة التى بناها اإبراهيم 

كانت  باأنها  ال�شالم  عليه 

اأربعة  جوانب  ذا  بناء 

ارتفاعه ت�شعة اأذرع وطول 

جداره ال�شرقى 32 ذراًعا، والغربى 31؛ وال�شمالى 22، والجنوبى 20، وكان بابها اإلى الأر�ض، وقد 

1

جعل اإبراهيم عليه ال�شالم في جدارها حجًرا اأ�شود عالمة على مبداأ الطواف حولها.

وقد جعل اهلل تعالى البيت الحرام حرًما اأمنا، فالحرم في الأر�ض )موطن الأفعال(، وفوقه 

العر�ض )موطن الأ�شماء(، وفوقه البيت المعمور الذى اإتكاأ عليه �شيدنا اإبراهيم ومكانه ال�شماء 

ال�شابعة )يدخله 70 األف من المالئكة ل يخرجون منه(، وفقوقه قلب عبد اهلل الموؤمن، قال تعالى: 

“ما و�شعنى اأر�شى ول �شمائى وو�شعنى قلب عبد موؤمن ”.

)�شورة 1( الكعبة الم�شرفة

مجلة " منبر الإ�شالم" ال�شنة 26، العدد 8، �شعبان 1388هـ/ اأكتوبر 1968م. ن�شر بجريدة الحياة بعنوان : عمارة   1 

الحرم المكى ال�شريف وترميماتها عبال التاريخ ـ عدد 12125 ذو الحجة 1416هـ/ مايو 1996م.
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ـ أراكن الكعبة:
ـ �لُركن �ل�سرقي: اأو الركن وهو الذي يكون بجوار باب الكعبة وُيقابُل بئر زمزم تقريبًا، وُي�شمى 

ٌت  ى اأي�شًا بالركن الأ�شود لأن الحجر الأ�شود ُمَثَبّ بالركن ال�شرقي لكونه باتجاه الم�شرق تقريبًا، وُي�شَمّ

فيه ومنه يبداأ الطواف حول الكعبة.

ـ �لُركن �ل�سمالي �أو �لعر�قي : وهو الركن الذي يلي الركن ال�شرقي ح�شب جهة الحركة في 

ى بالركن ال�شمالي لمواجهته لل�شمال تقريبًا، وهو الركن الذي يكون على الجانب  الطواف، وُي�شَمّ

ى اأي�شا بالركن العراقي لكونه باتجاه العراق. ال�شرقي من ِحْجِر اإ�شماعيل، وُي�شَمّ

ـ �لُركن �لغربي �أو �ل�سامي : وهو الركن الذي يلي الركن ال�شمالي ح�شب جهة الحركة في 

ى اأي�شًا بالركن ال�شامي لكونه باتجاه  ى بالركن الغربي لمواجهته للمغرب تقريبًا، وُي�شَمّ الطواف، وُي�شَمّ

ال�شام، وهو الُركن الذي يكون على الجانب الغربي من ِحْجِر اإ�شماعيل. 

ـ �لُركن �لجنوبى �أو �ليماني: وهو الركن الذي يلي الركن الغربي ح�شب جهة الحركة في 

ى اأي�شا  ى بالركن الجنوبي لمواجهته للجنوب تقريبًا وي�شمى الركن اليماني، وُي�شَمّ الطواف، وُي�شَمّ

بالُم�شتجار. هو اأحد اأركان الكعبة الم�شرفة في اتجاه الجنوب وهو الركن الموازي لركن الحجر 

الأ�شود، و�شبب ت�شميته باليماني اأنه في اتجاه الجنوب وكانت العرب ت�شمي كل متجه اإلى الجنوب 

يمنًا باعتبار اليمن في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية. والركن اليماني ي�شتلم باليد دون تقبيل 

اأو تكبير فاإن لم يتمكن من ا�شتالمه بيده فاإنه ل ي�شير اإليه لعدم ورود ذلك عن النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم فعن ابن عمر ر�شي اهلل عنهما “ اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم كان اإذا طاف بالبيت 

ا�شتلم الحجر والركن في كل طواف “ رواه الحاكم و�شححه الألباني وجاء عنه �شلى اهلل عليه و�شلم: 

اإن م�شح الحجر الأ�شود والركن اليماني يحطان الخطايا حطًا »رواه اأحمد عن ابن عمر و�شححه 

الألباني، وذكر اأنه تم اإل�شاق قطع الركن اليماني بالم�شامير في عهد الفاطميين، كما اأنه في عام 

1040هـ في عهد ال�شلطان مراد الرابع الذي جدد بناء الكعبة، انك�شر طرف حجر الركن اليماني 

فو�شع في محل ذلك ر�شا�ض مذاب واأل�شق الجزء المك�شور.

ي قريش:
ف

ـ الجابة �
عرف القري�شيون ف�شل البيت الحرام فكانوا يتناف�شون في اإكرام حجاجه، وكانو يتعاونون على 

ا بخدمة الكعبة وحرا�شتها وت�شرفوا بحفظ مفاتيحها، وكانت  اإطعامهم و�شيافتهم. وعنى العرب اأي�شً

هذه الوظائف ت�شمى عند العرب بالحجابة اأو ال�شدانة، و�شدانة الكعبة الم�شرفة هي خدمتها والقيام 

ب�شوؤونها وفتح بابها واإغالقه، ومن يقوم بها ي�شمون بالحجبة؛ لأنهم يحجبون الكعبة عن العامة.

كانت الحجابة من اأ�شرف الوظائف عند العرب ويقال اإن حجابة الكعبة كانت قد اإنتهت اإلى اأبى 

غب�شان الخزاعى من قبيلة ُجرهم قبل اأن تنتقل اإلى قري�ض، ويقال اأن اأبا غب�شان باع تحت تاأثير 

ال�شكر مفاتيح الكعبة لق�شى القر�شى في مقابل زق خمر ثم ندم كثيًرا بعد اأن اأفاق، وقد قال بع�ض 

ال�شعراء في ذلك:  

بزق خمر فبئ�ض �شفقة البادى        باعت خزاعة بيت اهلل اإذ �شكرت  

وقال اآخر:   وبيعة كعبة الرحمن جمعا          بزق بئ�ض مفتخر الفخور

وبف�شل » ق�شى » انتقلت حجابة الكعبة اإلى قري�ض، واأورث ق�شى الحجابة اإلى ابنه عبد الدار، وقد 

ظلت فى بنى عبد الدار حتى فتح مكة، ثم ثبتهم فيها ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه و�شلم( اإذ ا�شتدعى عثمان 

بن طلحة من بنى عبد الدار واأعطاه 

مفتاح الكعبة وكان قد اأخذه عمر عند 

لعثمان  اهلل  ر�شول  وقال  مكة،  فتح 

بن طلحة حين اأعطاه مفتاح الكعبة: 

باأمانة  طلحة  اأبى  بنى  يا  )خذوها 

اهلل �شبحانه، واعملوا فيها بالمعروف 

خالدة تالدة ل ينزعها من اأيديكم اإل 

ظالم( )�شورة 2(. ومات عثمان بن 

طلحة ولم يعقب ف�شارت الحجابة اإلى 

2

ابن عمه �شيبة بن عثمان وبقيت في يد ولده.

والجدير بالذكر اأنه قد جرت العادة على اأن يو�شع مفتاح باب الكعبة الم�شرفة لدى اأكبر ال�شدنة 

ا، وهو ال�شادن الأول، وعند فتح الكعبة ي�شعر ال�شادن الأول جميع ال�شدنة الكبار منهم، بوقت  �شنًّ

كاف، ليتمكنوا من الح�شور جميًعا اإن اأمكن ذلك اأو بع�شهم؛ وذلك ليقوموا بغ�شلها بمعية ولي الأمر 

والأمراء و�شيوفه الكرام، وفي الوقت الحا�شر تغ�شل الكعبة من الداخل مرتين، وذلك بمعية ال�شدنة 

بعد القيام بفتح باب الكعبة، ويتم في الوقت الحا�شر ت�شليم ك�شوة الكعبة الم�شرفة الخارجية لكبير 

�شدنة بيت اهلل الحرام ليتم تركيبها على الكعبة الم�شرفة في اليوم التا�شع من �شهر ذي الحجة من 

كل عام، ويقام �شنويا حفل خطابي بهذه المنا�شبة يتم خالله التوقيع على اإجراءات الت�شليم والت�شلم 

3

من قبل الرئي�ض العام ل�شوؤون الم�شجد الحرام والم�شجد النبوي، وكبير �شدنة الكعبة.

)�شورة 2( اأحد مفاتيح الكعبة الم�شرفة القديمة – متحف طوب قابى

ح�شن البا�شا : مو�شوعة العمارة والآثار والفنون الإ�شالمية ، مجلد 1، ط1، اوراق �شرقية للطباعة والن�شر والتوزيع ،   2

بيروتـ لبنان 1999م، �ض19.

محمد العاي�ض: وفاة عبد القادر ال�شيبى كبير �شدنة بيت اهلل الحرام، جريدة ال�شرق الأو�شط ، ع13114،  اأكتوبر   3 

2014م.
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ـ نشأة الكتابة:
يقول ر�شول اهلل r فيما رواه عمر ر�شى اهلل عنه، واأخرجه البيهقى باإ�شناد �شحيح في كتابه دلئل 

النبوة الذى قال فيه الجاحظ الذهبى عليك به فاإن كله هدى ونور: “ لما اقترف اأدم الخطيئة قال 

يا ربى اأ�شاألك بحق محمد ال تغفر لى، فقال اهلل تعالى يا اأدم كيف عرفت محمًدا ولم اأخلقه. قال 

يا رب لما خلقتنى رفعت راأ�شى فراأيت على قوائم العر�ض مكتوًبا : ل اإله اإل اهلل محمد ر�شول اهلل، 

فعلمت اإنك لم ت�شف اإلى ا�شمك اإل اأحب الخلق اإليك، فقال اهلل تعالى �شدقت يا اأدم اإنه اأحب الخلق 

وهذا الحديث خير دليل على اأن  اإلىَّ واإذا �شاألتنى بحقه فقد غفرت لك. ولول محمًدا ما خلقتك”. 

الكتابة وجدت قبل خلق �شيدنا اأدم.

حظيت الكتابة بتقدير واإجالل العرب لها قبل الإ�شالم، حتى اأنهم اأحاطوا ن�شاأتها ببع�ض الأ�شاطير 

كما ن�شبوها اإلى بع�ض الأنبياء، وانق�شم الموؤرخون حول ن�شاأة الكتابة العربية فمنهم من يقول اإنها 

وحى من اهلل تعالى لآدم اأو اإدري�ض اأو هود.. “ اإن اأول من و�شع الخط اآدم عليه ال�شالم، فكتب 

ومنهم من يقول: “ اإن اآدم كتب الخط في الطين،  ال�شريانية، والعربية قبل موته بثالثمائة عام”، 

ثم طبخه – اأى اأحرقه فجعله اآجًرا – فلما اأ�شاب الأر�ض الطوفان وجد كل قوم حروًفا لكتابة لغتهم، 

4

وجاء اإ�شماعيل عليه ال�شالم فوجد الحروف العربية”.

وكان العرب ي�شعون الكتابة في مرتبة اأعلى من الحفظ، وكانت الق�شيدة التى تحوز تقديرهم 

 �شميت هذه الق�شائد لذلك بالمعلقات.
5

تكتب بماء الذهب وتعلق في الكعبة اإجالل ل�شاأنها.

واإذا تتبعانا الكتابات منذ ن�شاأتها، وجدنا فيها تطوًرا يكاد يكون منتظم النمو، ر�شيًنا، ينقلها 

من ح�شن اإلى اأح�شن من حيث ال�شكل والو�شع والتي�شير والزخرف.. والخطوط العربية كانت اأربعة: 

الملكى)ن�شبة اإلى مكة( والمدنى )ن�شبة اإلى المدينة(، والب�شرى )ن�شبة اإلى الب�شرة(، والكوفى    

6

)ن�شبة اإلى الكوفة(. وحل الخط الن�شخ مكان الخط الكوفى في الكتابات التاريخية.

و�شرب النبى r للم�شلمين المثل في العناية بالكتابة ون�شرها،” فقد كان يعلم حاجة اأمته اإليها 

ليدونوا بها علومهم، وقد اتخذ كتاًبا للوحى وحث على تعلم الكتابة ون�شر تعليم الخط بين الم�شلمين، 

كما اأمر “ ال�شفاء” اأن تعلم زوجه حف�شة الكتابة ليقتدى بها الم�شلمون في تعليم ن�شائهم. وفى 

7

غزوات الإ�شالم الأولى جعل فدية الأ�شير ممن يعرف الكتابة اأن يعلم ع�شرة من الم�شلمين”.

ويتجلى تقدير العرب للكتابة والخط فيما ورد عنهم من نثر ونظم في الإ�شادة بالخط الجميل، 

وفي كثرة الت�شبيه في الأدب بالخط واأدواته وبالحروف واأ�شكالها. ومن اأمثلة ذلك ما مقولة على بن 

اإبى طالب )كرم اهلل وجهه( عن الخط فقال: )الخط الح�شن يزذيد الحق و�شوًحا(.

كما بالغ البع�ض في تقدير الخط العربى حتى زعموا اأن للحروف ا�شراًرا وقوى، وربطوا بين 

، كما خ�شو » الب�شملة » 
8

هذه القوى وبين الحروف العددية وخ�شوا لكل حرف طبيعة من الطبائع 

بقوى و�شموها النورانية.

: ي الفط العر�ب
ف

ـ إبداع الفنان املسمل �
ا�شتوحى الفنان الم�شلم في اأعماله روح الإ�شالم وتعاليمه، فمن جهة يالحظ اأن الفن الإ�شالمى 

 “ ن�شاأ بدافع الرغبة فى الإجادة والإتقان ويت�شح ذلك في قول الر�شول “ �شلى اهلل عليه و�شلم”: 

ومن جهة اأخرى تاأثر الفن الإ�شالمى بدافع اآخر هو  اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه”، 

الرغبة في تجميل الحياة وال�شتمتاع بزينتها. قال اهلل تعالى: { يا بنى اأدم خذوا زينتكم عند كل 

م�شجد وكلوا واأ�شربوا ول ت�شرفو اإنه ل يحب الم�شرفين} كما ن�شب اهلل �شبحانه وتعالى اإلى نف�شه 

اأنه زين ال�شماء بالكواكب:{ ولقد جعلنا في ال�شماء بروجا وزيناها للناظرين}.

وقد تفوق الفنان الم�شلم في كثير من المجالت الفنية وربما كان اأهم هذه المجالت فن العمارة.. 

كما ُعنى بالفنون التطبيقية كفنون الكتاب من تجليد وتذهيب وخط وت�شوير، واعتمد الفنان الم�شلم 

ب�شكل وا�شح على الكتابة العربية كعن�شر زخرفى ا�شتخدمه في تزويق منتجاته الفنية، وتطورت 

الكتابة العربية بطريقة زخرفية من�شوبة و�شلت اإلى درجة عالية من الجمال. 

كما حظى الخط العربى منذ ظهور الإ�شالم بالعناية بتجويده وتطويره نحو الجمال والكمال مما 

اأدى اإلى المبالغة في تزويقه والتطور به تطورا زخرفيا، وقد �شاعدت طبيعة الخط العربى واأ�شكال 

حروفه وما تمتاز به من الموافقة والطواعية والمرونة على ابتكار اأ�شكال جديدة جميلة ا�شتخدمها 

9

في تزويق منتجاته الفنية المختلفة. 

اأحمد يو�شف: الخط العربى واأ�شاليبه في خدمة الحياة العامة، حلقة بحث الخط العربى، المجل�ض الأعلى  اأحمد   4

لرعاية الفنون والآداب والعلوم الجتماعية الجمهورية العربية المتحدة، مطابع دار المعارف 1968م، �ض69.

النويرى: نهاية الإرب في فنون الأدب، ال�شفر ال�شابع ـ �ض18.  5

اأحمد اأحمد يو�شف : المرجع ال�شابق، �ض76 ،77.    6

محمد عبد القادر عبد اهلل: م�شئولية الخط العربى في مواجهة متطلبات الع�شر، حلقة بحث الخط العربى،  المجل�ض     7

الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الجتماعيةالجمهورية العربية المتحدة، مطابع دار المعارف1968م، �ض100.

ح�شن البا�شا : مو�شوعة العمارة والآثار والفنون الإ�شالمية ، الخط هو الفن العربى الأ�شيل، مجلد 3، ط1،    8

اوراق �شرقية للطباعة والن�شر والتوزيع ، بيروتـ لبنان 1999م، �ض19.

ح�شن البا�شا : مرجع �شابق ، �ض101-100.   9



2223

ومما هياأ الفر�شة للعناية بالخط العربى وانت�شاره تعريب الدواوين في عهد الخليفة الأموى عبد 

الملك بن مروان: اإذ اأدى ا�شتخدام اللغة العربية في الدواوين اإلى اإحالل الخط العربى في دواوين 

الأقطار المختلفة ومكاتباتها الر�شمية محل الكتابات الأخرى، وقد اأدى ذلك اإلى الإقبال على تعلم 

الكتابة العربية وانت�شار الخط العربى في الأقطار التى خ�شعت لحكم العرب بحيث �شار الخط من 

اأهم مظاهر �شيادة الدولة العربية الإ�شالمية بل �شار كثير من اللغات غير العربية يكتب بخط عربى 

مثل الفار�شية والتركية والأردية وغيرها. وقد �شاعد على تطوير الخط العربى وتح�شينه ا�شتخدام 

10

الم�شلمين للورق وتعلم �شناعته.

فقد تميز الخط العربى كفن بطابع الأ�شالة، اإذ اأنه نبع من روح عربية �شرفة وتطور محتفًظا 

بخ�شائ�شه العربية. حيث بنظر العرب والم�شلمين اإلى الخط العربى كفن قائم بذاته ف�شال عن 

اإ�شهامه في تكوين الفنون الإ�شالمية الأخرى، فقد كان الخط يحتل مكان ال�شدارة كعمل فنى بين 

المنتجات الفنية، وذلك بف�شل ما فيه من قيم جمالية بحته.. وارتبط بالحفاوة الخط الجميل تقدير 

الخطاطين واإجاللهم في المجتمع العربى والإ�شالمى، ولقد تميز الخطاط العربى بيد قوية متزنة، 

وخيال خ�شب مبتكر وروح متحم�شة، و�شبر ومثابرة على العمل، يقوى كل ذلك اإح�شا�ض بقدا�شة عمله، 

واعتزاز وفخر به، وت�شجيع من مجتمع يقبل على اإنتاجه ويقدر مجهوده ويتذوق فنه. 

لقد اأعار الخطـ  و�شفه الفن العربى الأ�شيل – اإلى الفنون الإ�شالمية طابعه الجمالى القائم على 

التنا�شب بين النقطة والخط، ومن ثم تميزت الفنون الإ�شالمية بالدرجة الأولى بالطابع الزخرفى 

الذى يعتمد ب�شفة اأ�شا�شية على الخط والنقطة وح�شن التنا�شب بينهما.

وتتجلى الروح الزخرفية والمهارة الفائقة للخطاط العربى الماهر في الأ�شرطة الكتابية على 

الك�شوة ال�شريفة، التى غطت اأقدم بناء اإ�شالمى في التاريخ “ ك�شوة الكعبة الم�شرفة، والتى يمثل الخط 

فيها العنا�شر الزخرفى الوحيد.. ومن اأ�شهر الخطاطين الذين ت�شرفوا بكتابة الآيات القراآنية على 

الذى ا�شتدعاه الخديوى اإ�شماعيل  ك�شوة الكعبة، خطاط المدينة الأ�شتاذ “ عبد اهلل بك الزهدى”، 

ليكتب الك�شوة الم�شرفة وخطوط الحرمين ال�شريفين.

 والأ�شرطة الكتابية على ك�شوة الكعبة مكتوبة بالخط “ الثلث الجلى”، ويقال اأن اإ�شحاق بن حماد 

هو الذى اخترع القلم الجليل )الجلى( لكى يكتب به الخط الكبير بغير ا�شتعمال الآلت الهند�شية 

وحدد لقطة القلم فيه 24 �شعرة من ذيل الح�شان الترك�شتانى، وقد اأخذ عنه اإبراهيم ال�شج�شتانى 

الذى اخترع قلًما اأخف �شماه )الثلثين(، واآخر ن�شف الثلثين و�شماه )الثلث( وعليه يكون قلم الثلثين 

11

بعر�ض 16 �شعرة ح�شان اأما الثلث فبعر�ض 8 �شعرات.

ف كسوة الكعبة: ر�ي ـ �رت
الك�شوة ال�شريفة.. من اأهم مظاهر التبجيل والت�شريف لبيت اهلل الحرام، ويرتبط تاريخ الك�شوة 

بتاريخ الكعبة نف�شها التي زادها اهلل �شرفًا وتعظيمًا، ولها اأعظم الأثر عند عامة الم�شلمين تاريخًا 

وعقيدة، فهي اأول بيت و�شع للنا�ض ومن دخله كان اآمنًا. فقد كان الهتمام بك�شاء بيت اهلل الحرام 

يعد مفخرة اإن�شانية يتطلع اإليها جموع الب�شر، ممن كانوا يطوفون بالبيت العتيق، طلًبا للغفران 

ب�شرف النظر عن كون الر�شالة المحمدية لم ياأت وقت اأوان بعثها، اأو كانت الرءو�ض ت�شجد اأمام 

12

جالميد اأ�شنام �شتى.

ـ من �أ�سماء غطاء وك�سوة �لكعبة �مل�سرفة :

�شدين وتعني ك�شوة الكعبة.

اإ�شم “ لمار” وتعني ك�شوة الكعبة.

ا�شم “ راما” وتعني �شتار الكعبة.

كانت الكعبة قبل الإ�شالم ُتك�شى في يوم عا�شوراء ثم �شارت ُتك�شى في يوم النحر، و�شاروا 

يعمدون اإليها في ذي القعدة فيعلقون ك�شوتها اإلى نحو ن�شفها ثم �شاروا يقطعونها في�شير البيت 

كهيئة المحرم، فاإذا حل النا�ض يوم النحر ك�شوها الك�شوة الجديدة.

ولقد اختلف الموؤرخون في اأول من ك�شا الكعبة في الجاهلية اإل اأنهم اأجمعوا باأن الكعبة كانت 

تك�شى بالعديد من الك�شوات منها ثياب حمر مخططة يمانية تعرف بالو�شايل، ومنها ثياب تن�شب 

اإلى قبيلة من همدان تعرف بالثياب المعافرية وهناك ثياب رقيقة الملم�ض ت�شمى بالمالء، اأو برود 

يمنية تجمع خيوطها بعد عزلها وت�شد ثم ت�شبغ وتن�شج ت�شمى بالع�شب، وهناك ثياب خيوط ن�شجها 

من ال�شعر الغليظ تعرف با�شم الم�شوح.

 ويروى اأن اأول من ك�شا الكعبة هو “تبع الحميري” بعد اأن زار مكة ودخلها دخول الطائعين �شنة 220 

قبل الهجرة، فقد ذكر الأزرقي اأنه اأول من ك�شا الكعبة ك�شوة كاملة.فك�شاها الأنطاع ثم.. الو�شائل.. وهو 

الذي جعل للكعبة بابًا ومفتاًحا ثم اأ�شدل عليه �شترًا واأن�شد �شعرًا: 

وك�شونا البيت الذي حرم اهلل        مالًء مع�شدًا وبرودًا   

ح�شن البا�شا: مرجع �شابق، مجلد3، �ض161،162.  10

محمد عبد القادر عبد اهلل: م�شئولية الخط العربى في مواجهة متطلبات الع�شر، حلقة بحث الخط العربى، المجل�ض     11

الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الجتماعيةالجمهورية العربية المتحدة، مطابع دار المعارف1968م، �ض101.

اإبراهيم حلمى: ك�شوة الكعبة الم�شرفة وفنون الحجاج، كتاب اليوم، موؤ�ش�شة اأخبار اليوم ، ع320، عام 1991م، �ض37.  12  
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كما ك�شيت الكعبة ال�شريفة في الجاهلية بمطارف الخز الأخ�شر والأ�شفر �شقاق �شعر ونمارق 

عراقية.

ويقال اإن اأبو ربيعة بن المغيرة المخزومي كان يك�شوها في كل �شنة ك�شوة مخططة يمنية الأ�شل 

تعرف با�شم الحبرة.

وورد في كتب التاريخ اأ�شماء ن�شبت اإليها عادة اإك�شاء الكعبة قبل اأن يك�شوها تبع منهم النبي 

اإ�شماعيل وعدنان بن خالد بن جعفر بن كالب ويقال اإنه “اأول من ك�شا الكعبة بالديباج.. ولم تقت�شر 

عادة اإك�شاء الكعبة على الرجال فقد اأدت المراأة العربية دورًا ل ينكر في هذا المجال منذ الجاهلية 

و�شفحات التاريخ تحفظ لنا اأ�شماء العديد من الن�شاء وما خلدنه من اأعمال مجيدة ومنهن “ نتيلة بنت 

جناب بن كليب “ المعروفة بـ “اأم العبا�ض بن عبد المطلب” كانت قد ك�شت الكعبة بالديباج و�شبب 

ذلك اأنها �شلت ولدها “العبا�ض” فنذرت اإن وجدته لتك�شون الكعبة وتحقق رجاوؤها فوفت بنذرها.

 : سالمي ي العرص الإ
ف

ـ الكسوة �
اأ�شتمر الم�شلمون على ماكان اأجدادهم عليه ومن �شبقهم قبل الإ�شالم في اإك�شاء الكعبة وكتب 

التاريخ تزخر باأ�شماء من قام باإك�شاء الكعبة مبتدئة بالر�شول الكريم، روى )البخارى( عن )عروة( 

يوم فتح مكة في رم�شان اأن قال الر�شول الم�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم :“هذا يوم يعظم اهلل فيه 

 فقد ك�شا �شيدنا محمد الكعبة بثيابًا يمنية واأنفق عليها من بيت 
13

الكعبة ويوم تك�شى فيه الكعبة ”.

مال الم�شلمين، ثم �شار الخلفاء الرا�شدين على هذا النهج فك�شاها اأبو بوكر بالقباطي الم�شرية، 

وكذلك الخليفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنهما.

ي مرص عىل مر العصور:
ف

ـ صناعة كسوة الكعبة �
يتم ك�شاء الكعبة الم�شرفة بالك�شوة ال�شريفة مرة كل عام، واأ�شبحت في ال�شنوات الأخير ُتك�شى 

مرتين كل عام، ومن هنا جاء اهتمام الم�شلمين بالك�شوة الم�شرفة و�شناعتها والإبداع فيها وت�شابقوا 

لهذا ال�شرف العظيم كما جعلوا يوم تبديلها من كل عام احتفاًل مهيبًا فما هي حكاية هذه الك�شوة 

الم�شرفة وكيف تعامل مع �شناعتها اأبرع فناني العالم الإ�شالمي.

  وقد حظيت م�شر ب�شرف �شناعة ك�شوة الكعبة منذ اأيام اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب

حيث كتب اإلى عامله في م�شر لكي ُتحاك الك�شوة بالقما�ض الم�شري المعروف با�شم )القباطي( الذي 

كان ُي�شنع في مدينة الفيوم، وكان ُينفق عليها من بيت مال الم�شلمين وكان ياأمر بنزع الك�شوة القديمة في 

كل �شنة ويق�شمها على الجاج و�شار الخليفة عثمان )ر�شي اهلل عنه( على نف�ض المنوال اإل اأنه راأى اأن تباع 

الك�شوة القديمة وتنفق اأثمانها في �شبيل اهلل.

قد تعددت اأماكن �شناعة الك�شوة مع انتقال العا�شمة في م�شر من مدينة اإلى اأخرى فمن الف�شطاط 

اإلى مدينة الع�شكر ثم مدينة القطائع حتى انتهي الأمر اإلى مدينة القاهرة المعزية، كما تبدلت الأماكن ما 

بين مدينة دمياط ودار الطرز بالإ�شكندرية وت�شرفت بها بع�ض ق�شور الأمراء.

وانتهي الأمر باأن تاأ�ش�شت دار ك�شوة الكعبة بحي “ الخرنف�ض” في القاهرة عام 1233 هجري، وهو 

حي عريق يقع عند التقاء �شارع بين ال�شورين وميدان باب ال�شعرية ومازالت هذه الدار قائمة حتى الآن 

وتحتفظ باآخر ك�شوة �شنعت للكعبة الم�شرفة داخلها.

ـ الدولرت الفاطمية:
بداأ الهتمام من ِقبل ُحكام م�شر بـ نيل �شرف ك�شوة الكعبة الُم�شرفة مع بداية الدولة الفاطمية، 

حيث قام الخليفة ))العزيز باهلل(( بك�شوتها �شنة )381هـ( وكانت الك�شوة بي�شاء اللون.

ـ دولرت املماليك:
مع بداية دولة المماليك، اخت�شت م�شر باإر�شال ك�شوة الكعبة، حيث اهتم الحكام المماليك 

باإر�شالها كل عام من م�شر وخ�ش�شو لها دار الك�شوة، فقام الظاهر بيبر�ض �شنة )661هـ( باإر�شال 

الك�شوة اإلى الحجاز، وكان المماليك يرف�شون اأن ينال اأحد غيرهم هذا ال�شرف، حتى واإن و�شل الأمر 

للت�شدي بال�شالح لأي طامع في نيل �شرف ك�شوة الكعبة الُم�شرفة، وتعددت محاولت بع�ض ملوك 

واأمراء الأقاليم الإ�شالمية وتحديدًا )الفر�ض والعراق واليمن( بالفوز ب�شرف ك�شوة الكعبة، ُمعتمدين 

في ذلك على القوة تارة وعلى الحيلة تارة اأخرى، اإل اأن كل ذلك لم ُيجدي نفعًا مع الم�شريين.

ففي عام)751هـ( اأراد ملك اليمن ))المجاهد(( اأن ينزع ك�شوة الكعبة الم�شرية ويك�شوها 

بك�شوة يمنية، فعلم بذلك اأمير مكة وعلى الفور اأخبر الم�شريين، فقب�شوا عليه، واأر�شلوه م�شفدًا في 

 الأغالل اإلى القاهرة، وبعد مرور ن�شف قرن حاول اليمنيين ُمجددًا نيل ال�شرف، لكنهم لم يفلحوا

فقد منع اأمير الحج الم�شري دخول ُحجاج اليمن ومعهم الك�شوة اليمنية التي جهزها ملك اليمن 

اآنذاك ))اإ�شماعيل بن الأف�شل عبا�ض بن المجاهد(( وعادت الك�شوة اإلى اليمن مرة اأخرى.

ومن مظاهر رعاية �شالطين المماليك بالحرم المكى ال�شريف عنايتهم بك�شوة الكعبة ففى �شنة 

750 هـ/ 1349م وقف عليها الملك “ ال�شالح اإ�شماعيل بن النا�شر محمد بن قالوون” ملك م�شر 

ثالث قرى بالقليوبية هم “ ب�شو�ض” و “ اأبو الغيط “و” �شندبي�ض “، وكان يتح�شل من هذا الوقف 

على 8900 درهم �شنويًا. وكانت الكعبة تك�شى في ع�شر المماليك بك�شوة �شوداء.
محمد �شالح بن زين العابدين ال�شببى: " اإعالم الأنان .."- 196.  13
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وقد و�شف اأحد ال�شعراء �شواد ك�شوة الكعبة فقال:

بــــدا لطـرفى في الإ�شباح والليــل يروق لى منظر البيت العتيق اإذا   

من حبة القلب اأو من اأ�شود المقل كان حلتــه ال�شـــوداء قد ن�شجـــت    

وقد ا�شترى ال�شلطان �شليمان بن �شليم عدة قرى اأخرى بم�شر اأ�شافها اإلى القرى التى وقفها 

الملك ال�شالح هى �شلكه و�شرو بجنجه وقري�ض الحجر ومنايل وكوم ريحان، وبجام، ومنية الن�شارى 

وبطاليا، وظلت هذه القرى موقوفة على ك�شوة الكعبة حتى حل وقفها محمد على في اأوائل القرن 

الثالث ع�شر بعد الهجرة على اأن تقوم الحكومة الم�شرية ب�شنع الك�شوة من مالها بعد ذلك.

وظلت م�شر تر�شل الك�شوة �شنوًيا اإلى الم�شجد الحرام وتتاألف من ك�شوة الكعبة الخارجية، 

و�شتارة بابها و�شتارة لباب التوبة )باب المدرج الداخلى( و�شتارة لباب المنبر، وك�شوة لمفتاح الكعبة 

المكرمة. وقد اأورد اإبراهيم رفعت في مراآة الحرمين و�شًفا مف�شال لأجزاء الك�شوة وت�شمل الك�شوة 

14

في جميع اأجزائها على كتابات دينية ن�شها:) ل اإله اإل اهلل محمد ر�شول اهلل اهلل جل جالله(.

نية: ـ الدولرت الع�رش
اهتم ال�شلطان » �شليم الأول« بت�شنيع ك�شوة الكعبة وزرك�شتها وكذلك ك�شوة الحجرة النبوية 

ال�شريفة، وك�شوة مقام اإبراهيم الخليل عليه ال�شالم وكانت ُتقام اإحتفالت كبيرة بالقلعة من اأجل 

هذه المنا�شبة.

وفي عهد ال�شلطان “ �شليمان القانونى ” اأ�شيف اإلى الوقف الُمخ�ش�ض لك�شوة الكعبة �شبع قري 

اأخرى. كانت ك�شوة الكعبة الُم�شرفة ُتر�شل بانتظام من م�شر ب�شورة �شنوية يحملها “ اأمير الحج ” 

معه في قافلة الحج الم�شري في موكب احتفالي.

شا: (( �ب ي هعد ))حممد عىلي
ف

ـ �
اأر�شلت اأول ك�شوة للكعبة في عهده �شنة )1220هـ(، ثم توالى اإر�شالها حتى حدث ال�شطدام بين 

الوهابيين في الأرا�شي الحجازية وقافلة الحج الم�شرية �شنة )1222 هـ( حيث توقفت م�شر عن 

اإر�شال الك�شوة لمدة �شت �شنوات حتى ا�شتقرت الأمور في الحجاز، ففي �شنة )1228هـ( قرر  محمد 

علي  با�شا ال�شفر اإلى الأرا�شي الحجازية لت�شليمها بنف�شه.

تاأ�ش�شت دار ل�شناعة ك�شوة الكعبة بحي )الخرنف�ض( في القاهرة �شنة )1233هـ(، وما زالت 

نعت للكعبة الم�شرفة داخلها. هذه الدار قائمة حتى الآن وتحتفظ باآخر ك�شوة �شُ

ال عبدالنارص((: ي هعد الرئيس ))�ب
ف

ـ �
بحلول عام 1962م توقفت م�شر عن اإر�شال ك�شوة الكعبة عندما تولت المملكة العربية ال�شعودية 

�شرف �شناعتها، فقد قام اللمك عبد اهلل ال �شعود بتكليف اإبنه الأمير في�شل باإن�شاء م�شنع لك�شوة 

الكعبة فاأن�شاأ م�شنع “ اأجيال “ كاأول م�شنع �شعودى لك�شوة الكعبة، وهناك من ف�شر ذلك نظًرا 

للخالفات التي كانت بين م�شر وال�شعودية في ع�شر الرئي�ض جمال عبدالنا�شر، ب�شبب م�شاندة 

عبد النا�شر لثورة اليمن واإر�شال الجي�ض الم�شرى لالإ�شتراك فى حرب اليمن، هو ماجعل ال�شعودية 

تحرم م�شر من هذا ال�شرف.

ـ إنتقال صناعة كسوة الكعبة للسعودية:
ك�شوة الكعبة �شناعة ذات تقاليد عريقة في ال�شعودية، بما في ذلك اختيار نوع الخيوط والقما�ض 

والأيدي العاملة المتخ�ش�شة في التقطيب والتطريز، حيث اأ�شبحت ك�شوة الكعبة الم�شرفة ت�شنع 

باإ�شراف حكومي �شعودي، وباأيد وطنية مح�شة، بعد اأن كانت تهدى لقرون طويلة من م�شر. 

تعد ك�شوة الكعبة اأغلى ثوب في العالم، فقد ُر�شعت بالذهب والف�شة وجلبت لها خيوط الحياكة 

من �شوي�شرا، تتعدى تكلفتها حوالى 20 مليون ريال )5.3 مليون دولر(، بالرغم من ق�شر محدودية 

ارتدائها الزمني، اإل اأنها تعني الكثير لجميع دول العالم الإ�شالمي. 

ك�شوة الكعبة م�شنوعة من اأجود اأنواع الحرير الخال�ض الم�شتورد، وهي مطرزة بخيوط ذهبية 

وف�شية، يتم تغيير القما�ض مرة واحدة في العام في احتفال خا�ض، ويتم اإزاء ذلك تغيير الثوب بعينه، 

با�شتخدام اأجود اأنواع الخيوط من الحرير، التي تجلب من �شوي�شرا واإيطاليا، ف�شال عن موا�شع 

الذهب والف�شة التي يتم ا�شتخدامها للتطريز، حيث ت�شل حزم الحرير الخام اإلى م�شنع الك�شوة، 

ويتم غ�شلها ثالث مرات لإزالة طبقة 

ال�شمع عنها.

وقد و�شف الدكتور محمد باجودة 

مدير م�شنع ك�شوة الكعبة الم�شرفة 

التابع للرئا�شة العامة ل�شوؤون الم�شجد 

الحرام وقال: »اإن ثوب الكعبة يتكون 

من 47 طاقة قما�ض طول الواحدة 14 

وتبلغ  �شنتيمترا،   95 وبعر�ض  مترا، 

تكاليف الثوب الواحد نحو 20 مليون 

ريال �شعودي«. 
)�شورة 3( و�شف تف�شيلى لك�شوة الكعبة الم�شرفة

14   ح�شن البا�شا : مو�شوعة العمارة والآثار والفنون الإ�شالمية ، مجلد 1، ط1، اوراق �شرقية للطباعة والن�شر والتوزيع ، 

بيروتـ لبنان 1999م، �ض36، 39.
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واأفاد باجودة باأن هذا المبلغ ي�شمل تكلفة الخامات واأجور العاملين والإداريين وكل ما يلزم الثوب، 

ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا، )�شورة 3( ويوجد في الثلث الأعلى من هذا الرتفاع حزام الك�شوة بعر�ض 95 

�شنتيمترا، وهو مكتوب عليه بع�ض الآيات القراآنية ومحاط باإطارين من الزخارف الإ�شالمية ومطرز بتطريز 

15

بارز مغطى ب�شلك ف�شي مطلي بالذهب، ويبلغ طول الحزام 47 مترا ويتكون من 16 قطعة. 

وت�شتمل الك�شوة على �شتارة باب الكعبة الم�شنوعة من الحرير الطبيعي الخال�ض، ويبلغ ارتفاعها 

�شبعة اأمتار ون�شف المتر، وبعر�ض اأربعة اأمتار، مكتوب عليها اآيات قراآنية وزخارف اإ�شالمية مطرزة 

تطريزا بارزا مغطى باأ�شالك الف�شة المطلية بالذهب، وتبطن الك�شوة بقما�ض خام، وتوجد �شت قطع 

اآيات تحت الحزام، وقطعة الإهداء، و11 قنديال مو�شوعة بين اأ�شالع الكعبة، ويبلغ طول �شتارة باب 

الكعبة 7.5 متر، بعر�ض اأربعة اأمتار م�شغولة بالآيات القراآنية من ال�شلك الذهبي والف�شة.

ـ مراحل تصنيع كسوة الكعبة حالًيا:

أول:  الصباغة: 
وتعد ال�شباغة هي اأولى مراحل اإنتاج الك�شوة بالم�شنع حيث يزود ق�شم ال�شباغة باأف�شل اأنواع 

الحرير الطبيعي الخال�ض في العالم، ويتم تاأمينه على هيئة �شلل خام، عبارة عن خيوط مغطاة بطبقة 

من ال�شمغ الطبيعي ت�شمى )�شر�شين( تجعل لون الحرير يميل اإلى ال�شفرار، ويتم ا�شتيراده من اإيطاليا.

ىل: 
آ
نيا:  النسيج ال �رش

خ�ش�ض هذا الق�شم للك�شوة الخارجية التي زود في ت�شنيعها، نظام الجاكارد الذي يحتوي على 

العبارات والآيات القراآنية المن�شوخة، والآخر خال تتم عليه المطرزات. ومن البديهي اأن اأي ن�شيج 

له تح�شيراته الأولية من خيوط ال�شدى، التي تختلف باختالف الن�شيج من حيث كثافته وعر�شه 

ونوعه، وبداية يتم تحويل ال�شلل الم�شبوغة اإلى كونات )بكرة( خا�شة لتجهيزها على كنة ال�شدى 

لكونها تحتوي على عدد معين من ال�شلل ح�شب اأطوال الأمتار المطلوب اإنتاجها. وبالن�شبة لأعداد 

خيوط ال�شدى للك�شوة الخارجية فتبلغ حوالي )9986 فتلة( في المتر الواحد، يجمع بع�شها بجانب 

البع�ض على اأ�شطوانة تعرف بمطواة ال�شدى. 

وت�شمى هذه المرحلة )الت�شدية(. ثم تمر الأطراف الأولى بهذه الخيوط خالل اأ�شنان الأم�شاط 

الخا�شة باأنوال الن�شيج. وتو�شل اإلى مطواة ال�شدى التي تلف اآلًيّا ح�شب الطول المطلوب والمحدد من قبل.

وبعد النتهاء من عملية الت�شدية تنقل خيوط ال�شدى اإلى مطواة المكنة نف�شها بالطول والعدد 

المطلوب.اأما خيوط اللحمة )العر�شية( فتجمع كل �شت َفَتالت منها في فتلة واحدة على )كونات( 

خا�شة تزود بها مكنة الن�شيج. والجدير بالذكر اأن عدد خيوط اللحمة يبلغ �شتًاّ و�شتين )66( فتلة في 

كل )1�شم(. وتت�شح من عملية اإعداد ال�شدى واللحمة كثافة قما�ض ن�شيج الك�شوة الخارجية، وذلك 

لتعر�شه الى العوامل الطبيعية مدة عام كامل. اأما بالن�شبة للن�شيج الخالي الم�شتخدم عليه تطريز 

ا في اإعداد ال�شدى فيبلغ حوالي  الآيات القراآنية التي تو�شع على الك�شوة من الخارج ويثبت خياطًيّ

)10250 فتلة( بعر�ض 205 �شم. اأما خيوط اللحمة فتعد لها اأربع َفَتالت، لكل فتلة عدد )56 فتلة( 

في )1�شم(، وينتج القما�ض ال�شادة بعر�شين اأحدهما خا�ض للحزام بعر�ض )110�شم( والثاني 

ي�شتخدم في اإنتاج الهدايا بعر�ض )90�شم( ويتم تزويد ق�شم الطباعة بهذه الأقم�شة لطباعة الآيات 

والزخارف عليها.

 : ت�ب لثا: املف �رش
يقوم المختبر بمطابقة الخيوط للموا�شفات من حيث رقمها وقوة �شدها ومقاومتها، كما يقوم 

بتركيب األوان ال�شبغة وتجربتها على عينات م�شغرة من الخيوط لختيار اأف�شلها ومن ثم تزويد هذه 

 الن�شب للم�شبغة للعمل بموجبها مع و�شع عينة في مكنة ال�شباغة ومن ثم تعاد ثانية للمختبر لإجراء 

الختبارات الالزمة عليها من حيث )ثبات اللون عليها – مقاومتها للغ�شيل – قوة �شدها( واإجراء جميع 

ا  التجارب الالزمة عليها، وبعد اإنتاج القما�ض يتم تزويد المختبر بعينات ع�شوائية من الأقم�شة ليتم اأي�شً

فح�شها والتاأكد من اأن جميع المنتج على نف�ض الموا�شفات المطلوبة، وذلك من حيث )�شمكها – مقاومتها 

لالحتكاك – مقاومتها للغ�شيل – مقاومتها للظروف الجوية ال�شعبة لمكة المكرمة(. كما يتم في المختبر 

عمل بع�ض الأبحاث في اختيار اأجود اأنواع الأ�شبغة وبع�ض المواد الكيميائية التي تزيد من مقاومة الأقم�شة 

للغ�شيلـ والأتربة – وزيادة �شدها، وكل بحث ي�شاعد على زيادة جودة الأقم�شة. وقد تم تاأمين اأجهزة المختبر 

من كبرى ال�شركات العالمية المتخ�ش�شة في هذا المجال.

رابًعا: الطباعة :
ق�شم الطباعة اأحدث عام 1399هـ، حيث كانت الطريقة القديمة التي كانت ت�شتعمل من قبل هي 

عملية نثر البودرة والجير بفردها على الثقوب المخرمة التي حدثت لحواف الكتابات فتمر من خالل 

ذلك ويتم طبعها ومن ثم تحديدها بالطبا�شير على القما�ض. اإن الت�شميمات الفنية والخطوط المكتوبة 

على الك�شوة لي�شت ثابتة بل ينالها �شيء من التغيير من وقت اإلى اآخر بغية الح�شول على ما هو اأف�شل 

ثم يجري اأخذ اإذن تنفيذها من �شماحة الرئي�ض العام ل�شئون الم�شجد الحرام والم�شجد النبوي، 

 ،12658 العدد   ، الدولية  العرب  جريدة   ، الأو�شط  ال�شرق  العالم،  في  ثوب  اأغلى   .. الكعبة  ك�شوة  الثقفى:  طارق   15
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وت�شمل  الكريم.  ال�شامي  المقام  ثم 

والكتابات  الزخارف  الت�شميمات 

المطرزة على الحزام وال�شتارة. وفي 

ق�شم الطباعة يتم اأوًل تجهيز المن�شج، 

والمن�شج عبارة عن �شلعين متقابلين 

من الخ�شب المتين ي�شد عليهما قما�ض 

خام    )للبطانة( ثم يثبت عليه قما�ض 

منقو�ض  غير  )خال(  اأ�شود  حرير 

وهو الذي يطبع عليه حزام الك�شوة 

الم�شرفة وكافة  الكعبة  و�شتارة باب 

بوا�شطة  تتم  والطباعة  المطرزات. 

)ال�شبلونات(، )�شورة 4(، اأو �شلك �شكرين اأي ال�شا�شة الحريرية وهذه ال�شبلونات يتطلب اإعدادها 

جهًدا فنًيّا ي�شيق المجال عن و�شفه بالتف�شيل، وبب�شاطة فاإن ال�شبلون عبارة عن اإطار خ�شبي من 

 �شغيرة مفتوحة ت�شمح بمرور ال�شوائل. 
ٍ
اأربعة اأ�شالع ي�شد عليه قما�ض من حرير �شناعي ذي م�شام

والمطلوب حتى ي�شبح ال�شبلون قالب طباعة هو �شد الم�شام جميعها ما عدا م�شاَمّ الخطوط اأو الر�شوم 

المطلوب طباعتها ويتم ذلك ِبَدْهن حرير ال�شبلون، بمادة كيميائية فلمية ح�شا�شة من �شفتها التجمد 

في ال�شوء ولذلك فهي تدهن وتجفف في الفرن المخ�ش�ض لذلك في الظالم. ثم ينقل الت�شميم 

المراد طباعته على �شرائح بال�شتيكية بقلم خا�ض وباللون الأ�شود المعتم، لي�شبح فيلم نيجاتيف، 

ثم بعد ذلك ي�شور هذا الفيلم وينقل على حرير ال�شبلون بتعري�شهما مًعا لل�شوء لعدة دقائق حيث 

ي�شتنفذ ال�شوء من جميع اأ�شطح الفيلم لتتجمد على ال�شطح ما عدا الأجزاء المحددة باللون الأ�شود، 

وبعد الت�شوير والغ�شيل ت�شقط المادة غير المتجمدة من تلك الأجزاء المحددة فقط وت�شبح وحدها 

بالحرير مفتوحة الم�شام وعندئذ ي�شبح ال�شبلون قالب طباعة جاهًزا لنقل الت�شميم على القما�ض 

مئات المرات. ويتم ذلك بوا�شطة اأحبار خا�شة تجهز في الق�شم حيث ت�شقط تلك الأحبار من خالل 

الم�شام المفتوحة بال�شبلون محددة الخيوط اأو الر�شوم المطلوبة طباعتها ب�شكل دقيق وثابت.

 : ف خامًسا: التطر�ي
تطريز ك�شوة الكعبة بالأ�شالك الف�شية والذهبية )�شورة 5( تتم اأوًل بو�شع الخيوط القطنية بكثافات 

مختلفة فوق الخطوط والزخارف. بعد اإنتاج الأقم�شة وبعد اأن تتم طباعة الن�شيج الخالي منها كما اأو�شحنا 

�شابًقا بق�شم الطباعة، ناأتي اإلى اأهم ما يميز ثوب الكعبة الم�شرفة وهو التطريز بالأ�شالك الف�شية والذهبية. 

�شورة )5(

اأوًل  الفريدة  التطريز  عملية  وتتم 

بكثافات  القطنية  الخيوط  بو�شع 

مختلفة فوق الخطوط والزخارف مع 

اأ�شول  كيفية  في  الفنية  المالحظة 

التطريز، والمطبوعة على الأقم�شة 

الم�شدودة على المن�شج حيث ي�شكل 

)اإطاًرا( على م�شتوى �شطح القما�ض، 

ثم يطرز فوقها بخيوط مترا�شة من 

عليه  �شتطرز  لما  الأ�شفر  القطن 

القطن  ومن  المذهبة،  بالأ�شالك 

الأبي�ض لما �شتطرز عليها بالأ�شالك الف�شية في اتجاهات متقابلة وبدقة ؛ ليتكون الهيكل الأ�شا�شي البارز 

للت�شميم والحروف، ثم يغطى هذا التطريز باأ�شالك من الف�شة فقط، المطلية بالذهب ليتكون في النهاية 

تطريٌز بارٌز مذهٌب ي�شل ارتفاعه فوق �شطح القما�ض من )1ـ2.5 �شم(. وتعمل الأيدي دون ملل اأو تعب وبمهارة 

عالية في تنفيذ تحفة فنية رائعة يتجلى فيها روعة الإتقان ودقة التنفيذ وجمال الخط العربي الأ�شيل.

ياطة والتجميع:  سادًسا: الف
تم تحديث هذا الق�شم بالآلت الجديدة عام 1422هـ، ويتم اإنتاج قما�ض الك�شوة من مكنة الجاكارد 

على هيئة قطع كبيرة )طاقة( كل قطعة بعر�ض )10�شم( وبطول 14م )15 تكراًرا(، يتم تف�شيل كل 

جنب من جوانب الكعبة على حدة ح�شب عر�ض الجنب، وذلك بتو�شيل القطع بع�شها مع بع�ض مع 

المحافظة على الت�شميم الموجود عليها، ومن ثم تبطينها بقما�ض القلع )القطن( بنف�ض العر�ض 

والطول، وعند التو�شيالت تتم خياطتها بمكائن الخياطة الآلية وبها مكنة تمتاز بكبر حجمها في 

الطول اإذ تبلغ حوالي )16 متًرا( وبطاولة خياطة )14 متًرا( ومزودة بجهازي خط ليزر لتحديد 

مكان و�شع الخامات على الك�شوة، وتعتبر اأكبر ماكينة خياطة في العالم، من حيث الطول وهي خا�شة 

بتجميع طاقات القما�ض جنًبا اإلى جنب، وتعمل بنظام تحكم اآلي )كمبيوتر( مع �شغط هواء بن�شبة )5 

بار( وبها خا�شية تثبيت القما�ض مع البطانة )القلع( في وقت واحد بكينار متين م�شنوع من القطن 

بعر�ض 7 �شم تقريًبا، لتزيد من متانتها وقوة تحملها اأثناء التعليق. وفي اأعلى الثوب يتم تثبيته بعرى 

حبال، تتم خياطته مبا�شرة على الثوب بوا�شطة المكائن التي تعمل بنظام تحكم اآلي. ويتم تثبيت 

القطع المطرزة للحزام وما تحته والقناديل الخا�شة بكل جنب من جوانب الكعبة بنظام اآلي كذلك. 

وفيما يلي مقا�شات الكعبة الم�شرفة بجوانبها الأربعة المختلفة المقا�شات : 

)�شورة 4( الطباعة بال�شبلونة ـ م�شنع ك�شوة الكعبة

)�شورة 5( تطريز ك�شوة الكعبة الم�شرفة م�شنع ك�شوة الكعبة في مكة
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)1( جهة ما بين الركنين) 10.29( متًرا )11 طاقة( 

)2( جهة باب الكعبة )11.82( متًرا )12.50 طاقة( 

)3( جهة الِحْجر) 10.30( متًرا )10.50 طاقة( 

16

)4( جهة باب الملك فهد )12.15( متًرا )13 طاقة(.

فة:  ت كسوة الكعبة امل�رش ـ مكو�ف
جاء باآخر وثيقة م�شرية حررت و�شلمت للحجاز عام 1380 هجريًا الموافق 1961 ميالدية اأن 

 واأربعة كرد�شيات، وهي عبارة عن زخارف كتابية 
17

ك�شوة الكعبة الم�شرفة تتكون من ثمانية اأحزمة 

 الف�شي الأبي�ض والمخي�ض الف�شي 
19

  بالمخي�ض 
18

في �شكل دائري له تكوين خا�ض وجميعها مزرك�شة 

20

 الملب�ض بالذهب البندقي علي حرير اأطل�ض اأ�شود واأخ�شر،  وهذه الأحزمة وما يتبعها من رنوكة 

 عددها اأربعة، وكذلك الكرد�شيات �شالفة الذكر مركبة جميعها علي ثمانية اأحمال من الحرير الأ�شود 

 المكتوبة بالدال المعروفة، وهذه الأحمال الثمانية مبطنة بالبفتة البي�شاء وعرو�شها 
21

الكمخي 

 القطن الأبي�ض، وتتكون الأحمال من اثنين وخم�شين ثوبًا من 
22

متما�شكة بوا�شطة اأ�شرطة من النوار 

23

قما�ض الكمخ، طول الثوب 14،8 مترا وعر�شه 93، 0 مترًا. 

والمذهب  الأبي�ض  بالمخي�ض  مزرك�شة  فهي  بالبرقع،  عنها  المعبر  الكعبة  باب  �شتارة  اأما 

التوبة  باب  �شتارة  وتتكون  الأبي�ض،  بالحرير  ومبطنة  واأحمر  واأ�شود  اأخ�شر  حرير  علي 

بالمخي�ض  المزرك�شة  والأحمر  والأخ�شر  الأ�شود  الأطل�ض  الحرير  من  الحرام  البيت  داخل 

الأخ�شر  الأطل�ض  من  في�شنع  الم�شرفة  الكعبة  مفتاح  كي�ض  اأما  الأ�شفر،  بالحرير  ومبطنة 

24

بالمجاديل  تعرف  مجدولة  اأحبال  ثالثة  وله  الف�شي  بالمخي�ض  المزرك�ض   والحرير 

، ووظيفة هذه المجاديل تعليق الك�شوة في 
25

 وواحد واأربعون حباًل من القطن تعرف بالع�شافير 

�شطح الكعبة بعد خياطتها في الجزء العلوي من الك�شوة اأما الع�شافير فهي خيوط رفيعة تقوم بربط 

26

الك�شوة في النحا�ض المثبت في محيط الكعبة العلوى. 

فة: ـ فنون زركشة كسوة الكعبة امل�رش
اإذا بداأنا بزرك�شة الأحزمة نجد اأن الخط مكتوب بخيوط المخي�ض البارز وفوقه وتحته �شريطان 

زخرفيان باأ�شلوب الزرك�شة البارزة، وكل �شريط ينح�شر بين خطين يح�شران توريقا علي جانبيه 

فرع نبات ياأخذ موجة الماء، وي�شتخدم خط الثلث لكتابة الآيات القراآنية الخا�شة بكل حزام … 

والفنان يبداأ بح�شر الكتابة في قو�ض مفتوح جهة الي�شار يعلوه توريق في حين ينهي كتابة الحزام 

بقو�ض عك�ض التجاه الأول وبنف�ض طريقة ح�شر القو�ض الأول مع الختالف في التجاه لكي يعطي 

نوعًا من التماثل في اأ�شلوب الزرك�شة. جاءت الكتابات على اأحزمة الكعبة الم�شرفة الثمانية التى 

�شنعتها م�شر 1380هـ الموافق 1961م على النحو الأتى:

الحزام الأول: )�شورة 6( طوله 7،50 متًرا، ويتداخل فيه 1209 مثقال من خيوط المخي�ض 

اهلل  ب�شم   « عليه:  ومكتوب  الف�شة، 

البيت  جعلنا  واإذ  الرحيم  الرحمن 

مثابة للنا�ض واأمنا واتخذوا من مقام 

اإبراهيم م�شلى، وعهدنا اإلى اإبراهيم 

للطائفين  بيتى  اأن طهرا  واإ�شماعيل 

والعاكفين والركع ال�شجود«.

 6،80 طوله  �لثانى:  �لحز�م 

 874 ت�شغيله  في  ويتداخل  متًرا، 

عليه:  وكتوب  المخي�ض،  من  مثقال 

»واإذ يرفع اإبراهيم القواعد من البيت 

وا�شماعيل، ربنا تقبل منا اإنك اأنت ال�شميع العليم، ربنا واجعلنا م�شلمين لك ومن ذريتنا اأمة م�شلمة 

لك واأرنا منا�شكنا وتب علينا اإنك اأنت التواب الرحيم«.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8  16

الحزام: هو ال�شريط الذى عليه كتابة مزرك�شة ومزخرفة على الك�شوة ال�شريفة.  17

في الفار�شية زرك�ض الثوب المذهب اأو الثوب تطرز حوا�شية بخيوط الذهب.  18

المخي�ض: نوع من الخيوط ال�شلكية الرفيعة والتى تم �شحبها من الف�شة الخال�شة، اأو الملب�شة بالذهب.    19

رنوكة كلمة فار�شية بمعنى اللون وال�شبغة، وهى فى الإ�شطالح التاريخى بمعنى ال�شعار.    20

الكمخ: الكتابة.    21

النوار: �شريط من�شوج من القطن يو�شع على ملتقى العر�شين.    22

هذه التفا�شيل بياناتها من دار الك�شوة بالخرنف�ض بالقاهرة.    23

المجاديل: اأحبال لتعليق الك�شوة في �شطح الكعبة بعد اأن يتم خياطتها بالجزء العلوى من الك�شوة ال�شريفة، وهى     24

�شميكة نوعا.

 )�شورة 6(

الأ�شرطة الكتابية على ك�شوة الكعبة الم�شرفة ـ م�شنع ك�شوة الكعبة

الع�شافير: اأحبال من النوع الرفيع بغر�ض ربط الك�شوة ال�شريفة في حلق النحا�ض المثبت في محيط الكعبة العلوى.    25

مجلة بيئتنا: الهيئة العامة للبيئة ـ دولة الكويت ـ ع141.ـ 1 مار�ض 2015م  26
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�لحز�م �لثالث: طوله 6،40 متًرا،ويتداخل فيه 901 مثقال من المخي�ض، ومكتوب عليه: » ب�شم 

اهلل الرحمن الرحيم قل �شدق اهلل فاتبعوا ملة غبراهيم حنيفا وما كان من الم�شركين. اإن اأول بيت 

و�شع للنا�ض للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه اآيات بينات مقام غبراهيم “.

�لحز�م �لر�بع: طوله 5،70 متًرا، ويتداخل فيه 785 مثقال من المخي�ض، وكتوب عليه: » 

ومن دخله كان اآمنا. وهلل على النا�ض حج البيت من ا�شتطاع اإليه �شيبال ومن كفر فاإن اهلل غنى عن 

العالمين. قل يا اأهل الكتاب لم تكفرون لآيات اهلل. واهلل �شهيد على ما تعملون«.

�لحز�م �لخام�ش: طوله 7.50 متًرا، ويتداخل فيه 1038 مثقال منالمخي�ض، وكتوب عليه: » 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم. واإذ بواأنا لبراهيم مكان البيت اأن ل ت�شرك بى �شيئا وطهر بيتى للطائفين 

والقائمين والركع ال�شجود. واأذن في النا�ض بالحج ياأتوك رجال وعلى كل �شامر ياأتين من كل فج 

عميق«.

�لحز�م �ل�ساد�ش: طوله 6،70 متًرا، ويتداخل فيه 941 مثقال من المخي�ض، ومكتوب عليه: » 

لي�شهدوا منافع لهم ويذكروا ا�شم اهلل في اأيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام واطعموا 

البائ�ض الفقير ثم ليق�شوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق«.

�لحز�م �ل�سابع: طوله 6،35 مترا، ويتداخل فيه 834 مثقال من المخي�ض، ومكتوب عليه: » ب�شم 

اهلل الرحمن الرحيم. الحج اأ�شهر معلومات فمن فر�ض فيهن الحج فال رفث ول ف�شوق ول جدال في 

الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اهلل«.

�لحز�م �لثامن و�الخير: به الهداء وهو: » �شنع بالجمهورية العربية المتحدة من الرئي�ض 

جمال عبد النا�شر �شنة 1961«. 

ونالحظ اأن بين كل حزامين ي�شع الفنان مزرك�ض ك�شوة الكعبة زرك�شة داخل دائرة، ت�شمي 

“الرنك“ تنق�شم اإلى اأربعة اأق�شام مت�شاوية ت�شكلها اأربع كلمات هي : يا حنان، يا منان، يا �شبحان، يا 
ديان. وهذه الكلمات الأربع ت�شترك جميعها في اأول حرفين » يا “ كما ت�شترك في الحرفين الأخيرين 

“ ان “ وت�شكل هذه الكلمات ما ي�شبه الوردة. 

ا: ـ الكردشية وزركش�رت
عند اأركان الكعبة تو�شع اأربع كرد�شيات )�شورة 7( وتحت م�شتوى اأحزمتها، وكل كرد�شية عبارة 

عن دائرة داخل ت�شكيل مزرك�ض علي �شكل مربع، طول �شلعه 3،40 متر، وهذه الدائرة تحوي �شورة 

الإخال�ض مكتوبة علي �شكل دائرة، وقد كون الخطاط ت�شكياًل مزرك�شًا م�شبكًا من كل الحروف ذات 

ال�شيقان في �شورة الإخال�ض، وهذا الت�شكيل الهند�شي حوى ت�شكياًل اآخر دائريًا عبارة عن اأربع كلمات 

وقد حدث تطور في �شكل الكرد�شية، اإذ غير الفنان الخطاط والمزرك�ض هذا  من دعاء “ يا اهلل “. 

التكوين الم�شكل من الكلمات الأربعة للفظ 

الجاللة والتى كانت تكتب منذ اأزمنة، كما 

حدث تطور اأخر في ذلك الإطار المزرك�ض 

زوايا  اأربع  بالكرد�شية من  الذي يحيط 

من الزرك�شة في الأركان مت�شلة ببع�شها 

البع�ض وهي عبارة عن ت�شكيل هند�شي 

27

من الأوراق النباتية المتداخلة. 

قع:  ب الكعبة أو ال�ب ـ ستارة �ب
الك�شوة  قطع  اأكثر  من  الكعبة  باب  �شتارة  تعتبر 

الم�شرفة احتفاء بالزخارف النباتية والهند�شية والكتابية 

  )�شورة 8(، والمثال علي ذلك ما تحمله 
28

على ال�شواء 

اآخر ك�شوة للكعبة �شنعتها م�شر ولم تزل محفوظة بدار 

الخرنف�ض حيث تتماثل الزرك�شة الهند�شية حول محورها 

الرئي�شي اأما زرك�شة الخط فهي ل تخ�شع لهذا التماثل 

نظرا لوجود اآيات قراآنية تاأخذ م�شاحة اأكبر من الن�شف، 

واإذا دققنا النظر في زخرفتها النباتية ف�شنجد اإنها اإطار 

يحيط هذه ال�شتارة باأوراق وفروع نباتية وتكثر الزخارف 

والزرك�شة في الجزء ال�شفلي من ال�شتارة، وهو ما ي�شمي 

)بالقائم الكبير( والذي به فتحة باب الكعبة، لكي يبعد 

الفنان باقي الزخارف الكتابية عن م�شتوي الأر�ض باأكبر 

م�شافة ممكنة لأنها تحتوى علي اآيات قراآنية وتاأخذ هذه 

الآيات اأ�شكال دائرية وبي�شاوية علي هيئة القنديل اأو 

ثمرة الكمثري.

)�شورة 7( كرد�شتات الكعبة الم�شرفة – م�شنع ك�شوة الكعبة بمكة

اإبراهيم رفعت با�شا: مراآة الحرمين ، ج1، دار المعرفة ببيروت، بدون تاريخ، �ض293. 26 مجلة بيئتنا: الهيئة 28     27

ـ نوفمبرـ  اإبراهيم حلمى: ك�شوة الكعبة الم�شرفة، مجلة الفنون ال�شعبية، عدد 29، الهيئة الم�شرية العامة للكتاب، اأكتوبر 

دي�شمبر 1989م، �ض85.

 )�شورة 8(

باب وك�شوة الكعبة الم�شرفة 

�شنعت في عهد الملك عبد اهلل بن عبد العزيز في مكة
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والزرك�شة الكتابية في �شتارة الكعبة عديدة، ففى اأعال جزء فيها نجد في ركنيها لفظ الجاللة 

مقترنا بالربوبية داخل دائرة مكتوب عليها » اهلل ربى » ثم الآية القراآنية ال�شريفة: » قد نرى تقلب 

وجهك في ال�شماء«. وذلك داخل �شكل بي�شاوى، ثم عبارة » اهلل ح�شبى« داخل دائرة في المنت�شف، 

ثم تكملة الآية القراآنية ال�شريفة: » فلنولينك قبلة تر�شاها« في �شكل بي�شاوى ثان يتماثل من حيث 

ال�شكل مع نظيره الأول حول المحور الراأ�شى المار بالمنت�شف. وفى اأ�شفل هذه الآية القراآنية نجد 

اآية اآخرى في داخل �شكل بي�شاوى كبير تقول: » قال اهلل تعالى اأنه من �شليمان واأنه ب�شم اهلل الرحمن 

الرحيم« وهى الآية رقم )30( من �شورة المائدة، غير اأن كاتب الخط لم يكمل ال�شطر بباقى الآية 

واإنما اأكمل ال�شطر باآية اآخرى تقول: » وقل ربى ادخلنى مدخل �شدق واأخرجنى مخرج �شدق واأجعل 

لى من لدنك �شلطاًنا نظيًرا«، وقام الخطاط بكتابةاآخر كلمتين في هذه الآية وهما » �شلطانا نظيرا 

» بخط اأ�شغر من باقى حروف الآية الكريمة حتى يتمكن من اأن يكمل بهما باقى ال�شطر فى حدود 

الم�شاحة والحيز المتاحين فى براعة فائقة واإتقان ودقة متناهية.

ب التوبة: ب سطح بيت هللا الرام أو �ب ـ ستارة �ب
ويقع علي يمين الداخل من زاوية الركن ال�شمالي ال�شرقي للكعبة الم�شرفة وهو يوؤدى لمدرج 

وهذا الباب عليه �شتارة م�شنوعة من  ي�شعد من خالله اإلى اأعلي الكعبة يقال له “باب التوبة”، 

الحرير المزرك�ض بما يزن 1024.66 مثقال من خيوط المخي�ض بنوعيه. ولونها اأ�شود وقد ا�شتخدم 

الفنان بع�ض قطع الحرير الأخ�شر اإمعانا في اإظهار الآيات الموؤكدة لمعاني الأيمان والتوبة وقد عمد 

الفنان لزرك�شتها بالدوائر وبالتكوين المتكرر بال فروع نباتية. 

ومكتوب على هذه ال�شتارة “ ب�شم اهلل الرحمن الرحيم واإذا جاءك الذين “ وذلك في ال�شطر 

الأول العلوى منها، اأما ال�شطر الثانى فمكتوب فيه التكملة “ يوؤمنون باآياتنا فقل �شالم عليكم كتب 

ربكم “ وفى ال�شطر الثالث مكتوب “ على نف�شه الرحمة اأنه من عمل منكم �شوءا بجهالة “ وفى 

ال�شطر الرابع “ ثم تاب من بعده واأ�شلح فاإنه غفور رحيم “. اأما ال�شطر الخمام�ض فمكتوب بخط 

اأ�شغر “ �شدق اهلل ربنا وخالقنا العزيز الرحيم و�شدق ر�شوله الب�شير النذير”.

وفى ن�شف ال�شتارة ال�شفى فمكتوب الإهداء على ثالث �شطور، ويالحظ على هذا الجزء ال�شفلى 

من ال�شتارة اأنه متماثل في الزرك�شة النباتية والهند�شية حول المحورين الأفقى والراأ�شى المارين 

بالمنت�شف. والزرك�شة فيه غزيرة، اأما الإطار الخارجى لل�شتارة فهو مزرك�ض بعدد 14 وردة، كل 

واحدة منها داخل دائرتين في حين يف�شل بين كل وردتين تكوين زخرفى مزرك�ض متماثل حول 

محوريه الأفقى والراأ�شى، ويختلف هذا التكوين في منت�شف الإطار العلوى وال�شفلى لك�شر حدة 

التماثل فى اأ�شلوب زرك�شة ال�شتارة.

ـ كيس مفتاح الكعبة:
اآخر كي�ض لمفتاح الكعبة �شنعته 

موجود  ميالدية   1962 عام  م�شر 

بمدينة  الخرنف�ض  بدار  حاليا 

بالمخي�ض  مكتوب  وهو  القاهرة، 

الف�شي والذهبي وزرك�شته لم تختلف 

كثيرا حيث حدثت به بع�ض التغييرات 

الطفيفة مثل ا�شتخدام النقط بدل 

من الوردة )�شورة 9(. 

والآية القراآنية الكريمة التي تكتب علي هذا الكي�ض لها ق�شة، فقد رد النبي »�شلي اهلل عليه 

و�شلم« مفتاح الكعبة اإلى عثمان بن طلحة بعد اأن اأخذه منه عمر بن الخطاب وقال عليه ال�شالم : 

خذوها يا بني طلحة خالدة اإلى يوم القيامة ل ينزعها منكم اإل ظالم، بعد اأن نزلت الآية القراآنية 

الكريمة »اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا الأمانات اإلي اأهلها« وهذه الآية المكتوبة علي اأحد وجهي الكي�ض 

وعلي الوجه الآخر الآية الكريمة »اإنه من �شليمان واإنه ب�شم اهلل الرحمن الرحيم« �شدق اهلل العظيم. 

وهكذا يكتمل بهاء الك�شوة ال�شريفة وتاأخذ الكعبة الم�شرفة زخرفها وي�شيع في اأنحاء المكان 

�شعور طاغ بالعظمة والجالل تنتف�ض له قلوب الموؤمنين والإح�شا�ض بقد�شية المكان وبروعة المكوث 
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فيه والرغبة في العودة لزيارة الكعبة الم�شرفة .

ا: ك بكسو�رت فة والت�ب ـ معتقدات حول الكعبة امل�رش
قد يكون هناك بع�ض المعتقدات التى تعتبر بالن�شبة لكثير من النا�ض هى اأجوبة م�شلم بها، حيث 

انه يت�شاأل الكثيرون من زوار وحجاج بيت اهلل الحرام عند زيارتهم لأول مرة للكعبة الم�شرفة لماذا 

ليوجد مطار داخل مكة المكرمة بل اأن اأقرب مطار اإليها بجدة من خالل مطار الملك عبد العزيز 

الدولى الذى يقع على بعد ت�شعة ع�شر كيلو مترًا �شمال مدينة جدة ويعتبر هو بوابة مكة المكرمة لكافة 

المعتمرين والحجاج الذين جاءوا من داخل وخارج المملكة العربية ال�شعودية بالطيران؟

ولماذا تم منع المالحة الجوية والطيران فوق الكعبة وبمكة المكرمة واأعلى الكعبة من قبل منظمة 

الطيران العالمية واي�شًا من قبل الحكومة ال�شعودية !! ولماذا تحلق الطيور حول الكعبة فى ال�شماء 

ول ت�شتطيع التحليق اأعلى الكعبة ؟؟

)�شورة 9( كي�ض مفتاح الكعبة الم�شرفة

http://kenanaonline.com/users/alayman/posts/227751     29
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ولالجابة عن هذه الت�شاوؤلت اإليكم تلك الأجابات التى تخت�ض بالناحية الدينية والناحية العلمية 

والناحية الفنية البحتة.

�أوال:  التحليق فوق اأجواء الكعبة الم�شرفة يعتبر خرقًا لالجواء ال�شعودية بكاملها فهذه الأجواء 

لم و لن ُتخترق اإل في وقت الحروب، وفى اأبحاث بع�ض خبراء الطيران اأنه يوجد فراغ هوائى اإلى 

اأعلى طبقات الجو العليا فوق الكعبة الم�شرفة والتي توؤدى اإلى اإ�شتحالة التحليق فوق الحرم المكى 

مما جعل منظمة الطيران المدنى تمنع التحليق فوق الحرم المكى وعلى اأثر ذلك لم يتم بناء مطار 

فى مكة بخالف اأن الخرائط المالحية ت�شير لوجود مثلث فوق منطقة الكعبة الم�شرفة ُيحظر على 

كافة اأنواع الطائرات اأن ت�شتطيع التحليق اأعالها واإن كان هناك طائرات » عمودية » تتواجد بالقرب 

من الحرم فهى لمتابعة الحجاج و�شير نهج المنا�شك وتاأمين زوار بيت اهلل الحرام اأثناء اداء منا�شك 

الحج والعمرة ولكنها لتقترب داخل الحرم.

وهناك من يقول اأن الكعبة الم�شرفة مع مثلث برمودا يعتبران هما قطبى الأر�ض المنغاطي�شيان 

وعلى ذات خط الطول الواحد لكنه اإلى الأن لم يثبت �شحة هذه النظرية من الناحية العلمية حيث 

اأنه لم يت�شح اأي�شًا حقيقة عدم حدوث زلزل داخل الحرم ب�شبب ما جاء من نفى عدد من العلماء 

هذا الأمر موؤكدين اأنه حدثت عدة هزات اأر�شية اأكثر من مرة ومن بينها عام 1710م.

وعلى اأثر ذلك فقد ت�شبب الزلزال باإنهيار الركن اليمانى فى الكعبة الم�شرفة اأما بالن�شبة للناحية 

الدينية فالغر�ض من المنع هو اأنه يمنع لغير الم�شلمين دخول المناطق المقد�شة وبالأخ�ض الحرم 

المكى وذلك الآمر ي�شمل اأي�شًا المرور باأجواءها والطائرات التى �شتحلق فوقها قد يكون بها غير 

 م�شلمين وهذا هو �شبب المنع وكون قد�شية الموقع.

اأما من الناحية الفنية اأنه قد ي�شاعد عامل طبيعة المنطقة الخا�شة بمكة المكرمة وانها طبيعة 

جبلية اإلى حدوث �شدى �شوت قوي للغاية هذا من الناحية الفنية حيث تواجد مكة المكرمة بين 

حزام جبال ال�شروات وهى منطقة �شيقة وكذلك المناطق المجاورة لها وكثير من اأرا�شيها يمر في 

طرق لالأودية ويرجع الأمر اأي�شا لعدم ر�شاوة الآر�ض ب�شكل كبير.

ثانًيا: بالن�شبة لل�شوؤال حول عدم تحليق واإرتفاع الطيور اأعلى الكعبة راأ�شًا يقال بالن�شبة للبيت 

المعمور في ال�شماء فوق الكعبة وهو البيت الذي تطوف حوله المالئكة وقد قيل اإنهم �شبعون الف من 

المالئكة كل يوم وقد و�شعه اهلل لمالئكته في ال�شماء ليتعبدون به ولهذا ل تحلق الطيور اأعلى الكعبة 
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مبا�شرة بل تطوف فى ال�شماء حولها.

فة:  ك بكسوة الكعبة امل�رش ـ الت�ب
يتبرك العديد من الم�شلمين من م�شارق الأر�ض ومغاربها بك�شوة الكعبة الم�شرفة، فمنهم من 

يحتفظ بقطع من الك�شوة كاملة اأو بع�ض اأجزائها فى منازلهم كاعز ما يمتلكون من مقتنيات مقد�شة 

ومحببة اإلى نفو�شهم. وم�شاألة التبرك بقطع من ك�شوة الكعبة لي�شت وليدة الع�شور الحديثة بل هى 

فكان بنزع ك�شوة الكعبة الم�شرفة كل �شنة وي�شتبدل  قديمة منذ عهد الفاروق “ عمر بن الخطاب”، 

بها اأخرى جديدة ويق�شم الأولى بين الحجاج. وقد لحظ الرحالة الإنجليزى “ اإدوارد لين “ في 

الن�شف الثانى من القرن التا�شع ع�شر، اأيام حكم “ محمد على “ اأن الحجاج الم�شريين العائدين 

كان بع�شهم حري�شا على اجتالب قطع من ك�شوة الكعبة الم�شرفة للتبرك بها، كما اأقتنى “ لين” 

بع�ض اأجزاء من ك�شوة الكعبة الم�شرفة.

وفى اأوائل القرن الع�شرين �شجل اللواء “ غبراهيم رفعت با�شا” مقدار �شغف الم�شريين بتبركهم 

بك�شوة الكعبة الم�شرفة عام 1325هـ الموافق 1908م، وكانت الك�شوة الجديدة في انتظار ار�شالها مع 

قافلة الحجاج اإلى بيت اهلل الحرام، قال تحت عنوان “ الك�شوة بالم�شجد الح�شينى” اثناء تجهيزها: 

“ تبقى الك�شوة بالم�شجد حوالى ن�شف �شهر في خالله يخاط بع�ض قطعها ببع�ض، لأنها ت�شنع قطعا 
كبيرة، ويح�ض كثير من �شكان القاهرة ليتبركوا بها، ويت�شابق النا�ض في تقديم النذور والعطايا اإلى 
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المنوطين بخياطتها مقابل لم�ض الك�شوة”. 

ومن الموروثات ال�شعبية التى ا�شتمرت عبر مئات ال�شنين حتى الأن، تعلق الم�شلمون باأ�شتار الكعبة 

الم�شرفة والت�شرع اإلى اهلل بالدعاء، يتمنون ويرتجون مغفرة ورحمة منه واثابة وف�شال وح�شن الثواب.

فة: ـ رسقة كسوة الكعبة امل�رش
تعر�شت ك�شوة الكعبة الم�شرفة اإلى ال�شرقة عدة مرات عبر التاريخ، ففى عام 200 هجريا فترة 

حكم الخليفة العبا�شى “ الماأمون بن هارون الر�شيد” حيث قطع )العقيلى( وجنده بتحري�ض من 

والى اليمن الطريق على قافلة الحجيج ومعهم ك�شوة الكعبة الم�شرفة وطيبها، فاأخذوا اأموال التجارة 

والك�شوة والطيب، وقد اأر�شل خلفهم اأمير الحجيج من يطاردهم ليردوا ما �شلبوه.

كما هجم القرامطة عام 317 هجريا على الكعبة و�شرقوا الحجر الأ�شود وك�شوة الكعبة الم�شرفة 

وباب البيت الحرام، وقد اأعيد الحجر الأ�شود بعد ثمانى ع�شرة �شنة ولم تعد الك�شوة بعد اأن فرقها 

“ اأبو طاهر القرمطى “ بين اأ�شحابه قطعا من قطع الغنائم.

http://l.facebook.com/l/lAQGtE6PeAQFFYGgzUcd8kweSj5Fs9xUqplncpptE13r�  30

. LMw/digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1448712&eid=225
�شيد عبد المجيد بكر: المالمح الجغرافية لدروب الحجيج ، �شل�شة الكتاب الجامعى رقم 6، دار تهامة ، جدة 1981م،    31
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�شنة 387 هجريا اأيام خالفة “ الحاطم باأمر اهلل” الفاطمى نهب جماعة من العربان ك�شوة الكعبة 

وهى في الطريق اإليها، وقال “ ابن ايا�ض “ معقبا على ذلك: “ فك�شيت الكعبة الم�شرفة في تلك ال�شنة 
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ال�شنفا�ض الأبي�ض، وهذا من الغرائب فاإن الكعبة ما ُك�شيت �شنفا�ض قط اإل في زمن الحاكم”. 

�شنة 960 هجريا روى “ عبد القادر الأن�شارى” اأثناء رحلته اإلى الأرا�شى الحجازية لتاأدية 

فري�شة الحج حدث ازدحام �شديد عند نقب عقبة اأيلة ب�شيناء نتج عنه �شياع جمل بحمله من ك�شوة 

الكعبة الم�شرفة. اأخذته عربان بنى عطية.

ـ زفة اململ: 
كانت المحامل العربية وقوافل الحج من البالد الإ�شالمية تاأتى اإلى البيت العتيق من كل فج عميق، 

وكانت اأم القرى مكة تمثل على الأر�ض قر�ض ال�شم�ض المتوهج، وكانت المحامل العربية تمثل م�شار 

. وقد جاء فى كتاب الكنز المدفون » لل�شيوطى » اأن اأول من 
33

الأ�شعة التى تخرج منها واإليها تعود 

اأحدث المحامل في طريق مكة هو » الحجاج بن يو�شف الثقفى«. وكان من اأ�شهر المحامل العربية 

وقوافل الحج من البالد الإ�شالمية المحامل الآتية:ـ

المحمل العراقى. المحمل ال�شامى.                             2ـ   1ـ 

المحمل المغربى. المحمل اليمنى.                              4ـ   3ـ 

المحمل الرومى اأو التركى. المحمل التكرورى.                          6ـ   5ـ  

المحمل الم�شرى. 7ـ  

فاق المحمل الم�شرى كل اأمثاله من محامل الدول العربية والإ�شالمية، فاقهم من حيث تجهيزه، 

واإعداده، ونظامه، واحتفالته، وعاداته، وتقاليده، ومعتقداته، وفاقهم حتى في اختالفاته ونزعاته.

وُتعد زفة المحمل اإحتفالت �شعبيه كانت تواكب خروج جمل المحمل من م�شر الي الحجاز،حيث 

كانت خير �شفير دينى وثقافى واجتماعى واقت�شادى لم�شر بين اأبناء الجزيرة العربية، وكانت 

وهو مهرجان �شنوي  “زفه المحمل”  تخرج الك�شوه من م�شر الي مكه في احتفال كبير ي�شمي 

واحتفالت �شعبيه بالمحمل ال�شريف ور�شميا يقف رئي�ض الوزراء في انتظار امير الحج في �شاحه 

الزهر ال�شريف وعندما ي�شل اأمير الحج تعزف المو�شيقي ال�شالم الملكي وتتناثر زغاريد الن�شاء 

علي جانبي �شارع الزهر ويعقب ال�شالم الملكي ان يمد رئي�ض الوزراء يده بمفتاح الكعبه الم�شرفه لأن 

اأمير الحج �شي�شبق الحجيج الي ار�ض 

الحجاز ب�شحبه الك�شوه ال�شريفه التي 

تفننت يد ال�شانع الم�شري القدير في 

تجميلها وتزويقها، حتي تكون جديره 
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بك�شاء اول بيت و�شع للنا�ض.

والمحمل الم�شري عبارة عن اإطار 

مربع من الخ�شب هرمي القمة له �شتر 

من الديباج الأ�شود عليه كتابة وزخارف 

مطرزة بالذهب على اأر�شية من الحرير 

الأخ�شر اأو الأحمر في بع�ض الأجزاء، 

وتحده هدبة حريرية و�شراريب تعلوها 

اأما بيرق المحمل، فهو  كرات ف�شية، 

على  المزرك�ض  القما�ض  من  م�شنوع 

وجهيه اآيات قراآنية وعبارات اإيمانية، وللبيرق �شرابة مدلة بخيط قيطان مزخرف من اأعلى ال�شاري.

ويقول الموؤرخ تقى الدين المقريزى فى كتاباته القديمة عن رحلة المحمل، “اإنه كانت العادة 

اأن يطوف المحمل بالقاهرة فى مظهر احتفالى مرتين قبل رحيله اإلى مكة مرة فى منت�شف �شهر 

رجب وفيها يطوف بالقاهرة و�شوًل للف�شطاط، والأخرى فى �شهر �شوال حيث يطوف بالقاهرة ومنها 

اإلى العبا�شية وكان المنادون يجوبون �شوارع القاهرة والف�شطاط قبلها بثالثة اأيام لدعوة النا�ض 

للم�شاركه بالحتفال، وكان المحمل ي�شق القاهرة من باب الن�شر و�شوًل اإلى ميدان القلعة حتى يطل 

عليه ال�شلطان، وقد داأب �شالطين م�شر المماليك على اأن يجتهدوا فى اإ�شفاء مزيد من الفخامة 

الممزوجة بالبهجة فى هذه المنا�شبة ففى طوفان المحمل )�شورة 10(.

كان يخرج جنود المماليك من ال�شبان المتميزين بكامل �شالحهم وح�شن زينتهم ي�شيرون فى المقدمة 

وهم يقومون با�شتعرا�ض مهارات الفرو�شية، وكان اأهالى القاهرة ي�شتقبلون هذه المنا�شبة بتزيين بيوتهم 

ومحالهم ويخرجون اإلى ال�شوارع، وكان يطلق على قائد م�شيرة المحمل »اأمير الحج« وكان غالبا من البا�شوات 

والأمراء، كما كان للمحمل رئي�ض » قومندان” وهو قائد حر�ض المحمل، وبعد بناء دار الك�شوة فى حى 

الخرنف�ض بالجمالية كانت رحلة المحمل تبداأ من هناك اإلى قلعة �شالح الدين حيث يقام هناك احتفال 

كبير، ثم تنقل الك�شوة اإلى م�شجد الح�شين حيث ت�شم قطع الك�شوة بع�شها اإلى بع�ض ومنها اإلى العبا�شية 

ر�شالن بن يحيى القارى: الوزراء الذين حكموا دم�شق، وهو اأحد جزئين في كتاب ولة دم�شق في العهد العثمانى،   32 

دم�شق 1949م، �ض77، 82، 83.

اإبراهيم حلمى: ك�شوة الكعبة الم�شرفة، مجلة الفنون ال�شعبية، عدد 29، الهيئة الم�شرية العامة للكتاب،   33

http://www.akhbarak.net/news/2014/09/22/5037986     34اأكتوبر ـ نوفمبرـ دي�شمبر 1989م، �ض105.

)�شورة 10( موكب المحمل الم�شرى في عهد الملك فاروق عام 1947م
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لتحمل فوق قطار الب�شاعة فى رحلتها اإلى مدينة ال�شوي�ض ومنها اإلى مكة”.

وفى زمن الملك فاروق الأول تغير موكب المحمل ليخرج من دار الك�شوة اإلى ق�شر عابدين 

مارا بمنطقة العتبة ـ التى اأطلق عليها العتبة الخ�شراء تيمنا بالك�شوة ال�شريفة ـ ومن ق�شر عابدين 

ينطلق المحمل اإلى »ال�شوي�ض«، ثم اإلى »قلعة النخل« و�شط �شيناء ثم الى العقبة ومنها اإلى مدينة 
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ينبع ال�شعودية.

يقول ابن بطوطه عن هذا الم�شهد “يوم المحمل هو يوم دوران الجمل وهو يوم م�شهود حيث 

يركب الق�شاه الربعه ووكيل بيت المال والمحت�شب ويركب معهم اعالم الفقهاء وامناء الروؤ�شاء 

وارباب الدوله ويق�شدون باب القلعه فيخر اليهم المحمل علي جمل واقامه امير الحج المعين ل�شفر 

الحجاز ومعه ع�شكره ويجتمع لذلك ا�شناف النا�ض من رجال و ن�شاء ثم يطوفون بالجمل بمدينه 

القاهره ويكون ذلك في �شهر رجب”.

بعد الحج يعود المحمل حامال الك�شوه القديمه للكعبه بعد ابدالها بالك�شوه الجديده وتقطع الي 

قطع وتوزع علي النبالء والمراء وما زالت هذه القطع موجوده في متحف ك�شوه الكعبه وبع�شها في 

قبور العائله الملكيه في م�شر حيث زينوا بها ا�شرحتهم.

اأما الأن يحر�ض عدد من الملوك والروؤ�شاء والأمراء وكبار ال�شخ�شيات الذين يح�شرون منا�شك 

الحج، على ال�شتراك في غ�شيل الكعبة الم�شرفة يتقدمهم خادم الحرمين ال�شريفين اأو من ينوب عنه 

)اأمير مكة( ويدخلون جميعًا اإلى الكعبة حيث يوزع عليهم �شدنتها المكان�ض، ويوزع �شيخ الزمازمة 

�شطول الماء، ويتناف�ض الجميع في نقل المياه من بئر زمزم اإلى داخل الكعبة ثم يقومون بغ�شلها، 

بعد ذلك يجففون الأر�ض والجدران بقطع من الإ�شفنج ثم يطيبونها باأفخر عطور الورد والم�شك 

والعنبر والعود والند.. وت�شدل عليها ثيابها الجديدة.. ويعود الحجاج من منى فيرونها وقد اغت�شلت 

وتطيبت واأخذت زينتها وابتهجت فترتفع اأ�شوات الحجيج مكبرة مهللة ملبية.. اللهم زد بيتك الآمن 

العامر الطاهر �شرفًا وتعظيمًا.

ي موكب اململ املرصى:
ف

ـ املعتقدات الشعبية �
كاأى ظاهرة من ظواهر الماأثورات ال�شعبية التى تم�ض العقائد تراكمت حول المحمل الم�شرى 

معتقدات �شعبية من اأبرزها التبرك بالمحمل �شواء باللم�ض اأو حتى بمجرد الروؤية بالعين لمن تعذر 

عليه لم�ض المحمل ويعلل اللواء “ اإبراهيم رفعت با�شا” �شبب تقدي�ض العامة من الم�شريين للمحمل 

بقوله: “ فالعوام يريدون التبرك بمحمل يزور الأماكن المقد�شة” ففى عرفهم اأن المحمل الم�شرى 

قد م�ض الأرا�شى الحجازية المقد�شة، لذا اأ�شبح مباركا ويمكن التبرك به. وهذا المعتقد ليزال 

را�شًخا حتى الأن رغم زوال اأمر المحمل، فال يزال الم�شلمون يتبركون بالهدايا القادمة من اأر�ض 

36

الحجاز مثل “ ماء زمزم”.

وقد و�شل بالم�شريين تقدي�ض المحمل الم�شرى اإلى درجة تقبيل خف جمل المحمل نف�شه، كما 

كان للمحمل الم�شرى فداء ي�شمى “ فداء المحمل” وهى ظاهرة امتزجت فيها العديد من الخرافات 

ال�شعبية، كان يحدث هذا الفداء عند مقام ال�شيخ �شيدى �شعيد الموجود بمنطقة ال�شبتية بالقاهرة، 

حيث كان من المعتاد عند قدوم المحمل الم�شرى من الحج، اأن تر�شل الحكومة جمال فداء عن 

37

جمل المحمل وكانوا يبيعون لحمه اإلى النا�ض مدعين اأن لحمه ينفع لل�شداع و�شحمه للبوا�شير.

: ف الرسام الشع�ب ي ع�ي
ف

فة والفط العر�ب � ـ صورة الكعبة امل�رش
قد جرت العادة في البيئات ال�شعبية المختلفة مثل القري والأحياء ال�شعبية، لتزيين واجهات 

منازلهم بر�شوم �شعبية م�شتمدة من بيئتهم المحلية، وتعد تلك الر�شوم والت�شاوير والكتابات الجدارية 

التى ُتزين البيوت من مظاهر البتهاج والفرح بالمنا�شبات الجتماعية المختلفة. 

قد تكون هذه المنا�شبة ا�شتعداًدا ل�شتقبال الحجاج بعد عودتهم من الأرا�شى الحجازية وتاأدية 

فري�شة الحج للترحيب بهم وتهنئتهم ب�شالمة الو�شول، كما تتخذ كو�شيلة لالإعالن عن قيام �شاحب 

الدار باأداء فري�شة الحج، اأو قد تكون ا�شتعداًدا لزفاف اأحد اأبناء القرية، وقد تكون رغبة في اإحياء 
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منزل قديم، اأو رغبة في تزيين منزل اأ�ش�ض حديثا.

فالر�شام ال�شعبى لم يترك جزًءا من العمارة الخارجية اأو الداخلية، اإل وحملها الم�شامين الثقافية 

لمجتمعه وتعبيراته الجمالية لتنوع الأ�شاليب، وتعدد المو�شوعات في الر�شوم الجدارية لتحقيق القيم 

العقائدية، والم�شامين الثقافية ذات الدللت المختلفة والتى يحقق من خاللها الر�شام ال�شعبى 

اإبداعات فنية على الأ�شطح والخامات المختلفة في بيئته المحلية، م�شتفيدا من اإمكانياته وقدرته 

على تطويعها و�شياغتها بروؤية ب�شرية جمالية.

ويعد اأبناء الريف من حملة التراث ال�شعبى، الذين تحولوا اإلى اأمناء محترمين لقواعد را�شخة 

ومحددة لل�شيغة اأو الكيان الجتماعى. فالر�شام ال�شعبى هو الحامل الأمين للقواعد وللتقاليد والعادات 

الجتماعية الرا�شخة، فالمبدع ال�شعبى يتميز عن الآخرين في جماعته باأنه ال�شخ�ض المدرب لهذه 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1448712&eid=2255  35

اإبراهيم حلمى: ك�شوة الكعبة الم�شرفة، مجلة الفنون ال�شعبية، عدد 29، الهيئة الم�شرية العامة للكتاب، اأكتوبر ـ نوفمبرـ    36

دي�شمبر 1989م، �ض166.

محمد لبيب البتنونى: الرحلة الحجازية �ض 145.  37

ـ  ال�شعبية  الفنون  مجلة   " المنيا  النيل  �شرق  ال�شرفا  بقرية  الجدارى  الت�شوير   " بعنوان  مقال  خليل:  محمد  نيفين   38 

ع 81-82 يناير - يونية ، الهيئة الم�شرية العامة للكتاب 2009م .
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العملية التى يمتهنها اأو يهواها، فهو ُيعبر عن جماعته وذوقها العام على هيئة ر�شومات جدارية تعبر 

عن روح جماعته واحتياجاتها، لذا نجد اأن ر�شامى الجداريات يتمتعون باحترام فائق في قريتهم.

ولأن الحج ل بد واأن ُيقام به في وقت ُمحدد من كل عام، فقد لحظت خالل زيارتي الميدانية 

لقرى ال�شعيد مثل “ قرية ال�شرفا �شرق النيل بالمنيا”، وقرية “ �شلوا بحرى باأ�شوان “ اأن المبدعين 

الذين يقومون بتلك الر�شومات والت�شاوير خطاطون من اأهالى القرية مقابل اأجر، ولأن عمل الر�شام 

مو�شمى ول يوفر دخال �شنوًيا م�شتمًرا، لهذا نجد العديد من ر�شامى الحج غالبا ما يك�شبون معي�شتهم 

بطرق اأخرى في اأوقات الركود فمنهم من يكتبون الالفتات للمحالت التجارية.. مثل الر�شام “ اأحمد 

على يو�شف” والخطاط  “اإ�شماعيل على الدكر” اأما اأ�شهرهم في القرية هو الر�شام ال�شعبى اأحمد 

ي�شن على “ ال�شهير بـ “ عيد ال�شلواوى” وفي قرية ال�شرفا “ اأحمد فرحات. 

اإن ر�شومات المجتمع الإ�شالمى في ال�شعيد الم�شرى والتى ت�شور الحج على �شبيل المثال، تحتفل 

بالمنا�شك من خالل ر�شم اأ�شخا�ض واأ�شكال ي�شهل التعرف عليها. وهذه الر�شومات تعتبر ظاهرة 

خالبة نادًرا ما نراها بداخل الفن الإ�شالمى، لأنها عن طريق دمج ما هو مقد�ض بما هو دنيوى ت�شع 

نف�شها على حافة التقاليد الدينية والدنيوية.. بغ�ض النظر عن طابعها الت�شويرى. 

فقد حظيت رحلة الحج بن�شيب وافر من اهتمام الم�شور ال�شعبى، فالم�شلمين يعلمون اأن الكعبة 

التى يحجون اإليها هي بيت اهلل الذى بنته المالئكة، ثم رفع قواعده نبيا اهلل اإبراهيم واإ�شماعيل، وهم 

يحفظون ق�شة كل �شعيرة من �شعائر الحج، لذا نجدهم حري�شين على ت�شجيل هذه المنا�شك، في 

�شورة ر�شومات ت�شجل ذكريات �شاحب المنزل عند زيارته لالأرا�شى الحجازية المقد�شة، وي�شف 

الفنان من خالل هذه الر�شومات الأماكن المقد�شة ومنا�شك الحج، والتى ي�شتخدم فيها المبدع 

ال�شعبى رموًزا ووحدات زخرفية وعنا�شر م�شتمدة من البيئة.

بعبارة اأخرى ي�شتِمد فن الحج اإيحاءاته من طبيعة الحياة الإجتماعية، وعر�ض ق�شايا الحياة اليومية 

للعيان، وبما اأن ر�شومات الحج فن �شعبى فاإن اأحد 

اأهدافه الأ�شا�شية هو نقل عادات وتقاليد القرية، 

ويتجلى دور ر�شومات الحج الإجتماعى في قرية 

المكان  الذى يحظاه  الإهتمام  �شلوا بمالحظة 

“ عيد ال�شلواوى”  الذى يختاره بعناية الفنان 

للوحاته، فنراه ير�شم اأهم لوحاته على واجهات 

المنازل الأمامية في اأماكن بارزة �شهلة الروؤية 

ليراها كل من ياأتى لتهنئة الحاج بعودته، اأو يراها 

ال�شائحون ب�شهولة وهم يتجولون في ربوع القرية، 

وفي الغالب تو�شع الر�شومات باإتجاه ال�شمال لتكون في ماأمن من ال�شم�ض الحارقة لأن تعر�شها ل�شوء ال�شم�ض 

39

المبا�شر �شرعان ما يمحوها اأو ُيغير من زهاوة األوانها.

ومن اأهم الر�شوم المتعلقة بالحج �شورة الكعبة الم�شرفة )�شورة 11( وقد �شورها الر�شام ال�شعبى 

على هيئة مربع اأ�شود، تحيط به الم�شاجد والحجاج، كما زينها بالزخارف والآيات القراآنية، ونالحظ 

الفنان  توقيع  ال�شورة  هذه  في 

»اأحمد فرحات« عليها،  ال�شعبى 

التى  الأولى  ال�شورة  هذه  وتعد 

ترى فيها الدار�شة توقيع الفنان 

لوجود  ذلك  يرجع  قد  عليها، 

واأحد  الفنان  بين  قوية  مناف�شة 

الر�شامين ال�شعبيين الذين ظهروا 

الفنان  ويرى  القرية،  في  حديثا 

»اأحمد فرحات« اأن هذا الر�شام 

ويتناول  خطوطه  تقليد  بيحاول 

نف�ض المو�شوعات بنف�ض طريقته، 

ونراه قد ا�شتخدم التوقيع لالإعالن 

اأن ي�شتعين  عن نف�شه لمن يريد 

الر�شمة  هذه  اأن  وخا�شة  به، 

ر�شمها الفنان في قرية مجاورة 

لقريته.

اأن �شورة  الدار�شة  وتالحظ 

الكعبة قد �شورت باأ�شاليب مختلفة 

في منطقة الدرا�شة، بحيث تتدرج 

للتجريد  الواقعية  من  خطوطها 

ح�شب تناول الر�شام ال�شعبى لها 

ويت�شح ذلك في )�شورة 12، 13(.

نيفين محمد خليل: المنا�شبات ال�شعبية واثرها على الر�شومات الجدارية بقرية �شلوا بحرى ـ محافظة اأ�شوان ـ مجلة   39

تراث ـ ع130 ـ يوينو 2010ن ـ �ض62. )�شورة 11( ر�شم جدارى للكعبة الم�شرفة ـ قرية ال�شرفا

)�شورة 12( ر�شم جدارى للكعبة الم�شرفة على واجهة اأحد منازل قرية ال�شرفا

)�شورة 13(

 ر�شم جدارى تجريدى للكعبة الم�شرفة على واجهة اأحد منازل قرية ال�شرفا



4647

ونجد الر�شام “ عيد ال�شلواوى “ قد �شور 

الكعبة باأ�شاليب مختلفة، بحيث تتدرج خطوطها 

من الواقعية للتجريد ح�شب تناول الر�شام ال�شعبى 

لها فنراه قد �شورها داخل برواز دائرى )�شورة 

14(. اأو نراه قد ر�شم “الكعبة الم�شرفة “ على 

هيئة مربع اأ�شود ُيحيط به الم�شاجد والحجاج، 

والكتابات  الزخارف  من  ببرواز  اأحاطها  كما 

فنجده قد طوع الخط العربى ور�شمه على هيئة 

م�شتطيل على �شكل كلمة “ لبيك “ بحجم كبير 

وكتب داخل الكلمة “ لبيك اللهم لبيك، لبيك ل 

كما زين الحائط من اأعلى  �شريك لك لبيك”، 

القراآنية مثل { وهلل على  الآيات  بكتابة بع�ض 

النا�ض  حج البيت من ا�شتطاع اإليه �شبيال }  

وُي�شر  ب�شهولة  العربى  الخط  طوع  كما 

في  ذلك  ونرى  جميلة  جدارية  لوحات  في 

)�شورة 15( حيث �شكل من كلمة » محمد » 

المكتوبة بخط كبير برواز ُيحاط بالر�شمة، 

ور�شم بداخله م�شجد بقبة خ�شراء وكتب عليه 

بخط كبير« نبى الهدى » محمد �شلى اهلل عليه 

و�شلم. فكل ر�شمة ُي�شاحبها الآية القراآنية المنا�شبة لها.

وتعد �شورة المحمل من اأهم موا�شيع الحج اأي�شا )�شورة 

16(، وفيها نرى الر�شام ال�شعبى قد عبر عن المحمل بخطوط 

مب�شطة، فنراه قد �شوره على �شكل م�شتطيل وهرمى محمول 

على ظهر جمل، ترافقه البيارق وال�شناجق، مزخرفا باألوان 

زاهية، ومزينا بكتابات مثل » ل اإله اإل اهلل محمد ر�شول اهلل »، 

» محمل النبى �شلى اهلل عليه و�شلم »، كما نرى المحمل يقوده 

رجل يلب�ض على راأ�شه العقال و�شال منقط ومم�شك بيده ع�شا. 

ويتكرر هذا الر�شم في كثير 

بالحج  الخا�شة  الجداريات  من 

بعدا  يمثل  فهو   ،)17 )�شورة 

تاريخيا وفترة زمنية م�شت، فقد 

كان ملوك م�شر واأمراوؤها ير�شلون 

كل عام من م�شر اإلى مكة » محمال 

الكعبة وهداياهم  ك�شوة  » يحمل 

الثمينة. وكان جمل المحمل يتقدم 

قوافل الحجيج وهو في اأبهى زينته، 

وكان ُيقام له احتفالية �شعبية كبيرة ي�شترك فيه كل الطرق ال�شوفية وكبار رجال الدولة، حيث كان يحتل 

مكانة خا�شة في نفو�ض الم�شلمين داخل م�شر وخارجها. 

ت الشعبية :  الزخارف والكتا�ب
كما ذكرنا من قبل اأن فن الخط العربى �شاأنه �شاأن اأى خط في العالم يحمل جانبا تراثًيا تراكمًيا 

منذ اأن اأمتدت اإليه اأيد كثيرة في العمل والتطوير والتح�شين اإ�شافة وحذًفا عبر مئات ال�شنين، فهو 

 وبين الخط العربي والزخرفة عالقة حميمية، 
40

يم�ض لغة التوا�شل بين مئات الماليين من الب�شر.

فهما بنيا على اأ�شا�ض فل�شفي واأيديولوجي واحد، وانطلقا من الأ�ش�ض الجمالية نف�شها التي ارتكز عليها 

الفن التجريدي الإ�شالمي. والكتابة ال�شعبية هي التي ن�شاهدها في اللوحات الدينية وال�شعبية، وعلى 

عربات الباعة والجدران في موا�شم الحج  وتكون عادة اأحاديث واأقواًل دينية وعبارات واأمثاًل �شعبية.

وقد اأهتم الر�شام ال�شعبي بالكتابة والخط لأنهما جزء من اإبداعات الفنان الم�شلم، الذى اهتم 

بالخط العربي، واأدخله �شمن عنا�شره الزخرفية، فالخط العربي عند الم�شلمين هو ذروة ال�شرف 

والتقديرلأنه لغة القراآن، ولأن اهلل اأق�شم به والقلم وما ي�شطرون وفي الأثر: اأول الخلق القلم، ولأن 

الإمام علًيا خليفة الم�شلمين قال فيه: )الخط الح�شن يزيد الحق و�شوًحا(

تمثل الكتابة في الر�شم ال�شعبي عن�شًرا اأ�شا�شًيا من عنا�شره الت�شكيلية، فقلما نجد لوحة فنية 

ل تكون الكتابة حا�شرة فيها بكل اأنواعها ومعانيها وال�شبب اأن الر�شام حينما ي�شجل رموزه، فكاأنما 

يتحدث من خاللها وحينما يكتب فكاأنه ير�شم .. اأي اأنه ل يف�شل في ال�شكل بين الرموز والكتابة، فعادة 

)�شورة 14( ر�شوم جدارية تعبر عن الكعبة الم�شرفة واآخر 

للم�شجد النبوى ـ بري�شة عيد ال�شلواوى

)�شورة 15( ر�شوم جدارية تعبر عن الكعبة الم�شرفة واآخر 

للم�شجد النبوى ـ بري�شة عيد ال�شلواوى

)�شورة 16( ر�شم جدارى لجمل المحملـ  قرية ال�شرفا – بري�شة اأحمد فرحات

)�شورة 17( ر�شم جدارى لجمل المحمل ـ قرية �شلوا- بري�شة عيد ال�شلواوى 

م�شطفى عبد الرحيم محمد �شعيد: فنانون خطاطون ـ اإ�شالميك جرافيك ـ القاهرة 1999م ـ �ض ب.  40
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:ـ
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ي�شتخدمها الر�شام ال�شعبى لي�شرح بها ال�شكل المر�شوم، ويمكن تق�شيمها اإلى ثالث مجموعات 

اآيات قراآنية واأحاديث نبوية مثل: »الب�شملة« و »اهلل نور ال�شماوات والأر�ض«، »وما اأر�شلناك  اأ ـ 

اإل رحمة للعالمين«، و »اإذ هما في الغار اإذ يقول ل�شاحبه ل تحزن اإن اهلل معنا« ونرى فيها 

الر�شام  الر�شام ال�شعبى ي�شور غار حراء 

والحمامتين جال�شتين على البي�ض. ومن 

الآيات القراآنية اأي�شا »اإنا اأنزلناه قراآنا 

عربيا« والآية القراآنية »فمن تبع هداى 

فال ي�شل ول ي�شقى« ) �شورة 18(. 

اأقوال دينية مثل: »مابين قبرى ومنبرى  ب ـ 

رب  »يا  و  الجنة«  ريا�ض  من  رو�شة 

�شترك ور�شاك«، اأو ير�شم اأحد الحجاج 

فوقه  ويكتب  البي�شاء  الإحرام  بمالب�ض 

» لبيك اللهم لبيك« و »يا رب«.

كما �شجل الر�شام ال�شعبى اللحظات العاطفية      

عند اإ�شتقبال الأهل للحاج، ونرى ذلك في 

)�شورة 19( وفيهما نرى اأهتمام الفنان بمزج 

الخط مع الر�شم، حيث �شكل من كلمة الحج 

اإطارعلى هيئة مربع اأو دائرة ُيحيط بالحاج 

اللوحة حالة من  اأ�شفى على  وقد  وقريبه، 

العاطفة من خالل التاأكيد على مالمح وجه 

�شخ�شياته وحركة اأيديهم.

كلمات ترحيب مثل : اأهال و�شهال بالحاج،  ج ـ 

األف مبروك يا حاج.

: ج
أ

النتا�
ومن هنا نجد اأن الر�شامون ال�شعبيون ل ي�شكلون نماذج واقعية لما هو موجود في الطبيعة المرئية، 

فهم يقومون بكل ب�شاطة بالمبالغة والتب�شيط وتعديل التكوينات لما هو موجود اأمامهم من مو�شوعات، 

وهم بذلك ل يعملون اإل تحت تاأثير توتراتهم  وهذا ما نراه بو�شح في ر�شوماتهم للكعبة الم�شرفة”، 

العاطفية، وبذلك ترتبط تجاربهم المحلية مع العالم الخارجى.

التوصيات
توثيق الزخارف الكتابية على ك�شوة الكعبة في كتاب م�شور يو�شح فنون زرك�شة ك�شوة الكعبة  1ـ 

اإلى م�شنع ك�شوة الكعبة  ومراحل تطورها منذ �شناعتها في م�شر حتى انتقال �شناعتها 

بال�شعودية.

اهتمام وزارة الثقافة بقيمة الزخارف والأ�شرطة الكتابية على المبانى والم�شاجد الآثرية  2ـ 

الم�شرية خالل الع�شور الإ�شالمية المختلفة، وذلك بجمعها وتوثيقها وطبعها في �شل�شلة كتب 

ملونة، تو�شح جماليات الزخارف المختلفة على العمائر الإ�شالمية.

الوعى بقيمة الخط العربى من خالل اهتمام وزارة التربية والتعليم بالخط وحر�شها على عودة  3ـ 

تدري�شه في مراحل التعليم المختلفة، حر�شا منها ون�ضء جيل جديد يتمتع بالخط الح�شن، 

كما قال الإمام على بن اإبى طالب ر�شى اهلل عنه )الخط الح�شن يزيد الحق و�شوًحا).

 )�شورة 18( 

 ر�شوم جدارية ُتعلن عن �شاحب المنزل ـ 

بري�شة الخطاط �شمعه بقرية �شلوا

 )�شورة 19( 

ر�شم جدارى يو�شح احد الأ�شخا�ض ي�شتقبل الحاج، ومكتوب 

 بالخط العربى حج مبرور وذنب مغفور- 

بري�شة الر�شام عيد ال�شلواوى

نيفين محمد خليل: المنا�شبات ال�شعبية واثرها على الر�شومات الجدارية بقرية �شلوا بحرى ـ محافظة اأ�شوان ـ مجلة   41

تراث ـ ع130 ـ يوينو 2010ن ـ �ض64.
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يعد التراث ال�شعبى من اهم روافد الثقافة فى الع�شور المختلفة لما لها من تاأثير مبا�شر فى 

وجدان ال�شعوب كما انه يجمع بين المعتقدات ال�شعبية والعادات المتوارثة من جيل اإلى اآخر وهو من 

الممار�شات الهامه التى اهتم بها الأن�شان البدائى منذ فجر التاريخ.

كما تلعب الثقافة ال�شعبية دور كبير وهام فى الحفاظ على الموروث الثقافى الذى يميز المجتمعات 

الم�شرية، بما فيها من تنوع ثقافى )عادات وتقاليدـ  فنونـ  ثقافة مادية ( يجعل منها منطقة خ�شبة 

ومادة ثرية للباحثين، " كما اأن التراث ال�شعبى اأكثر تمثيالآ لروح ال�شعب ومنطقة وتفكيره ومعايره 

 .
فى تقدير الأمور")1(

حينما يرد م�شطلح )التغريب(، فهو يعني بال�شرورة، �شبغ المجتمع.. اأي مجتمع، بالثقافة 

الغربية واأ�شلوب الحياة الغربي. يدخل في ذلك القوانين، والت�شريعات، ومنظومة القيم..التي ت�شَير 

حياة النا�ض، بما فيها دور الرجل والمراأة في الحياة العامة، وطبيعة العالقة بين الجن�شين، ونمط 

العي�ض والعمل، وطرائق الت�شلية والترفيه، وطريقة اللب�ض.. بل حتى المو�شيقى والفلكلور.

 التغريب هنا، يختلف عن التحديث والأ�شلوب الع�شري والحديث للحياة، الذي هو التعاطي مع 

التقنية واأ�شاليب الإدارة الحديثة، وال�شتفادة من منجزات الحياة الع�شرية. لأنه.. لو كان الغرب 

فقط، هو من ينجز التقنية وي�شنع التقدم التكنولوجي.. لجاز لنا اأن ن�شف ذلك بالتغريب. لكن 

التقدم والتطور التقني، منجز ب�شري اأ�شهمت وت�شاهم فيه كل اأمم الأر�ض. بل اإن اأمة مثل اليابان، 

لها اإ�شهامات في هذا المجال، تفوق معظم الأمم الغربية، من دول الإتحاد الأوروبي.

الخال�شة اأن هناك تغريبا )westernization(، وهناك تحديثا modernization(. والفرق 

بينهما وا�شح. اإذ لي�ض كل تقدم علمي وتطور تقني يعد )تغريبا(، كما اأنه لي�ض كل ما ياأتي من الغرب، 

هو ع�شرنة و )تحديثا(. من الموؤكد بناء على ذلك، اأن هناك فرقا بين التحديث والتغريب. التحديث 

باخت�شار، ا�شتيراد التقنية و)توطينها(، اأما التغريب فهو عملية ثقافية، تقوم على نبذ القيم والثقافة 

الأ�شلية، واإحالل القيم الغربية مكانها. 

عز الدين ا�شماعيل " توظيف التراث فى الم�شرح مجلة ف�شول الهيئة الم�شرية العامة للكتلب القاهرة  1980م،   1

�ض178
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تمع البدوى:  املب
ف

ـ احتفالية الزواج �  
يطلق على الأحتفال بالزواج فى المجتمع البدوى )ال�شامر(، كما يقام ال�شامر اي�شا عند الأحتفال 

ب�شيف كبير، من اهم مايميز هذا الأحتفال انه يقام منذ بداية الخطبة حتى الزفاف والتى تظل من 

ع�شرة ايام اإلى خم�ض ع�شر يوما وينق�شم الأحتفال اإلى:

�أواًل: �ل�سامر:

بالغناء الفردى وي�شمونه  فى هذا الجزء يقف الرجال على هيئة �شف ثم يبداأ احدهم 

)البو�شان( وهو عبارة عن �شعر من اربع �شطرات ويوؤدى بنظام خا�ض غالبا و�شف للعرو�شين.

ثانًيا: �لدحية:

يت�شم هذا الجزء بال�شرعة والحما�ض وفية تدخل )الحا�شى ( اأمام ال�شف فيزداد حما�ض 

الرجال وفية يردد الرجال )دحيةـ  دحية ( طول الأداء، ويعتبر هذا الحوار الحركى الراق�ض 

من اأبرز مايميز ال�شامر.

ثالًثا: �لريدة: 

هذا الجزء يت�شم باأنه بطيئ وهادئ، وفية يبداأ اأحد الرجال الموجودين فى ال�شف بالغناء 

بطريقة ارتجالي وي�شمونه )البدبع ( وهذا لأنه يقوم باألقاء ال�شعر بطريقة مبدعه وف�شيحة.

وبعد عر�ض هذه الحتفالت يمكن القول ان هذه الحتفالت ا�شبحت نادرة الوجود ال فى اماكن 

قليلة جدا وا�شبح الحتفال يقت�شر على ا�شتخدام )D.J  ـ وقاعات الفراح ـ واغانى المهرجانات(.

ومن خالل ما �شبق يت�شح لنا ما فعله التغريب الثقافى ومدى تاأثيرة على الموروثات الثقافية، 

ولكن على الرغم من كل ما حدث يوجد كثيرا من البحاث والمهتمين بالحفاظ على هذه الموروثات 

وتفعيل دور الباحثين والمهتمين، وهنا يجب علينا القاء ال�شوء على دور المراة فى الحفاظ على 

هذة الموروثات الثقافية فى مجالت عده اهمها:)الحرف ال�شعبية ـ الق�ش�ض ال�شعبية ـ المو�شيقى 

ال�شعبية ـ الرق�ض ال�شعبى(.

دائمًا ما ي�شير بع�ض الم�شتغلين على التراث ال�شعبي باإهمية دور المراأة، ويرجع اهمية  دور المراأة  

الى اإن اأي تراث �شعبي له ميزة التعبير عن حكمة وروؤية �شعبه ونظرته الكونية، وتراثنا ال�شعبي اأعطى 

المراأة دورًا بارزًا في جميع نواحي الحياة. 

فاذا نظرنا اإلى المو�شوع من جانب �لحرف �ل�سعبية �شنجد اأنه تلعب الدور ال�شا�شى فى اغلب 

انواع الحرف ال�شعبية من ) ح�شير ـ م�شغولت نحا�شية ـ اعمال التطريز ( وهذا يمثل جانبًا كبيرًا 

من اهتمامه، كما ا�شبح اليوم يمثل لها جزء كبير من دخلها التى ت�شاهم به فى ظروف.

وكذلك في مجال �لمو�سيقى �ل�سعبية  كان لها الدور الأكبر في تاأ�شي�ض الفرق ال�شعبية    

والتغريب هنا يعنى هو �شبغ المجتمعات بال�شبغة الغربية في كل جوانب الفكر وال�شلوك، وبهذا 

ي�شبح المجتمع يفكر ويعي�ض كما يفكر ويعي�ض الغربيون، فال يبقى له من عاداتة وتقاليدة ال القليل، 

وهنا يجب علينا ان ننتبه الى خطورة هذا التغريب لن طم�ض الهاوية الثقافية من اخطر انواع الحرب.

وقد اأتخذ هذا التغريب مظاهر متنوعة منها الفكري والجتماعي وال�شلوكي على النحو التالي:

: انب السياسي ـ الب
ظهرت اأنظمة الحكم المقلدة لالنظمة الغربية، والتي اأ�شبحت تنظر األى النظام الديمقراطي 

الغربي وحقوق الن�شان ح�شب المفهوم الغربي على انه ال�شوب والرقى و�شاهم الجانب ال�شيا�شى 

ب�شكل كبير من خالل القائمين والراعون لهذا الفكر وم�شاعدتهم واي�شالهم الى مواقع �شنع القرار 

لكي ياخذوا دورهم في الترويج للفكر الغربي واأنماط الحياة الغربية.

: عي
ال الج�رت ـ املب

اجتاحت المنطقة حالة ه�شتيريا التقليد العمى، الذي ظهر على حياة النا�ض في ماأكلهم وم�شربهم 

وملب�شهم وكافة انماط معي�شتهم، والبعد عن الجذور الثقافية التى ينتمون اليها ومحاولة التخلى 

عن كل ما هو موروث ثقافى كان يظهر طبيعه كل مجتمع وتميزة عن الأخر من خالل مجموعة من 

العنا�شر الهامه والموؤثرة فى حياة الفرد ومن اهم هذة الموروثات: 

ـ احتفالت الزواج:  
التى كانت لها مرا�شم معينه وتقدم ب�شكل احتفالى خا�ض يختلف من مجتمع الى مجتمع اخر 

ولكن مع التغريب الثقافى ا�شبحت هذة الحتفالت تاخذ �شكل يختلف تماما عن ماهو كان قديما، 

علما باأن لكل مجتمع من المجتمعات مايتميز به من �شمات خا�شة تجعلة  يختلف عن الأخر فى هذه 

الأحتفالية و�شوف ت�شتعر�ض الباحثة نموذجا يو�شح اهم ال�شمات التى كانت تمار�ض فى هذا الحتفال. 

تمع الفالىح:  املب
ف

ـ احتفالية الزواج �  
يتميز احتفال الزواج فى المجتمع الفالحى ببع�ض الرق�شات ال�شعبية الخا�شة التى تجعل من 

الفرح اأكثر من مجرد احتفال عائلى، فنرى الآمر يتحول اإلى مهرجان وعر�ض قروى �شامل ت�شارك 

فيه كل القرية رجالها ون�شائها �شغيرها وكبيرها ونرى الأنوار ت�شىء ظلمة الأرا�شى الزراعية وتعلو 

اأ�شوات الحفل، كما كانت تعتمد على الفرق المو�شيقية ال�شعبية التى كانت تحيل من ليلها الهادئ 

اإلى اخر ملئ بالبهجة وال�شرور.
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فاثرت هذه العادات عليهن فال تحتاج الراق�شة 

من هذا النوع الى تدريب وانما يكفى اأن يكون 

لديها اللياقة والقوام المم�شوق والوجه المعبر.

لقد ن�شاأت فريدة فهمى فى مرحلة لم يكن 

الفن ال�شتعرا�شى الم�شتلهم من الفنون ال�شعبية 

معروفا بالمفهوم الذى نعرفه الأن، كفن م�شرحى 

ال�شعبى  التراث  على  الحفاظ  فى  ي�شهم  راقا 

والفنون ال�شعبية ، ويحتاج الى درا�شة وتدريب 

وت�شميم واخراج ولي�ض فى امكان اأية موؤدية ذات 

موهبة اأن تحترف هذه المهنة دون اأن تمر بمراحل 

درا�شة وتدريب واعداد �شاق.

المعانى  بهذه  فهمى  فريدة  اقتنعت  عندما 

فى  جهدا  تدخر  لم  الرق�ض  فن  عن  الجميلة 

التدريب والتعليم حتى جاءت عرو�شها على الم�شرح معبرة عن تجربة ووعى وفهم لطبيعة الرق�شات 

التى توؤديها، ومن هذا المنطلق رق�شت " فريدة فهمى " الطالبة بكلية الأداب جامعة القاهرة 

بال�شافة الى الم�شتوى العالى الذى اأدت به عرو�شها على الم�شرح ، فان اأحدا من الم�شاهدين لم 

ينظر اليها تلك النظرة التى طالما الت�شقت بهذا الفن فى الما�شى ، بل ان كبار الكتاب وال�شحفيين 

ذكروا فى مقالتهم عنها اأنهم اأمام اخت لهم تقدم على الم�شرح اروع الفنون وقد كان نتيجة لذلك 

اأن تغير مفهوم النا�ض لهذا الفن وا�شبح الرق�ض ال�شعبى منت�شرًا فى معظم محافظات م�شر توؤديه 

فرق ترعاها الدولة واأ�شبحت هذه الفرق تجوب العالم وتمثل م�شر فى المهرجانات العالمية فتعطى 

اروع المثلة عن الثقافة والح�شارة الم�شرية.

وعندما بدات فرقة ر�شا واجهت الفرقة عدة م�شكالت فنية، فكيف تعبر بنت البلد بالحركة، 

وكيف تتحرك الفالحة الم�شرية علىالم�شرح وماهى اأو�شاع وت�شكيالت المفردات الحركية  للرق�ض 

الم�شرى الم�شتلهم من الفن ال�شعبى؟ وعملت " فريدة " و " ومحمود ر�شا " على اكت�شاف هذه 

الحركات والمعانى التى تعبر عنها فى محاولة لتو�شيحها وو�شعها فى مناهج ي�شهل تعليمها للراق�ض 

والراق�شة اأع�شاء الفرقة. وقد ا�شتلزم هذا جهدا كبيرًا حتى اأ�شبح لفرقة ر�شا ا�شلوب مميز فى 

التدريب وت�شميم الرق�شات تنفرد به دون �شائر الفرق التى كانت تقلد الحركات وتاخذها ق�شية 

م�شلمة ولم تقدر اأو تعرف الجهد الذى بذل لر�شاء هذه القواعد او هذا الأ�شلوب.

التي لتزال قائمة حتى اليوم، والتي �شاهمت في الحفاظ على الن�شو�ض ال�شعرية وغيرها من اأ�شاليب 

الغناء، والتى ت�شتخدمها دائما  فى عادات دورة الحياة )ال�شبوع ـ الخطبه ـ الزواج ـ الموت(.

وكذلك فى �لرق�سات �ل�سعبية التى توؤدى فى مختلف الحتفالت والتى تعتمد على تجمع الن�شاء 

مع بع�شهم البع�ض من اجل اداء بع�ض الحركات الراق�شة، مثال على ذلك عادات دورة الحياة ) 

ال�شبوع ـ الخطبة ـ الزواج ـ ( واي�شا الطقو�ض والحركات التى توؤدى فى الزار.

هذا اإلى جانب دورها كراوية للق�ش�ض ال�شعبية، فهي في �شردها مختلفة، اإذ تقول الحكاية ومن 

ثم تقوم بتعديلها وخلق اأجواء اأخرى، اإذ كانت تروي الق�ش�ض باأ�شاليب مبتكرة، فالتراث نظر اإلى 

المراأة اأي�شًا على اأنها عالم قائم بذاته. فكان لها دورها في مجال الحفاظ على العادات والتقاليد وكل 

ما يتعلق بالتراث ال�شعبي والحرف وال�شناعات.. ول ننكر اأن لكل مجتمع جوانبه ال�شلبية والإيجابية.

"ولما كان التراث ال�شعبي تعبير حقيقي عن العقل الجمعي وانعكا�ض لوعيه و�شلوكه الجتماعي، 
فان هذا التراث يك�شف لكل باحث كيف اهتم التراث ال�شعبى بوجود المراأة في الحياة، وهو ما عبر 

عنه الفلكلورال�شعبي بالعديد من  البيات التي تحفظها الجدات والمهات وتنقلها الى البناء والحفاد 

.
عن طريق النتقال ال�شفاهى")2(

تعد ن�شاأة اى فنان وم�شيرة حياته ال�شجل الحقيقى الذى يطلعنا على العوامل التى اأثرت فى تكوينه، 

و�شتحاول الباحثة القاء ال�شوء على دور الفنانة فريدة فهمى فى الحفاظ على الموروث ال�شعبى عن 

طريق دورها فى الحفاظ على الرق�شات ال�شعبية الم�شرية ومدى تاأثيرها وتغير نظرة المجتمع الى 

رق�شة الفنون ال�شعبية، وكيف اأثرت ظروف ن�شاأته وحياته فى اثراء خبرته وتجاربه الفنية.

ولدت " فريدة فهمى فى 29 يونيه 1940 " بالقاهرة، وقد تميزت منذ �شبابها الباكر بتفوقها 

الريا�شى كاحدى لعبات ال�شباحة بنادى هليوليدو ، وكانت البداية لفريدة فهمى مع فرقة ر�شا منذ 

كانت طالبة بكلية الداب جامعة القاهرة وقد �شجعها على ذلك والدها الدكتور ح�شن فهمى اأ�شتاذ 

الجامعة حيث لم تكن فريدة فهمى فى حاجة الى عمل تتعي�ض منه، وانما رق�شت لقتناعها باأنها 

توؤدى فنا من اأرقى الفنون فى العالم، فالفن كلمة تحوى فى م�شمونها الجمال وال�شمو والرقى ول 

يعيبه األ من ي�شتغل هذا الم�شمى لتقديم اأعمال هابطة ت�شئ اليه.

والمعروف اأنه فى ذلك الوقت كان الرق�ض فى م�شر مهنة من لي�شت لها مهنة تلجا اليها الراق�شة 

اذا �شاقت بها �شبل الحياة ، فتهرب من بيت العائلة وتلجاأالى الرق�ض كا�شهل طريقة للك�شب، ومن 

الطبيعى اأن معظم الم�شريات يتمتعن بموهبة الرق�ض ال�شرقى نتيجة العادات التى ن�شاأن عليها 

اأحمد ر�شدى �شالح، الفنون ال�شعبية فى ثمانية اأعوام )1952- 1960 ( مجلة الفنون ال�شعبية، العدد الثانى،  2

الهيئة الم�شرية العامة للكتاب، 1960م، �ض42.  
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ويحكى الفنان محمود ر�شا عن تفانى فريدة فهمى والتزامها قائالآ: " ان فريدة فهمى اأكثر 

اأع�شاء الفرقة التزاماآ وحباآ لفنها ورداآ على موقفها �شوف اأقارن هذا الموقف بموقف فرقة الرق�ض 

الأمريكية العالمية " الفين ايلى" عندما كانت تقدم عرو�شها بم�شرح ال�شوت وال�شوء بالهرم، وكان 

هناك فى الجو بع�ض الرطوبة التى جعلت اأر�شية الم�شرح" زلقة"بع�ض ال�شئ فما كان من الفنان " 

الفين ايلى" ال اأن قام بنف�شه بالعتذار للجمهور والغى العر�ض باأكمله لهذا ال�شبب، كان له كل الحق 

طبعا فى هذا الت�شرف خوفا منه على �شالمة الراق�شين، ولكن فريدة ف�شلت احترام الم�شاهدين 

.
من جنود و�شباط الجي�ض على �شالمتها ")3(

ولم تكن فريدة فهمى راق�شة مبدعة فح�شب ، بل كانت م�شممة اأزياء واعية فمن مواهبها 

التى ل يعرفها جمهورها العري�ض نبوغها فى ت�شميم الأزياء الخا�شة بعرو�ض الفرقة واب�شط مثل 

على ذلك مو�شحات فرقة ر�شا المعروفة والتى قامت فريدة بت�شميم جميع المالب�ض الخا�شة بتلك 

المو�شحات، فوّفرت لهذا البرنامج اأهم عنا�شر نجاحه.

�شور تعبر عن ت�شميمات فريدة فهمى لأزياء فرقة ر�شا

لقاء الباحثة مع الفنان محمود ر�شا يوم الربعاء الموافق 9 /10/ 2005م.  3

باآداب  ملتزمة  " فريدة فهمى"  وقد كانت 

العرو�ض الم�شرحية ومتطلباتها التزاما ل حدود 

اأثناء عر�ض  اأمثلة ذلك ما حدث لها  له ، ومن 

الم�شريين  الجنود  عن  للترفيه  الفرقة  قدمته 

و�شط  العر�ض  فكان   ، ال�شتنزاف  حرب  اأثناء 

ال�شحراء حيث اأعد الجي�ض مكانا للرق�ض عبارة 

عن قما�ض الخيم مدهون بال�شمع وكان المكان 

جاهزًا ومعر�شا لل�شم�ض مدة طويلة ، وطبيعى اأن 

يكون ال�شمع الذى يغطى القما�ض �شببا فى تزحلق 

م�شتوى  من  في�شعف  والراق�شات  الراق�شين 

العر�ض فما كان من فريدة اأن خلعت حذاءها اأثناء 

الرق�ض غير مدركة ل�شخونة الأر�ض المدهونة بال�شمع. وبعد انتهاء العر�ض تم نقلها الى الم�شت�شفى 

حيت تورمت قدماها من �شدة الحرارة ولما �شاألت لماذا لم تترك الرق�شة وتخرج بدل من تعر�شها 

للمخاطر قالت ما ذنب المتفرجين.



6061

بية  املراجع العر
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عن  الفن  بهذا  اهتمامها  يعطل  ولم 

درا�شتها حتى ح�شلت على لي�شان�ض الأداب 

ثم �شخرت هذه الدرا�شة لخدمة هذا الفن 

من  الماج�شتير  درجة  على  بح�شولها 

بالوليات   U.C.L.A كاليفورنيا  جامعة 

ال�شعبى  الرق�ض  مادة  فى  المتحدة 

الم�شرى وعنوانها " التطور الأبداعى عند 

محمود ر�شا ".

هذه هى فريدة فهمى رائدة فرقة ر�شا ورائدة الفنون ال�شعبية فى م�شر والتى داومت على عطائها 

ب�شفة م�شتمرة على مر ال�شنين منذ ان�شاء فرقة ر�شا عام 1959 وحتى يومنا هذا �شواء على خ�شبة 

الم�شرح داخل البالد او فى معظم انحاء العالم او على �شا�شات ال�شينما والتليفزيون او فى درا�شاتها 

الكاديمية بجامعات م�شر وامريكا.

وقد ا�شتحقت فريدة فهمى بجدارة و�شام العلوم والفنون من الطبقة الولى منحه لها الرئي�ض 

الراحل "جمال عبد النا�شر" وو�شام الكوكب الردنى، منحه لها الملك "ح�شين "ملك الردن وو�شام" 

الحبيب بورقيبة" رئي�ض تون�ض، والعديد من �شهادات التقدير.

ــة:
رت
ا� الف

لقد مرت رحلة هذا البحث لكى تظهر اأهمية دور  المراأة الم�شرية فى الحفاظ على الموروثات 

ال�شعبية عاما والرق�ض ال�شعبى خا�شا، وكيف كان دور الفنانة فريدة فهمى فى نقل هذا التراث من 

البيئات المختلفة فى المجتمع، وتوظيفة على خ�شبة الم�شرح من اأجل الحفاظ علية من الأندثار، 

واألقاء ال�شوء على فن من اهم الفنون الذى يعك�ض الحياة الأجتماعية للمجتمع الم�شرى، مما ادى 

اإلى البعد عن التغريب الثقافى ب�شكل كبير، حيث يتم حتى الآن اداء هذه الرق�شات ال�شعبية من 

خالل فرقة ر�شا للفنون ال�شعبية.

ومن هذا المنطلق ظهر دور الفنان المبدع محمود ر�شا، والفنانة فريدة فهمى فى ريادة هذا 

الفن ال�شعبى الأ�شيل وو�شع له الأ�ش�ض والأ�شلوب الفني الذى يعتمد على الو�شول بالفنان الراق�ض 

والراق�شة اإلى اأعلى م�شتويات الأداء الفني.



نتاج اللغة الصوفّية وإعـادة الإ

ي والتأويل
شاكلّية التل�رتّ بة توصيفّية لإ مقار

ا وذجـً
ف
ـة � ـّ يقة النقشبنـدي الطر

د. عبد�حلكيم خليل �سيد �أحمد 

أستاذ العادات واملعتقدات واملعارف الشعبية املساعد 

ية الفنون  اكد�ي ملهعد العاىل للفنون الشعبية ـ أ �ب
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مقدّمـة:

ل �شك اأن الدخول اإلى حقل اللغة ال�شوفية هو اأمر بالغ ال�شعوبة والتعقيد، فلغة المت�شوفة ب�شكل 

وبع�شها يعد 
 )1(

عام »لغة خا�شة بهم، اأو تعبيرات فنية ا�شتقلوا بها في الإف�شاح عن اآرائهم واأغرا�شهم«

من الأ�شرار المكتومة، والبوح بها يعتبر خرًقا لقواعد وقوانين الت�شوف ي�شتلزم الإبعاد وحجب الثقة.

ول تاأتي اإعادة قراءة وتحليل الن�ض ال�شوفي اإل محاولة ومقاربة تو�شيفية لإ�شكالية التلقي 

والتاأويل داخل الطرق ال�شوفية والتي اأ�شبحت ن�شو�شه التاريخية مف�شولة عن الحا�شر ب�شبب: 

»اللغة ال�شوفية واإ�شكالية التلقيـ  الن�ض ال�شوفي واإ�شكالية التاأويلـ  والثقافة ال�شوفية بين الما�شي 

والحا�شر«.

فقد اأ�شبح الخطاب ال�شوفي ي�شوبه التعب والإجهاد وغدت لغته خارج حدود الع�شر، غير مفهومة 

�شوى في الزوايا والتكايا والطرق ال�شوفية التي تجر نف�شها من التاريخ جًرا، وهذا ل يعني اأننا نريد 

اإحياء هذه اللغة وتلك الم�شطلحات ال�شوفية؛ لأننا لندعي موتها فالمق�شود هو محاولة لر�شد 

مظاهر التغير الم�شاحبة لإعادة اإنتاج هذه اللغة داخل الطرق ال�شوفية.

ويحيط بهذه المحاولة البحثية �شياًجا موؤطًرا بالتعقيد كونه يعد عماًل مجهًدا، في ربط الما�شي 

بالحا�شر اأو انف�شال هذا الحا�شر عن الما�شي لوجود اإ�شكالية في ا�شتيعاب هذا الخطاب ال�شوفي 

التاريخي اأو التقرب منه، اللهم اإل محاولت ي�شوبها التكرار والنقل دون وعي بر�شائل مر�شليها في 

الما�شي اأمثال الإمام ابن عربي والغزالي والجيالني وغيرهم الكثير؛ اأو حتى قدرة م�شائخ الطرق 

ال�شوفية الحاليين على ا�شتيعاب هذه الر�شائل ال�شوفية اأو تاأويلها بما يتنا�شب مع ثقافة اأتباعهم 

ومريديهم داخل كثير من الطرق ال�شوفية في الحا�شر.

وقد ا�شطر كثير من مت�شوفة هذا الع�شر اإلى تكوين تيارات خا�شة بهم، و�شعوا فيها لغتهم، 

معتقداتهم، اآراءهم وتعديالتهم، فاأ�شبحوا ذو نكهة �شوفية مغايرة من حيث المادة والأ�شلوب عن 

ن�شو�ض الت�شوف ال�شابق عليهم!

1   محمد غالب، الت�شوف المقارن، مكتبة نه�شة م�شر، )د.ت(، �ض38.
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لذا يهدف هذا البحث اإلى: الوقوف على تلك الظاهرة التاأويلية في لغة ال�شوفية التي اأعادوا 

اإنتاجها متمركزة على ثالثة ركائز هي:)مر�شلـ  ر�شالةـ  متلقي(. والتي احتوت اإ�شكالت منذ الما�شي 

اإحدى الطرق ال�شوفية في المجتمع الم�شري وهي الطريقة  بالتطبيق على  وحتى الآن. وذلك 

النق�شبندية بوجه عام، مع التدرج في عر�ض بع�ض الم�شطلحات التي تاأ�ش�شت عليها الطريقة منذ 

ن�شاأتها داخل تركيا، وما و�شل اإليها داخل م�شر.

و�شوف يعتمد الباحث نظرية اإعادة الإنتاج للوقوف على اأ�شكال ومظاهر التغير في اللغة ال�شوفية 

التي تحمل اأفكار المت�شوفة واأرائهم تجاه الما�شي والحا�شر.

وتكمن اأهمية هذا البحث فى ا�شتثماره للغة ال�شوفية ور�شيدها فى التعريف بالتاأويل واإ�شكاليته 

من حيث المفهوم والمنهج والتطبيق كما ير�شد البحث �شور التاأرجح بين حقيقة الن�ض وتاأويله والآلية التي 

ج�شدت بها اللغة هذه الثنائية وما تقرر عن ذلك من تعريفات وتحديدات ومفاهيم.  

وقد اقت�شت طبيعة هذا البحث اإلى التعريف باللغة ال�شوفية ومفهوم اإعادة الإنتاج وم�شطلح 

التاأويل لغة وا�شطالًحا. لتو�شيح الدللة على المق�شود منها للو�شول اإلى اأهداف البحث.

كما كان ل بد ل�شتكمال النظر في هذا البحث من الوقوف على كيفية اأو اإ�شكالية التلقي والتاأويل 

داخل اإحدى الطرق ال�شوفية التي انتقيناها لال�شت�شهاد بها على فكرة هذا البحث وهي الطريقة 

النق�شبندية التي ل تدل دللتها الحرفية على المق�شود منها، اإ�شافة اإلى اإبراز عمق الأبعاد الفل�شفية 

والمنطقية والرمزية والفكرية التي تن�شوي عليها ال�شعائر والطقو�ض ال�شوفية حدوًدا وممار�شة.

: مفاه�ي البحث:
ً
أول

1ـ اللغةالصوفية:
اللغة ال�شوفية ـ المنطوقة و المكتوبة ـ هي �شكل من اأ�شكال التعبير اللغوي ال�شادرة عن تجارب 

عرفانية وجدانية. ومن اأهم خ�شائ�ض هذه اللغة ال�شوفية ما يلي:

التجربة ال�شوفية اأحد مكوناتها.  اأـ 

لغة رمزية/ مجازية تعتمد على ال�شتعارات والإ�شارات والدللت القابلة للتاأويل. تنح�شر  ب ـ 

. اأما في الت�شوف فاإن 
)3(

: )الدللة العقلية ـ الدللة الطبيعية ـ الدللة الو�شعية(
)2(

هذه  الدللت في

الدللت )معظمها( دللة عرفانية اأو ما ت�شمى بم�شطلح الت�شوف )ذوقية(.

تتميز بالتخيل والتمثيل والت�شبيه، لهذا فهي عينة بالغية خ�شبة. ج ـ 

shareef.elaphblog.com ،2   �شريف هزاع �شريف، اإ�شكالية المنهج وتاأويل الن�ض ال�شوفي، درا�شات في الأدب ال�شوفي

3   محمد ر�شا المظفر، المنطق، بغداد، 1982م، �ض37.

تتكون اللغة ال�شوفية/ الن�ض بعد ا�شتعدادات م�شبقة من )اأذكار، اأوراد، مجاهدات،  د ـ 

ريا�شات، خلوات...الخ(. توؤدي هذه ال�شتعدادات اإلى تكون)الذوق ال�شوفي( الذي ل يخ�شع لمنطق 

العلم ويدرجه المت�شوفة �شمن )علم الأحوال(.

نتاج: 2ـ إعادةالإ
يق�شد باإعادة الإنتاج الثقافي قدرة اأ�شاليب الحياة في اأي مجتمع على ا�شتمرار اأهم مالمحها 

عبر التغير من خالل اآليات ال�شتمرار، وال�شتعارة والتبني، وكذلك اآليات الرف�ض وال�شد والنفور، 

وعمليات التحوير والتجديد والمواءمة التي تجرى على العنا�شر القديمة لتطوعها لواقع جديد، اأو 

.
)4(

على عنا�شر م�شتوردة لتطوعها لواقع محلي...اإلخ

ونق�شد به في اإطار بحثنا الراهن اآليات التلقي واإعادة التاأويلـ  اإعادة الإنتاجـ  للن�شو�ض ال�شوفية 

المقروءة والم�شموعة والمرئية للممار�شات ال�شوفية الم�شتمدة من ع�شر م�شى لكي ت�شتطيع اأن 

ا وتعي�ض في ع�شر جديد؛ تجعلها اأقدر على الحياة وال�شتمرار داخل المجتمع. تك�شب اأر�شً

Hermeneutics  :3ـ التأويل
َل. وتاأويل الكالم: تف�شيره وبيان معناه. كما  التاأويل: )ا�شم( و الجمع: تاأويالت و تاآويُل والم�شدر اأوَّ

يعني التاأويل اإعطاء معًنى لحدث اأو قول اأو ن�ّض ل يبدو فيه المعنى وا�شًحا لأّوِل َوْهلة تاأويل الخبر. 

 .
)5(

وفي )الفقه( بيان اأحد محتمالت اللفظ على وجه التقدير والّظن

. اإذن فكلمة 
)6(

والتاأويل في اللغة هو الرجاع. اأّوَل ال�شئ اأي اأرجعه، واآل اإليه ال�شئ اأي رجع اإليه

)اآل( )اإياًل( و)اأيلولًة( و)ماآًل( تعني رجع و�شار و)اآل( عنه تعني ارتد. و)اآل( على القوم تعني ولي 

عليهم فهم رعاياه ويرجعون اإليه وهو م�شئول عنهم. فكاأن التاأويل هو اإرجاع للكلمة المرادة اإلى اأ�شل 

ل الكالم وتاأوله: دبره وقدره... والمراد  . وجاء في ل�شان العرب »اأوَّ
)7(

اأبعد من المعنى الحرفي لها

 .
)8(

بالتاأويل نقل ظاهر اللفظ عن و�شعه الأ�شلي اإلى ما يحتاج اإلى دليل لوله ما ترك ظاهر اللفظ«

.
)9(

وحديًثا يعني »ا�شتح�شار المعنى ال�شمني بالرجوع اإلى المعنى الظاهر«

4   محمد الجوهري، المنهج في درا�شة المعتقدات والعادات والتقاليد، مجلة الثقافة ال�شعبية، ع)4(، البحرين، 2011م.

5   مروان العطية، معجم المعاني الجامع.

6   مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، 1989م، مجلد واحد، 703�ض، �ض30.

http://www.almolltaqa.com ،7   ق�شي مجدي �شليم، التاأويل وتطور مفهومه في الن�ض الديني والأدبي. بحث

8   ابن منظور، ل�شان العرب، ط1، دار الفكر، 1410هـ/1990م، �ض131.

9   يو�شف ال�شديق، المفاهيم واللفاظ في الفل�شفة الحديثة، الدار العربية للكتاب، تون�ض، ط2، 1980م،  �ض126.
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وذًجا:
ف
يقة النقشبندية � نًيا: الطر �رش

يقة: 1ـ نشأة الطر
ن�شاأت الطريقة النق�شبندية في القرن الثامن هجري على يد محمد بهاء الدين �شاه نق�شبند 

الُمَتوّفى �شنة اإحدى وت�شعين و�شبعمائة، وهو الذي ُتن�شب اإليه الطريقة. و«نق�شبند« في الحقيقة لقب 

لمحمد بهاء الدين الُبَخارّي الملقب ب�شاه نق�شبند المولود عام 717 والمتوفى �شنة791 من الهجرة. 

وقد ذكر محمد اأمين الكردي �شببين لتلقيبه بنق�شبند:

الأول: لنطباع �شورة لفظ اهلل على ظاهر قلبه من كثرة ذكر اهلل.

.
)10(

ي بذلك لأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص و�شع كفه ال�شريف على قلبه ف�شار نق�ًشا في القلب الثاني: اأنه �ُشِمّ

ولفظ »نق�شبند« هو م�شطلٌح فار�شيٌّ مرّكٌب من كلمتين: اإحداهما عربيٌة؛ وهي »نق�ض« والثانية 

فار�شيٌة، وهي »بند« )بفتح الباِء و�شكون الّنون والّدال(.

بطريق الرواية عمن ُتن�شب اإليه الطريقة 
)11(

ونقل عبد المجيد بن محّمد بن محّمد الخانّي

النق�شبندّية وهو محّمد بهاء الدين الُبَخارّي. َنقل اأنه قال: »نمُت ليلًة فراأيَت الحكيَم اآتا قد�ض �شره. 

َلتي.  وكان من اأكابر م�شائخ التُّْرِك وهو يو�شي بي دروي�ًشا. فلّما انتبهُت َبِقَيْت �شورة الدروي�ض في مخيِّ

وكانت لي جدٌة �شالحٌة فق�ش�شُت عليها هذه الروؤيا، فقالت: �شيكون لك يا ولدي من م�شائخ التُّْرِك 

  .
)12(

ن�شيٌب«

وقد ذكر محمد بن عبد اهلل الخاني الخالدي النق�شبندي: اأن الطريقة كانت ُتن�شب قبُل اإلى عبد 

يت الطريقة بـ«المجددية« اأو »الفاروقية« ن�شبًة اإلى ال�شيخ اأحمد الفاروقي  الخالق الغجدواني. وقد �ُشِمّ

. ويقول 
)13(

ا ن�شبًة اإلى خالد النق�شبندي الملقب بالطيار ذي الجناحين ال�شرهندي، وبـ«الخالدية« اأي�شً

اأ�شحاب الطريقة النق�شبندية اأن طريقتهم كانت ت�شمى »ال�شديقية« ن�شبًة اإلى اأبي بكر ال�شديق، ثم 

�ُشميت »الطيفورية« ن�شبًة اإلى اأبي يزيد الب�شطامي وا�شمه طيفور.

10   محمد اأمين بن فتح اهلل زاده الكردي، تنوير القلوب في معاملة عالم الغيوب، تحقيق: نجم الدين اأمين الكردي، مطبعة 

ال�شباح دم�شق، 1991م، �ض539. 

11   عبد المجيد بن محّمد الخانّي، الحدائق الوردية في حقائق اأجاّلء النق�شبندّية، ت�شحيح: عبد الرزاق عبد اهلل، اأربيل، 

دار ئارا�ض للطباعة والن�شر، 2002م، �ض310/2.

12   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض129.

فريد  اأحمد  تحقيق:  النق�شبندية،  الخالدية  العلية  الطريقة  اآداب  في  ال�شنية  اهلل  الخالدي، البهجة  عبد  بن  محمد     13

المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003م، �ض35.

يقة: 2ـ مناطق انتشار الطر
كانت الطريقة مق�شورة النت�شار في بخارى وما جاورها لكونها المدينة التي عا�ض فيها موؤ�ش�شها 

نق�شبند، ثم انت�شرت في بالد ال�شام بعد ذلك عن طريق ال�شيخ خالد النق�شبندي بعد اأن تلّقى الطريقة 

ا في  . كما انت�شرت الطريقة النق�شبندية في اأماكن كثيرة خ�شو�شً
)14(

من ال�شيخ عبد اهلل الدهلوي

بالد القوقاز وبخاري و�شمرقند وتركمان ـ وهي �شحراء في التحاد ال�شوڤيتي، و�شبه القارة الهندية 

�شابًقا حيث اأن �شادات الطريقة النق�شبندية من تلك البالد. كما تنت�شر الطريقة في معظم البالد 

. ومنها م�شر.
)15(

العربية..

في ر�شالة اأعّدها بالّلغة التركية تحت عنوان »النق�شبندّية ظهورها 
)16(

يقول ال�شيخ ق�شيم الُكْفَروّي

وانت�شارها«. يقول في افتتاحية كتابه: »اإن القدماء من �شيوخ النق�شبندّية كانوا من اأهالي ترك�شتان 

.
)17(

وما وراء النهر. ولذلك ت�شّربت عاداُت هذه المنطقة وتقاليُدها اإلى الطريقة النق�شبندّية«

يقة: ف الطر 3ـ مشا�أ
ومن اأ�شهر م�شائخ الطريقة: ال�شيخ عبد الخالق الغجدواني المتوفى �شنة 575 هـ، ومن ُتن�شب 

اإليه وهو ال�شيخ محمد بهاء الدين نق�شبند المتوفى �شنة 791 هـ، وال�شيخ اأحمد الفاروقي ال�شرهندي 

المتوفى �شنة 1034 هـ. ومن اأ�شهر م�شائخهم المتاأخرين محمد عثمان �شراج الدين الثاني المتوفى 

�شنة 1417 هـ.

وتنتقل م�شيخة الطريقة النق�شبندية عبر ما ي�شمي بـ »ال�شل�شلة الذهبية«، وهي تو�شيف لفكرة 

توريث م�شيخة الطريقة لالإبن اأو الأخ، ويحمل ال�شيخ لقب »الحفيد« باعتباره حفيًدا لكل م�شايخ 

الطريقة الأقدمين.

اأما في م�شر فقد قارب عدد المنت�شبين للطريقة النق�شبندية على المليونين. ولي�ض للنق�شبندية 

مقر رئي�شي في م�شر، لكن كل محافظة بها مقر يخدمه نواب ال�شيخ، وينتظم المريدون في حلقة 

ذكر اأ�شبوعية، تت�شمن ذكر اهلل وال�شالة علي ر�شوله الكريم وتالوة القراآن كاماًل.

وعلى �شبيل المثال توجد الطريقة النق�شبندية في محافظة ال�شرقية اإحدى محافظات م�شر 

والتي تولى تاأ�شي�شها هو ال�شيخ جودة بن اإبراهيم بن ال�شيد م�شطفى جودة الح�شني الح�شيني 

14   المرجع ال�شابق نف�شه، نف�ض ال�شفحة.

15   نقاًل من موقع الطريقة النق�شبندية في �شبكة النترنت.

16   ال�شيخ ق�شيم من اأعالم المثقفين ومن اأ�شهر م�شائخ هذه الطائفة في تركيا.

KasımKufralı, NakşibendiliğinKuruluşuveYayılışı (Intiodaction)TürikiyatEnst. no. 337 Istanbul   17ـ1949.
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. وقد �شلك ال�شيخ جودة النق�شبندي كثير من الطرق ال�شوفية منها 
)18(

�شيخ الطريقة النق�شبندية

)الخلوتية الم�شلمية ـ الأحمدية ـ البرهامية ـ القادرية ـ الرفاعية ـ الج�شتية ـ ال�شاذلية(. وقد التقى 

ال�شيخ جودة بالق�شطنطينية بال�شيخ اأحمد �شياء الدين بن م�شطفى بن عبدالرحمن الكم�شخانوي 

. وقد لقنه �شبعة اأ�شماء �شاطعة واأذن له بتلقين الذكر واإعطاء العهود 
)19(

المتوفى بتركيا �شنة 1311هـ

في جميع تلك الطرق المذكورة.

 الأول لكافة الر�شائل الموجهة والمر�شلة اإلى اأتباعه 
)20(

ويعد �شيخ الطريقة النق�شبندية هو المر�شل

ومريديه، جاعاًل من ال�شت�شهادات وال�شتنتاجات لمفهوم ر�شائله بين اأتباعه تعتمد على قناعات 

الأتباع والمريدين والتي تختلف من طريقة اإلى اأخرى ومن مريد اإلى مريد اآخر داخل الطريقة. 

ومن ثم تتعدد وتختلف معاني الكلمات والر�شائل الموجهة من �شيخ الطريقة �شواء كانت مكتوبة اأو 

موجهة �شفاهًة لأتباعه.

ويعتمد �شيخ الطريقة النق�شبندية ـ المر�شل ـ في ر�شائله على المقومات التالية:

ذات ال�شيخ التي ت�شتمل على: اأـ 

)1( المعرفة المح�شة بالمت�شوفة الأوائل وعلومهم ولغتهم.  

)2( الح�شور القوي للبناء النف�شي والجتماعي له.  

)3( قدرته على ـ اجتهاده الن�شبي في ـ التاأويل والذي يتغير وفق حالته وو�شعيته.  

)4( معرفته بقدرات ُقرائه ومريديه ودرجة معرفتهم وعمق فهمهم لر�شائله، من �شفاء    

الفهم ورتبة المعرفة.  

18   ولد ببلدة العزيزية بمركز منيا القمح في محافظة ال�شرقية، �شنة 1264هـ. وقبل فجر ميالده طوفت 

ب�شريات قدومه بالآفاق وحلقت بالأرجاء فب�شر العارفون بمولده الأغر، وراأى والده الكريم في منامه ـ قبيل حمل اأمه به ـ اأن 

باإ�شبعه خاتمًا اأنار ف�شه الدنيا باأ�شرها فف�شرها له اأهل الك�شف والعرفان باأنه �شيولد له اإمام تغمر اأنواره الأكوان وينهل من 

راحته اأولياء الزمان. ا�شم الإخباري: اأ.د جودة محمد اأبو اليزيد المهدى النق�شبندى. اأ�شتاذ التف�شير وعلوم القراآن الكريم 

وعميد كلية القراآن الكريم بطنطا)�شابًقا(. اأحد اأبناء خادم ال�شيخ جودة النق�شبندي. تاريخ الزيارة: يوم الخمي�ض الموافق 

2007/7/19م الليلة الكبيرة لمولد ال�شيخ جودة.

19   عدها اأ�شحاب الطريقة كرامة لل�شيخ جودة النق�شبندي حيث كانت ق�شة اللقاء اأن ال�شيخ اأحمد �شياء الدين 

راأى ذات ليلة في منامه اأ�شرف الخلق مولنا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ياأمره بالذهاب اإلى م�شر ليلتقي ب�شيدي ال�شيخ جودة ويلقنه 

الطريقة ويعطيه البيعة الروحية. وفي نف�ض الليلة يرى ال�شيخ جودة مولنا ر�شول اهلل العظم ملسو هيلع هللا ىلص ياأمره بالح�شور اإلى حجرة 

المخلفات النبوية ال�شريفة بحرم مولنا الإمام الح�شين ملسو هيلع هللا ىلص لياأخذ العهد عن �شيدي اأحمد عليه ر�شوان اهلل، ويتبايعان في 

الطريق وياأخذ ال�شيخ جودة العهد المحمدي ويتلقى من �شيدي اأحمد �شياء الدين ملسو هيلع هللا ىلص وعنا به اأ�شول اإحدى واأربعين طريقة 

انتهت اإليه باأ�شانيدها.

ر يتحّكم بالُمدَخالت والُمخَرجات  20   ُمْر�ِشٌل: )ا�شم( ا�شم فاعل من اأر�شَل/ اأر�شَل بـ. ُمْر�ِشُل الِخَطاِب: َباِعُثُه وهو عمل متكرِّ

التي تدخل في نظام التَّ�شغيل. معجم المعاني الجامع، مرجع �شبق ذكره.

الك�شف والم�شاهدة: ب ـ 

حيث يعتمد �شيخ الطريقة النق�شبندية ـ المر�شل ـ في الن�ض ال�شوفي على التجليات الروحية 

والك�شفية الربانية بحيث يكون المرجعية لدنية وال�شتناد اإلى المر�شل اأو الكاتب اأو الموؤلف ال�شوفي. 

حيث يجوز اأن يكون لتعبير محدود معنى ول يكون له مرجع بو�شفها علوم روحية لدنية )من لدن 

الحق(. وبطبيعة الحال ي�شهل مع ذلك عملية التاأويل الم�شتمر للمعاني التي تتجاوز الن�شو�ض ال�شوفية 

والك�شف عما ي�شتتر بين ثناياه وعبر ف�شاءاته، وهو ما يتمثل في تن�شيط الحوار الخالق الذي يوؤدي 

اإلى تطوير فعل القراءة وفعل الكتابة مًعا.

وياأتي هذا الك�شف نتيجة المجاهدة التي يقوم بها �شيخ الطريقة النق�شبندية لل�شمو من العالم 

ال�شفلي المح�شو�ض اإلى العالم العلوي وهو عالم ي�شبه الحلم، ما دام يعيه ال�شوفي ذاتًيا ح�شب 

المقام الذي ا�شتطاع اأن يرتقي اإليه. وياأتي عن طريق البتعاد عن عالم البدن والح�ض وعن طريق 

الزهد والتق�شف والعزوف عن ملذات الج�شد و�شهواته وحرمانه منها، وعن طريق ال�شالة والذكر 

وال�شيام، كل هذا من �شاأنه اأن يفعل القوة الروحية لالإن�شان ويحررها من عبودية الج�شد والعقل. 

وهو ما يوافق قول ابن عربي:”الحق محدود لكل حد، و�شور العالم ل تن�شبط ول يحاط لها ول تعلم 

حدود كل �شورٍة منها اإل على قدر ما ح�شل لكل عالم من �شورته؛ فلذلك يجهل حّد الحق، فاإّنه ل 

.
يعلم حّده اإل بعلم حّد كل �شورة، وهذا محال ح�شوله، فحد الحق محال”)21(

ويحمل الك�شف بداخله تجربة �شوفية خا�شة بكل مر�شل على حده؛ يحاول �شاحبهاـ  �شيخ الطريقة 

ـ اأن يجد اإطاًرا لوحدة التاأويالت، فهي مظاهر اعتقادية ومعرفية لتجليات الألوهية ما دامت هذه 

الأخيرة �شاملة لكل اعتقاد ومعرفة ووجود«. ويرى ابن عربي في �شاأن الكمال في عالقته باأهل عقل 

الخت�شا�ض اأنه: »عقل العقالء، وفكرة المفكرين الذاكرين، ودليل الدالين، ولو خرج عن �شيء لم 

.. اأبعد من ذلك اأّنه قد �شبق لذى النون الم�شري المعروف اأّنه 
)22(

يكن، ولو كان في �شيء لم يكن«

. اأما ال�شبلي فقد �شعد 
)23(

كان يقر اإقراًرا جازما باأّن »اأعرف النا�ض باهلل تعالى اأ�شدهم تحّيرا فيه«

.
)24(

باأن قال: »المعرفة دواه الحيرة«

21   محي الدين ابن عربي، ف�شو�ض الحكم،  تحقيق: د. اأبو العال عفيفي، البابي الحلبي، القاهرة، 1946م، �ض68/1.

22  محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، �شبط: اأحمد �شم�ض الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

1999م، �ض661/2.

23   اأبو القا�شم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة الق�شيرّي الني�شابوري، الر�شالة الق�شيرّية، ط2، القاهرة، 

1959م، �ض274. 

24   الهجويري، ك�شف المحجوب، درا�شة وترجمة وتعليق: دكتورة/ اإ�شعاد عبدالهادي قنديل، راجع الترجمة: دكتور/ اأمني 

عبداملجيد بدوي، مكتبة الإ�شكندرية، جماد الأوىل1394هـ/ يونية 1974م، �ض516.
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والهدف الأ�شمى للغة الك�شف ال�شوفي لعالم الحق اأو عالم البرزخ كما اأقرها �شيخ الطريقة 

النق�شبندية هو الو�شول اإلى الحب الرباني وهو )لغة الهيام(؛ حيث رويت عن المحبين ال�شالكين 

في عالم الحقيقة المطلقة اأبيات وفقرات تدل على مثل هذا النوع من الحب:

ممن �شـواك مالأتـــه بهواكــــا  ... لمــــا علمُت بـــاأن قلبي فـــــارغ 

مني مكانــــا خالًيـــا ل�شــواكــا  ... ومالأت كلي منك حتى لم اأدع 

والنطق ل ينفك عن ذكراكـا  ... فالقلب فيك هياُمـه وغرامــــه    

في كــل �شيء يجتلي معنـاكــا     ... والطــرف حيـث اأجيـله متلفتــا   

.
)25(

اإل اإذا مــا حـــدثــوا بـجـالكــا    ... وال�شمــع ل ي�شغـي اإلى متكلـم  

هذه اللغة الهيامية اأو لغة القرب ـ تتجاوز حدود الزمان والمكان ـ لها لغة باطنية تعك�ض وجودهم 

المعرفي والخلقي على ظاهر الذات وباطنها في مجال ال�شتعمال بين المعرفة والمحبة. وهو ما 

:
)26(

يماثل قول رابعة العدوية في هذا الم�شمار الرباني الوجودي

واأبحت ج�شمي من اأراد جلو�شي  ... اإّني جعلتك في الفوؤاد محّدثي  

وحبيب قـــلبي في الفـــوؤاد اأنيـــ�ض  ... فالج�شـم مني للجلي�ض موؤان�ض   

المكا�شفة والإلهام: ج ـ 

ـ وهي 
)27(

وهي لغة خا�شة ب�شيخ الطريقة النق�شبندية ـ كمر�شل ـ وبين اأتباعه ومريديه ـ كمتلقين

من جملة ال�شفات التى يعتقدها النق�شبندّيون في �شيوخهم على �شبيل تمييزهم من العامِة. فقد 

اأفردوا في كتبهم اأبواًبا بعنوان الكرامات؛ وذكروا �شمَن مناقب �شيوخهم ما ل ُيح�شى من ق�ش�ض 

المكا�شفات والإلهامات وعلم الغيب، ومنها كتاب »الحدائق الوردية في حقائق اأجاّلِء النق�شبندّية« 

ل�شاحبه عبد المجيد بن محّمد بن محّمد الخانّي. يقول في �شدد كرامات اأحمد الفاروقّي المعروف 

ه اهلل تعالى بف�شيلة ن�شر العلوم الدينية، والك�شف  بين النق�شبندّيين بـ »الإمام الرّبانّي«:«لقد خ�شّ

.
)28(

عن اأ�شرار العلوم اللدّنّيِة«

والعلوم اللدّنية هي اّلتي يق�شد بها في عالم الت�شوف )علَم الغيب(. لذا، مّيز الخانّي بينها وبين 

، وعرفاٌن وجدانيٌّ ُيفي�ض على قلب ال�شالك من  العلوم الدينية. وهي في اعتقادهم اإ�شراٌق روحانيٌّ

َيات ل  عند اهلل باإلقاٍء رّبانّي عن طريق الإلهام. فهم يرون اأّن مجّرد المعرفة عن طريق هذه الم�شمَّ

توؤّدي اإلى كنة اأ�شرار الكون والحياِة واإدراك الحقيقِة الخفيِة من وراء الطبيعِة. 

25   الق�شييري، الر�شالة الق�شيرية، مرجع �شبق ذكره، �ض242ـ243.

26   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض245.

ْيَء، ُم�ْشَتْقِبٍل، المعجم الغني. ى ال�شَّ ٌي هو: َمْن َيَتَلقَّ 27   اْلُمَتَلقِّ

28   عبد المجيد بن محّمد الخانّي، الحدائق الوردية في حقائق اأجالء النق�شبندّية، مرجع �شبق ذكره، �ض181.

وقد ا�شتر�شل الخانّييِّ في م�شاألة الإلهام وعلم الغيب والمكا�شفة و�شرد »كرامات م�شائخه« 

ليخلع بها اأنماًطا من اآيات الثناِء والمدح على اأحد �شيوخ الطريقة النق�شبندية وهو »محّمد زاهد 

ال�شمرقندّي«. ثم ا�شتخدم الخانّي قدرَتُه الأدبيَة في تنميق عباراته وتن�شيق كلماته فقال: »فهو المفرد 

الَعَلم في الِعْلِم والقلم اّلذي قام باأعباِء الأ�شرار والإمداد، وتدبير دولة اإر�شاد العباد. فتبارك من 

 .
)29(

�شّيد بالإلهامات ال�شادقِة قدَرُه، و�شّدَد بالكرامات الخارقِة اأمَرُه«

كما يقول عبد المجيد بن محّمد بن محّمد الخانّي »لم يدع َنْف�ًشا اإّل باأنفا�شه الُقد�شية زّكاها، ول 

ناَر ِهّمٍة اإّل باأ�شراره المحّمديِة اأذكاها، ول ظلمَة جهٍل اإّل باأنواره البهائّيِة اأخفاها، ول �شبهَة خاطٍر 

اإّل ببراهينه الجلّيِة نفاها، اإلى كراماٍت كريماٍت واآياٍت عظيماٍت طالما اأحيْت من القلوب مواَتها 

 
ِ
واآتْت الأرواَح اأقواَتها، ارت�شع ثدَي الت�شّرفاِت الغوثيِة وهو في المهد �شبيًّا، وت�شّلع من رحيِق مختوم

.
)30(

اأ« ُة لكان نبيًّ  اْلختمية باأكواب الإرثية، فلولم ُتْخَتِم النُبوَّ
ِ
العلوم

ويوا�شل الخانّي في �شرد مناقبه فيقول:«وحكى �شّيدنا عالء الدين، اأّن ال�شيخ تاج الدين اأحد 

 اإلى ُبَخاَرى، يعود 
)31(

اأ�شحاب الح�شرة البهائية، كان اإذا اأر�شله ال�شيخ اإلى حاجة من ق�شر العرفان

ببرهٍة قليلة. وذلك اأّنه كان اإذا غاب عن اأعين المريدين يطير في الهواِء. قال واأر�شلني يوًما في اأمٍر 

اإلى ُبَخاَرى، فذهبُت على هذه الكيفية فوجدُت ال�شيخ في طريقي. فراآني على هذه الحالة، ف�شلبها 

.
)32(

مّني؛ فلم اأقدر بعد ذلك اأن اأفعلها اأبًدا«

وي�شتطرد الخانّي في �شدد كرامات هذا ال�شيخ قائاًل: »ثم اإّن ال�شيخ �شافر اإلى خوارزم، وفي 

خدمته ال�شيخ �شادي. فلّما بلغا نهر حرام، اأمره اأن يم�شي على الماِء؛ فخاف ال�شيخ �شادي. فاأمره 

غير مّرٍة، فلم يفعل. فنظر اإليه نظرًة عظيمًة، غاب بها عن نف�شه ُبْرَهًة. فلّما اأفاق و�شع قدمه على 

ك اأو ل؟ فنظر، فلم يجد  وجه الماِء وم�شي وال�شيخ خلفه. فلّما جاوزاه، قال انظر هل ابتّل �شٌئ من ُخفِّ

 .
)33(

فيه بلاًل اأ�شاًل بقدرة اهلل تعالى«

كما ينقل الخانّي عن اأحمد الفاروقّي ال�شرهندّي الم�شهور بين النق�شبندّيين بـ«الإمام الرّبانّي« 

اأّنه قال »اأطلعني اهلل على اأ�شماِء َمْن يدخلون في �شل�شلتنا من الرجال والن�شاِء اإلى يوم القيامة؛ واأّن 

ن�شبتي هذه تبقى بو�شاطة اأولدي اإلى يوم القيامة حّتى اأّن الإماَم المهديَّ �شيكون على هذه الن�شبة 

29   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض174. 

30   عبد المجيد بن محّمد الخانّي، الحدائق الوردية في حقائق اأجالء النق�شبندّية، مرجع �شبق ذكره، �ض125.

31   ق�شر العرفان، ا�شم للقرية اّلتي ولد فيها محّمد بهاء الدين الُبَخارّي؛ وهي على مقربة من مدينة ُبَخاَرى.

32   عبد المجيد بن محّمد الخانّي، الحدائق الوردية في حقائق اأجالء النق�شبندّية، مرجع �شبق ذكره، �ض139.

33   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض140.
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ا »اأطلعني اهلل على قبور الأنبياِء المبعوثين اإلى اأر�ض الهند بحيث اأرى اأنواًرا  . وقال اأي�شً
)34(

ال�شريفة«

.
)35(

�شاطعًة من قبورهم«

وُي�شّجل الخانّي اأّن هذا ال�شيخ »نظر مرًة اإلى ال�شماِء وهي تمطر، فقال لها اأقلعِي اإلى وقت كذا، 

ا عن البن الأكبر لل�شرهندي، محّمد �شعيد اأّنه قال،  . وينقل اأي�شً
)36(

فحب�ض المطر اإلى ذلك الوقت«

.
)37(

ا قبل وقوعه، فيقع كما يقول، بال تفاوت اأ�شال« »كثيًرا ما كان يخبرني ال�شيخ بالأمر، خيًرا كان اأو �شرًّ

ول يريد الباحث اأن يغو�ض في اأعماق هذه الن�شو�ض الخا�شة بالمكا�شفات اأو الكرامات الخا�شة 

ب�شيوخ الطريقة النق�شبندية الأوائل ولكن نريد اأن نقف عند مظاهر تاأويل هذه الن�شو�ض وا�شتخدامها 

لدى اأتباع الطريقة النق�شبندية محل الدر�ض بو�شفها مقاربات تاأويلية بين المر�شل والمتلقي في 

الما�شي والحا�شر.

فها هو ال�شيخ جودة النق�شبندي �شيخ الطريقة النق�شبندية يب�شر بالغيبيات على �شاكلة �شيوخه 

الأوائل النق�شبنديين:

فقد اأخبر ال�شيخ جودة ال�شيخ الأحمدى الظواهرى باإعادته اإلى معهد طنطا الذي كان �شيًخا 

له بعد نقله اإلى معهد اأ�شيوط حيث جاء ال�شيخ الأحمدى اإلى �شيدنا ال�شيخ جودة متو�شاًل به اإلى 

اهلل تعالى في ذلك، فقال له ال�شيخ �شتعود لمعهد طنطا و�شُترقى �شيًخا لالأزهر. فكان الأمر كما 

قال وكان ال�شيخ الظواهرى بعد اأن �شار �شيًخا لالأزهر ياأتي لزيارة ال�شيخ والتو�شل به اإلى اهلل هلالج لج  

والتبرك به وباآثاره.

كما حكى ال�شيخ عي�شى اأن اأحد الق�شاة بالمحاكم ال�شرعية، وهو بك نجل ال�شيخ محمد �شاكر 

الذي كان وكياًل لالأزهر ومن اأع�شاء هيئة كبار العلماء، قد �شمع بمكانة �شيدنا ال�شيخ جودة، فت�شوق 

لزيارته، فقراأ الفاتحة ذات ليلة قبيل نومه واأهداها اإلى مولنا ال�شيخ جودة فراآه في نف�ض الليلة 

وتحققت روؤيا ال�شيخ، فنقل ذلك  في منامه وقال له: “�شتكون عندنا بمنيا القمح قا�شًيا �شرعًيا”، 

القا�شي اإلى محكمة منيا القمح ولدى مثوله اأمام الرو�شة الجودية اأن�شاأ هذه الأبيات وقد علقت مدة 

: طويلة ب�شريح مولنا ال�شيخ جودة

�شيف و�شيفك ل ي�شام  ... يا �شيخ جـــــودة اإننـــي   

ال�شيـف هلل بــابت�شــــام  ... عهد الكــريم اإذا اأتـاه   

خــلد ونعـم هـو المقــــام  ... واهلل ير�شى عنك في   

34   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض182.

35   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض182.

36   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض182.

37   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض182.

ويمكن لنا مالحظة هذا النموذج ال�شعري الذي يمثل ر�شالة تفاعلية بين ال�شيخ واأحد مريديه 

كنوع من رد الفعل في التلقي، وهو نموذج �شائع عند المت�شوفة المتاأخرين، ينطوي على اأفعال كامنة 

ي. وهو ما ك�شف عنه ابن عربي، الذي جعل خطاب الغزل و�شيلة  ر عن ردود اأفعال متنوعة في التلقِّ تعبِّ

.
)38(

للتفاعل مع المالأ الأعلى. وهي اأولى دللت ق�شد التفاعل بين الن�ضِّ والمتلقي

كما كان ال�شيخ جودة النق�شبندي يكا�شف اأتباعه ومريديه، مما حدث به ال�شيخ عي�شى جودة خليفة 

ال�شيخ جودة، اأن رجلين من بلدة »م�شتول القا�شي« القريبة من الزقازيق قدما لزيارة �شيدنا ال�شيخ 

جودة بمنيا القمح، فو�شال اإلى ال�شاحة الجودية بعد انتهاء وقت الزيارة العامة لل�شيخـ  من الظهر اإلى 

الع�شر ـ فلما طلبا من القائمين باأمر الخدمة لقاء ال�شيخ، ولم يوؤذن لهما، قال اأحدهما لالآخر: اإن 

كان في هذا ال�شيخ بركة حًقا فليطلبنا با�شمينا لمالقاته، فاإذا بالخادم الخ�شو�شي لل�شيخ وهو ال�شيخ 

محمد اأبو �شليمان ياأتي م�شرًعا من عند �شيدنا ال�شيخ جودة من داخل الخلوة ويقول: اإن �شيدنا ال�شيخ 

جودة قد اأمرني باإدخال فالن وفالن ـ باإ�شمى الرجلين ـ من م�شتول القا�شي اإلى الخلوة، فدخال اإلى 

الح�شرة الجودية واأخذا العهد النق�شبندي من وزير النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال اأحدهما لل�شيخ اإني �شاأحج 

هذا العام اإن �شاء اهلل تعالى، فقال له �شيدنا ال�شيخ جودة: »اذكرني هناك«، فلما كان هذا الرجل 

بالأرا�شي الحجازية المقد�شة، وبينما كان يطوف بالكعبة الم�شرفة اإذا به يرى �شيدنا ال�شيخ جودة 

اأمامه بالمطاف عياًنا وو�شع يده على كتفه قائاًل على �شبيل التذكير »األم اأقل لك اذكرني هناك؟ 

هذا، و�شيدنا ال�شيخ جودة بمنيا القمح مع اأبنائه ومريديه.

وكان ال�شيخ اإبراهيم الد�شوقي المكاوي ب�شحبة �شيدنا ال�شيخ جودة لزيارة الأولياء وال�شالحين 

بالقاهرة، فدخال منطقة القرافة لزيارة الأولياء المدفونين بها فاأح�ض ال�شيخ الد�شوقى بعط�ض �شديد، 

وفجاأة راأى اأمامه رجاًل غريب الهيئة يحمل �شقاء من الفخار فاأقبل عليه لي�شقيه، واإذا ب�شيدنا ال�شيخ 

جودة يمنعه قائاًل: ل ت�شرب منه فاإنه مملوء »حماًل: والحمل بوزن الهمم جمع حملة، وهي البلية التي 

يبتلي بها المرء من مر�ض اأو فقر اأو زوال نعمة اأو حلول مكروه، وقد تكون بت�شرف اأهل الت�شريف 

من اأولياء اهلل على �شبيل الت�شبب والكل بخلق اهلل وتقديره جل �شاأنه » فامتنع عنه ولم ينطق ذلك 

الغريب باأدنى كلمة اعترا�ض على �شيخنا  وولى من�شرًفا.

هكذا نجد ال�شيخ جودة النق�شبندي ي�شتخدم في بوحه وك�شفه ر�شائل وجدانية وتجليات روحية لإي�شال 

ر�شائله لمريديه، لتبقى عملية التلقي والتاأويل م�شتمرة بين اأتباعه. وتنتقل من �شيخ الطريقة اإلى اأحفاده 

فتن�شج حولهم الكرامات والتجليات في اأ�شلوب تلميح اأو غمو�ض اأو اإ�شمار اأو اإبهام في كتابات �شعرية اأو 

نثرية اأو �شردية لمناقب ال�شيخ وتجلياته بو�شفها لغة توا�شلية بين ال�شيخ “المر�شل” والمريد “المتلقي”.

38   محمد الحجيري، تحليل الخطاب ال�شوفي ـ هام�ض التاأويل وتجديد المركز، موقع معابر.
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وهنا يمكن لل�شيخ ال�شوفي بو�شفه المر�شل اأن يلتقي مع المتلقي في عملية التاأويل الم�شتمر للن�ض 

ال�شوفي المر�شل من �شيوخه ال�شابقين عليه. وعليه فاإن عملية التلقي هذه مرهونة لدى المتلقي بالآتي:

هيمنة الن�ّض بعقيدته على عقيدة المتلقي. فالمتلقي الذي ي�شمع اأو يقراأ من/ عن �شيخه يقبل   )1(

�شمًنا بر�شالته وميثاقها اأي بالأعراف التي تنظم هذا الن�ّض ال�شوفي. وعليه فال بدَّ له من 

الإقرار مبدئيًّا ب�شّحِة ما يقوله �شيخ طريقته وبالتالي فهو يوؤمن �شمنًيا بعقيدة الن�ض التي هي 

عقيدة �شيخه جملة وتف�شياًل.

ُفه فيه اأثناء عملّية القراءة، وهو ما يت�شح في بع�ض  اأن ي�شع المتلقي ذاته في الن�ضِّ اأو يوظِّ  )2(

ن�شو�ض الكرامات المروية ومحاولة الراوي/ الإخباري من اإظهار �شخ�شيته وتوظيفها في الن�ض.

يحدُق بالمتلقي اإعمال فكره ومخيلته ليعي�ض تجربته الخا�شةـ  اأنها تجربٌة ُمخ�شبٌة وثرّيٌةـ  والتي   )3(

قد تاأتي من خالل عملية تاأويل للمعنى الظاهري للن�ض ال�شوفي. قد تدفع به ُقُدًما اإلى زيادة 

العتقاد في �شيخ طريقته اأو فيما تحمله الر�شالة من معاني اإيمانية اأو اعتقادية.

تت�شمن ر�شائل ال�شيخ ـ كراماته ـ نوٌع من اأنواع المعرفة ال�شوفية التي يعمل ال�شوفي ـ المتلقي ـ   )4(

على ن�شرها باعتبارها ثقافة �شوفية واجبة الن�شر على محيط وا�شع بين اأتباع الطريقة اأو حتى 

خارجها كنوع من اأنواع الدعوة للت�شوف ب�شكل عام ولطريقته ال�شوفية على وجه الخ�شو�ض.

ويل:
أ ي و�رت

ف
4ـ املصطلح الصو�

يعد الإنتقال في دللة الم�شطلحات والمفاهيم ال�شوفية الم�شتخدمة في الخطاب ال�شوفي من 

المجاز اإلى الحقيقة ومن الحقيقة اإلى المجاز، اإنتقال يتم »بالتعارف« بين المر�شل ـ ويمثله �شيخ 

الطريقة ـ والم�شتقبل اأو المتلقي ـ ويمثله مريدي الطريقة. وهذا التعارف هو الذي يوؤدي اإلى تثبيت 

الدللة اللغوية حتى بعد تاأويلها واإعادة هذا التاأويل في �شور مختلفة، قد يمنحها لدى اأتباع الطريقة 

م�شروعية دللية. تنتقل هذه الم�شروعية بدورها بين اأتباع الطريقة من الأقدم اإلى الأحدث ومن 

الكبير اإلى ال�شغير بين اأتباع الطريقة، فتاأخذ طابًعا فردًيا في بدايتها وتنتهي اإلى طابًعا جماعًيا 

في�شبح ُعرًفا نطلق عليه حينذاك »المجاز الميت« اأو »الإ�شتعارة الميتة«.

وتمثل طبيعة اللغة ال�شوفية طبيعة مزدوجة متناق�شة في التعبير عما هو غير مح�شو�ض بمثال 

مح�شو�ض ت�شفي على الرمز ال�شوفي قابليته للتاأويل باأكثر من وجه، ولهذا ي�شادفك اأكثر من تاأويل 

واحد للرمز الواحد، مما يجعل الرمز ال�شوفي بقدر ما يعطي من معناه فهو في نف�ض الوقت يخفي 

.
)39(

من معناه �شيًئا اآخر، وهكذا يكون الرمز خفاًء وظهوًرا مًعا وفي اآن واحد«

39   ناجي ح�شين جودة، المعرفة ال�شوفيةـ درا�شة فل�شفية في م�شكالت المعرفة، دارالهادي، 2006م، 295  �شفحة، �ض129.

:
)40(

وهذا ما نجده في الم�شطلحات ال�شوفية الموؤولة الآتية  

الدللة ال�شوفيةالدللة اللغويةالم�شطلح

موقف من الياأ�ض والطمع في اهللعدم التوجه ل�شيءالحيرة

البيت تحقيق مظهر العظمة�شرير الملكالعر�ض

من.. ال�شترال�شتائر

الحجاب �شورة الأكوان ومظاهر 

الأ�شماء الإلهية

تجلي جاذب اإلى الفناءالنارالحرق

ع

عالقة ظاهرية بوا�شطة نظام

منطقي تركيبي ل تحتاج اإلى تاأويل

عالقة باطنية غير ظاهرة بربط اإ�شاري

ل منطقي تحتاج اإلى تاأويل

الخمر

يرتبط بالن�شوة وال�شكر وال�شرب لوًنا 

وطعًما و�شقاة واأواني وحانات

الخمرلدى ال�شوفي هي خمرة المعرفة، 

التي ي�شربها العارفون، فُتْحِدث فيهم 

اأثًرا عجيًبا وهو ال�شكر من ن�شوة 

المعرفة

الجوع

المتناع عن الطعام الذي يحتاجه 

الج�شم الإن�شاني

و�شيلة للتقرب من اهلل         وهو اأحد اأركان 

المجاهدة له ثمار الو�شول وهو من ينابيع 

)40(

الحكمة..الخ

ويالحظ الباحث من حيث التاأويل اللغوي ال�شوفي على المعاني اللغوية ال�شابقة ما يلي:

ـ تذوق المعاني يتجدد و يختلف من �شوفي لآخر ومن حالة روحية اإلى حالة روحية اأخرى.

ـ اآلية ال�شتعدادات ال�شوفية المت�شمنة لطقو�ض و�شعائر ال�شوفية اليومية مثل )الأذكار والأوراد 

وح�شور الح�شرات وطاعة المريد ل�شيخه..الخ( وكذا درجة المريد في طريقته ال�شوفية هي الفاعلة 

اأو الداعمة في عملية التاأويل في اللغة ال�شوفية.

ـ  تختلف التجربة ال�شوفية تبًعا لحال ال�شوفي �شاحب التجربة ومدى اندماجه داخلها )الفناء(، 

العرفاني  اأو  الباطني  التلقي  )مقامات(  درجات  من  )مقام(  لدرجة  و�شوله  عليه  يترتب  مما 

)تلقي المعاني(. 

40   ينظر: عبدالمنعم الحفني، معجم الم�شطلحات ال�شوفية، دار الم�شيرة، بيروت. ط2، 1987م، 273�شفحة. وح�شن 

ال�شرقاوي، معجم األفاظ ال�شوفية، موؤ�ش�شة مختار، القاهرة.



7879

كما ترتبط حالة ال�شوفي في تجربته الروحية بينه وبين ربه في محاولته الإف�شاح عنها لها 

بعجزه في بع�ض حالته عن التاأويل لها اأو تاأويله لها بلغة �شوفية غير مفهومة بالن�شبة لم�شتخدميها 

على تنوع لغتهم وبلد المن�شاأ للطريقة الأم كما هو الحال في الطريقة النق�شبندية كقول بع�شهم: 

"ومبنى هذه الطريقة العلّية على العمل باإحدى ع�شرة كلمة فار�شّية: ثمانية منها ماأثورة عن ح�شرة 
ْنُجَمْن، 

َ
ُهو�ْض َدْرَدْم، َنَظْر َبْرَقَدْم، �َشَفْر َدْر َوَطْن، َخْلَوْت َدْراأ ال�شيخ عبد الخالق الغجدوانّي. وهي:" 

 .
َياْد َكْرْد، َباْز َك�ْشْت، ِنَكاْه َدا�ْشْت، َياْد َدا�ْشْت")41(

رورة: وهي تركيبات فار�شّية، فيها اأجزاء عربّية لل�شّ

اأـ يقول الكردّي في �شرح الكلمة الأولى منها:"اأّما "ُهو�ْض َدْرَدْم": فمعناه حفُظ النَف�ِض عن الغفلة 

نَّ كلَّ َنَف�ٍض يدخل 
َ
عند دخوله وخروجه وبينهما. ليكون قلبه حا�شًرا مع اهلل في جميع الأنفا�ض. لأ

.
ويخرج بالح�شور فهو حيٌّ مو�شول. وكّل َنَف�ٍض يدخل ويخرج بالغفلة فهو مّيت مقطوع عن اهلل")42(

بـ  " اأّما "َنَظْر َبْرَقَدم": فمعناه اأّن ال�شالك، يجب عليه اأن ل ينظر في حال م�شيه اإّل اإلى قدميه؛ 

ول في حال قعوده اإّل بين يديه. فاإّن النظَر اإلى النقو�ِض والألواِن ُيْف�ِشُد عليه حاَلُه ويمنعه مما هو 

رات ا�شتغل قلبه بالتفرقة الحا�شلة من النظر  ب�شبيله. لأّن الذاكر المبتدئ اإذا تعّلق نظُره بالمب�شَ

.
رات لعدم قّوته على حفظ القلب")43( اإلى المب�شَ

جـ  "اأّما "�َشَفْرَدْرَوَطْن"، وهو المبداأ الثالث للّطريقة النق�شبندّية؛ فيقول محّمد بن عبد اهلل الخانّي 

في تف�شير هذا الم�شطلح: "فالمعنى المراد بها اأنه ينبغي اأْن يكون �شفر ال�شالك من عالم الخلق 

. وف�ّشرها محّمد اأمين الكردّي ب�شيغة اأكثر مرونًة؛ فقال الكردّي "فمعناه 
)44("I اإلى جناب الحّق

.
النتقال من ال�شفات الب�شرية الخ�شي�شة اإلى ال�شفات الملكية الفا�شلة")45(

ْنُجَمْن": فمعناه "الخلوة في الجلوة" على ح�شب تعبيرهم. وهو المبداأ الرابع 
َ
د ـ واأّما "َخْلَوْت َدْراأ

للطريقة النق�شبندّية. ويرى الخانّي "اأّن الخلوة نوعان: الأّول؛ الخلوة من حيث الظاهر. وهي اختالء 

ال�شالك في بيٍت خاٍل عن النا�ض، وقعوده فيه؛ ليح�شل له الإّطالُع في عالم الملكوت، وال�شهوُد في 

عالم الجبروت. لأّن الحوا�ّض الظاهرة اإْن احتب�شْت عن اأحكامها؛ انطلقت الحوا�ضُّ الباطنُة لمطالعِة 

اآيات الملكوت، ومكا�شفة اأ�شرار الجبروت. والنوع الثاني؛ الخلوة من حيث الباطن. وهي كون الباطن 

في م�شاهدة اأ�شرار الحّق، والظاهر في معاملة الخلق بحيث ل ُت�شِغُلُه معاملة الظاهر عن م�شاهدة 

41   محّمد اأمين الكردّي الأربيلي، تنوير القلوب في معاملة عالم الغيوب، مرجع �شبق ذكره، �ض506ـ507.

42   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض506.

43   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض506.

44   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض52.

45   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض507.

الباطن. فيكون الكائن البائن. وهذه هي الخلوة في الحقيقة كما اأ�شار اإليه تعالى في قوله:"ِرَجاٌل َل 

.
ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهلِل")46(

هــ  واأّما لفظ "َياْدَكْرْد": وهو خام�ض المباني للطريقة النق�شبندّية. فيقول محّمد اأمين الكردّي في 

.
تف�شيره لهذا الم�شطلح: "فمعناه تكرار الذكر على الدوام، �شواء با�شم الذات اأو النفي والإثبات")47(

وـ اأّما لفظ "َباْزَك�ْشْت": فمعناه في الّلغة الفار�شّية، الرجوع. فهو من متّممات "َياْدَكْرْد". يق�شد 

النق�شبندّيون بهذا الم�شطلح رجوع الذاكر اإلى المناجاة بعد اإطالق النَف�ِض. لأّنهم يحب�شون النَف�َض 

اأثناء ريا�شة اليوغا كما تفعله اليوغّية اأثناء �شالة اليوغا. 

"ِنَكاْهَدا�ْشت": فمعناه الّلغويُّ في القامو�ض الفار�شي: الحرا�شة والحفظ. وعند  اأّما لفظ  زـ 

. يق�شدون بذلك الحتراز 
النق�شبندّيين: هو "اأن يحفظ المريد قلبه من الخواطر ولو لحظًة")48(

من الغفلة. اأي "تثبيت الفكر على �شٍئ معّيٍن" حّتى تتحّقَق بذلك حالُة التركيز ومنها تتطّور اإلى 

حالة اأخرى ت�شّمى "الغيبوبة الواقعة وراء الخبرة الب�شرية = Transcendental absence" وهي 

النق�شبندّية. "الجذبة" عند 
حـ  اأّما لفظ "َياْدَدا�ْشْت": وهو المبداأ الثامن للطريقة النق�شبندّية واآخر الكلمات الثمانية اّلتي و�شعها 

عبد الخالق الغجدوانّي؛ فمعناه على ل�شان محّمد اأمين الكردّي: هو "التوّجه ال�شرف المجّرد عن 

.
الألفاظ اإلى م�شاهدة اأنوار الذات الأحدّية، والحّق اأّنه ل ي�شتقيم اإّل بعد الفناء التاّم والبقاء ال�شابغ")49(

وهذه الم�شطلحات ال�شوفية قريبة من تلك الم�شطلحات التي ا�شتخدمها ابن �شبعين والحالج 

للتعبير عن تجربتهما الروحية منها:

.
"قهرم طم�ض هوالم �شعنح، ذلكم اهلل ربكم يا يا يا")50( اأـ  

"في القدوم العياني اإلى نزل التداني على نياق التجريد الجثماني بعد التجريدات على  ب ـ 

.
العتالقات الح�شاوية بتجليات الأعراق الطهاوية")51(

.
" كاأنها كاأنها كاأنها كاأنه كاأنه كاأنه كاأنها كاأنها كاأنه كاأنه كاأنه كاأنها")52( ج ـ 

46    المرجع ال�شابق نف�شه، �ض53. 

47   المرجع ال�شابق نف�شه، �ض507.

48   المرجع ال�شابق نف�شه، نف�ض ال�شفحة.

49   المرجع ال�شابق نف�شه، نف�ض ال�شفحة.

50   اأبي محمد عبدالحق ابن �شبعين، ر�شائل ابن �شبعين، تقديم وترجمة وتحقيق: عبدالرحمن بدوي، دار ومكتبة بيبليون، 

ط1، 2005م، 403 �شفحة، مجلد1، �ض183.

51   الح�شين ابن من�شور الحالج، نور الهداية والعرفان، تحقيق: محمد اأ�شعد، المطبعة العلمية، م�شر، )د.ت(، �ض84.

52   الح�شين ابن من�شور الحالج، الطوا�شين، تحقيق: ما�شينيون، مطبعة الأوف�شيت، بغداد، )د.ت(، �ض77.
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لكن تبقى دللة التاأويل ظنية وهذا يجعنا نتطرق اإلى مفهوم الرمز وعالقته بالتاأويل فاإنها على 

وفق المدلول ال�شامل للرمز تعني ا�شتعمال الرموز كالكتابة الرمزية اأو التمثيل الرمزي، اأو التفكير 

الرمزي، وهو التفكير المبني على ال�شور الإيحائية خالًفا للتفكير المنطقي المبني على المعاني 

المجردة)53(. وهذا التاأويل العقلي/ الرمزي المتعالي الماهوي تاأويل اإطالقي يحتكر المعنى ويحوله 

اإلى عقيدة ويعتمد التعالي الميتافيزيقي اإلى ك�شف نية المر�شل.

وبناء على ذلك يمكن للباحث اعتماد المقاربة بين ن�شو�ض ال�شوفية الأوائل واإعادة اإنتاجها 

داخل الثقافة ال�شوفية بين المت�شوفة، من خالل اأربع عمليات، هي: 

�لعملية �الأولى:  تو�تر �لتر�ث �ل�سوفي بين �لطرق �ل�سوفية:

ويق�شد بالتواتر انتظام ا�شتخدام الم�شطلحات ال�شوفية ف�شاًل عن الممار�شات ال�شوفية في 

حياتهم على نحو متكرر، وب�شورة م�شتمرة مما يعبر عن مدى الح�شور المكثف للتراث ال�شوفي في 

الحياة اليومية لدى المت�شوفة، وكذلك مدى حاجة المت�شوفة اإلى ا�شتخدامه الم�شتمر في م�شيرتهم 

الروحية والحياتية، ول يعني ذلك اإتباًعا حرفيًّا و�شارًما لأفعال وممار�شات �شاكنة على نحو معتاد.

بل يعني ممار�شات دينامية ومتجددة ومتنوعة تتم في �شياقات وظروف متغيرة، تبًعا لتجارب 

روحية متنوعة بين اأتباع كل طريقة، رغم ما تبدو عليه من مالمح تقليدية ونمطية وعلى �شاكلة واحدة، 

ومن ثم فاإن تلك الم�شطلحات والتعابير ال�شوفية الناتجة عن تجارب وممار�شات �شوفية ـ عبر 

تواترها ـ تولد الأفعال والمبررات التي ت�شهم في الحفاظ على الثقافة ال�شوفية واأ�شاليبها المعتمدة 

من �شيوخ الطرق ال�شوفية، وهذا ما ي�شفي على تلك الأ�شاليب اأهمية وقيمة وثراء لمعانيها بالن�شبة 

لمن يوؤمنون بها ويمار�شونها في حياتهم.

وقد حاول الباحث فهم اآليات تواتر التراث ال�شوفي بالتطبيق على مو�شوع الدر�ض، وتو�شل في 

هذا ال�شدد اإلى اأربع اآليات تتم بموجبها عملية تواتر التراث ال�شوفي وهي: 

التوافق مع ال�شرورة التي ت�شتوجب اتباع ن�شو�ض �شوفية بعينها دون محاولة التعديل فيها  1ـ 

مع حرية كل ع�شو في الطريقة في درجة فهمها وا�شتيعابها وتاأويلها.  

توظيف العالقات الت�شامنية داخل الطريقة الواحدة وبين الطريقة والطرق المماثلة لها. 2ـ 

التماثل القت�شادي الجتماعي والثقافي بين اأتباع الطريقة النق�شبندية. 3ـ 

ال�شعور بالر�شا بين المريدين وبع�شهم وبين المريدين و�شيخ الطريقة. 4ـ 

53   اندريه للند، المو�شوعة الفل�شفية، من�شورات عربية، بيروتـ  باري�ض، المجلد الثالث، �ض1399. وجميل  �شليبا، المعجم 

الفل�شفي، جـ1، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدر�شة، بيروت، لبنان، 1982م، �ض621.

�لعملية �لثانية:  ��ستعادة �لتر�ث �ل�سوفي:

يق�شد بال�شتعادة للتراث ال�شوفي الحتكام اإلى خبرات وتجارب ال�شوفيين الأوائل اأمثال ابن 

عربي والحالج وغيرهم مع الت�شوف واإعادة ممار�شتها وتوظيفها من جديد في اأحداث ومواقف 

متجددة، مما يوؤدي اإلى اإثراء وتجديد التراث ال�شوفي ب�شفة م�شتمرة.

وتعبر عملية ال�شتعادة عن تفاعل حي ودينامي بين كافة عنا�شر التراث ال�شوفي:

المر�شل: ويمثله �شيخ الطريقة في الما�شي والحا�شر. 1ـ 

الر�شالة: ن�شو�ض �شوفية، اأوراد، ح�شرات، اأذكار، خلوات...اإلخ. 2ـ 

المتلقي: ويمثله المريد ال�شوفي. 3ـ  

تلك العنا�شر المرتبطة بالخبرات ال�شابقة من ناحية، والظروف والمالب�شات المرتبطة بالأحداث 

اإعادة  ال�شوفية، خالل  التراثية  العنا�شر  اأخرى بحيث ت�شبح  ناحية  الم�شتجدة من  والمواقف 

ممار�شتها، بمثابة كيان متفاعل بين ما�شيه وحا�شره، ويترتب على هذه العملية تجديد الخبرات 

داخل الطرق ال�شوفية وتنوعها لكي يظل التراث ال�شوفي في حالة اإعادة اإنتاج متوا�شلة.

وتتم عملية ا�شتعادة التراث ال�شوفي عبر م�شتويين هما: 

اأحداث ومجريات الحياة ال�شوفية ب�شكل خا�ض والحياة العامة المحيطة بالثقافة  الم�شتوى الأول: 

ال�شوفية ب�شكل عام. 

والم�شتوى الثاني: مواقف الحياة اليومية لأتباع الطرق ال�شوفية.

�لعملية �لثالثة:  ��ستعارة �لتر�ث �ل�سوفي بين �لطرق �ل�سوفية:

وتعد ا�شتعارة التراث ال�شوفي بين الطرق ال�شوفية وبع�شها اأحد الركائز الأ�شا�شية التي تقوم 

عليها الطرق ال�شوفية وت�شتمد منها مقومات حياتها وا�شتمراريتها؛ باعتبارها واحدة من عمليات 

اإعادة اإنتاج الثقافة ال�شوفية في الحا�شر، والتي تتمثل في محاولت اإ�شافة اأوراد اأو اأذكار اأو خلوات 

اأو ممار�شات �شوفيةـ  بالحذف اأو الإ�شافة اأو التعديل اأو المزجـ  كاأحد اأ�شكال الختالف والتجديد من 

طريقة اإلى طريقة اأخرى على اختالف م�شرب وثقافة موؤ�ش�ض الطريقة: �شاذلية ـ اأحمدية ـ جيالنية 

ـ رفاعية ـ د�شوقية ـ برهامية ـ نق�شبندية..اإلخ. 

وتنطوى عملية الإ�شافة على مزيج من الوعي والق�شدية والختيار من ناحية، والتلقائية من 

ناحية اأخرى، وذلك فيما يتعلق باإمداد اأ�شاليب الحياة ال�شوفية الجارية بعنا�شر ثقافية جديدة. 

وتتجلى هذه العملية فى محاولت ا�شتعارة العنا�شر الثقافية من فئات وطبقات اجتماعية ومناطق 

ثقافية اأخرى. وال�شتعارة ما هي اإل تبنى لبع�ض العنا�شر الثقافية ـ ال�شوفية ـ والتى ت�شاف اإلى 

ر�شيد الجماعة الم�شترك من التراث ال�شوفي.
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وهناك اأربع اآليات لال�شتعارة الثقافية ـ ال�شوفية بوجه خا�ض ـ وهى: 

المحاكاة الثقافية بين مختلف الفئات الجتماعية التابعة للطرق ال�شوفية. 1ـ 

التلقي الثقافي للم�شامين الثقافية للر�شائل الإعالمية الخا�شة بالت�شوف. 2ـ 

التدين ل�شتعادة مجتمع �شوفي ـ اإ�شالمي ـ متخيل. 3ـ 

الثقافة ال�شوفية ومدى تاأثرها بثقافة العولمة. 4ـ 

�لعملية �لر�بعة: �الإبد�ع في �لتر�ث �ل�سوفي:

في التراث ال�شوفي نتيجة ومح�شلة لمظاهر التجديد والتحديث في 
)54(

وتعد عملية الإبداع

الممار�شات ال�شوفية اليومية والحياتية المرتبطة بثقافة واأن�شطة الطريقة ـ الثقافية، الجتماعية، 

القت�شادية، الترفيهية...الخ ـ بوجه خا�ض؛ وبالثقافة ال�شوفية بوجه عام.

ح�شرة الذكر في الطريقة النق�شبندية: 5ـ 

تت�شمن مجال�ض النق�شبندية التوجه اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأهل بيته بغفران الذنوب وق�شاء الحوائج.

ومن بع�ض ما تم ر�شده ميدانًيا بع�ض ق�شائد المديح الموجهة اإلى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منها:

ق�شائد موجهة اإلى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اأـ 

)55(

محمد كا�شف)الغمات والظلم(  ... محمــــد زينــــة الدنيــــا وبــهجتهــا 

بكم عندكم  لذنوبي  م�شت�شفًعا   ... وقفــت بـالذل في اأبــواب عــزكـــم 

اأن تقبلوني وتر�شوا عن عبيدكم  ... اأعفرالخـــد ذًل في التــراب ع�شى 

غيركم اأرجو  فمن  اأبيتم  واإن   ... فاإن ر�شيتم فيا �شعدي ويا �شرفي 

اأتيتكم قد  وذلي  فبانك�شاري   ... اأنا المقر بذنبي فا�شفحـوا كرمــًا 

لحيكم دي  توؤ طريًقا  ل  اإ  ... ن�شيت كل طريــــــق كنت اأعرفهــــا 

ب�شبكم ُادعى  الورى  بين   ... ل تطردوني فاإني قـد عرفت بكم 

:
)56(

ا ومنها اأي�شً  ب ـ 

ال�شعير نار  من  النا�ض  ومجير   ... يا �شفيع الخلق في اليوم الع�شيــر 

لما َخَلَق الأفالك مولك القدير  ... اأنــــــــت روح الـــكــــــون لـــــــــــولك 

اإثراء مخزونها الثقافي بالتجديدات. ويت�شع المفهوم من الناحية  54   يعرف الإبداع باأنه: تعبير عن قدرة الجماعة على 

ل يبداأ من التطويع والتنويع والتف�شير واإعادة  الإجرائية لي�شم مظاهر وم�شتويات متعددة من الن�شاط الإبداعي على مّت�شَ

العنا�شر  لبع�ض  جديدة  ممار�شات  الإبداعي  الن�شاط  ويتخلل  والبتكار،  والخلق  الكت�شاف  اإلى  و�شوًل  والتجريب  البناء 

الثقافية في مختلف مجالت التراث ال�شوفي.

55   جودة محمد اأبو اليزيد المهدي، النفحات الجودية في ماآثر واأوراد الطريقة النق�شبندية اأوراد الذاكرين اأوراد الطريقة 

النق�شبندية، دار الكرز للن�شر والتوزيع، ط2، 2005م، 300�شفحة، مجلد واحد، �ض38.

56   عبدالمجيد محمد الخاني، الحدائق الوردية في حقائق اأجالء النق�شبندية، مرجع �شبق ذكره، �ض20ـ22.

المنير البدر  الر�شل  بين  اأنت   ... اأنت مق�شود الوجود الم�شطفى 

الم�شتنير بحماك  م�شتجير   ... واأنـــــا عبــــد �شــعيــف مــــذنـــــب 

وكبير �شغير  من  حال  كل  في   ... وحمـــــــاك الملجـــــاأ المق�شـــــود 

ن�شير واهلل  غيرك  لي  لي�ض   ... فـــــاأغثنـــــي يا غيـــــاث الأنبيــــاء 

مجير خير  يا  منه  واأجرني   ... وا�شتجـــــب لي وقتي ما اأ�شتـــكي 

�شغير كبيرعن  يغني  ل  يوم   ... يا اأبـا الزهــــراء كن لي منقــــًذا 

اإذا لم يجره اأحمد الهادي الب�شير  ... مــــن لهــــذا المذنب العـــــــا�شي 

عا�شم العا�شي من الهول الكبير  ... وهو ذخــر العالميــــن المــرتجى 

ظهير لمجد  ا هر  ظا  ... وهو كافل لبرايــا كافل للعطايــــا 

ي�شتمير كلب  الأعتاب  في   ... اأنا عبد من عبيد البـــاب بل اأنـــا 

العبير الن�شر  الطيبة  طيبة   ... بــــــل اأنـــــا عبـــــد كالب �شكـــنت 

نذير خيرمن  كل  وجزاه   ... عطـــــف اهلل علينـــــــا قـلبـــــــــــــه 

م�شتجير اإني  الجاه  عري�ض  يا   ... حيــــــن قـــــلت حيــــــلتي: قلتلــــــه 

القمطرير العبو�ض  اليوم  اأتقي   ... فهـــــو عـــــوني وهـــــو غـــوثي وبــه 

ا: كذلك اأي�شً ج ـ 

الكبير الجاه  ذلك  وجاهك   ... واأنت غـــيــــاث كل الخلـــــق طـرا 

ي�شير عواطفه  من  ع�شير   ... اإذا عطــــــف النبي فكــــل اأمــــــر 

قرير لي  بالإجابة  وقلبي   ... ب�شطــــــت يدي مفتقــــــًرا اإليــــــه 

)57(

ومن اأخالقه )الجودالغزير(   ... فحا�شا اأن يرد يدي �شفًرا 

ومن الق�شائد الموجهة لل�شيدة نفي�شة: دـ 

عليك بالتو�شل بال�شيدة الطاهرة  ... يا من له في الكون من حاجة 

ظاهرة الورى  بين  اأ�شرارها   ... نفي�شة والم�شطفى جدها 

ة هر فا طعة  �شا ها  ر ا نو اأ  ... في ال�شرق والغرب لها �شهرة 

فاخرة لها  مقامات  من  وكم   ... كم من كرامات لها قد بدت 

ة خر لآ ا و نيا  لد ا في   ... عابدة زاهدة جامعة للخير 

وهي لمن قد زارها بعون اهلل ناظرة  ... تتلو كتاب اهلل في لحدها 

ة هر ما ئقة  فا ملة  عا  ... فيكم من قطر قد �شما ذكرها 

الماطرة �شحبها  في  هطلت  قد   ... ي�شقى بها الغيث اإذا ما القرى 

57   عبدالمجيد محمد الخاني، الحدائق الوردية في حقائق اأجالء النق�شبندية، مرجع �شبق ذكره، �ض20ـ22.
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وتعبر الق�شائد والأبيات ال�شابقة عن تجارب واأحوال �شوفية اأو ممار�شات عرفانية ذوقية قد 

يجدها ال�شوفي ال�شالك فيما ي�شمى »بالح�شرة اللدنية« اأو ال�شفر الروحاني، والتي يعي�ض من خاللها 

ال�شوفي مجاهدات وريا�شات قلبية تختلف من �شوفي اإلى اآخر ح�شب مقامات التلقي واأحواله.

ويعتمد المر�شل لهذه الن�شو�ض ال�شوفية على التلقي لهذه المعاني ال�شوفية؛ كنوع من اأنواع 

ْوِلَياَء باأنها تجليات من الحق على بع�ض عباده 
َ
 الذي يف�شره بع�ض اأتباع الأ

)58(

الإلهام ال�شوفي 

تملئهم بالعلم والحكمة دون اأن يرتبط ذلك بتح�شيل العلوم المختلفة اأو ال�شهادات الجامعية على 

وِقَع في قلبه �شيٌء من ِقبل المالأ الأعلى، 
ُ
ث: هو الملَهُم ال�شادق الظن، وهو َمْن اأ تنوعها. والمحدَّ

فيكون كالذي حدثه غيُره.

وقد يكون التلقي لهذه المعاني ال�شوفية نوع من تجلي �شيخ الطريقة النق�شبندية على مريديه 

واأتباعه ومحبيه؛ دلياًل لهم على �شدق اعتقادهم ومحبتهم واتباعهم لم�شايخهم واأوليائهم. بهدف 

اإيجاد عالقة وات�شال دائم بين اْلَوِلّي ومريديه ل تنف�شم اأو تنقطع بوفاته واإنما تمتد اأبد الدهر.

وهذا الإلهام طبًقا لما تم ر�شده في الواقع الميداني للطريقة النق�شبندية مو�شوع الدر�ض فاإنه 

يرتبط ببع�ض الخ�شائ�ض داخل الطريقة اأهمها:

اأـ يختلف المتلقي داخل الطريقة النق�شبندية على اختالف طبقاتهم وم�شاربهم ورغباتهم وميولهم 

وا�شتعدادتهم للتلقي تبًعا لنوع الر�شالة ومحتواها ف�شاًل عن مدى عالقة المتلقي بالمر�شلـ  �شيخ الطريقة 

ـ ومعرفته به و درجة انتمائه له. وبتعبيٍر اآخر فاإنَّ كلَّ متلّقي يتاأثر بال�شخ�شيِة الورائية التي خلف 

الر�شالة، بما يبرهن على قّوِة اإيمانه بهذه ال�شخ�شية وبر�شالته الم�شتهدف و�شولها اإلى هذا المتلقي. 

بـ  الم�شتوى الثقافي لأتباع الطرق ال�شوفية ومدى اإطالعهم على موؤلفات ال�شوفية على ات�شاعها 

مما ي�شاعدهم على الإتيان بالجديد الذي يتنا�شب واأهداف الطريقة واأو�شاف �شيخهم ووليهم، الأمر 

ْوِلَياَء على 
َ
الذي يدعوهم اإلى ربط هذه الأو�شاف والخ�شائ�ض ب�شفات النبيملسو هيلع هللا ىلص، حتى يكت�شب الأ

اختالفهم المرجعية الدينية والم�شداقية في دعوتهم.

جـ  يلجاأ كاتب الن�شو�ض ال�شوفية بو�شفه متلقي ومر�شل في الوقت ذاته اإلى محاولة فهـم تجارب 

ال�شيخ وممار�شاته العرفانية اأو ر�شائله ال�شوفية للتعبير عنها، وقد يلجاأ اإلى عملية التاأويل عند عجزه عن 

ا�شتخدام الم�شطلحات ال�شوفية الناجزة لعملية ال�شرح والتف�شير المقبولة داخل جماعته ال�شوفية.

دـ تمثل عملية التاأويل واإعادة التاأويل بين المتلقين على اختالف ثقافاتهم وقدراتهم على فهم 

التجارب ال�شوفية والر�شائل المر�شلة من �شيخهم اإليهم تمثل )اإعادة اإنتاج للن�ض( وهي في �شميمها 

والثالث كتابي )كاتب  والثاني غنائي)غناء ملهم(،  اإلهام كالمي )كالم ملهم(،  اأنواع:  ال�شوفية ثالثة  الإلهام عند     58

ملهم( ـ وياأتي الإلهام لالإن�شان دون اإعداد م�شبق له؛ �شواء كان كالًما مثل ال�شعر الإرتجالي، اأو ِغناًء كما هو عند المن�شدين 

�ض على اختالف اأنواعها. وال�شييتة، اأو كتابًة مثل الموؤلفين ورواة الَق�شَ

عملية )تاأويلية( تقوم بتطوير الن�ض ال�شوفي وتقريب المفاهيم بين المتلقين، تعمل على نقل هذه 

التجارب من حالة الأ�شطورة اأو الخرافة التي تنطبق على بع�ض مفرداتها. بما ي�شفي المعقولية على 

الن�شو�ض ال�شوفية التي ترتبط بتجارب ذاتية قد تعد في عرف الفقهاء والعامة من غير المت�شوفة 

محالة وخارقة لنوامي�ض الطبيعة و�شيرورتها الم�شطردة الثابتة.

 
)59(

ول نتفق مع الدكتورة �شعاد الحكيم ب�شرورة التمييز بين التجربة ال�شوفية وبين التعبير عنها

لأن التعبير عن التجربة هنا هو نقل التجربة تلك من عالمها الذاتي/ الح�شي اإلى التمثيل اللغوي/ 

التعبيري اأي تطابق الذات مع اللغة والح�ض مع التعبير، اأو كما قالت هي: العودة من الأعماق اإلى 

الآفاق فم�شيرة العودة هذه هي المجال الذي تن�شاأ فيه اللغة/ الن�ض، واإذا لم تكن هناك مطابقة 

وعالقة بين التجربة ال�شوفية وبين التعبير عنها، لما ظهرت لغة خا�شة بالمت�شوفة التي جاءت 

لتمثيل واحتواء التجربة في اإطار لغوي/ ن�شي، لأنه لو كانت التجربة ال�شوفية خارج نطاق التعبير 

 فال تتحقق الكتابة اإل لأنها تحمل في داخلها اإمكانية القراءة«.
)60(

عنها لما تحققت اإمكانية القراءة« 

وهنا يظهر مفهوم )القراءة الإنتاجيةاأو اإعادة الإنتاج(: التي ت�شعى اإلى ا�شتنباط الن�ض، وتحاول 

تجاوز ق�شرته الخارجية، وت�شعى اإلى فهمه فهًما عميًقا، وتوؤوله اعتماًدا على قدرات المتلقي، واأ�شلحته 

العلمية، والنقدية، والثقافية اعتماًدا على �شروط مو�شوعية موجودة في الن�ض نف�شه، وفي لغته، 

وهذا يقود في مرحلة متقدمة اإلى فكرة اأخرى هي امتالك الن�ض، اأي اأن المتلقي ي�شعر باأن عملية 

التاأويل عمل اإبداعي، وهذا ال�شعور ل يتحقق اإل اإذا اأح�ض باأنه ي�شهم في تكوين العمل من جديد عن 

.
)61(

طريق تاأويله، وتف�شيره، بحيث ي�شعر اأنه مالك للن�ض وم�شارك فيه 

هــ  ت�شتمد اللغة ال�شوفية اأهميتها خا�شة ظاهرة التاأويل المرتبطة بها على المتلقي، فهو �شريك 

اأ�شا�شي وفعلي في هذه اللغة وفيما و�شلت اإليه بغية تطوير ذوقه الروحي و الجمالي، مما جعله ينتقل 

من دور الم�شتهلك اإلى مرتبة ال�شريك المحاور الذي يمالأ الفراغات بل يلزم الكاتب بتركها، كما 

ي�شتطيع اأن يرغم الكاتب يوًما بعد يوم على اإ�شقاط الأقنعة اللغوية والبالغية التي طالما تدثر بها. 

لينطلق من خالل منظوره وت�شوره الذاتي اإلى تاأويل الن�شو�ض من معناها الظاهرة اإلى معاني 

باطنية مدركة اأو غير مدركة.

ز ـ يعد فعل التلقي لمثل هذه الن�شو�ض هو فعل انت�شاء ومعاناة جمالية ل يقال ول يفهم، واإنما 

يتحرك في الداخل بين ال�شطور، فهو متعة ت�شوفية اأي دخول في ح�شرة الن�ض وح�شيرته. من ثم 

59   �شعاد الحكيم، المعجم ال�شوفي، دار ندره للطباعة والن�شر، 1981م، �ض13.

60   وليم راي، المعنى الدبي، ترجمة: د. يوئيل يو�شف عزيز، دار الماأمون، بغداد، 1987م، �ض25.

61   �شامح الروا�شدة، اإ�شكالية التلقي والتاأويل، من�شورات اأمانة عمان الكبرى جمعية عمال المطابع التعاونية،ط1، 2001م، 

�ض192.
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يمكن القول باأن هذه العالقة بين المر�شل �شاحب الن�ض والقارئ هي عالقة انجذاب وتبعية ولي�شت 

عالقة تفاعل واإنتاجية. ول يكون المتلقي قادًرا على القيام بعملية التاأويل للن�ض ال�شوفي اأو اإعادة 

تاأويله اإل اإذا توافرت فيه ميكانيزمات ثالث هي:

ر�سيد لغوي وثقافي:  )1(

الن�ض  يفتر�شه  الذي  ال�شوفي،  ال�شياق  في  ال�شارب  والثقافي  اللغوي  الر�شيد  به  ونق�شد 

وي�شتح�شره المتلقي كي ي�شتطيع ا�شتيعاب الن�ض وفهمه والولوج بداخله وا�شتنباط معاني جديدة اأو 

)62(

م�شتترة ت�شاعده على اإنجاز مبتغياته.

عالم ميتافيزيقي )خيالي(:  )2(

يفتر�ض فيه المتلقي عالًما خيالًيا افترا�شًيا ي�شتطيع ا�شتيعاب ن�شه الجديد ـ الناتج عن عملية 

التاأويل الجديدة ـ وفهم ن�شو�شه الجديدة ح�شيلة ال�شتنباط الناتجة عن تجليات الن�ض ال�شوفي 

المتَلقَى.

ثقافة م�ستركة:  )3(

وهي التي تربط بين مر�شل الر�شالة والمتلقي )فرد ـ جماعة ـ مجتمع( ب�شكل دائم يوفر قدر من 

التجاوب والقدرة على فهم الن�شو�ض المتلقاة اأو الم�شتنبطة في اإطار عملية التاأويل. لتمثل عملية 

التلقي والتاأويل متوالية متغيرة ومتجددة ومتداولة داخل المجتمع ال�شوفي في اإطار م�شاحب للتجارب 

ال�شوفية الروحية وتجلياتها التي يحر�ض اأ�شحابها على نقلها من عالم الخيال اإلى عالم الحقيقة.

وختاًما.. يمكن للباحث �أن يلخ�ش �أهم نتائج هذ� �لبحث في �لنقاط �لتالية:

ينق�شم الم�شطلح ال�شوفي اإلى ظاهر له دللة �شطحية حرفية، وباطن يت�شم بلغة انزياحية  1ـ 

رمزية مجردة. كما يخ�شع الم�شطلح ذاته لجدلية التاأثر والتاأثير على حد �شواء؛ مما جعل لهذا 

ال�شطالح منابع داخلية وخارجية ومرجعيات متعددة. والتمكن منه م�شلك �شروري وخطوة 

اأ�شا�شية لفهم التجربة العرفانية والتعبير عنها. 

المتلقي الكفء هو الوريث ال�شرعي للن�ض، والن�ض هو ما يت�شكل في فهمه ووعيه، ومن ثم  2ـ 

فعملية القراءة البناءة هي عملية ا�شتك�شاف وتحاور وتعارف وتحريك لالإنتاجية والإبداع من 

خالل التفاعل التوليدي بين اإمكانيات الن�ض وقدرات القارئ ومعارفه.

62   فالقراءة عند ـ اإيكو ـ عمل ا�شتدللي ي�شتثمر مخزون الذاكرة الجمعية للحد�ض بال�شياق الذي �شتوؤكده القراءة اأو تعدله، 

بح�شب ما ي�شمح به نظام الأدلة في الن�ض. للمزيد اأنظر:

- La structure absente , Introduction à la recherchesémiotique -Paris ,1972.
- textesLectore in fabulaou la coopérationinterprétativedans les -narratifs ; Paris Grasset ,1985.

يلعب المتلقي دوًرا كبيًرا في تفعيل الن�ض حينما يخل�ض العزم في تحديد ال�شياق وفي ا�شتخال�ض  3ـ 

المعنى الذي يعود به اإلى العالم المتحرك؛ وعليه تكون نقطة التمف�شل بين �شميولوجية القراءة 

واآليات التاأويل منبثقة من ال�شعي نحو تحديد المعنى وتحديد المرجعية.

عملية التلقي هي في الأ�شل عمل م�شترك ي�شهم فيه �شاحب الن�ض ال�شوفيـ  الر�شالةـ  بخال�شة  4ـ 

التجربة ال�شوفية التي عاي�شها، وت�شهم فيه اللغة بدللتها الروحية الموحية لتجليات الن�ض 

ال�شوفي، كما ي�شهم فيه المتلقي بخبرته وتجاربه الروحية وكفائته التاأويلية. فالعالقة بين هذه 

المحاور ت�شبه بناًء هرمًيا، قمته الن�ض ال�شوفي في لغته ومعطياته، وقاعدته المتلقي وهي 

عالقة قد ل تبدو وا�شحة و�شوح الح�ض بهذا ال�شكل التنظيمي ولكنها عالقة ذهنية تفر�ض 

نف�شها على المتلقي ناقًدا اأو قارًئا اأو م�شتمًعا. وعليه فاإن الُمر�ِشَل والُمتلّقي يكونان قائمْيِن في 

فعِل الكتابِة ذاته قبل اأن يتج�ّشدا في �شخ�شْين ملمو�شْين وواقعّيين.

يعتمد عن�شر التجديد واإعادة الإنتاج اأو التاأويل على عالقة الأخذ والعطاء الم�شتمرة بين الطرق  5ـ 

ا عالقة اأخذ وعطاء وتداخل بين  ال�شوفية الم�شتركة في تراث �شعبي قومي واحد، وهناك اأي�شً

الفرد وبين تراث الطرق ال�شوفية المتباينة. وهذا التداخل اأو التفاعل هو الذي ل يدع مجاًل 

لقيام عزلة اأو تنافر بين هذه الطرق ال�شوفية، ويحولها جميًعا اإلى خاليا متفاعلة في ن�شيج 

واحد له �شفة التجان�ض والتما�شك في النهاية. فهذا التجان�ض حقيقة موجودة ملمو�شة ل تنفي 

مع ذلك الطابع الع�شوي للثقافة ال�شوفية، الذي يكفل لكل ع�شو تفرده وتميزه داخل طريقته 

ا تفاعله وتاآزره مع �شائر اأع�شاء الثقافة ال�شوفية ب�شكل عام. ال�شوفية ب�شكل خا�ض، ولكن اأي�شً

يتعذر في الوقت الحالي على كثيرين من اأتباع الطريقة ال�شوفية بو�شفهم متلقين لر�شائل �شيخ  6ـ 

الطريقة النق�شبندية )المر�شل( فهم الر�شائل التي تعتمد في ن�شو�شها على المعرفة باأ�شاليب 

واأ�شرار اللغة العربية، ف�شاًل عن اأ�شرار اللغة ال�شوفية ومكنوناتها، كلغة يختلف فيها المعنى 

الظاهري عن المعنى الباطني الذي تثار حوله العديد من الت�شاوؤلت والإ�شكالت تارة، ويكتنفه 

الغمو�ض وال�شك والقلق تارات اأخرى. لذا فقد اأ�شبح الخطاب ال�شوفي في �شورته القديمة 

اأقل تداوًل بين اأتباع الطريقة الواحدة. حيث اأ�شبحت ن�شو�شه مف�شولة عن الحا�شر. مما 

ا�شتلزم معه تغيير �شيغة الخطاب ال�شوفي لت�شبح لغة �شهلة في ثوب ع�شري يتفق وثقافة 

اأتباع الطريقة العامة حول الت�شوف وحب ال�شيخ والطريق وغيرها من الم�شطلحات ال�شوفية 

ذائعة النت�شار.
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املصــادر واملراجــع:

: ف ي�ي خبار الإ  :
ً
أول

الكريم  القراآن  كلية  وعميد  الكريم  القراآن  وعلوم  التف�شير  اأ�شتاذ  )جودة(.  النق�شبندى  المهدى  اليزيد  اأبو  محمد  1ـ 

بطنطا)�شابًقا(. اأحد اأبناء خادم ال�شيخ جودة النق�شبندي. تاريخ الزيارة: يوم الخمي�ض الموافق 2007/7/19م الليلة 

الكبيرة لمولد ال�شيخ جودة النق�شبندي.
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بيبليون، ط1، 2005م، 403 �ض، مجلد1.

ابن عربي )محي الدين(، ف�شو�ض الحكم، تحقيق: د. اأبو العال عفيفي، البابي الحلبي، القاهرة، 1946م. 3ـ  

ابن عربي )محي الدين(، الفتوحات المكية، �شبط: اأحمد �شم�ض الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1999م. 4ـ  
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ال�شديق )يو�شف(، المفاهيم والألفاظ في الفل�شفة الحديثة، الدار العربية للكتاب، تون�ض، ط2، 1980م. 9ـ  

الروا�شدة )�شامح(، اإ�شكالية التلقي والتاأويل، من�شورات اأمانة عمان الكبرى جمعية عمال المطابع التعاونية، ط1، 2001م. 10ـ  

الهجويري، ك�شف المحجوب، درا�شة وترجمة وتعليق: دكتورة/ اإ�شعاد عبدالهادي قنديل، راجع الترجمة: دكتور/اأمين  11ـ  

عبدالمجيد بدوي، مكتبة الإ�شكندرية، جماد الأولى1394هـ/ يونية 1974م.

اأمين بن فتح اهلل زاده الكردي )محمد(، تنوير القلوب في معاملة عالم الغيوب، تحقيق: نجم الدين اأمين الكردي،  12ـ  

مطبعة ال�شباح، دم�شق، 1991م.

بن اإ�شماعيل النبهاني )يو�شف(، جامع كرامات الأولياء، تحقيق ومراجعة اإبراهيم عطوة عو�ض، مطبعة البابى الحلبى،  13ـ  

القاهرة، ط3، 1984م.

بن �شليمان البغدادّي )داوود(، المنحة الوهبية في رد الوهابية، ط3، مكتبة الحقيقة، اإ�شطنبول، 1994م. 14ـ  

بن عبد اهلل  الخالدي )محمد(، البهجة ال�شنية في اآداب الطريقة العلية الخالدية النق�شبندية، تحقيق: اأحمد فريد  15ـ  
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ح�شين جودة )ناجي(، المعرفة ال�شوفيةـ درا�شة فل�شفية في م�شكالت المعرفة، دار الهادي، 2006م،  295 �شفحة. 17ـ  
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واأ�شول كل طريق ومهمات المريد و�شروط ال�شيخ وكلمات ال�شوفية وا�شطالحاتهم واأنواع الت�شوف، مطبعة الجمالية، 
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عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة الق�شيرّي )اأبو القا�شم(، الر�شالة الق�شيرّية، ط2، القاهرة، 1959م. 19ـ 
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ر�شا المظفر )محمد(، المنطق، بغداد، 1982م. 23ـ 
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 دور الصورة الفوتوغرافية
فـي توثيق اِلَرف الشعبية)*(

د. والء حمــمــد حمــمــود

ملهعد العاىلي للفنون الشعبية  عضو هيئة تدريس �ب

ية الفنون اكد�ي
أ
   �ب
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حظيت ال�شورة الفوتوغرافية بدور هام فى مجال توثيق الفنون بمختلف اأنواعها وتعدد اأ�شكالها، 

ولما كان للماأثورات ال�شعبية اأهمية كبرى ودور موؤثر فى الثقافة الن�شانية كونها عن�شرا ا�شا�شيا فى 

هيكلة وت�شكيل البناء الثقافى والجتماعى، فقد وجب توثيق تلك الماأثورات توثيقا علميا با�شتخدام 

ال�شورة الفوتوغرافية وخا�شة الحرف ال�شعبية  التى تحتاج لر�شد اأدواتها ومراحلها المختلفة بمنهج 

ي�شاير التطورات الحديثة فى هذا المجال.                                                        

وقد ات�شم مجال الت�شوير الفوتوغرافى بالتقدم الم�شتمر والمذهل فى ا�شتخدام الأ�شاليب الجديدة 

التى ابتكرها علماء الت�شوير ومن بينها قدرة العد�شة غير ال  محدودة والتقنيات العالية للكاميرات والأنواع 

المختلفة منها، مما �شاعد على التعبير عن الماأثور ال�شعبى بال�شكل الأمثل فى اطار نقل الح�شارات عبر 

الأزمنة والأمكنة المختلفة، مما �شاعد على التنوع الثقافى بين مختلف ال�شعوب .

فباتت ال�شورة الفوتوغرافيا من الأ�شا�شيات فى حياة الفرد فاأ�شبح الأن�شان فى حاجة ما�شة لت�شجيل 

وتوثيق الحقائق والمواقف الملحة، وتفا�شيل حياته واأعماله خا�شة المو�شوعات المرتبطة بالتراث والتى 

.
1

ت�شكل الوعى الأن�شانى لدى الفرد

وحتى ن�شتطيع الوقوف على الدور الموؤثر لل�شورة فى مجال توثيق الحرف ال�شعبية، فقد وجب درا�شة  

دور التكوين الجمالى الذى يحدد قدرة الم�شور على ترتيب مو�شوع ال�شورة فى اأو�شاع اأكثر راحة للعين مما 

يظهر رونق المو�شوع الم�شور، كذلك طريقة ا�شتخدام احجام اللقطات وزوايا الت�شوير والتى تلعب الدور 

الأكبر فى التعبير عن الكدر المراد اإبرازه  داخل العمل مما ي�شاعد على اإظهار المو�شوع ب�شكل جيد اأو �شىء. 

فحجم اللقطة التى تبرز اأحد الأعمال وتو�شح جماليته غير منا�شبة للتعبير عن عمل اخر، وزاوية 

الت�شوير التى تعبر عن عن�شر ما ربما تظهر هذا المو�شوع ب�شكل متوا�شع .

وللوقوف على الدور الموؤثر لل�شورة الفوتوغرافية فى توثيق الحرف ال�شعبية وجب تحديد مجموعة 

من العنا�شر على النحو التالى:ـ

الأكاديمية،  المكتبة  اللبنانية،  الم�شرية  الدار  والرقمى،  الفيلمى  ال�شحفى  الت�شوير  النجار:  الغريب  �شعيد   1

�شبتمبر 2008، �ض : 23 



9495

قواعد تكوين ال�شورة وكيفية ا�شتخدامها فى مجال توثيق الحرف ال�شعبية. 1ـ 

احجام اللقطات وتوظيفها ب�شكل اأمثل لخدمة توثيق الحرف ال�شعبية. 2ـ 

زوايا الت�شوير ودورها الموؤثر فى هذا المجال. 3ـ 

ف الصورة  أول:  قواعد تكو�ي

ال توثيق الرف الشعبية  حمب
ف

وكيفية استخداهما �
لي�ض هناك قواعد ثابته في مجال الت�شوير الفوتوغرافي اإل اأنه هناك اإر�شادات لم�شاعدتنا في 

تح�شين تاأثير ال�شور التى توثق مو�شوعات الفولكلور على المتلقى، وان كان يمكن ك�شر مثل هذه 

القواعد لغر�ض او تاأثير درامى معين .

composition :ف الصورة  قواعد تكو�ي
هى فن ترتيب العنا�شر المختلفة الثابتة المكونة لل�شورة داخل الكادر ترتيبا �شحيحا مع الحفاظ 

على التكوين الجيد، فال�شورة ذات التكوين الجيد هي ال�شورة التي تترك لدي الم�شاهد اأنطباعا 

اأقوي بمو�شوعها . وتقودنا هذه الحقيقة الي اأن الغاية من التكوين هي تدعيم التاأثير الخا�ض بال�شورة 

بغ�ض النظر عن التم�شك بقواعد معينة اأو التخلي عنها في التكوين.

فهذه الإر�شادات المتعلقة بالتكوين هى التى تعمل على  تح�شين تاأثير الم�شهد وتعبر عنه بال�شكل 

المثل وت�شاعد هذه الإر�شادات في التقاط المزيد من ال�شور، التي يتم وزنها ب�شكل طبيعي ل�شد 

النتباه اإلى الأجزاء المهمة من الحرفة ال�شعبية المراد توثيقها. وعندما تكون هذه الن�شائح ماألوفة 

لدينا �شنتعجب من مدى انت�شار معظمها اإذ اأننا �شنلحظها ب�شكل وا�شع، و�شتكت�شف ب�شهولة لماذا 

تكون بع�ض ال�شور “موؤثرة” في حين اأن بع�ض ال�شور ت�شعرك باأنها مجرد لقطات عادية.

والتكوين او الت�شميم داخل العمل هو العملية التى يتم ان�شاء اأو تكوين الأعمال الفنية من خاللها، 

وكذلك الناتج اأو المح�شلة الفنية الناتجة عن هذه العملية، فنبدع الت�شميم وندرك العملية الفنية 

.
2

ونتذوقها، وينبعث الت�شميم عن الحاجة الن�شانية لأكت�شاف المعنى والنظام

وجودة التكوين هي التي تعين القيم الجمالية كما ت�شكل الأتزان الب�شري لل�شور والتكوين الجيد 

هو الذى يراعى الب�شاطة والتباين اللونى والتماثل الب�شرى ويحقق العمق ويعبر عن قاعدة الثلث، 

ويهتم بالخطوط وانواعها والفراغ والظالل وال�شوء.

1  �شاكر عبد الحميد : الفنون الب�شرية وعبقرية الأدراك، مكتبة ال�شرة، القراءة للجميع، 2008 ، �ض:153

Simplicity  :1ـ البساطة  
كلما كان المو�شوع الرئي�شى اكبر م�شاحة كلما كانت ال�شورة معبرة اكثر عن المو�شوع المراد، 

ومعنى ذلك انه  كلما كانت ال�شورة اأكثر ب�شاطة كلما ا�شتطاعت اأن ت�شد انتباه الم�شاهد اإلى الجزء 

الأهم من ال�شورة مما يزيد قوة التوا�شل بينك وبين الم�شاهد ويمكن ان يكون الكدر اكثر ب�شاطة 

اذا قمنا بالقتراب من الج�شم المراد ت�شويره بقدر الم�شتطاع بمعزل كل �شيء في خلفية، كما يمكن 

ت�شوير الكدر ب�شكل اكثر ب�شاطة عن طريق تحديد الهدف ال�شا�شي من التقاط ال�شورة، فيجب 

ان نقوم بعزل ال�شياء، فاإن ازدحام الكادر 

وت�شتيت  الروؤية  ت�شتيت  من  نوع  �شيحدث 

الذهن على حد �شواء، ويظهر ذلك بو�شوح 

احد  نجد  رقم )1( حيث  فى �شورة  كما 

الفنانات ال�شعبيات اأثناء قيامها بالتطريز 

لزى من الزياء ال�شيوية، ونجد ان الكدر 

يظهر جزء فقط من يد ال�شيدة اأثناء قيامها 

بالتطريز مع جزء من الثياب ويظهر هنا 

�شجيج  دون  الكدر  فى  الب�شاطة  بو�شوح 

وازدحام العنا�شر داخل الكدر والتى �شيكون 

ل قيمة لها.          

The Rule of Thirds :قاعدة الثلث 
هذه القاعدة يتخيل فيها الم�شور اأن ال�شورة مق�شمة اإلى 9 اأجزاء مت�شاوية بوا�شطة خطين عاموديين 

ت�شمى  نقاط  اربع  فينتج  اأفقيين،  وخطيين 

كما  الكدر،  داخل  القوة  اأو  الجذب  بنقاط 

فى �شورة رقم )2(، اإذ ت�شير هذه القاعدة 

الموجودة  العنا�شر  اأهم  بتوجيه  القيام  اإلى 

اأو عند نقاط  في الم�شهد مع هذه الخطوط 

التقائها، وذلك �شي�شيف التوازن والجاذبية 

على ال�شورة، كما نجد باأن بع�ض الكاميرات 

ت�شيف خطوط  قاعدة الأثالث على �شا�شاتها 

حتى ي�شهل على الم�شور اأمر ا�شتخدامها.

�شورة رقم )1( ليد �شيدة اأثناء تطريزها لثياب �شيوية

)تو�شح الب�شاطة فى التكوين(

�شورة رقم )2( لقاعدة الثلث 
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ونجد مثال لذلك ت�شنيع احد 

الحرفيين لقارب خ�شبى �شغير، كما 

فى �شورة رقم )3( وتظهر نقاط 

القوة فى اربعة نقاط ا�شا�شية هى 

الكدر  التى ظهرت فيها جماليات 

حيث الحرفي وبيده القارب.  

  

     

Depth :العمق
نظًرا لأن الت�شوير الفوتوغرافي يحتوي على و�شط ثنائي البعد فاإنه يتعين علينا اختيار التكوين بعناية 

حتى يتم نقل نوع العمق الموجود في الم�شهد الحقيقي، ونقوم باإحداث عمق في ال�شورة من خالل ان يحتوى 

المو�شوع على ثالث م�شتويات وهى المقدمة والمنت�شف والخلفية. وتعد طريقة التداخل من الطرق المفيدة 

للتكوين، حيث تقوم ب�شكل متعمد على عزل جزء من المو�شوع بمو�شوع اآخر، فتتعرف العين الب�شرية بنحو 

طبيعي على هذه الطبقات و تف�شلها عن بع�شها البع�ض ب�شكل ذهني مما يوؤدي اإلى اإحداث مزيد من العمق في 

ال�شورة، ويت�شح لنا ا�شتخدام العمق داخل الكدر كما فى �شورة رقم )4( حيث نجد مجموعة من ال�شياديين 

اثناء فردهم ل�شباك ال�شيد وهذا التعاون بين ال�شياديين وبعدهم البع�ض اوجد نوع من العمق فى الكدر 

من خالل تنفيذ التكوين المنا�شب فنجد وجود مقدمة الكدر حيث ال�شياد الول اأثناء قيامه بالوقوف على 

متن المركب والأم�شاك باأول ال�شباك ومنت�شف الكدر حيث يقف باقى ال�شيادين وهم يقومون بفرد ال�شباك 

احدثت  والتى  والخليفة 

العمق اكثر بظهور البحر 

ين  د ل�شيا ا ل  ز منا و

حولهم. 

          

       �شورة رقم )4( 

لمجموعة من ال�شيادين 

اأثناء رمى ال�شباك

)تو�شح العمق(

الثالث(  قاعدة  )تو�شح  للقارب  ت�شيعه  اثناء  للحرفى   )3( رقم  �شورة 

  Contrast : ف التبا�ي
هى قوي التناظر بين ال�شدين او هو التاأثير الذي 

يتركه عدم التماثل بين هيئتين اأو �شكلين لأختالفهما 

في الحجم اأو اللون اأو الأتجاه اأو ال�شطح اأو اأي �شمة 

اأخري، وقيمة عن�شر التباين تاأتي من هذا التغير غير 

المتدرج والذي يتولد عن تجميع عنا�شر متناق�شة، 

وهو اأهم و�شائل توجيه الأنتباه الي المو�شوع ويمكن 

اأن ن�شتغل عن�شر التباين في ال�شورة بعدة طرق مثل 

التباين بين عنا�شر المو�شوع نف�شه من حيث الحجم اأو طبيعة الأج�شام اأو الملم�ض، التباين باأ�شلوب الو�شوح 

وعدم الو�شوح لأجزاء ال�شورة،  التباين في التوزيع ال�شوئي لأجزاء ال�شورة، التباين في التوزيع اللوني 

لأجزاء ال�شورة وحدة الألوان في ال�شورة بعد العمل علي اأيجاد تكوين جيد في ال�شورة يجب النظر اأخيرا 

بعين الأعتبار الي تكوين الألوان في ال�شورة ف�شواء كان الت�شوير بالأبي�ض والأ�شود اأو الملون يجب مراعاة 

، فمثال بالن�شبة للمو�شوع الرئي�شي فيجب اأن ياأخذ الأهمية بالن�شبة لتكوين الألوان فيكون لونه 
3

الألوان

مت�شبعا نقيا �شديد الو�شوح، ويظهر ذلك كما فى �شورة رقم)5( لمجموعة من المن�شوجات ال�شعبية اليدوية 

المعرو�شة داخل احد المعار�ض ال�شيوية .

Lines :الـخــطــوط     
عندما ننظر اإلى �شورة ما تتوجه اأعيننا تلقائًيا اإلى الخطوط الموجودة فيها، فمن خالل تفكيرك 

في كيفية و�شع الخطوط في التكوين ت�شتطيع اأن توؤثر الطريقة التي نرى الم�شهد فيها، فعن طريق 

توظيف الخطوط ب�شكل جيد داخل الكدر يظهر لنا مدى جاذبية المو�شوع وهناك عدة اأنواع مختلفة 

من الخطوط – كالخطوط الم�شتقيمة الفقية والرا�شية والمائلة والمنحنية وبا�شتخدام الخطوط 

بال�شكل المالئم يت�شح يحدث التاأثير الب�شرى الوا�شح على ال�شورة، ويعتبر الخط عن�شرا من 

عنا�شر الت�شميم الهامة الم�شتخدمة فى بناء العمل الفنى، والخط يحيط بالم�شاحة ويحدد الحركة 

.
4

والتجاه والفراغ 

مكتبة جرير،  الثالثة،  الطبعة  الت�شكيلى(،  الفن  فى  وا�ش�شه  ) عنا�شره  الت�شميم  ا�شماعيل:  �شوقى  ا�شماعيل   3

2005، �ض: 108 

ا�شماعيل �شوقى ا�شماعيل: الت�شميم ) عنا�شره وا�ش�شه فى الفن الت�شكيلى(، الطبعة الثالثة - المرجع ال�شابق: �ض: 50  4

�شورة رقم )5( لمجموعة من الكليم يدوى ال�شنع ) التباين(
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الفطوط املستقيمة الفقية:
    الت�شوير بالطريقة الأفقية 

والهدوء  بال�شالم  �شعور  تعطي 

الموجودة  للعنا�شر  والتوازن 

داخل الكدر والمعبرة عنه، وتكون 

عددا  واأكثر  تنوع  اأكثر  العنا�شر 

وت�شتخدم للمو�شوعات التى تظهر 

بها الم�شاحات العري�شة والتفا�شيل 

ا�شتخدام  على  والأمثلة  الأكثر، 

ت�شوير  فى  الفقية  الخطوط 

الكدرات الفوتوغرافيا كثيرة، ومن 

هذه الكادرات ت�شوير احد مراحل ت�شنيع مركبة من المراكب الخ�شبية الكبيرة والتى يظهر فيها هيكل 

مركب خ�شبى تحت الت�شنيع ب�شكل افقى يظهر تفا�شيله واجزائه المختلفة، كما فى �شورة رقم )6(

الفطوط العمودية:
     الت�شوير بطريقة را�شية يجعل الكدر اأكثر تنظيمًا 

واأقل فراغا واأكثر ن�شاطا وتكون للمو�شوعات التى يوجد 

بها م�شاحات را�شية وا�شحة، ويظهر هذا كما فى �شورة 

رقم )7( لحد الحرفين ال�شعبين داخل ور�شته وهو يقوم 

بت�شنيع احد القوارب الخ�شبية ال�شغيرة، وهو يم�شك 

بيده احد اأدواته الب�شيطة، وتظهر مالمح الكبر على 

وجهه ورغم ذلك يرتدى نظارته ويبدو عليه التركيز 

والدقة والتفانى فى اأداء عمله.

   �شورة رقم ) 7( لحرفى �شعبى ) الخطوط العمودية(

�شورة رقم ) 6( لحد المراكب الخ�شبية)الخطوط الفقية(

الفطوط املنحنية:  
     وهى توحى بالوداعة والرقة 

زادات  اذا  ولكن  وال�شماحة، 

النحناءات ب�شكل كبير دل ذلك 

وهذه   ،
5

والنحناء ال�شعف  على 

الن�شيابية  عن  تعبر  الخطوط 

والب�شاطة ويظهر ذلك عند اخذ 

�شعبى  فنان  ليد  الكادرات  احد 

يقوم بت�شكيل الفخار ويظهر مدى 

القطعة  مع  الحرفى  يد  تناغم 

الفخارية والتى يقوم بت�شكيلها، 

كما فى �شورة رقم )8(                                        

: الفطوط املائلرت
عن  المائلة  الخطوط  تعبر 

التجاهين  نحو  منبعثة  طاقة 

واح�شا�ض  والرا�شى  الفقى 

الخط المائل لدى الرائى ي�شير 

الج�شم فى طريقه  ان هذا  الى 

، فهو يحوى 
6

لل�شقوط وغير متزن

بالنحراف وربما الف�شل، ولكنها 

الفنان  وحرفية  دقة  عن  تعبر 

بت�شكيل  يقوم  عندما  ال�شعبى 

الجريد كما فى �شورة رقم )9(

     �شورة رقم ) 8( ليد ت�شكل الفخار ) الخطوط المنحنية(

�شورة رقم )9 ( ليد احد الحرفين وهو ي�شنع الجريد )للخطوط المائلة(

القى هذا البحث في الموؤتمر العلمي الدولي الثاني بعنوان: التراث وا�شكاليات الثقافة العربية المعا�شرة ، مركز   5

بحوث التراث والح�شارة ، جامعة قناة ال�شوي�ض، مايو2015م

الأكاديمية،  المكتبة  اللبنانية،  الم�شرية  الدار  والرقمى،  الفيلمى  ال�شحفى  الت�شوير  النجار:  الغريب  �شعيد   6

�شبتمبر 2008، �ض : 23 
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ف

مالية وال�رت يوظف استخداهما � وللخطوط العديد من الوظائق الب

ال الفنون مثل: حمب
تحديد م�شطح الكدر المطلوب التقاطه، فعن طريق ا�شتخدام الخطوط بالطريقة المثلى يتم  1ـ 

تحديد بدايات ونهايات العنا�شر الموجودة داخل الكدر .

تحقق وحدة التكوين ويتم ذلك عن طريق ا�شتخدام الخطوط ال�شتخدام المثل �شواء اأكانت  2ـ  

هذه الخطوط اأفقية اأو راأ�شية اأو مائلة اأو منحنية .

احداث التدرج فى الظالل واللوان داخل الكدر، و�شع كل خط فى مو�شعه ال�شحيح ي�شهم فى  3ـ  

التعبير عن الظالل واللوان المطلوبة لخدمة العمل .

تحقيق ال�شعور بالحركة، ويكون ذلك عند ا�شتخدام الخطوط فى المو�شوعات التى بها حركة  4ـ  

مثل ا�شتخدام الماكينات والدوات التى ي�شتخدمها الحرفيين .

تحقيق ال�شيادة، بو�شع الخطوط فى اماكنها ال�شحيحة ت�شود عنا�شر معينة داخل العمل وتحقق  5ـ  

فعاليتها المطلوبة.

التعبير عن تراكب الأ�شكال وتقاطعها، ويتم ذلك بو�شع الخطوط داخل عنا�شر الكدر ب�شكل غير  6ـ  

ع�شوائى فما لي�ض له فائدة او معنى يتم الغائه.

اأحداث القيم ال�شطحية والملم�شية، ويتم ذلك عن طريق ابراز ال�شطح والتعبير عن مالم�شها  7ـ  

داخل العمل.

اليهام بالبعد الثالث، وهو ما يعبر عنه العمق الذى يحدثه البعد الثالث داخل الكدر. 8ـ  

�شغل حيز الفراغ واعطائه معنى، حيث انا لكل �شىء داخل الكدر معنى حتى الفراغ لبد من  9ـ  

توظيفه لخلق المعنى.

، فلكل لون تاأثير ودلله وتنوع 
7

الف�شل بين الم�شاحات اللونية المختلفة داخل المو�شوع الواحد 10ـ 

اللوان يخلق تلك الدللت.

 

ا�شماعيل �شوقى ا�شماعيل: الت�شميم ) عنا�شره وا�ش�شه فى الفن الت�شكيلى(، مرجع �شابق ، �ض: 57  7

     Framing :الطار الطبيىع
هو ا�شتخدام الإطارات الطبيعية مثل الأ�شجار والمداخل المقو�شة والفتحات فى الكواخ والجبال 

والبحار كاطار للكدر، وبذلك نكون قد قمنا بعزل المو�شوع الأ�شا�شي عن العالم الخارجي المحيط 

به، وبالتالي �شتكون ال�شورة ذات تركيز اأعلى يقوم على جذب عينيك ب�شكل طبيعي اإلى العامل 

الأ�شا�شي للجذب فيها، ويمكن ان يكون 

هذا الطار من خالل تجمع طبيعى داخل 

الكدر لم ي�شنعه الم�شور ولكنه وجد، 

كما فى �شورة رقم )10(  والتى يظهر 

فيها مجموعة من القوارب الخ�شبية دخل 

بحيرة البرل�ض، وهم ي�شكلون بالخ�شاب 

مثلثات يظهر منها منظر مياه البحيرة 

ب�شكل رائع ومعبر.      

اط والتكرار :
ف
التناسق وال�

   ا�شتخدام التنا�شق والنماط داخل الكدرات يعمل على ال�شتمرارية والتدفق للمعنى المرجو 

، ويعمل اي�شا على اإحداث تكوينات 
8

ويكون عبارة عن تكرار عنا�شر المو�شوع داخل الكدر الواحد

ا في الحالت  �شديدة الجاذبية خ�شو�شً

اأن تكون موجودة فيها،  التي ل يحتمل 

حيث يمكننا توظيفها ب�شكل رائع عندما 

نقوم بك�شر التماثل اأو النمط بطريقة ما 

لإ�شافة نوع من التوتر و لتقديم نقطة 

 ،)Focal Point( الم�شهد التركيز في 

كما فى �شورة رقم )11(، والتى تعر�ض 

المميز  بت�شميمه  ال�شيوى  الحلى  احد 

وتكرار الوحدة يجعل التركيز اأكثر على 

الحلى ويجذب الأنتباه اليها، ويعبر عن 

التميز ودقة الت�شنيع على حد �شواء.                       

�شورة رقم ) 10( للقوارب الخ�شبية )الطار الطبيعى(

�شورة رقم )11 ( لحلى �شعبى ) التكرار( المائلة(

�شاكر عبد الحميد : الفنون الب�شرية وعبقرية الأدراك، مرجع �شابق، �ض:161  8
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Balance :التوازن
التزان هو العالقة المنظمة بين القوى المتعار�شة والفتقاد لالتزان هو اأمر يتعار�ض مع النظام، 

وهناك نوعان من التزان هما: 

ان القا�أ عىل التناسق أو التساق:  ف ال�رت
وهو يعتبر اتزان محورى قائم على محور معين ويقزم على ا�شا�ض التوزيع العادل اأو المت�شاوى 

بين الأجزاء ويخلق هذا النوع م�شاعر ال�شتقرار ووجود التكامل وال�شياغة ال�شكلية المن�شبطة.

ان القا�أ عىل عدم التناسق او التساق:  ف  وال�رت
وهو التزان الم�شع وفيه تتجمع القوى المتعار�شة او تدور حول �شكل م�شع او تتجمع على نقطة 

.
9   

مركزية فعلية او �شمنية

في  العن�شر الأ�شا�شي  بو�شع  تقم  ل 

الو�شط لتكون ال�شورة ذات جاذبية اأكبر اإل 

اأن ذلك قد يت�شبب في اإحداث منطقة فارغة 

في الم�شهد اأو قد ت�شعرك بوجود فراغ فيه، 

حيث يتعين عليك في مثل هذه الحالة اأن تقوم 

بموازنة “ثقل” المو�شوع المراد ت�شوير من 

خالل اإ�شافة مو�شوع اآخر ذو اأهمية اأقل حتى 

تمالأ الم�شاحة، كما فى �شورة رقم )12(، 

الحرفيين  احد  بين  التوازن  تظهر  والتى 

ال�شعبين اثناء قيامه بتنفيذه م�شغولته وبين مكان و�شع الماكينة والأقم�شة المنفذة والخيوط.

دمة توثيق الرف الشعبية: ا بشلك أمثل لف ام اللقطات وتوظي�ف احب

 اللقطة :
هي الوحدة الأ�شا�شية للم�شهد حيث ت�شبقها وتلحقها لقطات اأخرى، فتكون مع بع�شها وحدة 

متكاملة، تحديد اللقطة هو تحديد الحجم اأو الحيز الذي �شيحتله، اأو "يمالأه" المو�شوع من الكدر 

الفوتوغرافى الذى يتم التقاطه، والمدى اأو الم�شافة التي �شيكون عليها عند ظهوره.

�شورة رقم )12( لحد الفناين اثناء ت�شنيعه )التوازن(

�شاكر عبد الحميد : الفنون الب�شرية وعبقرية الأدراك، مرجع �شابق ، �ض:163:164   9

 very long shot اللقطة البعيدة أو الطويلرت جدا
هي لقطة ت�شتخدم لعر�ض جزء كبير من 

نعر�ض  ان  نريد  عندما  وت�شتخدم  المنظر، 

من  به  ما  بكل  ما  لمو�شوع  العامة  التفا�شيل 

اأجزاء دون التركيز على احد العنا�شر واغفال 

العن�شر الأخر، كما فى �شورة رقم )13( والتى 

يقومون  وهم  الحرفين  من  مجموعة  تعر�ض 

بت�شنيع الذهب  وكل منهم يقوم بت�شنيع الجزء 

والمرحلة الخا�شة به ب�شكل عام .

،Long shot اللقطة الطويلرت 

Full Shot أو اللقطة الاكملرت 

أو املنظر العام:
من  اقل  جزء  تغطى  التي  اللقطة  وهي 

اللقطة الطويلة جدا ولكنها اقل معلومات من 

نظيرتها كما فى �شورة رقم )14(

                             

:Medium shot اللقطة املتوسطة
   هى لقطة و�شط ما بين اللقطة العامة 

حجم  تعر�ض  انها  حيث  المكبرة  واللقطة 

من  جزء  بها  متو�شطة  �شورة  فى  الكدر 

على  اأ�شا�شًا  تركز  لقطة  وهي  التفا�شيل 

هو  الج�شم  المحيطة.  البيئة  دون  الحجم 

محور الهتمام ومركزه بالن�شبة للم�شاهد، 

كما فى �شورة رقم )15(

�شورة رقم )13 ( للقطة طويلة جدا

   long shot شورة رقم ) 14( للقطة طويلة�       

medium shot شورة رقم )15( للقطة�
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ا "اللقطة الضيقة"  �ف
أ
 �ب

ً ة Close shot:  وتوصف أحيا�ف اللقطة املك�ب
لأنها اللقطة التي تبرز التفا�شيل الدقيقة details وت�شتبعد العنا�شر الأخرى حول المنظر، 

تعد هذه اللقطة م�شدرًا هامًا لأكبر قدر من التركيز على �شىء معين كجزء �شغير من احد المنتجات 

قيامه  اثناء  الفنانين  احد  يد  من  جزء  اأو 

بت�شكيل او تنفيذ اعماله ، حيث تبرز ردود 

الأفعال التي تعبر عنها المالمح والأع�شاء، 

وتك�شف بذلك عن روح ال�شخ�شية ومزاجها 

ومواقفها الذهنية، كما تعبر عن مدى دقة 

او ال�شانع على حد �شواء، كما فى  المنتج 

�شورة رقم )16(                        

ال:ـ  هذا املب
ف

 زوا�ي التصو�ي ودورها املؤ�رش �
الزاوية التي نختارها لت�شوير غر�ض اأو مو�شوع ما، يمكن اأن ت�شتخدم كاأداة درامية هامة، توؤثر 

تاأثيرًا مبا�شرًا في الم�شاهد وت�شكل موقفه ووجهة نظره على نحو معين، وتجعله يتعاطف اأو ينفر، 

ويحب اأو يكره، ويوافق اأو يرف�ض.

: Shooting angle أو Camera angle ا زاوية اللتقاط للاكم�ي
هي زاوية الروؤية للمنظر الذي تقوم الكاميرا بت�شويره ، اأي التجاه الذي تقوم الكاميرا بالت�شوير 

منه،  وبالتالي فهي نف�ض الزاوية التي يرى الم�شاهد منها المو�شوع المراد ت�شويره وعر�شه.

العادية:  النظر او  مستوى  لقطة 

Normal angle
عين  من�شوب  م�شتوى  في  الكاميرا  تو�شع 

المتفرج وهي لقطة تمثل وجهة النظر العادية في 

روؤية الأ�شخا�ض في المنظر، ولذلك فهي لقطة 

النظر  ت�شبه  فهى  درامي محدود،  تاأثير  ذات 

بالو�شع الطبيعى لعين الأن�شان وتعر�ض المو�شوع 

كما هو فى الواقع ، كما فى �شورة رقم )17(        

close shot شورة رقم ) 16( للقطة�  

�شورة )17( لقطة م�شتوى النظر

لقطة �لز�وية �لعالية: 

High camera angle
يكون م�شتوى هذه اللقطة فوق م�شتوى النظر، ولذا فاإن تنفيذها 

يقت�شي ان يقوم الم�شور برفع الكاميرا، فيبدو �شغيرًا اأو تافهًا اأو 

عديم القيمة، فتعطى اح�شا�ض بالتقليل، او تخلق الح�شا�ض بالوحدة 

، كما فى �شورة رقم )18(.
10

او ال�شعف

لقطة �لز�وية �لمنخف�سة

 :Low camera angle
تو�شع اآلة الت�شوير في مو�شع منخف�ض بالن�شبة لل�شيء   

المراد ت�شويره،  ويقوم الم�شور بو�شع الكاميرا اإلى اأعلى فيتولد 

وموقعه  ومكانته  ال�شيء"   " اأو  "ال�شخ�ض"  باأهمية  الإح�شا�ض 

الم�شيطر، وتعطى اأح�شا�ض بالتعظيم والتفخيم والتميز والهيمنة 

وال�شيطرة ، كما فى �شورة رقم )19(.    

�للقطة �لمائلة: 

وتعرف اأحيانًا باللقطة المنحرفة ، تكون بو�شع اآلة الت�شوير في 

و�شع مائل مع توجيهها اإلى اأعلى اأو اأ�شفل. ونظرًا لأنها لقطة تلفت 

النتباه لغرابتها ، فاإنها ت�شتخدم في حالت قليلة، وخا�شة عند الرغبة 

في التعبير عن الحالت الذهنية المفاجئة، وهى 

لي�ض لها اى قيمة لت�شوير الحرف ال�شعبية، ال لو 

ا�شتخدمت فقط للتعبير فنى معين كتاثير جمالى 

كما فى �شورة رقم )20(                                     

�شورة )18( لزاوية عالية

�شورة رقم )19( لزاوية منخف�شة

�شورة رقم )20(  للقطة مائلة

عبد البا�شط �شند: فن الت�شوير التليفزيونى، حقوق الطبع محفوظة للموؤلف ، 2009   ،�ض: 102  10
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الفالصة:
يعتبر الت�شوير الفوتوغرافى فن وعلم وتطبيق وخبرة وهو اي�شا حالة مترابطة ومت�شل�شلة فى 

النواع والبتكارات، ويجب ان توظيف جميع التقنيات الحديثة الموجودة فى توثيق المو�شوعات 

المختلفة ومن اهم هذه المو�شوعات الحرف ال�شعبية والتى تظهر مو�شوع تراثنا وتو�شح جمالياته 

وتبرز مدى الثراء الذى يوجد فى مجال الحرف ال�شعبية كواحدة من اهم ما يميز مجتمعتنا العربية 

مثل الخزف والفخار والكليم والن�شيج وغيرها من المو�شوعات المتنوعة .

ول ن�شتطيع ا�شتخدام الت�شوير فى ر�شد مثل هذه المو�شوع ومعرفة الدور المميز الذى تلعبه 

ال�شورة الفوتوغرافية فى توثيق مثل هذه الحرف ال من خالل تحليل قواعد الت�شوير الفوتوغرافيا 

ب�شكل جيد ومميز والوقوف على هذه القواعد ومعرفة كيفية ال�شتفادة منها مثل الب�شاطة والتباين 

والتوازن والنماط وغيرها . 

كذلك معرفة كيفية ا�شتخدام زوايا الت�شوير المختلفة النواع من زوايا عالية ومنخف�شة وزوايا 

م�شتوى النظر واحجام اللقطات من لقطات طويلة وطويلة جدا و�شغيرة  فى التعبير عن كيفية 

ال�شتفادة منها فى توثيق الحرف ال�شعبية .

ونقف هنا على ان توظيف احجام اللقطات وزوايا الت�شوير ب�شكل علمى تقنى متقن يجعل عمليات 

التوثيق من ا�شهل ما يكون وب�شكل مميز لخدمة تراثنا فى الحفاظ عليه.

املراجع:
1ـ ��سماعيل �سوقى ��سماعيل: الت�شميم ) عنا�شره وا�ش�شه فى الفن الت�شكيلى(، الطبعة الثالثة، مكتبة جرير، 2005 

2ـ �سعيد �لغريب �لنجار: الت�شوير ال�شحفى الفيلمى والرقمى، الدار الم�شرية اللبنانية، المكتبة الأكاديمية، 

�شبتمبر 2008

3ـ �ساكر عبد �لحميد: الفنون الب�شرية وعبقرية الأدراك، مكتبة ال�شرة، القراءة للجميع، 2008 

4ـ عبد �لبا�سط �سند: فن الت�شوير التليفزيونى، حقوق الطبع محفوظة للموؤلف، 2009   

5ـ عبد �لفتاح ريا�ش: التكوين فى الفنون الت�شكيلية، الطبعة الأولى، دار النه�شة العربية.
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تعد مرحلة الطفولة"اأهم مراحل الحياة عند الإن�شان، واأكثرها خطورة، فهي تتميز عن غيرها 

ب�شفات وخ�شائ�ض وا�شتعدادات، وهى اأ�شا�ض لمراحل الحياة التالية، وفيها جذور لمنابت التفتح 

الإن�شاني: ففيها تتفتق مواهب الإن�شان، وتبرز موؤهالته، وتنمو مداركه، وتظهر م�شاعره، وتتبين 

اإح�شا�شاته، وتقوى ا�شتعداداته، وتتجاوب قابلياته مع الحياة �شلبًا اأو اإيجابًا، وتتحدد ميوله نحو 

الخير اأو ال�شر، وفيها تاأخذ �شخ�شيته بالبناء والتكوين، لت�شبح فيما بعد متميزة عن غيرها من 

.
)1(

ال�شخ�شيات الأخرى

وتنمى قدراته  به  بالطفل وتحتفي  تعتني  التي  الروافد  اأهم  اأحد  ال�شعبية  الثقافة  كما" تعد 

الج�شمانية والعقلية وتبث فيه مفاهيم تربوية تعمل على تقويمه �شلوكيًا واأخالقيًا، فكما اأن الألعاب 

التي كنا نلعبها في طفولتنا، والتي يمتد الكثير منها تاريخيًا عبر ع�شور الدولة الم�شرية القديمة، 

واحدة من تلك العنا�شر الفولكلورية التي ت�شهم ب�شكل كبير في تنمية القدرات العقلية والتخيلية 

والمهارات البدنية، وكذلك الأغاني التي تغنيها الأمهات والجدات لالأطفال اأو التي يغنيها الأطفال 

في الأفراح اأو اأثناء العمل في َجْني القطن اأو الح�شاد اأو المرتبطة باألعابهم ال�شعبية، واأي�شًا ال�شير 

ال�شعبية كال�شيرة الهاللية و�شيرة عنترة وحمزة البهلوان وفيروز �شاة و�شيف بن ذي يزن والزير �شالم 

والأميرة ذات الهمة وغيرها من ال�شير التي كانت تقدم لهم النموذج الذي يقتدون به من الأبطال 

ْثَرى العنا�شر 
َ
والفاتحين بما يتمتعون به من �شجاعة وكرم وف�شيلة؛ كانت الحكاية ال�شعبية واحدة من اأ

الفولكلورية التي تحقق المتعة والت�شلية لالأطفال، والتي ت�شهم بقدر كبير في تنمية قدراتهم، وتهذيب 

 .
�شلوكياتهم، وحثهم على القتداء بالنموذج ال�شالح، وتحذيرهم من النموذج ال�شيئ")2(

ومن هنا تت�شح اأهمية هذه المرحلة الخطرة من عمر الإن�شان؛ واإن �شئت فقل: من عمر الجماعة 

ال�شعبية، حيث اأن هذه المرحلة هي بمثابة مرحلة تاأهيل واإعداد الأع�شاء الجدد في الجماعة ال�شعبية، 

الذين �شوف يحملون على عاتقهم رفعة هذه الجماعة والحفاظ على وحدتها وترابطها ومحاربة كل 

محمد ح�شن بريغ�ض: اأدب الأطفال اأهدافه و�شماته. موؤ�ش�شة الر�شالة للطباعة والن�شر. بيروت. �ض14 .  1

الم�شرية  الهيئة  الأول. �ض9.  الجزء  الطفل في م�شر (.  الحواديت ) مو�شوعة حكايات  كتاب  توفيق:  اأحمد   2

العامة للكتاب. 2013.
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ف الدوتة والاكية:  ب�ي
لقد خلَّفت الإن�شانية على مدى التاريخ الطويل ورائها" تراثًا �شخمًا من الق�ش�ض المختلف 

الألوان يح�شبه الكثير من النا�ض مجرد مادة مرغوبة للت�شلية الممتعة وال�شمر ال�شهي، على اأنه في 

الحق اأكبر من هذا قيمًة واأعظم خطرًا، فهو تراث حافل بدلئل التجربة، و�شواهد الحكمة، ومعالم 

التاريخ، فهكذا بداأت الإن�شانية حياتها في ال�شرد الق�ش�شي يوم بداأت تتكلم، وهكذا عا�شت في بناء 

  .
هذا التراث الق�ش�شي على فطرتها وب�شجيتها بعيدًة عن القيود الجتماعية والعتبارات العرفية")6(

ولعل اأهم جن�شين من اأجنا�ض ذلك ال�شرد الق�ش�شي ال�شعبي واأكثرهما تداوًل هما الحدوتة 

والحكاية؛ اللتان يخلط بينهما الكثير من اأفراد الجماعة ال�شعبية ـ بل وبع�ض الدار�شين اأي�شًا ـ 

ويعدونهما جن�شًا واحدًا بم�شميْين مترادَفْيْن .

فم�شطلح الحدوتة" هو األ�شق الم�شطلحات بالماأثورات ال�شعبية" فالحدوتة" تعنى الحدث 

والإخبار عنه، وقد ارتبطت الحدوتة بلغة الحياة اليومية، وا�شتوعبت النموذج والمثال والطريف 

.
والخارق، ا�شتهدفت الت�شلية والترفيه والموعظة")7(

 وهى؛ كما عرفها اأحمد اأمين" تحريف لكلمة اأحدوثة في اللغة الف�شحى، ول ُتطَلق اإل على 

الق�شة باللغة العامية، وهم عادًة يفر�شون لها فر�شًا �شيغته:" كان ياما كان يا �شعد يا اإكرام، ول 

.
يطيب الحديث اإل بذكر النبي عليه ال�شالة وال�شالم" )8(

فهو بذلك يحيل ت�شميتها لأ�شلها الف�شيح ) اأحدوثة ( ويحددها بما يميزها من عتبة ا�شتهاللية 

لزمة لأدائها تقال عند بداية �شردها وهى: كان ياما كان يا �شعد يا اإكرام، ول يطيب الحديث اإل 

بذكر النبي عليه ال�شالة وال�شالم .

ويتابع �شرد خ�شو�شية الحدوتة ووظيفتها حيث يقول" تحكيها العجائز وخا�شًة بالليل حيث 

يجتمع الأطفال والن�شاء، ول تزال ُتحَكى حتى يجيء موعد النوم. وهى باب كبير من اأبواب تربية 

.
الأطفال ...." )9(

بينما يرى �شفوت كمال اأن" الحواديت ال�شعبية: هي ن�شيج متكامل ن�شجه ال�شعب مت�شمنًا: تقاليده 

. 
وت�شوراته، عاداته وتجاربه، خبرة الحياة يقدمها في اأ�شلوب فني وبناء روائي")10(

محمد فهمي عبد اللطيف: الحدوتة والحكاية في التراث ال�شعبي. ـ مجلة الفنون ال�شعبية. ـ ع9 يونيو 1969. ـ �ض 75.  6

عادل ندا: الحكاية ال�شعبية. مجلة الفنون ال�شعبية. العدد 30 ـ 31 يناير ـ يونيه 1990. �ض 29.   7

اأحمد اأمين: دائرة المعارف الم�شرية في الأمثال والق�ش�ض ال�شعبية. ـ  دار الكتاب العربي الموحد. ـ الطبعة   8

الأولى. )د.ت (. �ض 178 .

اأحمد اأمين: المرجع �شابق �ض 184.  9

�شفوت كمال: الحكايات ال�شعبية واأهمية درا�شتها. مجلة الفنون ال�شعبية. العدد الثاني اأبريل 1965. �ض 48.  10

جريت في مجالت علم النف�ض والتربية، 
ُ
ما ي�شيء اإليها اأو يهدد اأمنها، حيث" تدل درا�شات كثيرة اأ

على اأن ن�شبة كبيرة من مقومات �شخ�شية الفرد المعرفية والوجدانية وال�شلوكية تت�شكل في ال�شنوات 

الخم�ض اأو ال�شت الأولى من عمره لأن الطفولة كالكتاب المفتوح الأبي�ض ال�شفحات، ي�شجل فيه كل 

ما يود �شاحبه، اأو يرد عليه من حوادث واأحداث تعر�ض عليه اأو تقع في محيطه، اأو انطباعات ترت�شم 

في مخيلته وذاكرته .

والطفولة اأر�ٌض �شالحة لال�شتنبات، فكل ما ُيغر�ض فيها من مكارم الأخالق ومحا�شن ال�شفات، 

. 
ُكَله في م�شتقبل حياة الطفل")3(

ُ
وكل ما ُيبذْر فيها من بذور ال�شر والف�شاد، اأو الغي وال�شالل يوؤتى اأ

فاأنماط ال�شلوك التي �شوف يتبناها الإن�شان في ِكِبِره كفرد فاِعْل داخل الجماعة ال�شعبية اإيجابًا 

و�شلبًا يتم ا�شتنباتها اأثناء هذه المرحلة المهمة من مراحل عمره، مما دفع المبدع ال�شعبي الواعي 

اإلى البحث عن الحل ال�شحري الذي ينقذ جماعته من اأي خطٍر ُيحِدُق بها اأو يهدد اأمنها متمثاًل في 

التراث الفني والأدبي ال�شعبي الذي يلقى قبوًل لدى �شغار ال�شن من اأفراد الجماعة؛ حيث اأن الوظيفة 

الأ�شا�شية للثقافة هي الحفاظ على تما�ُشك وتراُبط الجماعة ال�شعبية، و" هذا التراث العظيم الذي 

تبتدعه الجماعة ال�شعبية، ل يمكن له ال�شتمرار اإل في وجود تراث �شردي مواٍز من اأ�شكال الحكى 

التي ت�شجل وتجمع وتتواتر عبر الأجيال حاملًة ر�شالة التوا�شل الزمني لهذا الإرث بين الأجيال التي 

تملك الحق في الحذف والإ�شافة لعنا�شر جديدة من عنا�شر فقدت قدرتها على تلبية الحاجات 

.
الإن�شانية، لي�شبح التراث متجددًا يتوافق مع دافع الحياة التي يعي�شها الإن�شان في ع�شره")4(

ومن خالل ما �شبق يت�شح لنا الدافع وراء حر�ض المبدع ال�شعبي الواعي على تثقيف اأع�شاء 

الجماعة ال�شعبية الجدد منذ نعومة اأظفارهم وحداثة اأعمارهم بثقافة الجماعة ال�شعبية بما تحمله 

هذه الثقافة من عنا�شر تحافظ على حياة جماعتهم وا�شتمرارها عبر الأجيال، حيث تعد عنا�شر هذه 

الثقافة بمثابة" د�شتور يتعلمون منه �شبل الحياة واأ�شاليب الحفاظ على الجماعة وتما�شكها وتطورها، 

ذلك لأن الثقافة وان اختلفت تعريفاتها؛ اإل اأنها في العمومـ  وكما في قناعتيـ  ي�شدق عليها التعريف 

الغربي، الذي يربط الثقافة بم�شطلح Culture  الإنجليزي، والذي يعرف الثقافة باأنها" مجموعة 

       .
من القيم والعادات والتقاليد والأعراف، التي يعي�ض وفقها جماعة من النا�ض اأو مجتمع ب�شرى")5(

محمد ح�شن بريغ�ض. مرجع �شابق. �ض 15 .  3

كمال الدين ح�شين: الحكى ال�شعبي واإيجابيات الثقافة ال�شعبية. مجلة الطفولة والتربية. جامعة الإ�شكندرية.   4

العدد الأول. المجلد الأول. اأبريل 2009. �ض 332.

كمال الدين ح�شين. مرجع �شابق. �ض 331 .  5
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مع قدرة الإن�شان على الكالم في اإطار ذلك المجتمع البدائي المحدود الذي ي�شم الرجل والأنثى 

.
وما لهما من �شغار")14(

ف  ولعل من اأدق التعريفات التي تناولت م�شطلح الحدوتة هو تعريف خالد اأبو الليل الذي عرَّ

الحدوتة على اأنها" ن�ض �شردي ق�شير تتناقله الجماعة ال�شعبية، له بناء �شكلي محدد. معظم رواته 

من الن�شاء، ومعظم جمهوره من الأطفال. للخوارق فيه الدور الأكبر. فمو�شوعه عبارة عن بقايا 

.
ديانات واأ�شاطير قديمة، ويرتبط باأداء وظائف اأ�شا�شية كالتعليم والمحاكاة والت�شلية")15(

اأما الحكاية ال�شعبية فتعرفها المعاجم الألمانية باأنها" الخبر الذي يت�شل بحدث قديم ينتقل 

عن طريق الرواية ال�شفوية من جيل لآخر، اأو هي خلق حر للخيال ال�شعبي ين�شجه حول حوادث مهمة 

و�شخو�ض ومواقع تاريخية. اأما المعاجم الإنجليزية فتعرفها باأنها هي حكاية ي�شدقها ال�شعب بو�شفها 

حقيقة، وهى تتطور مع كل الع�شور وتتداول �شفاهًا، كما اأنها قد تخت�ض بالحوادث التاريخية ال�شرف 

اأو بالأبطال الذين ي�شنعون التاريخ .

وعلى هذا فاإن التعريفين ي�شتركان في اأن الحكاية ال�شعبية ق�شة ين�شجها الخيال ال�شعبي حول 

حدث مهم، واأن هذه الق�شة ي�شتمتع ال�شعب بروايتها وال�شتماع اإليها اإلى درجة اأنه ي�شتقبلها جياًل 

 .
)16(

بعد جيل عن طريق الرواية ال�شفوية 

بينما عرفها عبد الحميد بورايو على اأنها" اأثر ق�ش�شي ينتقل م�شافهة اأ�شا�شًا، يكون نثريًا يروى 

اأحداثًا خيالية ل يعتقد راويها ومتلقيها في حدوثها الفعلي، و تن�شب عادة لب�شر وحيوانات وكائنات 

.
خارقة، تهدف اإلى الت�شلية وتزجية الوقت والعبرة")17(

وياأتي تعريف �شفوت كمال للحكاية ال�شعبية باأنها" ت�شوير للحياة الواقعية باأ�شلوب واقعي اأو 

بتجريد الأحداث واإعطائها �شبغة خيالية .. اأو بت�شارب الأحداث وتناق�شها، حتى ت�شبح �شيئًا فوق 

.
عالم الواقع .. واأعلى من التجربة الملمو�شة" )18(

اأما خالد اأبو الليل فيرى اأن الحكاية ال�شعبية هي" ن�ض �شردي ق�شير تتناقله الجماعة ال�شعبية؛ 

يتحدد مو�شوعه اعتمادًا على ال�شياق الأدائي الذي يوؤدى فيه، وتتفاوت درجة �شدقه التاريخي من 

.
نوع فرعى لآخر")19(

14  محمد فهمي عبد اللطيف: مرجع �شابق �ض77 وما بعدها .

خالد عبد الحليم اأبو الليل:  الحكاية ال�شعبية: درا�شة ميدانية فى محافظة الفيوم. ـ ر�شالة ماج�شتير. ـ  اإ�شراف   15

اأ.د اأحمد على مر�شى. جامعة القاهرة 2003.  �ض 120.

نبيلة اإبراهيم: اأ�شكال التعبير في الأدب ال�شعبي. ـ دار نه�شة م�شر للطباعة والن�شر. ـ القاهرة. ـ �ض 91 وما بعدها.  16

عبد الحميد بورايو، الأدب ال�شعبي الجزائري، دار الق�شبة للن�شر، الجزائر، )د ت ط(، �ض 185.  17

�شفوت كمال. مرجع �شابق. �ض 40 .  18

خالد عبد الحليم اأبو الليل. مرجع �شابق. �ض 118 .  19

ويرى عبد الحميد يون�ض اأي�شًا اأن الحدوتة" هي تحريف لكلمة اأحدوثة في اللغة الف�شحى، وتدل 

على الحكاية ال�شعبية التي ُت�شَرد على الأطفال خا�شة، ولهذا الفن الق�ش�شي تقاليد في ال�شتهالل 

. 
)11(

وفى التمهيد لبع�ض ال�شخ�شيات، ويغلب عليه نهج خا�ض في ال�شرد باللهجة العامية

وهو بذلك يخلط بين فن الحدوتة وفن الحكاية ال�شعبية اإل اأنه يتفق مع اأحمد اأمين في تحديد 

خ�شو�شية الحدوتة وتفّردها بالعتبة ال�شتهاللية المتعارف عليها داخل الجماعة ال�شعبية .

ويرى با�شكوم اأن" الحواديت ال�شعبية عبارة عن حكايات نثرية ُمخَتَلَقة، ول ُيمكن اعتبارها عقيدة 

جامدة Dogma اأو تاريخًا ول اأن ناأخذها على محَمل الجّد. وهذه الحكايات قد تكون حدثت اأو 

لم تحدث. ومع ذلك، وعلى الرغم من اأنها، كما ُيقال ُتحَكى للت�شلية، فاإن لها وظائف اأخرى اأكثر 

اأهمية، كما توحي لنا فئة الحواديت ال�شعبية ذات المغزى الأخالقي. ويمكن و�شع هذه الحكايات 

.
داخل اأي زمان ومكان")12(

وهو يرى اأن ت�شميتها بـ حواديت الجنيات Fairy Tales يعد و�شفًا غير مالئم نظرًا لأن الجنيات 

ل تظهر في معظم الحواديت، حيث اأن الحواديت عادًة ما تحكى مغامرات ل�شخ�شيات اإن�شانية اأو 

حيوانية. كما اأنه يرى اأنه يمكن التمييز بين اأنواع فرعية من الحدوتة ال�شعبية مثل: حواديت الب�شر، 

وحواديت ال�شطار والمخادعين، والحواديت غير القابلة للت�شديق، والحواديت التي تنطوي على 

 ،Fables ماآزق، وق�ش�ض ال�شيغ والحواديت الأخالقية، والحواديت التي ُتروى على ل�شان الحيوان

حيث من الأف�شل ت�شنيفها على اأنها حواديت بدًل من اأن ت�شنف جنبًا اإلى جنب مع الحكايات 

الخرافية والأ�شاطير.  

بينما يقدم اأحمد توفيق تعريفًا محددًا ومب�شطًا للحدوتة كنمط �شردي متطور عن المروية ـ  

وهى نمط من الحكى يتناول بع�ض الحوادث التي تتعلق باأ�شخا�ض اأو اأمكنة ـ  حيث يقول اأنها" نمط 

من الحكى الب�شيط المحكم الموؤلَّف من بداية وحَدث ونهاية، فعندما تتطور المروية وت�شبح نمطًا 

حكائيًا يخرج من دائرة الفردية اإلى نمط تتناوله الجماعة ال�شعبية في قرى ومدن متعددة، ن�شميها 

. وهو بذلك ي�شترط تداول المروية وانت�شارها على نطاق جغرافي اأو�شع حتى يعترف بها 
حدوتة")13(

كحدوتة .

د والأ�شبقية في الن�شوء بقوله اأن الحدوتة"  بينما يمنحها محمد فهمي عبد اللطيف خا�شية التفرُّ

هي اأول لون من األوان ال�شرد الق�ش�شي عرفته الإن�شانية في طفولتها الأولى، فقد ن�شاأت الحدوتة 

11  عبد الحميد يون�ض: معجم الفولكلور. مكتبة لبنان. 1982. �ض113. 

12  وليام با�شكوم: الأ�شكال الفولكلورية: الحكايات النثرية، ترجمة محمد بهن�شى. مجلة الفنون ال�شعبية العددان 

64،65 يوليو ومار�ض 2003/2002. �ض 100.

13  - اأحمد توفيق: مرجع �شابق. �ض 22.
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وهى ُتعتبر من اأكثر ال�شفات المميزة لكل مجتمع، حيث اأن لكل مجتمع قيمه المميزة له، والقيم" 

ما هي اإل انعكا�ض لالأ�شلوب الذي يفكر الأ�شخا�ض به في ثقافة معينة، وفى فترة زمنية معينة. كما اأنها 

هي التي توجه �شلوك الأفراد واأحكامهم واتجاهاتهم فيما يت�شل بما هو مرغوب فيه اأو مرغوب عنه 

من اأ�شكال ال�شلوك في �شوء ما ي�شعه المجتمع من قواعد ومعايير. وقد تتجاوز الأهداف المبا�شرة 

.
لل�شلوك اإلى تحديد الغايات المثلى في الحياة")23(

ومن المعروف اأن هناك الكثير من ال�شتعدادات الفطرية لدى الإن�شان تتحكم في �شالحية انتقال 

هذه القيم من �شخ�ض اإلى اآخر  فانتقال الأفكار )الإدراكات( من �شخ�ض اإلى اآخر تحت �شروط 

معينة يدخل في باب ال�شتهواء، ويتطلب انتقال الفكرة اأو الوجدان اأو ال�شلوك وجود طرفين على 

الأقل، وي�شمى الطرف الذي تنتقل منه الحالة النف�شية" الموؤثر" اأما الطرف الآخر الذي تنتقل اإليه 

هذه الحالة فاإنه يدعى" المتاأثر"، ال�شتهواء نوعان، هما: ا�شتهواء ال�شلوك وا�شتهواء الكالم والنوع 

الذي يعنينا هنا هو ا�شتهواء ال�شلوك ويتطلب اأن يكون ال�شخ�ض الموؤثر موؤمن بفكرته ممتلىٌء بها .

ويمكن الإفادة من قابلية الطفل لال�شتهواء في نقل الخبرات والقيم اإليه؛ بحكم قلة ن�شج الطفل 

العقلي وقابليته لمت�شا�ض الأفكار ممن يكبرونه وتحديد ال�شلوك المقبول وغير المقبول، ويتم هذا 

المت�شا�ض دون ق�شد، ومن هذا نفهم اأن ال�شتهواء له اأثر كبير في حفظ التراث من جيل اإلى جيل، 

ولكن ل يعنى هذا محاولتنا لالعتماد على ال�شتهواء لقتل القوى النقدية للطفل، ولكن يجب اأن ُيترك 

.
)24(

المجال للطفل للمناق�شة والتاأمل والتعليل 

والقيم هي عبارة عن" معنى ينطوي على م�شمون واقعي اأو ت�شور وا�شح اأو م�شمر من الجماعة 

اأو الفرد يحدد نظرتهم لما هو مرغوب فيه بناًء على المعايير التي تعلمها الفرد من الجماعة، ووعاها 

 .
من الخبرات التي اكت�شبها من الحياة")25(

جناس ال�دية وسيلرت اتصال: 
أ
ال

الأجنا�ض ال�شردية الق�ش�شية من عنا�شر الأدب ال�شعبي الذي يعتبر في مجمله �شكاًل من اأ�شكال 

الت�شال، الذي ُيعرف نظريًا باأنه" العملية التي تنتقل بها اأو بو�شاطتها المعلومات والخبرات بين فرد 

واآخر اأو بين مجموعة من النا�ض وفق نظام معين من الرموز، وخالل قناة اأو قنوات اأو طرق تربط 

بين الم�شدر اأو المر�شل والمتلقي اأو فئة المتلقين، واعتبرت عملية الت�شال هذه طريقًا للتعاي�ض 

القاهرة. 1978. �ض 234.

عبد اللطيف محمد خليفة: ارتقاء القيم. �شل�شلة عالم المعرفة. الكويت. كتاب رقم 160.ـ اأبريل 1992. �ض 14.  23

عبد العزيز القو�شى: علم النف�ض: اأ�ش�شه وتطبيقاته التربوية. مكتبة النه�شة الم�شرية. 1954. �ض 158 وما   24

بعدها.

فوزية دياب: القيم والعادات الجتماعية. دار الكاتب العربي للطباعة والن�شر. القاهرة. 1966. �ض 43،47.  25

ومن خالل التعريفات ال�شابقة يت�شح لنا اأن الحدوتة تعد بمثابة �شورة اأولية من �شور ال�شرد 

ال�شعبي تنا�شب الأطفال في مراحلهم العمرية الأولى، بينما تعد الحكاية اأكثر تطورًا واأكثر عمقًا 

واأكثر تعقيدًا وت�شعيدًا في م�شتوى الأحداث، حيث اأنها قد ن�شاأت" على امتداد الحدوتة مرحلة ثانية 

.
في حياة الإن�شان الق�ش�شية، بعد اأن نمت قدرته على ال�شرد والتخيل والمحاكاة والتعبير")20(

 : ال�د القصىص الشع�ب وغرس الق�ي

ت�شطلع الأجنا�ض ال�شردية  الق�ش�شية المتمثلة في الحدوتة والحكاية ال�شعبية باأداء وظيفة مهمة 

فاعلة حيث ُتعدُّ جزءًا من معتقدات ال�شعوب وثقافاتهم وعاداتهم، ابتدعها الخيال ال�شعبـي، للتعبير 

عن حكمته وتجربته في ت�شوير اأحداث الحياة، واأ�شاليب المعي�شة. 

ولقد فطن المبدع ال�شعبي لأهمية هذه الأنماط من ال�شرد الق�ش�شي والوظيفة التي من الممكن 

ن جميع القيم النبيلة التي يرى اأنها لزمة لتما�شك جماعته ال�شعبية داخل �شياق  اأن توؤديها، ف�شمَّ

الحواديت اأو الحكايات، ليتعاطاها الطفل ب�شورة غير مبا�شرة تحا�شيًا لتلقينه  تلك القوانين بالأمر 

المبا�شر حتى ل يلفظها ويثور عليها، ولقد �شاغ هذا المبدع ت�شل�شل الأحداث و�شاقها لتوؤدى غر�شه 

المن�شود، واتخذها  اأداًة لغر�ض القيم الثقافية المنا�شبة وتر�شيخها، وتاأ�شيل العالقات الجتماعية 

الإيجابية، والمحافظة على الموروث الجماعي، ونقله اإلى الأجيال، اإ�شافة اإلى دورها في الإمتاع 

والت�شلية والترفيه.

وكما يقول Bruno Beltelheim" اإن �شرد الحكاية والتعبير عن كل ال�شور التي ت�شملها هو 

زرع حبات �شيثمر بع�شها في عقل الطفل، بع�شها يبداأ عمله فورًا في �شعور الطفل، وينمو بع�شها 

الآخر في الال�شعور، وتثبت حبات اأخرى طوياًل اإلى اأن ي�شل عقل الطفل اإلى درجة مالئمة لنموها، 

ولن يكون لحكايات اأخرى اأية جذور. ولكن الحبوب التي وقعت على الأر�ض المنا�شبة �شتتفتح ورودًا 

جميلة واأ�شجارًا �شلبة؛ اأي اأنها �شتعطى القوة لم�شاعر مهمة، و�شتنتج مجالت جديدة، و�شتغذى 

.
الآمال و�شتنق�ض الأحزان مما يثرى الطفل الآن ودائمًا")21(

فالقيم Values هي" مفهوم يميز الفرد اأو يميز الجماعة التي ينتمي اإليها ويحدد ما هو مرغوب 

.
فيه وجوبًا، ويوؤثر في انتقاء اأ�شاليب العمل وو�شائله وغاياته")22(

محمد فهمي عبد اللطيف: كالم عن الحدوتة والحكاية. مجلة الفنون ال�شعبية. العدد 11 دي�شمبر 1969. �ض 42.  20

غراء مهنا: �شورة الطفل في الحكاية ال�شعبية" ال�شفوية اأو المكتوبة". مجلة الفنون ال�شعبية. عدد 58ـ59 يناير   21

ـ دي�شمبر 1998. �ض 41. 

جابر عبد الحميد جابر، �شليمان الخ�شري ال�شيخ: درا�شات نف�شية في ال�شخ�شية العربية.  مطبعة عالم الكتب.ـ   22
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قدرة الراوية على مراعاة مقت�شى الحال من الإيجاز اأو التطويل .. 3

المهارة في التلوين ال�شوتي . 4

القيام بمتطلبات �شياق الحكى، من مراعاة للتفاعل بينه وبين الجمهور / مع تمثله لثقافة . 5

.
)30(

بيئته، حيث تختلف درجة هذا التمثل من فرد لآخر داخل الإطار الثقافي المعين

بينما ت�شيف ن�شوى �شعالن اأربعة عنا�شر اأخرى وهى :

�شالمة النطق والبالغة .. 1

المنطق الموؤثر والمقبول والقدرة على الإقناع .. 2

القناعة بالر�شالة التي يريد اإر�شالها .. 3

ال�شتماع . 4 الأطفال  يف�شل  التي  اأي  المتلقين،  الأطفال  في  وخا�شًة  الموؤثرة  ال�شخ�شية 

.
)31(

وال�شتمتاع بطريقة حكيها 

ويت�شح من خالل ما �شبق اأن هناك بع�ض الو�شائل الخا�شة باأداء الراوي للحكايات، والتي توؤدى 

اإلى قوة تاأثيره في المتلقين ونجاحه في اإي�شال ر�شالته وتحقيق مهمته يوجزها محمد ح�شين هالل 

في الآتي :

التلوين ال�شوتي: وذلك بتقليد �شوت �شخو�ض الحدوتة �شواًء كانوا رجاًل اأو اأطفاًل اأو ن�شاء . 1

عجائز، ومحاكاة �شوت الرياح اأو الطيور .

درجة ال�شوت ارتفاعًا وانخفا�شًا بما ينا�شب الحدث المروى .. 2

الإ�شارات والإيماءات والأداء التمثيلي با�شتخدام الوجه واليدين والأ�شابع .. 3

النظرة المعبرة عن الحالت النفعالية المختلفة) خوف ـ اندها�ض ـ �شعادة ـ رعب ـ األم ـ . 4

ندم ـ فرح ... اإلخ ( .

ا�شتخدام الأدوات الم�شاعدة ) الع�شاـ  الحبلـ  جريدة نخلـ  القرع على الخ�شبـ  الدق على . 5

الأر�ض اأو ج�شم معدني كال�شفيح وغيره من الأدوات القريبة من الموؤدى ( .

ا�شتخدام الج�شم في تج�شيد الم�شهد من الراأ�ض اإلى الجذع في حركات تعبيرية .. 6

الدق بالقدمين لإحداث �شوت قوى يتالزم مع حدث يعبر عن ال�شراع والقوة اأو تج�شيد . 7

.
)32(

�شخ�شية بطل ح�شر فجاأة 

ون�شتطيع اأن ُنجِمل  م�شادر تلقى الحدوتة / الحكاية وانتقالها في ثالث م�شادر :

م�شدر اأعلى في المرحلة العمرية. ) كاأن يتلقاها الطفل من جدته اأو اأمه اأو معلمته  اأ و اأحد . 1

30  - المرجع ال�شابق: �ض35 .

31  - ن�شوى �شعالن: مرجع �شابق. �ض 90 .

محمد ح�شين هالل: مرجع �شابق. �ض36 .  32

 
الجتماعي واأ�شا�شًا للم�شاركة في المعرفة الب�شرية و�شبياًل ل�شتمرارية الح�شارة")26(.

وت�شتمل العملية الت�شالية على خم�شة عنا�شر اأ�شا�شية هي :

1 . An initiator المر�شل اأو الم�شدر اأو القائم بالت�شال

2 .The message   الر�شالة

3 .A vehicle  Medium ،Channel ،القناة اأو الو�شيلة

4 . A recipient ،Audience ،Receiver الم�شتقبل اأو المتلقى

5 ..
)27( 

 Feedback رجع ال�شدى اأو التغذية الراجعة اأو التغذية العك�شية

وحتى تنجح هذه العملية الت�شالية فالبد اأن تتحقق بع�ض ال�شروط في كل عن�شر من عنا�شر 

الت�شال ال�شالفة الذكر نلخ�شها في النقاط التالية :

 املرسل :
وهو ال�شخ�ض القائم بعملية الحكى اأو ال�شرد �شواًء اأكانت الجدة اأو الأم اأو المعلمة اأو اأحد اأقران 

الطفل، فاإن" الموؤدى هو جوهر الظاهرة الق�ش�شية في الأداء عمومًا في اإطار العنا�شر المت�شافرة 

 .
) الموؤدىـ  الن�ضـ  المتلقي ( بح�شب ترتيب اأهميتها، دون ا�شتغناء لعن�شر عن العنا�شر الأخرى")28(

علمًا باأن عملية ال�شرد تتطلَّب موهبة خا�شة لدى ال�شخ�ض الذي يقوم بهذه العملية حتى ي�شتطيع 

اأن يقوم بمهمته على الوجه الأكمل ويوؤثر في الطفل     )الَمْروى له(، وذلك حتى يتحقق الهدف 

المن�شود، وفى النهاية فاإن        " الجماعة هي التي تحدد معايير المهارة والموهبة في رواية الحكايات 

.
ال�شعبية وغيرها من اأنواع الأدب ال�شعبي بالتفافها حول راٍو معين وان�شرافها عن راٍو اآخر" )29(

ولكن اإذا لم ُتَتْح للجماعة ال�شعبية فر�شة العثور على ذلك الراوي الموهوب فاإنهم وبال اأدنى �شك 

�شيتقبلون الرواية اأيًا كانت موهبة الراوي .

د على اأ�شا�ض ما يلي:  وعلى هذا فاإن عنا�شر امتياز الرواة يمكن اأن ُتَحدَّ

الح�شيلة التي تحملها الراوية من الحكايات .. 1

درجة اإجادة اأداء هذه الحكايات والقدرة على تو�شيلها .. 2

اأحمد محمد المعتوق: الح�شيلة اللغوية: اأهميتها ـ م�شادرها ـ و�شائل تنميتها. �شل�شلة عالم المعرفة. المجل�ض   26

الوطني للثقافة والفنون. الكويت. الكتاب رقم 212. �ض 71 .

ن�شوى محمد �شعالن: الحدوتة و�شيلة ات�شال. �شل�شلة الدرا�شات ال�شعبية ـ الهيئة العامة لق�شور الثقافة.  العدد   27

163. 2014. �ض 89.

محمد ح�شين هالل: الأداء في الحكاية ال�شعبية. مجلة الفنون ال�شعبية. العدد 94ـ 95  اأبريل ـ �شبتمبر 2013. �ض 31.  28

المرجع ال�شابق: �ض 34 .  29
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الإعالم بنهاية الحدوتة :. 2

دائمًا ما تلجاأ الراوية في نهاية الحواديت اإلى �شرد قوالب ثابتة تقال في نهاية كل حدوتة اإعالمًا 

منها لجمهورها بانتهاء الحدوتة ومنها :

بياْن وبناْت .أ.  وعا�شوا ف َتَبات وَنباْت .. وَخلِّفوا �شُ

توَته توَته .. ِفْرِغت الَحّدوَته .. ِحْلوه وّل َمْلتوَتة .ب. 

ة .ج.  وتوتة توتة فرِغْت الحدوتة .. ولو كانت طاقيتي مهريِّ

ية . ـة  ..  من عند خالتي �ِشرِّ      كنت َمليتها كيلو �ِشعريِّ

خلق حالة من ال�شتمتاع ناتجة عن تفاعل الجمهور مع اأحداث الحدوتة بم�شاركتهم للراوية . 3

مة . في غناء هذه القوالب المنغَّ

وذلك بغناء مقطع منغم يتردد مرارًا اأثناء اأحداث الحدوتة؛ كما في حدوتة المعزة والديك 

والحمار، التي تحكى اأن فالحًا يمتلُك حمارًا وعنزًة وديكًا وفى �شباح اأحد الأيام اكت�شَف �شرقة 

ه ليطعم به حيواناته، ولما �شاأل الحيوانات َمن الذي اأكل البر�شيم اأنكروا جميعًا  البر�شيم الذي اأعدَّ

ورددوا تباعًا �شيغة َق�َشْم باأنهم لم ياأكلوه؛ حيث بداأ الديك قائاًل :

اإن ُكْنت َكْلُته ..  َكاْك َكاْك     ) ب�شوت �شياح الديك (

وّل �شربُتـه  .. َكاْك َكاْك

ـى .. َكاْك َكاْك يرميني َربِّ

في بير ُبويَره .. َكاْك َكاْك

�شهرين وليلة .. َكاْك َكاْك

وقفز ليعبر البئر فنجا ولم ي�شقط، واأتى دور العنزة لتردد نف�ض الق�َشم قائلًة :

اإن ُكْنت َكْلُته .. َماْء َماْء     ) ب�شوت ُثغاء الماعز (

وّل �شربُتـه  .. َماْء َماْء     

ـى .. َماْء َماْء      يرميني َربِّ

في بير ُبويَره .. َماْء َماْء     

�شهرين وليلة .. َماْء َماءْ    

وقفزت لتعبر البئر فلم ت�شقط، واأتى دور الحمار ليردد نف�ض الَق�َشم قائاًل :

اإن ُكْنت َكْلُته .. َهاْء َهاْء     ) ب�شوت نهيق الحمار (

وّل �شربُتـه  .. َهاْء َهاْء

ـى .. َهاْء َهاْء يرميني َربِّ

من يكبرونه في المرحلة العمرية( .

م�شدر م�شاو في المرحلة العمرية. ) كاأن يتلقاها الطفل من اأحد اأقرانه من الجيران اأو . 2

زمالئه في المدر�شة ( .

من م�شدر اأدنى في المرحلة العمرية. وهذا الم�شدر قليل الحدوث   ) كاأن يتلقى الطفل . 3

الحدوتة / الحكاية من اأحد اأقرانه كما �شبق اأو من معلمته ويعيد روايتها لأمه اأو من يكبرونه 

في المرحلة العمرية داخل نطاق الأ�شرة، هذا في حالة عدم معرفتهم بهذه الحدوتة لتكون 

بمثابة اإ�شافة لمخزونهم المعرفي ( .

الرسالرت :
          وهى عبارة عن الحدوتة اأو الحكاية المروية للطفل، ويجب اأن تتوافر فيها ال�شروط التالية: 

�شهولة اللغة وو�شوح الألفاظ.. 1

اأن يكون �شياقها خاليًا من التكرار والح�شو الزائد الذي ي�شتت الطفل.. 2

اأن تكون منا�شبة لمرحلة الطفل العمرية .. 3

اأن تخاطب عقل ووجدان الطفل وتبرع في ا�شتمالته وا�شتثارة عواطفه .. 4

ي إيصال الرسالرت :
ف

التنغ�ي املوسي�رت ودوره �
كثيرًا ما يحر�ض المبدع ال�شعبي على ا�شتخدام ال�شجع اأو التنغيم المو�شيقى لبع�ض العبارات 

التي َتـِرُد على ل�شان اأحد اأبطال الحدوتة؛ اأو تلك التي تاأتى على ل�شان الراوي �شواًء في بداية اأو نهاية 

اأحداث الحدوتة، وذلك لأهداٍف معينة نذكر منها على �شبيل المثال :

الإعالم ببداية الحدوتة: ويعدُّ ذلك بمثابة اإعالم للجمهور الم�شتمع للحدوتة ببداية الأحداث . 1

حتى ي�شتعد لال�شتماع والإن�شات الجيد، وغالبًا ما يكون ذلك عبارة عن العتبة ال�شتهاللية 

المفتتحة للحدوتة مثل :

كــــان يامـــا كــــاْن

يــا �شــاده يـــا ِكـــراْم    ) ويقول بع�شهم: يا �شعد يا اإكراْم (

ول ِيْحَلـــــــى الكـــالْم

اإل بِذْكر النبي عليه ال�شالُة وال�شالْم
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طعامًا لالأب؛ اأما الأخت المقهورة على اأخيها فاإنها لم ت�شتِطع البْوح بجريمة زوجة اأبيها لأنها هددتها 

 ولم 
)34(

بنف�ض م�شير اأخيها، فلم يُك في مقدورها اإل اأن تجَمع ِعظام اأخيها  لتدفنها اأ�شفل الزير

ْح جريمة هذه المراأة اإل الطفل المذبوح نف�شه، حيث خرَج من المكان الذي دفنت فيه عظاَمُه  يف�شَ

على هيئة ع�شفور اأخ�شْر ي�شرح جريمة هذه المراأة ويطالب بالق�شا�ض منها حيث يقول:

ْر ْر َلْخ�شَ اأنا الع�شفور َلْخ�شَ

ه واتَمْخَطْر كَّ اأم�ِشى ع ال�شِّ

ومرات ابويا َدَبِحْتِنْى

وابويا الَعْر�ض َكْل َلْحِمى

ِمى ت َع�شْ واختى العزيَزه لمَّ

 اإل حينما ي�شمعُه الجميع ويقت�شون من زوجة 
ُ
ويظل هذا الع�شفور ي�شُرُخ بهذه الكلمات ول يهَداأ

الأب ثاأرًا لهذا الطفل الم�شكين .

د لنقطة التحوُّل في �شياق الأحداث �شعيًا اإلى الو�شول . 6 ت�شليط ال�شوء على الر�شالة التي تمهِّ

للنهاية المنطقية والمقبولة للحدوتة :

َف المبدع ال�شعبي �شخ�شية الع�شفور الأخ�شر التي وردت في اأحداث الحدوتة ال�شابقة  فكما وظَّ

ى دور ال�شوت الُمطاِلب بالثاأر للمقتول والق�شا�ض من قاتِله؛ نِجْده وبنف�ض طريقة التوظيف  لتوؤدِّ

يختلُق �شخ�شية اأخرى تدافع عن البطل وت�شعى جاهدًة لإي�شال �شوته عندما تنقطع به ال�شُبل وتحوُل 

الأزمنة والأمكنة بل والب�شُر اأي�شًا بينه وبين من يحب .

ففي حدوتة �شلي�شله اأي�شًا عندما علمت زوجة الأب اأن �شبب جمال �شلي�شله يتمثل في �شديقتها 

البقرة التي تاأخذ منها ك�شرات الخبز البالية المتعفنة التي تمنحها اإياها زوجة الأب ال�شريرة كطعام 

وتحوّلها اإلى فطيرة طازجة وجميلة تاأكلها �شلي�شله فيزداُد وجهها جماًل يومًا بعد يوم، فما كان من 

زوجة الأب ال�شريرة اإل اأن قررت حرمان �شلي�شله من هذه ال�شديقة بادعاء مر�شها واإ�شرافها على 

ّر على اأن �شفاءها لن يكون  الهالك، والتفاق مع اأحد اأقربائها على اأن يقوم بدور الطبيب واأن ُي�شِ

اإل بذبح هذه البقرة، وهنا ُتذَبْح البقرة وتجمع �شلي�شله عظامها ـ حزنًا على �شديقتها البقرة، ووفاًء 

لها ـ وتدفنها في مكاٍن ما .

وعندما تت�شاَعد الأحداث ويقع الأمير في حب �شلي�شله ويذهب ليتزوجها، فاإن زوجة الأب 

ال�شريرة ُتَدّل�ُض عليه، وتقوم ب�َشجْن �شلي�شله في َمْخَزن ال�شعير وت�شع ابنتها خنيف�شه مكانها في الهوَدْج 

اإناء فخاري ي�شتخدم لحفظ مياه ال�شرب والحفاظ عليها باردة، حتى في درجات الحرارة العالية .  34

في بير ُبويَره .. َهاْء َهاْء

�شهرين وليلة .. َهاْء َهاْء 

ِرَقة والَحْلُف الكاِذْب،  وقفز محاوًل عبور البئر ف�شقط فيه ونال جزاء َذْنبيِن اقترفهما هما ال�شَّ

م ب�شوت كل واحد من  ى هذه الحدوتة بم�شاركة الأطفال الذين يرددون هذا الن�ض الُمنغَّ وتوؤدَّ

الحيوانات ال�شابقة مما ي�شنع حالة من البهجة والتفاعل بين الجمهور والراوية، وت�شاعد هذه الحالة 

من التفاعل على تقبُّل الر�شالة والبعد عن القيم ال�شلبية المذكورة وتَجنُّب الوقوع فيها.

التاأكيد على مفاهيم تربوية اأو دينية معينة؛ حتى يتيقن الجمهور الم�شتمع للحدوتة ـ وهو . 4

طبعًا من الأطفال ـ اأن اللتزام بهذه التعاليم دائمًا ما يكون �شببًا للنجاة .

ففي حدوتة �شلي�شله وحينما عزمت زوجة الأب على التخلُّ�ض منها باإر�شالها اإلى الغولة بحجة 

؛ وهى تعلم اأن الغولة �شوف تاأكلها لأنها طفلة �شغيرة ولن ت�شتطع 
)33(

ا�شتعارة الُغرباْل اأو الَمْنُخْل

الدفاع عن نف�شها؛ ولكن �شلي�شله التي تتميز ب�شماحة اأخالقها وح�شن تعاملها مع الآخرين والحر�ض 

على اإظهار م�شاعر الود والمحبة تجاه الآخرين باإلقائها ال�شالم على َمْن َتْعِرْف وَمْن ل َتْعِرْف ِمن 

وتة التي قابلتها في الطريق اأثناء رحلة ذهابها اإلى منزل الغولة ) بائع ال�شم�شم ـ بائع  �شخو�ض الحدُّ

�ْض ـ الُغراْب ـ �شجرة الورد ـ النخلة ( و�شوًل اإلى الغولة التي األقت عليها ال�شالم؛ فما كان من  الحمُّ

الغولة اإل اأن خاطبتها قائلةً  :

ُلـول �َشالِمــــْك 

�َشَبــْق َكالِمـــْك 

َلَكــْلت َلْحِمـــْك

َقبــْل ِع�شاِمـــْك  

تلخي�ض اأحداث الحدوتة للتاأكيد على اأن العقاب الذي �شوف يناُله ال�شخ�ض الم�شيء هو . 5

بالفعل ما ي�شتحقه جزاًء لجريمتِه التي اقترفها في حق الآخرين منعًا لتعاطف اأحد من 

الجمهور معه .

ل  ففي حدوتة الع�شفور الأخ�شر؛ والتي تحكى عن ولٍد وبنٍت ماتت اأمهما وظلت زوجة الأب ُتَنكِّ

يهما في َغفلٍة من الأب الذي اأوَكَل اأْمَر اأبنائِه اإلى زوجِتِه ال�شريرة ولم ي�شغل باَلُه بطريقة معاملتها 

لهم، لدرجة اأنه لم يكَت�ِشف اختفاء ابنه الذي تخلَّ�شت منه زوجة الأب بذبحِه وطهيِه وتقديم لحِمِه 

33  هي اأدوات ت�شتخدمها الن�شاء في الإعداد ل�شنع الخبز 
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ي 
ي مرحل�رت

ف
ذيب الطفل � ي �رت

ف
ت الشعبية � الستفادة من الواديت / الاك�ي

طفال والبتدائية  
أ
ض ال ر�ي

لعلنا؛ وبعد ا�شتعرا�ض ما �شبق نكون قد اأدركنا اأهمية الحدوتة/ الحكاية ال�شعبية ودورها الفاعل 

في تربية وتقويم  وتهذيب الن�ضء نظرًا لخ�شائ�شها التي تتميز بها، مما دعا الكثير من دول العالم 

تتجه اإلى اإعادة الهتمام بها وا�شتخدامها كو�شيلة من و�شائل التربية باأنواعها المختلفة �شواًء كانت 

تربية عقلية: يتم بوا�شطتها م�شاعدة الطفل على تزويد ح�شيلته المعلوماتية واإك�شابه قدرات 

ومهارات فكرية تمكنه من حل م�شكالت حياتية تعر�ض له م�شتقباًل، وذلك بوا�شطة اإدراك العالقات 

والمتعلقات وا�شتنباط الأ�شباب والو�شول اإلى النتائج واإطالق الأحكام.

اأو تربية خلقية وجمالية: يتم بوا�شطتها تهذيب واإرهاف الح�ض الإن�شاني لدى الطفل 

والو�شول اإلى �شالح النف�ض و�شمو الروح والتخلق بالأخالق الحميدة.

بل والأكثر من ذلك ا�شتخدامها من جانب الأطباء في تخ�ش�ض الطب النف�شي كعالج ل�شطرابات 

ال�شلوك وعالج الت�شوهات العقلية لدى الأطفال .

ومن هذا المنطلق فاإن هذه ال�شطور بمثابة دعوة واجبة التلبية ول تحتمل التاأجيل للعودة اإلى 

تراثنا الذي يحمل �شمنيًا قيمنا الثقافية والدينية حتى نعيد بناء اأجيال جديدة من اأطفال اليوم 

رجال الم�شتقبل الذين �شوف يحملون على عاتقهم رفعة هذا الوطن، وذلك باأن يتم تخ�شي�ض ح�شة 

يومية بمدار�ض ريا�ض الأطفال ُتحَكى فيها حواديت ُمْنَتَخَبة وُمنتقاة بحر�ض من تراثنا ال�شعبي الثرى 

بالكثير من الدرر، وكذلك تخ�شي�ض ح�شة يومية بالمدار�ض البتدائية ُتحكى فيها الحكايات ال�شعبية 

الأكثر تطورًا من الحواديت والتي تحمل قيمًا دينية واجتماعية، وت�شتطيع ربط الطفل بالمدر�شة وتنمية 

ال�شعور لديه بالنتماء لهذا الوطن وَغْر�ض �شمير جمعي ُنغذيه نحن ونتَعّهده. فقد" ت�شمنت وثيقة 

اإعالن حقوق الطفل الثانية )2000( بالن�شبة للحقوق الثقافية �شرورة التاأكيد على قيم ال�شماحة 

والحب المتباَدْل، وقبول الآخر الُمختِلْف واحترام م�شاعره، وتعزيز القيم الأخالقية والدينية التي 

ُتعّزز النتماء للوطن. وهذا كله ل يمكن امت�شا�شه في مرحلة الطفولة اإل من خالل الق�ش�ض .. 

والدليل على ذلك اأن وزارة التربية والتعليم حينما قررت )2003(تدري�ض الأخالق والقيم في ال�شفوف 

الثالثة الأولى من المرحلة البتدائية ذكرت اأن تدري�ض هذه المادة �شوف يكون من خالل الق�ش�ض 

.
والأنا�شيد والفن الت�شكيلي")35(

ونحن بهذا نقوم بنقل تراث الأجيال ال�شابقة اإلى الأجيال الحا�شرة، فاإن" المجتمع المتح�شر 

اإذا اأراد اأن ُيكَتب له البقاء فالبد له من الحتفاظ بتراثه الثقافي و�شيانته. ول �شك اأن اأف�شل ال�شبل 

اإحِك لطفِلك. ُمجّلد ثقافة الطفل ال�شاد�ض والثالثين. وزارة الثقافة. المركز القومي لثقافة الطفل. 2009.ـ �ض 7.   35

ك الأمير بموكبه ُم�شطحبًا عرو�َشه الُمزيَّفة لم  المخ�ش�ض لعرو�ض الأمير ) �شلي�شله (، واأثناء تحرُّ

يقِدر اأحٌد على اإي�شال �شوت �شلي�شله اإل تلك ال�شديقةـ  البقرةـ  حيث اأن عظامها التي قامت �شلي�شله 

بدفنها خرج منها قط اأ�شود جهورّى ال�شوت اعتر�ض موكب الأمير واأحَبَط كل محاولت زوجة الأب 

ال�شريرة المتمثلة في اإعاقته عن اإي�شال الر�شالة لالأمير، لي�شرخ قائاًل:

َهْب والَحريْر �شلي�شله اأّم الدَّ

عيْر محبو�شه في َمْخَزن ال�شِّ

َحاِلى والَتعابيْن وخنيف�شه اأّم ال�شَّ

راكَبه في مْوِكَبْك يا اأميْر  

ول يهداأ ذلك القط اإل بعد اأن ي�شمعه الأمير ويتحقق من الأمر بنف�شه ليكت�شف �شدق القط، 

ويذهب ليفك قيود �شلي�شله ويتزوجها ويقوم بحب�ض زوجة الأب ال�شريرة بدًل منها.   

 : الوسيلرت
وهى التي يتم من خاللها انتقال الر�شالة من الُمْر�ِشْل اإلى الُم�ْشَتْقِبل، وهى في الت�شال ال�شردي 

الق�ش�شي تكون هي الم�شافهة.

: 
ْ

امُلْسَتقِبل
وهو الطفل ) المروى له (، وحتى يتمكن من ال�شتفادة من هذه العملية وتحقق الهدف المن�شود 

منها فاإن ثمة �شروط يجب اأن تتحقق لعل من اأهمها: 

وجود لغة م�شتركة بينه وبين الراوي، حتى يتمكن من ا�شتقبال الر�شالة وفك رموزها .. 1

وجود درجة من الن�شجام والتجان�ض بينه وبين الراوي والتالقي النف�شي الناجم عن مدى . 2

تقبله للراوي .

 القدرة على اإدراك العالقات والمتعلقات حتى ي�شتطيع ا�شتنباط واإطالق الأحكام الأولية . 3

على اأبطال و�شخو�ض الحدوتة من خالل تقييم اأفعالهم .

ى: 
َ

د َرْجع الصَّ
وهو عبارة عن تاأثير عنا�شر عملية الت�شال ال�شابقة وتفاعلها جميعًا، اإيجابًا اأو �شلبًا، حيث 

تظهر في �شورة انفعالت ل �شعورية ترت�شم على وجه الطفل المتلقي، �شواًء كانت ا�شتح�شانًا اأو 

ا�شتهجانًا لطريقة الراوية، ومن تفاعل مع اأحداث الحدوتة والقدرة على النفعال معها عند ت�شاعدها 

وتناميها. فهي عبارة عن موؤ�شر لنجاح اأو ف�شل العملية الت�شالية والتي توؤدى بالتالي اإلى نجاح اأو 

ف�شل و�شول الر�شالة .
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الإ�شهام في النمو العقلي والعاطفي لدى الطفل، حيث ت�شاعد الحواديت على تنمية تركيز . 11

و ثقافة الطفل من خالل النتباه للتفا�شيل. 

الم�شاعدة في بناء �شخ�شية الطفل م�شتقبليًا، فاأطفال اليوم كما نعرف هم رجال الم�شتقبل، . 12

القيم  بتنظيم  يقوم  اأنه  malcom ross هي  روث  مالكوم  يحددها  كما  الفن  فمهمة 

الجتماعية الجماعية والفردية، ويقوى حالت العقل والوجدان، وي�شاهم في العمليات 

الم�شتمرة لتجديد الذات وتكاملها .. وهى العمليات الحيوية لالرتقاء لدى الإن�شان عمومًا 

.
)37(

ولدى الطفل خ�شو�شًا 

وكذلك فاإن لحدوتة قبل النوم اأهمية خا�شة لأنها تظل را�شخة في ذاكرة الطفل وي�شعب . 13

عليه ن�شيانها لأنها تختمر في عقله وتثبت في مركز الذاكرة في المخ اأثناء النوم، الأمر 

الذي يجعل من هذه الحدوتة و�شيلة رائعة ومثمرة من و�شائل التربية تتميز عن الو�شائل 

الأخرى باأنها محببة اإلى نف�ض الطفل، يحبها وي�شتاق اإليها وين�شت اإليها وتنطبع في نف�شه 

– غالبًا- كل القيم التي تريد اأن تو�شلها له الحدوتة، ولي�ض على الأم اأو المعلمة اإل اأن تختار 
بعناية الحواديت التي تحكيها لأبنائها وترويها لهم .

كما اأنه يمكن ا�شتخدامها كو�شيلة من و�شائل اإثابة اأو عقاب الطفل بدًل من العقاب الج�شدي . 14

للطفل، وذلك عن طريق مكافاأته على اأي فعل اإيجابي يفعله اأو تحقيق اأي طلب يطلب منه 

عن طريق حكاية حدوتة، اأو عقابه جزاًء لفعل اقترفه بحرمانه من حدوتة اليوم .

ن�شتطيع عن طريق اإعادة اإنتاج الحدوتة با�شتخدام و�شائط الملتيميديا في �شكل الر�شوم . 15

المتحركة بما لها من خ�شائ�ض الإبهار الب�شري اأن ن�شتخدم الحدوتة كحائط �شد قوى 

للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع حيث اأن لالإعالم اأثره المبا�شر والقوي في تربية الطفل 

العربي، وتكمن خطورة الإعالم في اأنه يمتلك القدرة على �شياغة  فكر واأخالق الطفل، 

وهذا يعني القدرة الفائقة لو�شائل الإعالم على �شياغة العقول الب�شرية، وبخا�شة اأن هذه 

الو�شائل لها قدرتها على جذب انتباه الطفل واإثارة اهتمامه بما تعر�شه، ونظرا لتقدم 

تقنيات و�شائل الإعالم التي جعلت من العالم قرية �شغيرة، اأ�شبح للدول الأكثر تقدما في 

هذا المجال القدرة في التاأثير على الدول الأخرى، واأن تخترقها ثقافيا عن طريق و�شائلها 

الإعالمية، وهذا ما يطلق عليه، الغزو الثقافي، بما يحتويه من اأفالم الكارتون التي ت�شجع 

على الكراهية والعنف، خ�شو�شًا واأن الطفل في هذه المرحلة يبرع في التقليد والمحاكاة .

الفنون  مجلة  الطفل.  لدى  والفني  الجمالي  الح�ض  تنمية  في  ودورها  ال�شعبية  الحكايات  الحميد:  عبد  �شاكر   37

ال�شعبية.ـ العدد51 اأبريل ـ يونيه 1996. �ض 90 .

.
لحفظه هو نقله للن�ضء عن طريق المدر�شة")36(

بية : أمهية الدوتة كوسيلرت من وسائل ال�رت
تكمن اأهمية الحدوتة كو�شيلة من و�شائل تربية الأطفال في مرحلة طفولتهم المبكرة في قيامها 

بالوظائف التالية:

ت�شلية الطفل واإمتاعه وملء فراغه.. 1

تعريف الطفل بالبيئة التي يعي�ض فيها من كافة الجوانب، حيث اأنها ت�شتمل على عنا�شر . 2

والعنا�شر  التاريخية  والمعلومات  الجغرافية  والمعلومات  كال�شخ�شيات  كثيرة  معرفية 

الخيالية، وهى كافية كي ت�شاهم في تنمية المفاهيم والت�شورات، كما اأن الأم اأو المعلمة 

ت�شتطيع اأثناء حكيها للحدوتة تقليد �شوت اأ�شخا�ض الحدوتة، حيث اأنها ت�شتطيع تقليد �شوت 

الرياح اأو تقليد �شوت بع�ض الحيوانات مما يتيح للطفل التعرف على البيئة كما اأ�شلفنا .

 تنمية القدرات اللغوية عند الطفل بزيادة المفردات اللغوية لديه، وزيادة قدرته على الفهم .. 3

تكوين ثقافة عامة لدى الطفل.. 4

تنمية دقة المالحظة والتركيز والنتباه لدى الطفل.. 5

تنمية القيم الدينية لدى الطفل، وذلك من خالل العتبة ال�شتهاللية للحدوتة، �شلى على . 6

النبي، اأو: كان يا ما كان .. يا �شادة يا كرام .. ول يحلى الكالم .. اإل بذكر النبي عليه 

ال�شالة وال�شالم. 

تنمى الحدوتة الخيال عند الطفل والقدرة على ر�شم ال�شور العقلية، وكذلك القدرة على . 7

تحليل الأمور، والقدرة اأي�شًا على النقد البناء لمواقف �شخ�شيات الحدوتة.

تعتبر الحدوتة من اأهم و�شائل التعبير ال�شخ�شي، حيث اأن الطفل كما ي�شتمع اإلى الحدوتة . 8

فاإنه ي�شتطيع اأن يرويها اأي�شًا ويقوى بذلك قدراته على الحكى والتوا�شل مع الآخرين .

غر�ض التجاهات الجتماعية ال�شليمة في الطفل والقيم الجتماعية الإيجابية بالإ�شافة اإلى . 9

القيم الدينية، وتعريف الطفل بالعادات والتقاليد التي عليه اإتباعها في مختلف الظروف 

و ذلك عن طريق ورودها اأو اإدراجها داخل اأحداث الحدوتة، واإلقاء ال�شوء على ما تريده 

والتاأكيد عليه داخل الأحداث، مما ي�شاعد على توجيه الطفل للتحلي بقيم المجتمع بدًل من 

التلقين بالأمر المبا�شر الذي يمله الطفل .

تر�شيخ ال�شعور بالنتماء اإلى الوطن والأمة والعقيدة من قبل الطفل .. 10

محمود عبد الرزاق �شف�شق، ح�شن جميل طه، محمود طنطاوي دنيا، نجوى طارق جاد اهلل: التربية المعا�شرة"   36

طبيعتها واأبعادها الأ�شا�شية". دار القلم. الكويت الطبعة الخام�شة. 1989. �ض44
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ف والتعاون مهعم خر�ي
آ
ث عىل حمبة ال

رت
حواديت �

رنب ** )38(
أ
** حدوتة العصفورة و ال

      كان فيه ع�شفورة واأرَنب اأ�شحاب اأِوى .. كل يوم الأرَنب ييجى عند الع�شفورة وتنزل ُله 

من الِع�ّض ويقعدوا يتكلموا، وان كان عنده اأكل جميل وّل حاجة يقعدوا ياكلوا مع بع�ض اأو الع�شفورة 

ح بيته  وا وقت �شعيد قوى مع بع�ض وبعدين كل واحد يروَّ عندها حاجة حلوة تجيبها ويقعدوا ويَق�شّ

وينام .. وبعدين في يوم من الأيام الأرنب كان جاى للع�شفورة قام اأيه قبل ما يو�شل للع�شفورة كان 

ُبه في الحتة دى عل�شان ي�شطاد بيه الحيوانات .. الفخ ده بقى  اد عامل اأيه ِكَدة َفّخ َن�شَ يَّ فيه واحد �شَ

َبكة قافلة عليها  عبارة عن اأيه ُحفرة كده وفيها �َشَبكة م�ض باينة لما الحيوانات تخ�ض فيها تروح ال�شَّ

ال ي�شاور للع�شفورة بقى: باى يا ع�شفورة ازيِّك؛ اأنا جيت  وبعدين الأرنب بقى جاى فرحان َبَقى وَعمَّ

اُهه وجايبلك حاجة حلوة معايا .. وقالت له: وانا كمان مجهزة ليك حاجة جميلة وجرى بقى الأرنب 

َبكة راحت قافلة عليه والع�شفورة بقيت تعيَّط وت�شرخ بجناحاتها  راح يا عيني واقع في الَفّخ وال�شَّ

ه بمنقارها وتخبط بجناحها ورجليها وتحاول تخل�شه مفي�ض فايدة، وبعدين  ه وت�شدُّ وتحاول انها تخل�شُ

د يُحّط الفخ ده وييجى بقى كده بعد الظهر ي�شوف ا�شطاد  ال يُمر وال�شياد بقى كان متعوِّ الوقت َعمَّ

اأيه .. طب وبعدين لو َقَعدت بقى ال�شياد هاييجى وياخد الأرنب �شديقها ويدبحه تعمل اأيه ؟ قعدت 

ر قامت ب�شرعة وراحت على البلد قامت َلِقت اتنين قاعدين؛ واحد معاه كده �شوار من الذهب  تفكَّ

الين يتكلموا ي�شتريه بكام وكده قام راح اأيه الراجل اللي  بيوريه للتانى عل�شان ي�شتريه وبعدين َعمَّ

هي�شتريه رافع ال�شوار كله عل�شان ي�شوفه بقى راِحت الع�شفورة ب�شرعة نات�شة ال�ّشوار منُّه بمنقارها 

ال يقول ال�ّشوار بتاعى .. ال�شوار بتاعى، قامت  ن وَعمَّ ب�شرعة وراحت جارية .. الراجل بقى هيتجنِّ

الع�شفورة على اأقَرب مكان وقاِمت نازلة واقفة .. قام الراجل �شايفها قام جرى عل�شان ياُخد منها 

ال�ّشوار وراحت طايرة ورايحة مكان تانى، قام جرى وراها وقعدت كل �شوية قدامه تحطه في مكان 

يجرى وتطلع تانى لحد ما �شحبته �شوّية ب�شوّية فين.. عند ال�شجرة بتاعتها وعند ال�شبكة الّلى فيها 

َبكة َبقى ال�ّشوار جنب اأيه جنب الأرنب .. �شوار َدَهب  الأرنب وراحت ب�شرعة رامية ال�ّشوار في قلب ال�شَّ

ّطر لزم  اجل اأيه َقَعد يمّد اإيُده َعَل�شان يجيب ال�ّشوار م�ض عارف قام اأيه ا�شَ َبقى َتَمُنه غالى .. قام الرَّ

َبكة بقى وو�شعها كده عل�شان يعرف يِمّد  يقطع ال�َشَبكة عل�شان يجيب ال�ّشوار بتاُعه .. اأول ما َقَطع ال�شَّ

اإيُده َقام الأرنب طالع كده بقى وجرى منها وقعد ي�شكر الع�شفورة .. 

َجمع الباحثة ن�شوى �شعالن من قرية كفر الأكرم ـ مركز قوي�شنا ـ محافظة المنوفية ـ  الإخبارية ت. ز  38

ي تناسب مرحلرت الطفولرت املبكرة :
كيفية اختيار الواديت ال�رت

يجب على الأم اأو المعلمة اأن ت�شتخدم الحواديت ق�شيرة الأحداث قلية ال�شخ�شيات، حتى 	 

تتم الفائدة المرجوة منها.

اإ ذا كان لبد من اختيار بع�ض الحواديت الطويلة فاإن الأم اأو المعلمة ت�شتطيع اأن ترويها 	 

للطفل على �شكل حلقات يومية مع ربط الأحداث التالية بالأحداث ال�شابقة .

يح�شن اختيار الحواديت لالأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة )مرحلة ريا�ض الأطفال( 	 

التي تدور مو�شوعاتها حول الحيوانات والأطفال والق�ش�ض الفكاهية .

يجب على الأم اأو المعلمة حفظ اأحداث الحدوتة واإلقائها من الذاكرة بدًل من الإم�شاك 	 

بكتاب حواديت و ذلك اأثناء الحكى للطفل، لما في ذلك من خلق واقع وجداني مت�شل بين 

الطفل والأم اأو المعلمة، واأن تكون طريقة اإلقائها م�شوقة وناجحة لتعمل على جذب الطفل 

للتعاي�ض مع اأحداث الحدوتة .

من الأف�شل اأن تحكى الأم اأو المعلمة للطفل حواديت تماثل اأفعاله ال�شلبية وتبرز نهاية من 	 

يقوم بهذه الأفعال لكي ت�شتطيع تقويم الطفل بطريقة غير مبا�شرة .

البعد عن الحواديت التي تحتوى على كائنات ما وراء الطبيعة كالجان والأ�شباح لما لها 	 

من اأثر يبقى في خيال الطفل، ويبعث عنده ال�شعور الدائم بالخوف من الأماكن المظلمة 

اأو النوم منفردًا.

البعد عن الحواديت التي تحتوى على األفاظ ل تنا�شب الذوق العام، واإذا كان لبد فيمكن 	 

تبديل هذه الألفاظ بمرادفات منا�شبة ل تخد�ض الحياء وفى نف�ض الوقت توؤدى نف�ض الدور .

هناك حواديت تحتوى على قيم �شلبية يقوم بها بع�ض اأ�شخا�ض الحدوتة، فاإن كان لبد من 	 

حكايتها للطفل فاإنه من الممكن تغيير نهايتها لتالءم النهاية المثلى التي تق�شى باأن الخير 

دائمًا ينت�شر في النهاية، واأن ال�شر حتمًا �شيندحر .

يجب على الأم اأو المعلمة اأي�شًا اأن تختار الحواديت التي تحث الطفل على عمل الخير والتحلي 	 

بالقيم النبيلة مثل ال�شدق والأمانة وال�شرف والواجب وال�شجاعة والإخال�ض وال�شتقامة 

والتعاون والت�شحية، وتتجنب الحواديت التي ت�شاعد على ا�شتخدام العنف اأو ال�شخرية من 

الآخرين من خالل تدبير المقالب وكيد المكائد .

 واأ�شتطيع اأن اأ�شرد فيما يلي بع�ض الحواديت التي من الممكن اأن تهتدي بها الأم اأو المعلمة 	 

من واقع حواديت التراث ال�شعبي 
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ه فى اأ�شعف َخْلُقه !!! ع �شرُّ قال له: م�ض قولتلك قبل كده ربنا بيو�شَ

وقعد الفار ب�شرعة يقُر�ض ال�شبكة ب�شناُنه ال�شغّيرة الحامية لحد ما ال�شبَكة اتقطعت وخرج 

الأ�شد من ال�شَبكة قبل ال�شياد ما يو�شل، ومن يومها الفار والأ�شد بقوا اأ�شحاب، والأ�شد مبقا�ض 

ر على َحّد خال�ض . يتكبَّ
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ت الحدوتة .. حلوة ول ملتوتة.  وتوتة توته ُخل�شِ

سباب 
أ
ل خذ �ب

أ
ث عىل إتقان العمل وال

رت
حواديت �

ف التالتة ** ** حدوتة املع�ي
كان يا ما كان .. يا �شعد يا اإكرام ..

كان فيه َتالت ِمعيز اخوات، وكل واحدة فيُهم عايزة تبنى ليها بيت لوحدها .. ف واحَدة راحت 

لـ بتاع الَق�ّض، قالت له: يا َعّم يا بتاع الَق�ّض .. اإدينى َق�ّض اأبنى به بيت اأعي�ض فيه قبل ما الديب ييجى 

اها الَق�ّض وبَنت البيت وَقَعدت فيه . وياُكلنى .. ف اإدَّ

والمعزة التانية راحت لبتاع الَحَطب قالت له: يا عم يا بتاع الَحَطب .. اإدينى َحَطب اأبنى به بيت 

اها الَحَطْب وَبَنت البيت وَقَعَدت فيه . واعي�ض فيه، قبل ما الديب ييجى وياُكلنى .. ف ادَّ

والتالتة راحت لبتاع الطوب .. وقالت له: يا عم يا بتاع الطوب، اّدانى طوب اأبنى بيه البيت ا�شُكن 

فيه قبل ما الديب ييجى وياُكلنى انا وولِدى ..

اها الطوب، وبنت البيت وَقَعَدت فيه . ف ادَّ

الُمِهّم ... ُكّل واحدة َبنت البيت بتاعها وَقَعَدت فيه .. كل واحدة ِكِده قاعدة فى بيتها .. َف راح 

ر واطيَّر البيت .. افتحى  الديب رايح للِمْعزة الكبيرة وَخبَّط لها وقال لها: افتحى اح�َشن هنُفخ واعفَّ

اح�َشنلك ..

قالت له: لأ م�ض هفَتح. َف راح ناِفخ وَطيَّر الَق�ّض وراح واِكْلها. 

وبعدين راح للتانية، قال لها: افتحى يا ِمْعزة ... قالت له: لأ 

ر واطيَّر البيت .. قال لها: هنُفخ واعفَّ

قالت له: لأ م�ض هفَتح .

ر البيت وراح داِخْل واِكْلها .. وبعدين راح للمعزة التالتة اللى بيتها من  ر وَطيَّ َف راح نافخ وعفَّ

ر واطيَّر الطوب واكلك زى ما َكلت اخواِتك .. الطوب وقال لها: : افتحى اح�َشن هنُفخ واعفَّ

قالت له: لأ م�ض هفَتح ..

الإخباري / تامر الإمام ـ 45 �شنة ـ مدر�ض تربية ريا�شية ثانوي ـ قرية المقاطعة ـ ال�شنبالوين دقهلية .  39

ف  خر�ي
آ
ث عىل عدم احتقار ال

رت
حواديت �

 

م  �رت م والتقليل من إماك�ف انة �ب والس�رت

سد **
أ
** حدوتة الفأر وال

لوا ع النبي ... كان فيه َمّرة اأ�َشْد، والأ�َشد طبعًا زى ما احنا عارفين اإنه َمِلك الغابة، واأقوى  �شَ

حيوان في الغابة، وكل الحيوانات بتخاف منُّه ومتقدر�ض تزّعُله .

اُمه كان يم�شُكه وياكُله على طول عل�شان هو اتَجّراأ على  اأ ويم�شى اأو يَعّدى من ُقدَّ لدرجة انه كان اأّي حيوان يتَجرَّ

ر على  ات كان الأ�شد نايم تحت �شجرة كبيرة، وكان الفار طالع فوق ال�َشَجَرة عل�شان يدوَّ ة من المرَّ الأ�شد .. َف فى َمرَّ

ت حوالين بع�شها  حاجة ياُكلها، وبعدين هّو بيُب�ض تحُته َلَقى الأ�َشد نايم تحت ال�َشَجرة ف خاف واتلخَبط ورجليه َلفَّ

راح واقع من فوق ال�شجرة، َجت وقِعُته ع الأ�َشد، الأ�َشد قام من النوم مفزوع وغ�شبان جدًا جدًا، ول�شه هياُكل الفار 

قام الفار، َقعد يتحايل عليه ويقول له: �شيبنى يا اأ�شد ع�شان خاطري وما تاُكلني�ض، اأنا غلطان ومعنت�ض هعمل كده 

تانى، ويمكن اآجى يوم من الأيام واأنقذ حياَتك من َوْرطة ُتَقع فيها ..

الأ�َشد َب�ّض ُله  كده با�شتحقار كده وقال له: انت يا فار يا �شغيَّر تنقذ الأ�شد الكبيييير .. ملك 

الغابة ؟؟!!!

ه فى اأ�شَعف َخْلُقه . ع �ِشرُّ قام الفار قال له: يو�شَ

ه وبا�ش�ض لفوق كده بغرور فكان فيه  الُمِهم ّ فاتت اأيام كتير، والأ�َشد ما�شى فى الغابة م�ض هامُّ

يَّاد حاطط َفْخ و�َشَبَكه عل�شان ي�شطاد بيها الحيوانات، الأ�شد م�شاف�ض الَفّخ عل�شان هو ما�شى  �شَ

اها  مغرور وبا�ش�ض لفوق راحت ِرجُله جاّيه فى الَفّخ قامت ال�َشَبكة وقعت على را�ُشه واتحَب�ض جوَّ

ومعرف�ض يخرج منها .. قام فات وقت كتير والأ�شد تعب من كتر ما حاول يقطع ال�شبكة ومعرف�ض 

يخرج منها وبعدين كمان هو كان جعان اأوى لأنه قعد وقت كتير من غير اأكل، قام ِجه ال�شياد من 

بعيد، وخال�ض لو جه و�شاف الأ�شد هيموُته وهو فى الَفّخ وياُخد جلُده عل�شان يبيُعه بفلو�ض كتير، قام 

الفار كان بال�شدفة على �شجرة بيدّور على اأكل ب�ض لقى الأ�شد فى الموقف ده، راح ب�شرعة يجرى 

عليه، وقال له:  يا اأ�شد يا ملك الغابة، اأيه اللى َعَمل فيك كده ؟

قال له: اأنا كنت ما�شى ومخدت�ض بالى من الَفخ، ف ِرجلى َجت فيه وزى ما انت �شايف ما عرفت�ض 

اخرج منه، عل�شان ال�شبكة قوية جدًا ومعرفت�ض اأعمل فيها حاجة ..

قال له: اأنا لزم اأنقذك يا اأ�شد ..

ب�ض الأ�شد با�شتغراب، وقال له: انت ازاى هتنقذنى وانت �شغير كده، اإذا كنت اأنا ملك الغابة 

بكل قوتى دى معرفِت�ض اأعمل حاجة ..
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ت بيه، وهينِزل من الناروزة، راحت حاّطه له َحلَّة  مفتوحة وقال: اأنا هنزل من الفتحة دى، ف َح�شَّ

كبيرة وراحت مولَّعة تحتها .. ف قال لها: انتى بتعملى اأيه يا معزة ؟

قالت له: اأنا بعمّلك اللحمة ع�شان لما تنزل تاُكلها وما تاُكل�ض ولدى .. فقال لها: احنا كده هنبقى 

ال ايه .. ما انا بجهزلك الأكل اأهوه . ا�شحاب قالت له: اأومَّ

وبعدين هّى ولعت تحت الَحّلة لحد الَميَّة ما غليت، وبعدين حّطت الحلة تحت الناروزة بحيث لو 

هّو نزل من الناروزة هينزل فى قلب الحلة، وف�شلت تولَّع تولَّع والمّية تغلى ، وبعدين الديب كل �شوية 

يقول لها: يا معزة .. اللحمة ا�شتوت ؟

ة والنار، َف قال لها:  تقول له: ل�ّشه .. وفى الآخر المية غلِيت وخال�ض، وبَعِدت ولدها عن الَميَّ

اللحمة ا�شتوت ؟ قالت له: اآه، وخال�ض انا ه�شيلها .. يال انزل بقى ..

ل ي�شُرخ ويقول اآه اآه  راح ناِزل من الناروزة قام واِقع فى قلب الحّلة اللى فيها َمّيه بتغِلى .. ِف�شِ

.. وبعدين مات الديب .. وبعدين المعيز ال�شغيرين فرحوا اأوى ُكّلهم. وتوتة توتة ِفْرِغت الحدوتة 

)41(

...حلوة ول َمْلتوتة ؟؟

ا منحه هللا لنا من قدرات  ار �ب  عاقبة الغ�رت
ف

حواديت تو�

رنب والسلحفاة **
أ
** حدوتة ال

كان ياما كان .. فى قديم الزمان .. كان فيه اأرنب مغرور عاي�ض فى الغابة مع الحيوانات .. ف هو 

 .. قام قال لها: اأيه راأيك 
)42(

َخلَّى الحيوانات كلهم مجتمعين مع بع�ض وقام َحب يَتْرَيق على الزوحلفه

يا زوحلفة لما تدخلي ُقبالى �شباق ون�شوف مين فينا اللى هي�شبق التانى ويكون له جايزة كبيرة ..

اُله رجلين  طبعًا الحيوانات كلهم ا�شتغربوا وقالوا: هو بيقول كدا ليه يعنى .. هو ع�شان ربنا اإدَّ

ّيَّرين وبتم�شى بطيئة جدًا  طويلة وقوّية وبيجرى بيها ب�شرعة هيَترَيق على الزوحلفة اللى رجليها ُق�شَ

.. مي�شح�ض منك كده يا اأرنب ..

الزوحلفة قالتلهم: �شيبوه .. اأنا موافقة انى اأدخل معاه ال�شباق ده .. طبعًا كل الحيوانات قعدوا 

يقنعوا فى الزوحلفة انها متدخل�ض معاه ال�شباق ده لأنها كده كده هتخ�شره، والأرنب هيف�شل طول 

العمر يعايرها بالهزيمة .. لكن هى �شممت على الى فى دماغها

وقفوا الحيوانات كلهم �شّفّين وحددوا مكان البداية ومكان النهاية .. طبعًا الأرنب نط كام 

الإخباري: عكا�شة عبد الرحمن ن�شر الدين ـ قرية طنامل الغربي ـ اأجا ـ دقهلية ـ ال�شن 70 �شنة .  41
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ر الطوب ما طار�ض، َف راح ما�ِشى .. لما ُغُلب ومقِدر�ض يطيَّر الطوب جه  َف راح ناِفخ وَقَعد يعفَّ

تانى يوم  وقال لها: افتحى يا ِمْعِزة .. قالت له: لأ م�ض هفتح ..

ر: اأعمل  ح وقعد يفكَّ ر فى الطوب ع�شان يطير ف الطوب ما طار�ض .. ف راح مروَّ قعد ينفخ ويعفَّ

اأيه عل�شان اآُكْلها ؟

 مفتوحة، ف هى َخِدت بالها ِمنُّه 
)40(

َف راح طاِلع على الطوب وَبَقى فوق البيت، َف َلَقى الناروزْة 

ة َمْغلية . ف راِحت حاّطه له َحلَّة كبيرة فيها َميَّ

قال لها: افتحى يا ِمْعزة .. قالت له: لأ م�ض هفتح ..فقال لها: هنزل لك من الناروزة وهاكلك 

انتى وولِدك .

ر انه ينزل من الناروزة وبعدين خاف  وقال: اأنا لو نطيت من  َقَعد يُب�ّض هنا ويُب�ّض هنا وَفكَّ

الناروزة هقع واموت .. راح راِجع وقال: بال�ض المرة دى .

راح راِجع للمعزة تانى يوم قال لها: يا معزة .. انتى فين ؟

قالت له: انت عايز اأيه يا ديب ؟

قال لها: اأنا عايز اآكلك انتى وولِدك .. قالت له: حرام عليك .. تاُكلنى انا وولدى ؟ يعنى هيهون 

عليا اآكَلك انت وولَدك زى ما انت عايز تاُكلنى انا وولدى !!

قال لها: انت متقدري�ض تاكلينى ول تاكلى ولدى، انا بحب المعيز وبحب اآُكلُهم، انما انتى بتاكلى 

بر�شيم .

ى .. فيه غيط قريب من  ر انه ي�شحك عليها، فرجع تانى يوم وقال لها، ُب�شِّ ِم�شى و�شابها وَفكَّ

هنا فيه بر�شيم .. تعالى نروح هناك وتاكلى منه وهي�شبَّعك وهنجيب انا وانتى بر�شيم لولِدك وياكلوه 

ع�شان يكبروا ..

قالت له: انت عايز تاأّكل ولدى ع�شان يكبروا وبعدين تاُكْلُهم انت وولدك؟

قال لها: لأ .. انا عايز اآكِلك انتى ع�شان انتى كبيرة ولحِمك كتير، وولِدك لما يكبروا انا هاُكْلُهم .

ر وتقول: يا ربى انت  ِزعِلت اأوى وقالت له: انت م�ض هتعرف تاكلنى اأنا ول ولدى .. ف قعدت تفكَّ

خلقتنى باُكل البر�شيم ومباُكل�ض اللحمة، وهو بياُكل اللحمة وعايز ياُكلنى وياُكل ولدى ؟ َدبَّرنى يا 

رب، اأعمل اأيه ؟

الين يقولوا: ماء ماء وَجعانين .. َف قعدت تقول لنف�شها: اأعمل ايه َب�ّض  ر وولدها َعمَّ وقعدت تفكَّ

ّد الناروزة اللى فوق فى البيت بتاعها ع�شان  !!، وع�شان هّى خايفة على ولدها كانت كل يوم بتطلع ِت�ِشّ

الديب ما ينزل�ض منها، ف فى يوم ن�شيت والديب َقَعد يِلّف حوالين البيت، وبعدين ِطِلع لقى الناروزة 

40  - الناروزة هى فتحة كانت ُت�شنع فى �شقف المنزل الريفي قديمًا بهدف التهوية والإنارة .
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ر على حاجة تانية تاُكلها وعلى حد تانى تاُكل معاه . .. دوَّ

ل ما�شى لَحد ما قاِبل الزرافة ولقاها واقفة بتاُكل فى ورق ال�شجر عل�شان هى رقبتها طويلة  ِف�شِ

.. قال لها: لو �شمحتي يا زرافة .. ممكن اآكل معاكى عل�شان اأنا جعان ؟؟

قالت له: انت مينفع�ض تاُكل معايا عل�شان انت ق�شيَّر مو�ض هتطول تاُكل من ورق ال�شجرة زى ما 

انا باُكل .. دور على حاجة تانية تاُكلها ..

لنى معاك  ل ما�شى لحد ما قابل الديب وهو ميعرفهو�ض، ف قال له: لو �شمحت، ممكن تاأكَّ ِف�شِ

ع�شان انا جعان اأوى وتعبان اأوى .. راح با�ش�ض ُله كده وهو بيقّرب عليه كده وقال له: تعالى يا حبيبى 

ر على اأرنب �شغيّر زيك كده عل�شان اآكُله ،ول�شه هيم�شُكه راح الأرنب طلع يجرى  دا انا كنت ل�ّشه بدوَّ

ح البيت بتاعهم واتاأ�شف لأمه وقال لها: انا غلطان اأنا معنت�ض هزعلك  منُّه وف�شل يجرى لحد ما روَّ

)44(

تانى .. وه�شمع كالمك ومعنت�ض هغ�شب على الأكل .. وتوتة توته فرغت الحدوتة .

م ومعل  ية م�ف ث عىل عدم خداع الناس والسخر
رت

حواديت �

املقالب وإدعاء البتالء. 

اب **
َّ

ذ
َ
** الراعي الك

ّلوا ع النبي .. كان يا ما كان .. يا �شادة يا كرام .. ول يحال الكالم .. اإل بذْكر النبي عليه  �شَ

ال�شالُة وال�شالم .. كان فيه ولد �شغير كان اأبوه عنده اأغنام كتير .. وكان الولد ده �شغير فى ال�شن 

ب�ض كان دايمًا بيحب ي�شحك على النا�ض ويزعجهم ويعمل فيهم مقالب .. الُمِهم النا�ض مكانو�ض 

بيحبوا الواد ده .. ف هو كان بيخرج كل يوم ال�شبح عل�شان ي�شَرح بالَغَنم بتاعُته ويف�شل وواِقف وهما 

بيلعبوا وياكلوا من الزرع اللى فى الأرا�شى .. ف فى يوم من الأيام الواد ده َجت له فكره وحب اّن هو 

ر يعِمل ايه يعمل ايه ؟ ف ب�شرعة قَعد ي�شُرخ ويقول: الحقونى يا  يعمل مقلب فى النا�ض، ف قعد يفكَّ

نا�ض .. الحقونى ب�شرعة .. الديب هجم على الَغَنم بتاعتى وبياُكلها وهيخلَّ�ض عليُهم وييجى ياُكلنى 

.. المهم النا�ض ُجم ب�ُشرعة من الأرا�شى بتاعتُهم اللى جاب الفا�ض بتاعُته واللى جاب الَمْنَجل .. 

واللى جاب البندقية بتاعُته وُجم ب�شوا لقوا مفي�ض حاجة والواد َقَعد ي�شحك عليُهم، وي�شايق فيهم 

ويقول لهم: عملت فيكوا َمقَلْب .

ة النا�ض ييجوا يجروا ميالقو�ض حاجة ويالقوه بي�شحك  ة، وف ُكل َمرَّ َعَمل المو�شوع ده كام مرَّ

عليُهم ..وف يوم من ذات اليام وهو قاعد فى الغيط َب�ّض َلَقى ديب كبير جاى من و�شط الأرا�شى 
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نطة كده بقى ف ُن�ض الم�شافة، َب�ّض با�شتهزاء كده للزوحلفة وقال لها اأنا هنام �شوية على ما انتى 

لينى .. وقال لنف�شه اأنا هنام �شوية وهى كده كده م�ض هتو�شل لأنها بطيئة جدًا وانا ه�شحى  تح�شّ

من النوم اأنط نطتين اأو�شل مكان النهاية .

طبعًا �شاحبنا نام �َشَحب فى النوم .. وفى الوقت ده الزوحلفة ف�شلت تم�شى تم�شى لحد ما خال�ض 

و�شلت مكان النهاية والأرنب ل�شه نايم ..

بت تو�شل مكان النهاية وبداأوا الحيوانات كلهم يرق�شوا ويغنوا وي�شجعوها عل�شان هما  هى َقرَّ

فرحانين بيها و�شمتانين فى الأرنب المغرور .

�شحي الأرنب من النوم مفزوع على �شوت الحيوانات وهما بي�شجعوا الزوحلفة، حاول يُنط يُنط 

يُنط يُنط ب�ض لالأ�شف كانت الزوحلفة و�شلت لمكان النهاية قبله وك�شبت ال�شباق، وقعدت الحيوانات 

كلها تهنيها على اإنها عندها عزيمة و�شبر، وقعدوا يقولوا لالأرنب: انت ح�شل لك كده عل�شان انت 

مغرور بال�شرعة اللى ربنا خلقها فى رجليك، ودى حاجة تعلمك انك معونت�ض تتغّر تانى ب�شحَتك 

)43(

ول بقوتك.

 

ث عىل الرضا والقناعة بعطاء هللا 
رت

حواديت �

رنب الغضبان **
أ
** حدوتة ال

كان ياما كان يا �َشْعد يا اإكرام .. ول يحَلى الكالم اإل بذْكر النبي عليه ال�شالُة وال�شالْم ..

ه فى الغابة فى الُجْحر بتاعُهم، وكانوا مب�شوطين .. لحد ما جه  غيَّر عاي�ض مع امُّ كان فيه اأرنب �شُ

ه انا جعان .. قامت جابتُله الأكل .. َب�ّض لالأكل كده وقال: اأيه ده ؟ .. هو ُكل  الأرنب فى يوم وقال لمُّ

ه قعدت تتحايل عليه عل�شان ياُكل  يوم هناُكل َخ�ّض وَجَزر ؟؟ اأنا تعبت بقى وزِهقت من الأكل ده .. اأمُّ

ه و�شاب البيت وم�شى.. مر�شي�ض ياُكل ومر�شي�ض ي�شمع كالم امُّ

ل ما�شى فى الغابة وم�ض عاِرف هو رايح فين لَحّد ما جاع ومبقا�ض قادر يم�شى .. قام َب�ّض  ِف�شِ

ب منُّه كده وقال له: لو �شمحت يا ح�شان .. انت بتاُكل ايه ؟ رد  َلقى ُح�شان واقف بياُكل، قام قرَّ

عليه الح�شان وقال له: اأنا باُكل �شعير .. قال له: َطب ممكن اآُكل معاك ؟ اأ�شل انا جعان وتعبان من 

ر على حاجة تانية  ُكتر الَم�ْشى. الح�شان قال له: انت اأرنب �شغير وم�ض هتعرف تاكل �شعير .. روح دوَّ

ل ما�شى ما�شى لَحّد ما قاِبل ابو ِقردان .. قال له: يا ابو قردان .. ممكن تخلينى اآُكل  تاُكلها ... ف�شِ

معاك عل�شان انا جعان اأوى اأوى .. قال له: انا باُكل دود من الأر�ض .. وانت م�ض هتعرف تاكل الدود 
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قال لهم: انتوا هتفتحوا وّل م�ض فاتحين ؟

قالوا له: لأ م�ض فاتحين .

قال لهم: طيب .. هووووووّب .. وقام راجع وجارى وجاى من بعيد من بعيد وقام راِزع نف�ُشه فى 

الباب، الباب اتَك�َشر، قام واِكْلُهم .. وِطِلع َبقى خاِرج ُم�ض قاِدر يم�شى .. َبقى ما�شى واحدة واحدة .

قابلُته المعزة، قال لها: َكلت ولِدك َبرُده ..

ر تعمل فيه ايه... هتعمل ايه هتعمل ايه ... قعدت تفكَّ

قالت له: طب تعالى انا وانت هنروح عند الترعة ون�شرب َمّيه وانا اروح من بعيد اأوى واأ�شرَبك 

رت   بدماغى فى بطَنك .. وانت برُده َنْف�ض الحكاية ون�شوف مين اللى هيغِلب .. انت ات�َشطَّ
)46(

ُزْغد

على ولدى وَكْلتُهم، طب واهلل لمّوَتك انت راَخْر .

 واكِلك .. قالت 
)47(

قال لها: هتموتينى ايه ؟ طب تعالى يا اختى .. وحياتك لمّوتك انتى روخره 

له: لأ اأنا اللى همّوتك، وخِدُته وراحوا عند الِترَعة .. طبعًا وهوَّ واكل معيز وعط�شان وقعد ي�شرب 

ي�شرب ي�شرب، وهى َحّطت ُبّقها وم�شرِبت�ض .

قالت له: يال نت�شابق َبقى ون�شوف مين اللى هيمّوت مين .

ل حاجة  هّو طبعًا مو�ض قادر .. قام راح ِجِرى من بعيد وراح زاِغدها .. طبعًا ول َح�شَ

قالت له: ا�شَتّنى َبَقى .. هى عندها قرون، وهّو بطنه مليانة ومنفوخة من المعيز اللى َكْلها ومن 

الَمّيه اللى �شربها .

ين، طلعت  وقامت طلِعت من بعيد وقامت �شارباه فى قرونها ببطُنه .. قاِمت بطُنه م�شقوقة ُن�شّ

المعيز من بطُنه: ماء ماء ماء .. اأمنا حبيبتنا .. ماء ماء .

قالت لهم :اأيه اللى َخاّلكوم فتحتوُله الباب ؟

قالولها: واهلل احنا ما فتحنا له الباب .. هّو جه من بعيد وقام �شارب الباب قام كا�شُره .

َغيَّرين وهو طبعًا َبطُنه ات�شّقت ومات، وروِحت هى  قالت لهم: طيب، ياّل .. َخِدت ولدها ال�شُ

لَّحت الباب بم�شامير وعا�شت مع ولدها فى َتباْت ونباْت . وولدها و�شَ

)48(

ت الحدوتة..حلوة ول َمْلتوتة ؟؟؟ وتوتة توتة..ِخل�شِ

اأ�شربك ُزْغد بمعنى اأدفعك بقرنى بقوة   46

47  فى العامية  بمعنى الأخرى 

الإخباري: عكا�شة عبد الرحمن ن�شر الدين ـ قرية طنامل الغربي ـ اأجا ـ دقهلية ـ ال�شن 70 �شنة .  48

وَقعد يجرى ورا الَغَنم بتوعه ويع�ض دى يموتها وياُكل دى من َرقبتها، وهو ي�شُرخ ويقول: الحقونى يا 

اب وبيعمل  نا�ض الحقونى يا نا�ض، طبعًا النا�ض �شامعينه وبيقولوا لبع�ض: �شيبك منه، دا الواد ده كدَّ

ل لغاية ما الديب جه عليه ول�ّشه هياكُله ،قام بال�شدفة كان واحد  الَمقلب ده فينا كل يوم .. الُمِهم ِف�شِ

َفالح مَعّدى ورايح الغيط بتاعه ومعاه الفا�ض بتاعُته، �شاف الديب وهو هياُكل الواد قام راح �شاربه 

بالفا�ض مخلَّ�ض عليه، وُجم النا�ض و�شافوا المنظر، وقالوا للواد: انت اللى عملت كده فى نف�شك، انت 

كل يوم ت�شحك علينا ونيجى نجرى نالقى مفي�ض حاجة، واحنا لما �شمعناك بت�شرخ المرة دى قولنا 

ه .. اتاأ�شف ليهم الواد ووعدهم انه معاد�ض يعمل كده تانى ول يكدب عليهم ..  انك بتعمل زى كل مرَّ

)45(

وتوته توته فرِغت الحدوتة .

هم
أ

وامر الكبار والامسع لنصا�
أ
ام �ب ف ث عىل الل�رت

رت
 حواديت �

 

اطر.  النجاة من املف
ف

� 
ً
امم يكون سببا

** حدوتة الديب املاكر **
َغيَّرين ُكل يوم تقِفل  �شّلوا ع النبي .. عليه ال�شالة وال�شالم .. كان فيه معزه عندها ولد �شُ

عليُهم الباب وتْخُرج تجيب لهم �شوية بر�شيم .. �شوية ح�شي�ض .. اأي حاجة، وتيجى تَخبَّط ليهم الباب 

عُهم ويلعبوا حواليها .. يفتحولها، تاأّكلُهم وتَر�شّ

يُهم وتقول لهم: اأنا هخرج اأجيب ليكم اأكل، اإوعوا َحّد يَخبَّط  كات كل يوم قبل ما ُتخرج تو�شّ

وتفتحوُله الباب اأح�شن يكون الديب وياُكْلُكْم .. متفتحو�ض اإل لو َخّبطت على الباب تالت َخْبطات .

َف الديب �شمعها وهى بتقول لولدها ِكِده .. ف خاّلها خرجت ع�شان تجيب �شوية بر�شيم ول 

�شوية ح�شي�ض وراح يخّبط على الباب .

قال لهم: اأنا اُمُكم افتحولى الباب .  قالوا: مين ؟   

ا عارفين �شوت اُمُهم، قالوا: لأ .. انت م�ض ُامنا .. انت الديب .. قال لهم اأنا م�ض الديب  طبعًا ُهمَّ

.. وقعد يقول :

الح�شي�ض على قروناِتى افتحولى يا ولدى  

واللَبن فى بزازاِتى     )زى امهم ما بتقول لهم (

قالوا لأ .. انت الديب .. قام قال لهم: اأنا م�ض الديب، قالوله: طيب وّرينا رجليك من تحت الباب، 

وّراُهم رجليه، قالوا له: لأ .. انت الديب.

الإخباري / تامر الإمام ـ 45 �شنة ـ مدر�ض تربية ريا�شية ثانوي ـ قرية المقاطعة ـ ال�شنبالوين دقهلية .  45
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ْهر الُح�شان بتاُعه ف َجت وْقِعُته على الخنجر بتاُعه َقَطع �شابُعه  متوتر وم�شتعِجْل، فوِقع من على �شَ

الو�ْشطانى بتاع اإيُده اليميْن .. 

ْم، والوزير ِعِرْف عن المو�شوع َف راح ب�شرعة  جابوُله طبيب ب�شرعة عل�شان يوقف نزيف الدَّ

عل�شان يوا�ِشى الَمِلْك فقال له: يا جاللة المِلْك، الحمد هلل، احِمد ربنا على الَبالء ولعلُّه خير، احنا 

ْل اأكتر من ِكَده . منعرف�ض اأيه اللى كان ممكن يح�شَ

د اإن كل م�شيبة  ر ان هوَّ بي�شمت فيه، وقال له: انت بتتعمَّ الَمِلك ات�شايق اأوى من الوزير وَفكَّ

ا�ض  ا .. وب�شرعة اأَمْر الُحرَّ لِّى تقول: الحمد هلل ولعلُّه خير .. اإنت اأكيد مبتحبني�ض وبتفرح فيًَّ تح�شَ

ْجن. وا الوزير فى ال�شِّ يُحطُّ

ْجن، قال الحمُد هلل، لعلُّه خيْر . الوزير �شاعة ما �ِشِمْع اإنه هيتَحّط فى ال�شِّ

فى الوقت ده الطبيب َك�َشف على بنت الَمِلْك وِعرف الَمَر�ْض بتاعها، وقال للمِلك على الدوا 

بتاعها، وقال له ان دواها عباَرة عن ُع�ْشب بيطَلع فى الغابات واإ�شُمه َكَذا و�َشْكُله كذا وَطعُمه كذا، 

الُمهم ان الملك �شكر الطبيب وطلب منه انه يبلَّغ الملك بتاع المملكة التانية انه موافق على العر�ض 

ّر اإّن هوَّ  ّناع عل�شان ي�شلَّحوا اللى ال�شيول اأف�شدُته، واأ�شَ ايين وال�شُّ اللى عر�شه، وانه يبداأ يبعت البنَّ

ا�ض بتوعه وراح  يروح بنف�ُشه عل�شان يجيب الُع�ْشب اللى هيعاِلْج بيه بنُته، وَخد معاه مجموعة من الُحرَّ

ا فى الغابْة ِطِلْع عليُهم فجاأْة نا�ض �شود و�شكلُهم غريب ولب�شين تيجان  عل�شان يجيب الُع�ْشب، وُهمَّ

من ري�ض الطيور ومعاُهم رماح واأ�شلحة، ف الحر�ض بتاع الملك اترعبوا منهم و�شابوهم وهربوا 

و�شابوا الَمِلْك .. النا�ض دول اأيه َبَقى كانوا بياكلوا لحوم الَب�َشْر، َخدوا الملك ورَبطوه على عرو�شة 

َخ�َشْب وقعدوا يرق�شوا حواليه وولعوا نار وجه الكاهن بتاعُهْم وبَداأ يقلِّب فى الملك وي�شوُفه وفجاأة 

قال لهم: ان ال�شحية دى متنفع�ض انكم تاكلوها لأنه فيه عيب، العيب ده هو انه �شابُعه مقطوْع، ولزم 

وه وت�شيبوه يم�شى .. تفكُّ

م بتاع نا�ض كانوا متَّاكلين  الملك فى الوقت ده كان مرعوب لأنُّه كان �شايف حواليه جماِجم وَع�شْ

قبل كده .

ْح، وفجاأة َب�ّض لقى  وه طِلْع يجِرى ويُب�ّض وراه لَحّد ما ِبِعد َعْنُهم وبعدين َقَعد ي�شتريَّ   اأول ما َفكُّ

ح للمملكة  الُع�ْشب اللى هو كان رايح يجيُبه عل�شان يعاِلْج بنُته، ِفِرْح اأوى وَحَمد ربنا وَخد الُع�ْشب وَروَّ

ْجن . ْر �شوية كده وبعدين قال للَحَر�ْض بتوُعه هاتولى الوزيْر من ال�شِّ بتاعُته وعاِلْج بنُته بالُع�ْشب وَقَعد يفكَّ

ُده جنُبه وقال له: الَمَطر لما ِنِزل واأتَلْف الَزْرع بتاعنا ،اإنت قولت: لعلُّه  لما ِجه الوزير الملك َقعَّ

خير ..

وفعاًل كان خير والأر�ض زادت خ�شوبتها بعد المطر وطرحت محا�شيل اأكتر من ُكّل �شنة .. ولما 

ن
أ
ف الاكمل �ب ث عىل الرضا بقضاء هللا واليق�ي

رت
ت � حاك�ي

 

 البواطن همما اكنت الظواهر
ف

� 
ً
ا
أ
�ي دا� هللا سبحانه وتعاىل يقدر لنا الف

** حدوتة امللك والوز�ي **
 كان ياما كان .. يا �شعد يا اإكرام .. فى �شاِلف الع�شر والأواْن .. كان فيه مدينة كبيرة بيحُكمها 

ْن ..  َمِلْك ومعاه وزير اأمين وُمْخِل�ض وُمَتديِّ

اء وهى كلمة   ) َلَعلُّه  رَّ اء وال�شَ وكان على طول الوزير ده على ل�شاُنْه ِكْلمْة دايمًا يقولها فى ال�َشرَّ

َخْير ( .. وْف يوم من الأيام بعد فترة طويلة من الجفاف والَقْحط نِزْل على المدينة َمَطْر كتير اأوى 

ق المدينة ُكلَّها وَهَدم بيوت كتير اأوى اأوى 0.. وب�ُشْرَعة الملك َطَلب الوزير فى اجتماع عاِجْل وقال  َغرَّ

له: ِدلِّنى يا وزير اأعمل اأيه فى الُم�شيبة ِدى؟

قال له: يا جاللة الَمِلْك الحمُد هلل، لعلُّه خير .

ْل ُم�شيَبة تقوللى: لعله خير !!  الملك قال له: هوَّ انا كل ما اقول لك حاجة اأو تح�شَ

ِمت والزرع اتَقلَّْع . فين الخير فى ِكَده ؟ البيوت اتَهدَّ

قال له: يا جاللة الملك دا اأمْر ربنا، وربنا لو اأراد حاجة مفي�ض حد يقدر يمنعها .. وعلى العموم 

ا على اننا ن�شلَّح اللى ال�شيول اأف�شدُته . يا جاللة الملك احنا ندِعى ربنا يعينَّ

ت الأيام، وبنت الَمِلْك الوحيَدة اأ�شابها َمَر�ْض غريب، وا�شتدعى المِلْك كل الأطباء معرفو�ض  ومرَّ

انهم يعالجوها، َف المِلك ا�شتدعى الوزير وقال له: الحقنى يا وزير وِدلِّنى، بنِتى الوحيدة هتموت 

مِنّى وم�ض لقيلها عالج 

قال له: يا جاللة الملك مفي�ض َحّل غير اننا نبعت ر�شول للملك بتاع المملكة الفولنية نطُلب منه 

يبعتلنا طبيب �شاِطْر من َعنُده، وعلى العموم ا�شُبر يا جاللة الملك لعُله خير.

ام عيني وُم�ض عارف اعمل ليها حاجة ؟  قال له: خير منين وانا �شايف بنتي الوحيدة بتموت ُقدَّ

قال له: ا�شُبر يا جاللة الملك، لعلُّه خير .

بالِفْعل بعتوا الر�شول لمِلك المملكة التانية، ا�شتقبُله الملك و�شاأله عن اأحوال مملكتهم وعاي�شين 

رت كل حاجة، المزارع والبيوت  اى، فالر�شول حكاُله عن ان عندُهم محا�شيل كتير ولكن ال�شيول َدمَّ ازَّ

اع  نَّ .. ف الملك َبلَّغ تحياتي للمِلك وقول له: اننا م�شتعدين اننا م�شتعدين ن�شاعدكم ونبعت لكم كل ال�شُّ

ونا بالمحا�شيل الزراعية بعد ما اأر�شكم ترجع  الماهرين ي�شاعدوكم فى بناء مدينتكم، وتبقوا تمدُّ

من جديد وتت�شلَّح بعد ال�شيول، وبعت معاه طبيب �شاِطْر .

فى الوقت ده ومن ُكتر َقَلْق الَمِلك على بنُته طلع عل�شان ي�شتقبل الر�شول بتاُعه والطبيب وهو 



140141

ب وبيقول له: تعالى يا عم .. انت ن�شبت عليا وانا عايز  لل�شيوف .. ف َعم عبده لقاه جاى متع�شَّ

فلو�شى منَّك .. قام قال له: ب�ض يا عم .. انت تقعد الأول ت�شرب �شاي وبعدين ُخد فلو�َشك وام�شي 

اُله فلو�ُشه وِحِلف عليه ي�شرب �شاي .. ونده للكلبة قال  .. الراجل قال له: م�ض عايز �شاي .. المهم ادَّ

لها اعمليلنا �شاي ..

اها فى ُبّق الكلبة  الكلبة ب�شتله وراحت دخلت جّوه، كانت مراته مجهزه �شينية ال�شاي، قامت حاطَّ

وراحت الكلبة داخلة عليهم بال�شاي ..

الراجل اتَوَهم .. الكلبة دى هى اللى عملت ال�شاي ؟ 

قال له: اأيوة .. دى هى اللى بتعمل �شغل البيت عندنا وبتكن�ض وبتطبخ .

قال له تبيعهالى ؟

المهم باعها ُله بتمن اأكبر من َتَمن الحمار وَخد الكلبة وم�شى ..

ع الحمار ترجعلنا بكلبه !! قال  ح البيت مراته ا�شتغربت، وقالت له: بقى انت تروح ترجَّ اأول ما روَّ

لها: اأ�شلك متعرفي�ض حاجة .. وراح با�ش�ض للكلبة وقال لها: روحي اعمليلنا �شاي ...

الكلبة ف�شلت واقفة ما اتحركت�ض .. ومراته قالت له: �شالمة عقلك .. كلبة ايه اللى هتعمل لك 

�شاي !!!

قام زعق فى الكلبة، قامت الكلبة نطت من ال�شباك و�شابته وطلعت تجرى .. ف هو اتغاظ وراح 

على بيت عبده الن�شاب عل�شان ياُخد فلو�ُشه منه .

قام لقاه عازم نا�ض كتير َقوى َقوى وبيقول لهم: تعالوا انا هاأّكلُكم اأكلة كباب والنا�ض قاعدين 

فى ال�شارع والباب بتاعه كان مرفوع �شوية عن ال�شارع �شوية كده ييجى خم�شة �شتة �شنتى وكان 

هات  باب  يا  ويقول:  جوه  وهى  الباب  ة  َبرَّ هو  وقعد  كباب  مليانة  بحلة  الباب  ورا  مراته  د  مَقعَّ

اإيدها وهّو يقوم �شاحب  َبق من تحت الباب من غير ما َحّد ي�شوف  َكَباب. تقوم مراته تُزّق الطَّ

ا�ض ُكّلها كلت و�شبعت ايه دا يا عّم عبُده ؟                                      ن لحد ما النَّ الطبق فيه كباب وخد يا ُفالن خد يا ِعالَّ
 

قال لهم: الباب ده بيجيب كباب.. النا�ض كلها عايزة ت�شترى الباب ياعم عبده انا اللى ها�شترى 

الباب لأ انا اللى ها�شترى الباب بقى، اإل و�شاحبنا اللى ا�شترى الحمار والكلبة جاى و�شاف المنظر 

ده، قام قال: لأ .. اأنا اللى ه�شترى الباب ده .. اإنت �شحكت عليا فى الحمار وطلع مبيجيب�ض فلو�ض 

والكلبة وطلعت مبتعرف�ض تعمل �شاي .

قال له: خال�ض اأنا ه�شالحك .. ُخد الباب ده وانا هريَحك فى تَمُنه وادفع الفرق، بكام الباب يا 

عم عبده ؟ قال له: باألفين جنيه ... م�ض كتير يا عم عبده ؟ قال له: كتير اأيه .. دا انت ممكن تفتح 

َبك َدَهب ؟ مطعم بالباب ده ويك�شِّ

بنتي تعِبت قولتلى: لعله خير، وبالفعل لما بعتنا نجيب طبيب من المملكة التانية عرف الملك عن 

اللى ح�شل عندنا وَبَعْت لنا نا�ض يبنوا مدينتنا من تانى وي�شلحوا اللى ح�شل فيها واتبنت بطريقة 

متطورة اأح�شن من الأول ..

ولما �شابعى اللى بلب�ض فيه خاتم المملكة اتقَطع وقولتلى لعله خير، فعاًل كان خير، لأن �شابعى 

اللى اتقطع كان �شبب فى اإن النا�ض اللى بياكلوا لحوم الب�شر ما كلوني�ض ...

ْجن انت قولت لعلُّه خير .. يا ترى  ب�ض اللى ما اعرفو�ض يا وزير، انا لما اأمرت انَّك تتَحّط فى ال�شِّ

كان اأيه الخير فى كده ؟؟

الوزير قال له: يا جاللة الملك، اإنت عارف اأنا بحبك اأّد اأيه وُمخِل�ض ليك اأّد اأيه .. واأكيد لو 

مُكنت�ض دخلت ال�شجن كان زماني روحت الغابة معاك، ولو كانوا النا�ض دول طلعولنا اأنا عمري ما 

ا وياكلونى انا  ا�ض جريوا و�شابوك .. و�شاعتها كانوا هيقب�شوا عليَّ ُكنت هجري وا�شيبك زى ما الُحرَّ

.
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وي�شيبوك انت لأنى انا �شليم وانت �شابَعك مقطوع

اية رادعة  ا لتصبح �ف اي�رت ا ق�ي سلبية من املمكن تغي�ي �ف حاكية �ب

** مع عبده النصاب **
ب  �شّلوا على النبي ـ عليه ال�شالة وال�شالم ـ كان فيه زمان راجل ا�شُمه َعم عبُده َحب ان هو ين�شُ

ه جنيهات دهب كتير وَخُده وراح ال�شوق عل�شان يبيُعه  على النا�ض، ف جاب الُحمار بتاُعه وَحّط فى ُبقُّ

..اأول ما و�شل ال�شوق النا�ض قالوله تبيع الحمار بتاعك ده بكام؟

قال لهم اأبيعه باألف جنيه .. قالوله: ليه ياعم ؟؟ دا األف جنيه كتير عليه اأوى ... دا اأ�شاًل كبيره 

ل  ه كده، راحوا �شربوا َنزِّ ميت جنيه .. قال لهم: اأ�شلكم ما تعرفو�ض قيمته .. روحوا ا�شربوه على ُبقُّ

جنيهات دهب، كل ما ي�شربوه ينزل جنيهات دهب .

النا�ض اتخانقت على مين اللى ي�شتريه وعملوا عليه مزاد وفى الآخر واحد منهم ا�شتراه وروح 

ْدمان ده ليه ؟ على بيته، ف مراُته بتقول له: انت جايب الُحمار الَعْدمان ال�شَ

ه كده .. قامت راحت �شربته مرة  قال لها اأ�شلك متعرفي�ض قيمته .. روحي ا�شربيه على ُبقُّ

ل�ض فلو�ض .. خد الحمار وطلع يجرى على بيت َعم عبده عل�شان يرجعُله الُحمار  واتنين وتالتة منزِّ

وياُخد فلو�ُشه ..

كان َعم عبده عنده كلبة معلمها انها تروح ت�شيل �شينية ال�شاي فى ُبّقها كده وتيجى تقّدمها 

الخبارى رم�شان اأحمد عبد اهلل ـ 60 عاما ـ قرية طنامل الغربي ـ اأجا ـ  دقهلية .   49
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ارة ؟ فَّ دعوة ... وبعدين فين ال�شُ

قال له: اأنا ك�شرتها .. رد عليه عبده الن�شاب وقال له: مدام انت َك�َشرتها يبقى مليك�ض عندي 

فلو�ض .

النا�ض كلهم ات�شايقوا من عبده الن�شاب وقالوا: هو هيف�شل كل يوم ين�شب على َحد فينا كده 

ه . وي�شرق فلو�شه .. احنا لزم ندبر له تدبير كده نخل�ض منه ونرتاح من �شرُّ

يعملوا ايه قاموا واخديُنه حطوه فى �شوال وقاموا رايحين على البحر عل�شان يرموه فى البحر قام 

ن عليُهم َف �شابوه وراحوا ي�شلوا الفجر وقالوا نرجع نرميه فى البحر .. هّوه بقى قعد يفكر  الفجر ادَّ

هيطَلع من ال�شوال ازاى ويخل�ض من الورطة دى .. النهار بداأ ي�شق�شق كده ولقى فيه �شوت  حركة 

كده وحد جاى َف بداأ ي�شُرخ ويقول: واهلل م�ض هتجوزها .. اأنا م�ض هتجوزها لو دفعتولى اأيه .. م�ض 

هتجوز بنت الملك لو حتى دفعتولى كنوز الأر�ض .

خ وبيقول كده . كان َبقى راجل رايح �شاِرح بالغنم والحيوانات بتاعُته و�شمع �شوته وهو بي�شرَّ

الراجل راح فك ال�شوال وقال له: انت مين واأيه اللى انت بتقوله ده ؟ 

قال له: الملك عايزنى اأتجوز بنته وانا م�ض را�شى وَبعت نا�ض خطفونى وحطونى فى ال�شوال ده 

عل�شان يودونى له عل�شان اأتجوزها غ�شب عنى .

قال له: طب هو ال�شلطان يعرَفك ؟ قال له: لأ .. ب�ض هو �شمع عنى وعن �شجاعتى فبعت نا�ض 

يخطفونى عل�شان اتجوز بنته .

ا معروف انا  قال له:  طب روح وانا اخ�ض مكانك واتجوزها. قال له: تعالى ده انت تبقى عملت فيَّ

كنت هاتجوزها غ�شب عنى تعالى انت بقى اتجوزها. قال له: طب دخلنى فى ال�شوال. قال له: تعالى 

دخله فى ال�شوال وربطه وقام ما�شى و�شاب البلد خال�ض .

قينه الراجل ايه غرق ومات.   اتفاجئوا   النا�ض بقى �شلوا الفجر وجم  وقاموا حادفيُنه في المية مغرَّ

بعد يومين تالتة اإل وعبده الن�شاب جاى ومعاه غنم كتير وبقر كتير وجمال كتير.. 

ْه ايه ده ؟ انت ل�ّشه عاي�ض اّزاى ؟ واأيه الخير اللي معاك  وا لبع�شهم با�شتغراب كده وقالوا: األَّ َب�شّ

دا ُكلُّه .. منين ده ؟؟ 

 قال لهم: جيت منين ؟ انتوا م�ض غرقتونى ؟ قالوا له: اآه ده احنا افتكرنا انك غرقت .

قتونى فيه ؟ قالوله: اآه .  قال لهم: �شوفتوا المكان اللي انتوا رميتونى وغرَّ

قال لهم اأنا  َلقيت بقر كتير وغنم كتير وجمال كتير  جوه البحر فجبت الحاجات دى وجيت..

النا�ض اللي في البلد كلهم راحوا يجروا ناحية البحر ويت�شابقوا اللي ينط الأول ويغّرق عياله قبل 

التانى عل�شان يجيبوا زى ما جاب عبده، لحد ما البلد كلها غرقت ومعاد�ض حد في البلد .

الُمهم الراجل دفع الفلو�ض وَخد الباب وم�شى، وراح لمراته وعَزم النا�ض اللى كانوا عند عم عبده 

كلهم .. وقعد بَقى كده واأيه بقى بيتر�ِشم عليُهم: يا باب هات كباب الباب هيجيب كباب منين يا باب 

ُره . هات كباب الباب هيجيب كباب منين م�شك الباب كده بالفا�ض لحد ما َك�شَّ

يا عم عبده ُخد الباب بتاَعك اهوه. قال له: َك�شرُته ليه هو عندي كان بيجيب كباب ا�شاأل النا�ض 

كلها م�ض النا�ض كلها كانت �شايفة عندي بيجيب كباب ؟ 

المهم الراجل مخد�ض معاه حق ول باِطل، و�شاُبه وِخ�ِشر فلو�ُشه وِم�شى ..

 بعد �شوية كده لما النا�ض ن�شيت حكاية الباب قام ايه جه واحد �شاحُبه قعد ي�شرب بقى ايه �شاي 

معاه قام قال لمراته: اأنا هاجيب �شاحبى ُفالن الُفولنى ده يقعد معايا ولما اأقول لك قومى اعملى 

عى �شوية وقولى انا م�ض فا�شية ده اأنا باغ�شل انا هاقوم �شاربك كف اإبقى اعملى  لنا �شاي انتى اتلكَّ

ب على الراجل  ر لك فى ودنك تقومى ايه �شاحية ونن�شُ ارة وا�شفَّ فَّ نف�شك موتى هاقوم اجيب ال�شُ

ارة .. فَّ ونبيع له ال�شُ

جه �شاحبنا بقى بالّليل وقاعدين ي�شهروا كده وبعدين يقول لها: يا ام فالن قالت له: نعم، قال 

لها: قومى اعملى لنا �شاي.  قالت له: طيب حا�شر َهقوم اعمل اأهوه، وقعدت تتلكع �شوية كده م�ض 

ق ليه ؟ را�شية تقوم، قال لها: ماقومتي�ض ليه قالت له هقوم اأهوه .. انت بتزعَّ

 انتى بتزعق لى ليه ؟) الزوج متعجبًا (  وهوب قام �شاربها َكْف قامت مت�َشْلَبَطة وواقعة فى الأر�ض 

ت مراتك ؟ عاملة نف�شها ميتة يقلِّبها �شمال يمين مفي�ض فايدة ميتة، والراجل: يا نهار ا�شود .. انت َموِّ

تها فى اليوم تالت اربع مرات وب�شّحيها تانى . قال له:  لأ موتها ايه يا عم .. دا انا بموِّ

ى الميتين.  حِّ ارة بت�شَ فَّ قال له: اإّزاى ؟ قال له: اأ�شل انا عندي �شُ

ر فى ودنها ال�شت قامت منفو�شة وقامت قايمة  فَّ ارة و�شَ فَّ قام قال له: َطيِّب .. قام جايب ال�شُ

ارة دى ؟ قال له: لأ انا ما  فَّ كاأنها كانت ميتة و�شحيت، الراجل قال له:م�ض معقول انت تبيع لى ال�شُ

بى بيعهالى، قال له: لأ َقَعد يتحايل  تها ؟ قال له: لأ والنَّ اى كل ما اموِّ ى مراتى ازَّ حِّ �شَ
َ
ال اأنا اأ مَّ

ُ
ببيعها�ض اأ

عليه لغاية ما ا�شتراها باألف جنيه وم�شى راح عند مراته قومى اعملى لى �شاي قالت له: م�ض فا�شية 

فى ايدى �شوية غ�شيل لما اأخلَّ�شُهم، قال لها: ُقومى انا َبَقول لك قومى اعمليلى �شاي ماقومتي�ض ليه ؟ 

وقام �شاربها ال�شت ماتت ب�شحيح .. ُدْكَهة َبَقى َقَعد يقّلب مراُته لقاها ميتة بجد راح جاب ال�شوّفارة 

ر لها فى ودنها انها ت�شَحى ما ت�شحا�ض .. ُدْكَهه قعد ي�شوَّت: ياخرابى ياخرابى ماتت، عبُده  وي�شفَّ

اره وَخاّلني قتلت مراتى و�شحك عليا وخد منى فلو�شى ياخرابى ياخرابى  فَّ انى �شُ �شحك عليا وادَّ

وقعد ي�شوت ويلطم وراح عند بيت عبده الن�شاب  قال له: انت ن�شبت عليا و�شرقت فلو�شى .. قال 

له: ليه يا عم .. انت م�ض �شوفت مراتى وهى ماتت و�شّحيتها ؟ قال له: اآه. قال له: َخال�ض انا مالي�ض 
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: تقد�ي
ترتبط النخلة بتراثنا من اآلف ال�شنين فهى رمز للحياة والعمران وعالمة من عالمات الح�شارة 

في وطننا العربي لأنها تمثل العن�شر الأ�شاا�شي في الغذاء والك�شاء والتعمير، وقد تميزت �شجرة 

النخيل بمزايا جعلت منها رمزًا للثبات والتكييف مع الأحولل المناخية القا�شية اإذ تزدهر زراعة 

النخيل وتعطي ثمار في البقاع التي ي�شودها طق�ض مرتفع الحرارة، قليل الرطوبة.

وترتبط اأهمية �شجرة النخيل بفوائدها المتعددة فقد عرفت منافع التمر منذ التاريخ وظهرت 

فوائده في الطب وال�شناعات القديمة والحديثة. 

�شكلت نخلة التمر حجر الزاوية في الحياة الم�شرية قديما وحديثا كونها ال�شجرة الكثر تما�شا 

ب�شورة مبا�شرة او غير مبا�شرة مع الحياة اليومية والعادات والتقاليد الجتماعية بل �شكلت موروثا 

ح�شاريا وثقافيا وتراثيا فهي ملكة ال�شجر،و رفيقة حياة المواطن و�شاغلة وقته و م�شدر وهي غذائه 

و�شكنه وتدفئته في البرد وظله عند الهجير.

مشلكهرت البحث:  
تكمن م�شكلة البحث في التاأكيد على اأهمية النخيل ومنتجاته التقليدية التي تحمل �ش�شمات الطابع 

ال�شعبي، وكذلك عالقة النخلة واأجزائها في حياتنا اليومية.

أهداف البحث:  
ر�شد بع�ض المفردات والم�شطلحات الخا�شة بالنخيل. 1ـ 

التركيز على الحرف ال�شعبية الخا�شة بالنخيل. 2ـ 

ال�شتفادة من النخيل في حياتنا وا�شتغالل مخلفاته في منتجات فنية. 3ـ 

تو�شيح عالقة النخيل بالفنون ال�شعبية. 4ـ 
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ي القرآن الكر�ي والديث النبوي:
ف

النخيل �
وقد  ورد ذكر النخلة تحت م�شميات عدة )نخل، والنخل، ونخيل، والنخيل، ونخال( وفي �شور 

عديدة، ولقد وقد كرمت الديانات ال�شماوية كافة �شجرة النخيل واهتمت بزراعتها ورعايتها. وقد 

ذكر القراآن الكريم النخيل والتمر في �شبعة ع�شر �شورة كما ورد ذكر النخيل في كثير من الأحاديث 

النبوية وماأثورات العرب واأ�شعارهم.

وقد حفلت بذكر النخلة الق�ش�ض والأ�شاطير القديمة باعتبارها ال�شجرة المقد�شة المباركة 

ورمز الخير والخ�شب، كما اتخذ �شعفها رمزًا للقد�شية يرفع في منا�شبات الترحيب وال�شتتقبال 

وفي اأقووا�ض الن�شر منذ الع�شور القديمة. ونذكر بهذه المنا�شبة الحادثة التاريخية الدينية حيث 

ا�شتقبل ال�شيد المم�شيح برفع �شعف النخيل، وهذا العيد الذي ما زال يحتفلون به الم�شيحيون با�شم 

اأحد ال�شعف اأو عيد ال�شعانين.  

وقد ورد ذكر النخلة في الآداب العربية، في الجاهلية وال�شالم، ونذكر هنا ما في جاء الحديث 

النبوي "نعمت العمة لكم النخلة" تغر�ض في اأر�ض خوارة وت�شرب من عين حرارة. كما اأن النخلة 

كانت ت�شتخدم في ال�شتطالع اأيام الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

وقال محمد بن اإ�شحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن 

بن عويم بن �شاعدة قال: حدثني رجال من قومي من اأ�شحاب النبيr  قالوا: لما بلغنا مخرج النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص من مكة وتوكفنا قدومه كنا نخرج اإذا �شلينا ال�شبح، اإلى ظاهر حرتنا ننتظر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فواهلل 

ما نبرح حتى تغلبنا ال�شم�ض على الظالل، فاإذا لم نجد ظال دخلنا ـ وذلك في اأيام حارة ـ حتى اإذا 

كان اليوم الذي قدم فيه ر�شول اهلل جل�شنا كما كنا نجل�ض، حتى اإذ لم يبق ظل دخلنا بيوتنا، وقدم 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حين دخلنا البيوت فكان يوجد رجل يهودي فوق النخلة وكان هو اأول من راآه وقد 

راأى ما كنا ن�شنع، واأنا ننتظر قدوم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص علينا، ف�شرخ باأعال �شوته:"يا بني قيلة! هذا 

جدكم قد جاء، فخرجنا اإلى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو في ظل نخلة، ومعه اأبو بكر في مثل �شنه، واأكثرنا 

لم يكن راأى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل ذلك، وركبه النا�ض وما يعرفونه من اأبي بكر، حتى زال الظل عن 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقام اأبو بكر فاأظله بردائه، فعرفناه عند ذلك".

وفي حديث اأبي هريرة: اأنه كان ي�شبح بالنوى المجذع وهو الذي حك بع�شه بع�شَا حتى اأبي�ض 

 .
المو�شوع المحكوك ميه وترك الباقي على لونه ت�شبيهًا بالجذع")1(

تكرر ذكر كلمة النخيل اأو اأجزاء من هذه ال�شجرة كالطلع والجذع في الآيـات القراآنـيـة وكما 

مبّين في الجدول:

اأبن منظور، ل�شان العرب.  .1

�الآيـــة�لجزء �لمذكور

ْعناٍب َوَحَفْفناُهما ِبَنْخٍل َوَجَعْلنا َبْيَنُهما نخل
َ
َتْيِن ِمْن اأ َحِدِهما َجنَّ

َ
ِرْب َلُهْم َمَثاًل َرُجَلْيِن َجَعْلنا ِلأ َوا�شْ

.
َزْرًعا " )2(

.
يٌم")3( َه�شِ َطْلُعَها  َوَنْخٍل  "َوُزُروٍع 

.
ْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعٍر")4(

َ
ُهْم اأ َنّ

َ
ا�َض َكاأ "َتْنِزُع الَنّ

.
اٌن")5( َوُرمَّ َوَنْخٌل  َفاِكَهٌة  "ِفيِهَما 

"�شّخرها علْيِهْم �شْبع لياٍل وثماِنية اأّياٍم ُح�ُشوما فترى اْلقْوم ِفيها �شْرعى كاأّنُهْم اأْعجاُز نْخٍل 
.

خاِويٍة")6(

ُنْخِرُج النخل ًرا  ِمْنُه َخ�شِ ْخَرْجَنا 
َ
َفاأ ٍء 

ْ
�َشي ُكلِّ  َنَباَت  ِبِه  ْخَرْجَنا 

َ
َفاأ َماًء  َماِء  ال�شَّ ِمَن  ْنَزَل 

َ
اأ الَِّذي  "َوُهَو 

اَن  مَّ َوالرُّ ْيُتوَن  َوالزَّ ْعَناٍب 
َ
اأ ِمْن  اٍت  َوَجنَّ َداِنَيٌة  ِقْنَواٌن  َطْلِعَها  ِمْن  ْخِل  النَّ َوِمَن  ُمَتَراِكًبا  ا  َحبًّ ِمْنُه 

.
ْثَمَر َوَيْنِعِه اإِنَّ ِفي َذِلُكْم َلآَياٍت ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن")7(

َ
ُم�ْشَتِبًها َوَغْيَر ُمَت�َشاِبٍه اْنُظُروا اإَِلى َثَمِرِه اإَِذا اأ

.
يٌد")8( نَّ�شِ َطْلٌع  َها  لَّ َبا�ِشَقاٍت  ْخَل  "َوالنَّ

.
ْكَماِم")9(

َ
اْلأ َذاُت  ْخُل  َوالنَّ َفاِكَهٌة  "ِفيَها 

نخيل
 

ُي�ْشَقى ْنَواٍن  َوَغْيُر �شِ ْنَواٌن  َوَنِخيٌل �شِ َوَزْرٌع  ْعَناٍب 
َ
اأ ِمْن  اٌت  َوَجنَّ ُمَتَجاِوَراٌت  ِقَطٌع  ْر�ِض 

َ
اْلأ "َوِفي 

.
نَّ ِفي ذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن")10( ُكِل اإِ

ُ
َها َعَلى َبْع�ٍض ِفي اْلأ ُل َبْع�شَ ِبَماٍء َواِحٍد َوُنَف�شِّ

.
ْنَهاَر ِخاَلَلَها َتْفِجيًرا")11(

َ
َر اْلأ ِخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ ن نَّ ٌة مِّ ْو َتُكوَن َلَك َجنَّ

َ
"اأ

.
ُكْم ِفيَها َفَواِكُه َكِثيَرٌة َوِمْنَها َتاأُْكُلوَن")12( ْعَناٍب لَّ

َ
ِخيٍل َواأ ن نَّ اٍت مِّ ن�َشاأَْنا َلُكم ِبِه َجنَّ

َ
"َفاأ

.
اْلُعُيوِن")13( ِمَن  ِفيَها  ْرَنا  َوَفجَّ ْعَناٍب 

َ
َواأ ِخيٍل  نَّ ن  مِّ اٍت  َجنَّ ِفيَها  "َوَجَعْلَنا 

َقْوٍم النخيل لِّ لآَيًة  َذِلَك  ِفي  اإِنَّ  َمَراِت  الثَّ ُكلِّ  َوِمن  ْعَناَب 
َ
َوالأ ِخيَل  َوالنَّ ْيُتوَن  َوالزَّ ْرَع  الزَّ ِبِه  َلُكم  "ُيْنِبُت 

ْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه �َشَكًرا َوِرْزًقا َح�َشًنا اإِنَّ ِفي َذِلَك لآَيًة 
َ
ِخيِل َوالأ ُروَن"، "َوِمن َثَمَراِت النَّ َيَتَفكَّ

.
َقْوٍم َيْعِقُلوَن")14( لِّ

�شورة الكهف، الآية )32(.. 2

�شورة ال�شعراء، الآية )148(.. 3

�شورة القمر، الآية )20(.. 4

�شورة الرحمن، الآية )68(.. 5

�شورة الحاقة، الآية )7(.. 6

�شورة الأنعام، الآية )99(.. 7

�شورة ق، الآية )10(.. 8

�شورة الرحمن، الآية )10(.. 9

�شورة الرعد، الآية )4(.. 10

�شورة ال�شراء، الآية )91(.. 11

�شورة الموؤمنون، الآية )19(.. 12

�شورة يا�شين، الآية )34(.. 13

�شورة النحل، الآية )11، 67(.. 14
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ن�ِشيًّا" النخلة مَّ َن�ْشًيا  َوُكنُت  َهَذا  َقْبَل  ِمتُّ  َلْيَتِني  َيا  َقاَلْت  ْخَلِة  النَّ ِجْذِع  َلى  اإِ اْلَمَخا�ُض  َجاَءَها 
َ
"َفاأ

 .
ْخَلِة ُت�َشاِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا")15( ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع النَّ "َوُهزِّ

.نخال
وَ"َزْيُتوًنا َوَنْخال")16(

ن�ِشيًّا" جذع ْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت َن�ْشًيا مَّ َلى ِجْذِع النَّ َجاَءَها اْلَمَخا�ُض اإِ
َ
"َفاأ

.
َجِنيًّا")17( ُرَطًبا  َعَلْيِك  ُت�َشاِقْط  ْخَلِة  النَّ ِبِجْذِع  اإَِلْيِك  ي  "َوُهزِّ

ْيِدَيُكْم جذوع
َ
اأ َعنَّ  َقطِّ

ُ
َفاَلأ ْحَر  ال�شِّ َعلََّمُكُم  الَِّذي  َلَكِبيُرُكُم  ُه  اإِنَّ َلُكْم  اآَذَن  ْن 

َ
اأ َقْبَل  َلُه  اآَمنُتْم  "َقاَل 

.
ْبَقى")18(

َ
�َشدُّ َعَذاًبا َواأ

َ
يَُّنا اأ

َ
ْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ اأ ُكْم ِفي ُجُذوِع النَّ لَِّبنَّ �شَ

ُ
ْن ِخالٍف َوَلأ ْرُجَلُكم مِّ

َ
َواأ

.اإعجاز
نَقِعٍر" )19( ْعَجاُز َنْخٍل مُّ

َ
ُهْم اأ نَّ

َ
ا�َض َكاأ "َتنِزُع النَّ

ْعَجاُز 
َ
اأ ُهْم  نَّ

َ
َكاأ ْرَعى  �شَ ِفيَها  اْلَقْوَم  َفَتَرى  ُح�ُشوًما   

ٍ
ام يَّ

َ
اأ َوَثَماِنَيَة  َلَياٍل  �َشْبَع  َعَلْيِهْم  َرَها  "�َشخَّ

.
َنْخٍل َخاِوَيٍة" )20(

ًرا نُّْخِرُج ِمْنُه طلع ْخَرْجَنا ِمْنُه َخ�شِ
َ
ْخَرْجَنا ِبِه َنَباَت ُكلِّ �َشْيٍء َفاأ

َ
َماء َماء َفاأ نَزَل ِمَن ال�شَّ

َ
ِذَي اأ "َوُهَو الَّ

اَن ُم�ْشَتِبًها  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْعَناٍب َوالزَّ
َ
ْن اأ اٍت مِّ ْخِل ِمن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّ َتَراِكًبا َوِمَن النَّ ا مُّ َحبًّ

.
 ُيوؤِْمُنوَن")21(

ٍ
َقْوم نَّ ِفي َذِلُكْم َلآَياٍت لِّ ْثَمَر َوَيْنِعِه اإِ

َ
َذا اأ َوَغْيَر ُمَت�َشاِبٍه انُظُروْا اإَِلى َثَمِرِه اإِ

.
يٌم")22( "َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها َه�شِ

.
يٌد")23( َن�شِ َطْلٌع  َلَها  َبا�ِشَقاٍت  ْخَل  "َوالَنّ

.الأكمام
)24("

ِ
ْكَمام

َ
الأ َذاُت  ْخُل  َوالنَّ َفاِكَهٌة  "ِفيَها 

.رطب
َجِنيًّا")25( ُرَطًبا  َعَلْيِك  ُت�َشاِقْط  ْخَلِة  النَّ ِبِجْذِع  اإَِلْيِك  ي  "َوُهزِّ

.العرجون
اْلَقِديِم")26( َكاْلُعْرُجوِن  َعاَد  َحتَّى  َمَناِزَل  ْرَناُه  َقدَّ "َواْلَقَمَر 

.لينة
اْلَفا�ِشِقيَن")27( َوِلُيْخِزَي   ِ

َّ
ْذِن اهلل َفِباإِ وِلَها  �شُ

ُ
اأ َعَلى  َقاِئَمًة  َتَرْكُتُموَها  ْو 

َ
اأ يَنٍة  لِّ ن  مِّ َقَطْعُتم  "َما 

�شورة مريم، الآية )23، 25(.. 15

�شورة عب�ض، الآية )29(.. 16

�شورة مريم، الآية )23، 25(.. 17

�شورة طه، الآية )71(.. 18

�شورة القمر، الآية )20(.. 19

�شورة الحاقة، الآية )7(.. 20

�شورة الأنعام، الآية )99(.. 21

�شورة ال�شعراء، الآية )148(.. 22

�شورة ق، الآية )10(.. 23

�شورة الرحمن، الآية )10(.. 24

�شورة مريم، الآية )25(.. 25

�شورة ي�ض، الآية )39(.. 26

�شورة الح�شر، الآية )5(.. 27

رفة النخيل العسب أو العسيب آجزاء  اصة �ب بعض املصطلحات الف

من النخل:
رية، فاإذا كانت ق�شيرة تنالها اليد فهي القاِعُد، فاإذا  اإذا كانت النخلة �شغيرة فهي الف�شيلة والَودَّ

�شار لها جذع تناول منه المتناول فهى جبارة، فاإذا ارتفعت عن ذلك فهى الرقلة والعيدانة فاإذا زادت 

فهى با�شفة، فاإذا اتناهت في الطول مع اإنجراٍء فهي �شحوق.

: تيب حل النخلرت ي �رت
ف

مل � ـ حمب
اأطلعت، ثم اأبلغت، ثم اأذهت، ثم اأمعت، ثم اأرطبت، ثم اأثمرت.   

اإذا قطعت ال�شجرة ثم اأنبتت قيل اأن�شفت )وكذلك الكرُم(.

في ترتيب �شائر نعوتها "المق�شود بالنعوت "الو�شف".

اإذا كانت النخلة على الماء فهى كارعة ومكروعة، فاإذا حملت في �شغرها فهى م�شتجنة، فاإذا 

كانت تدرك في اأول النخل فهى يكور، فاإذا كانت تحمل �شنة و�شنة ل فهى �شنهاُء، فاإذا كان برها 

ينت�شر وهو اأـخ�شر فهى خ�شيرة، ذ1فاإذا اأدقت من اأ�شفالها واإنجرد كربها فهى �شنبور، فاإذا مالت 

فبتر تحتها وكان تعتمد عليه فهى ُرجبية، فاإذا كانت منفردة عن اخواتها فهى عوانة.

النخل كل �شىء من النخل �شوى النجوى فهو اآّللِيُن واحدة لينة.

نخلة با�شفةُ  و�شُحوُقُة

الَق�شُب: التمر الياب�ض

الُترطُب: التمر الرطب

الح�شُف: التمر الردىء

نسان والنخيل: ف الإ كة ب�ي ـ قوامس مش�رت
اإن النخلة ت�شبه الإن�ش�شان كالآتي:

فهي ذات جذع منت�شب. ـ 

منها الذكر والأنثى. ـ 

ل تثمر اإل اإذا لقحت. ـ 

اإذا قطع راأ�شها ماتت. ـ 

اإذا تعر�ض قلبعا ل�شدمة قوية هلكت. ـ 

اإذا قطع �شعفها ل ت�شتطيع تعوي�شه. ـ 

النخلة مغطاة بالليف ال�شبيه ب�شعر الج�شم في ااإن�شان ـ 
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ي الثقافة الشعبية:
ف

ـ النخلرت �
نجد اأن النخلة تدخل في الثقافة ال�شعبية عامة مثل ما نراها في العادات والتقاليد وكذلك 

المعتقدات والمعارف والأدب ال�شعبي والفنون.

ي للنخلرت  1ـ  رؤية الفنان الشع�ب  
النخلة من الرموز التي تعبر عن الحب والمودة والفرح وال�شرور ونجدها على اأ�شكاًل كثيرة 

�شواء كانت منفردة اأو داخل ق�شي�ض اأو مزهرية اأو مقترنة بر�شم لفتيات اأو مقترنة بر�شم �شمكتين 

مقتاربتين، فمن خالل ذلك نرى اأن المجتمع هو الذي يحدد قيمة الرمز وي�شفي على الأ�شياء المادية 

معنى فت�شبح رموزًا لها مدلولها الفكري والعقائدي.

: لنخلرت 2ـ العادات والتقاليد املرتبطة �ب  
�أـ توريث �لنخل:  

عادة متوارثة اإلى يومنا هذا وذلك عندما يتوفى الأب اأو الجد في العائلة يتم توريث النخيل للببناء 

والبنات ومثله مثل اأي �شىء اأخر من الأ�شياء التي تورث وللذكر مثل حظ الأنثيين ول يمكن لأحد اأن يقوم 

بقطع نخلة لي�شت من حقه حتى اإذا كانت تعتر�ض طريق اإل با�شتئذان �شاحبها وموافقته على ذلك.

ومن العادات ال�شائعة التي نجدها ونعر�شها هي ت�شمية النخلة باأ�شماء عائالت اأو �شفات اأو حدث 

معين مثل )نخلة عيلة دردير( اأو �شفة مثل )نخلة ال�شحاب( اأو )نخلة الكرم( اأو )النخلة الغرقانة( 

لأنها تنتحني وجذعها في الماء، ومن 

ا�شتخدام  المعروفة  اأي�شًا  العادات 

�شعف النخيل في المنا�شبات الدينية 

الم�شيحيين  عند  ال�شعف(  )حد  مثل 

اأو المنا�شبات الجتماعية مثل تزيين 

�شعف  با�شتخدام  العرو�شين  كو�شة 

النخيل بطريقة رائعة ومنظمة.

لنخيل: 3ـ املعتقدات واملعارف املرتبطة �ب  
عند زيارة القبور تاأخذ الن�شاء �شعف النخيل الأخ�شر وت�شعه فوق القبور اعتقاد في اأنه يخفف 

العذاب عند المتوفي، وكذلك دفن �شعف النخيل مع الميت في حالة قتله اعتقادًا في عدم ظهور 

عفاريت هذا القتيل ولو لم تدفن ال�شعف الأخ�شر معه يظهر العفريت بعد ثالثة اأيام من دفنه.

وفي الطب ال�شعبي نرى اأن التمر �شديد الأهمية للمراآة الحامل ولبد من تناوله با�شتمرار خالل 

فترة الحمل حتى ي�شاعدها في عملية الولدة الطبيعية.

وتحنيك الطفل حديث الولدة بو�شع تمر بعد م�شغه في فمه مما يقوي مناعة هذا الطفل ويقيه 

من الأمرا�ض خالل فترة حياته وا�شتخدام عرق البلح لعالج ال�شلل.  

: لنخلرت تمعات الشعبية �ب 4ـ ارتباط املب  
تّكن المجتمعات ال�شعبية للنخلة الكثير من الحترام والتقدي�ض ويتم التعامل مع جريد النخلة 

بو�شفه رمز للخير والنماء والبركة، وبخا�شة الأخ�شر منه. بل اإن كل عن�شر من عنا�شر النخلة 

ل يخلو من نفع؛ فمن طرحها ياأكل الإن�شان، ومن مخالفاتها )الجريد والخو�ض والليف( ت�شنع 

الأدوات المنزلية المختلفة، وحين تجتث النخلة ي�شتفاد من جذعها الجاف في ت�شقيف البيوت 
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البلح ي�شتفاد بها  واإقامتها كاأعمدة وحتى نواة 

م�شرية  قرى  في  النا�ض  بع�ض  ومازال  كوقود 

يحر�شون على و�شع الجريد الأخ�شر على قبر 

المتوفي طلبًا للرحمة، كما ت�شنع)مق�شة البلح( 

الم�شنوعة من عراجين النخيل بعد اإفراغ التمر 

فيها، لإبعاد العر�ض عن البيوت ولحماية الطيور 

تزيين  في  الأخ�شر  الجريد  ل�شتخدام  اإ�شافة 

اأقوا�ض الأفراح المعروفة �شعبيًا بالكو�شة، حتى 

تكون الحياة الزوجية ميمونة و�شعيدة.

وفي قرى المنيا تلجاأ ال�شيدات الم�شاهرات اأو 

المكبو�شات ل�شناعة تميمة من الجريد ل�شناعة 

يطلق عليها الم�شاهرة اعتقادًا في قدرتها على 

من  الوقاية  بهدف  اأو  اأ�شابهن  مما  �شفائهن 

والو�شع  الزواج  حالت  في  المحتملة  الأ�شرار 

والختان.  

: ي دب الشع�ب
أ
ي ال

ف
5ـ النخلرت �  

هناك مجموعة من الأمثال ال�شعبية والأقوال والأهازج اعتاد النا�ض ترديدها م�شتعملين النخلة 

اأو اأجزاءها للدللة عما يق�شدون. وقد �شارت بينهم وتداولوها حتى اأ�شبحت �شائة في موطن النخلة 

وما جاورها من ذلك قولهم فيما ي�شرب للثروة الناجمة عن كثرة النخيل:

ـ ال يفوتك تمر �لج�ش .

ويقال في حالة طلب الجيد من الأ�شياء والمباددرة للح�شول عليه 

ـ لو ح�سلت �لتمرة ما �أكلت �لجمرة 

وهو و�شف معنوي عن ركوب ال�شعاب ومحاولة نفي اللوم عن نف�شه.

ـ بايق ما ت�سيده كم تطقة من جريده 

يقال في حالة الأداة الم�شتخدمة ل تقي بالغر�ض كمن ي�شتخدم جريد النخل للمالحقة و�شرب 

ال�شارق اإذ ل يوؤثر كثيرًا فيه. 

ـ �أكل �لتمر بالنظر

التمر محركا يريدون به التمر )بفتح ال�شكون( اأي من العادة في اأكل التمر اأن ينظر فيه الآكل 

ويتخير اأجوده.

: 6ـ فوائد النخلرت  
كل جزء من النخلة له فوائد عظيمة: ثمارها، ليفها، نواها، �شعفها، جريدها، وخو�شها بالإ�شافة 

اإلى المواد العديدة التي ت�شتخرج من ثمار واأجزاء النخلة.

ثمرها غني بكل مقومات الغذاء الالزمة لالإن�شان من ماء ومعادن واأمالح وفيتاممينات و�شكريات 

فنحن نعرف اأن ر�شولنا الكريم مكث �شهرين على الأ�شودين التمر والماوؤ، وروى عن الإمام م�شلم عن 

عائ�شة قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم " يا عائ�شة بيت ل تمر فيه �شياع اأهله".   

يد النخيل: 7ـ حرفة جر  
طبقًا لالح�شاءات الزراعية في م�شر عن عام )2010( في مجال زراعات النخيل نجد ما يقرب 

من 15 مليون نخلة تزرع في حوالي 76 الف فدان اأي ن�شبة 7% من م�شاحة الأرا�شي التي ت�شغلها 

اأ�شجار الفاكهة.

ب�شبب  ملفتة،  ب�شورة  الما�شية  عاما  الع�شرين  خالل  النخيل  اأ�شجار  زراعة  تزايدت  وقد 

القت�شاديات المتنامية ل�شلعة البلح كمنتج ت�شديرى، خا�شة فى مناطق واحات الوادى الجديد 

التى ت�شم وحدها ما ن�شبته 93% من م�شانع تعبئة البلح. 

ي للنخيل:
8ـ الوصف النبا�رت  

�أـ �لجذور:  

عر�شية، خالية من ال�شعيرا ت الجذرية ب�شبب عدم قدرة النخلة )root hairs(على تكوين هذه 

ال�شعيرات، ولها جذيراتما�شة، وتتكون الجذور العر�شية على الجذع.

ب ـ �ل�ساق:  

اأ�شطواني �شخم على الرغم من عدم وجود ن�شيج الكامبيوم كونها من ذوات الفلقة الواحدة وهذا 

يعود اإلى نمو القمة النامية وتو�شع قواعد الأوراق. ال�شيادة القمية وا�شحة في نخلة التمر، ول يتفرع 

ال�شاق اإل في حالت نادرة لأ�شباب عديدة منها ما يرتبط بال�شنف كما في �شنف )التبرزل(، اأو 

لأ�شباب اأخرى، وان قطع القمة النامية يعني موت النخلة، يتراوح طول �شاق النخلة ما بين 20ـ30 مترًا.
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ج ـ �الأور�ق:  

مركبة ري�شية عمرها 6 �شنوات، بعدها يتوقف ن�شاطها وتفقد �شبغة الكلوروفيل ثم تجف، ولكنها 

 Abscission(،انف�شال لذا يجب اإزالتها )تبقى ملت�شقة بالجذع لأنها ل تكون منطقة )�شقوط

zone( بتدخل الإن�شان.
تتكون ال�شعفة من محور قوي )Rachis( ي�شل معدل عر�شه عند القاعدة اإلى 18 �شم وينتهي 

بطرف قطره 0.5 �شم. يت�شل بالمحور)الجريدة( الوريقات)الخو�ض( Pinnae وتكون جال�شة 

ويتراوح عددها ما بين 100ـ250 وريقة وهي تمثل ما بين 60ـ80 % من الطول الطرفي لل�شعفة. 

والوريقات مرتبة باأربعة م�شتويات حول المحور، وهذا الترتيب ي�شهل التعر�ض لل�شوء وعدم التظليل.

د ـ �الأزهار:

تكون في نورات )Flower clusters( اأو عناقيد زهرية تتكون في اآباط الأو ا رق التي تك�شفت في 

المو�شم ال�شابق. خالل ف�شل الربيع تظهر في روؤو�ض النخل عدد من النموات تكون في اأول ظهورها 

 )Spadixs(،خ�شراء اللون ثم ت�شمر بحمرة، هذه النموات ت�شمى الطلع وعند بلوغ الطلع حجمه

النهائي ين�شق الغالف وتظهر النو ا رت الزهرية، وهي عبارة عن مجموعة من ال�شماريخ الحاملة 

لالأزهار.

هـ ـ �لتقيح:

خلطي.

وـ �لثمار:

عنبة البية )Berry( وهي ثمرة ب�شيطة اأحادية البذرة يختلف �شكلها ح�شب الأ�شناف، بي�شوي 

الى كروي الى ا�شطواني الى م�شتطيل،لها ق�شرة �شمعية.تحيط بها

يد النخيل: 9ـ حرفتان فقط تقومان عىل جر  
الأولى هى حرفة الخو�ض ) اأوراق �شعف النخيل ). والثانية هى حرفة ت�شنيع الجريد. وتتفوق 

الأولى فى ات�شاع رقعة انت�شارها، نظرا لمحافظة منتجاتها على وظائفها المحلية ب�شورة ن�شبية، 

ف�شال عن تخ�ش�ض الن�شاء فى ممار�شة حرفة الخو�ض كاأحد الأن�شطة المنزلية للمراأة فى الواحات 

وبع�ض قرى الريف الم�شرى. 

من ال�شرورىـ  قبل التعر�ض لتفا�شيل الحرفةـ  اأن نتعر�ض اأول للتوزيع الجغرافى للنخيل ) م�شدر 

الخامة( ومقارنتها بمناطق انت�شار الحرفة على الخريطة الم�شرية.

تتوزع اأ�شجار النخيل فى م�شر على معظم المناطق الم�شرية، ال اأن الواحات الم�شرية الخم�ض 

)الداخلة والخارجة والبحرية و�شيوة والفرافرة( ت�شم حوالى 60% من نخيل م�شر، بينما تتوزع 

الن�شبة الباقية على مناطق جنوب الجيزة، ور�شيد، والفيوم، وجنوب ال�شعيد )غرب اأ�شوان( والمتتبع 

لحركة النمو فى اأعداد النخيل فى م�شر، يالحظ اأنها ترتفع فى الواحات خا�شة الداخلة والخارجة 

والبحرية، ب�شبب اقت�شاديات ثمار البلح التى تتميز ب�شدة فى هذه المناطق، بينما ينخف�ض منحنى 

النمو فى باقى مناطق النخيل ب�شبب التخل�ض التدريجى من الأ�شجار لالمتدادات العمرانية، مع 

انخفا�ض الجدوى القت�شادية لنوعيات ثمار البلح المنتج وهو ما يتمثل فى مناطق مثل المرج 

)�شرق القاهرة ( والعري�ض ب�شمال �شيناء.وجنوب ال�شعيد الذى يتخل�ض من النخيل لتحل الزراعات 

المح�شولية بدل منها.

على الجانب الآخر،وعلى م�شتوى حرفة منتجات الجريد، فاننا نالحظ تباين ن�شبي بين مناطق 

انتاج الخام )جريد النخل( من ناحية، واأماكن توطن الحرفة من ناحية اأخرى، فبينما تنت�شر اأ�شجار 

النخيل بكثافة مرتفعة فى الواحات عموما، فاننا لنجد الحرفة �شوى فى الواحات الداخلة فقط، 

وتحديدا فى مدينة موط، حيث تقوم الواحات الأخرى بالتخل�ض من الجريد الناتج عن اأعمال التقليم 

المو�شمية اما حرقا، اأو ببيعه باأ�شعار زهيدة للغاية للحرفيين فى الفيوم وهى المنطقة التى تحتل 

المرتبة الأولى فى م�شر من حيث حجم النتاج وتعدد المنتجات، وعدد ال�شكان الممار�شين للحرفة، 

وبالتالى، حجم الناتج المحلى من اليرادات المالية، ففى قرية العجميين التابعة لمركز اب�شواى 

بمحافظة الفيوم ـ مثال ـ نجد اأن حوالى 80% من القوة العاملة تعمل فى حرفة �شناعة اأقفا�ض تعبئة 

الفاكهة والخ�شراوات، حيث ي�شل انتاج الحرفى الواحد الى معدل 50 ـ 70 وحدة فى اليوم بنظام 

خط النتاج الجماعى، ويترواح �شعر الوحدة من 3ـ4 جنيهات.وت�شم العجميين حوالي 500 ور�شة 

لت�شنيع الجريد ما بين الور�ض اليدوية، والأخرى الميكانيكية التي تقوم على ت�شغيل الجريد بطريقة 

الأرابي�شك  لذلك نجد اأن الفيوم ت�شتورد كميات �شخمة من جريد الواحات البحرية وهي الأقرب 

جغرافيًا، خا�شة واأن تكلفة هذا ال�شتيراد ليزيد على اأجورالنقل فقط، وذلك لأن كمية النخيل فى 

الفيوم لتكفى لهذا النتاج الحرفى ال�شخم. وتجدر ال�شارة هنا الى اأن م�شانع تعبئة البلح بالواحات 

البحرية تقوم �شنويا با�شتخدام بع�ض ال�شناع من الفيوم ل�شناعة وترميم الأقفا�ض قبل كل مو�شم 

ولفترة موؤقتة.كذلك تنت�شر �شناعة الأقفا�ض بكثافة فى المناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى �شاأن 

كل المدن )المتروبوليتانية( التى ي�شم حزامها كافة مناطق انتاج الخ�شر والفاكهة التى تبتلعها 

الأ�شواق يوميا  فنجد، فى جنوب الجيزة قرى اأبو النمر�ض وبع�ض قرى العياط، حيث ت�شكل هذه 

الحرفة الن�شاط ال�شكانى ال�شائد. كذا فى اأطراف القاهرة الكبرى مثل المرج والخ�شو�ض، وبع�ض 

قرى طوخ، وكفر �شكر.
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تقت�شر  الحرفة  كانت  واذا 

تقريبا على اإنتاج الأقفا�ض التى 

يطلق عليها اأي�شا )عديات( فى 

فهناك  التى ذكرناها،  المناطق 

نقاطا  ت�شم  اأخرى  مناطق 

مثل  المنزلى،  لالأثاث  انتاجية 

واأن  والفيوم،  الداخلة  الواحات 

كانت الأخيرة اأكثر انتاجًا وتنوعا 

فى منتجات الجريد، نظرًا لقربها 

من مراكز الت�شويق ال�شياحى، خا�شة القاهرة والجيزة، بينما تتميز الحرفة فى الواحات الداخلة 

بال�شتجابة لمتتطلبات البيئة، فنرى فيها مثال �شناعة م�شاكن الجريد المتنقلة التى ت�شتخدم فى 

الحقول الزراعية، حيث التباعد بينها وبين الكتل العمرانية، وهو ماتفر�شه مواقع الآبار .

تاأتى الأن�شطة ال�شياحية فى مقدمة الطلب ال�شتهالكى لمنتجات اأثاثات الجريد كمنتج محلى 

متميز، حتى اأن اأحد فنادق واحة �شيوة، ت�شتخدم منتجات الجريد فى كافة اأثاثاته، داخل غرف 

ف�شال  هذا  وخارجها،  القامة 

عن المقاهى ال�شياحية، ومظالت 

الحدائق العامة واأماكن الترفيه.

ومن اأهم منتجات الجريد فى 

الواحات هى �شناعة الأ�شقف فى 

اللبن  بالطوب  الم�شيدة  البيوت 

وكذالك اأ�شقف الطوابق الأخيرة 

فى المبانى الحديثة )الم�شلحة( 

نجار جريد  بها  ويقوم  الجريد )الحبك(  �شقف  وت�شمى حرفة  الحرارة،  اتقاء لرتفاع درجات 

متخ�ش�ض، كذلك تنت�شر فى الواحات ظاهرة جراجات ال�شيارات من الجريد، واأي�شا اأ�شوار البيوت 

والحدائق بال�شافة الى اأبواب الزرائب )الم�شاطيح( ومخازن الأعالف، التى عادة ما تتواجد خارج 

الكتلة ال�شكنية.ومن المنتجات ذات ال�شتخدام المنزلى، ع�ش�ض الدواجن باأحجامها المختلفة، 

و�شالل المهمالت المنزلية، وكثيرا ماتجد �شالل الجريد المعلقة على اأعمدة الآنارة فى �شوارع 

الواحات الداخلة .

خطوات الصناعة:

ام: ـ الصول عىل الف
تجرى عملية تقليم النخيل ) قطع الجريد الزائد( فى �شهرى فبراير ومار�ض من كل عام قبل 

اجراء عملية التلقيح، وعادة مايتم تقليم ثالثة اأدوار من النخلة بواقع ثالث جرايد للدور، فيكون 

الناتج ال�شنوى هو 9 جريدة من النخلة الواحدة، هذا بالن�شبة لالناث من النخل، اأما ذكور النخل 

فيمكن تقليمها فى اأى وقت من العام ـ وبنف�ض الكمية ـ بعد ا�شتخدام طلعها فى تلقيح الناث.

ـ طرق الماية:
من  الجريد  قطع  بعد  ال�شاق  من  الخو�ض  �شلخ  هى  الجريد  قطع  بعد  الأولى  الخطوة  تكون 

المهمة.  بهذه  الحرفى  اأ�شرة  من  وال�شبية  ال�شيدات  ماتقوم  وعادة  فقط،  واحد  بيوم   النخل 

والجريد بعد قطعه من النخيل يكون عر�شة للت�شو�ض �شاأن الأخ�شاب عموما،ولكن، ومن واقع خبرة 

نجارين الجريد، فاأن الجريد الناتج من نخيل الأرا�شى الملحية يكون اأقل عر�شة للت�شو�ض ،وب�شفة 

عامة فان النخيل فى الحقول الواقعة بعيدا عن الم�شاكن تكون عادة قوية، ومقاومة للت�شو�ض، بعك�ض 

تلك الموجودة فى الحدائق المال�شقة للعمران، فهى تكون اأكثرقابلية لل�شو�ض، ويف�شر المتخ�ش�شون 

ذلك ب�شبب عدم تعر�ض النخيل للهواء بدرجة كافية.

ولكن فى مقدمة طرق الحماية تاأتى عملية تعري�ض الجريد الأخ�شر ) المقطوع حديثا ( لل�شم�ض 

فى �شكل حزم، يتم تقليبها بعد يومين، حتى لتتجمع المياه فى الجانب ال�شفلى من الجريد، حيث 

ت�شيبه باله�شا�شة، و�شهولة الت�شو�ض.

ثابتة  ت�شتخدم  التى  المنتجات  هى  للت�شو�ض  تتعر�ض  التى  الجريد  اأكثرمنتجات  ولعل 

 وغيرمتحركة، والبعيدة عن التهوية مثل الأ�شقف، وحوائط الجريد الداخلية، والقواطع المنزلية.

كذلك فاننا نجد اأ�شلوبا اآخرا فى حماية الجريد ) الخام ( من الت�شو�ض، يتبع فى التجمعات الكبيرة 

لحرفة الجريد، مثل الأقفا�ض، وهى اجراء عملية )تدخين ( للجريد الخام المخزن، بايقاد نيران 

تنتج دخانا كثيفا يتخلل قطع الجريد المخزن مما ي�شاعد على قتل بوي�شات ح�شرة ال�شو�ض. 

ـ التشغيل:
 هناك خطوات لبدء ت�شغيل الجريد فى �شكل منتجات نمطية كانت، اأو منتجات غير تقليدية.

بعد يومين من تعري�ض الجريد لل�شم�ض، ي�شل الى درجة ) ال�شمور( وهى الدرجة التى ت�شبق الجفاف، 

حيث ت�شهل عملية التثقيب الآمنة. وب�شفة عامة، فان كميات الجريد مهما بلغ حجمها، فانه يتم ـ 
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خالل فترة ال�شمورـ اعداده من ) تقطيع وتو�شيب وتثقيب( لتكون اأجزاء المنتج جاهزة للتركيب 

الذى عادة ما يتم لحقا، وهو الأ�شلوب الذى يتم فى حالة المنتج النمطى ال�شخم، كاأن يكون الحرفى 

متخ�ش�ض فى انتاج الأقفا�ض مثال، لذلك نجد اأنه فى حالة انتاج قطع الأثاث، والمنتجات ال�شياحية 

غير النمطية، فان الأمر ي�شتوجب دائما توفير جريد خام اأخ�شر للقيام بتجهيزه بدءا من مراحله 

الأولى.

يد ثالث طرق: ر  حرفة الب
ف

خذ أسلوب النتاج �
أ
�ي

وىل:
أ
يقةال الطر

هى طريقة) خط النتاج( اأى اأن انتاج القطعة الواحدة من المنتج، ي�شارك فى ت�شنيعها اأكثر من 

حرفى، بواقع حرفى لكل خطوة، وهو الأ�شلوب المتبع فى النتاج الجماعى لالأقفا�ض ب�شفة خا�شة، 

وهذه الطريقة ت�شمن ال�شرعة فى النجاز وبالتالى غزارة النتاج.

يقة الثانية : الطر
هى طريقة العمل بالتوازى، وهى الطريقة التى ي�شارك فيها عدد من الحرفيين بالتوازى، 

الجريد. حوائط  وجدران  الأ�شقف،  مثل  الوا�شعة  الم�شطحات  �شناعة  فى  الطريقة  هذه   وتتبع 

ففى حالة الأ�شقف، تكون الأعواد الحاملة ) العروق ( لل�شقف مثبتة بطريقة عر�شية ) عر�ض الغرفة 

اأو القاعة المراد �شقفها ( فى حين تتم عملية ) حبك( ال�شقف بالجريد بطريقة طولية متعامدة على 

الأعواد الحاملة، وذلك بربطها بجرايد عر�شيه موازية لالأعواد، وت�شمى الجريدة العر�شية ) حمار( 

ويتم توزيع العمل فى ال�شقف بواقع تولى حرفى لحمار واحد، على اأن ي�شير الحرفيون الم�شاركون 

بالتوازى الى اأن ينتهى ال�شقف.

يقة الثالثة : الطر
وهى الطريقة الفردية، حيث يتولى الحرفى القيام بكافة خطوات انتاج القطعة من بدايتها 

وحتى ت�شطيبها النهائى،وهى الطريقة التى تتبع حاليا فى معظم الأماكن التى ل يتوافر بها تجمعات 

حرفية، وغالبا ما تتبع هذه الطريقة فى �شناعة قطع الأثاث، والتى غالبا ما يخ�شع فيها الحرفى 

الى الموا�شفات التى يطلبها العميل، وبالتالى فهى منتجات غير نمطية، وكذلك فى حالة انتاج 

 القطع المنزلية، مثل مطرحة �شناعة الخبز، والأباجورات، و�شالل القمامة،ومكاتب الطالب...الخ

وانتا ج مثل هذه القطع يتم بطريقتين فى تثبيت الأجزاء، الأولى بالم�شامير، والثانية بالخوابير، ويتم 

الح�شول على الخوابير اما من بقايا ) فرمة التخريم( اأو من انتاج الماكينات التى تقوم بت�شغيل 

وتجهيز خام الجريد لت�شكيالت الأرابي�شك،وهنا يجب التنويه الى اأن الطريقة اليدوية فى هذه الحرفة 

هى التى تعطى لل�شانع مجال اأو�شع للالبداع الفردى، الذى يخ�شع للخبرة الفنية والمزاج ال�شخ�شى.

ويقول الحاج �شفينة عبدالحميد �شيخ نجارين الجريد فى الواحات، اأن �شرير الجريد يمكن تنفيذه 

ب�شبابيك وديكورات بديعة، وي�شاف اليه مف�شالت فى الأجناب ل�شهولة الفك والتركيب والنقل، ولكن 

العميل الذى يطلب �شريرا من الجريد عادة ما يهدف الى رخ�ض ال�شعر، فى حين اأننا نقوم بتنفيذ 

�شرير الجريد المتميز لغرف القرى ال�شياحية والفنادق باأ�شكال غير تقليدية متميزة وكذلك نقوم 

بتنفيذ دواليب داخل الحائط من الجريد.وي�شتهلك ال�شرير التقليدى الواحد من الجريد الخام 25 

جريدة فى الطول و15 فى العر�ض، بينما ي�شتهلك الكر�شى 25 جريدة.وي�شتخدم الجريد الأخ�شر 

فى الأجزاء التى تحتوى على دورانات، لمرونته و�شهولة ت�شغيله، بينما ي�شتخدم الجريد الجاف تماما 

فى عمل اأ�شطح التحميل، وقر�شة المقاعد.وي�شتغرف ال�شرير يوم عمل ) حوالى خم�ض �شاعات ( 

بينما ي�شغرق الكر�شى الواحد ن�شف يوم.

يد: ر أنواع الب
وينق�شم الجريد الى عدة اأنواع طبقا لنوع النخلة، فمنها المنتور، وال�شعيدى، والمنتور التمرى، 

والتمر، والحجازى، ولكل نوع منها خوا�شه المميزة التى يتم توظيفها فى منتجات الجريد، ويقول 

الحاج �شفينة عبد الحميد �شيخ نجارين الجريد فى الواحات الداخلة، اأن جريد نخيل التمر هو 

المقابل لخ�شب الزان فى الأخ�شاب الطبيعية، لذلك يقت�شر ا�شتخدامه على اأجزاء التحميل مثل 

قر�شة المقاعد، وقوائم اأرجلها، ويجمع الحرفيون فى الواحات على اأن جريد النخل ) ال�شعيدى 

( هو من اأف�شل الأنواع من حيث القدرة على الت�شكيل والمرونة، وان كان اأقل قوة وتحمل من جريد 

التمر والمنتور التمرى ، اأما جريد نخيل )المنتور( فهى التى تقع على منت�شف خط درجات الجودة.

وهى التى ت�شتخدم عادة فى ت�شنيع اأرابي�شك الجريد.

وجدير بالذكراأن درجة جودة الجريد فى ت�شغيله لالنتاج، تتنا�شب تماما مع مدى جودة ثمار 

البلح الذى تنتجه النخلة.

أدوات الرفة:
تتميز حرفة الجريد بب�شاطة اآلتها وتقليديتها، وهى فى معظمها �شناعة محلية يقوم بها حداد 

�شعبى مجاور.
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وتتكون اأدوات حرفى الجريد، طبقا لخطوات العمل كما يلى:

منجل، وهو الذى يطلق عليه فى وادى النيل ) �شر�شرة ( وت�شتخدم فى قطع الجريد من . 1

النخل، بال�شافة الى �شلخ الخو�ض لف�شلها من ال�شيقان. 

�شكينة، وت�شتخدم فى فى �شق الجريد طبقا لال�شتخدام.. 2

فرمة، وهى التى ت�شتخدم فى ثقب ) تخريم ( الجريد، وهى مجموعة فرمات بفتحات . 3

متدرجة، ح�شب الطلب، وجميعها من �شناعة الحداد البلدى.

�شاكو�ض، لدخال الجريد فى ت�شكيل الأجزاء عبر الثقوب.. 4

من�شار حدادى، لقطع اأجزاء الجريد والزوائد فى ت�شكيل القطاع . 5

مبرد خ�شابى، لتنعيم اأ�شطح الجريد المتال�شق، مثل قر�شة الكر�شى، ومطرحة الخبز.. 6

اأجنة، وت�شتخدم فى ت�شوية اأرجل الكرا�شى التى ي�شتخدم فيها الأجزاء الغليظة من الجريد . 7

)راأ�ض الجريدة).

مبرد ديل فار، وي�شتخدم فى تو�شيع وتنعيم ثقوب الجريد.. 8

مرزبة، وت�شتخدم فى تركيبات الم�شطحات الكبيرة مثل قر�شة ال�شرير، وكذلك تركيب . 9

جريد الأ�شقف (الحبك).

زاوية، وت�شتخدم فى �شبط زوايا قر�شة الكر�شى والظهر والمخادع.. 10

مشالكت الرفة:
وحرفة الجريد، �شاأن معظم الحرف اليدوية فى م�شر، لها ما يهددها، ويعوق نموها، بل ويدفع 

لتراجعها وهناك مجموعة من الأ�شباب، من بينها مايلى:

انت�شار العمارة الحديثة التى لم تعد ت�شتخدم اأ�شقف الجريد التى كانت تدر دخال ماديا . 1

للحرفيين، واأي�شا ت�شتهلك كميات كبيرة من الجريد الذى تنتجه م�شاحات النخيل الكبيرة 

فى الواحات.

�شعف العائد القت�شادى للحرفة لم يعد م�شجعا لالقبال عليها من ال�شباب.. 2

عدم ت�شمين المناهج الدرا�شية فى موؤ�ش�شات التعليم الفنى ) المحلى ( لبرامج التدريب . 3

على الحرف ال�شعبية المحلية، بل وتطويرها اأي�شا، خا�شة حينما نعلم اأن الواحات عموما 

بها مدار�ض زراعية تقوم بتدريب طالبها على كافة ال�شناعات المتعلقةبالمنتجات الزراعية 

ـ والتى لتربطها عالقة بالمجتمع المحلى ـ فيما عدا �شناعات الخو�ض والجريد، برغم اأن 

النخيل هو الزراعة والمح�شول الوحيد فى الواحات.

فيعد اأن تن�شنا لنا معرفة اأهمية النخيل وفوائده فيجب علينا الوقوف على اأهمية زيت النخيل 

وفوائده

ـ زيت النخيل:
زيت النخيل هو زيت نباتي مفيد للغاية وهو م�شتق من اأنواع مختلفة من زيوت نخيل. الأ�شناف 

  )Elaeis guineensis( الرئي�شية التي يتم ا�شتخدامها في اإنتاج زيت النخيل وزيت النخيل الأفريقي

وزيت النخيل الأمريكي )Elaeis oleifera(.زيت النخيل هو بطبيعة الحال باللون البرتقالي المحمر 

لأنه يحتوي على ن�شبة عالية جدا من بيتا كاروتين. كما اأنها واحدة من عدد قليل جدا من الدهون 

النباتية الم�شبعة ب�شكل طبيعي، مما يعني اأنه في كثير من الأحيان يتم ا�شتخدامه لزيادة الكول�شترول 

في ج�شم ال�شخ�ض، مما ي�شاعد على منع اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

زيت النخيل ي�شتخدم عادة على اأنه زيت الطهي في اأفريقيا وجنوب �شرق اآ�شيا، وبع�ض الدول 

في اأمريكا الجنوبية. فقد اأ�شبح اأكثر �شعبية في اأجزاء اأخرى من العالم في ال�شنوات الأخيرة ب�شبب 

المخاوف ال�شحية من وجود الدهون الغير م�شبعة في النظام الغذائي. بالن�شبة لالأ�شخا�ض الذين 

لديهم الكثير من الكول�شترول ل�شيئفيالج�شم )الكول�شترول LDL(، والتحول اإلى ا�شتخدام زيت 

النخيل فهو خيار ل�شحة جيدة جدا. وهناك عدد من الفوائد ال�شحية الأخرى المرتبطة بزيت 

النخيل، والتي �شيتم �شرحها اأدناه.

ـ الفوائد الصحية للزيت النخيل:  

ت الطاقة: 1. مستو�ي
بيتا كاروتين هي واحدة من المكونات الرئي�شية لزيت النخيل، والذي هو ال�شبب في اأنه يحتوي 

على اللون البرتقالي والحمر.بيتا كاروتين هو جيد جدا لتح�شين م�شتويات الطاقة وتعزيز التوازن 

الهرموني في الج�شم.

2. الرؤية:
بيتا كاروتين هو في غاية الأهمية لتح�شين الروؤية. وهناك قدر كبير من المواد الم�شادة لالك�شدة 

ويمكن العثور عليها في زيت النخيل، والتي هي قوية لآليات الدفاعية للج�شم. المفيدة لعملية الأي�ض 

الخلوية ويمكن اأن تحمي الج�شم من الجذور الحرة. الجذور الحرة هي الم�شوؤولة عن الكثير من 

انهيارات الخلوية والتحور، بما في ذلك ال�شرر الذي يمكن اأن ي�شبب م�شاكل في الروؤية. يمكن 

ا�شتخدام زيت النخيل كبديل لأنواع اأخرى من النفط منع ال�شمور البقعي واإعتام عد�شة العين.
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وعية الدموية:
أ
3. قضا�ي القلب وال

زيت النخيل يحتوي على ن�شبة عالية منالكول�شترول الجيد HDL والكول�شترول LDL، ولكن 

على الرغم من انها جيدة )HDL(، اإل انها تحتوي على )LDL(، فاإنه ل يزال يخلق توازن اأكثر 

ل�شحة الج�شم. يمكن للم�شتويات العالية من الكول�شترول LDL في زيادة فر�شها ت�شلب ال�شرايين، 

والذي يمكن اأن ي�شبب ال�شكتات الدماغية والنوبات القلبية. من خالل الحفاظ على توازن �شحي من 

الكول�شترول )وكالهما تحتاجه في ج�شمك(، يمكنك التاأكد من �شحة نظام القلب والأوعية الدموية.

نع ال�طان: 4. �ي
توكوبهيرول�ض، والتي هي اأنواع من فيتامين اأ، وهي م�شادات الأك�شدة الطبيعية. المواد الم�شادة 

لالك�شدة، كما ذكر اأعاله، فهي مركبات الدفاعية القوية التي يمكن اأن يمنع ال�شرطان من خالل 

تحييد الجذور الحرة. الجذور الحرة ت�شبب الخاليا ال�شليمة اإلى خاليا �شرطانية تتمحور، لذلك 

هناك م�شتويات عالية من توكوفيرول وزيت النخيل ال�شرورية.

5. املرأة الامل:
الفيتامينات هي بع�ض من اأهم ال�شروط الخطيرة التي يمكن اأن تواجه الن�شاء الحوامل واأطفالهن 

الذين لم يولدوا بعد. تم العثور على فيتامين A،D،E بكميات كبيرة في زيت النخيل، ولأن الج�شم ل 

يمكن الحتفاظ بها ب�شكل طبيعي فهذه الفيتامينات، �شرورية اأن ت�شتهلك في وجباتنا الغذائية. مع 

�شمان اأن الن�شاء الحوامل واأطفالهن ل تواجه اأي نق�ض في الفيتامينات كواحدة من اأف�شل الجوانب 

الم�شيفا لزيت النخيل اإلى النظام الغذائي الخا�ض بك.

اث: 6. دراسات وا�ب
اثبتت الدرا�شات الميريكية لبع�ض الفوائد ال�شحية لزيت النخيل وت�شمل قدرتها على تح�شين 

وي�شاعد على منع  المناعة،  ويقوي جهاز  ال�شرطان،  ويمنع  الروؤية،  وتح�شين  الطاقة،  م�شتويات 

ال�شيخوخة المبكرة، ويحمي من اأمرا�ض القلب، ومفيد للن�شاء الحوامل.
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ء للشخصية القومية ن�رت  الإ

 من خالل 

ف  ف املرصي�ي ي�ي ف الفطر عينة من أمعال الفنان�ي

" 
ً
وذجا

ف
" الفنان حممود عيد �

عالء حممد حممود �أحمد ح�سب �هلل 

ي والثقافة املادية حث ـ قمس فنون التشكيل الشع�ب �ب

ية الفنون اكد�ي املهعد العاىلي للفنون الشعبية – أ
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املقدمة:
بدرا�شة بع�ض �شمات ال�شخ�شية القومية الم�شرية من خالل مو�شوعات علم النف�ض الإبداعي 

 

.
والطابع القمي وجد "اإن الطابع القمي كل متداخل يكمل بع�شه بع�شًا")1(

ومن هنا فقد ات�شح اأن ال�شمات الأ�شيلة للطابع القومي تبداأ بنائها ب�شكل مت�شل�شل من الر�شا 

والقناعة مبني على انعكا�ض البيئة الطبيعية اأوًل فمن البيئة الم�شتقره والمناخ المعتدل ياأتي ال�شفاء 

والهدوء الذي يعث على الثقة والتفوؤل ومن هنا ياأتي الر�شا،كما نجد اأن ثراء الطبيعة المرتبط 

بالفي�شان والذي يجعل الم�شريين مرتبطين باأر�شهم كما يرتبط الطفل باأمه فال يفرقونها ال 

م�شطرين ومن عهنا تاأتي القناعة،والر�شا والقناعة �شمه اأ�شيلة من ال�شمات الأ�شيلة للطابع القومي 

الم�شري والتي تعتبر قاعدة لل�شبر واأي�شًا العطاء والكرم، فمن ل ير�شى ل يقنع ومن ل يقنع ل يعطي 

عن كرم وهي اأي�شًا �شمة ت�شتند اإاليها �شمة الطاعة وحب ال�شرة واأي�شًا الإ�شتغراق في الوعي الديني 

كما نجد الطاعة وعاًء جيدًا فال تدعو للتمرد والثورة، كما يكمن ال�شتقرار في الوعي الديني وحب 

الأ�شرة الكثير من المعاني،وكل هذه ال�شمات تعتبر م�شدر يبعث اإلى ال�شمو والرروح المعنوية العالية 

التي تبعث روح الفكاهة والنكته والحالة الإبداعية ومن هنا فقد ات�شح ان التوا�شل وا�شح بين ال�شمات 

الأ�شيلة للطابع القومي الم�شري وقد بداأ بناءه على الرتباط والنتماء للبيئة الطبيعية الم�شرية 

باختالف مظاهرها بين الريف وال�شحراء والح�شر والواحات التي تعتبر مجتمع م�شري اأ�شيل اإل 

اأنه يت�شم بخ�شو�شية لأن الطبيعة الجغرافية �شحراوية اإل اأنها تت�شم بنوع من الإ�شتقرار مما ي�شاعد 

على تكوين ثقافة �شعبية متميزة فنجد اأهلها يعملون في الزراعة اعتمادًا على المياه الجوفية والتي 

تخلق لهم نوعًا من الإ�شتقرار الذي جعلها بيئه خ�شبه للح�شارات التي تركت العديد من الأثار التي 

بدورها تثري خيال الفنانين الفطريين وتدفعهم اإلى قوة التعبير من خالل الخامات المتنوعة التي 

توفرها لهم البيئة عن مو�شوعاتهم الم�شتمده اأي�شًا من نف�ض البيئة كما نجد اأن معالجة المو�شوعات 

تتم من خالل النظرة الواقعية الب�شيطة والمبا�شرة،ومن اأهم الأمثلة على هذا التجاه الفنان الفطري 

الراحل محمود عيد من الواحات البحرية والذي نبداأ بعر�ض ودرا�شة بع�ض اأعماله التي ترتبط ارتباطًا 

وثيقًا بالبيئة الطبيعية وبالتالي فهي م�شدر لدرا�شة ال�شمات الأ�شيلة لل�شخ�شية القومية الم�شرية 

والطابع القومي وتعتبر دلله على اأن الطابع القومي لل�شخ�شية الم�شرية كل ليتجزء.

عبد العزيز رفاعي. )1971(. الطابع القومي لل�شخ�شية القومية. القاهرة: دار النه�شة العربية  1
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الفنان: حممــــود عيـــــــد

نشأتـــه:  :
ً
أول

يعتبر الفنان محمود عيد من اأهم النحاتين ومن اأكثرهم تميزًا قي اأداءه واأعماله ومدى ارتباطه 

بالأ�شالة وتعبيره عن التراث �شورة رقم )1(.

الواحات  �شكان  من  فطري  نحات  فهو 

البحرية ومن اأهم المن�شغلين بالحفاظ على 

تراثها فنجده من�شغاًل بالتعبير عن مظاهر 

الحياة التقليدية في الواحات البحرية، حيث 

المقتنيات  لعر�ض  متحف  بعمل  قام  اأنه 

كما  البحرية،  الواحات  التراثية من جميع 

الن�شاط  عن  تعبر  التى  منحوتاته  يعر�ض 

الجتماعي لأهالي الواحات البحرية وبذلك 

نجده قد حمل على عاتقه م�شئولية التوثيق 

من  يحمله  بما  البحرية  الواحات  لمجتمع 

عيد  محمود  اأقام  فقد  واأن�شطه  مقتنيات 

كما  البيئية  الخامات  با�شتخدام  المتحف 

ا�شتخدم الطراز المعماري التقليدي للواحات 

البحرية ولذلك فقد بناه بيده وهو يعمل ويكر�ض جهده في تطوير المتحف لي�شبح م�شدرًا حقيقيًا 

لو�شف الحياة اليومية والمظاهر الجتماعية لأهالي الواحات البحرية حتى اأنه يطلق عليه الواحة 

ال�شغيرة حيث بداأت معه الفكرة عندما قرر اأن ينتج اأعماًل فنية تعبر عن الأن�شطة اليومية للمجتمع 

الواحاتي كما راأى اأجداده وعماته من كبار ال�شن يقومون بها والتي اندثرت الآن فقد بداأ بو�شع ع�شرة 

تماثيل في غرفة ولحظ اأن المو�شوع موؤثر واأن زوار الواحات يهتمون زيارة هذه الغرفة فانتقل اإلى 

منزل تقليدي مبني من الطوب الني وو�شع الفكرة اإلى اأن بنى النا�ض حول المنزل عمارات ومباِن من 

الخرا�شانات والم�شلح مما جعله م�شطرًا للخروج وتجهيز اأر�ض على مدخل المدينة وبناء متحف 

مختلف يو�شح كل ما يدور بخياله من عادات وتقاليد حيث و�شع فيه كل اأعماله الفنية من نحت 

ولوحات يختلط فيه اللون بالطين ليخرج لنا اأعماًل غاية في الجمال ت�شجل الحياة اليومية لحظة 

بلحظة وقد جمع هذه المقتنيات من البيوت القديمة والعائالت كما يحتوي المتحف بخالف المقتنيات 

والنماذج المج�شدة للبيئة مكانًا لعر�ض اأعماله الفنية الخا�شة وهي بطبيعة الحال من�شجمة مع 

�شورة رقم )1(

المكان وباقي المعرو�شات لأنها جميعًا م�شتوحاة من نف�ض الب�شر وتفا�شيل الواحات.

فنجد محمود عيد دائمًا في رف�ض مظاهر الحياة المدنية التي ت�شرق الواحة من اأ�شولها فهو ل 

يجد مبررًا للتو�شع الراأ�شي والبناء بالخرا�شانات في واحة تملك الأرا�شي الوا�شعة التي تكفل التو�شع 

الأفقي بمنتهي الب�شاطة حتي اأنه يطرح في حالة ال�شرورة اأن يكلف فنان ت�شكيلي بتطوير الواحات 

ليجبر النا�ض الذين بنوا بالخرا�شانات على الأقل اأن يغيروا األوان منازلهم للون التقليدي حتي ت�شبح 

كل المباني متجان�شة وقال الفنان "يعني المفرو�ض تكون الواحات ديه تحفة ع�شان اللي جاي الواحة 

يالقيها جميلة ومحتفظة بتراثها يعني لو واحد جاي ليا في الق�شر بتاعي م�ض هيالقي الق�شر بتاعي 

.
ع�شان كدا اأنا م�شمم لحد دلوقتي اني ا�شتخدم خامات البيئة ")2(

وقد بنى المكان بالطين الني 

المخلوط بالجورجيف وهو عبارة 

عن اأمالح تتر�شب مع رمل التربة 

وت�شتخدم في البناء ويطلق عليها 

في واحة �شيوة الكر�شيف وت�شتخدم 

لعمل  الطين  مع  البناء  في  اأي�شًا 

تمنع  وهي  الجدران  في  تما�شك 

ال�شيف  ف�شل  في  الحرارة 

والبرودة والبرود في ف�شل ال�شتاء 

فعندما  للجو  بمعادلة  تقوم  فهي 

.)2(
 

ي�شقط عليها الندى �شباحًا تتالحم مع بع�شها اأكثر واإذا كان بها �شرخ يلتحم �شكل رقم

وقد بنى الفنان محمود عيد متحفه على نف�ض طراز الواحة القديمة ببيوتها بنف�ض �شكلها القديم 

وكان دائمًا البيوت تبني على تبة عالية فتظهر للم�شاهد من بعيد ب�شكل مدرج وكاأنها بناء واحد اأو 

قلعة ح�شينة ولي�ض لها فتحات اأو ممرات مطلقًا لأن دروبها �شيقة جدًا ومتداخلة ولها بوابة واحدة 

ت�شمي "الدراية" واأتى هذا ال�شم ن�شبة للدرب اأو الزقاق وهذه البوابة في اأول البلدة وكانت تقفل 

وتفتح على البلد كلها.

وقد بداأ ظهور هذه الموهبة عند محمود عيد  منذ ال�شغر حيث كان طفاًل مبدعًا وكان دائم اللعب 

في خامات البيئة كما كان عا�شق لأهالى الواحة من كبار ال�شن فكان يجل�ض معهم فقد قرر اأن يقوم 

بعمل تماثيل تعبر عنهم لما راآه منهم من طيبة وب�شاطة في حياتهم وتعاون كما اأنهم يملكون اليقين 

مقابالت مع الفنان محمود عيد فى مقر متحفه بالواحات البحرية 2013/4/10.   2

�شورة رقم )2(
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على  يعملون  فكانوا  الرزق  في 

المقاي�شة والتعاون بينهم وكانت 

الحياة  باإيقاع  تت�شم  حياتهم 

كانوا  فقد  الب�شيطة  الهادئة 

واحد  �شخ�ض  وكاأنهم  يعي�شون 

حتى اأنهم كانوا يتعاونون في كل 

عنهم  قال  حتى  الحياة  اأن�شطة 

عاي�شين  النا�ض  " كان  للدار�ض 

مع بع�ض بالترا�شي والمقاي�شة 

وكلنا بن�شاعد بع�ض يعني لو اأنت 

بنيت النهارده كل البلد تيجي ت�شاعدك واأنت تطبخلهم طبخة كبيرة وهما جايين ع�شان المباني 

.
وع�شان الأكل في نف�ض الوقت")3(

هناك العديد من الأمثلة على العمارة البيئية التي يغلب عليها الطابع ال�شعبي التلقائي وهي 

العمارة التي نتجت عن تفاعل الإن�شان مع البيئة المحيطة لتلبية احتياجاتهم المختلفة دون الحاجة 

اإلي خبرات ت�شميمية متخ�ش�شة اأو تقنيات متقدمة �شورة رقم )3(.

نًيا: أ�رش البيئة عىل أمعال الفنان حممود عيد: �رش
نجد الفنان محمود عيد دائم التاأثر بالبيئة فهو يعبر عن ما عا�شه في طفولته فالفن بالن�شبة له 

لي�ض تعبيرًا خياليًا بقدر ما هو توثيق لواقع تقليدي اندثر فهو يوثق لتراث الواحات كما راآه، فنجده 

يعبر في متحفه عن ال�شخ�شيات باأ�شمائها الحقيقية فهو ي�شتخدم الأ�شخا�ض ذاتهم في العمل.

حيث نجد الحاجة فاطمة وهي تجل�ض اأمام الكانون اأثناء الطبخ وت�شتخدم الآواني الفخارية 

التي كانت ت�شنعها بنف�شها فبالرغم من اأن �شناعة الفخار تعتبر حرفة في الوادي الجديد كما اأنهم 

ي�شتخدمون الدولب فيها اإل اأنها في الواحات البحرية من اأعمال ال�شيدات في المنازل كما اأنهم لم 

ي�شتخدموا الدولب فقد كانت كل �شيدة تنتج اأوانيها ب�شكل يدوي بطريقة الحبال من الطين وبعد ذلك 

يتم تنعيم الآواني با�شتخدام الزلط مثل اآواني الفراعنة ثم تقوم بحرقها ثم تدهنها بزيت الزيتون 

وت�شتخدمها في الطبخ  �شورة رقم )4(.

كما نجد الحاجة فاطمة ترتدي زينتها وحليها بالكامل فترتدي الحجل في اأرجلها والدمل�ض في 

يديها وال�شابوكة في الراأ�ض والحجاب على ال�شدر لمنع الح�شد والبجمة وكان ثوب ال�شيدات في المنزل 

مقابالت مع الفنان محمود عيد فى مقر متحفه بالواحات البحرية 2013/4/10.  3

�شورة رقم )3(

من قما�ض القطيفة ال�شوداء وبها تطريز في 

ال�شدر والخيوط الف�شي والأحمر وكانت 

ال�شيدات من كبار ال�شن لديهم معتقدات 

اأنها اإذا خلعت اأحد مكونات زينتها ت�شاب 

يكون  وقد  طبيعية  غير  وتكون  بال�شداع 

ثقيلة  الحلي  هذه  لأن  التعود  ب�شبب  هذا 

الوزن وكل قطعة منها تحمل وظيفة معينة 

هذه  فقدت  اأنها  ال�شيدة  تعتبر  فبخلعها 

الوظيفة كما نجد اختالف بين ال�شيدات 

كبار  من  فال�شيدات  الحلي  في  والبنات 

ال�شن ترتدي عقد بعر الجمل والبنور وهو 

م�شنوع من الزجاج ومطلي باللون الذهبي 

اأما البنات فترتدي البجمة وهي عبارة عن عقد من الخرز ال�شغير الملون وفيه اأحجبة كما ترتدي 

البنات �شابوك معينة مختلفة عن التي ترتديها ال�شيدات واأي�شًا البنات ل ترتدي العجو�ض الذي 

يربط في الراأ�ض لأنه لل�شيدات وكن  ي�شتخدمنه في ربط القلل فيه عند ملء الماء كما يقمن بو�شع 

بو�شة "زلعة" فوق الراأ�ض وكان المجتمع مبنيًا على ال�شيدات حيث كانت ال�شيدة هي الم�شئولة عن 

ملء المياه من الآبار ويحكي عن قوة تحمل 

ال�شيدات اأن ال�شيدة الحامل تذهب لملء 

المياه كاأي �شيدة اآخرى حتى لو ا�شطرت 

للولدة فاأنها قد تلد عند البئر وتكمل الملء 

والعودة للمنزل.

والعجو�ض مختلف من مدينة لأخرى 

في الواحات البحرية فالعجو�ض في قرية 

ويقمن  ملون  بلح  نواة  الحارة عبارة عن 

بالخياطة عليها اأما العجو�ض في الباويطي 

فهو عبارة عن خيط اأ�شود من ال�شوف وفيه 

�شلك ر�شا�ض من الأ�شفل ملفوف على �شكل 

�ش�شتة ليعطيه ثقل والعجو�ض في مندي�شة 

اأحمر فاتح وبه �شرا�شيب �شورة رقم )5(. 

�شورة رقم )4(

�شورة رقم )5(
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ا: خامات النحت عند الفنان حممود عيد:
ً
لث �رش

الفنان محمود عيد  فنان الواحات البحرية فنجده قد عبر عما يدور حوله في المجتمع من 

اأن�شطة كما ا�شتخدم ما تقدمه له البيئة من مواد خام فهو بذلك وظف المقومات الطبيعية في الواحة 

للتعبير عن ما يدور في الواحة من اأن�شطة اجتماعية للرجال والن�شاء �شواء داخل المنزل اأو خارجه.

"وعندما نتحدث عن البيئة الم�شرية نق�شد البيئة المحلية بمعانيها المختلفة، كبيئة طبيعية 
اأو تراثية ثقافية اأو اأحداث تاريخية وموروثات �شعبية وعادات وتقاليد. وقد اهتم الفنانون الفطريون 

الم�شريون بطبيعة البيئة المحلية التي ن�شاأوا فيها و�شورها ب�شكل زخرفي عن طريق التاأمل والتفاعل 

والختزال، فالفنان الفطري الم�شري وليد البيئة التي ن�شاأ فيها، وهي بالتالي تعمل على �شحذ موهبته 

.
الإبداعية الفنية، فهو المعبر المبا�شر لما يوجد فيها من تقاليد وعادات وموروثات")4(

وقد ا�شتخدم في اأعماله خامة الطين ال�شامد في التماثيل حيث يقوم بعمل التمثال وحرقه 

بطريقة تقليدية كما يقوم با�شتخدام اأنواع مختلفة من الأخ�شاب كحطب في عملية حرق تماثيله مما 

يعطي التماثيل الوان متداخلة ب�شكل تلقائي وطبيعي فنجد فيها ال�شود والأحمر والبرتقالي الفاتح 

وهو اللون الطبيعي للطين بعد الحريق فاألوانه ناتجة عن الحريق هي طبيعية وقادرة على مواجهة 

العوامل البيئية كما هو مو�شح.

وبداأ يتعرف على الطين والطفلة وكان ومازال يقوم بالحرق بطريقة بدائية فالرمال وبدون 

 .
)5(

اأفران وي�شتطيع الح�شول على عدة األوان بالتعامل مع الخامة ومدة الحرق والتغطية في الرمال

رابًعا: تقنيات النحت عند الفنان حممود عيد:
كما ا�شتخدم الرمال الملونة في عمل لوحات وقد اخرجها ب�شكل جديد ومميز حيث ا�شتخدم حبال 

الليف في عمل اإطار لها، كما نجده قد عبر عن بع�ض الوجوه بالنحت بالطين في مج�شم منف�شل اأو 

على الكرناف اأو على بع�ض ثمار نبات اليقطين الجافة، كما قدم معالجة جديدة لل�شطوح حيث قدم 

اإخراجًا مختلفًا لتماثيله بعمل خلفية لها من خ�شب النخيل.

وتظهر موهبته في المعمار الطيني في اأعماله الت�شكيلية حيث يقوم بعمل لوحات كبيرة مج�شمة 

 .
)6(

بالبعد الثالث لبيوت واأبنية من الواحات كما يقوم بعمل نماذج فخارية لبيوت الواحات

اإل اأن عمله ل تخلو من ابداع وروؤية �شديدة الخ�شو�شية كما اأن اأعماله الإبداعية تعتبر �شديدة 

ال�شخرة  القاهرة:   -. الفطريين  الفنانين  ر�شوم  في  روؤية جمالية  ال�شعبي  الت�شوير  فن  خليل:  نيفين محمد   4

بر�ض.- 2010 .- �ض38-37.

ر�شيد غمري: محمود عيد.. حار�ض الواحات.- القاهرة: اأخر �شاعة )ع 4072- نوفمبر 2012(.- �ض47.  5

ر�شيد غمري: محمود عيد.. حار�ض الواحات.- القاهرة: اأخر �شاعة )ع 4072- نوفمبر 2012(.- �ض47.  6

الدللة على روح الواحات البحرية وهي تنفتح اأي�شًا على م�شاحة اإن�شانية رحبة، حتي اأن بع�ض وجوهه 

الطينية تذكرنا دون تاأن بوجوه من الفن البدائي لقبائل المايا والأ�شتيك وغيرها من الفنون البدائية 

 .
)7(

ل�شعوب ما وراء المحيط

في حين اأنه يقوم با�شتخدام تقنيات واأدوات بدائية في النحت فهو يقدم اأف�شل ا�شتغالل لموارد 

البيئة.

فهو بذلك يعبر عن مو�شوع اأدوات الطبخ التقليدية من خالل الحاجة فاطمة واأي�شًا يو�شح اأزياء 

ال�شيدات وحليها فهو دائما التركيز على التفا�شيل بدون الغياب عن الن�شاط الن�شاني.

ي أمعال الفنان حممود عيد:
ف

خامًسا: امست الشخصية القومية املرصية �

�لمو�سوعات �الجتماعية: 1ـ 

�شاعة الع�شاري من اأهم الأن�شطة 

يجل�ض  حيث  الواحات  في  الجتماعية 

الرجال والن�شاء بعد النتهاء من العمل 

يتحدثون اأمام البيوت حيث نجد خلفهم 

واجهة البيت وهي عبارة عن جدار عليه 

ومزخرف  الأبي�ض  الجير  من  طبقة 

بالأكا�شيد كما نجد باب المنزل واأحد 

النوافذ كما هو مو�شح في ال�شورة رقم 

 .)6(

الطبيعي  بال�شكل  الخزانة  وهناك 

هي  والخزانة  الواحات  بيوت  في  لها 

حجرة �شتوية يتم فيها تخزين كل �شىء 

كالحبوب كما يجل�ض ال�شخ�ض بها في 

ال�شتاء ل�شرب ال�شاى �شكل رقم )7(. 

7  ر�شيد غمري: محمود عيد.. حار�ض الواحات.

 القاهرة: اأخر �شاعة )ع 4072- نوفمبر 2012(.- �ض47.

�شورة رقم )6(

�شورة رقم )7(
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كما عبر الفنان عن حفل ال�شامر بالواحات من خالل مجموعة من التماثيل فنجد امراأة ترق�ض 

واحاتي وبع�ض اأفراد الفرقة المو�شيقية اأحدهم يعزف على الأرغول والآخر يطبل كما يوجد رجل 

ي�شرب اأحد الم�شروبات ال�شعبية وهي ال�شي�شة �شورة رقم )8(. 

عمل  مراحل  من  مرحلة  عن  الفنان  عبر 

العي�ض ال�شم�شي من خالل تمثال لأمراأة تقوم 

تقوم بالعجن �شورة رقم )9(.

اأقام الفنان الفرن البلدي ب�شكله الطبيعي 

الم�شنوع من الطين وو�شع بجوار الفرن بع�ض 

في  ت�شتخدم  فال�شماريخ  والحطب  ال�شماريخ 

اإ�شعال الفرن حيث تقوم ال�شماريخ بتحمية الفرن 

وبعد ذلك يتم و�شع الحطب كما يوجد بجوار 

الفرن الب�شكول وهو الأداة التي ت�شتخدم لنقل 

�شورة رقم )8(

�شورة رقم )9(

اأماكن العي�ض داخل الفرن ليتم ت�شويته 

من جميع التجاهات وهذا الفرن ي�شتخدم 

لعمل العي�ض ال�شم�شي ال�شغير حيث يبلغ 

قطر الرغيف 15�شم �شورة رقم )10(. 

ومن المو�شوعات المنزلية التي عبر 

الفنان عنها الحاجة عائ�شة وهي تقوم 

بخ�ض اللبن با�شتخدام قربة من جلد 

الماعز وحولها بع�ض الأدوات التي تقوم 

با�شتخدامها في المطبخ كال�شومعة التي 

ت�شتخدم في تخزين الحبوب والطاحونة 

الم�شتخدمة في طحن الحبوب كما يوجد 

بع�ض الآواني الفخارية �شكل رقم )11(. 

ال�شلبة  �شناعة  عن  الفنان  عبر 

ليف  من  ت�شنع  كانت  التى  الكبيرة 

ل�شخ�شيات  تماثيل  خالل  من  النخيل 

حقيقية حيث كانت تتم هذه ال�شناعة 

من خالل م�شاعدة الأ�شخا�ض ل�شاحب 

كل  فكان  مادي  مقابل  بدون  ال�شلبة 

�شخ�ض منهم يقوم بجدل حبل �شغير 

ثم يقوموا بالتعاون لعمل ال�شلبة الكبيرة 

الحبل  عن  مختلفة  الكبيرة  وال�شلبة 

ال�شغير فال�شلبة ت�شتخدم في ربط اأرجل 

الحيوانات حتي ل تتحرك من مكانها 

�شورة رقم )12(.

�شورة رقم )10(

�شورة رقم )11(

�شورة رقم )12(
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كما نجده يعبر عن الطب ال�شعبي في 

�شورة جده ومن كثرة اهتمامه بالتفا�شيل 

نجده ي�شع م�شمار في يد المعالج ال�شعبي 

وكان حزينًا لنه لم يجد الم�شمار عندما 

العيال  "هما  قال  انه  حتى  المتحف  زرنا 

بتوع المدار�ض دول م�ض هدخل حد منهم 

 )
8

هنا تاني وم�ض هجيب رحالت مدار�ض")

�شورة رقم )13(. 

 

كما انه عندما عبر عن الحالق عبر عن �شخ�شه اأي�شًا 

فنجد الحالق اأحمد اأبو جدافي وهو حالق الواحة والم�شئول 

عن بع�ض الأعمال الأخرى التي ترتبط بالطب مثل خلع 

ال�شرو�ض ومعالجة الجروح بكب�شها بخيوط العنكبوت كما 

كان يقوم باإعطاء الحقن وهو من الُمعَمدين فقد مات وعمره 

يقارب المائة وت�شعة عام مما جعل له �شهرة كبيرة على 

مدار الزمن ا�شتمدها من خبرته وقد كان ي�شتخدم مو�ض 

من �شنعه فقد كان يقوم ب�شنه ليعمل جيدًا وكان يتقا�شي 

من النا�ض نظير الحالقة الخبز اأو الأرز اأو اأي �شىء �شورة 

رقم )14(.

ومن المهن ال�شعبية الأ�شا�شية في الواحات 

عنها  عبر  حيث  القديمة  الزيتون  مع�شرة 

للمع�شرة  م�شغر  ماكيت  خالل  من  الفنان 

كما قام بعمل تمثال لرجل اأثناء لف الحجر 

�شورة رقم )15(.    

مقابالت مع الفنان محمود عيد فى مقر متحفه بالواحات البحرية 2013/4/10.  8

�شورة رقم )13(

�شورة رقم )15(

�شورة رقم )14(

2ـ �لعو�مل �لتي �أثرت في �لفنان محمود عيد �أثناء رحلته �لفنية:

نجد بع�ض العوامل التي اأثرت في الفنان محمود عيد اأثناء رحلته الفنية، ونجملها في بع�ض 

الأمور مثل:

توافر الخامات الطبيعية في البيئة.	 

اإ�شراره الم�شتمر على تطوير المتحف.	 

 حبه الدائم لالختراع والتجديد.	 

اندثار بع�ض المظاهر الجتماعية.	 

 عمله في وزارة الثقافة مما جعل الفن بالن�شبة له اأمرًا عاديًا.	 

 توفر فر�شة الختراع والإبداع والتجديد والمغامرة التي يع�شقها.	 

ليلية لبعض أمعال الفنان حممود عيد:
رت

سادًسا: دراسة �

1ـ �لمعالجة �لت�سكيلية عند �لفنان محمود عيد:

اأما عن تناوله لل�شخ�شيات فنجده اأخرج تماثيل 

في �شورة كاريكاتيري �شورة رقم )16(، حيث نجد 

الفنان وقد عبر عن نماذج مختلفة من �شكان الواحات 

البحرية، وهى تعبر عن رجل من كبار ال�شن يت�شم 

باأ�شلوب كاريكاتيرى حيث نجد الفنان  وقد بالغ فى 

حجم القدمين كما بالغ فى حجم الراأ�ض وقد ات�شمت 

مالمح الوجه بال�شخرية والح�ض الكاريكاتيرى، كما 

اأكد الفنان على مالمح الوجه التى تدل على كبر �شن 

الرجل لوجود تجاعيد فى الوجه اإل اأن �شمك ج�شم 

ثنايات  لعمل  الفنان  بالغ  وقد  جدا،  �شغير  التمثال 

قما�ض المالب�ض وكاأن الثوب فارغ من قلة �شمكه. 

 كما نجده دائم التعبير عن ال�شيدات والرجال من 

كبار ال�شن فلم نجد عنده تمثال واحد لطفل اأو �شاب 

اأو فتاة كما نجد ت�شابه كبير في اأج�شام الرجال والن�شاء كما ل يوجد فروق وا�شحة في الج�شم اإل 

اأن الفروق تظهر في مالمح الوجه فنجد وجوه ال�شيدات يغلب عليها نعومة الملم�ض كما اأو�شع لهم 

�شورة رقم )16(
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الجدائل في ال�شعر كما اأنه اأكد علي ا�شتخدام 

الحلي كما يكون في الحقيقة فنجد القطر الذي 

يعلق في الأنف لتغطية الفم لأنه عورة ل يجب 

ظهورها، وقد ميز وجوه الرجال ببع�ض التجاعيد 

وال�شوارب الكبيرة كما نجد الوجه اأكبر من ن�شبته 

الطبيعية.

وقد عبر الفنان اأي�شًا عن الأذرع وقد نبتت من 

اأكتاف التمثال ولكنها غير ملت�شقة به. فهو يتركها 

تاأخذ حركات طبيعية بعيدًا عن الكتلة كما نجده 

يعبر عن الأرجل ظاهرة من المالب�ض �شورة رقم 

)17(، حيث نجد الفنان وقد عبر عن اأحد الرجال 

وهو جال�ض لال�شتراحة �شاعة الع�شارى وقد اأكد 

فيه الفنان على تفا�شيل مالمح الوجه حيث نجد 

تجاعيد الوجه وا�شحة كما نجد تعبيراته تت�شم 

بنوع من البت�شامة وقد اأكد الفنان على ال�شارب 

كما اأنه اأكد على غطاء الراأ�ض، فهو يرتدى قبعة 

وفوقها �شال، وتفا�شيل ثنايات القما�ض وا�شحة 

فى ال�شال، كما نجدها وا�شحة فى الثوب والأكمام 

من�شدلة من على اليد، وقد عبر النحت عن �شعف 

من  �شريحة  عن  عبارة  فالثوب  الرجل،  ج�شم 

الطين وكاأنها فارغة لي�ض بداخلها ج�شم اإن�شان، 

والأيدى �شغيرة و�شعيفة جدا. 

 ونجد المالب�ض التقليدية هي الثوب للن�شاء 

والرجال اإل اأنه يعبر عن هذه الأرجل داخل هذه 

الثياب كما نجده مهتم بالتعبير عن خطوط وثنيات 

قما�ض المالب�ض ونجد الأقدام كبيرة ب�شورة مبالغ 

فيه وهو يعبر عنها ب�شورة معرفية لي�ض لها عالقة 

بالروؤية الطبيعية فهو يعبر عن خم�شة اأ�شابع بغ�ض 

النظر عن اأحجامهم فنجدهم في اأغلب الأمر 

�شورة رقم )17(

�شورة رقم )18(

ذو حجم واحد و�شورة واحد اأي�شًا، كما يت�شح 

فى �شورة رقم )18( التى عبر فيها الفنان عن 

اأحد الرجال اأثناء جلو�شه اأمام المنزل وهو يم�شك 

على مالمح  الفنان  اأكد  وقد  وي�شبح،  بال�شبحة 

الفنان على مالمح الوجه التى تت�شم بالوقار بما 

يتنا�شب مع حالة الت�شبيح وكبر ال�شن وقد جل�ض 

الرجل بو�شع جديد وهو ي�شع رجل على رجل، 

كما اأكد الفنان على غطاء الراأ�ض والأذن كبيرة 

والأنف اأي�شا كبيرة، وقد ا�شتخدم �شبحة حقيقية، 

اأثناء الت�شبيح والإم�شاك  واأكد على حركة اليد 

بال�شبحة. 

2ـ �لم�سمون �لتعبيرى عند �لفنان محمود عيد:

لأهل  الطبيعية  الجل�شات  عن  الفنان  عبر 

التقليدية  المالب�ض  عن  عبر  نجده  كما  الواحة 

اأي�شًا فقد اهتم بتو�شيح الزخارف الموجودة في 

ثوب الن�شاء فنجده عبر عن �شيدة وهي تجل�ض 

على بر�ض كما تجل�ض في الحقيقة اأمام القربه 

اأثناء عملية خ�ض اللبن وقد اأو�شح جدائل �شعرها 

تن�شدل من وراء ال�شال كما عبر عن القطر الذي 

ترتديه في اأنفها لتغطي به فمها وعبر اأي�شا عن 

اأو�شح  كما  الرقبة  لتزيين  ترتديه  الذي  العقد 

الو�شم الموجود في ذقنها فى �شورة رقم )19(.

فهو دائم التعبير عن و�شع الجلو�ض في تماثيله 

فال نجد عنده اأى تمثال في و�شع الوقوف اإل لأداء 

وظيفة معينة فنجد تمثالين ل�شيدتين في و�شع 

الوقوف اأحدهما ترق�ض وهي مغطاة ب�شال ولي�ض 

�شورة رقم )19(

�شورة رقم )20(
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لها مالمح فهي عبارة عن كتلة م�شمطة تعبر 

عن �شيدة ترق�ض، والأخرى ت�شاعد ال�شيدات في 

اأعمال الخو�ض وهي اأي�شًا غير وا�شحة المعالم 

رقم  �شورة  واقفة  �شيدة  بكتلة عن  فيعبر عنها 

.)20(

فهو  جال�شين  الرجال  تماثيل  اأغلب  واأي�شًا 

لم يعبر عن اأي منهم في و�شع الوقوف اإل لأداء 

عمل معين فنجد اأربعة تماثيل لرجال واقفين اأثناء 

جدل ال�شلبة، كما نجده عبر عن تمثال الحالق 

وهو واقف اأثناء عمليه الحالقة لأحد الزبائن، 

واأي�شًا عبر عن تمثال اأثناء عملية ع�شر الزيتون 

�شورة رقم )21(.

فى  عمله  اأثناء  الرجال  اأحد  عن  عبر  فقد 

مع�شرة الزيتون وهو يقوم بتدوير الحجر لهر�ض 

الزيتون، وقد عبر عن مالمح البت�شامة على وجه 

وراء  من  الأ�شنان  على ظهور  اأكد  كما  الرجل، 

ال�شفتين، واأكد اأي�شا على ثنايات قما�ض المالب�ض، 

وتجاعيد الوجه، كما اأن الرجل عبارة عن كتلة 

من الطين يقوم الفنان باإبراز تفا�شيلها بعك�ض 

التماثيل الجال�شة اأو النائمة التى تكون �شعيفة 

جدا، كما اأن اأيدى التمثال مك�شورة وتحتاج لبع�ض 

الترميم. 

كما نجده يعبر عن �شيدة جال�شة في المنزل 

وقد اهتم بالحلي اهتمامًا بالغًا فقد اأو�شح القطر 

في اأنفها كما اأو�شح الو�شم على ذقنها وعبر اأي�شًا 

عن الدمل�ض في اإحدي يديها اإل اأن اليد الأخرى 

غير موجودة حيث اأنها مخبئة تحت ال�شال كما 

�شورة رقم )21(

�شورة رقم )22(

اأكد على الحجل في رجليها ونجد زخارف الثوب 

بارزة في �شدرها فقد عبر عن الحيل والو�شم 

اإلي  م�شافة  الطين  من  بكتل  المالب�ض  وزينة 

التمثال حيث اأن لها �شمك بارز ووا�شح كما اأكد 

مبالغة  نجد  كما  المالب�ض  قما�ض  ثنيات  على 

�شديدة في كبر حجم القدم وعدم التنا�شب بين 

الأ�شابع فهي تعتبر كلها في حجم واحد ونجده 

وقد ر�شم ابت�شامة ب�شيطة على وجه المراأة �شورة 

رقم )22(.

في  تجل�ض  وهي  �شيدة  عن  اأي�شًا  عبر  وقد 

المنزل ولم يغفل الحلي فقد و�شع القطر في اأنفها 

والحجل في اإحدى قدميها كما اأكد على جدائل 

ال�شعر وثنيات قما�ض المالب�ض واأي�شًا الزخارف 

الموجودة على �شدر الثوب والو�شم في ذقنها كما 

نالحظ كبر حجم الأنف في كل تماثيله تقريبًا 

وعند متابعته اأثناء عملية النحت وجد الباحث 

اأنه يقوم ببناء الأنف اأوًل ثم يكمل مالمح الوجه 

على اأ�شا�شها �شورة رقم )23(.

وعبر محمود عيد اأي�شًا عن رجل يجل�ض اأمام 

المنزل �شورة رقم )24( فنجده وقد اأكد على 

تفا�شيل مالمح  الثوب كما نجد  ثنايات قما�ض 

الوجه حيث الأنف الكبير وخ�شونة المالمح كما 

نجد مبالغة في حجم الأذنين وعند متابعته اأثناء 

عملية النحت فقد وجد الباحث اأنه يقوم باإ�شافة 

الأذنين بعد النتهاء من نحت وجه التمثال وهو 

اأي�شًا ل يعبر عن الأذنين اإل في تماثيل الرجال فال 

�شورة رقم )23(

�شورة رقم )24(
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نجد اأي تمثال ل�شيدة فيه اأذنين كما نجد بع�ض 

الرجال عند ارتداء ال�شال ل يعبر في تماثيلهم 

عن الأذنين حيث اأنه في حالة تماثيل ال�شيدات 

تختفي وراء جدائل ال�شعر وبع�ض الرجال تختفي 

وراء ال�شال.

كما نجد وقد بالغ في حدة مالمح الرجل حيث 

اأنه قد عبر عن التجاعيد الموجودة اأ�شفل العينين 

اأمام  بكتل �شريحة حيث نجد تمثال لرجل يجل�ض 

الحادة  المالمح  عن  الفنان  فيه  اأكد  وقد  المنزل 

والأنف الكبير كما لم يغفل النظرة الكاريكاتيرية 

في جل�شة الرجل ومالمح وجهه �شورة رقم )25(.

كما نجد اأي�شًا المبالغة في التعبير عن ثنيات 

المالب�ض �شورة رقم )26( حيث نجده وقد عبر 

عن تمثال لرجل وقد بالغ في ثنايات ثوبه حتى اأنه 

قام بالتعبير عنها بكتل �شريحة في اأكمام التمثال 

والياقة والأجزاء المن�شدلة من ذيل الثوب على 

جانبي التمثال كما نجده دائم التعبير عن الأ�شكال 

المختلفة لغطاء الراأ�ض فكل تماثيله من الرجال 

والن�شاء ترتدي غطاء للراأ�ض اإل تمثالين اأحدهما 

ل�شيدة، والأخر لرجل يجل�ض اأمام الحالق اأثناء 

عملية الحالقة، حتي اأنه عندما عبر عن مو�شوع 

الحجامة فنجد حتي المري�ض يرتدي غطاء راأ�ض.

�شورة رقم )25(

�شورة رقم )26(
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