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افتتاحّية العدد

ُتّثل »الفنون احِلَرفّية التقليديّة« املظهر املاّدي األوضح  للرتاث الثّقايف غري املادي الذي سبق تعريفه يف أعداد سابقة 
من هذه اجملّلة، إذ هتتم اتفاقية اليونسكو ٢٠٠٣ بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي باملهارات واملعارف املتصلة هبذه 
الفنون، وتشجيع احلرفّيني لالستمرار على إنتاج مصنوعاهتم، ونقل ما لديهم من مهارات ومعارف إىل اآلخرين، وخصوًصا 

فئيت الشباب واليافعة.

مثّة العديد من أشكال التعبري عن مهارات الفنون احلرفية التقليدية، حنو األدوات، واملالبس أو احللي، واألزياء واألثاث 
اخلاص باالحتفاالت وفنون األداء، والقطع املستخدمة يف الّتخزين، والّنقل وتأمني املأوى،  وفنون الزينة والِقطع اخلاصة 
هذه  من  ويعّد كثرٌي  التعليم.  أو  للتسلية  منها  ما كان  واأللعاب، سواء  املنزلية،  واألدوات  املوسيقية  واآلالت  بالطقوس، 
املنتجات لالستخدام على املدى القصري، حنو ما ُيصنع ألغراض الطّقوس االحتفالية لدى بعض الثّقافات، يف حني أّن 
راد إنتاجها. 

ُ
َُورَّث من جيل إىل جيل، كما تتنوع املهارات املّتبعة بتنوع األشياء والقطع احلرفّية امل

غريها يبقى جزًءا من املتاع امل

احلرفّية  الفنون  مهارات  من  الّتقليديّة  األشكال  تتعّرض  املاّدي  غري  الثّقايف  الرّتاث  من  األخرى  األشكال  غرار  وعلى 
لتحّديات كبرية تطرحها العوملة، فاإلنتاج اجلماعي والضخم، على مستوى الشركات الكربى املتعددة اجلنسيات باملقارنة 
مع الّصناعات اليدويّة احملّلية أو املنزلية احملدودة اإلنتاج، يوفر البضائع الضرورية للحياة اليومية بتكلفة أقل، من حيث املال 
والوقت، فيكافح كثري من احلرفيني للتكّيف مع هذه املنافسة. كما تؤثر الضغوط البيئية واملناخية على توافر املوارد الطبيعّية 
األساسية الالزمة للصناعات اليدوية، وحىت يف احلاالت اليت تتطّور فيها املهارات احلرفّية التقليديّة لتصبح صناعة منزلية، فإن 
زيادة حجم اإلنتاج ميكن أن يتسبب يف اإلضرار بالبيئة. وعالوة على ذلك، ميثل تغرّي األحوال االجتماعية وكذلك األذواق 
ناسبات اليت كانت تتطّلب يف املاضي إنتاجاً حرفّيا ذا 

ُ
الثقافية حتديًا يف سبيل دميومة احِلرف التقليديّة، فاالحتفاالت وامل

تفاصيل دقيقة، حتّولت إىل صناعات متقشفة، تقلل من الفرص املتاحة للحرفيني للتعبري عن أنفسهم، وذوقهم وأحاسيسهم، 
كما جيد الشباُب التدريَب الطويل أحياناً والالزم لتعّلم الكثري من أشكال احلرف التقليدية قاسًيا، فيفّضلون التماس العمل 
يف املصانع أو جمال اخلدمات، حيث العمل أقل قساوة واألجر أفضل يف كثري من األحيان. كما أن كثريًا من التقاليد احلرفّية 
تتضمن »أسرارًا للصنعة« يتعني عدم تلقينها للغرباء، إال أن مثل هذه املعارف ميكن أن تزول تاماً إذا مل يتوفر من أفراد 
األسرة أو اجملموعة من لديه االهتمام بتعّلمها، ذلك أن تشاطَرها مع الغرباء من خارج اجلماعة أو اجملتمع احلامل للمهارة 

يشكل انتهاكاً للتقاليد. 

يتمثل هدف الصون يف هذا اجملال، كما هو احلال بالنسبة لألشكال األخرى من الرتاث الثقايف غري املاّدي، يف نقل 
ُمارسة احلرفة يف اجملتمعات نفسها، سواًء  قِبلة حبيث تستمر 

ُ
امل التقليدية إىل األجيال  املرتبطة باحلرف  املعارف واملهارات 

كمصدر للرزق أو كتعبري عن الروح اخلاّلقة واهلويّة الثقافية، فلكثري من التقاليد احلرفية نظٌم قدمية للتدريب والتتلمذ ينبغي 
تدعيمها، وتعزيزها، حنو تقدمي حوافز مالية للمتدربني واملعلمني، ما جيعل عملية نقل املعارف أكثر اجتذاباً للطرفني. ويضاف 
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إىل ذلك دعم األسواق احملّلية التقليدية للمنتجات احلرفية، وخلق أسواق جديدة يف الوقت نفسه، ما يتماشى مع موجة 
العوملة والتصنيع، إذ يستمتع كثري من الناس يف خمتلف أحناء العامل باملنتجات املصنوعة يدوياً، فتتجّسد فيها معارف صانعيها 
احلرفيني املرتاكمة وقيمهم الثقافية. وهنا ال بد من األخذ بعني االعتبار مباديء التنمية املستدامة كأحد أهم األهداف بعيدة 
املدى التفاقية اليونسكو )٢٠٠٣( بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي، حنو توفر املوارد البيئية وسيادة مبدأ التعويض، فال 
بد مثاًل من التفكري بإعادة غرس الغابات كمحاولة للتعويض عن األضرار اليت نزلت باحِلرف التقليدية اليت تعتمد على توفر 
األخشاب كمادة أولية، ويف بعض احلاالت تكون مثة حاجة إىل اختاذ تدابري قانونية لضمان حقوق اجملتمعات يف استخدام 
مواردها، مع التكفل حبماية البيئة يف الوقت نفسه. وميكن لتدابري قانونية أخرى، من قبيل محاية امللكية الفكرية وتسجيل 

الرباءات أو حقوق النشر، أن تساعد اجملموعة املعنية على االستفادة من رموزها وحرفها التقليدية وتشجع اإلنتاج احلريف.

تارخيها وأصوهلا األوىل يف  التقليدية، من حيث  اليدوية والصناعات  العدد موضوعات ذات صلة باحلرف  تناول هذا 
األردن وبالد الشام، وأهم ما ميثلها من منتجات، وأمهيتها يف التنمية االقتصادية وإدرار الدخل، وخاّصة يف حقل السياحة، 
ودور املرأة يف اإلنتاج احلريف، ونقل مهارات الصناعات التقليدية، وخاصة النسيج، عالوة على مسامهات أخرى حنو صناعة 
الشباري، وحوارًا مع أهم صانعيها يف األردن. كما احتوى هذا العدد مقالة حول صناعة العسل يف وادي دون حبضرموت 
يف اليمن، وأخرى حول مهارات العمارة التقليدية يف مصر، ومسامهتني باللغة اإلجنليزية حول سوق البدو يف مدينة معان  
جبنوب األردن، وأخرى حول دور مكتب اليونسكو يف األردن يف دعم وتعزيز احلرف اليدوية يف غور األردن، وتناول العدد 
أيًضا عناصر أخرى من الرتاث الثقايف غري املادي، حنو تقاليد األعراس، واألغنية الشعبية كنمط أديب تراثي، كما نشرت فيه 

نصوص شعرية ونثرية من الرتاث األردين.

 
رئيس التحرير: هاني فيصل هياجنه
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مجلة فصلية تعنى بالرتاث الثقايف غ� املادي وقضاياه

وتصدرعن وزارة الثقافة يف اململكة األردنية الهاشمية

مجلة »الفنون الشعبية« فصلية ترّحب باألبحاث واملقاالت املختصة بالرتاث الثقايف غري املادي يف األردن، والوطن العريب، . 1
وباللغتني، العربية واإلنجليزية.

ل أاّل تزيد املادة . 2 تُرسل املواّد إىل الربيد اإللكرتوين )أدناه(، عىل هيئة ملفِّ مرفق، مطبوعًة إلكرتونًيا )MS-Word( ، ويَُفضَّ
املُراد نرشها عن 3000 كلمة، مبا يف ذلك الحوايش، عىل أن تُرَفَق  كّل مساهمٍة مبلّخص ال يزيد عن 100 كلمة، ليك يرُتجم 

بعدها إىل اللغة اإلنجليزية، أو العربية إذا كانت املساهمة باللغة اإلنجليزية.
تُرسل األشكال والجداول والرسومات والخرائط والنوتات املوسيقية والصور أو غريها من األشكال التوضيحية، مبا يتناسب . 3

مع موضوع البحث، موثّقة ِوفَق أسس التوثيق العلمي الذي يُراعي حقوق امللكية الفكرية، عىل أن تُرقَّم عىل التوايل حسب 
د بعناوين ورشوحات، ويُشار إىل كّل منها بالتسلسل نفسه يف منت البحث، وتقّدم عىل ورقة منفصلة.  ورودها يف البحث، وتُزوَّ
 dpi/inch 300( ل املجلُة الصوَر الرقمّية األصلّية والجديدة بدون معالجة عىل أن تكون ذات دقٍة تصويرية عالية وتُفضِّ
عىل األقل(، ويتحمل الباحث مسؤولية حقوق امللكية الفكرية ملثل هذه الصور وسائر املواد التوضيحية، إال إذا أرتأت هيئة 

التحرير إضافة غريها إىل املادة.
أّولّية النرش يف املجلة تكون للمجاالت الـُمستكتب بها، علام بأن املجال مفتوح لكل املساهامت املعنية مبجاالت أخرى من . 4

الرتاث الثقايف غري املادي.
أن تُعَتمد األصول العلمية املعروفة من حيث طريقة التناول واإلحاالت إىل املراجع، وترتيبها ألفبائيا، عىل أن تُدرج الهوامش . 5

يف ذيل البحث أو املساهمة. كام يشار إىل املصادر الشفهية، ويذكر اسم اإلخباري أو الراوي، واسم العمل امليداين، مع اإلشارة 
إىل الوعاء الذي ُوثِّقت فيه املاّدة إن وجد، ومكان الجمع وتاريخ، وذلك احرتاًما لقوانني املُلكّية الِفكريّة.

تقوم هيئة التحرير بإخضاع املواد املُرَسلة للتقييم، ولن تعاد إىل كاتبيها يف حال االعتذار عن النرش، كام أن املجلة ليست . 6
ُملزمة بإبداء أسباب االعتذار.  وسُيَبلّغ الكاتب بوصول مادته للمجلة خالل شهر، وبرأي هيئة التحرير بالقبول أو االعتذار 

بعد التقييم والعدد الذي ستنرش فيه املادة خالل شهرين.
يرِسل الكاتُب نسخًة من سريتة الذاتية املخترصة، وصورًة شخصية، ورقمه الوطني، إذا كان أردنيًّا، ورقم حسابه البنيك إذا . 7

كان من خارج األردن.
ترتيب املواد يف املجلة يخضع لألسس الفنية، والرؤية اإلخراجية، ومحتوى املادة، وال عالقة لذلك بجودتها أو قيمتها العلمية، . 8

وال مبكانة الكاتب.
تعتذر املجلة عن عدم نرش أي مادة سبق نرشها يف أي فضاء، وينطبق ذلك عىل املواد قيد النرش.. 9

ال يجوز إعادة طبع أو نرش أي مادة نرشت أصاًل يف »الفنون الشعبية« منذ صدورها وبأي شكل دون إذن خطّّي من  الكاتب . 10
األصيل أو/و موافقة الجهات املختصة باملجلة.

املواد املنشورة تعرب عن آراء كاتبيها، وال تعربِّ بالرضورة عن رأي املجلة أو وزارة الثقافة.. 11
ُينُح الكاتب مكافأة مناسبًة عن املادة التي تُنرش وفق األنظمة املالية يف وزارة الثقافة.. 12

 اململكة األردنية الهاشمية - وزارة الثقافة

مجلة الفنــــــون الشعبيــــــــــــة

قواعد النرش يف املجلة  وأحكامها

املراسالت: تُرسل املواد إىل رئيس التحرير: أ.د. هاين هياجنه

عىل العنوان االلكرتوين hani@yu.edu.jo أو hani.hayajneh@gmail.com  -  املوبايل: 00962777462098

funoun.shabiyya@culture.gov.jo -  amani.abuhamore2010@yahoo.comأو سكرتري التحرير  
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المحتويات

افتتاحية
1 رئيس التحرير  احلرف اليدوية والصناعات التقليدية والتنمية املستدامة    

ملف العدد: الحرف اليدوية ومهارات الصناعات التقليدية ودورها في التنمية
8 زيدان كفايف  مثانية آالف عام من مهارات صناعة األواين الصلصالية يف األردن   

15 مرينا مصطفى  احلرف اليدوية يف األردن: التحديات واآلفاق      
٢1 حممد نّصار  حرفة النسيج ومهاراهتا لدى املرأة األردنية      
٢6 أكرم رواشده  إنتاج احلرف التقليدية يف األردن ودورها يف السياحة     
٣1 مصطفى جاد  املادي وغري املادي يف توثيق العمارة التقليدية     
4٣ رياض باكرموم  ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل يف وادي دوعن - حضرموت يف اليمن   

أفق
54 حممد عرينات  مستقبل احلرف والصناعات التقليدية يف األردن وأمهيتها يف التنمية االقتصادية   

عادات وتقاليد
6٢ يوسف الغزو  من حمافظة عجلون: سيناريو عرس أردين يف مخسينيات القرن املاضي   
66 مصطفى الصويف  بعض املأثورات حول املعاجلة واالستشفاء يف زيارة االضرحة    

أدب شعبي
٧٢ طه اهلباهبة  أمهية العمل يف الوجدان الشعيب: »ابن امللك وابنة الراعي« - حكاية من الرتاث  
٧4 ليندا عبيد   املرأة يف األغنية الشعبية األردنية      
٧٧ حممد غوامنه  الغناء الدرزي يف األردن )٢( :اخلصائص واملضامني     
85 حيىي البشتاوي  حكاية املثل الشعيب يف كتاب كليلة ودمنة      

 
رأي

٩٠ عبداهلل العساف  عادة الثأر: حنو جتديد الوعي بالدولة املدنية القانونية    

أفضل ممارسات صون التراث الثقافي غير المادي
٩4 سليمان الفرجات  مجعيات احلرف والصناعات اليدوية يف منطقة البرتا ودورها يف صون احلرف اليدوية ومهاراهتا 
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المحتويات

حنين
1٠٢ ليث ملكاوي  صيد العصافري باستخدام »الَفخَّة«      

كنوز بشرية أردنية
1٠6 حاوره: مصطفى اخلشمان  عبد الرزاق احمليسن: صانع الشباري يف عّمان     
11٠ حممد الزعيب  حممود اهلوشاين ودوره يف صون مهارة صناعة الشباري كرتاث أرديٍن على وشك االندثار 
11٣ عاقل اخلوالده  حممد املعرعر ...حنات الرحى واألعمدة وأشياء مجيلة أخرى    

فن القول
118 الشاعر: هالل الشرفات  اهلّم واحد ..... وأردنية العشرية      

نسائم تراثية
1٢٢ عواد العثمان  قصة َمَثل: »فزعة سهيل للجدي«      

مكتبة التراث الثقافي غير المادي
1٢4 عرض: صاحل اجلراح  احلياكة البدوية يف اململكة العربية السعودية وجاراهتا )باإلجنليزية( – تأليف:  جوي توتاه هيلدن 
عرض نداء اخلزاعلة 1٢٩ عود على عود - تأليف : نبيل اللو      

القسم االنجليزي
صابرينا ساِلس، الثقافة مصدرًا للقدرة على التكّيف: هنج اليونسكو القائم على التكّيف من أجل صون الرتاث الثقايف غري املادي  
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مقدمة تاريخية:

من  السوائل  وحفظ  املائدة  أواين  لصناعة  األوىل  اخلطوات  تعّد 
الصلصال يف األردن مبثابة قفزة إىل األمام يف تطور اجملتمعات البشرية 
اليت عاشت فوق هذه األرض قبل أكثر من مليون عام، أي منذ 
العصر احلجري القدمي املبكر. وجيادل املتخصصون يف دراسة اآلثار 
أن أفضل األمثلة على هذه البدايات كانت قبل حوايل مثانية آالف 
يربط  الذي  األتوسرتاد  طريق  على  الواقع  غزال  عني  موقع  يف  عام 
املواقع األردنية  الزرقاء، وغريه من  العاصمة مع مدينة  شرقي عّمان 

املعاصرة.

جاءت فكرة صناعة األواين حلفظ السوائل، وحفظ وتقدمي األكل، 
يف نفس الوقت الذي استقرت اجملتمعات البشرية يف أماكن ثابتة، 
وبالقرب من مصادر املياه الدائمة، فعوضاً عن ذهاب اإلنسان إىل 
النبع أو النهر للشرب كلما عطش، اهتدى إىل فكرة ختزين املياه يف 
وعاء حيفظه على مقربة منه داخل البيت، ولكي يصنع هذا الوعاء 
واألخشاب  اجللود  حنو  لصناعته،   األولية  املواد  من  عدداً  جّرب 
واحلجارة، إىل أن اهتدى قبل حوايل مثانية آالف عام إىل صناعتها 

من الصلصال. 

األواين  صناعة  قبل  أي  ذلك،  قبل  األردن  يف  اإلنسان  اهتدى 
الفخار وأدوات  البلدان احمليطة، إىل صناعة  الصلصالية، وكغريه يف 
أخرى من مادة طباشريية بيضاء اللون، أطلق عليها الباحثون اسم 
ُعثر    »White Ware Vessels»اللون البيضاء  »األواين 
بني  للفرتة  املؤرخة  األردنية  املواقع  من  عدد  يف  منها  مناذج  على 
حوايل 6500 و 6000 قبل امليالد، ومن أمهها موقع عني غزال 

 .)Kafafi 1986(

ومن املعلوم لدى اآلثاريني أن اإلنسان عرف الصلصال واستخدمه 

يف صناعة دمى وألعاب صغرية احلجم، ويف بناء البيوت ومصاطبها، 
واملواقد، حىت قبل أن يصنع منه أواٍن للشرب واألكل، ومل يتوصل 
مناطق  األواين يف كل  الصلصال يف صناعة  استخدام  ملعرفة  الناس 
الصلصال  إذ أن معرفة صناعة األواين من  الوقت؛  العامل يف نفس 
ُعرفت يف عدة مناطق عاملية بفرتات إّما أقدم، أو بعد من معرفتها 

يف األردن. 

يعتقد كثري من الباحثني أن اهتداء اإلنسان إىل صناعة األواين من 
الصلصال قد أثرت كثرياً يف نوعية الوجبة الغذائية اليت تناوهلا الناس، 
فمثاًل كان أكل الطعام نيئاً أو مشويًا هي الصفة األغلب يف الفرتات 
السابقة للزراعة، لكن، وعند جمتمعات الفالحني األوائل يف األردن 
وغريها )أي قبل حوايل أكثر من عشرة آالف عام( كان ال بد هلم 
من تصنيع منتجاهتم الزراعية وحفظها، خاصة الستخدامها يف فصل 
الشتاء، فقد عثر على كسر ألواٍن فخارية استخدمها الناس حىت قبل 
املؤرخة  األثرية  الطبقات  فمثاًل عثر يف  شيوع صناعة هذه األواين، 
للعصر احلجري احلديث ما قبل الفخار يف مواقع يف األردن، مثل 
عني غزال )عّمان(، والبسطة )معان( على كسر فخارية تدل على 

أن بداية هذه الصناعة كانت حملية وليست مستوردة من اخلارج.

أهمية دراسة األواني الصلصالية األثرية:

يف  فقط  تؤثر  مل  الصلصالية  األواين  صناعة  أن  القول،  نافل  من 
طبيعة حياة الفالحني األوائل يف األردن، ولكن كان هلا دور كبري 
األثرية  املواقع  لتأريخ  وسيلة  فهي  اجملتمعات،  هذه  تطور  فهم  يف 
يراعي  ذلك،  على  وبناء   ،)453-London 1996:450(
اآلثاريون عند دراستهم لألواين املصنوعة من الصلصال عدة أمور، 
طريقة صنعها،  األواين،  املستخدم يف صناعة  الصلصال  نوع  هي: 

أشكاهلا، والزخارف املوجودة عليها.
موك - إربد - الأردن وبولوجيا - جامعة ال�ي *  أستاذ الآثار القديمة بقسم الآثار - كلية الآثار والأن�ث

ثمانية آالف عام من مهارات صناعة األواني الصلصالية في األردن
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إن اخرتاع العجلة البطيئة أواًل، ومن مث التوصل إىل صناعة األواين 
بواسطة الدوالب، أدى إىل زيادة كميات األواين املنتجة، وتنوعها، 
وظهور أشكال جديدة هلا، ومراكز تصنيع حملية وإقليمية، فعوضاً 
عن صناعة الناس ما حيتاجونه من أوان يف بيوهتم، وبكميات قليلة، 
أصبح هناك مراكز متخصصة ُتَصّنع كميات كبرية تفيض عن حاجة 
الفخارية،  باألواين  املتاجرة  مبدأ  إىل نشوء  أدى  ما  املركز،  سكان 

وانتقاهلا من مكان إىل آخر، ومن منطقة ألخرى. 

احلضارية  والصالت  التواصل  على  الصلصالية  األواين  دراسة  تدلنا 
القريبة والبعيدة للموقع اليت يتم العثور عليها فيه. فعلى سبيل املثال 
ال احلصر، وجدت يف تل إربد، ومواقع أردنية أخرى أواين فخارية 
مستوردة من قربص قبل حوايل 3500 عام، ومن بالد اليونان قبل 
حوايل 3300 عام )شكل 1(.  ومن هنا تساءل بعض الباحثون 
عن كيفية وصول هذه األواين إىل األردن، هل جاءت عن طريق 
التجارة ؟ أم مع مهاجرين جاؤوا إىل املنطقة من تلك البالد البعيدة؟ 
أم أهنا صّنعت حملياً، لكنها كانت تقليداً لألواين املصنوعة يف قربص 

واليونان؟

 شكل 1: إبريق قربصي وجرة مايسينية/يونانية عثر عليها يف األردن

طرق تصنيع األواني الصلصالية في العصور القديمة:

أكثر من مخسة آالف عام يف بالد  قبل  املناخية  تغريت األحوال 
الشرق األدىن القدمي، ومن هنا هجر كثري من املواقع الصحراوية، 
وتركز الناس يف األردن يف مناطق تتوفر فيها مصادر مائية دائمة، 

فاكتظت بالسكان، ولعل ذلك ساهم يف حوايل 2800/2750 
قبل امليالد يف نشوء املدن يف عدد من املناطق األردنية، منها، خربة 
الزيرقون/إربد، وخربة البرتاوي/ الزرقاء، وكان ذلك إيذانًا بنشوء منط 
السكان يف منطقة واحدة إىل  تزايد عدد  املدينة، فقد أدى  حياة 
اخرتاعات كثرية، منها عجلة الفخراين، ويذكر هنا أن أقدم عجلة 
الفخارية عثر عليها يف موقع  بطيئة استخدمت يف تصنيع األواين 
امليالد.  قبل   2750 3( وتؤرخ إىل حوايل  البرتاوي )شكل  خربة 
وإن دّل هذا على شيء فإمنا يثبت أن صناعة الفخار تطورت حملياً 

وتدرجيياً من يدوية إىل العجلة البطيئة.

           
    )أ(                                    )ب(  

شكل 2: تشكيل األواين )أ( بعمل حبال صلصالية أو )ب( 
 Fredricq-Homès and Franken( كتلة طينية تضغط باليد

)1986: 95, 113

شكل 3: قرص بازليت استخدم كعجلة لصنع األواين الفخارية وجد 
يف خربة البرتاوي ويؤرخ للفرتة بني حوايل 2750 - 2400 قبل 

)Nigro 2010: 109( امليالد
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وتدل دراسة األواين الفخارية األقدم صنعاً )أي يف العصر احلجري 
احلديث الفخاري( أن صانعي هذه األواين كانوا على دراية بكيفية 
صنعها، حىت قبل قيامهم بصناعتها؛ إذ جند أهنم قد خلطوا الصلصال 
مع مواد أخرى مثل القش، واحلجارة الصغرية جداً والرمال لتقوية 
تنّخل  املضافة  املواد  اإلناء. وكانت هذه  منها  يصنع  اليت  العجينة 
قبل إضافتها للصلصال. كما أثبتت نتائج حتليل الكسر الفخارية 
خمربيًا أن “الصانع قد قام يف فرتات الحقة بتكسري الكسر الفخارية 
جديدة.  أواين  منه  ليصنع  الصلصال  إىل  ناجتها  وأضاف  نفسها، 
يف  الصلصال  استخدام  يف  معريف  تطور  على  تدلنا  األمور  وهذه 

صناعة األواين”. 

وكانت بداية طرق تصنيع اإلناء تتم بواسطة اليد اجملردة، حيث يقوم 
الصانع بعمل حبال من الصلصال يلفها حول نفسها )الشكل 2أ( 
مث يضغط عليها بيده/بيديه مشكاًل الشكل الذي يريد. كما استخدم 
احلبال  عن  عوضاً  الطني  من  )أشرطة(  شرائح  احلاالت  بعض  يف 
الطينية. أما يف حال الكؤوس أو األواين الصغرية احلجم فكان يأخذ 

كتلة الطني ويشكلها بيده كيف يشاء )الشكل 2ب(.

والحظ دارسو األواين الفخارية أن الصانع يف مواقع ما يعرف باسم 
العصر احلجري النحاسي )حوايل 4500 - 3600 قبل امليالد( 
يف األردن وفلسطني، كان يضع اإلناء قبل أن جيف الصلصال فوق 
هلا على  آثار  بداللة وجود  النخيل،  أو سعف  القش  حصرية من 
الطني  يضع كتلة  البداية  أنه كان يف  ويظهر  اآلنية.  قاعدة  سطح 
بدن  من  أول شريط  يبين  فوقها  يبسطها  أن  وبعد  احلصرية،  فوق 
دواليك  وهكذا  آخر،  شريطاً  يضيف  مث  ويرتكه حىت جيف  اإلناء 
حىت ينتهي من بناء اإلناء. بينما يرى آخرون أن الصانع كان يضع 
من  مصنوع  مبكشط  يأيت  مث  احلصري  فوق  بنائه  إتام  بعد  اإلناء 
سطحه.  على  من  طني  من  زاد  ما  ويكشط  اخلشب  أو  الصوان 
وميكننا إطالق مصطلح فخار القرى على صناعة األواين الصلصالية 
يف الفرتة بني حوايل )5600 و 3900 قبل امليالد(؛ أي العصر 

احلجري احلديث الفخاري، والعصر احلجري النحاسي.

وعلى الرغم ما ذكر أعاله فإن كثرياً من تقنيات وأشكال األواين 
الفخارية اليت صّنعت يف بيوت القرى استمرت أيضاً بعد التحول إىل 
املدنية يف األلف الثالث قبل امليالد. وجيادل بعض من الباحثني أن 
أقواماً جديدة جاءت إىل جنويب بالد الشام من مشاله خالل هذه 
الفرتة وجلبت معها طرزًا جديدة من األواين الفخارية. كما عثر يف 
عدد من املواقع األردنية على أواين فخارية مستوردة من مصر أطلق 
عليها اسم “أبيدوس” نسبة إىل املوقع املصري والذي عثر فيه على 

هذه األواين ألول مرة. 

توصل صانع األواين الصلصالية يف األردن خالل النصف األول من 
األلف الثاين قبل امليالد )حوايل 2000 - 1500 قبل امليالد( 
إىل استخدام الدوالب السريع. ويعتقد بعض العلماء أن هذه التقنية 
اجلديدة قد دخلت إىل األردن بواسطة مهاجرين جدد رمبا جاؤوا إىل 
 Fredricq-Homès and Franken( البالد من الشمال
116 :1986(. هذا األمر أدى إىل حاجة الفخراين إىل مساعدين 
يساعدونه يف حتضري املواد وتدوير الدوالب. وحيث إنه مل يتم العثور 
حىت اآلن على عجلة دوالب فخراين تؤرخ هلذا الفرتة يف األردن، 
إالّ أننا نعتقد أنه مشابه يف شكله وتقنيته للدوالب اليدوي الذي 
كان مستعماًل قبل استخدام الدوالب الكهربائي املستخدم حالياً. 
لزج  الصلصال وعملية حتويله إىل طني  فإن طبيعة  احلال،  كذلك 
غربلة  إىل  حتتاج  السريع  الدوالب  بواسطة  أواين  لتصنيع  ُيستخدم 
وتنقية الصلصال من الشوائب املوجودة فيه قبل عجنه. وكانت هذه 
التنقية تتم بعد أن يقوم الفخراين بغربلة وتنخيل الصلصال بواسطة 
غربال أو منخل. ومن هنا جاءت العجينة إما خالية من الشوائب، 
أو أن ما أضيف إليها كان حجمه صغرياً جداً، ورمبا ال يرى بالعني 
اجملردة. وأما من حيث احلرق، فيعتقد أن مثل هذه التقنية حتتاج إىل 
أن جتف مجيع جوانب أو بدن اإلناء بنفس الوقت قبل حرقه، ومن 
هنا ال جيوز أن جيفف بواسطة تعريضه للشمس أو اهلواء، بل ال بد 
من جتفيفه داخل غرفة. وقد تيزت أواين الفرتة بني حوايل 1800 - 
1500 قبل امليالد برقة جدراهنا، وزخارفها امللونة باأللوان األسود، 
أبداهنا بطبقة صلصالية  واألمحر والبين، بعد أن تكون قد غطيت 

رقيقية جداً لوهنا إما أبيض أو كرميي )شكل 4(.
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شكل 4: صحن فخار وجد يف موقع طبقة فحل يف غور األردن 
)حوايل 1600 - 1500 ق.م.(

شهدت الفرتة بني حوايل 1500 و 1200 قبل امليالد زيادة يف 
استقاللية املدن الكنعانية، وتكريس لنظام املدينة-الدولة. وتأثرت 
سادت  اليت  السياسية  باألحوال  الصلصالية كثرياً  األواين  صناعة 
بلدان الشرق األدىن القدمي واليت تيزت بكثري من احلروب الداخلية 
األواين  صناعة  تدهورت،  بل  تراجعت،  هلذا  نتيجة  واخلارجية. 
الفخارية، وغلب عليها صناعة األواين بواسطة دوالب بطيء، بل 
الرديئة  األواين  جانب  إىل  لكن  احلاالت.  بعض  يف  جداً  وبطيء 
الصنع، كان ال بد من وجود أخرى متميزة بصناعة دقيقة لكنها 

باهظة الثمن، وصّنعت خصيصاً للطبقة احلاكمة واألثرياء.

واحلثية  الفرعونية،  االمرباطوريات  اهنيار  بعد  املنطقة  أحوال  تغريت 
يف  الشام  بالد  يف  املستقلة  الصغرى  الدويالت  وظهور  والكاشية 
القول  نستطيع  هنا  ومن  امليالد.  قبل   1000-1200 حوايل 
بعض  وأمكن  الصلصالية،  أوانيها  بإنتاج  ختصصت  دولة  إن كل 
الباحثني التعرف على صناعة ختتلف يف مادهتا عن الفخار احمللي، 
مثل ما عثر عليه يف موقع تل دير عال وأطلق عليه اسم “فخار تل 
دير عال”)Franken 1969(. وجيادل بعض الباحثون بوجود 
مراكز تصنيع متخصصة يف تصنيع األواين الصلصالية وتوزيعها على 

املدن والقرى املختلفة يف نفس املنطقة.

فقد  امليالد  قبل   332  -  1000 حوايل  بني  الفرتة  خالل  أما 
وراء  السبب  ورمبا كان  تنوعاً.  الفخارية  األواين  أشكال  ازدادت 

هذا أنه أصبح هناك موزعون لألواين الفخارية ذهبوا بتجارهتم إىل 
مناطق متعددة وخارج حدود أوطاهنم، فزاد الطلب عليها، وتعددت 
وظائف األواين ما أدى إىل ظهور أشكال جديدة منها. ويظهر من 
خالل األواين الفخارية املكتشفة واملؤرخة للقرنني الثامن والسابع قبل 
امليالد على وجود تشابه كبري يف طريقة تصنيع وتشابه يف الشكل 
بني أواين املائدة الصلصالية املكتشفة يف كل من األردن وفلسطني. 
لكن وعلى الرغم من هذا، فقد ظهر خالل هذه الفرتة فخار يسمى 
بالعموين )شكل 5(، له خصوصية من حيث الشكل والزخرفة يف 

املنطقة املمتدة بني هنر الزرقاء مشااًل ووادي املوجب جنوباً.

\

شكل 5: فخار عموين )تصوير جيمس سيوار(

سقطت منطقة شرقي البحر األبيض املتوسط سنة 332 قبل امليالد 
الدولة  األردن  يف  حتكم  الوقت كانت  نفس  يف  املكدونيني،  بيد 
النبطية اليت رزحت حتت االحتالل سياسياً لكنها مل تتأثر من ناحية 
جتارية أو فنية. وتيز الفخار النبطي بعدة ميزات منها رقة جدران 
اآلنية لدرجة أهنا شبهت بقشرة البيضة، والزخارف املوجودة عليها 
من رسومات مدهونة أو حمفورة، وتنوع األشكال. وكما ذكرنا سابقاً 
فقد صّنع هذا الفخار النبطي حملياً بداللة العثور على أفران حلرق 
 Zaydine1974:()6 الفخار يف منطقة الزرابة يف البرتا )شكل
Figs. 57-69(. كذلك انتشر الفخار النبطي بواسطة التجارة 
فوق مناطق واسعة من قارة آسيا؛ إذ عثر عليه يف موقع قرية الفاو 

على أطراف الربع اخلايل يف شبه اجلزيرة العربية.
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شكل 6: خمطط أفقي ومقطع ألفران حرق األواين الفخارية النبطية 
)Zaydine 1974: Figs.57  69( يف زرّابة/البرتا

حلكم  موالية  املنطقة  مالك  من  النبطية كغريها  اململكة  أصبحت 
الرومان بعد احتالهلم ملنطقة شرقي املتوسط يف عام 63 قبل امليالد، 
لكنها بقيت أيضاً حمافظة على تراثها وشبه مستقلة حىت أسقطها 
قد  اململكة  أن هذه  املعلوم  106 ميالدي. ومن  تراجان يف عام 
الرابع )9 قبل  بلغت أوج ازدهارها يف زمن حكم ملكها احلارث 
امليالد - 40 ميالدي(، حني كانت تتحكم بالطرق التجارية ومنها 
طريق البخور القادم من جنويب اجلزيرة العربية حىت مدينة غزة على 
شاطئ البحر املتوسط. كما تأسس يف هذه الفرتة يف جنويب سوريا 
)الديكابوليس(.  العشر  اليونانية  املدن  حلف  وفلسطني  واألردن 
دخل  كما  جديدة،  فخارية  صناعات  املرحلة  هذه  يف  وظهر 
)ترّا  باسم  املعروف  ذلك  مثل  فخارية،  أواين  وأشكال  أنواع  إليها 

-سجلالتا(.

ويظهر من خالل دراسة األواين الفخارية املكتشفة يف املواقع األثرية 
والفرتة  ميالدي(   636-324( البيزنطية  للفرتة  املؤرخة  األردنية 
األموية )حوايل 636 - 750 ميالدي( مثل طبقة فحل، وجرش ، 
وجبل القلعة/عّمان أن تقنية صناعة األواين الفخارية حملياً وبواسطة 
الزمنية. وإن كان  الفرتات  الدوالب بقيت على حاهلا خالل هذه 
هناك تغريات وتطورات يف أشكال وزخرفة بعض األواين، كما أن 
إنتاج األواين الفخارية أصبح بكميات أكرب ما كان عليه احلال يف 
أفران حرق متطورة وأفضل من  بناء  نتيجة ملعرفة  السابقة  الفرتات 

السابقة، كما هو احلال يف األفران املكتشفة يف جرش. 

بعد أن سيطر األمويون على احلكم يف بالد الشام يف عام 661 
ميالدي أصبح األردن يف موقع متوسط بينها وبني احلجاز، ما أدى 
إىل ظهور مراكز حضارية على الطريق الواصل بني املنطقتني، مثل، 
جرش وطبقة فحل وعّمان. وكانت طريقة صناعة األواين الفخارية 
الدوالب  استخدام  حيث  من  البيزنطي،  العصر  يف  نفسها  هي 
السريع. وهذه التقنية ساعدت، كما ذكرنا، يف تلبية حاجات الناس 
الفخار وتصدره  تصّنع  املراكز  فكانت هذه  الفخارية.  األواين  من 
تراجع  الفخارية  الطلب على األواين  للمناطق اجملاورة.  لكن هذا 
بعد أن نقل العباسيون يف عام 750 ميالدية العاصمة من دمشق 
إىل بغداد. ومن اجلدير بالذكر أن الناس وخالل الفرتات اإلسالمية 
األوىل صّنعوا أواين من الصلصال املزجج وزخرفوها بزخارف نباتية 

وكتابات إسالمية.

تغريت تقنية صناعة األواين الفخارية خالل الفرتة األيوبية/اململوكية، 
اليد، كما  بواسطة  الفخارية  أوانيهم  يصّنعون  الناس  أخذ  حيث 
شاع يف الفرتة اململوكية استخدام الفخار املزجج. والحظ الدارسون 
للفخار األيويب بالذات وجود طبعات لبقايا قماش على باطن اآلنية 

ما يدل على استخدام الصانع للقماش يف تصنيعها.

باإلضافة إىل تصنيع األواين الفخارية بواسطة اليد والدوالب، هناك 
بعض األواين اليت صّنعت بواسطة القوالب، خاصة األسرجة.

أما خبصوص شّي/شواء األواين الفخارية وهي طرية، فكانت يف بداية 
األمر جتفف حتت أشعة الشمس، مث أخذ الصانع حيفر هلا حفرة يف 
 )Open Fire( األرض ويشعل فوقها روث احليوانات أو احلطب
، لكنه اهتدى يف فرتة الحقة من العصر احلجري احلديث الفخاري 
800 درجة  معدهلا حوايل  يبلغ  أفران حلرقها يف درجة حرارة  لبناء 
مئوية. وقد عثر على أفران تعود للعصر احلجري احلديث الفخاري 
األردن  يعاصرها يف  ما  اآلن على  يعثر حىت  بفلسطني ومل  أرحيا  يف 
 .)Fredricq-Homès and Franken 1986: 52(
أما أفران لشي األواين الفخارية من فرتات العصر الربونزي فوجد عدداً 
منها يف موقع تل احليات يف غور األردن بالقرب من بلدة املشارع، 
ويف جرش وتعود للفرتات الكالسيكية )الرومانية/البيزنطية(، كما عثر 
األواين  حرق  يف  استخدمت  أفران  على  البرتا  يف  الزرّابة  موقع  يف 

. )Melkawi 1995:18- 23(الفخارية النبطية
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زخرفة األواني الصلصالية وطرزها:

جاءت األواين الفخارية بسيطة الصناعة، لكن مل ختل سطوح اآلنية 
الزخارف  من  عدد  من  احلديث  احلجري  للعصر  واملؤرخة  األوىل 
املرسومة بلون بين غامق أو أمحر على شكل أشرطة أو مثلثات فوق 
طبقة ناعمة مصقولة لوهنا كرميي، كما هو احلال يف الكسر الفخارية 
من  بالقرب  الذريح  وخربة  غزال،  موقعي عني  عليها يف  عثر  اليت 

الطفيلة )شكل 7(.

شكل 7: كسرة فخارية من خربة الذريح مزخرفة بزخارف مدهونة
لكن ظهر يف نفس شكل آخر من الزخارف، وهو احلفر بآلة طرفها 
حاد على سطوح اآلنية قبل أن جتف تاماً )شكل 8(. وجاءت 
األشكال احملفورة إما على شكل مثلثات، أو على شكل عظام ظهر 
السمكة، وعثر على أمثلة هلذه الزخرفة يف عدد من املواقع املؤرخة 
للفرتة بني حوايل 5600 - 5000 قبل امليالد، مثل عني راحوب، 
وأبو الصوان، وجبل أبو الثواب، عني غزال، ووادي شعيب. كما 
بآلة  واحلفر  بالدهان  الرسم  بني  احلاالت  بعض  يف  الفخراين  مجع 

حادة على سطح نفس اإلناء.

شكل 8: زخارف حمفورة حفراً غائراً على شكل عظام ظهر السمكة 
وأخرى مدهونة بلون أمحر غامق

الصقل  إىل  تعدهتا  بل  واحلفر،  التلوين  على  الزخرفة  تقتصر  ومل 
صلصالية  زخرفية  أشكال  وإضافة  والتزجيج،  والتضليع،  والتلميع، 
على سطح اإلناء كأن تكون أشكال حيوانية )األفعى(، أو آدمية.

وشاع خالل الفرتة األيوبية بشكل خاص رسم األشكال اهلندسية 
والنباتية بواسطة اليد على سطوح اآلنية )شكل 9(. وبدأ الفخراين 
بتضليع جزء من بدن أواين الطبخ يف الفرتة اهللنستية واستمرت هذه 
الزخرفة يف الفرتات الالحقة هلا فشملت اجلرار يف الفرتات البيزنطية 
واإلسالمية األوىل، كما ظهرت على بعض األواين، خاصة السرج 

)مجع سراج(، أشكااًل وكتابات أضيفت بواسطة القالب.

شكل 9:أشكال الرسومات اليدوية على سطوح األواين من الفرتة 
 Fredricq-Homès, D.  and اململوكية  )عن األيوبية 

)Franken, H. )eds.( 1986:242

أشكال األواني المصّنعة:

صّنع الناس يف األردن أواين فخارية خالل الثمانية آالف عام املنصرمة 
بأشكال وأحجام خمتلفة، فهناك الكبري واملتوسط والصغري احلجم، 
والصحون،  املالعق،  نذكر  األواين  هذه  ومن  االرتفاع.  وكذلك 
والزبادي، والكؤوس، واألقماع والصواين )األطباق الكبرية الواسعة(، 
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والسرج )األسرجة(، وأواين الطبخ، والباطيات، واألباريق )بأحجام 
خمتلفة(، واجلرار )بأحجام خمتلفة(، ومطرات احلجاج وغريها. وتثل 

الصور الالحقة بعضاً هلذه األشكال )شكل 10(.

 

مالعق )النصف الثاين من األلف اخلامس ق.م(

صحون وزبادي من األلف الثالث قبل امليالد

جرار للتخزين  وأباريق وصحون)األلف الثالث ق.م.(

أباريق صغرية وسراج )النصف األول من األلف الثاين قبل امليالد(
)شكل 10(
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المقدمة: 
يكون كال من الرتاث الثقايف املادي وغري املادي معا أحد املقومات 
اهلامة للسياحة الثقافية، فهما يعربان عن ثراء وتنوع اإلرث احلضاري 
ألي أمة، ومن الصعوبة مبكان الفصل بينهما، ذلك أن أي عنصر 
ثقايف يتضمن جوانب مادية جتعله حمل إدراك حواس من يطلع عليه، 
ويف ذات الوقت فهو يعكس جوانب معنوية هامة ذات عالقة بطقوس 
ومارسات احلياة اليومية. وبالنسبة لتجربة السائح الثقايف،  تعترب زيارة 
املواقع الثقافية والتارخيية املختلفة عامل اجلذب الرئيسي، بينما تأيت 
عناصر الرتاث غري املادي كعناصر مكملة له، ويف أغلب احلاالت 
يتوقف هذا السائح يف أماكن بيع أو صنع مشغوالت يدوية تقليدية) 
التقاليد  تثل  فهي   ،)UNESCO &EIIHCA 2008
يزورها  اليت  األماكن  إىل  ترمز  أهنا  األصليني، كما  والسكان  احمللية 
 Akhal et( السياح، وهي اهلدايا التذكارية لألصدقاء واألقارب
al 2008(، وهي تشكل جزءا هاًما من اهلوية االجتماعية والثقافية 
 .)Robinson & Picard, 2006(اليت تنتقل عرب األجيال
وتشمل  واضح  بشكل  متنوعة  فهي  األردن  يف  للحرف  وبالنسبة 
على عدة أشكال منها: النسيج التقليدي لصوف وشعر احليوانات، 
سالل  الفخار،  اخلشبية،  املنحوتات  املعدنية،  املشغوالت  التطريز، 
وآنية القش، تشكيل الزجاج، زجاجات الرمل، الصناعات اجللدية، 
يف   )1997( احلمزة  ويذكر  وغريها.  الفسيفساء  التقليدية،  احللي 
كتابه الرتاث الشعيب التشكيلي يف األردن أن التنوع اجلغرايف انعكس 
من  احللي  صناعة  لتشمل  التقليدية  احلرف  على  واضح  بشكل 

الذهب والفضة واخلرز والزجاج واملرجان، صناعة اجللود كاألسرجة 
عليه  واحلفر  اخلشب  أشغال  اللباس،  ومكمالت  األثاث  وبعض 
احلياة  أساليب  ما يعكس  أو  منها  الدينية  التحف خاصة  وصناعة 
صنع  يف  املستخدمة  التقليدية  االدوات  أحد  التقليدية، كاملهباش 
القهوة العربية، الفسيفساء كقطع منفردة أو جزءا من األثاث وأعمال 
الديكور، أعمال القش لصناعة األطباق واألواين ألغراض التخزين، 
صناعة البسط كمكمالت لألثاث، صناعة الفخار إلنتاج التحف، 

والصناعات املعدنية كاألواين واخلناجر. 

تيز  وجود  دون  األردن  مناطق  يف كافة  املشغوالت  هذه  إنتاج  ويتم 
جغرايف ألنواع معينة من احلرف إال يف حاالت قليلة حيث تكون هناك 
كثافة يف إنتاج نوع بذاته من احلرف كما يف حالة الفسيفساء يف مادبا، 
بعض  تقوم  معينة،  حاالت  ويف  والعقبة.  البرتا  يف  الرمل  وزجاجات 
مؤسسة  احلرف كما يف  هذه  بعض  إنتاج  بتشجيع  واجلمعيات  املراكز 
 ،))Jordan River Foundation )JRF األردن  هنر 
 Noor Al Hussein Foundation  نور احلسني مؤسسة 
 Development الصندوق األردين اهلامشي للتنمية ، ))NHF
JOHUD(   Jordan Hashemite Fund for( واجلمعية 
 RSCN( Royal Society for the(امللكية حلماية الطبيعة
إنتاج  على  تركيزا  ، حيث جند   Conservation of Nature
حرف معينة مثل احللي الفضية، املنسوجات، الصابون، الورق العضوي، 

.)Akhal et al 2008( الفخار، األعشاب العطرية وغريها
اث – الجامعة الهاشمية اث – وأستاذ مشارك �في معهد الملكة رانيا للسياحة وال�ت *  باحثة أردنية �في ال�ت

الحرف اليدوية في األردن: التحديات واآلفاق
نا مصطفى * م�ي

تشكل احلرف اليدوية جزءا ال يتجزأ من جتربة السياح خاصة الثقافيني منهم، فهي خري مثل للمجتمعات احمللية وإرثها احلضاري، وهي مبثابة 
تذكار قيم يعكس اجلوانب الفنية واحلياتية هلا، عدا عن كوهنا توفر مصدرا للدخل وفرص العمل، ورغم هذه اجلوانب املهمة لقطاع احلرف 
فإن مستوى أدائه يف األردن أقل بكثري من إمكاناته الكامنة كمنتج سياحي، وهتدف هذه الورقة إىل إلقاء الضوء على العوامل وراء هذا األداء 

الضعيف، كذلك طرح بعض املقرتحات لتحسني مسامهة احلرف اليدوية للسياحة األردنية.
كلمات البحث: احلرف اليدوية، السياحة الثقافية، التنمية السياحية املستدامة، األردن.
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صورة )1( صناعة زجاجات الرمل يف البرتا )تصوير الباحث(

اليدوية  الحرف  قطاع  عن  المسؤولة  الرسمية  الهيئات 
في األردن

يأيت تطوير قطاع احلرف التقليدية ضمن مسؤولية هيئات خمتلفة يف 
األردن، فليس هناك جهة رمسية حمددة تقوم بذلك، هناك أربع وزارات 
وزارة  الثقافة،  وزارة  وهي:  اليدوية  احلرف  دعم  يف  حيوي  دور  هلا 
السياحة واآلثار، وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية االجتماعية. 
حيوي  دور  لديها  واآلثار،  السياحة  وزارة  وخاصة  الوزارات،  هذه 
فمن  األخرية  تلك  أما  املنتجات،  هذه  وتسويق  وتطوير  إدارة  يف 
أهم أدوارها اصدار القانون 2000/36 للحرف السياحية والذي 
ينظم أداء اجلهات القائمة على إنتاج وبيع هذه احلرف، و القانون 
2000/38 جلمعية أصحاب احلرف التقليدية؛ ووفقا إلحصائيات 
وزارة السياحة واآلثار لعام 2016، فهناك 293 متجرا لبيع احلرف 
اليدوية تتوزع يف بعض املواقع السياحية وهي: عمان، العقبة، البرتا، 
عدا  جرش،  عجلون،  إربد،  معان،  الكرك،  امليت،  البحر  مادبا، 
مناطق  غيابا واضحا يف  بينما جند   ، الطبيعية  احملميات  مواقع  عن 
الذي  األمر  وغريها؛  املفرق  الرمثا،  الشوبك،  الزرقاء،  مثل  أخرى 
قد يعكس جزئيا مدى التطوير واإلقبال السياحي يف هذه املناطق. 
القطاع،  وال توجد احصائيات حمددة حول منتجات وأسواق هذا 
وتقتصر املعلومات اإلحصائية حول العاملني فيه على التوزيع اجلغرايف 

واجلنسية )أردين/غري أردين( والعامل اجلندري )ذكر/أنثى(. 

وفقا لـ )Akhal et al 2008(، هناك اثنتان من اجلمعيات اليت 
تتشارك مع وزارة السياحة واآلثار لتنظيم أداء قطاع احلرف اليدوية، 
 Jordan Handicrafts وهي مجعية جتار احلرف اليدوية األردنية
وزارة  من  املسجلة   )Traders Association)JHTA
من  اليدوية  احلرف  لرتخيص  رمسية  هيئة  وهي  واآلثار،  السياحة 
 Jordan املنتجني والتجار، واجلمعية األردنية ملنتجي احلرف اليدوية
 )Handicrafts Producers Association)JHPA
من خالل  احلرف  تسويق  تدعم  واليت  الثقافة،  وزارة  من  واملسجلة 
توفري  عن  فضال  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  املعارض  يف  املشاركة 
دورات تدريبية يف جمال احلرف اليدوية. هناك أيضا عدة مجعيات غري 

حكومية تدعم هذا القطاع، وللمثال ال احلصر: 

-  اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة )RSCN(: وهي منظمة غري 
حكومية مسؤولة عن احلفاظ على احلياة الربية واملوائل الطبيعية، 
الفضة  إنتاج  احمللي من خالل  اجملتمع  أيضا يف دعم  واملسامهة 

واجللود والصابون وبيض النعام وغريها. 

http://www.rscn.org.jo/orgsite/RSCN/
ShoppingforNature/tabid/61/language/
en-US/default.aspx

حكومية  غري  منظمة  )NHF(:وهي  احلسني  نور  مؤسسة   -
الذروة  اليدوية. كانت  احلرف  منها  خمتلفة  برامج  على  تعمل 
http://www. والتسعينات.  الثمانينات  يف  هلا  اإلنتاجية 

nooralhusseinfoundation.org

-  مؤسسة هنر األردن: واليت تأسست لتحسني  املستوى االقتصادي 
النسائي  القطاع  دعم  مشاريع  خالل  من  احمللية  للمجتمعات 
وريادة  اليدوية  احلرف  إنتاج  يف  واملهارات  املعارف  وتطوير 

http://www.jordanriver.jo.األعمال

- الصندوق األردين اهلامشي للتنمية )JOHUD( والذي يضم 
الريادية.  األعمال  تدعم  مركزاً   50 من  أكثر  ذات  شبكة 

http://www.johud.org.jo
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صورة )2(: صناعة الفخار يف مجعية سيدات عراق األمري )املصدر: 
االنسة مىن سليحات(

ولبعض املؤسسات احمللية غري احلكومية أيضا دورا هاما يف إشراك 
اجملتمعات الريفية يف إنتاج األعمال احلرفية اليدوية مثل مجعية غور 
وادي  سيدات  ومجعية  األمري  عراق  سيدات  للمرأة، مجعية  الصايف 

موسى وغريها. 

املذكورة  اهليئات  هذه  جهود  تنسق  موحدة  اسرتاتيجية  توجد  ال 
سابقا، أو لتخطيط عمل هذا القطاع باستثناء اإلسرتاتيجية الوطنية 
لتطوير قطاع احلرف اليدوية السياحية واليت تغطي الفرتة 2010-
2015، كما أهنا ال تزال ضمن املرحلة التجريبية حلاالت خمتارة من 
الدولية،  للتنمية  األمريكية  والوكالة  واآلثار  السياحة  )وزارة  األردن 
2009(، وتشري هذه االسرتاتيجية إىل أنه رغم وجود جهود لعدة 
وزارات حكومية كالصناعة والتجارة والثقافة والتنمية االجتماعية من 
خالل تويل بعض املشاريع، إال أن ذلك يتم دون تنسيق بينها أو 
صناع  مجعية  على  األمر كذلك  وينطبق  السياحة،  قطاع  مع  ربط 
احلرف التقليدية ومجعية جتار احلرف اليدوية األردنية واللتان غالبا ال 

تلبيا احتياجات قطاع احلرف بشكل كامل. 

نقاط القوة والضعف في قطاع الحرف اليدوية األردنية

هناك عدة جوانب قوة لقطاع احلرف اليدوية يف األردن )كغريه من 
الدخل  ومصادر  العمل  فرص  توفري  على  قدرته  يف  تتمثل  الدول( 
معظم  وأن  املنتج،  خمرجات  يف  الكبري  التنوع  احمللية،  للمجتمعات 
القطع املصنوعة يدويا تتطلب مواد متوفرة حمليا وتكنولوجيا بسيطة، 
إضافة إىل رأس مال معقول لدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة، 
كذلك إمكانية توطني هذا النوع من املشاريع يف املواقع املختلفة مبا 
العاطلني عن  الريف والبادية، خاصة مع وجود نسبة من  يف ذلك 

 .)Gorman et al 2009(العمل

رغم كل ذلك يواجه قطاع احلرف يف األردن عدة مشكالت منها: 
أن اجلهات املنتجة للحرف اليدوية جتد عقبات يف اجياد منافذ لبيع 
منتجاهتا، عدم وجود عالمة جتارية واضحة للمنتج األردين، غياب 
معايري واضحة حتدد جودة املنتج احلريف، عدم وجود قواعد بيانات 
الفنانني يف تصميم  للبحوث تساهم يف توجيه احلرفيني   أو مراكز 
وتصنيع احلرف اليدوية حبيث تزود هؤالء باملعلومات الالزمة حول 

العناصر املادية الفنية والرتاثية املرتبطة هبا. 

تتمثل يف  يواجه مشكالت جوهرية  اليدوية  احلرف  فقطاع  كذلك 
ندرة املواد اخلام يف البيئة احمللية، ما يستدعي استريادها، األمر الذي 
جيعل كلفتها عالية من حيث الضرائب وكلفة النقل، فيدفع اجلهات 
القائمة على تصنيعها وبيعها لطرحها بأسعار مرتفعة، قدم التصاميم 
الفنية املستخدمة، عدم مواكبة الطلب يف السوق السياحي، كذلك 
عدم حتديث ورش العمل والتصنيع إال نادرا وعدم تدريب العاملني 
على طرق االنتاج احلديثة ما يؤثر على جودة املنتج، كذلك عدم 
توفر فرص جمدية  لعدم  القطاع  العمل يف هذا  الشباب على  إقبال 
السياحة واآلثار والوكالة األمريكية  الدخل من خالله )وزارة  لتوفري 

للتنمية الدولية، 2009(.

يف  احمللية  التقليدية  احلرف  تواجهها  اليت  األخرى  املشكالت  ومن 
املستوردة،  واحلرف  املنتجات  مع  العادلة  غري  املنافسة  هي  األردن 
واليت يتم استرياد قطعها بكميات كبرية من اهلند، الباكستان، مصر، 
بطريقة  املصنوع  األثاث  املثال:  فنجد على سبيل  الصني، وغريها. 
األرابيسك من سوريا، األواين املعدنية املطروقة بطريقة االرابيسك من 

لبنان، شاالت البامشينا واألوشحة احلريرية الصناعية والثياب
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 القطنية املزركشة متدنية السعر من اهلند، احللي الفضية واخلرزية من 
اليمن وغريها الكثري. هذه السلع املستوردة موجودة يف كميات أكرب 
يف األسواق مع كوهنا أرخص مثنا، ويف حاالت معينة أكثر جودة 

 .)Akhal et al 2008(

الفسيفساء خارج  يدويا وقطع  املنسوجة  البسط  )3( عرض  صورة 
أحد احملال التجارية يف مادبا ونالحظ عدم وجود أساليب عرض أو 

مواد تفسريية  تظهر تيز هذه احلرف )تصوير الباحث(

باحلرف  املتعلقة  التفسريية  املادة  غياب  هناك  سبق  ملا  باإلضافة 
أو حيت  بيعها  عرضها،  عملية  أثناء  ذلك  أنواعها سواء كان  على 
واملواقع  السياحية  الرمسية )كاملنشورات  السياحية  الرتوجيية  املادة  يف 
وبالتايل  املادي؛  الرتاث  جوانب  غالبا  تتناول  واليت  االلكرتونية( 
التميز  جوانب  عن  أي شيء  معرفة  املنتج  هبذا  املهتم  يستطيع  ال 
من  يكون  ذلك ال  من  واألهم  هبا،  املرتبط  والثقايف  والرمزي  الفين 
السهل إدراك االختالفات الثقافية أو اجلغرافية اليت قد تنعكس على 
التقليدية  االثواب  أشكال  يف  مثال  )كاالختالف  املختلفة  القطع 
وامناط  التطريز والزينة املستخدمة(، كذلك فإن هذه املادة التفسريية 
األمر  وإنتاجها،  بيعها  أماكن  هامة حول  تفاصيل  من  ختلو  تكاد 
املختلفة على  السياحية  املناطق  زوار  قدرة  ينعكس على  قد  الذي 
 Jordan(شراء هذا املنتج خاصة إذا ما كانت فرتة زيارهتم قصرية

  .)Business, 02 October 2007

هناك جانب بيئي سليب يرتبط بأماكن بيع هذه القطع احلرفية والذي 
يتمثل بالتلوث البصري الناتج عن عدم تصميم أماكن بيع مناسبة 
وإلقاء النفايات قرهبا، األمر الذي جنده واضحا جدا يف بعض املواقع 

عبارة عن  املوقع  داخل  األماكن  أغلب هذه  أن  البرتا، حيث  مثل 
تتناسب  أو منسوجة ال  عوارض خشبية وأحيانا أغطية بالستيكية 

مع القيمة اجلمالية للموقع. 

ما الذي يحتاجه قطاع الحرف اليدوية في األردن؟ 

هناك حاجة ملحة لدعم احلرف اليدوية من حيث اإلنتاج والتسويق؛ 
وميكن حتقيق ذلك من خالل زيادة دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة 
لضمان  الالزم  والتدريب  بالتمويل  يتعلق  فيما  احمللية  للمجتمعات 
أفضل جودة وكم،  وميكن تقدمي املساعدة التقنية من خالل حتسني 
التكنولوجيا اليت تستخدم يف إنتاج هذه القطع، أيضا تطوير املنتج 
من خالل تقدمي تصاميم جديدة، ووضع معايري للجودة التصنيعية 
من قبل السلطات املعنية، وكذلك أساليب عرضها واملواد التفسريية 
هذه  مكانة  يعزز  قد  الذي  األمر  هبا،  مرفقة  تكون  أن  جيب  اليت 
ذلك  عن  أمهية  يقل  ال  املستوردة.  مثيالهتا  أمام  احمللية  املنتجات 
دراسة األسواق السياحية بشكل أفضل من حيث خصائصها ومعرفة 

رغباهتا فيما يتعلق خبصائص املنتج.

ويالحظ  البرتا  يف  الرمل  زجاجات  بيع  أماكن  أحد   :)5( صورة 
اجلانب البصري واجلمايل غري االجيايب له وتأثريه السليب على املوقع 

وعلى عرض منتجه احلريف.

إن دمج جوانب من الرتاث الثقايف احمللي وتيزه يف خمتلف عناصر 
يف  وتصاميم  السياحية،  املنشآت  يف  التأثيث  مثل  الزوار،  جتربة 
العمارة والفن هو إجراء آخر البراز اجلوانب الفنية واجلمالية للحرف 
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 UNEP(الصغرية االيواء  ومنشآت  الفنادق  يف  خاصة  اليدوية، 
WTO, 2005 &(، كذلك فإن أصحاب املكاتب السياحية 
فعاليات ذات  أو  أنشطة  فاعل يف وضع  ان يكون هلم دور  ميكن 
السياحيون  األدالء  السياحية، كذلك  براجمهم  يف  باحلرف  عالقة 
الذين جيب أن ال يقتصر دورهم فقط على توجيه السياح ألماكن 
توعية  على  يساعد  الذي  املناسب  التفسري  تقدمي  أيضا  بل  الشراء 
السائح حول اجلوانب الرتاثية احمللية للحرف اليدوية وكيفية تييزها عن 
تلك املستوردة. وهناك ضرورة ملحة لزيادة وعي جتار احلرف اليدوية 
يف األردن حول التشريعات هلذه الصناعة جلعلهم أكثر التزاما يف أن 
تكون أغلب املنتجات يف احملالت التجارية من صنع حملي مع وضع 

ما يدل على بلد املنشأ للقطع املباعة. لتعزيز أداء القطاع. 

هناك ضرورة إلنشاء قاعدة بيانات كاملة لصناعة احلرف اليدوية يف 
التصنيع،  التالية: خصائص  املعلومات  تتضمن  أن  وينبغي  األردن، 
مراكز البيع، مصادر التمويل، وأنواع املنتجات والتقنيات املستخدمة 
اليت جيب أن  التفسريية  التدريب واملواد  التصنيع، ومصادراملواد،  يف 

تكون مرفقة بالقطع املباعة، األمر الذي من شأنه أن يضمن منتجا 
ويورد  السياحية.  التجربة  يف  ثقافية كبرية  قيمة  وذات  اجلودة  عايل 
حبيث  احلرف  لتوثيق  مقرتحة  وصفية  منهجية   )2011( سرحان 
تتضمن العالقة بني الصناعات احلرفية واملواد اخلام املتوفرة يف البيئة 
األدوات  وتوثيق  تصنيف  الدقيق،  والوظيفي  الفين  الوصف  احمللية، 
الصناعية  اجلودة  ومدى  وصورها  الشعبية  املسميات  استعمال  عرب 
املستخدمة  احلرفة، االدوات  التالية: اسم  املعلومات  تتضمن  حبيث 
يف التصنيع، تطور االنتاج واخلربة السابقة املستخدمة، معاجلة املواد 

اخلام، املراحل التارخيية اليت مرت هبا، والتقييم الفين واجلمايل. 

ورغم وجود دليل احلرف اليدوية األردنية والصادر عن وزارة السياحة 
واآلثار والوكالة األمريكية للتعاون الدويل إال أنه يركز بشكل رئيسي 
جانب  من  األردنية  احملافظات  يف  واحلرفيني  اليدوية   احلرف  على 
تسويقي وتنموي للمجتمعات احمللية دون الرتكيز على اجلوانب الفنية 

للحرف نفسها. 
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مقدمة: 

يعترب األردن من الدول املهمة اليت حظيت بالعديد من احلرف اليدوية 
التقليدية والشعبية اليت ما زالت تارس منذ فرتات طويلة ولغاية الوقت 
احلاضر، فثمة العديد منها ما ارتبط باحلياة اليومية للمجتمع األردين 
يف كافة املناطق، واليت ميكن أن تعود يف أصوهلا إىل حضارات سابقة 
وازدهار  انتشار  يف  دوٌر كبري  للبيئة  ولقد كان  املنطقة.  استوطنت 
اخلامات  من  احلرفيون  استفاد  وقد  العصور،  عرب  األردن  يف  احلرف 
البيئة احمليطة فيه، واستطاعوا توظيفها  البسيطة اليت كانت متوفرة يف 
بتشكيل مناذج متعددة من األدوات اليت كانوا يستخدموهنا يف حياهتم 
اليومية، واليت أصبحت فيما بعد جزءاً ال يتجزأ من تراثهم وحضارهتم. 
التضاريس دور مهم يف اختيار احلرفة، ما أدى إىل  للتنوع يف  وكان 
تنوٍع حريٍف ما زال مُيارس يف العديد من املناطق حىت الوقت احلاضر، 
ومنها حرفة النسيج اليت تعترب من أقرب احلرف للمرأة األردنية، لذا 
تارخيي وإرث   بعد  ملا هلا من  احلرفة  الضوء على هذه  سوف نسلط 
حضاري امتد من العصور احلجرية واستمر لغاية الوقت احلاضر، وقد 
الوطنية  العديد من املؤسسات  ساعدها يف إحياء هذه احلرفة وجود 
العامة واخلاصة ومن بينها مؤسسة هنر األردن، اليت تلقى الرعاية من 
جاللة امللك عبداهلل بن احلسني املعظم ومن جاللة امللكة رانيا العبداهلل 
املعظمة، اليت قامت بتوفري كافة اإلمكانيات اليت سامهت يف إحياء 

احلرف من اإلنقراض.

النسيج حرفًة يدوية

يف  ويوظفها  املنسوجات  من  يشكل  أن  األردن  يف  احلريف  استطاع 
حياته اليومية مستخدماً اخلامات املتوفرة يف البيئة احمليطة فيه، حيث 
تشكيل  يف  اجلمال  ووبر  األغنام  وصوف  املاعز  شعر  من  استفاد 
اخليوط، واستطاع أن يستخدم املغازل واألنوال اليدوية البسيطة اليت 
اليت كانت  اخلامات  من  فاستفاد  مواد خشبية،  من  بتصنيعها  قام 
خالل  من  األردن  يف  النسيج  صناعة  أن  ويبدو  يده.  متناول  يف 
الشواهد األثرية ترجع جبذورها إىل العصور احلجرية، حيث عثر يف 
احلجري  العصر  إىل  يعود  الذي  األردن  غور  يف  حامد  أبو  موقع 
النسيج  صناعة  يف  استخدمت  وحجارة1  ثقاالت  على  النحاسي 
 Coqueugniot 1988: fig. 59; Hennessey(
يف  وخباصة  واسع  بشكل  النسيج  صناعة  انتشرت  وقد   .)1969
امليالد(، حيث عثر  قبل   750 الثاين )900 –  العصر احلديدي 
على العديد من الثقاالت املصنوعة من الصلصال وبأشكال خمتلفة، 
 van(2006 )كفايف  عال  دير  تل  موقع  املواقع،  تلك  بني  ومن 
;der Kooij and Ibrahim 1989: Cat. No. 68

دلت الشواهد األثرية على استمرارية فن صناعة النسيج حىت الوقت 
1 الثقاالت: عبارة عن أشكال شبه دائرية مصنوعة إما من احلجر أو الفخار، 
وكانت تستخدم لشد خيوط النسيج، وهناك أمثلة عديدة على وجود مثل 
 Van der Kooij( الثقاالت كاليت وجدت يف موقع دير عال هذه 

.)and Ibrahim 1989: cat. No. 68

ي الجامعة الأردنية
*  أستاذ الفنون �ف

حرفة النسيج ومهاراتها لدى المرأة األردنية
محمد نّصار *

يهدف هذا البحث إىل دراسة حرفة النسيج اليت تعترب من احلرف األكثر قربًا وتواصال مع املرأة، إذ تعد من أقدم احلرف اليت عرفها اإلنسان، 
إذ أشارت الشواهد األثرية إىل معرفة إنسان العصور احلجرية هبا. سيتناول هذا البحث دور املرأة األردنية يف إحياء احلرف اليدوية، وخاصة 
حرفة النسيج اليت تسعى املؤسسات العامة واخلاصة إىل إعادة بعثها من جديد من خالل تشجيع املرأة لالستمرار يف إنتاج منسوجات تواكب 
اليت  البسط، واملفارش  املنسوجات وخباصة صناعة  لذا جند هذه  القدمية،  املتجذر يف احلضارات  الرتاثي  الطابع  إبراز  العصر مع  متطلبات 
استطاعت أن تصور الرتاث واحلضارة يف األردن  من خالل تشكيل جداريات تتعلق مبشاهد معمارية حلضارات سابقة، كصور مدينة البرتا 

وجرش وغريها، عالوة على مناذج رائعة من احلياة البدوية األردنية.
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عدد ( 23 ) -2017 22

األنوال  يستخدموا  أن  البداية  احلرفيون يف  استطاع  احلاضر، حيث 
إذ  وظروفهم.  احتياجاهتم  مع  تتالءم  اليت كانت  البسيطة  اليدوية 
قاموا من خالل تلك األنوال البسيطة بتشكيل املنسوجات اليت تتعلق 
أو كبرية  )الشق(  بيوتًا صغرية  منها  فشّكلوا  الشعر،  بيوت  بناء  يف 
العائلة،  على حجم  تصميمها  واعتمد  من شق،  أكثر  من  مكونة 
وعلى مكانة صاحب البيت يف اجملتمع البدوي، وما زال هذا النوع 
من اخليام أو البيوت يصنع ويستخدم يف بعض املناطق لغاية اآلن، 
وثقافته  تراثه وحضارته  يتجزأ من  األردين جزًءا ال  املواطن  ويعتربها 

ومن عاداته وتقاليده.

مراحل صناعة النسيج اليدوي أو التقليدي

بكافة أطوار الصناعة،  مهماً  اخلامات، ال شك بأن للخامات دوراً 
الدراسات  وتشري  القدمية،  العصور  إىل  جبذورها  تتد  النسيج  وحرفة 
األثرية واالنثروبولوجية بأن احلضارات القدمية يف األردن والدول اجملاورة 
استطاعت أن تدنا مبعلومات حول تلك الصناعة اليت استمرت منذ 
العصور احلجرية ولغاية وصوهلا إىل اإلنسان األردين يف وقتنا احلاضر. 
أو  اليدوي  النسيج  حرفة  بصناعة  املتعلقة  اخلامات  أن  عموًما  وجند 
التقليدي متوفرة ومنتشرة يف معظم أرجاء اململكة، وميكن التطرق إىل 
مصدرين مهمني للخامات اليت دخلت يف صناعة النسيج التقليدي؛ 

مصدر حيواين وآخر نبايت.

المصدر الحيواني )شكل 1(

تستمد  أن  النسيج  حرفة  استطاعت  التضاريس  يف  للتنوع  نظراً 
خاماهتا من مصدر حيواين انتشر يف العديد من املناطق، ويعترب من 
املصادر املهمة اليت سامهت يف صناعة النسيج، وقد استطاع احلرفيون 
رئيسة  أنواع  ثالثة  من  اخليوط  ينسجوا  أن  الصناعة  هبذه  املهتمون 

دخلت خيوطها بصناعة النسيج اليدوي أو التقليدي: 

تساعد على . 1 اليت  املهمة  املصادر  من  ويعترب  األغنام:  صوف 
تشكيل البسط )املفارش(، وغريها.

شعر الماعز: ال يقل أمهية عن صوف األغنام، حيث جند بأن . 2
شعر املاعز يستخدم يف تشكيل بيت الشعر )بيت البدوي القدمي(.

وبر الجمال: من اخليوط قليلة االستعمال يف صناعة النسيج . 3
مقارنة مع صوف الغنم وشعر املاعز.

لوحة )1( الصوف الطبيعي )احليواين( قبل عملية الغزل والصباغة

المصدر النباتي )شكل 2( 

والكتان، وهي  القطن  املصدر بشكل عام من  تتكون خيوط هذا 
ليست متوفرة يف األردن فيتم استريادها من اخلارج.

)لوحة 2( قطن 

المراحل التي تمر بها عمليات تحضير خيوط النسيج

احلياكة، حيث . 1 قبل عملية  الخيوط؛ وهي مرحلة مهمة  تنظيف 
يقوم احلريف بتنظيف اخليوط سواء كانت تتشكل من صوف الغنم، 
أو شعر املاعز، أو وبر اجلمال من األوساخ واملواد العالقة هبا سواء 
كانت دهنية أو غريها باستخدام منظفات خاصة هبا، وذلك لكي 
تسهل عملية الغزل. ويف العادة يستخدم احلريف بعض ينابيع املياه 

اجملاورة له يف غسل الصوف أو شعر املاعز أو وبر اجلمال. 

مرحلة تفكيك الخيوط )شكل 3( ؛ وهنا يقوم احلريف بتفكيك بعض . 2
اخليوط امللبدة وكذلك إزالة بعض الشوائب اليت قد تكون علقت هبا.

حرفة النسيج ومهاراتها لدى المرأة الأردنية
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شكل )3( مرحلة تنظيف وتفكيك اخليوط

عمليات الصباغة: )لوحة 4(؛ تعترب الصباغة من املراحل املهمة . 3
يف تشكيل املنسوجات، فاختيار األلوان له دور مهم يف تسويق 
املنتوجات، وتتم عملية الصباغة باستخدام مصدرين كما يلي: 

األصباغ النباتية: وهي متوفرة يف البيئة احمليطة للحريف، حيث تستخرج من 
جذور وحلاء بعض األشجار، مثل الرمان، والتوت، والسماق، والبلوط 
والصنوبر، وميكن أن تستخرج بعض األلوان من النباتات مثل الشمندر، 

والعصفر، والزعرت، وقشور بعض اخلضار مثل الباذجنان والبصل. 

من  تستورد  وأحياناً  أكاسيد،  من  تتكون  وهي  الكيمائية:  األصباغ 
اليت  األلوان  منها كافة  وتتشكل  انتشاراً،  األكثر  وهي  اخلارج، 
تستخدم يف صباغة اخليوط املراد غزهلا وحياكتها، وخباصة يف الوقت 

احلاضر، من خالل تشكل مناذج جديدة متعددة األغراض.

شكل )4( مرحلة الصباغة 

الطرق التي تستخدم في صباغة النسيج

سواًء  املصدرين،  من  يف كل  ما  حد  إىل  متشابه  الصباغة  عملية 
كان مصدراً طبيعيا أو كيماوياً، ولكن جند أن الصبغة اليت مصدرها 
الصوف داخل  يوضع  تذوب مث  لكي  دافئ  ماء  توضع يف  طبيعي 
الوعاء ويضاف إليه مادة مثبتة لأللوان ثابتة بعد حياكتها، كالشبة، 
وبعد ذلك جتفف اخليوط من خالل وضعها حتت أشعة الشمس. 
خالل  من  حتضريها  فيتم  الكيماوية،  الصبغات  ذات  األلوان  أما 
األكاسيد مبقادير معينة، مث توضع يف وعاء حىت تغلي، وبعد ذلك 

توضع اخليوط املراد صباغتها، وبشكل عام جند أن األلوان التقليدية 
اليت كانت شائعة سابقاً وما زالت هي األمحر الداكن، والربتقايل، 
والبين، واألخضر، والكحلي، واألبيض، واألسود وغريها )أبو محدان 

1989: 7؛ طبازة 2000(.

عمليات الغزل: 

تأيت هذه العملية بعد عملية تنظيف اخليوط وصباغتها، ويف العادة 
اليدوي(2  )الغزل  التقليدية  الطريقة  باستخدام  أواًل  طريقتني؛  تتم 
)احملرك(3،  الكهربائية  اآللة  باستخدام  الثانية  والطريقة   ،)5 )شكل 
الطريقة  ولكن  الطريقتني،  تلك  تستخدم  أن  املرأة  استطاعت  لقد 
الثانية اسهمت بدرجة كبرية يف زيادة اإلنتاج نتيجة لسرعتها مقارنة 
الذي  اليدوي  املغزل  باستخدام  املتمثلة  )التقليدية(  األوىل  بالطريقة 

حيتاج إىل جهد ووقت أطول من الطريقة احلديثة. 

شكل )5( عملية الغزل باستخدام املغزل اليدوي البسيط

عمليات النسيج:

اليت  األنوال  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  النسيج  عملية  إىل  التطرق  قبل 
تستخدم يف صناعة النسيج التقليدي، وعموًما شهدنا نوعني رئيسني 
منها: النول األرضي، والنول املدوس، إال أننا من خالل هذا البحث 
تراثنا  من  مهماً  جزًءا  يعترب  الذي  األرضي  النول  إىل  نتطرق  سوف 
القدمي، والذي ما زال يستخدم يف صناعة النسيج التقليدي )الشعيب(، 
وخباصة من قبل سيدات مشروع بين محيدة، فهو منوذج للصناعات 

اليدوية أو التقليدية الشعبية الرتاثية يف األردن. 

2  املغزل اليدوي: عبارة عن قطعة من اخلشب )عصا( أسطوانية الشكل يبلغ 
إشارة  على شكل  هنايتها خشبتان  أحد  يف  يوضع  35سم،  حوايل  طوهلا 
العلوي منها يوضع مسمار منحن  الضرب أو املصلب )الدرة(، ويف اجلزء 
)السنارة(، وذلك من أجل شبك اخليوط أو تثبيتها، وعملية الغزل تتم من 

خالل تدوير اخليوط باجتاه عقارب الساعة بواسطة املغزل اليدوي.
3  املغزل الكهربائي: عبارة عن حمرك يوجد علية بكرات خاصة يف غزل اخليوط.
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النول األرضي التقليدي/اليدوي )شكل 6( 

استطاعت سيدات مشروع بين محيدة أن ينسجن منتجاهتن بتصاميم 
رائعة باستخدام النول األرضي، وبشكل عام النول األرضي بسيط 
يعترب من أقدم األنوال اليت استخدمت يف صناعة النسيج التقليدي، 
حيتاج إىل جهد كبري يف تشكيل املنسوجات التقليدية، من البسط 
األجزاء  من  )البسيط(  التقليدي  األرضي  النول  ويتكون  وغريها، 

التالية:

اجلزء األول )الرئيس(: عبارة عن قطعتني من اخلشب بشكل أسطواين 
طوهلما حوايل 120سم، وظيفتهما لف خيوط النسيج عليهما سواء 
اجلمل، وتسمى  وبر  أو  املاعز  أو شعر  األغنام  كانت من صوف 

خبيوط السداة4.

اجلزء الثاين )األوتاد( حيتوي هذا اجلزء على أربعة أوتاد إما من اخلشب 
أو من املعدن، واهلدف الرئيسي من ذلك هو تثبيت القطع اخلشبية 
األسطوانية، وحتديد طول وعرض القطعة املراد نسجها وخباصة البسط، 
وأيضاً من أجل شد خيوط اللحمة5 )طالو 1973: 104؛ حممد 

2000: 125؛ ظاظا وآخرون 20004: 21-20(. 

شكل )6( النول األرضي)األفقي( متحف الرتاث- اجلامعة األردنية

مرحل تصنيع النسيج
وميكن التطرق إىل مراحل النسيج من خالل حتضري الصوف الذي 

4  خيوط من صوف الغنم أو شعر املاعز أو وبر اجلمل، وهي تعترب األساس 
يف تشكيل املنسوجات، حيث توضع بشكل عمودي وتبىن عليها اخليوط 
العرضية املسماة خبيوط اللحمة، ويف العادة تزج خيوط السداة بعجينة من 
الطحني وذلك من أجل إعطاء متانة وأيضاً لتسهيل عملية النسيج من خالل 

ترير خيوط اللحمة )عبد وآخرون 1977: 147(.
5  وهي خيوط تتكون إما من صوف الغنم أو من شعر املاعز أو وبر اجلمل، 
توضع على النول بشكل عرضي، حيث ترر بني خيوط السداء، ويف هذه 

احلالة تتشكل قطع النسيج )طالو 1973: 104(.

يتشكل من خيوط صوف األغنام وشعر املاعز ووبر اجلمال، وبعد 
اليدوي، وبعد عمليات غسل  تنظيفها يتم غزهلا من خالل املغزل 
وتنظيف الصوف وصباغتها وغزهلا، تتم عملية نسجها من خالل 
خيوط  ترير  خالل  من  وهي  التقليدي،  األرضي  النول  استخدام 
خيوط  وحتت  فوق  اليسرى  إىل  اليمىن  اجلهة  من  بالعرض  اللحمة 
السداة مث تعود رجوعاً من اليسار إىل اليمني، وبعدها تشد اخليوط 
اللحمة بواسطة قطعة خشبية أو ما يسمى القرن6 )كاري وهوايت 

1954: 90؛ طالو 1973: 106؛ حممد 2004: 119(. 

لقد سامهت املؤسسات العامة واخلاصة يف تشجيع املرأة األردنية يف 
اليت  املؤسسات  تلك  ومن  تنقرض،  اليت كادت  احلرفة  هذه  إحياء 
هنر  مؤسسة  احلرف،  إحياء  يف  املرأة  تشجيع  يف  الفضل  هلا  كان 
األردن، حيث وّفرت الدعم من خالل إنشاء مراكز ومجعيات مثل: 
بين محيدة، ووادي الريان وغريها، إال أننا سوف نتطرق إىل مجعية 
نساء بين محيدة اليت تعترب من اجلمعيات املتخصصة بصناعة النسيج 

باستخدام النول البدائي اليدوي.

جمعية نساء بني حميدة:
األردنية  املرأة  تدرب  اليت  املهمة  اجلمعيات  من  محيدة  بين  مجعية 
على إنتاج منسوجات تقليدية تربط ما بني املاضي واحلاضر، وتعترب 
ويقع  التقليدية،  احلرف  إحياء  جمال  يف  باملنطقة  رائدة  مشاريعها 
املشروع يف جبل بين محيدة إىل اجلنوب من العاصمة عمان، حيث 
اجلزء  يف  قرية  عشرة  أربع  ويضم  وسبعون كلم،  مخسة  عنها  يبعد 
اجلنويب من حمافظة مادبا. تأسس مشروع بين محيدة سنة 1985م، 
من قبل مؤسسة إنقاذ الطفل ووزارة التنمية االجتماعية، ويف البداية 
كانت نواة املشروع اثنتا عشرة سيدة من منطقة جبل بين محيدة، ويف 

سنة 1988م بدأت مؤسسة نور احلسني املسامهة بدعم املشروع.

الريادي يف  تبّنت مؤسسة هنر األردن هذا املشروع  يف سنة 1998م 
إحياء  جمال  يف  محيدة  بين  نساء  من  العديد  وظّفت  حيث  املنطقة، 
املؤسسة،  اليت تسعى هلا  النسيج، ومن إحدى أهم األسباب  صناعة 
تشغيل السيدات يف إحياء الرتاث األردين التقليدي يف جماالت عديدة، 
ومن أمهها صناعة النسيج التقليدي اليدوي، حيث وفرت العديد من 
اخليوط واألصباغ، سواًء  النسيج حنو  تدخل يف صناعة  اليت  اخلامات 
هو عبارة عن قرن ماعز أو غزال يستخدم من أجل شد خيوط اللحمة وهو   6

يسري بسهولة. 
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كانت طبيعية مستمدة من البيئة، أو صناعية، وهي األكثر استخداماً، 
إذ أن بعض التصاميم يعوزها أصباغ صناعية ذات تدرج لوين يواكب 

الذوق العصري، كالربتقايل مثاًل.

أما األنوال اليت تستخدم النسيج التقليدي يف مشروع سيدات بين 
اليت كانت  األرضية  التقليدية  األنوال  على  الرتكيز  مت  فقد  محيدة، 
باألنوال  احلاضر  الوقت  القدمية، فسميت يف  الفرتات  تستخدم يف 
واسع كاألنوال  مكان  يعوزها  وال  ُمكلفة،  غري  باعتبارها  الرتاثية، 
احلديثة نسبًيا، واليت تعرف بالنول املدوس، ما ميكن املرأة من البقاء 
قريبة من بيتها، ترعى أطفاهلا، وتقوم خبدمة أسرهتا، وتقوم بصناعة 

النسيج يف وقت فراغها.

بين  نساء  هبا  تقوم  اليت  املنسوجات  تصاميم  يف  الجمالية  الناحية 
اليت  واجلميلة  الرائعة  الرتاثية  التقليدية  التصاميم  من  بالرغم  محيدة 
األردن  أن مؤسسة هنر  إال  األجيال،  النسوة عرب  وتناقلتها  توارثتها 
استطاعت أن تزج ما بني التصاميم الرتاثية القدمية واحلديثة إلعطاء 
منظر مجايل يتالءم وينسجم مع كافة التصاميم الداخلية، وذلك من 
أجل تسويق املنتوجات سواء كان ذلك على مستوى السوق الوطين 

أو العاملي.

وقامت املؤسسة بتسويق املنتوجات النسيجية أو غريها، سواء لنساء 
العرض  مركز  مثل  خاصة  مراكز  خالل  من  غريها  أو  محيدة  بين 
آخر  ومركز  عمان،  جبل  يف  يقع  الذي   )Show Room(
لتسويق  باملؤسسة  خاص  الكرتوين  موقع  إنشاء  ومت  مكاور،  يف 
باملعارض  باملشاركة  األردن  هنر  مؤسسة  سامهت  املنتوجات، كما 
ومن  منتوجاهتا،  لتسويق  ودولياً،  حملياً  والفنون  باحلرف  تتعلق  اليت 
البسط )لوحات( واملساند  بينها منسوجات نساء بين محيدة، حنو 

)لوحات(، واملعلقات )لوحات(.

الخالصة: 
إىل جنب  الوقوف جنباً  املرأة األردنية قادرة على  القول بأن  ميكن 
مع الرجل يف املشاركة بإحياء الرتاث الشعيب املتعلق باحلرف التقليدية 
اإلرادة  لديها  توفرت  إذ  االنقراض،  على  منها  الكثري  شارف  اليت 
يف  للمسامهة  القادمة  األجيال  إىل  احلرف  هذه  نقل  على  والقدرة 
الرفاه االجتماعي وإدرار الدخل على األسر املعنية، ويعود الفضل 
إىل دعم املؤسسات  األردنية العامة واخلاصة، ومن بينها مؤسسة هنر 

األردن اليت تلقى الرعاية امللكية من لدن جاللة امللك عبداهلل الثاين 
بن احلسني املعظم وجاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة، إذ أسهمت 

بدرجة كبرية يف دعم مثل هذه املبادرات اإلجيابية. 
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الثانية  العاملية  احلرب  بعد  احلرفية  للصناعات  الضخم  اإلنتاج  بدأ 
وذلك عندما أصبحت السياحة ظاهرة عاملية مبقدور أي من أبناء 
اليت  السياحية  الوجهات  زيارة  املتوسطة  أو  الغنية  سواًء  الطبقات 
يرغب، ما جعل هذه الصناعات تشهد إقبااًل ال مثيل له من قبل 
لتلبية احتياجات األعداد املتزايدة من السياح أولئك الذين يبحثون 
تطور  فإن  وهبذا  املزارة.  الدول  ملنتجات  اقتنائهم  يف  األصالة  عن 
وازدهار الصناعات التقليدية كمًّا ونوًعا رافقت ذلك التطور واالزدهار 
َحافظة عليه 

ُ
السياحي، ما قاد إىل تنشيط االعتزاز بالرتاث احملّلي وامل

لتدميه كمنتج سياحي، مع األخذ باالعتبار أن رضا السائح يف هذا 
اجملال يكمن يف إجياد املنتجات املصنعة حمليا واقتنائها، وليس تلك 
 .)Ming, 2011( الرخيصة العمالة  الدول ذات  املستوردة من 
كما وتشري العديد من الدراسات أن احلرف التقليدية كصناعة من 
السياحة  تطور  مع  بشكل كبري  جذورها  ارتبطت  السياحة  أجل 

الدينية وخباصة املسيحية منها، إذ أن املسافر الديين من شأنه مجع 
التذكار من األماكن املقدسة اليت يزورها كالرموز والتعويذات املنتشرة 
بالقرب من االماكن املزارة، كروما والقسطنطينية واألراضي املقدسة 

. )Houlihan 2000; Shackley 2006(يف فلسطني

يف:  إمجاهلا  ميكن  متعددة  معاٍن  للسائح  التذكارية  اهلدايا  حتمل 
القيمة االستخدامية Use-value وهذه هلا ارتباط وثيق بتجربته 
اهلدايا  هذه  مثل  استخدام  وكذلك  زارها،  اليت  للُوجهة  السياحية 
أثناء رحلته أو عند العودة إىل بلده األصلي مثل  اليومية  يف احلياة 
السائح  اليت يسعى  الثانية  القيمة  أما  الشماغ األردين.  القبعات أو 
بسببها المتالك وشراء مثل هذه التحف فتتمثل يف القيمة املنفعية، 
الثمن بالنسبة للسائح  صاحب  كأن تكون هذه التحف رخيصة 
الدخل املتوسط وبالتايل القدرة على شرائها أو أن تكون غالية الثمن،

موك ي قسم السياحة والسفر- كلية السياحة والفنادق – جامعة ال�ي
*  استاذ مشارك �ف

إنتاج الحرف التقليدية في األردن ودورها في السياحة
اكرم عاطف رواشده *

مييل معظم السياح عند قضاء إجازهتم يف وجهة سياحية خارج أوطاهنم املعتادة إىل امتالك بعض املنتجات واحلرف التقليدية لتشكل من جهة 
رمزية مادية تعزز جتربة السائح، ومن جهة أخرى ترتبط ارتباطا وثيًقا بذكرى تعيده بني الفينة واألخرى إىل تلك اللحظات اجلميلة اليت قضاها 
يف ذلك املكان، ومن هنا بدأ يطلق على هذه املنتجات اسم اهلدايا التذكارية Souvenirs . وقد ُعرفت اهلدايا التذكارية بشكل واضح 
خالل القرن السابع والثامن عشر مع تطور الرحالت التعليمية Grand Tour اليت انتشرت يف اوروبا ألبناء الطبقات الغنية واحلاكمة 
لتلقي التعليم والثقافة والتدريب على أيدي خمتصني، ما قاد هؤالء املسافرين إىل اقتناء بعض اهلدايا التذكارية اليت تثل نسًخا ماثلة مصغَّرة 
للمواقع اليت تت زيارهتا، وازدهرت هذه الصناعات بشكل واضح يف القرن التاسع عشر عندما ابتكر توماس كوك بداية السياحة احلديثة 

.)Swanson & Timothy, 2012( بشكلها التنظيمي والعددي

ي السياحة
ي الأردن ودورها �ف

إنتاج الحرف التقليدية �ف
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 وبالتايل النظر إىل البعد االستثماري هلذه القطع خاصة عند العودة 
النقدية  أو  األثرية األصلية  القطع  إىل موطنه االصلي كشراء بعض 
القدمية من أبناء اجملتمع احمللي للمنطقة املزارة؛ وهذا ما جنده مثال يف 
مدينة البرتا فثمة الكثري من أبناء اجملتمع احمللي الذي يعمل كتاجر 

متجول بني السياح لقطع أثرية أو نقدية أصيلة.

يسعى  اليت  التقليدية  للتحف  الثالث  املعىن  الرمزية هي  القيمة  تعد 
السائح اىل امتالكها، فهي من ناحية حتمل معىن وقيمة اجتماعية 
للسائح أو جملتمعه اخلاص عندما يضعها يف منزله لرياها زائروه، ومن 
ناحية أخرى حتقق هوايًة شخصّية تتمثل يف مجع هدايا تذكارية فريدة 
يشعره  وتنوعها  املنتجات  هذه  مثل  تعّدد  أن  إذ  أوأصيلة،  ونادرة، 
بالفخر أمام أقرانه لكوهنا رمزًا على تعّدد وتنوع املقاصد السياحية 
اليت زارها لغايات السياحة. أما القيمة الروحية فهي املعىن الوجداين 
القتناء مثل هذه التحف، فهي تعزز يف داخله حقيقة دينية كشراء 
جمّسمات ملواقع دينية مثل الكعبة والقدس عند املسلمني، ومن ناحية 
الشر  من  حتميه  أهنا  منه  ظًنا  طبيعية  قوة  الشخص  تعطي  اخرى 

احملتمل. 

تعظيم  يف  هامًّا  عاماًل  السياحي  املقصد  لنفس  الزيارة  تكرار  يعد 
املردود املادي املتأيت من إقبال السياح على شراء التحف التقليدية. 
 Smith and  Olson,( وأُلسون  أشار كالًّ من مسيث  فقد 

2001( أن السائح الذي يزور املقصد للمرة األوىل مييل إىل شراء 
املقصد،  النمطية هلذا  الصبغة  الثمن ذات  التذكارية رخيصة  اهلدايا 
وبالتايل يسعى السائح إىل املعىن التذكاري لتلك التجربة السياحية، 
فمثال يرغب السائح القادم لألردن للمرة األوىل بشراء هذه املنتجات 
من حمالت التحف املنتشرة بالقرب من املواقع األثرية، أو من األسواق 
العاّمة لعدم درايته باحملاّلت املتخصصة ذات القيمة املادية املرتفعة. 
ومع تكرار الزيارة فإن السائح مييل إىل األلفة مع الوجهة السياحية، 
ذات  اليدوية  والتحف  التذكارية  اهلدايا  تلك  شراء  إىل  يدفعه  ما 
املعىن الرمزي غالية الثمن لتحقِّق له املكانة االجتماعية اليت يرغب، 
فيشرتي تلك التحف من املنتجني األصليني املختصني، حنو مؤسسة 
هنر األردن ومؤسسة بين محيدة، وليس من جتار التجزئة، وولعل ذلك 
يدلُّ على فهم السائح لثقافة املقصد بشكل أعمق وامتالكه لتجربة 

التسوق احمللي بشكل أكرب. 

مييل السائح مع تعدد األماكن السياحية اليت يزورها إىل اقتناء رمز 
التحف اليت يقتنيها تعكس  تذكاري لكل مكان يزوره، فأصبحت 
القيمة التذكارية لذلك املكان، وهلذا أخذت حمالت التحف تنتشر 
بشكل متخصص حول املوقع السياحي، فهناك احملاّلت اليت تنتشر 
بالقرب من املوقع األثري اليت تقدم للسائح منتًجا حياكي بعض املعامل 
الفسيفسائية  واخلريطة  مثاًل،  البرتا  يف  املوقع، كاخلزنة  لذلك  البارزة 
حملالت  اجلغرايف  التوزيع  أن  جند  وهلذا  وغريها.  عمره  وقصري  ملادبا 
التحف يف األردن ترتكز بالقرب من املواقع األثرية والسياحية حىت 
تقدم املنتج املماثل هلا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما هذا التمركز 
إال ظاهرة تدل على أن هذه احلرفة ما كانت لتتطور بنمطها وبعدها 

التجاري احلايل لوال منو احلركة السياحية وتطورها. 

تنتشر حمالت التحف الكبرية Souvenir Malls، واليت حتتوي 
القطع غالية الثمن، على الطرق الرئيسية اليت تربط املواقع السياحية 

ي السياحة
ي الأردن ودورها �ف

إنتاج الحرف التقليدية �ف



عدد ( 23 ) -2017 28

اهلامة مًعا، ففي األردن مثال تنتشر هذه احملالت على الطرق اليت 
تربط عمان بالبحر امليت أو عمان بالبرتا والعقبة )الطريق الصحراوي( 
كون هذه املواقع تشكل نقاط توقف للسياح لالسرتاحة والتسوق، 
وكذلك يتم توجيه السياح إىل هذه احملالت من قبل الدليل لطبيعة 
العالقة الشخصية اليت تربطه مع أصحاب هذه احملالت مقابل عمولة 
مبالغ هبا أحيانا من قيمة املبيعات اليت تشرتيها اجملموعة السياحيةـ 
الدليل  التحف حىت خترج عمولة  األمر الذي يساهم يف رفع قيمة 
بعيدا عن أرباح التاجر. وتُعد املطارات واحدة من مواقع انتشار مثل 
هذه احملالت لعدة أسباب منها فتح جمال للسائح الذي مل ُيسعفه 
املقتنيات،  هذه  لشراء  السياحية  الوجهة  يف  للتسوق  الوقت  ضيق 
إضافة إىل أن فائَض النقود اليت تثل عملة الوجهة السياحية يف حمطته 
األخرية أثناء العودة إىل موطنه األصلي قد تشكل دافًعا عند السائح 

لشراء هذه املقتنيات أيضاً.

تعود ملكّية حمالت الّتحف التذكارية يف األردن يف الغالب إما إىل 
ومثل هذه  األثرية،  املواقع  من  بالقرب  الساكن  احمللي  اجملتمع  أفراد 
أو  الثمن،  ورخيصة  بسيطة  تذكارية  منتجات  يقدم  احملالت صغري 
إىل أدالء سياحيني عملوا يف مهنة اإلرشاد السياحي لفرتة من الزمن 
َتأتّية منها، ما حدا هبم األمر إىل تأسيس 

ُ
مث أدركوا حجم املراِبح امل

مهنة  يف  يعملوا  زالوا  ما  أهنم  وخاّصة  هبم،  خاّصة  حتف  حمالِت 
الداللة، موجهني أفراد اجملموعات اليت يرافقوهنا إىل حمالهتم، أو أهنم 

ميلكون عالقات قوية مع زمالئهم يف املهنة.

تلعب التحف مكانة هامة يف موضوع اإلحالل السياحي؛ فقد مُيضي 
السائح بضعة دقائق للتمعن يف معلم سياحي ما ولكنه ميضي وقتا 
 Cameron,(، أطول يف التمعن يف حتفة تذكارية تثل هذا املعلم
2007( ما يدفعه للبحث عن معلومات أكثر عن ذلك املعلم عند 
املقتنيات  ناحية أخرى تصبح هذه  بلده األصلي. ومن  عودته إىل 

عند  وإنعاشها  املاضية  ذكرياته  الستعادة  وسيلة  مستقبال  ملالكها 
الوقوف أمامها لدقائق على رفوف منزله، وخاّصة ألولئك الذين مل 

يعودوا قادرين على السفر ألسباب تتصل بالسن أو الصحة.  

ترتبط صناعة احلرف التقليدية بالسياحة بشكل مباشر وغري مباشر، 
األول، من خالل الشراء املباشر هلذه املنتجات، أما الثاين فيتمثل 
يف قيام معظم املنشآت السياحية، كالفنادق واالسرتاحات واملطاعم 
السياحية، باستخدام التحف واحلرف التقليدية كأثاث للغرف، على 
حنو ديكورات للردهات األمامية هلذه املنشآت، بغرض إمتاع الزائر 

بأجواء تقليدية تعّزز اإلثارة البصريّة.

سلسلة التزويد في قطاع الحرف التقليدية في االردن:
بلغ عدد متاجر التحف التقليدية يف األردن هناية العام املنصرم 385 
متجراً، يعمل هبا ما يقارب 1033 عاماًل معظمهم من األردنيني 
فتبلغ 19%،  القطاع  هذا  النَّسويَّة يف  العمالة  أما  بنسبة 96%، 
وهي أعلى من متوسط عمالة املرأة يف القطاع السياحي بشكل عام 
وبالتايل،   .)2017 السياحي،  اإلحصاء  )مديرية  والبالغة 10% 
للنشاط  الداعمة  القطاعات  العمالة يف  معظم  أن  من  الرغم  فعلى 
السياحي هي عمالة ذكورية، إال أن قطاع احلرف التقليدية جيذب 
العمالة النسوية بشكل أكرب مقارنة مع القطاعات السياحية األخرى 
لكونه  السياحي،  واإلرشاد  السياحة  ومكاتب  واملطاعم  كالفنادق 
من القطاعات اليت ال تتطلب مهارات عالية وساعات عمل طويلة 

بعيدا عن املنزل.

تر عملية إنتاج احلرف التقليدية  وبيعها حىت وصوهلا إىل املستهلك 
هذه  وتعرف  اخلاصة،  عملياته  له  منها  مراحل كل  بعدة  النهائي 

املراحل بسلسلة التزويد واليت ميكن توضيحها كما يلي:

مرحلة التصميممرحلة المواد الخام

مرحلة التسويقمرحلةاالنتاج

مرحلة المواد الخام: على الرغم من أن السائح يبحث يف الغالب 
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إنتاجها مواد خام  ُمَصنَّعة حمليا، ويدخل يف  تقليدية  عن منتجات 
حملية، إال أن مثة الكثري من املواد اخلام اليت تدخل يف إنتاجها يتم 
الذي  األمر  استريادها،  تكلفة  رفع  يعين  ما  اخلارج،  من  استريادها 
سيساهم يف رفع سعر هذه السلع. أما الّسلع اليت يدخل يف إنتاجها 
مواد خام حمّلية فهي ترتكز يف الصناعات ذات الطراز التقليدي أو 
البسيط اليت يدخل يف تكوينها، حنو الرمل أو اخلشب أو الصلصال 

أو الصوف احمللي. 

مرحلة التصميم: تعد مرحلة التصميم من املراحل اهلامة يف إنتاج 
احلرف التقليدية لكوهنا املرحلة اليت يتقرر فيها ما الذي ميكن تقدميه 
للسائح، وبأي صورة جيب أن يـَُقدم حىت ميثل األصالة اليت تعكس 
احلياة التقليدية للمجتمع األردين. وتفتقر صناعة احلرف التقليدية يف 
لتلبية احتياجات الطلب على  األردن إىل مصّممني مّيزين يسعون 
مثل هذه احلرف، فباستثناء مؤسسة هنر األردن اليت تلك مصممني 
مشهورين يف هذا اجملال، إال أن الغالبية العظمى من التصميم يسعى 
إىل تقدمي الطراز التقليدي الذي مت توارثه وتناقله عرب األجيال كاحلفر 
على اخلشب أو تعبئة الزجاج بالرمل، وهي من الصناعات البسيطة 
احلرف  أما  اهلامة.  والسياحية  االثرية  املواقع  من  بالقرب  املنتشرة 
ذات التصميم عايل املستوى فإهنا تنتشر على الطرق الرئيسية اليت 
تربط املواقع السياحية اهلامة مع بعضها. إضافة إىل ما سبق فإن مثة 
أهنا  أو  أردنيني،  وإنتاج غري  بتصميم  اخلارج  من  ُتْستورد  صناعات 
ملنتجات  بتصميم حياكي صناعات شبيهة  أردين، ولكن  إنتاج  من 
تعكس ثقافة الغري كاملنتجات النحاسية اليت تستورد من اهلند. وهبذا 
اجملال فإن صناعة احلرف يف األردن حتتاج إىل تزويد القطاع مبهارات 
التدريب على التصميم الذي يعكس ثقافة اجملتمع االردين وأصالته.

اإلنتاج: تعد أساليب اإلنتاج املّتبعة يف صناعة احلرف التقليدية يف 
األردن قدمية وبأساليب وأدوات بسيطة غري قادرة على مواكبة التطور 
يف هذا اجملال، عالوة على أن األيدي العاملة اليت تنتجها غري مدربة 
املطلوبة، وبالتايل ال  باإلنتاج إىل مرحلة اجلودة  لتصل  وغري مؤهلة 
بد من دعم هذا القطاع بأساليب اإلنتاج، وباأليدي العاملة املدربة 
نتج اىل مرحلة تناسب ذوق املستهلك. وتعتمد معظم 

ُ
حىت نصل بامل

حاالت االنتاج احلريف يف االردن على العمالة النسوية كما اشرنا ما 
قد يسهم هذا اجملال يف تكني املرأة وتعزيز قدرهتا االنتاجية.

احلرفية هو  الصناعات  املستهلك يف  أن  ندرك  أن  علينا  التسويق: 
الذي يتحرك حنو املنَتج، وهذا على العكس من الصناعات األخرى 
اليت يتحرك هبا املنَتج حنو املستهلك، وعلى الرغم من ذلك ال بد 
إىل  للوصول  ومبتكرة  حديثة  تسويقية  قنوات  إجياد  من  للمنتجني 
املستهلك يف ظل عصر الثورة املعلوماتية والتكنولوجية اليت نعيشها 
اآلن. ويعد وجود الصناعات احلرفية املنتجة حمليا يف األسواق، إىل 
جانب الصناعات املستوردة، نقطة ضعف لتسويقها أل املستوَردة يف 
بعض األحيان رخيصة الثمن، ما يؤدي بالتايل إىل تراجع الصناعات 
أو  احمللي  اإلنتاج  تراجع  إىل  يؤدي  ما  باالسترياد،  احمللية واالكتفاء 
الزمن. وبالتايل ال بد من تعريف جتار اجلملة من  اندثاره مع  حىت 
خالل الدورات التدريبية على أهم األساليب والقنوات املناسبة اليت 
تكنهم من الوصول إىل السائح نظرًا ألن معظم األساليب املعمول 

هبا حاليا إما عشوائية أو غري رمسية.
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1- صون العمارة التقليدية في االتفاقيات الدولية
و«األشكال  املعمارية«  و«األعمال  »العمارة«  مصطلح  ورد 
ما  وهو  والوطنية،   الدولية  االتفاقيات  من  العديد  يف  املعمارية« 
فنياً  منطاً  الفنون كونه  من  النوع  هذا  أمهية محاية وصون  إىل  يشري 
ميزاً حيوي العديد من العناصر اإلبداعية. وتشري اتفاقية محاية الرتاث 
العاملي الثقايف والطبيعي إىل تعريف الرتاث بأنه يشتمل على اآلثار 

واجملمعات واملواقع، ويقصد هبا:

املباين  على  والتصوير  النحت  وأعمال  املعمارية،  األعمال  اآلثار: 
والكهوف،  والنقوش،  األثرية،  الصفة  ذات  والتكاوين  والعناصر 
وجمموعات املعامل اليت هلا مجيعاً قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر 

التاريخ أو الفن أو العلم.

بسبب  هلا  اليت  املتصلة،  أو  املنعزلة  املباين  المجمعات: جمموعات 
عاملية  قيمة  طبيعي  منظر  يف  اندماجها  أو  تناسقها،  أو  عمارهتا 

استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم.

اإلنسان  بني  املشرتكة  األعمال  أو  اإلنسان،  أعمال  المواقع: 
عاملية  قيمة  هلا  اليت  األثرية،  فيها  مبا  املناطق  وكذلك  والطبيعة، 
التارخيية أو اجلمالية، أو اإلثنولوجية، أو  النظر  استثنائية من وجهة 
األنثروبولوجية أما اتفاقية صون الرتاث غري املادي اليت أعلنت عام 
2003 فتشري إىل أن عبارة “الرتاث الثقايف غري املادي” يقصد هبا 
وما  واملهارات -  واملعارف  التعبري  والتصورات وأشكال  املمارسات 
يرتبط هبا من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية- اليت تعتربها 
الثقايف  تراثهم  من  جزءاً  األفراد،  وأحيانا  واجملموعات،  اجلماعات 

)يونسكو، 2011(.

الواحد  القرن  الفولكلور ومحايته ىف مطلع  توثيق  تنامت قضية  وقد 
باحلماية  اخلاصة  القوانني  تشريع  إىل  احلاجة  وظهرت  والعشرين، 
الفكرية. وكان من أهم مالمح تلك الفرتة– ىف مصر- ظهور القانون 
رقم 82 لسنة 2002 اخلاص حبماية حقوق امللكية الفكرية. وقد 
احلماية  لقانون  ختضع  الىت  الفولكلور  ملوضوعات  تعريفاً  فيه  ورد 
الفكرية، حتت عنوان “الفولكلور الوطين”، والذى عرفه املشرع بأنه 
“كل تعبري يتمثل ىف عناصر متميزة تعكس الرتاث الشعىب التقليدى 
املادة  وأشارت  العربية.  مصر  مجهورية  ىف  استمر  أو  نشأ  الذى 
واآلالت  وامللموسة،  واحلركية،  واملوسيقية،  الشفوية،  التعبريات  إىل 
املوسيقية، واألشكال املعمارية. ويتبني من هذا القانون أمهية محاية 

األشكال املعمارية، فضاًل عن وضعها يف تصنيف مستقل.

اخلاصة  الدولية  املواثيق  عشرات  الرمحن  عبد  أماين  سجلت  وقد 
بالتعامل مع الرتاث املعماري والعمراين وخلصت لعدة نتائج مهمة 

يف إطار حمتوى ماورد هبذه املواثيق، ومن بينها:

خلفته  ما  معىن كل  حيمل  أصبح  احلضاري  الرتاث  مفهوم  أن   -1
األجيال السابقة من تراث من صنع اإلنسان، أو ما يرتبط بطبيعة 
وتنسيق األرض كتعبري مادي عن احلضارة وما يرتبط هبا من مكونات 

غري مادية.

2-حقيقة التنوع احلضاري بني دول العامل املختلفة واختالف معىن 
املؤسسات  أهم عوامل مشاركة  به، أحد  املرتبطة  والقيم  الرتاث 

الدولية واإلقليمية يف تويل ودعم عمليات احلفاظ الرتاثي....

3- تثل قائمة الرتاث العاملي وجلنة الرتاث العاملي أهم آليات احلفاظ 
ما وفرته من  العامل بسبب  الرتاث احلضاري على مستوى  على 

اء باليونسكو ستاذ بالمعهد العالي للفنون الشعبية – القاهرة – مرص، وعضو لجنة الخ�ب
أ

*  ال

المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية
مصطفى جاد *

تأيت قضية صون وتوثيق الرتاث املعماري ومحايته يف مقدمة اهتمامات اجملتمع الدويل للحفاظ على الرتاث الثقايف يف العامل، والذي يتعرض 
من آن آلخر لالندثار ألسباب قد تكون طبيعية أو بفعل فاعل. ومن مث فإننا يف حاجة إىل البحث عن آليات لتوثيق العمارة التقليدية. وإذا 
كان اجلانب املادي يف العمارة التقليدية متمثاًل يف مواد البناء واألمناط املعمارية والزخرفية وغريها هو األساس يف التعرف على فنون العمارة 

فإن العناصر غري املادية من عادات ومعتقدات ومعارف وأدب وفنون تتخذ مجيعها أمهية كربى ال تقل حبال عن العناصر املادية.
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معونة فنية وتدريبية وتويل ملثل هذه النوعية من األعمال ولعل 
هذا االهتمام الدويل واإلقليمي واحمللي بالرتاث العمراين ومحايته 
بقوانني ودساتري تكفل له االستمرارية، جيعلنا يف حاجة إىل العمل 
على أرض الواقع يف حصر هذا الرتاث وتوثيقه وتعرف عناصره 

من كافة األوجه.

2- تصنيف العمارة التقليدية
نركز  أننا  غري  الدراسات،  من  العديد  يف  العمارة  تصنيفات  تتعدد 
مشروع  على  للوقوف  حتديداً  التقليدية  العمارة  تصنيف  على  هنا 
لتوثيقها وصوهنا. ولعل التصنيفني الوظيفي واملورفولوجي مها األقرب 
إىل التعرف على أمناط العمارة التقليدية للبحث عن العناصر املادية 
وغري املادية فيها. إذ يصاحب هذا التصنيف التعرف على كل نوع 
من أنواع العمارة التقليدية يف عالقتها باملنطقة الثقافية املوجود هبا، 
كالعمارة الريفية وعمارة املدينة، والعمارة الساحلية، والعمارة البدوية. 
أما البعد التارخيي فهو أحد حقول املعلومات املهمة، حيث يكشف 
لنا عن العصر الذي يرتبط به هذا النمط أو ذاك من العمارة التقليدية.

2-1 التصنيف الوظيفي للعمارة التقليدية
معمارية  فنون  من  رصده  ميكننا  ما  مجيع  اإلطار  هذا  يف  يدخل 
اليومي  للسكن  توظف  السكنية  فالعمارة  املختلفة.  بوظائفها 
بوظيفة  مثاًل-  التقليدية-  احلمامات  ترتبط  حني  على  واملعيشة، 
أخرى وهي االستحمام ونظافة اجلسم وصحته. أما العمارة التعليمية 
التقليدية فتقوم وظيفتها على التعليم والتلقني على حنو ما جنده يف 
الكتاتيب التقليدية. وترتبط العمارة الدينية بأضرحة األولياء )صورة 
5 وصورة  والكنائس واألديرة )صورة  املساجد  مثاًل( وأمناط   3-2
6( ذات الطابع التقليدي أيضاً، واليت يتم فيها املمارسات الدينية 
الرمسية منها وغري الرمسية. وهناك بعض املعايري اليت حتدد لنا ما هو 
احمليطة،  بالبيئة  والعالقة  الزمين،  األنواع. كاملعيار  هذه  من  تقليدي 
التصنيف  هذا  ندخل يف  أن  آثرنا  وقد  املمارسة.  استمرارية  وأخرياً 
ما نطلق عليه معمار املسرح التقليدي، ونقصد هنا السرادقات اليت 
يتم بناؤها لفنون الفرجة يف االحتفاالت الشعبية. أما اجلبانات وما 
يشملها من أشكال للمقابر فهي من فنون العمارة املرتبطة بطقوس 
الوفاة ولعل تعدد مناذجها وطرزها يضعها يف بؤرة اهتمامنا بتصنيف 
العمارة. وهناك وظائف أخرى للتصنيف املقرتح منها إدراج عمارة 

احلظائر والعشش والزرائب واملناحل وأبراج احلمام )صورة 9( وغريها، 
يشمل  ومن مث  بذاته،  يستقل  ما  أو  املنزيل  بالسكن  املرتبطة  سواء 

تصنيف العمارة التقليدية األشكال التالية: 

المسكن التقليدي )صورة 1(
عمارة العمل الزراعي )اخلص وما شابه(. 1
املغارات. 2
العمارة الدينية )صورة 8(. 3
العمارة التعليمية. 4
احلمامات الشعبية واملستوقدات. 5
معمار املسرح التقليدي . 6
معمار األحياء الشعيب. 7
عمارة املقابر. 8

صورة 

رقم )1(: أحد أشكال املسكن التقليدي بالريف املصري
يتطلب هذا التصنيف مجع بيانات توثيقية حول املمارسات اليت تتم 
داخل كل نوع من أنواع العمارة سواء السكنية أو الدينية أو التعليمية أو 
املقابر...إخل، حيث حتفل بالعديد من الطقوس اليت حتتاج لرصد وتوثيق.

2-2 التصنيف المورفولوجي للعمارة
يتبع منهج توثيق العمارة التقليدية من الناحية الوظيفية- يف تقديرنا- 
أن نصنف كل نوع من األنواع الفائتة تصنيفاً مورفولوجياً، ونقصد 
هنا تسجيل الطرز املعمارية واملواد اخلام وحنوها اليت استخدمت يف 
املثال- سنجد  السكين – على سبيل  املنزل  املعماري. ففي  البناء 
من  املصنوعة  العمارة  عن  عناصرها  يف  ختتلف  الطينية  العمارة  أن 
اجلريد أو اخلشب أو البوص، وخيتلف ثالثتهم عن العمارة احلجرية. 
سبيل  فعلى  والتوصيف.  للمسميات  دقيق  مجع  إىل  األمر  وحيتاج 
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املثال جند أن العمارة املصنوعة من اجلريد ميكن أن يتفرع عنها أمناط 
عربية متعددة كالربسيت والكرب والعشيش باخلليج، والقشق واخلربوشة 
بالشام، واخلص والعريشة مبصر.   وميكننا تتبع التصنيف نفسه يف 
البيوت الطينية، واحلجرية، والبيوت املصنوعة من القماش اليت حتوي 

عشرات العناصر اخلاصة باخليمة وبيت الشعر..إخل. 

وهذا المنحى يتطلب جمع بيانات حول: 
المواد واألدوات المستخدمة في العمارة.

مراحل بناء العمارة التقليدية.
الشكل النهائي للعمارة.

صورة رقم )2-3(: أحد أضرحة األولياء من اخلارج والداخل 

3- العناصر المادية في العمارة التقليدية
من خالل تطبيق التصنيفني الوظيفي واملورفولوجي للعمارة التقليدية 
سينتج لدينا عشرات العناصر املادية، فشكل املسكن وأقسامه ومواد 
البناء اخلام ومراحل البناء والطالء..إخل.. تدخل مجيعها ضمن العناصر 
املادية للعمارة، وهذه- كما سنذكر بعد قليل- حتتاج للمتخصصني 
باملناهج  وتسجيلها  لتوثيقها  املعمارية  واهلندسة  العمارة  فنون  يف 
العلمية املعروفة يف علم اهلندسة املعمارية. إذ أن أدوات التوثيق يف 
هذا اإلطار هلا مناهجها العلمية الثابتة، فضاًل عن أن عناصر التوثيق 
املادي تكاد تكون حمصورة ومعروفة. ويعرض أمحد هالل هلذه النقطة 
مشرياً إىل »ضرورة أن تقوم أقسام العمارة من خالل األحباث اليت 
تتم هبا بدراسة العمارة الرتاثية والرتكيز على مفرداهتا وكيفية تطويرها 
واالستفادة منها يف العمارة املعاصرة )واجهات، فتحات، اإلضاءة، 
ضرورة  وكذا  البناء(.  مواد  اإلنشاء،  طرق  اهلواء،  مالقف  التهوية، 
العمارة  بتوثيق  اخلاصة  املعلومات  تضم كافة  بيانات  قاعدة  إنشاء 
الرتاثية على أن تكون هذه املعلومات متاحة لكل من يريد دراسة 
يهدف  إذن  املاّدية  العناصر  فتوثيق  املصرية.  للقرية  العمراين  الرتاث 
إلعادة  التقليدية  العمارة  تراث  من  االستفادة  إىل  األول  املقام  يف 

إنتاجها من جديد، وهي إحدى وسائل صوهنا واحلفاظ عليها على 
حنو ما وجدناه من جتارب عدة، يف مقدمتها جتربة حسن فتحي يف 
اجلرنة وهو ما أطلق عليه »عمارة الفقراء«. غري أن رصد طرق تناقل 
حرفة البناء من جيل إىل جيل واستخدام املواد التقليدية هو  مبحث 
خيرج من اإلطار املادي إىل اإلطار غري املادي الذي يشمل عشرات 
التقليدية، وسنعرض جلانب  العمارة  توثيق  األخرى يف  املوضوعات 

منه يف اجلزء التايل:

صورة رقم )4(: عمارة املقابر

4- العناصر غير المادية بالعمارة التقليدية
من  العديد  التقليدية  بالعمارة  املادية  غري  العناصر  تصنيف  يشمل 
أننا  إذ  اآلن،  حىت  هنائي  بشكل  حصرها  يتم  مل  اليت  املوضوعات 
تتم  العمارة  فداخل  الرتاث،  عناصر  تشمل مجيع  قد  مارسات  أمام 
يتم  العمارة  وداخل  ووفاة،  وزواج  ميالد  من  احلياة  دورة  طقوس 
استقبال الضيوف، ولعب األطفال، وتناول الطعام وإعداده، وداخل 
العمارة يتم العالج الشعيب وفنون الرسم، وتربية احليوانات، وطقوس 

االستحمام، واملمارسات السحرية..إخل. 

إىل حد كبري  يعكسان  واملورفولوجي  الوظيفي  التصنيفان  وإذا كان 
العناصر املادية يف العمارة التقليدية، فإن العناصر غري املادية تنطوي 
من مث على عشرات املوضوعات اليت قد تندرج حتت كل نوع. ولعل 
ثراء العناصر املادية وتنوعها يؤثر –بالضرورة- على ثراء العناصر غري 
املادية. وهو ما جيعلنا نقف على العديد من األمناط املعيشية داخل 
بعض  منها  وسنطرح  بالتوثيق،  واجلديرة  وخارجه  التقليدي  املنزل 

النماذج على سبيل املثال ال احلصر:
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صورة رقم )5( عمارة الكنائس

4-1 الضيافة وارتباطها بشكل المسكن
الذي  األمر  العربية،  الشخصية  أولويات  قمة  على  الضيافة  تأيت 
الكبري  التنوع  خاصة  العمارة،  فنون  على  ملحوظ  بشكل  انعكس 
الذي جنده يف غرف الضيافة، وهو ما يربز لنا ارتباط الرتاث الشعيب 
بثقافة االحتفاء بالضيف. بل إن االهتمام بالضيف وصل إىل حد 
االهتمام باملكان الذي يستقبل فيه الضيف أكثر من أي بقعة أخرى 

باملنزل. 

أو »امليلس«،  بـ »اجمللس«  الضيافة  يعرف مكان  اخلليج  منطقة  ففي 
الذي حيظى بقيمة اجتماعية ورمزية عالية الستقبال الضيوف، لدرجة 
ارتباطه بكلمة »بيت«، وهي الكلمة اليت تعين مكان املعيشة بأكمله، 
املناطق ما  تبلغ يف بعض  ما يعكس أمهيته. أما مساحة اجمللس فهي 
يعادل حجم املسكن تقريًبا. وتتعدد املسميات اخلاصة بأماكن استقبال 
الضيوف، »ففي الكويت يسمى اجمللس ديواناً أو ديوانية ويقع بالقرب 
»البنقلة«،  هناك  اخلليجية  البحرية  البيئات  ويف  املسكن.  مدخل  من 
وهي- يف دارين باململكة العربية السعودية- جملس صيفي يقع يف الدور 
نوافذ و)بوادجري(، و«احلفيز«،  املسكن ومجيع جدرانه هبا  األول من 
وهو جملس بالقرب من البحر تستخدم فيه الكراسي اخلشبية للجلوس. 
صغري  جملس  وهو  بالبحرين،  احملرق  يف  »املختصر«،  هناك  أن  كما 
هناك  القطيف  ويف  التجارية.  للمعامالت  يستعمل  باجمللس  متصل 
 Soubla اخللوة« وهو جملس صيفي يقع يف الدور األول. والسبلة«
مسقط  مبنطقة  السعف  بيت  يف  الرئيسي  اجمللس  هو  السني(  )بضم 
املدخل  وبالقرب من  املسكن،  منفصاًل عن  ما يكون  بعمان، وغالباً 
أو  اإليوان  جملس  أمام  مسقوف  جزء  فهو  »الساباط«  أما  الرئيسي. 
غرفة الضيوف، و«احملايل« يشري أيضاً ملكان استقبال الضيوف. ويف 

البياض« وهي غرفة  منها »بيت  الشام سنجد أشكال أخرى  منطقة 
فيها  يتم  البيضاء  وباملطرزات  األبيض  باللون  تفرش  املنزل كانت  من 
االسم  وهو  »الصالون«.  تعين  اليت  و«املعداية«  الضيوف،  استقبال 
نفسه املستخدم يف مصر، ومنه أيضًا- يف مصر- »حجرة املسافرين«، 
املضيفة... أو  املضافة  أو  واملضيف  و«العلِّيه«،  واملقعد،  واملندرة، 
العربية  الضيافة  أماكن  أشكال  تعدد  سنجد  النحو  هذا  وعلى  إخل. 
تربز  اليت  القولية  املأثورات  من  بالعديد  أيضاً  ترتبط  واليت  ومسمياهتا، 

النظرة للضيف، منها:

أتاريك يا ضيف ما إنتاش صاحب بيت.. 1
آدى وش الضيف.. 2
الضيف أول يوم قمر منور تانى يوم قرد مصور.. 3
الضيف فى الشتاء عشوة ومشوة.. 4
اللي ما عنده ميلس تراه ميت.. 5
المجلس عين البيت.. 6
المجلس واجهة الرجال.. 7

وعلى هذا النحو ميكننا رصد عشرات املأثورات القولية املرتبطة بالضيافة 
ما  فيها،  يتداول  الذي  والسياق  هلا،  الشعبية  اجلماعة  ورؤية  وأماكنها 

يعكس جانباً من العناصر غري املادية يف الثقافة الشعبية.

صورة رقم )6( دير األنبا هيدرا األسواين

4-2 الرسوم الجدارية والمعتقدات بواجهة المنازل
إذا كانت واجهات املنازل ومداخلها مرتبطة بعناصر مادية ومسميات 
متعددة كاملدخل والدهليز وحوي البيت والدهريز واحلوش..إخل.. فإن 
هناك العديد من العناصر غري املادية املرتبطة بواجهات املنزل، واليت 
يأيت يف مقدمتها الرسوم اجلدارية، ومن أبرزها جداريات احلج )صورة 
مصر.  مقدمتها  ويف  العربية  املناطق  بعض  هبا  اشتهرت  اليت   )10
فنان فطري غري معروف،  يقوم هبا  وجداريات احلج هي رسومات 
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ويقوم بإعادة صياغة احتفالية احلج بالرسومات اليت قد يستخدم فيها 
واحلمامة  حيوانية)كاجلمل  أو  والشجرة(،  )كالنخلة  نباتية  أشكال 
والثعبان(، أو هندسية )كاملثلث والدائرة(، أو عبارات هتنئة باحلج 
نال  دينية )من زار قربي  أو عبارات  )حج مربوك وذنب مغفور(، 
شفاعيت(، وقد يعيد صياغة بعضاً من سرية النيب كقصة اهلجرة من 
مكة للمدينة )مشهد الغار واحلمامة والعنكبوت(، وقد يرسم بعض 
األشكال اليت تكشف عن وسيلة املواصالت للسفر للحج )كاملركب 
أو الطائرة(، وقدمياً كان »اجلمل« الذي ارتبط يف مصر باحتفالية 
احململ حىت النصف األول من القرن املاضي. وتتميز هذه الرسومات 
بألوان تلقائية صرحية يستخدم فيها الفنان الفطري مواد بسيطة غري 
معقدة )صورة 7(. وعلى هذا النحو يتحول اجلانب األكثر ظهوراً 
يف العمارة التقليدية )واجهات البيوت ومداخلها( إىل ساحة للتعبري 
الفين التلقائي الذي يعد أحد أهم عناصر الرتاث غري املادي. وهو 

ما جيعلنا يف حاجة لرصده وتوثيقه ضمن فنون العمارة التقليدية. 

صورة رقم )7(: استخدام مواد بيئية يف بناء العمارة التقليدية

بعض  تدوين  على  أصحاهبا  حرص  اليت  البيوتات  بعض  وهناك 
العبارات املرتبطة بالتعريف بصاحب املنزل من ناحية وجلب الربكة 
من ناحية أخرى، ومنها هذه العبارات اليت دوهنا صاحب منزل بقنا 

جبنوب مصر: 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
سالم قول من رب رحيم

دار الشرباوى
بسالم ادخل دار جود دامي

وظن حسن والتجا تلقى النجاح

دار الشرباوى قد أرضتها
يا دار أمحد سعدها باخلري الح

1291هـ
اليت حتمل  املواضع  أكثر  من  املنازل  واجهة  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
احلسد  درء  على  تقوم  اليت  باملعلقات  حافلة  فهي  موروثة،  عناصر 

واحلماية من العني كأشكال اليد واخلرز والصلبان والسعف.

صورة رقم )8(: املسجد العتيق بواحة سيوة أحد أشكال املساجد 
التقليدية

4-3 المعتقدات السحرية المنزلية
ارتبط املنزل التقليدي ببعض الطقوس اليت حيرص عليها أهل البيت، 
ومن بينها التوسل دوماً بالناحية اليمىن اليت تعد من أكثر املعتقدات 
أن يكون  البيت جيب  العريب. فدخول  الشعيب  الرتاث  املوجودة يف 
بالقدم اليمىن، كما حيرص العريس على دخول بيت الزوجية بالقدم 
اليمىن. وينسحب املعتقد على احليوانات أيضاً، حيث تشري بعض 
الروايات امليدانية إىل أن أحد األشخاص اشرتى جاموسة وكان أول 

دخوهلا البيت- الزريبة- بقدمها اليمني. 

كما تضيف بعض املعتقدات الشعبية تأثرياهتا على العالقة بالسكن، 
لنجد بعض املنازل قد تكون شؤماً على أصحاهبا الرتباطها بأحداث 
أو مواقف سيئة ويرتكوهنا هلذا السبب. ومن مث قد يطلق على البيت 
أو الزوجة اسم »عتبة«، ففي قصة سيدنا ابراهيم عندما قال البنه 
امساعيل: غري عتبة بيتك، كان املقصود »غري زوجتك«. أما املفهوم 
الشعيب فيشري- يف بعض رواياته- إىل أن العتبة هى البيت )الشقة(، 
ومن مث فإن هناك عتبة سعيدة كأن حيج أصحاهبا أو يتزوجوا فيها 
..إخل، وهناك عتبة »فقرية« صادفت حوادث وفاة كثرية على سبيل 
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ويدفن  الذبائح  عليها  يذبح  املنازل  عتبات  أن  عن  فضاًل  املثال. 
أسفلها األحجبة واألعمال السحرية اليت تبطل الشر أو حتدثه، أو 
اليت جتلب اخلري للمنزل بصفة عامة كدفن حيوان »الِعرسة« أسفل 
العتبة اعتقاًدا بان ذلك مبشرًا باخلري والرزق وزواج البنات. كما أن 
نسيان شيء باملنزل والعودة للبحث عنه يعد من مظاهر التشاؤم، 
تعثر  ويعد  احلالة.  هذه  ىف  للمنزل  العودة  عدم  إىل  املعتقد  ويشري 
)حنس(.  شؤم  اليوم  أن  إىل  إشارة  املنزل  من  اخلروج  عند  شخص 
كما يعد كنس املنزل لياًل من املمارسات املكروهة ألهنا تعد نذير 
موت أحد األشخاص، أما كنس املنزل بعد سفر أحد األشخاص 
فيعىن طرده من املنزل. ويشري املعتقد إىل أمهية ترك البيت ليلة كاملة 
بال كنس لُيكنس ىف اليوم التاىل. ويتسع املعتقد ليشمل احليوانات 
املوجودة باملنزل، إذ يعد انقطاع اللنب عن اجلاموسة نذير شؤم ىف 

البيت حيث يقال أهنا »حمسودة أو منظورة«.

بأغلب شؤون  الريفي  البيت  يف  الدار  منتصف  منطقة  ترتبط  كما 
احلياة اليومية من أعمال الدار، وتتكون من الفرن واملرحاض والسلم 
املؤدي للطابق العلوي واملزيرة املخصصة للماء. وهذا املكان يعد- 
من وجهة نظر أفراد اجملتمع- من أكثر األماكن أمناً وخاصة فيما 
يتعلق مبالئكة األرض، حيث يعد مكاناً مفتوحاً على السماء. أما 
مكان النار يف الفرن فيختص هبا أحد امللوك )خادم الفرن( الذي 
املرحاض، وهي  الشريرة فمصريها  األرواح  أما  معه،  التعامل  يسهل 
أمور ميكن جتنب خماطرها ببعض املمارسات البسيطة... كما يلعب 
اجلدار اخللفي )ظهر الدار( دوراً يف االحتفاظ جبثث األطفال املوتى 
سواء كانوا من الرضع أو السقط. ويرى أغلب اإلخباريني أن ذلك 

حيفظ نسل أصحاب الدار وحيمي املرأة من العقم

صورة رقم )9(: أبراج احلمام أحد أشكال العمارة التقليدية

4-4 االحتفاالت الشعبية وارتباطها بالعمارة التقليدية
هنا  ونقدم  االحتفايل.  الطقس  يف  واملكان  العمارة  قيمة  تظهر 
الحتفالية ارتبطت ارتباطاً مباشراً باملكان، وهي احتفالية »املصاحلة« 
وهو  بالقلب،  السياحة  هبا  واملقصود  الدينية«،  »السياحة  أو 
 ،Tourism مفهوم بعيد كل البعد عن املفهوم الرمسي للسياحة
واالحتفالية تتم يف واحة سيوة خالل األيام القمرية الثالثة من شهر 
البيوت  يضم  الذي كان  الدكرور  جبل  يف  وتتم  عام،  أكتوبر كل 
اجلبل  اكتسبت سرية  الواحة. وقد  التقليدية )شايل غادي( ألهايل 
واالحتفالية مكانتها من القصة القدمية الىت توارثها أهل الواحة. وهي 
حتكى عن زيارة الشيخ أمحد ظافر املدىن مؤسس الطريقة املدنية إىل 
واحة سيوة لعقد الصلح بني القبائل الشرقية والغربية بالواحة؛ بعدما 
دب اخلالف بينهما، ووصل إىل طريق مسدود. وطلب الشيخ مدىن 
من كل منهم االجتماع جببل الدكرور ومعه مخسة أرغفة – وىف رواية 
الشيوخ  به  أتى  الذى  اخلبز  بتكسري  قام  مث  واحد-  رغيف  أخرى 
)صورة ، وأقام حضرة صوفية حول قطع اخلبز، وأمر كل شيخ من 
الفريقني بتناول كسرة منه؛ وبذلك يكون كل واحد قد أكل من خبز 

جاره، ومن مث فال يصح أن يستمر اخلالف بعد هذه اللحظة. 

بقتا  الريفي  املنزل  مداخل  على  احلج  جداريات   )10( رقم  صورة 
جنوب مصر

وما يهمنا رصده هنا هو أن هذه الرواية تعاد صياغتها – أو يعاد 
تثيلها – مرة أخرى يف شكل االحتفالية اليت تعرف بعيد املصاحلة 

وتتخذ عدة مراحل ميكننا تلخيصها على النحو التايل:

مكان االحتفالية: ساحة جبل الدكرور والبيوت القدمية )شايل . 1
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غادي( اليت بنيت عليه، واخليام اليت جتهز خصيصاً من سعف 
النخيل إلعداد الطعام وترتيل األوراد. حيث يتم تناول الطعام 

بشكل مجاعي بإشارة واحدة من رجل يطلق عليه )القدوة(.

يقوم أصحاب الطريقة املدنية الشاذلية جبمع أموال من األهاىل . 2
 : لشراء  استطاعته،  تقريباً، كل حسب  بشهر  االحتفال  قبل 

اجلمال – الذبائح – الطعام وغريها؛ تهيداً لالحتفالية. 

من . 3 الدقة  بالغة  وتعبريات  بطقوس  الصوفية  احلضرات  تتسم 
بأن  احلضرة  وتنتهى  والغنائية.  واملوسيقية  احلركية  النواحي 
يتصافح كل فرد مع اآلخر يف نظام معني حيافظ عليه اجلميع. 

ويستمر هذا الطقس مدة ثالثة أيام.

يبدأ بعد غداء اليوم الثالث طقس خمتلف تاماً؛ إذ يشرع ثالثة . 4
أو أربعة رجال )من خيمة الطباخني( يف ارتداء زي معني يطلق 
عليه زي الشحاتني. مث يبدأ من هنا األداء الدرامي لالحتفالية؛ 
املاعز،  يقوم كل رجل بصنع شارب وذقن من صوف  حيث 
مث يضع جواال قدميا على جسده، ويُطلق عليه )وهو يف هذه 

اهليئة( اسم »الشحات« . 

صورة رقم )11( الشحاذون يسار الصورة يف احتفالية املصاحلة. 5

جلمع . 6 يطرقوهنا  باجلبل  والبيوت  اخليام  إىل  الشحاذون  يتجه 
النفحات من األهايل، وال يهبطون إىل املنازل الرئيسية بالواحة؛ 
للمبيت  وصعدوا  منازهلم  تركوا  قد  األهايل  معظم  أن  حيث 

اليت  اخليام  عن  فضاًل  اجلبل،  أعلى  هجروها  اليت  بالبيوت 
جافة  مأكوالت  عن  عبارة  والنفحات  اجلبل.  بسفح  نصبوها 
األطفال والسوداين  والتمر وحلوى  ومغلفة عادة كالبسكويت 

..اخل. 

والعلم . 7 النفحة  حول  لاللتفاف  املساجد  وقادة  شيوخ  يهبط 
بعدها  توزع  الساعة،  ربع  تستغرق  دينية  حضرة  ويقيمون 
النفحات على اجلموع الغفرية اليت تتألف معظمها من األطفال، 

مث يتفرق اجلموع كل إىل منزله.

الغربيني . 8 سيوة  أهل  مع  استقبال  لقاء  والشيوخ  القادة  يعقد 
)أصحاب  الشرقيني  سيوة  أهل  لزيارة  أتوا  الذين  الشيوخ  من 
االحتفال(، مث يقيمون ىف السفح خلتم القرآن الكرمي يف خيمة 

ًأعدت هلذا الغرض.

تُقام جلسة صلح بني األشخاص املتخاصمني. مث يقوم القدوة . 9
والشيوخ وأهل الطريقة، صباح اليوم الرابع، باهلبوط من اجلبل 
حاملني أعالمهم؛ حىت يصلوا مرجتلني إىل الواحة. مث جيتمعون 
عند ضريح سيدى سليمان ويعقدون حضرة هناك، مث يتفرقون؛ 

وبذلك ختتتم احتفالية املصاحلة أو السياحة«

عند تأمل هذه االحتفالية يتجلى لنا بوضوح عنصر املكان واملعمار 
أو  وخيامهم(  السيويني  )بيوت  السكين  أو  )اجلبل(  الطبيعي  سواء 
جبل  يف  تقام  االحتفالية  أن  إذ  سليمان(،  سيدي  )ضريح  الديين 
القبائل  مدىن  الشيخ  إليه  دعا  الذى  نفسه  املكان  وهو  الدكرور؛ 
حصرية  افرتاش  من  فبداًل  الطقس  توسع  وقد  السنني،  مئات  منذ 
لالجتماع، فإن مجيع أهل الواحة يشاركون وينتشرون يف اجلبل كله ويف 
البيوت القدمية اليت يهجروهنا بعد ذلك طيلة العام؛ حيث تتخذ عدة 
مستويات الستيعاب آليات االحتفال. وهنا يتحول اجلبل إىل عدة 
مستويات معمارية لكل منها وظيفة حمددة )صورة 13(.  »فمنطقة 
»املستوى  االرتفاع.  يف  مستويات  ثالثة  عن  عبارة  الدكرور  جبل 
األول واد متسع جبوار تل، وهو مكان تناول وجبيت الغذاء والعشاء؛ 
وأيضاً مكان الصالة وحلقة الذكر اخلاصة بالشحاذين وحلقة الذكر 
الثاين مسطح من  العشاء. واملستوى  تقام بعد صالة  اليت  الرئيسية 
التل تبلغ مساحته حواىل ثالثة آالف مرت ويرتفع عن الوادي  حبوايل 
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عشرة أمتار، وبه احندار جتاه الوادي. ويعترب مكان العمل الرئيسي؛ 
فيوجد به مكان مسقوف جيهز فيه الطعام، وجيلس فيه الطباخون، 
مباشرة  املكان  هذا  وجبوار  التعليمات.  ينقل  الذى  امليكرفون  وبه 
مكان غري مسقوف توضع به أواين الطهى. وىف جانب منه توجد 
مواقد الطهى؛ وهى عبارة عن كوانني عددها حواىل ثالثني كانوناً. 
األطباق يف هذا املكان، بعد ملئها بالفتة، استعداداً  وتوضع أيضاً 
للتوزيع. ويرتفع املستوى الثالث حبوايل سبعة أمتار، ويصعد إىل هذا 
املكان  وهو  التل؛  باقي  ذلك  خلف كل  ويقع  بسالمل.  املستوى 
القدوة واملقادمي، وينامون به ويباشرون أعماهلم يف  الذى جيلس به 
القيادة؛  مركز  فهو  الزائرين.  فيه  يستقبلون  السياحة كما  احتفالية 
ومفروش  الصغرية،  الغرف  وبعض  غرفتني كبريتني  عن  عبارة  وهو 
باحلصر والوسائد. وتتناثر حول هذه األماكن، ىف املستويني األول 
والثاىن، اخليام واألخصاص، وهى مبنية بالكرشيف، وقليل منها له 
الثالثة؛  األيام  طوال  أصحاهبا  األخصاص  هذه  ويستخدم  أبواب. 
للنوم واألكل واستقبال الزائرين، مث يرتكوهنا إىل العام القادم«. يشري 
هذا النموذج إىل بطولة العمارة التقليدية )بيوت الواحة القدمية( يف 
طقوس االحتفالية الشعبية اليت تارس منذ مئات السنني، فضاًل عن 
العمران الطبيعي الذي شكل بيئة الواحة ونقصد به »جبل الدكرور« 

الذي احتوى فنون العمارة التقليدية بالواحة.

صورة رقم )12(  تكسري اخلبز يف احتفالية املصاحلة بواحة سيوة

5- المادي وغير المادي في قائمة اليونسكو
املادية  وغري  املادية  العناصر  تداخل  لنا  يتضح  ما سبق  من خالل 
املرتبطة بالعمارة على حنو معقد، وإذا كانت العمارة التقليدية العربية 
اجملتمع  فإن  هبا،  املرتبطة  املمارسات  يف  وتنوع  إبداعي  بثراء  حتفل 

والعادات  والدرايات  املهارات  بوضع  بفهم  مطالب  العريب  الثقايف 
الذي  وسياقها  مكانتها  يف  التقليدية  بالعمارة  املرتبطة  والتقاليد 
الثقايف  الرتاث  بشأن صون   2003 اليونسكو  اتفاقية  مع  ينسجم 
غري املادي، وبالتايل العمل على تسجيل عناصر الرتاث املعنية على 
القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبشرية أو قائمة الصون 
العاجل  ونتصور أن لدينا الكثري ميكننا تقدميه يف إطار هذه املعايري، 
وقد التزمت دول العامل هبذه املعايري وتقدمت بالعديد من العناصر 
يلي  وفيما  للبشرية،  املادي  غري  الرتاث  قائمة  ضمن  صنفت  اليت 
إطاللة على بعض هذه التجارب فيما يتصل منها بالعمارة التقليدية:

التقليدية  العمارة  تسجيل  في  الدولية  التجارب   5-1
بقائمة اليونسكو

عند استعراضنا للتجارب الدولية اليت شرعت يف توثيق فنون العمارة 
التقليدية من خالل تسجيلها بالقائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري 
اهتمت  إذ  املوضوع،  هذا  تناول  يف  تنوعاً  سنجد  للبشرية،  املادي 
اليونسكو بأن تدرج املوضوعات املرتبطة بالعمارة كفن متوارث من 
ناحية، والفنون اليت تارس حول العمارة أو داخلها من ناحية أخرى. 
ومن مث فإن عناصر الرتاث املادي وغري املادي تتمحور هنا يف إطار 

متكامل. 

كما أن االهتمام الدويل بفنون العمارة التقليدية، قد يسلط الضوء 
املعمار.  إبداعي ميز هبذا  أو عنصر  على طراز معماري متكامل، 
ففي عام 2009، على سبيل املثال، تقدمت بعض الدول بتسجيل 
فنوهنا املعمارية من خالل بعض العناصر اليت تثل هويتها القومية، 
هياكل  التصميم يف صناعة  رسم  »تقليد  موضوع  فرنسا  فاختارت 
البناء اخلشبية«، وهو فن الغرض منه إتقان تصميم بناء خشيب معقد 
بأبعاد ثالثة. أما دولة مايل فقد اختارت موضوع »الرتميم السباعي 
طقس  وهو  املقدس«،  الكامابلون، كوخ كانغابا  لسطح  السنوات 
مرتبط باحتفال عشائر املالنكية جبنوب غرب مايل كل سبع سنوات 
لتثبيت سطح جديد من القش فوق دار الكامابلون )أو دار الكالم( 
العديد  حوله  يتم  املنطقة  ألبناء  ميز  معمار  وهو  قرية كانغابا،  يف 
من الطقوس. أما املكسيك فقد اختارت تسجيل موضوع »أماكن 
التذكار والتقاليد احلية لشعب أوتومي« وهي طقوس تتم بني بعض 
اهلضاب املقدسة، وداخل هياكل عائلية مكرسة لألجداد أو هياكل 

ي توثيق العمارة التقليدية
المادي وغ�ي المادي �ف



39عدد ( 23 ) -2017

مؤقتة ولكنها مهيبة، مبنية من القصب وهلا سقف مؤلف من ورق 
الشجر ومجعيها حتمل رموزاً تثل هوية املكان.

وقد اختارت الصني عنصراً ميزاً من مكونات العمارة الصينية نتوقف 
عنده قلياًل، للتعرف على التجربة. فالعنصر مت تسجيله حتت عنوان 
البىن  خيص  فيما  الصيين  التقليدي  العمارة  بفن  املرتبطة  »املعارف 
الرموز  من  تعد  اخلشبية  اهلياكل  وهذه  اخلشبية«،  اهلياكل  ذات 
املميزة للثقافة املعمارية الصينية، وهي منتشرة يف مجيع أرجاء البلد، 
والعوارض  واجلسور  األعمدة  مثل  اهلياكل،  هلذه  املكونة  فالعناصر 
بصورة  مرتابطة  املقوسة، كلها  واحلوامل  العلوية  والعتبات  السقفية 
واللسان. وهذه  النقر  بطريقة  التعشيق  بفضل  للزلزال  مرنة ومقاومة 
اهلياكل اليت تتميز مبتانتها املذهلة ميكن تركيبها بسرعة يف موقع البناء 
وباإلضافة  مسبقاً.  تصنيعها  يتم  اليت  املكونات  جتميع  خالل  من 
أيضاً  املعمارية  احلرفة  تشتمل  املذكورة  اهليكلية  النجارة  أعمال  إىل 
السطح، وحنت احلجر  الزخرفة اخلشبية، وتركيب اآلجر على  على 
والدهان التزييين وغري ذلك من الفنون اليت ينقلها معلمو احلرف إىل 
مرحلة  وتقرتن كل  والعملي.  الشفهي  التعليم  خالل  من  املتدربني 
وهذه  ومنهجية.  فريدة  ومهارات  بأساليب عمل  البناء  مراحل  من 
بناء  يف  أساساً  اليوم  هبا  يستعان  الصينية  التقليدية  املعمارية  احلرفة 
اهلياكل بالطريقة التقليدية، ويف ترميم مباين األطر اخلشبية القدمية، 
متوارثاً  فهماً  احلرفية وتعكساً  من احلكمة واملهارة  تراثاً  وهي جتسد 
للطبيعة والعالقات بني األشخاص يف اجملتمع الصيين التقليدي. وقد 
أصبح هذا األسلوب املعماري بالنسبة إىل النجارين واحلرفيني الذين 
مدى  على  عاشوا  الذين  األشخاص  إىل  وبالنسبة  عليه،  حيافظون 
أجيال عديدة من املساحات احملددة به، عنصراً رئيسياً من العناصر 

املرئية للهوية الصينية وجانباً مهماً ميثل اهلندسة املعمارية األسيوية

صورة رقم )18( مستويات جبل الدكرور

2-5 التجارب العربية في قائمة اليونسكو
كان للدول العربية نصيباً يف إطار تسجيل عناصر تراثية عربية على 
العديد  يف  للبشرية«.  املادي  غري  الثقايف  للرتاث  التمثيلية  القائمة 
واملراسيم  األداء  وفنون  واحلكايات  الشعبية  اجملاالت كالسري  من 
االجتماعية واحلرف التقليدية...إخل، غري أننا سنجد عنصراً وحيداً 
بعنوان  املغرب  دولة  اختارته  ما  وهو  التقليدية،  العمارة  فيما خيص 
فوجود  املغرب«.  رحلة  من  صورة  الثقايف-  الفناء  جامع  »جمال 
قد شكل حوله  مبراكش  الفناء  املتمثل يف جامع  املعماري  العنصر 
فضاء ثقافياً ميزاً وهي ساحة الفناء اليت اختذت اسم اجلامع. ومن 
الثقافّية يف  الفناء أحد أبرز اجملاالت  مث فقد شكلت ساحة جامع 
القرن  يف  تأسيسها  منذ  املدينة  رموز  أحد  أصبحت  مراكش، كما 
احلادي عشر. وهي تّثل جتّمعاً فريداً من نوعه لتقاليد الشعب املغريب 
والفنّية.  والدينّية  املوسيقّية  التعابري  خالل  من  تؤدى  اليت  الثقافّية 
ويقع اجلامع عند مدخل املدينة، وتد أمامه الساحة اليت تعد نقطة 
العديد  وحيوي  اليوم..  طوال  األخرى  واملدن  املدينة  لسكان  التقاء 
يقدمها  اليت  والعروض  والوشم،  التقليدي،  املمارسات كالطب  من 
رواة القصص والشعراء وسحرة الثعابني، وعروض املوسيقى األمازيغية 
وغريها من فنون الفرجة)يونسكو، املوقع الرمسي لقائمة الرتاث الثقايف 
غري املادي(. ولعل جتربة املغرب قد مزجت بني الفن املعماري متمثاًل 
يف مسجد الفنا، والفنون التقليدية متمثلة فيما يدور حول املسجد. 
وال نستطيع التعامل مع العنصرين منفصلني، فإذا تصورنا عدم وجود 
اإلبداعية.  التقليدية  الفنون  الساحة هبذه  ترتبط  فلن  الفنا،  مسجد 
“اجملال  موضوع  سجلت  حيث  نسبياً،  األردن  جتربة  تقرتب  وقد 
الثقايف لبدو البرتا ووادي الرام”، من خالل رصد معارفهم وعاداهتم 
الشعبية  واحلكايات  الشعر  يشمل  الذي  الشفوي  التعبري  وأشكال 
واألغاين املرتبطة إرتباطاً وثيقاً مبناطق حمددة وبتاريخ تلك اجملتمعات. 
حيث ميثل عنصر املكان هنا مبا حيوي من معمار وعناصر طبيعية 

وغريها اإلطار الثقايف هلذه املمارسات.
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املادي  األثري  باجلانب  هتتم  قائمة  فهي  العاملي،  الرتاث  قائمة  أما 
فقط من الرتاث اإلنساين، إذ جند أن العناصر املختارة مرتبطة دوماً 
بالقالع واملدن القدمية، واآلثار، واحملميات الطبيعية، والعمارة األثرية 
بني  ما  التزاوج  إطار  من  خيرجها  ما  وهو  عليها.  احملافظة  وكيفية 
املادي وغري املادي، ومن أمثلة ذلك ما سجلته دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من مواقع مثل “مواقع العني الثقافية: حفيت، هيلي، بدع 
بنت سعود ومناطق الواحات” عام 2011. وما سجلته البحرين 
عام 2005 حول قلعة البحرين. وما سجلته اجلزائر عام 1992 
مينا  أبو  مدينة  املصرية:  النماذج  ومن   . اجلزائر”  “قصبة  حول 
من  النوبة  ومعامل  ومقربهتا،  القدمية  طيبة  ومدينة  القدمية،  املسيحّية 
أبو مسبل إىل فيلة )1979(. أما فلسطني فقد جنحت عام 2012 
يف تسجيل مهد والدة يسوع املسيح: كنيسة املهد وطريق احلجاج- 

بيت حلم على قائمة الرتاث العاملي.

6- قاعدة بيانات العمارة التقليدية
لتوثيق  الدولية اليت عرضنا هلا مرتبطة جبهد علمي  التجارب  إن معظم 
غري  الرتاث  اتفاقية  وقد حددت  الرتاث.  موضوعات  وحصر  البيانات 
املادي يف املادة رقم )12( حتت عنوان »قوائم احلصر« أنه »من أجل 
املادي بقصد صونه، تقوم كل دولة  الثقايف غري  الرتاث  ضمان حتديد 
طرف بوضع قائمة أو أكثر حلصر الرتاث الثقايف غري املادي املوجود على 
أراضيها. وجيري حتديث هذه القوائم بانتظام. غري أن جلنة الرتاث غري 
املادي باليونسكو مل حتدد منهجاً حمدداً إلعداد قائمة حصر الرتاث، 

وتركت لكل بلد احلرية يف حتديد املنهج الذي يريد.

جماله  أياً كان  املوضوعات  من  موضوع  توثيق  خطوات  أوىل  ولعل 
لنا  وقد كانت  املوضوع،  هلذا  مكنزاً  نعد  أن  تقديرنا-  يف  البد- 
جتربة سابقة يف إعداد »مكنز الفولكلور« الذي يتم اآلن تطبيقه يف 
عدة مناطق عربية. ومفهوم مكنز الفولكلور قد استمد تعريفه من 
علم املكانز عامة، وهو »قائمة بالواصفات املرتبطة بالرتاث واملأثور 
الشعىب املصرى وعالقاهتا التكافؤية واهلرمية والرتابطية، ويكون ترتيب 
وعرض الواصفات وعالقاهتا مبا خيدم بكفاية وفاعلية يف حتليل حمتوى 
املادة الفولكلورية، وتستخدم واصفات املكنز ىف تكشيف واسرتجاع 
وإذا كان   .)14( املتعددة  بوسائطها  الفولكلورية  الظواهر  عناصر 
مكنز الفولكلور يضم بني واصفاته قسماً عاماً للعمارة، فإننا نتصور 

التقليدية  العمارة  أننا يف حاجة ملحة إلعداد مكنز متخصص يف 
وعلى  املفهوم.  حيث  من  الواصفات  بني  الدقيق  التحديد  يشمل 
سبيل املثال فإن مصطلح »ختشيبة« يف سوريا يشري إىل البيت املبين 

من اخلشب، أما يف مصر فهو الغرفة اليت يسجن فيها املتهمون..

والتصور الذي نطرحه هنا يتطلب توثيق العمارة من مجيع مداخلها 
املادية وغري املادية، على النحو التايل:

توثيق اجلانب املادي: وهو حصر أشكال العمارة التقليدية يف الوطن 
العمارة،  فنون  يف  املتخصصون  به  يقوم  أن  ميكن  ما  وهو  العريب، 
وقد أشار أمحد هالل يف دراسة له إىل أمهية توثيق الرتاث العمراين 
ومفرداته وأسسه، وبناء قاعدة معلومات تشمل املواد احمللية والتقنيات 
احلديثة ذات العالقة على أن يراعى أن تكون هذه القاعدة مصدراً 
هاماً يعني املهتمني واملختصني من أفراد وهيئات لالستفادة ما حتتويه 
من معلومات لتحقيق مناذج عمرانية أكثر ارتباطا بالبيئة احمللية. وهي 
عامة.)هالل،  العمارة  فنون  املتخصصني يف  عاتق  تقع على  مهمة 
الشعيب،  الرتاث  يف  املتخصصون  تقديرنا-  يف  وكذا-   .)2006
حيث يشمل هذا القسم أيضاً فنون التشكيل الشعيب- كما أشرنا- 
من طرق تناقل البناء املعماري وتوارثه، والزخرفة، وأشكال العمارة، 

وأقسامها ووظائفها، وحرفة البناء، وأدوات البناء التقليدي..إخل.

توثيق الجانب غير المادي: وهو حصر مجيع املمارسات التقليدية 
الذي  النحو  على  وفنون  وأدب  وعادات  ومعتقدات  معارف  من 
قدمنا مناذج منه وهذا يقوم به املتخصصون يف األقسام املعنية بالرتاث 

الشعيب على النحو التايل:

المعتقدات والمعارف التقليدية: كاملعتقدات السحرية- اليت أشرنا 
إىل جانب منها- واملعتقدات اخلاصة بأضرحة األولياء اليت تثل أحد 
واألعداد  باالجتاهات  املرتبطة  واملعتقدات  الدينية،  العمارة  أشكال 
اخلاصة  املعتقدات  مث  العمارة،  مورفولوجيا  على  وتأثريها  واأللوان 

بالطب الشعيب كزيارة بعض األماكن اليت جتلب الشفاء..إخل.

امليالد  احلياة كعادات  دورة  عادات  ومنها  والتقاليد:  العادات 
فضاًل  املنزل،  داخل  تارس  اليت  املوت  وعادات  الزواج  وعادات 
عن عادات الطعام وأماكن تناوهلا باملنزل، وعادات الضيافة والنوم 

والطهي..إخل.

ي توثيق العمارة التقليدية
المادي وغ�ي المادي �ف



41عدد ( 23 ) -2017

)مثال:  واحلكايات  بالعمارة: كاألساطري  المرتبطة  القولية  الفنون 
احلافلة  واملغارات  احملرمة،  والغرف  املسحورة،  املدن  حكايات 
املرتبطة  املأثورة  واألقوال  واأللغاز،  األمثال،  وكذا  بالكنوز..إخل(، 

بالعمارة.

من  الشعيب  األداء  بفنون  العمارة  التقليدي: كعالقة  األداء  فنون 
ببناء  تتسم  اليت  السريك  عروض  ومنها  ومسرح،  ورقص  موسيقى 

تقليدي يناسب ما يقدم من عروض. 

اليت  حصرالدراسات  القطاع  هذا  ويشمل  الببليوجرافي:  التوثيق 
جامعية-  أطروحات  )كتب-  العربية  التقليدية  العمارة  تناولت 
هذا  من  جانب  رصدنا  وقد  للمتخصصني.  إلتاحتها  أحباث( 
يف  العريب  الفكري  “اإلنتاج  املعنونة  العربية  الببليوجرافيا  يف  التوثيق 
الفولكلور” واليت سجلت العديد من الدراسات العربية اليت تناولت 
احلالة تطوير منوذج حصر  املمكن يف هذه  التقليدية، ومن  العمارة 
يتوافق مع عناصر الرتاث الثقايف غري املادي املرتبطة بالعمارة التقليدية 
مبشاركة اجملتمعات، يتوفر على العناصر اآلنفة الذكر، على أن يشمل 
الوسائط املتعددة األخرى، كالصوت والفيديو والرسومات التوضيحية 
مبا حيقق للعنصر درجة من الوضوح والشمول. كما ينبغي مالحظة 

أننا يف حاجة حلصر الطرز املعمارية حىت نتمكن من وضعها على 
قائمة الرتاث غري املادي للبشرية، وتشرتط اليونسكو هلذا الغرض- 
كما أشرنا- أن تقوم كل دولة بإعداد قائمة حصر برتاثها. أي أن 
تسجيل عناصرنا لن يتم املوافقة عليه بدون إعداد قوائم احلصر على 
النحو الذي بيناه، ولعل الوضع يف املنطقة العربية فيما يتعلق بإعداد 
وتبادل  لتكاتف  وحيتاج  اإلطالق،  على  مرض  غري  احلصر  قوائم 
اخلربات يف هذا اجملال. يبقى اإلشارة إىل أن االنتهاء من إعداد قوائم 
تقدمي  يف  احلق  لنا  سيجعل  التقليدية،  بالعمارة  املرتبطة  للمهارات 
العناصر املهددة باالندثار إلنقاذها واحملافظة عليها، وال نبالغ إذا قلنا 
أن هناك العديد من العناصر املعمارية التقليدية اليت تضيع من بني 

أيدينا دون أن يكون هلا مصدر واحد للتوثيق. 
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بإنتاج  باليمن  حضرموت  وادي  أودية  أحد  دوعن  وادي  يشتهر 
بنواٍح  العملية  الدوعين، وترتبط هذه  العسل  العسل املسمى بامسه؛ 
اجتماعية واقتصادية وثقافية لسكان الوادي، إذ يشتغل الكثري منهم 
نتج 

ُ
يف تربية النحل وإنتاج العسل، أو يف عملية بيع وشراء العسل امل

بيوت  يف  نفسه  النحل  تربية  من  العسل  إنتاج  عملية  تبدأ  حملياً. 
خاصة مصنوعة حمّلًيا وذات تسميات خاصة، ويقوم الّنحال بالتفرغ 
لالهتمام بالنحل ورعايته، والتنّقل به طوال العام إىل األراضي ذات 
املرعى. ينتج النحل يف دوعن أنواعاً خمتلفة من العسل حسب نوع 
املوسم واملرعى، وهلا أيضاً مسمياهتا اخلاصة، ويستخرج العسل وفق 
موعد زمين متعارف عليه، ومن مث يتم تعليبه يف ُعلب من احلديد 
تقوم بصناعتها أسر معروفة يف الوادي، أو حتويله إىل سائل، ومن مث 

تسويقه يف األسواق احمللية والعاملية.

ويمكن تفصيل بعض األلفاظ المحلية ذات الصلة بهذه المهنة 
على النحو التالي:

والنـُّواب . 1 نـَُوآب،  خالياه  ومجع  نُوبة  ومفردها  النحل،  نُوب: 
ونُوب  النحل،  ْنوبه: خاليا 

َ
وامل  ،  )1 النحل )شكل  صاحب 

مبسمى:  أيضاً  النحل  يسمى  الربي، كما  اجلبال  حنل  الُدُقم: 
 Johnstone 1981:( الرِيش، وترد يف اجلبالية بنفس املعىن
)أرياين  اليمنية  اللهجة  يف  املعىن  بنفس  أيضاً  وتأيت   ،)138

 .)883 :1996

دوعن:“واألرض زينة َحّل فيها النوب واستوطن *** من غاب . 2
منها وقت بالالزم هلا راسه ينود

)بن سلمان 2012: 142(.

وكما يقول املثل “من بغا العسل يصرب على قبص النوب” )العامري 
2001: 233(، أي من أراد العسل يتحمل لسعات النحل.

)شكل 1( منظر عام يظهر فيه النحال )النواب( حيمل خاليا النحل 
)اجلبوح( وإيل ميينه مرص خاليا اخلشاع يعلوها الغزف

بُو/ أبو: اليعسوب، امللكة، وميكن استبدال امللكة اليت كربت . 3
يف السن أو ازداد وزهنا وثقلت حركتها مبلكة أحنف وأكثر حركة 

لزيادة اإلنتاج ويتم ذلك من قبل الّنحال. 

َجُهوره/ َجَهاره: ذكر النحل. ومجعها َجُهور، وميتاز حبجم أكرب . 4

موت - اليمن اث – حرصف * باحث يم�في �في ال�ت

ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل في وادي دوعن - حضرموت 
في اليمن

رياض باكرموم *

هذا البحث دراسة ميدانية حلرفة تربية النحل وإنتاج العسل يف وادي دوعن، أحد أودية حضرموت باليمن، الشهري دون سواه بإنتاج العسل 
املسمَّى بالعسل الدوعين، فتناولت فيه بعض األلفاظ احمللِّية اخلاصة هبذه العملية ُموِّثِـًّقا لكم منها، وموضًحا ملعانيها طاملا استطعت إىل ذلك 
سبيال، ورابطًا إيّاها باألمثال واألشعار احمللية، بقصد حفظ هذا املوروث الشفوي للسكان احملليني وتوثيقه، ونقله إىل أجيال املستقبل، ووضعه 

يف متناول الباحثني واملهتمني بالرتاث غري املادي.

ي اليمن
موت �ف ي وادي دوعن - حرصف

ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل �ف
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عن بقية النحل، وينحصر دوره يف تلقيح امللكة فقط، وتكون 
فتحته يف القرص أكرب حجماً وتعرف مبسمى »مبىن جهور«.

َحْلب: الريقات. وتنتجها امللكة، وتستغرق فرتة حضانته مخسة . 5
عشر يوماً، ويف اللهجة اليمنية يذكر األرياين احللبوب )أرياين 
1996: 192(، ويبدو أن للجذر عالقة ما باللون األسود، 
يف  الباء  وليس  بالكاف  ك«  ل  »ح  اجلذر  أن  الرغم  على 
هلجة حضرموت هو املرتبط بالسواد، حيث إن احللبوب بلهجة 
دوعن هي لب نواة مثر شجرة السدر »الدوم«، ويسمى أيضاً 
حالول أو حاليل، ويالحظ تبادل حريف الالم والباء هنا، أما 
التبادل يف نطق حرف الواو ياًء أو ألفاً، والياء الفاً فهي ظاهرة 
معروفة وميزة بني حضر وبدو حضرموت كمثل حالول وحاليل 

السابقة، وخبري وخبار وغريها. 

بالعني . 6 مشاهدهتا  ميكن  اليت  الريقات  مراحل  أوىل  ِصيَبان: 
اجملردة، و«مُصوب« أي الريقات يف املرحلة األوىل من النمو.

َمُروب: ثاين مرحلة من مراحل منو الريقات، ومسي بذلك نسبة . 7
إىل شكله الشبيه بالرائب.

َحاوي: ثالث مرحلة من مراحل منو الريقات، ومسي بذلك نسبة . 8
إىل شكله امللتوي.

حلب مختم / ِمجدر/ ناطح: آخر مراحل منو الريقات. . 9

َشَبب: النحل الصغري بعد خروجه من الريقات.. 10

َجانية: النحلة اليت جتلب الرحيق إىل اخللية.. 11

واردة: النحلة اليت جتلب املاء إىل اخللية، وهي اليت يتم تتبعها . 12
اخللية  النحل ألهنا تذهب مباشرة إىل  لالستدالل على موقع 
بعكس اجلانية اليت تتجول يف األحناء لتجين الرحيق من مناطق 

خمتلفة قبل أن تعود إىل اخللية. 

الربية، . 13 يف  بيته  إىل  املورد  من  النحل  حركة  تسدير:  تصدير/ 
النحل  بيت  هبا  ليعلم  احلركة  يراقب هذه  الّنحال  وقدمياً كان 
الربي فرياقبه ويرتكه يصنع العسل وجينيه »يدبسه« يف موضعه 

وهكذا يكرر العملية دون أن يدجن النحل نفسه، ومنها جاء 
مسمى الباحثني عن النحل يف الربية »املسدرين/ املصدرين«، 
هلجة  يف  موجودة  والسني  الصاد  حريف  بني  اإلقالب  وظاهرة 

بادية حضرموت كمثل سحراء وصحراء.

َمِصدر / َمِسدر: الباحث عن حنل اجلبال، املتابع حلركة تصدير . 14
النحل بني املورد واخللية. 

َحِنين: صوت النحل، وفعلها َحْن. . 15

ُقّلط: إبرة لسع النحل.. 16

قَبص: لسع، والنحل ال يلسع إال إذا حفت اجملاين، أو ارتفعت . 17
جلب  أثناء  طريقها  الشخص  اعرتض  إذا  أو  احلرارة،  درجة 
وإياباً،  ذهاباً  النحل  من  أعداد كبرية  اختالف  وعند  الرحيق 
ويعتقد بعض األهايل أن لسع النحل أمر صحي وله فائدة على 
القرص  ويعين  نفسه  املعىن  اليمنية حيمل  اللهجة  اجلسم، ويف 
الشعيب:  املثل  ويقول   .)704  :1996 )أرياين  باألصابع 

»معاد تقبص بذيلها« )بامطرف 2008: 356(.

الضرب . 18 يعين  إمجااًل  والرشخ  النحل.  لسعة  أمل  ارتداد  َرَشخ: 
وارتداد الضربة.

قـََرو: بُراز النحل، ذو لون أسود، ويكون عالمات ُيستدل هبا . 19
على مواقع النحل يف اجلبال.

بـََغر: سائل ذو لون أصفر مييل إىل احلمرة خيرج من فم النحلة، . 20
ويستدل به على مكاهنا يف الربية. 

ِكْريّه: عش النحل الربي يف اجلبال، وعادة ما يكون يف مكان . 21
سهل املنال، ومجعها َكرايا، تكثر أثناء مواسم اخلري، وميكن أن 
حيصل الّنحال على عدد مخس إىل ست وقد تصل إىل عشر 

خاليا حملية منها، ومن يعثر على كريه يكون سعيد احلظ.

ُخلة/ ِهجر/ ُفجر: مسميات لبيت النحل يف اجلبال، ومجعها . 22
ُخلل/ هجار/ فجار، واخلُلة املغارة يف اجلبل، وقد حتتوي على 
بيت حليوان مفرتس كالضبع مثاًل، واهِلجر والُفجر أصغر من 

ي اليمن
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يف  النحل  يتخذها  قد  اجلبال  يف  صغرية  فتحات  وهي  اخلُلة 
اجلبال بيوتاً.

مواضع . 23 أمساء  اجلذر  هذا  حتت  ويندرج  حملي،  حنل  َعِذيبي: 
باليمن )انظر: املقحفي 2002: 1034(. 

زِنجي: حنل خارجي. . 24

َكوفح: هيجان جلدي. صفة لألشخاص املصابني باحلساسية . 25
بعد لسع النحل. 

ُجَبح: خلية النحل املصنوعة من الفخار، ومجعها ُجُبوح، وهي . 26
أصل اخلاليا يف تربية النحل يف دوعن قبل دخول بقية األنواع، 
حالة،  )مغر،  ثابتة  قياسات  ذات  فخارية  قطع  من  ويتكون 
ثانية(. وهذه اللفظة مستخدمة بكثرة يف األشعار احمللية وعادة 
ما تكون مقرونة بلفظة النوب »جبوح النوب«، وتتهن بعض 
بن  الشاعر  وقال  بابرجيه،  عائلة  ومنها  الصناعة  هذه  األسر 
سويلم: »والُنوب يل يف اجلَُبح َزيّد يف الوِصل *** ولَقلى عسل 

وَقراص فنية«)بن سلمان 2007: 46(.

27 .

)شكل 2( جبح ومزالت: خاليا النحل املصنوع من الفخار

والوصلة . 28 اجلُبح،  منها  املكون  الفخار  جزء  ِوصلة:  أوصال/ 
العسل.  من  أقراص  ستة  إىل  مخسة  على  حتتوي  قد  الواحدة 
والوصلة عموماً اجلزء من الشي فيقال وصلة عسل أي جزء من 

قرص العسل وغريها.

َمَغر: بوابة اخللية املصنوعة من الفخار »اجلَُبح«، ووظيفته محاية . 29
النحل من برودة اجلو، وقد يستعيض عنه بقطعة من اإلسفنج 
يف بعض األحيان، ومن أخالقيات مهنة النحالة قدمياً أن يرتك 

عسل املغر دون جين ليستخدمه النحل وقت احلاجة.

َحاّلة: القطعة اليت تلي املغر يف اخللية، ومسيت هبذا االسم نسبة . 30
إىل معىن الكلمة احمللي: الباقية. أي اليت تبقى مع اخللية على 

الدوام بعكس الثانية.

الفخارية، . 31 تلي »احلَاّلة« يف اخللية  اليت  الفخارية  ثانية: القطع 
وهي القطعة املضافة اليت ميكن إزالتها عند عدم احلاجة هلا بعد 

عملية »ختريب« اخللية )إزالة ماهبا من عسل(.

السبئية . 32 يف  وترد  مزالت،  ومجعها  النحل،  خاليا  مقعد  َمَزلة: 
بنفس املعىن ) بيستون 1982: 170(.

َغَزف: غطاء خاليا النحل، ومجعها َغُزوف، وهي كل ما يوضع . 33
واحلرارة  الربد  لغرض محايتها من  النحل »اجلبوح«  على خلية 

واملطر.

َمْعلم: بوابة اخللية. ويقوم النحل أحياناً بتضييقه بالشمع، وال . 34
لتدفئة  األجواء  برودة  عند  فقط  واحدة  مبرور حنلة  إال  يسمح 
أجل حتصني  املعلم من  بتضييق  الّنحالة  يقوم  اخللية، وكذلك 
ومنها  أي هجوم »دخل«،  عند حدوث  عنها  للدفاع  اخللية 
النظام،  على  للداللة  ْعلم«، 

َ
امل من  َيَسرّح  »فالن  املثل  جاء 

والنشاط واحلركة والقوة. وقد قال الشاعر محد باقروان النـُّوحي: 
»مغروم ذي نّكش على خيشة َدبَر*** يبغى عسل جاله من 

ْعلم قباص« )بامطرف 2008: 321(. 
َ
امل

تـَْغرية: عملية تضييق النحل لبوابة اخللية »املعلم« ببناء الشمع . 35
حوهلا.
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َخَشاع، . 36 املصنوعة من اخلشب، ومجعها  النحل  َخَشعة: خلية 
وتصنع بطرق خمتلفة منها: خشاع الُقْصيب وتصنع بطريقة معينة 
ومنها  السكر،  بقصب  الشبيهة  القصيب  شجرة  سيقان  من 
السدر وجعله على  تفريغ ساق شجرة  املصنوعة عرب  اخلشاع 
اخلشاع  ومنها  منقرضان،  نوعان  ومها  جمّوف،  خمروطي  شكل 
العادية عبارة عن أربع قطع من اخلشب على شكل مستطيل 
جُيعل يف أحد طرفيه باب به بوابة صغرية لدخول وخروج النحل، 
ويتم فتح الباب عند عملية استخراج العسل »الدباسة«، ويف 
املرتاكب  املرتاكمة  الصخور  الرَّضام،  اخلشعة:  اليمنية  اللهجة 
بعضها فوق بعض مع ما يتخللها من فجوات ومغاور للدواب 

األرض )أرياين 1996: 239(. 

قُنطَبه: عش امللكة، ومجعها قـََناطب، زيادة مشعية يف جوانب . 37
القرص حتتوي على يرقات ملكات جديدة، ينتجها النحل دون 
علم امللكة احلالية، ويقوم بتغطيتها ومحايتها عندما يكثر عدد 
النحل، وتكون مقدمة لالنقسام )الفرق(، وكما يقال »مىت ما 
يـََقّنَطب« أي ينتج ملكات جديدة لالنقسام،  تضايق الُنوب 
وذلك  الفرق،  إيقاف  الظاهرة  هلذه  انتبه  إذا  للّنحال  وميكن 

بإفساد القناطب املكونة ملنع إنتاج ملكة جديدة.

ُقَطب: ومجعها َقطُوب، وهي عملية تقسيم اخللية إىل خاليا . 38
هذه  وتتم  الواحدة  اخللية  يف  وازدحامها  النحل،  بسبب كثرة 
جديدة،  خلية  يف  ووضعها  النحل  من  غرفتني  بأخذ  العملية 
وتصبح  ملكة  منه  لينتج  »الريقات«  احللب  من  قرص  ووضع 

خلية جديدة مستقلة بذاهتا. 

يستخدمها . 39 املشذبة،  النخيل  سعف  أعواد  تركيز:  ِطيبان/ 
الّنحال يف عملية رص وتثبيت أقراص العسل عند عملية إنشاء 

خلية جديدة »التقطيب«.

َمرص: جمموعة اخلاليا املصفوفة.. 40

تحييزة: خروج النحل خارج باب اخللية »املعلم« لياًل يف أيام . 41
احلر، ومجعها حتاييز وهذه داللة على قوة النحل.

َسَوق: عملية بناء أقراص العسل »اجَلَدد«.. 42

تحديد/ تبييض: بدء بناء مشع جديد إيذاناً ببدء موسم جديد.. 43

َسَلم: شجرة يأخذ النحل رحيقها لينتج الريقات.. 44

ُخمرة: رائحة اجملىن، ويقال »ِشي مُخَْرة؟« أي هل هناك جمىن؟ . 45
وأيضاً »شي مخرة يف الِعلب؟« أي هل هناك جمىن يف شجرة 

السدر؟. 

بعض . 46 ويف  رائحته.  تفوح  أي  َينب  وفعلها  الرائحة،  فواح  بـَّنة: 
اللهجات احمللية قد حتدث ظاهرة اإلقالب بني األحرف فتنطق 

»ينب«.

َعثّة / َخَمالِيل/ طَاوية: حشرة ضارة، تتولد بسبب قلة عدد . 47
النحل اليت تعمل على تنظيف اخللية، وتتنج عنها أنسجة من 
اخليوط »اخلماليل« يرافقها دود أسود اللون، يكثر يف اخلاليا 
امليتة، أو تلك اليت أشرفت على اهلالك، وُيسارع النحال بإزالتها 

إذا رآها يف قرص العسل الفارغ.

تحميل: نقل النحل، عملية نقل النحل إىل األراضي املخضرة، . 48
ومنها الفعل »مَحّل الُنوب« أي انتقل به إىل مكان آخر.

َمَحط: املستقر، املكان املنتقل إليه.. 49

َحَجز / َشَطف: ربط اخلاليا وتدعيمها باألوراق حلمايتها عند . 50
النقل. 

َشَفط: عملية إعادة استخدام العسل من قبل النحل، حيث . 51
هطول  عند  األقراص  من  العسل  شفط  بإعادة  النحل  يقوم 
أمطار غري متوقعة، ليقوم بوضع الريقات يف األقراص اليت أعاد 

شفط العسل منها استعداداً للموسم اجلديد غري املتوقع. 

َقاَلط: عملية اشتباك النحل أثناء هجوم اخلاليا على بعضها . 52
البعض »دخل«.

وحتمل . 53 ضعيفة.  أخرى  على  قوية  حنل  خلية  هجوم  َدَخل: 
هذه اللفظة معىن آخر يف اللهجة اليمنية حيث يذكر األرياين 
 :1996 )أرياين  له  بيتا  النحل  يتخذها  اليت  املغارة  تعين  أهنا 
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281(، انظر إىل: ِكْريّه، ُخله، ِهجر يف هذه البحث.

َسَقط: ظاهرة تساقط النحل على األرض، ويكون سببها إما . 54
ارتفاع  عند  بعدها  الطريان  النحل  ويستطيع  الربد،  أو  الرياح 

حرارة اجلو، وقد يتساقط النحل بسبب مرضي. 

الطريان . 55 للتدرب على  النحل اجلديد  نـََفض / تنفيض: خروج 
بالقرب من اخللية.

اختالف: حركة طريان النحل من وإىل اخللية ذهاباً وإياباً.. 56

ملكته، . 57 ماتت  الذي  النحل  َمْزُقوب:  امللكة،  موت  زََقب: 
إىل  النحل  يلجأ  امللكة  موت  وعند  ملكته.  ماتت  وِاْزتـََقب: 
خلق يرقات ملكات »يقنطب« كثرية، يعتمد عددها على قوة 
امللكات بعد حوايل  يرقات، وخترج  اخللية قد تصل إىل عشر 
من  الكبري  العدد  هذا  من  الّنحال  ويستفيد  يوماً  عشر  ثالثة 

امللكات يف إنتاج خاليا جديدة »قطوب«.

َفِرق: وهي عملية انقسام النحل إىل فرقة أخرى، لكثرة النحل . 58
اجلديدة  امللكُة  ُتطرد  حيث  »بُو«،  ملكة  من  أكثر  ولوجود 
القدمية بصحبة جزء من  امللكَة  نتجة من عملية »القنطبة« 

ُ
امل

النحل من اخللية، لتتجه إىل أقرب شجرة وتضع رحاهلا هناك 
احتواء  إىل  الّنحال  يسارع  األثناء  هذه  ويف  مؤقت،  بشكل 
املوقف ويتسلق الشجرة، ويرش ماء على الفرق لتربيده ليبقى 
إىل  الفرق  انتقال  من  ُيسرع  احلرارة  ارتفاع  ألن  موضعه،  يف 
منطقة أبعد، ومن مث يبدأ النحال البحث عن امللكة ويضعها يف 
الكنب/ الكبل، وينقلها إىل خلية جديدة، ويف بعض األحيان 
يف وعاء من اخلوص يسمى »تفال« يرش بداخله أحياناً عطر 
النحل  لكل  ليتسىن  املساء  إىل  معلقاً  ويرتك  النحل  جلذب 
الّنحال على خلية جديدة. ويف حالة  العودة، وبذلك حيصل 
القريبة بعد  املنقسمة تغادر الشجرة  الفرقة  الّنحال فإن  غياب 
فرتة إىل مكان أبعد غري معلوم، وتعود إىل الربيّة، وتضيع على 
النحال، ومن املمكن أن يقع عليها شخص آخر ويضمها إىل 
حنله، تعتمد فرتة بقاء الفرق يف املنطقة القريبة على درجة احلرارة 
والظل، وقد تفرق اخللية القوية أكثر من مرة، وعند االختالف 

لعمليات  نتيجة  العملية  هبذه  قام  الذي  النحل  ُملكية  على 
ومراقبة  الفرق  على  رماد  برش  النحالة  يقوم  متزامنة  انقسام 
أمحد  الشاعر  قال  و  ملكيته،  لتحديد  إليها  يعود  اليت  اخلاليا 
عداه بوسبع: »يانُوب زجني عامد احليد الربق يرعى موال الناس 
بالغصبية الشي عسل منه وال ذي فرق عامد على عرقه وهي 
حمجية«. ويقول املثل: »النوب ال فرق كثر حليبه« )بامطرف 
2008: 358(. وتصدر امللكة اجلديدة صوتاً يعرفه النحالة 

على شكل »َطّن! َطّن!« عند اقرتاب موعد االنقسام. 

ِبكر/ ِبدع: الفرق للمرة األوىل.. 59

ثِِني: الفرق املرة الثانية، وتكون بعد تسعة أيام.. 60

ثِِلث: الفرق للمرة الثالث بعد تسعة أيام، ويبادر النحال اىل . 61
تقسيم اخللية قبل هذه املوعد يف عملية »التقطيب«. 

من . 62 ُتصنع  امللكة،  حلجز  أداة  مكبن/مكبل:  ِكبن/ ِكبل/ 
أعواد مرتاصَّة على شكل أسطواين، ترتبط من اجلهتني بقطعة 
إىل  مكان  من  نقلها  يف  للتحكم  فيه  امللكة  لوضع  جلدية، 
آخر، وُيستخدم عند تقسيم اخللية إىل خاليا جديدة، أو يف 
حالة انقسام النحل وهروبه من اخللية »الفرق«، يقوم الّنحال 
بالعثور على امللكة ووضعه يف الكنب ونقلها إىل خلية جديدة. 
يف  التقييد  التكبيل،  من  بالالم  اللفظة كبل  أصل  أن  ورمبا 
األغالل، وتبادل اإلقالب بني حريف النون والالم ظاهرة لغوية 

يف حضرموت كمثل )غنم/غلم( وغريها. 

بقصد . 63 ماء  النحل سكرًا خملوطًا يف  إسقاء  ُسِقي: هي عملية 
ملا يرتتب  العسل، وهي عادة غري حمببة  إنتاج  مساعدته على 
عليها من غش يف العسل، وإنتاج عسل ذي جودة غري أصلية، 
ألنه منتج من السكر املضاف للماء، وليس من رحيق األزهار 
الطبيعية، وحيارب األهايل هذه الظاهرة ألهنا ُتسيء إىل مسعة 
بأن  ويرد  هذا  ينكر  النحالة  بعض  أن  إال  الدوعين،  العسل 
عملية السقي تتم للنحل عند شحة اجملاين، وأن النحل بطبيعته 
وقدمياً كانوا  الطبيعي،  اجملىن  له  توفر  إذا  السكر  يشرب  ال 

يستخدمون سّكراً على شكل كتلة صلبة يسمى »قُبع«.
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من . 64 النحل  يشربه  ما  فيه  يوضع  إناء كبري  َمْسَقى:  َمْشَرب/ 
ويوضع  سيارة،  إطار  من  حملياً  ُيصنع  ُسقي،  أو  صاٍف  ماء 
بداخله قطع بالستيكية ملساعدة النحل على الشرب، وقدمياً 
كانوا يضعون أحجاراً ويفضلوهنا كوهنا تكّون ظاًل، ويكون املاء 

القريب منها بارداً على عكس القطع البالستيكية.

َذبَر: الدبابري، الزِنبار، الدبّور اهلندي، ومفرده َذبـَرّة، وعادة ما . 65
النحالة،  لذلك  فيحارهبا  وتقتله،  النحل  احلشرة  هذه  هتاجم 
يف  يلجأون  إهنم  حىت  اخلاليا،  بني  هلا  مالحقاً  وقته  ويقضي 
بعض احلاالت إىل مهامجة مستعمراهتا يف اجلبال العالية وتسمى 
»ِحْشَفرّة« وحيرقوهنا بالكامل، ويلجأ بعض النحالة لوضع ُسم 
من  للتخلص  اخلاليا  من  بالقرب  أو مسك  قطعة من حلم  يف 
هذه احلشرة، وترد هذه اللفظة بالدال بدل الذال عند بامطرف 
دبر«  خيشة  على  ينكش  يل  »مغروم  الشعيب:  املثل  ويذكر 

)بامطرف 2008: 348(. 

أخضر صغري . 66 طائر  الوروار،  طائر  النوب:  النوب/ طير  طار 
آكل النحل.

قـََعر: النمل األسود، ومجعها قـَْعرآن وهي من احلشرات املهامجة . 67
للنحل.

َذر: النمل األمحر، ومفردها َذرّة، من آفات النحل اليت يقاومها . 68
الّنحال. 

ِطيطَار / َشُبث: العنكبوت اجَلَمِلي، وهو من آفات النحل. . 69

بُوَبْحر: احلرذون السينائي، هتاجم النحل وتتغذى عليه.. 70

قملة: حشرة ضارة ُتسبب تشوًها يف النحل وتعيش يف الريقات، . 71
ويف حاالت نادرة تكون على ظهر امللكة، وينقل بعض الّنحالة 
أن املتمرسني يف تربية النحل يقوموا بإزالتها من امللكة باستخدام 
ملقط، أو كما يسموهنا حملياً »يفلون للُبو«، ويسميها البعض 

يف مناطق أخرى غري دوعن مبسمى«الَفْعَصة«.

زََبد: زهر شجرة السدر، وهلا أمهية خاصة كوهنا أساس إنتاج . 72

األنواع  أجود  إلنتاج  موسم  أهم  ومومسها  الدوعين،  العسل 
»املوسم الُبو«، ويكون موعده يف فصل الشتاء، ومدته أربعون 
يبدأ وفق جنوم الفلك احمللية )من حساب الشبامي( من  يوماً 
اليوم اخلامس من جنم الدلو وينتهي يف اخلامس من جنم البطني 
)5 اكتوبر – 14 نوفمرب(، تقسم إىل عشرين يوماً يبين فيها 
النحل الشهد وذلك يف جنوم )الدلو، النطح، واحلوت(، ويصب 
والثريا،  البطني  جنمي  يف  أخرى  يوماً  عشرين  يف  العسل  فيها 
ويكون العسل جاهزاً للجين يف جنم الثريا ويقول املثل: »الِدبس 
املطر  للدباسة، كما يضر  توقيت  أفضل  إنه  الثريا« أي  ِدبس 
موسم الزبد، وتدخل هذه اللفظة يف الرتاث الشفهي عند العامة 
ودائماً ما تذكر يف أشعارهم ومنها قول الشاعر: »بدلوين بنوب 

والنوب نويب والزبد يف العلوب ياغارة اهلل!«.

َكرس: جمىن النحل املتحصل عليه من أزهار األشجار، خيزنه . 73
النحل داخل اخللية وال يستخدمه إال عند احلاجة، يف أوقات 
القحط واجلفاف، ويتحصل عليه من أشجار كثرية من أمهها 
الَصْعمر، الَكَتاد، الَزقَيقة،  الَقرمل والِبَشام، وحتمل هذه اللفطة 
بالنحل  مرتبط  ولكنه  خمتلف  آخر  معىن  اليمنية  اللهجة  يف 
فهي تعين مشع العسل بعد تفريغ العسل منه )أرياين 1996: 

769(، )انظر جهف / جفف يف هذا البحث(.

ِخّله: الزبد يف غري مومسه بسبب هطول أمطار استثنائية فينتج . 74
يكون  األرض خمضرة  وإذا كانت  موعده،  غري  عنه عسل يف 

جبودة تضاهي جودة املوسم األبو )اخلريف(.

َمْجَنى: الرحيق، ومجعها جماين. . 75

ِعِلب: شجرة السدر. ومجها ُعُلوب، وتكثر هذه الشجرة يف . 76
احلقول  وتتخلل  النخيل،  أشجار  مع  إىل جنب  جنبا  الوادي 
ويستفاد  الدوعين،  للعسل  األساس  املصدر  وهي  الزراعية، 
من مثرها املسمى حمليا »الَدوم« ومفردها »َدُومه« ويتم تناوله 
بعد أن يتحول إىل اللون األمحر للداللة على النضج،  طازجاً 
أو  »َعو«،  ويسمى  أخضر  منوه  بداية  يف  لونه  يكون  حيث 
»احللبوب/احلالول/ لبها  املتضمنة  بنواته  وُيسحق  جيفف 

يف  حملياً  ويستخدم  »َحيِت«،  الناتج  اخلليط  ويسمى  احلاليل« 
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عالج اإلسهال بعد خلطه باملاء، أو يستخلص لب النواة ويباع 
وحده وله طعم لذيذ وميز، كما يستفاد من أوراقها يف صناعة 
»الُغسة: دقيق ورق السدر«، وتستخدم حملياً للشعر وللجسم، 
النحل  خاليا  صناعة  يف  سيقاهنا  من  يستفيدون  قدمياً  وكانوا 
)اجلبوح(، وتدخل أيضاً يف صناعة األخشاب املستخدمة يف 
عملية البناء الطيين التقليدي قبل أن يدخل اخلشب اخلارجي 
أبوه إال  املثل »ما يشبه  البناء املسمى حملياً حبري، ويقول  يف 
العلب« ويضرب يف التفاوت بني ثقافة األبناء واآلباء. ويقال 
الثابتة  الشجرة  ماشيتك هبذه  أربط  أي:  بِعِلب«  »رُُبط  أيضاً 
 :2001 )العامري  احلاجة  ألداء  الكفو  اختيار  يف  ويضرب 

.)87

)شكل 3( منوذج لبيت حضرمي اسفله النخيل والسدر )العلب(

َدبَاسة: وهي عملية استخراج أقراص العسل من اخللية يف مواسم . 77
التقليدية  الطريقة  تتم حسب  ومازالت  النّحالة،  لدى  معروفة 
وذلك باستخدام قطعة من شوال )حملياً: ُجونِية(، يتم إشعال 
دخان  إحداث  لغرض  اآلخر،  الطرف  وإمساك  طرفيها  أحد 
يتم به إبعاد النحل عن أقراص العسل، ليتسىن للنّحال قطعها 
باستخدام  النحل  تبقى من  ما  إبعاد  باستخدام سكني، ويتم 
بالكفني  أطرافها  فرك  يتم  خنيل صغرية خضراء،  سعفة  طرف 
لتصبح لينة ال يتضرر منها النحل عند إبعاده هبا عن أقراص 
العسل، ويتم قطع أقراص العسل اليت يتم إنتاجها أثناء املوسم 
املقطوع  العسل  ويوضع  القدمية،  األقراص  بقية  وترتك  فقط، 
يف صحن لفرزه، ليتم بعد ذلك تعليبه أو صبه، وعند العثور 
على قرص به يرقات يتم اقتصاص اجلزء احملتوي على العسل 
فقط، وترتك الريقات داخل اخللية، ويقوم هذه العملية أكثر من 

بينهم يف  فيما  النحالة  يتعاون  أو  شخص سواء كانوا شركاء، 
هذه العملية حبيث يتكفل أحدهم باستخراج العسل من اخللية 
الوقت  نفس  وتعليبه يف  بفرزه  اآلخر  ويقوم  الدبّاس،  ويسمى 
املعىن  بنفس  اجلبالية  يف  اللفظة  هذه  وترد  َقّرف. 

َ
امل ويسمى 

عسل/  مبسمى  ترد  )Johnstone 1981: 34(، كما 
الشاعر  وقال   .)35  :1982 بيستون   ( السبئية  يف  دبس 
باصره: يدبسون العسل يل يعرفوا جمناه *** كل شي يف زمان 
الغشم شونا لقيناه )بن سلمان 2007: 56(. والدبس أيضاً 
تدل  دبس  واللفظة   ،)392  :2008 التمر)بامطرف  عصري 

بشكل عام على استخالص السائل اللزج من اخلاليا.

َجَهف: الشمع الفارغ من العسل، ومجهعا َجُهوف/ َجُفوف، . 78
اخلشعة  من  املستخرج  القرص  أطراف  على  أيضاً  يطلق  وقد 
منظر  ذا  الشكل  دائري  القرص  جلعل  الدباسة  عملية  أثناء 
اجلفوف الحتوائها  األطفال  يُعطى  ما  وعادة  مرغوب،  مجايل 
على بعض العسل، ومنها الفعل »َجّهف ع النوب« أي أزال 
اجلفاف  اللفظ َجفَّ من  يكون أصل  الفارغة، ورمبا  األقراص 
جفاف الشمع من العسل، ولكن حتول حرف الفاء إىل حرف 
حضرموت  بدو  يف  األوىل  للمرة  نرصدها  لغوية  ظاهرة  اهلاء 

حسب ما نعلم.

)شكل 4( جهف: مشع العسل اخلايل من العسل
َمْكول: القطعة املشتعلة املنبعث منها الدخان، املستخدمة يف . 79

علمية الدباسة إلبعاد النحل، ويسميه البعض »كلثوم«، ومن 
 Johnstone( معاين اجلذر »ك و ل« يف اجلبالية إثارة الذعر
138 :1981(، فرمبا للفظة عالقة هبذا املعىن فتكون اسم آلة 

إلخافة النحل وإبعاده عن أقراص العسل.
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َمَنش: األداة املستخدمة إلبعاد النحل الذي يسارع اىل مص . 80
العسل عند بدء عملية اجلين »الدباسة«.

بلوهنا . 81 املتميزة  املوسم،  أثناء  املنتجة  الشمع  أقراص  َجَدد: 
األبيض، واليت يتحول لوهنا فيما بعد إىل اللون األسود تدرجيياً 
اللفظة  أن  »احللب«.ورمبا  الريقات  إنتاج  عملية  تكرر  بسبب 

أتت من املعىن الفصيح أي الشمع اجلديد.

َهَرُموز: السكني.. 82

بَِغية/ َخرفي/ ِسدر/ ِعلب: من مسميات أفضل أنواع العسل . 83
األمطار  موسم  بعد  يأيت  ألنه  العالية  اجلودة  ذو  الدوعين، 
حتيا  األرض«،  »الزبد«،و«تثور  الزهور  وتفتح  الُبو«ـ  »املوسم 
وتتفتح أزهارها، وقد يفّصله البعض على حنو خنب أول وخنب 
ثاين، وهذا ناتج عن استخراجه على مرحلتني »دباستني« يف 
موعدين يتأخر الثاين عن األول بعض الوقت، ويكون موسم 
توفره يف األسواق يف أواخر شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمرب، 

وقد قال الشاعر بوسبع: 
ذا قول جاين من جبوح النوب *** طعمه بغيه ع لساين

 يف الوقت هذا ضيعوا الرتتوب *** كيف البصر ياراس مايل.
 واللفة بغية رمبا هلا عالقة بالرغبة، فاللفظ بغى تعين أراد فرمبا أهنا 
تعين الشي املرغوب أو املطلوب، أما خريف فنسبة إىل فصل اخلريف، 
وسدر نسبة اىل شجرة السدر، وعلب نسبة اىل اسم الشجرة نفسها 
حملياً. وهناك اعتقاد شعيب كبري بالفوائد الطبية والعالجية هلذا النوع 

من العسل دعمها بعض الباحثني )انظر: خنبش 2008: 37(.

مربعي: عسل السدر الناتج يف فصل الربيع. . 84

مُسر، . 85 ومجعها  السمر،  أزهار شجرة  من  املنتج  العسل  ُسْمرة: 
اجلودة  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  يأيت  ولكنه  سنوياً  وينتج 

والرغبة، ويكون موسم توفره يف األسواق يف شهر مارس. 

َمْرية: عسل املراعي، ويتم إنتاجه على مدار العام من خالل . 86
تفتح أزهار أشجار حملية، ويسمى العسل املنتج بامسها. 

مجنى َضْبه أي املنتج من شجرة الَضِبينة ومجعها َضِبني ويكون . 87

صحية  فوائد  له  أن  األهايل  يعتقد  أبيض  املنتج  العسل  لون 
على  للمساعدة  أو  النفساء،  طهر  جبوانب  تتعلق  خاصة 
اإلجهاض حبيث يتم شرب كميات كبرية منه يف وقت قصري.

مجنى َرْصَعه: وينتج يف حالة هطول األمطار ومنو هذه الشجرة.	 

مجنى سيسبان: الناتج عن الشجرة اليت حتمل نفس املسمى.	 

مجنى َحَبَضه: ويشبه النوع املسمى »مربعي«. 	 

مجنى قـَْرَضه: الناتج من شجرة الَقرض.	 

الَكَتاده، ومجعها َكتاد، وميتاز 	  الناتج من شجرة  مجنى َشوُّه: 
بتصلبه السريع.

)شكل 5( زهرة شجرة الُسمره اليت ينتج عنها عسل السمره

َصال: نوع نادر من عسل املرتفعات، يعتقد أن له فوائد صحية . 88
لعالج الربو والبلغم. 

بيني: العسل البيين، مسمى آخر للعسل الناتج خارج املواسم . 89
املعروفة. 

اخللية . 90 تنظيف  أثناء  عليه  املتحصل  العسل  وهو  َتْخرِيب: 
استعداداً للموسم.
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َغِتيت: مسمى للعسل املصبوب »الصبيب« ذو جودة متدنية، . 91
مع  يغمس  أي  به«  »يـَُغت  اليومي  االستخدام  يف  يستعمل 

اخلبز.

بإغالقها . 92 النحل  يقوم  اليت  العسل  أقراص  َمصّلح:   / َمخّتم 
بالشمع وال يستخدمها، ويعد أجود األنواع ورغبة بني الناس، 

ومنها االسم ختتيم وهو انتهاء النحل من جتهيز العسل.

واملعبأ . 93 قـَُروف  ومجعها  »الشهد«،  الشمع  يف  العسل  قـََرف: 
التعليب  عملية  وتتم  »َقَصعة«،  ومفردها  »َقَصاع«  ُعلب  يف 
بوضع قرصني يف كل علبة بعضها فوق بعض، وعادة ما يكون 
القرص األعلى األفضل ألغراض تسويقية جتارية، وتقوم عائليّت 
بابقي وباجربان يف قرية ُصبيخ بالوادي األيسر«ليسر« بصناعة 
)بامطرف  عسل«  العسل  »قرف  املثل  يقول  وكما  القروف. 

.)277 :2008

)شكل 6( قرف عسل: العسل الشهد بعد تعليبه

َصِبيب: العسل املصوب املفرغ من الشمع، وتتم هذه العملية . 94
العسل يف قماش  أقراص  تقليدية تقوم على وضع  وفق طريقة 
أشعة  يف  وترتك  »مصب«،  إناء  يف  توضع  مث  ومن  شفاف، 
ويبقى  اإلناء  يف  العسل  فيذوب  للحرارة،  لتتعرض  الشمس 
الشمع يف القماش، ومن مث يؤخذ العسل السائل »الصبيب« 

فُيعلب يف جوالني وفق سعات خمتلفة ويُعرض للبيع.  

أسطواين . 95 حديدي  إناء  العسل.  صب  أداة  َمَصب: 
الشكل، حيتوي بداخله على صفائح مثقبة، تضيق هذه الثقوب 

كلما هبطت يف املصب بقصد غربلة وتصفية العسل.

مل . 96 الذي  الناقص  العسل  قرص  َتوِسيمة:  تـََعُلوقة/  َطرَحة/ 
يُِتم النحُل بناءه بعد، ومنها الفعل »َوّسم الُنوب« أي بدأ يف 

بناء قرص عسل جديد.

اخللية، . 97 جبدار  العسل  قرص  تربط  اليت  الشمعية  املادة  َعْروه: 
ومجعها َعَرين. 

وهو . 98 لالستعمال  الصاحل  غري  القدمي  العسل  ِكْبره:  َكَبر/ 
ذو لون أسود. 

لَُقط / َلُقوط: العسل املختار يف عملية الفرز بعد اجلين. . 99

نـَْفلة: بواقي العسل. ما يتبقى من العسل بعد فرزه بعد . 100
عملية الدباسة. 
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مقدمة

أصبحت صناعة السياحة واحدة من أكرب وأسرع الصناعات تطوراً 
ومنواً يف العامل. واهتمت الكثري من دول العامل هبذا القطاع وأعدت 
له التخطيط وهيأت له الفرص لالستثمار فيه على مجيع املستويات، 
يعتمد  اليت  الركائز  أهم  من  العامل  دول  من  السياحة يف كثري  ألن 
عليها الدخل القومي.  وجاءت السياحة الثقافية يف مقدمة اهتمام 
دواعي  بني  األوىل  املرتبة  حتتل  أهنا  ذلك  العامل.  دول  من  الكثري 
السفر والرتحال لقطاع كثري من السياح. وبرزت احلرف والصناعات 
التقليدية كمحور اقتصادي هام يف العديد من البلدان، وأخذت حيزاً 
السياحية  احلركة  من  جزءاً  وأصبحت  السياحي،  القطاع  يف  واسعاً 
الشعوب وتراثها اإلنساين، مبا حتمله  الثقافية، ذلك أهنا تثل هوية 
األمم  بني  التفاعل  نتيجة  مرتاكمة  حضارية  جذور  من  طياهتا  يف 

.)Yunis, 2008( والشعوب

والصناعات  احلرف  أن  على  القطاع  هذا  بدراسة  املهتمون  وجيمع 
التقليدية تتميز عن غريها من الصناعات واألنشطة اإلنسانية األخرى، 
االقتصادي  اجلانب  أوهلا  جوانب،  ثالثة  ذات  مكانة  تتخذ  بأهنا 
الذي يتمثل يف كون احلرف والصناعات التقليدية حتتل حموراً هاماً يف 
اهليكل االقتصادي وبالذات إنعاش االقتصاد مبا فيه استغالل املواد 
اخلام بطريقة مناسبة للبيئة، وثانيها اجلانب االجتماعي، املعتمد على 
استيعاب احلرف والصناعات التقليدية للطاقة العاملة وتقليص النزوح 

من الريف إىل املدينة، أما اجلانب الثالث فهو اجلانب الثقايف، والذي 
يهدف إىل احملافظة على اهلوية احلضارية واألصالة الوطنية اليت تستقي 

مكوناهتا من الرتاث الثقايف للبالد)التومي ،1993(.

هلذه  وتسويًقاً  وعناية  رعايًة  واملنظمات،  املؤسسات  نشطت  لقد 
الصناعات، حملياً ودولياً، ووضعت اخلطط واالسرتاتيجيات للمحافظة 
فأقامت  العصر.  ومتطلبات  يتالءم  مبا  وتطويره  الرتاث  هذا  على 
 International( العاملية  التجارة  مركز  مثل  الدولية  املنظمات 
اليونسكو  منظمة  مع  بالتعاون   )Trade Center- ITC
الكفيلة  الوسائل  لدراسة  التدريبية  والدورات  املؤترات  من  العديد 
والصناعات  اليدوية  للحرف  والتسويق  الرتويج  وسائل  بتطوير 
مهمة  التقليدية  والصناعات  واحلرف  العاملية.  التجارة  يف  التقليدية 
ولكن  عام،  بشكل  السياحة  تنمية  إمكانية  أجل  من  فقط  ليس 
احملليني،  للحرفيني  معقولة  مالية  فرص  توفري  أجل  من  مهمة  هي 
أصبحت  الدول،  من  ففي كثري  واالستدامة.  الثقايف،  والتجديد 
التقليدية وسيلة من وسائل خلق فرص عمل،  احلرف والصناعات 
وتقدم اجملتمع، واحلد من الفقر. لذلك فإن قطاع احلرف والصناعات 
سُتحسن  اليت  الدول  من  للعديد  اقتصادي  بتطور  يبشر  التقليدية 

توظيف هذا القطاع )القحطاين، 2006؛ اليونسكو ،1996(.

تقنيات  التقليدية تستخدم  إن معظم منتجات احلرف والصناعات 
بسيطة، ومواد خام حملية، باإلضافة إىل أهنا  تتطلب استثمار رأس 

ي
اث الثقا�ف ي ال�ت

ي الجامعة الأردنية وباحث �ف
*  أستاذ السياحة �ف

مستقبل الحرف والصناعات التقليدية في األردن وأهميتها في 
التنمية االقتصادية

محمود عرينات *

هتدف الدراسة إىل التعرف على واقع احلرف والصناعات التقليدية يف األردن من حيث أمهيتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملشاكل 
اليت تواجهها، هبدف الوصول إىل املقرتحات الضرورية لتطويرها. وقد توصلت الدراسة إىل ضرورة إجياد جهة رمسية حمَددة مسؤولة عن تنظيم 
وتطوير قطاع احلرف اليدوية يف األردن، من أجل توفري إطار عام للنهوض هبذا القطاع والذي يعترب من األولويات الواجب احلرص عليها 
لضمان ازدهار هذا القطاع احليوي مبا فيها املسامهة يف حتسني األوضاع املعيشية واالجتماعية واالقتصادية للحرفيني، من خالل توفري برامج 
التدريب الدورية هلم، ومِدهم مبستلزمات العون واملواد األولية، وتسويق منتجاهتم، باإلضافة إىل تشجيع االبتكار لديهم هبدف اإلبداع املتجدد 

يف هذا امليدان
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يواجهون  ال  واملنتجني  الصناعية،  املنتجات  مع  مقارنة  قليل  مال 
القليل من العوائق للدخول يف هذا القطاع، هذا باإلضافة إىل  إال 
 Gorman,(إمكانية إنتاج احلرف والصناعات التقليدية يف البيوت
السياحة  تعترب  الدول،  من  األردن كغريه  إن   .)et al., 2009
بالنسبة له مصدراً هاماً للدخل القومي، حيث تشري اإلحصائيات 
أن قطاع السياحة يساهم بنسبة %15  تقريباً من الناتج اإلمجايل 
األردن  ويف   .)Khamash and Alkhas, 2009(للبالد
جتربة  من  يتجزأ  ال  جزءاً  أيضاً  التقليدية  والصناعات  احلرف  تعترب 
والصناعات  احلرف  من  العديد  األردن  ميتلك  حيث  السائح، 
مت  وقد  وتارخيه.  البلد  ثقافة  تثل  اليت  والقيمة  اجلاذبة  التقليدية 
ولتوليد  التقاليد  هذه  استمرار  أجل  من  استثمارات كبرية  ختصيص 

الدخل من هذه األنشطة.

الحرف والصناعات التقليدية في األردن

يتمتع األردن برتاث ثقايف غين، لطاملا اجتذب السياح من مجيع أحناء 
العامل لزيارته مثل املواقع األثرية والتارخيية واملهرجانات واحلرف اليدوية 
يتعلق باحلرف والصناعات  الثقايف. وفيما  الرتاث  وغريها من موارد 
التقليدية فإن األردن ميتلك حرفاً وصناعات تقليدية كان هلا شأن 
واإلقتصادية  اإلجتماعية  للتحوالت  ونتيجة  أنه  إال  املاضي،  يف 
اإلمهال  من  والصناعات  احلرف  هذه  عانت  األردن،  شهدها  اليت 
لبعض الوقت، ما كان له األثر الكبري يف تراجعها. ارتبطت احلرف 
والصناعات التقليدية بنمط حياة الشعوب وبيئتها والنشاطات اليت 
تناغم  يف  وعاشت  ومواردها  البيئة  هذه  من  فاستفادت  تارسها، 
كامل معها. واألردن كغريه من دول املنطقة برع وظهر لديه حرف 
بالبساطة واإلتقان  ببيئته وتيزت  ارتبطت  تقليدية مجيلة  وصناعات 
واجلمال باإلضافة إىل االستفادة من املوارد املتاحة وحتويلها إىل قطع 

فنية يستعملها يف مجيع جوانب حياته البسيطة)الزعيب،2005(.

هبا  واملتاجرة  والشعبية  التقليدية  والصناعات  احلرف  نظام  وحبسب 
رقم 36 لسنة 2002 ، فقد اشتملت احلرف والصناعات التقليدية 
بصورة رئيسية يف اململكة األردنية اهلامشية  على كل من صناعة النسيج 
املنحوتات  املعادن،  تشكيل  التطريز،  املختلفة،  بأنواعها  التقليدية 
احلجرية، الصناعات اخلشبية، احلفر على اخلشب وتطعيمه، احلفر 

تشكيل  واخلزف،  الفخار  صناعة  األبيض،  واملعدن  النحاس  على 
بالرمل   الزخرفة  القش،  الغنم، حرفة  فراء  املزخرف،  اليدوي  الزجاج 
تشكيل  اجللدية،  الصناعات  الصدف،  امللونة،  الرمل  وزجاجات 
األحجار الكرمية، تعبئة املياه املقدسة، الفسيفساء، صناعة األدوات 
املوسيقية الشعبية، صناعة السيوف واخلناجر، إعداد اخلرائط والكتب 
السياحية واألثربة، نسج البسط والسجاد اليدوي وصناعة املالبس 
الرتاثية، وأي حرفة أخرى مقررة من قبل اللجان املعنية وموافقة وزير 

السياحة واآلثار عليها. 

نالحظ ما سبق، تنوع احلرف والصناعات التقليدية اليت يتم إنتاجها 
يف األردن، وال يوجد إال القليل من اإلحصائيات الرمسية عن قطاع 
هذا  أن  من  الرغم  على  األردن،  يف  التقليدية  والصناعات  احلرف 
القطاع يقدم فرصاً جيدة لتوليد الدخل يف القطاعات الرمسية وغري 

.)Mustafa, 2011( الرمسية

التقليدية  والصناعات  الحرف  لقطاع  الداعمة  الجهات 
في األردن

ال يوجد هناك جهة رمسية حمَددة مسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع 
وزارات  تعترب  حني  يف  األردن.  يف  التقليدية  والصناعات  احلرف 
السياحة واآلثار، والثقافة، والصناعة والتجارة، والتنمية اإلجتماعية 
وخاصة  الوزارات  هذه  وتلعب  القطاع.  هبذا  املعنية  الوزارات  هي 
القطاع،  تنظيم وتطوير هذا  أساسياً يف  السياحة واآلثار دوراً  وزارة 
حيث قامت  بدعم العديد من مشاريع احلرف والصناعات التقليدية 
لسنة   20 رقم  السياحة  لقانون  ووفقاَ   .)Mustafa, 2011(
وتطوير  إدارة  يف  مهماً  دوراَ  واآلثار  السياحة  لوزارة  فإن   ،1988
احلرف والصناعات التقليدية وتسويقها. وقد قامت الوزارة بإصدار 
والصناعات  احلرف  نظام  القطاع مها:  وتطوير هذا  لتنظيم  نظامني 
ونظام   ،2002 لسنة   36 رقم  هبا  واملتاجرة  والشعبية  التقليدية 
اجلمعية األردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وجتارها رقم 

38 لسنة 2002.

وينص نظام رقم 36 لسنة 2002 يف مادته الثالثة على أنه ُيشرتط 
يف الصناعة التقليدية أن تُزاول كمهنة رئيسية، وترتكز أساساً على 
العمل اليدوي، باإلضافة إىل أن هتدف إىل حتويل املادة األولية إىل 
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منتج مصّنع أو نصف مصّنع. كما تتحدث املادة اخلامسة من هذا 
والصناعات  احلرف  مؤسسات  ترخيص  وأسس  شروط  عن  النظام 
للحرف  متجراً  يؤسس  أن  يرغب  فيمن  ُيشرتط  حيث  التقليدية، 
يكون  وأن  مستقاًل،  متجراً  لديه  يكون  أن  التقليدية  والصناعات 
حسن السرية والسلوك وغري حمكوم عليه جبناية، باإلضافة إىل تقدمي 
تطّرق  تلقائياً. كما  جُتدد  أردين  دينار   500 مببلغ  بنكية  كفالة 
املتجر  مالك  هبا  يلتزم  أن  اليت جيب  األمور  بعض  إىل  النظام  هذا 
قطعة  على كل   « األردن  يف  »صنع  عبارة  وضع  مثل  مديره،  أو 
مصنوعة حملياً، ووضع السعر على كل قطعة معروضة، وأن ال تقل 
باإلضافة  معروضاته،  من  املعروضة عن 70%  احمللية  القطع  نسبة 
باإلضافة  املستوردة.  القطع  عن  معزولة  القطع  هذه  تكون  أن  إىل 
ُتثالن قطاع احلرف والصناعات  الوزارات فهناك مجعيتني  إىل هذه 
هذا  أداء  على  واإلشراف  التنظيم  حيث  من  األردن  يف  التقليدية 
احلرف  لصّناع  األردنية  اجلمعية  مها:  اجلمعيتان  وهاتان  القطاع، 
والشعبية  التقليدية  والصناعات  للحرف  األردنية  واجلمعية  اليدوية 
بعض  ذلك  إىل  ويضاف   .)Akhal,et al., 2008( وجتارها 
قطاع  تطوير  يف  دوراً كبرياً  لعبت  واليت  احلكومية  غري  املؤسسات 
املشاريع  إقامة  خالل  من  األردن  يف  التقليدية  والصناعات  احلرف 
املدرة للدخل يف املناطق الريفية. واهلدف العام هلذه املؤسسات هو 
املساعدة يف توليد الدخل والتوظيف. وهذه املؤسسات هي: اجلمعية 
امللكية حلماية الطبيعة، ومؤسسة نور احلسني، ومؤسسة هنر األردن، 

والصندوق اهلامشي األردين للتنمية البشرية.

رغم تعدد أمناط املؤسسات غري احلكومية واملساعدة اليت تقدمها، 
إال أن هناك كثري من املشاكل اليت تتعلق بفاعلية النظام املؤسسي. 
منسقة  غري  املؤسسات  هذه  جهود  أن  هي  الرئيسية  واملشكلة 
بواسطة خطة طويلة األمد ومهامها متشابكة. حيث أن مجيع هذه 
باإلضافة  اجلهود،  ونفس  التمويل  نفس  على  تتنافس  املؤسسات  
إىل أهنا تواجه عقبات خمتلفة فيما يتعلق بإجياد منافذ لبيع منتجاهتا 
. وهناك بعض املشاريع اليت مت تويلها ودعمها من قبل مؤسسات 
 )European Union-EU( خارجية مثل اإلحتاد األورويب
 United State Agency(الدويل لإلمناء  األمريكية  والوكالة 
 ، )for International Development-USAID
التقليدية، ولكن  ومت استثمار هذه املشاريع يف احلرف والصناعات 

.)Akhal,et al., 2008( .دون وجود خطة شاملة

ولعبت بعض اجلمعيات احمللية دورًا مهماً يف إشراك اجملتمعات احمللية 
عراق  سيدات  مجعية  مثل  التقليدية  والصناعات  احلرف  إنتاج  يف 
األمري للخزف والفخار والنسيج، ومجعية ضانا اليت تنتج األحجار 
الكرمية والفضة من املواد اخلام، ومجعية وادي رم اليت تنتج النحت 

.)Mustafa, 2011(احلجري واجللديات وغريها

التحديات التي تواجه قطاع الحرف والصناعات التقليدية 
في األردن

من  األردن  يف  التقليدية  والصناعات  احلرف  أمهية  من  الرغم  على 
حيث البعد االقتصادي واالجتماعي اللذان يتمثالن يف قدرة احلرف 
والصناعات التقليدية اهلائلة على توفري فرص العمل  لفئات اجملتمع 
ذكوراً وإناثاً، واملسامهة يف تنمية االقتصاد وتنشيط السياحة ، وعلى 
الرغم من أمهية احلرف والصناعات التقليدية من حيث البعد الثقايف 
اهلوية  من جوانب  تعكس جانباً  الوطين وكمرآة  الرتاث  من  كجزء 
الوطنية للبلد. إال أن هناك معيقات ومشاكل متعددة تواجه قطاع 
تطوره  تأخر  إىل  أدى  ما  األردن،  التقليدية يف  والصناعات  احلرف 
وتنظيمه وتطوير العاملني فيه. وفيما يلي سنتطرق إىل مناقشة عدد 

من التحديات الرئيسية اليت تواجه هذا القطاع.

تنمية . 1 تواجه  اليت  الصعوبات  من  إن  اإلدارية:  الجهة  غياب 
وتطوير احلرف والصناعات التقليدية تتمثل يف أن هذا القطاع 
يفتقر إىل وجود هيئة رمسية مشرفة تُنظم نشاطه وتتابع تطوراته، 
ما جعل القطاع جمزءاً ومشتتاً بني أكثر من جهة. حيث أن 
تعدد اجلهات املسؤولة عن هذا القطاع، دون أن تتحمل جهة 
واحدة مسؤولية واضحة عن واقعه ومستقبله وخاصة فيما يتعلق 
باجلوانب اإلدارية والتنظيمية واملالية وغريها، قد ُيشكل خطراً 

عليه بسبب غياب التخطيط والتنسيق.

غياب األنظمة والقوانين: إن عدم وجود تشريع يُنظم القطاع . 2
ويدعمه، تعترب من القضايا األساسية اليت تواجه قطاع احلرف 
املوجودة  أن األنظمة  التقليدية يف األردن، حيث  والصناعات 
محاية  حيث  من  القطاع،  هذا  حاجات  تُليب  وال  غري كافية 
وتعزيز هذه احلرف واحلفاظ على حقوق العاملني فيها ومحايتهم 
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واالرتقاء بصناعتهم، باإلضافة إىل غياب أي ضوابط ومعايري 
السترياد أو تصدير هذه املنتجات.

ضعف وسائل التسويق: تواجه املنتجات احلرفية احمللية صعوبة . 3
الشديد  التنافس  بسبب  وذلك  التسويق،  بعملية  يتعلق  فيما 
الصني  مثل  اخلارج  من  املستوردة  املنتجات  من  العادل  وغري 
واهلند، حيث مت إغراق احملالت السياحية مبثل هذه املنتجات، 
وُتشكل منتجات احلرف اليدوية املعروضة يف احملالت السياحية 
مبختلف مناطق اململكة خليطاً من املنتجات احلرفية املصنوعة 
حملياً من قبل احلرفيني األردنيني وأنواع عديدة مستوردة، حبيث 
يصعب يف كثري من األحيان الفصل بني هذه وتلك. كما أن 
املنتجات املستوردة ، إذا ما قورنت مبثيالهتا من املنتجات احمللية  
إىل  باإلضافة  أعلى،  بكثري، وجودة  أقل  أسعار  ذات  تكون  
تقليد  يتم  احلاالت  بعض  األكثر جاذبية، هذا ويف  التصاميم 
بكثري  أقل  بتكلفة  األردن  خارج  التقليدية  األردنية  التصاميم 
يتجه جتار  أن  )Akhal, et al.,2008(. هذا أدى إىل 
خارج  من  احلرفية  املنتجات  على  للحصول  والتجزئة  اجلملة 
األردن. األمر الذي ينعكس سلباً على تنمية وتطوير املنتجات 

احلرفية احمللية والعاملني فيها.

إن عدم تطبيق نظام احلرف والصناعات التقليدية والشعبية واملتاجرة 
هبا رقم 36 لسنة 2002    كان سبباً يف تفاقم املشكلة، حيث 
ينص هذا النظام يف مادته التاسعة على اإلجراءات اليت جيب اختاذها 
املؤسف  من  أنه  جند  ولكن  السياحية.  احملالت  أصحاب  قبل  من 
له ال يوجد التزام هبذا اخلصوص. خاصة فيما يتعلق بضرورة وضع 
ووضع  حملياً،  صنعت  قطعة  على كل  األردن(  يف  صنع   ( عالمة 
األسعار على مجيع القطع املعروضة. هذا باإلضافة إىل أن هذا النظام 
يشرتط على متاجر احلرف والصناعات التقليدية أن تكون 70% 
مستورد  من  تعرضه  ما  تتجاوز  وأال  حملية  منتجات  معروضاته  من 
أجنيب عن %30. وأن تكون املنتجات املستوردة معروضة يف مكان 

.)Mustafa, 2011(معزول عن املنتجات احمللية

والصناعات  احلرف  بتسويق  املتعلقة  القضايا  أهم  من  أن  كما 
التقليدية هي التصاميم والطرق املتبعة يف اإلنتاج، حيث ُيالحظ أن 
أغلبه ال يساير  اليوم يف  التقليدية  يُنتج من احلرف والصناعات  ما 

األذواق العصرية، وباستثناء القليل من التصاميم فإن أغلب التصاميم 
املنتجات  تقليد  إىل  احلرفيني  من  العديد  يعمد  الطراز، كما  قدمية 
املوجودة يف السوق أو كما ذكرنا سابقاً إنتاج قطع شبيهة باملنتجات 
األردنية يف دول آسيا. وهذا أدى إىل اصطدامها بعقبات التسويق. 
يف  اليدوية  احلرف  إنتاج  يف  املستخدمة  واألدوات  الطرق  أن  كما 
إىل  أدى  الذي  األمر  فعالة،  غري  أو  قدمية  هي  املشاغل  من  كثري 
على  سلباً  ينعكس  ما  التكاليف،  وزيادة  اجلودة  مستوى  اخنفاض 

عملية التسويق )الوكالة األمريكية لإلمناء الدويل، 2009(.

املواد . 4 توفري  يف  عديدة  صعوبات  هناك  الخام:  المواد  نقص 
اخلام جبودة عالية وأسعار مقبولة، حيث أن معظم املواد اخلام يف 
األردن يتم استريادها، وتكون عالية الثمن وتفتقر إىل اجلودة وال 
تتوفر باستمرار، هذا باإلضافة إىل ارتفاع رسوم ضريبة الدخل 
واملبيعات وضريبة اجلمارك  على املواد املستخدمة يف املنتجات 
يعيق  ما   ،)2009 الدويل،  لإلمناء  األمريكية  )الوكالة  احلرفية 
انتشار املنتجات األردنية يف األسواق وتسويقها نتيجة ارتفاع 
أسعارها، ما يدفع التاجر إىل استرياد منتجات أجنبية بأسعار 

أقل.

صعوبة الحصول على التمويل:  من الناحية التمويلية، يفتقر . 5
احلصول  يف  صعوبة  يواجه  حيث  املادي،  الدعم  إىل  القطاع 
على التمويل من البنوك  والقطاع اخلاص واملؤسسات التمويلية، 
األمر الذي يؤدي إىل عدم قدرة هذا القطاع على تلبية طلب 

السوق والنمو )الوكالة األمريكية لإلمناء الدويل، 2009(.

ندرة التوثيق والبحوث:  من التحديات األخرى اليت تواجه . 6
والصناعات  للحرف  والتوثيق  البحوث  ندرة  هو  القطاع  هذا 
التقليدية من حيث تصنيفها، وخصائصها، وتطورها، وأمهيتها 
بالنسبة للرتاث الثقايف األردين )Qattan, 2009(، األمر 
توفر معلومات شاملة وكافية من خالل  الذي أدى إىل عدم 
قاعدة بيانات هلذا القطاع والعاملني فيه. كما أن هناك غياب 
للبحوث والدراسات العلمية ذات العالقة باحلرف والصناعات 
تقام يف  اليت  الندوات واملؤترات  قلة  باإلضافة إىل  التقليدية ، 
اململكة واليت تُركز على احلرف والصناعات التقليدية ومشاكلها 

وسبل تنميتها.
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املتوفرة يوجد يف . 7 الدراسات  التدريب: حسب  تدني مستوى 
يف  احلرفيون  وُيشكل  احلرفيني،  من  به  بأس  ال  عدد  األردن 
األردن شرحية اجتماعية تُعاين من عدد من املشاكل أمهها تدين 
مستوى التدريب، حيث أن معظم احلرفيني يعانون من اخنفاض 
مستوى التدريب ما ينعكس سلباً على مستوى مهاراهتم وتطوير 
احلكومية  اجلهات  قلة  إىل  ذلك  السبب يف  ويعود  منتجاهتم، 
وغري احلكومية اليت تُقدم للحرفيني دورات تدريبية، كما أنه ال 
يوجد هناك برامج تدريبية لتطوير اجلودة يف املنتجات احلرفية. 
املنتجات احلرفية وتسويقها  قلة اخلربة يف عرض  باإلضافة إىل 

)الوكالة األمريكية لإلمناء الدويل،2009(.

غياب برامج التوعية والتعريف: لقد أدى عدم اهتمام وسائل . 8
التقليدية  والصناعات  باحلرف  بالتعريف  املختلفة  اإلعالم 
والصناعات  احلرف  بأمهية  التوعية  برامج  وقلة  ومنتجاهتا، 
إقبال  عدم  إىل  واالقتصادية،  الثقافية  الناحية  من  التقليدية 
قبل  من  حىت  اليدوية  احلرف  مارسة  على  اجلديدة  األجيال 
النظرة  إىل  ذلك  يف  السبب  يعود  وقد  العمل،  عن  العاطلني 

الدونية من قبل بعض فئات اجملتمع للعاملني يف هذا القطاع.

التوصيات
ال ميكن تصور إمكانية النهوض باحلرف والصناعات التقليدية من 
أجل حتقيق التنمية الذاتية يف اجملتمع األردين إال يف ظل سياسات 
مالئمة تعمل من ناحية على توفري اآلليات الالزمة لتوجيه هذا القطاع 
احليوي من االقتصاد القومي يف ظل الظروف القائمة وجهة سليمة، 
وتعمل من ناحية أخرى على حشد وتوجيه املوارد واجلهود مبا يتفق 
مع تعظيم االستفادة من هذا القطاع يف التنمية الذاتية للمجتمعات 
احمللية. ومن أجل حتقيق هذه السياسات فإن إتباع التوصيات املذكورة 

أدناه قد يساهم يف حتقيق أهداف هذه السياسات:

وتوحيد . 1 وتنسيق  تنظيم  على  تعمل  مشرفة  واحدة  إجياد جهة 
وصياغة  اجلهات  باقي  مع  القطاع  هبذا  املتعلقة  اجلهود 
باحلرف  املتعلقة  والربامج  والسياسات  االسرتاتيجيات 
والتنظيم  املتابعة  عن  مسؤولة  وتكون  التقليدية  والصناعات 
هلذا القطاع وإدماجه يف االقتصاد الوطين واالهتمام باألنشطة 
البحثية لالحتياجات احلالية واملستقبلية وتوفري خدمات التوجيه 

واإلرشاد واإلشراف على مراكز تدريبية هلذه احلرف، خللق فرص 
عمل حقيقية وتطوير احلرف والصناعات التقليدية. وجيب أن 
تكون هذه اجلهة املعنية ذات إستقالل إداري ومايل، وأن تكون 
مثل  الدولة  يف  مرجعية حكومية  مظلة  الوقت حتت  نفس  يف 
وزارة السياحة واآلثار، حىت تستطيع أن تقوم بعملها بالفاعلية 
املطلوبة، والتفرغ خلدمة هذا القطاع الذي يرتبط يف آن واحد، 
بالرتاث والثقافة، وباحلياة االجتماعية واالقتصادية ويتعامل مع 

فئات خاصة من اجملتمع.

التقليدية . 2 والصناعات  للحرف  قانون  استصدار  املهم  من 
األردنية، حبيث يكون تابع لوزارة السياحة واآلثار.  يُنظم عمل 
هلا، وُيشجع  قانونياً  إطاراً  التقليدية ويوفر  احلرف والصناعات 
احلرفيني األردنيني ويكفل احلماية حلقوقهم، ويُعزز إنتاج احلرف 
اليدوية األردنية ومحايتها من املنتجات احلرفية املستوردة. كما 
حبيث  وتطبيقه،   2002 لسنة   36 رقم  النظام  تعديل  جيب 
يوفر مرونة يف تعريف احلرف والصناعات التقليدية ، وُيشجع 
على اإلبداع واالبتكار، ويُقدم احلوافز لتجار التجزئة من أجل 

تشجيعهم على دعم املنتجات احلرفية األردنية.

ُتثل سياسة الرتويج يف جمال احلرف والصناعات التقليدية أمراً . 3
تسويق  يف  تساهم  اليت  الرئيسية  الوسيلة  يعترب  حيث  هاماً، 
احلرف والصناعات التقليدية. لذا ال بد من وضع برامج تروجيية 
احمللي  املستوى  على  ومرئية(  ومسموعة  مقروءة   ( وتسويقية 
والعاملي. باإلضافة إىل إقامة املعارض الدائمة وإقامة سوق شعيب 
يف كل منطقة أو حمافظة يتم فيها مارسة احلرف والصناعات 
التسويق،  التقليدية وبيعها. لقد دخلت اإلنرتنت على ميدان 
ووفرت للسائح معلومات وفرية عن األماكن اليت يزورها، وعن 
استحداث  فإن  لذلك  الثقافية.  ومنتجاهتا  وتقاليدها  عاداهتا 
احلرفية من  املنتجات  لبيع  برنامج  اإلنرتنت وعمل  موقع على 
خالهلا سيساعد كثرياً يف التسويق والرتويج للحرف والصناعات 
التقليدية احمللية. كما جيب على احلكومة وضع خطة تدرجيية 
للحد من استرياد املنتجات احلرفية األجنبية والعمل على ترويج 
يلتزم  أن  احمللية. وجيب  التقليدية  والصناعات  احلرف  وتسويق 
أصحاب احملالت السياحية بعرض ما نسبته %70 من احلرف 
والصناعات التقليدية احمللية على األقل من املنتجات املعروضة 
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وذلك وفقاً للنظام رقم 36 لسنة 2002 ، حيث يُعترب ذلك 
احلرفية  للمنتجات  والتسويق  الرتويج  عناصر  من  هاماً  عنصراً 
احمللية. هذا باإلضافة إىل ضرورة االهتمام بالتغليف اجليد وطرق 
العرض واالهتمام بوضع عالمة “صنع يف األردن”. كما ميكن 
تنظيم برامج تنافسية للحرفيني، حلثهم على االبتكار واإلبداع يف 
تنمية احلرف والصناعات التقليدية، وتقدمي حوافز عالية لدفعهم 
للمشاركة هبا، والوصول إىل قطع متميزة ومتجددة دائماً يف هذا 
احلريف  واإلبداع  لالبتكار  وطنية  جائزة  تنظيم   وميكن  اجملال. 
على  احلرفيني  هبدف حث   ، ميز  حريف  بعمل  قام  من  لكل 
مواصلة روح االبتكار وتشجيع حركة اإلبداع واستمرار العطاء 
به  يقومون  الذي  اهلام  والدور  للحرفيني  االهتمام  ولفت  فيه، 
باإلضافة إىل ضرورة  الرتاثية. هذا  للمحافظة على اإلبداعات 

عمل يوم وطين للحرف والصناعات التقليدية.   

ضرورة البحث عن وسائل لتوفري املواد اخلام حملياً، اليت حيتاجها . 4
احلرفيون من أجل التخلص من االعتماد على استرياد بعضها، 
ذلك  حتقيق  وميكن  املنتج.  سعر  ارتفاع  يف  يؤثر  الذي  األمر 
عن طريق إنشاء مجعيات حملية هتتم بتوريد املواد اخلام وتصدير 

املنتجات. 

احلاجة إىل إنشاء صندوق وطين لدعم وتويل احلرف والصناعات . 5
السياحة  وزارة  مثل  املعنية  الوزارات  علية  ُتشرف  التقليدية 
واآلثار، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الثقافة، ووزارة التنمية 
التسهيالت  بتقدمي  الصندوق  هذا  يقوم  حبيث  االجتماعية. 
الالزمة لعملية االقرتاض للحرفيني. كما جيب تشجيع القطاع 
والعمل  فيها  واالستثمار  احلرفية  املنتجات  دعم  على  اخلاص 
على تنميتها وتطويرها. وجيب التنسيق مع البنوك واملؤسسات 
احلرف  لتمويل  اإلقراض  جمال  يف  والداعمة  املتخصصة  املالية 
والصناعات التقليدية بشروط مّيسرة وأن يتضمن التمويل حوافز 

مشجعة جتعل احلريف يُقبل على استخدامه واالستفادة منه.

احلرف . 6 وحبوث  لدراسات  وطين  مركز  تأسيس  املهم  من 
والصناعات التقليدية ، تكون مهمته التوثيق واإلبداع واالبتكار 
مبجال  اخلاصة  الدراسات  وإجناز  املنتج،  وتطوير  والتصميم 
احلرف اليدوية. كما جيب إنشاء قاعدة بيانات إلكرتونية تشتمل 

على مجيع املعلومات الكافية والشاملة عن احلرف والصناعات 
التقليدية واحلرفيني. كما جيب دعم وتشجيع البحوث العلمية 
املتخصصة يف كافة اجملاالت اليت هلا عالقة باحلرف والصناعات 
إىل  باإلضافة  عليها،  القائمة  واملؤسسات  واحلرفيني  التقليدية 
فيما  واجلامعات  الثقافية  املؤسسات  مع  تعاون  وجود  ضرورة 

يتعلق بتطوير املنتجات احلرفية وتنميتها. 

اليت تعتمد عليها خطة . 7 العناصر األساسية  التدريب من  يُعترب 
وسيلة  يعترب  حيث   ، التقليدية  والصناعات  باحلرف  النهوض 
لتنمية هذا القطاع، وذلك عن طريق إكساب احلريف  ضرورية 
عالية  وجودة  قيمة  ذا  إنتاج  إىل  للوصول  الالزمة  املهارات 
من  لذلك  السوق.  ومتطلبات  املستهلكني  أذواق  مع  تتالءم 
جمال  يف  واإلبداع  والتعليم  للتدريب  مراكز  إنشاء  الضروري 
احلرف والصناعات التقليدية. باإلضافة إىل ضرورة استحداث 
برامج تدريب متكاملة للحرفيني من أجل تقوية ورفع مستوى 
العالقة لالطالع على  مؤهالهتم، والتنسيق مع اجلهات ذات 
والتصميم،  املواد،  جماالت  يف  احلديثة  التكنولوجيا  وسائل 
واملعلومات، واألدوات، والتسعري، والتكاليف، وقضايا الضرائب 

وغريها، واليت تساعد يف تطوير ورفع كمية اإلنتاج. 

كما ذكر سابقاً فإن وسائل اإلعالم املختلفة تلعب دوراً هاماً . 8
يف التعريف والتوعية بأمهية املنتجات احلرفية من جوانبها الثقافية 
واالقتصادية، لذلك فإنه من الضروري وضع اسرتاتيجية إعالمية 
دعائية مقروءة ومسموعة ومرئية للتعريف باحلرف والصناعات 
التقليدية احمللية يف الداخل واخلارج وتنفيذها. كما جيب وضع 
باحلرف  دورية خاصة  ومعارض  دائمة  معارض  إلقامة  برنامج 
املشاركة  إىل  باإلضافة  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  اليدوية 
يف معارض احلرف والصناعات التقليدية العربية والعاملية. كما 
عرض  أجل  من  والرتاثية  األثرية  املواقع  من  االستفادة  مُيكن 
املنتجات احلرفية فيها. وميكن إدراج مواضيع ثقافية وتراثية عن 
احلرف والصناعات التقليدية يف املناهج املدرسية املختلفة. هذا 
باإلضافة إىل ضرورة إنشاء موقع إلكرتوين رمسي وذلك للتعريف 
هبا عاملياً. وقد ُيستغل هذا املوقع حبيث يوفر خدمات هلا عالقة 

بالتعاقد والتصدير للخارج.

ي التنمية القتصادية
ي الأردن وأهميتها �ف
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المشهد األول :الخاطب والمخطوبة:

الزواج  تبدأ فكرة  العشرين  بعيد  أو  قبيل  الفىت ويصبح شاباً.  يكرب 
مبداعبة خياله. يتحرج من البوح هبا أمام والده يف الغالب. يتحدث 
غري  الوالدين  إىل  الفكرة  تصل  والده.  صديق  أو  والدته  إىل  هبا 
الزواج  زواجه؛  ضرورة  يف  فّكرا  قد  يكونان  بدورمها  فهما  مفاجئة. 
وتبدأ  خلقه.  يف  اهلل  سنة  الزواج  الزلل,  من  عصمة  الزواج  سرتة, 
عملية االختيار. فاألم تريد له خطيبة من بنات أختها. الوالد يريد 
أصدقائه  أحد  بنات  من  تكون  أن  ويفضل  أصول  ابنة  خطيبة  له 
املقربني، والشاب يريد عروساً وحسب، هذا إذا مل يكن قد ملح فتاة 
أعجبته هنا أو هناك. ولنفرتض أن اسم العريس هو سامل واسم والده 
الشد  ويتواصل  املخاضات  تتواصل  مشايخ.  والدته  واسم  عثمان, 
واجلذب بني األطراف الثالثة. قد يكون هناك طرف رابع هو أحد 
أشقاء سامل أو شقيقاته أو عماته. ولكن تأثري هذا الطرف يكون 
حمدوداً. مث حيسم املوقف من خالل اعتبارات تتعلق باملهر واملكانة 
االجتماعية وحتقق شروط البدل. والبدل هو أن يكون للفتاة املختارة 
شقيق يرغب بالزواج ويكون مناسباً للزواج من أخت سامل. فتكون 
البدل هذه كانت  منهما. وحالة  تلك دون مهر ألي  مقابل  هذه 
للمصاهرة؛  مهمني  شرطني  حتقق  ألهنا  واسع،  نطاق  على  سائدة 
األول هو انتفاء املهر الذي كان ال ميلكه إال القلة من أثرياء القرية، 
والثاين هو تكني أواصر املصاهرة بني األسرتني. ولنفرض أن ساملاً 
هذا وأهله قد اختاروا املصاهرة مع أسرة فاحل املعروف بأيب ناصر والد 
اخلطيبة املختارة له، ولنفرض أن امسها هو كوكب, ولنفرض أن اسم 
أمها هو مهرة. ويتم االتفاق من خالل وسيط مقبول لدى الطرفني 
ومن خالل وجهاء القرية. كما يتم بدعم خفي من القطاع النسائي 
املعين باملوضوع, إىل أن يتم االتفاق والتفاهم على كل شيء و«عقد 

العقد« ليصبح سامل وكوكب خاطبني.

وبعد أن يكتب الكتاب املسمى آنذاك:«عقد العقد« يبدأ الطرفان 
االستعداد للعرس حسبما تقتضيه مصلحة وظروف الطرفني. وعلى 
األغلب كانت فرتة اخلطوبة تتد من ستة أشهر إىل عامني حسب 
ظروف أهل العريس وقدراهتم املالية, ويف الغالب يكون التأخري انتظاراً 
ملوسم القمح أو الزيتون يف فصلي الصيف أو اخلريف. وخالل فرتة 
اخلطوبة هذه يبدأ اخلطيب بالرتدد على بيت اخلطيبة على أمل أن 
يراها أو يكلِّمها. ولكنها يف الغالب ال تكِّنه من ذلك. فهي سرعان 
ما ختتفي حني تسمع خطواته. يبدأ هو باختالس النظر عساه يراها 
أو يلقي عليها حتية خجلى. ولكنه غالباً ما يفشل. ويف املقابل هي 
حتاول ولكن جبرأة أقل أن تلمحه ولو للحظات لرتى ذلك الرجل 
الذي اختارها دون غريها من بنات القرية. هذه اللمحات املتبادلة 
هي كل ما ميكن جنيه من احملاوالت احلثيثة للطرفني لريى كل منهما 
اآلخر. وتر األيام واألشهر على حلم لذيذ ال ميكن أن يشعر به أو 
الذين يذهبون مع خطيباهتم إىل السينما أو املطعم.  يصفه أولئك 
أو جيلسان معاً يف منزل اخلطيبة حتت رقابة سطحية حبجة تركهما 
ليتعرفا إىل بعضهما قبل الزواج خمتلفني تاماً عن حظ كوكب وسامل.

المشهد الثاني: قبيل الزفاف. 

وعلى  عادية,  غري  حركة  البيتني  يف  فتدب  الزفاف  موعد  يتحدد 
األخص يف بيت العروس. حيث تبدأ األم حركة نشاط غري معتادة. 
للفرشات  املستعملة  األقمشة  من  أنواع كثرية  البيت  إىل  تتدفق 
الذي  والقطن  الصوف  أكوام من  تشاَهد  والوسائد. كما  واللحف 
أقمشة معدَّة  البيت  إىل  تعرب  فُرش وثرية. مث  إىل  األيام  يتحول مع 
ملالبس العروس ولقريباهتا. للعمة واخلالة واألم واألخت. وقد يوصى 
على بعض املالبس كدوامر احلرير من الشام، وكذلك العباءة املعدة 
لتدثَّر هبا العروس عند خروجها من بيت أهلها. وهناك احلطة احلمراء 

من محافظة عجلون: سيناريو عرس أردني في خمسينيات القرن 
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املقصبة اليت قد يؤتى هبا من الشام أيضاً. أو من تاجر يتعامل مبثل 
هذه األصناف من األقمشة. كما حيضر من مكان خاص يف املدينة 
صندوق خشيب مبقاس 1يف2مرت لتضع فيه العروس أشياءها: أمشاط 
ومالبس  حريرية،  شرائط  ُبَكل,  مكاحل, كرميات،  عطر،  عظم، 
الفرش  مع  اجلديدة  العروس  دار  إىل  وينقل  بقفل  يغلق  خاصة، مث 

واللحف والوسائد قبيل يوم الزفاف.

وما أن يعلن يوم الزفاف حىت تبدأ السهرات الليلية مدة ثالثة أيام؛ إذ 
مع حلول املساء يتجمع عدد من الشباب يف مكان ما مث يتحركون 
باجتاه ساحة أقرب ما تكون من أهل العريس وهم يرددون األهازيج 
إذا كانت يف عهد امللك املؤسس عبد اهلل األول بن احلسني  طيب 

اهلل ثراه

هبت النار من راس اخلروبة         وابو طالل يا حامي العروبة
هبت النار والــبارود يغنا         وابو طالل يا حــامي وطنا

وإذا كان العرس يف عهد امللك حسني طيب اهلل ثراه فإن األهزوجة 
تكون:

هبت النار من راس اخلروبه    وامللك حسني يا حامي العروبه
هبت النار والبـــارود يغنا    وامللك حسني يا حامي وطنا 

 وما أن يصلوا إىل الساحة حىت تنضم إليهم مجوع من خمتلف حارات 
على  االصطفاف  وهي  تسمى:«السحجة«  عملية  ويبدأون  القرية 
غري  مههمات  مع  بعضهما  على  بالكفني  الضرب  مث  قوس  شكل 
مفهومة املعىن مثل :«هاويلح هاويلح« يرددوهنا وهم يواصلون ضرب 
األكف. وتستمر هذه السحجة إىل ما قبيل منتصف الليل بقليل. 
وقد تتخلل السحجة فواصل يعمد فيها الساحجون إىل فاصل راحة 
فيه  يبثون  ما  منها  اليت  باألهازيج  الفاصل  هذا  فيملؤون  ألكفهم 

أشواقهم إىل الطري، ويناجون أوصاف احلبيبة املتخيلة:

وعيوهنا يا طـري وتقول فنجان    فنجان ومن القــــهاوي منتليه
وهنودها يا طــري وتقول رمان    رمانة على امـــــها مســــــتويه

وشعورها يا طري وتقول حنشان   حنشان بارض اخلال هاشن عـليه 
وأحياناً تشتد وترية السحجة حينما تعرب إىل الصفوف امرأة ملفعة 
مبالبس ثقيلة وتبدأ مبشاغلة الشباب وهي تتمايل أمامهم فيزدادون 

محاساً لبضع دقائق فقط. وغالباً ما تكون هذه املرأة هي أم العريس أو 
عمته أو خالته. وهي تسمى يف بعض املناطق من األردن :«احلاشي« 
اليت تنوسط  املرأة  اللفظة تطلق على  وأنا مل أمسع يف منطقتنا هبذه 
السحجة. وباملناسبة وهذا  أداء  يف  لتزيدهم محاساً  الرجال وترقص 
مهم جداً: أهل العروس ال يشاركون يف فعالية من فعالية العرس. وال 
خيرجون من بيوهتم وال يتفرجون على السهرات حبال من األحوال، 

بل يكونون منكفئني على أنفسهم وكأهنم خجلون ما جيري.

تستمر السحجة لثالثة أيام. وقبل انتهائها توقد النار ويوضع عليه 
قدر ماء كبري لعمل الشاي، بينما تكون فقرة أخرى وأخرية قد بدأت 
املعروفني احملرتفني  الشباب  يتصدَّرها جمموعة من  اليت  الدبكة  وهي 
يف فن الدبكة. فيبدؤون بتقدمي عرض رائع على أنغام الشبابة اليت 
النغم  يتمايل مع  الدبكة وهو  يتوسط  الذي  تنطلق من فم عازفها 
الشبابة  على عزف  متمرساً  الشبابة هذا حمرتفاً  طرباً.ويكون عازف 
دون أن يرافقها غناء. ويف الغالب يكون اللحن املعزوف للدبكة هو 
»على دلعونا« أو »يا زريف الطول«. وغالباً ما يكون العازف راعي 
أغنام؛ إذ يتميز الرعاة بإجادة العزف على الشبابة اليت أتقنوها وهم 
الدبكة  التالل. وتستمر هذه  السهول وبني  بأغنامهم يف  يسرحون 
نصف ساعة على األقل ينفرط بعدها عقد الدبكة وخيتلط الصغار 
بالكبار، ويبدأون بشرب الشاي مث ينفضون إىل بيوهتم.وهذه الفعالية 
الثالث فيختلف عن سابقيه؛ إذ بعد  اليوم  أيام. أما  تستمر لثالثة 
انقضاء الدبكة وشرب الشاي تتوجه جمموعة من الشباب إىل منزل 

العريس ملهمة أخرى تستمر حىت الصباح. 

وهذه املهمة هي إعداد طعام الغداء ليوم العرس؛ إذ تذبح الذبائح 
ويتم سلخها وتقطيع حلومها ووضعها يف قدور كبرية. وتكون هناك 
ورشة عمل: فريق يذبح الذبائح وفريق يسلخها ويقطعها ويضعها يف 
القدور، وفريق يشعل النار حتتها، بينما يقوم فريق آخر بسلق مادة 
الرز بكميات كبرية تكفي لصناعة 50-100 منسف. ومن اجلدير 
بالذكر أن الشباب وحدهم هم الذين يقومون هبذا العمل دون أن 
تتدخل فيه النساء. وحينما يقدَّم الغداء يف اليوم التايل يطلق عليه 
اسم :«القرا« فيقول الناس لبعضهم اتفضلوا على »اقرا أبو سامل«. 
التايل،  اليوم  حىت ضحى  الليل  طوال  الشاق  العمل  هذا  ويستمر 
مكتوبة  دعوة  دون  إليه  وحيضر  الظهرية  عند  الطعام  يقدَّم  حيث 
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معظم أهل القرية، فيأكلون ويباركون، مث يستعدون للمرحلة التالية 
أو املشهد التايل.

المشهد الثالث: حمام العريس وزفَّته.

املكان الذي كنت أشاهده يف تلك الفرتة والذي يستحم فيه العريس 
هو مكان مكشوف خارج القرية. كان املكان على شكل كهف قليل 
العمق على شكل طور حجري يقي من الرياح وعيون الناظرين إىل 
العريس. وتكون البداية حينما يصحب العريس صفوة من أصدقائه 
إىل ذلك املكان فيوقدون النار ويضعون قدراً من املاء عليه. مث يؤتى 
أي  :«ملَسك«  اسم  عليه  ويطلق  والصابون  الليفة  احلمام:  بلوازم 
خيالطه املسك. وكان هذا االسم يقتصر على نوع معروف آنذاك وال 
يزال من الصابون امسه : »لوكس« وكذلك حتضر زجاجات العطر. 
فيحمَّم  بالعريس  يؤتى  إعداد كل شيء  من  الشباب  ينتهي  وحني 
ويلبس املالبس اليت تكون قد أعدت خصيصاً له وهي يف الغالب 
وأسفل  سوداء،  خبطوط  مقلم  أبيض  نوع  من  املصنوعة  »الدمياية 
منها قميص عادي ولباس أبيض طويل، وعلى الرأس يلبس الشورة 
البيضاء اليت يطلق عليها: »شورة بالبل خيطني خبيط« وفوقها عقال 
مرعز فاخر. كما يلبس حذاء جديداً مع أو بدون جوارب، مث توضع 
على كتفيه عباءة مقصبة قد يُلِبسه إياها أحد جريانه أو أحبته، وقد 
تكون جزءاً من جهاز العريس. وحينما يكتمل هندامه يتحرك موكبه 
من باب الكهف ليطل على املشاركني الذين ينتظرونه يف مكان غري 

بعيد والشباب يهزجون:

اهلل والنيب صلوا عليه طلع الزين من احلمام 
والعطر رشوا عليه طلع الزين من احلمام 

إذ  بالعطر؛  برشه  الشباب  يبدأ  حىت  خطوات  بضع  يسري  أن  وما 
حنن  وكنا  حوله.  من  وعلى  عليه  وترش  زجاجة  من  أكثر  تفتح 
أوحى  وقد  املرشوش.  العطر  من  قطرة  علينا  لتقع  نتسابق  الصغار 
إيلَّ هذا املشهد باستلهام قصة قصرية امسها:«زهرة النرجس منشورة 
العريس الذي يسري على  الكاملة. ونعود إىل  القصصية  يف أعمايل 
موكب حيف به الشباب من األهل واألصدقاء وسط إطالق كثيف 
للرصاص تعبرياً عن الفرح. ويف مكان سهلي قريب من املكان يقوم 
مجاعة من أصحاب اخليول بالسباق الودي مشاركة للعريس وأهله 

يف فرحهم. وأذكر أنين يف أواخر اخلمسينيات قد شاركت يف هذا 
السباق على فرس أيب دون أن يعلم, مث أعدت الفرس إىل مكاهنا. 
وحينما عرف مبا فعلته تلَّكين خوف شديد، ولكنين فوجئت أنه قد 
أثىن عليَّ ورأيت ومضات الفرح والفخر األبوي الكامن يف أعماقه.

ولكنه ظل حذراً من مشاركيت مرة أخرى خوفاً علّي.

ويسري موكب العريس متبوعاً بكل أهل القرية من الرجال واألطفال 
يغنون ويهزجون:

زين الشباب عــريسنا عريسنا زين الشباب 
رفايقك على الطــريق يا سامل حنا عـزوتك  

ونغين وندبك يا الصديق  جينا نكمل فرحــتك  

أما النساء فيكن مشغوالت بإعداد العروس وتزيينها ومساعدهتا يف 
ارتداء مالبسها اجلديدة املزينة باحلطة والدامر. وتكون هناك عباءة 
أبيها،  بيت  من  قبل خروجها  العروس  على  لوضعها  معدة  مقصبة 

وهن يغنني:

اهلوا الشــمايل غري اللونا على دلعونا على دلعـــونا 
غريت حايل البنت الــمزيونه اهلوا الشمايل غري يل حايل 
صارو يطــلبوا بالبنت ميتني على دلعونا يا مدلعــنيتني 

واللي ما معه يسكرت من هونا امليه مقــدم وامليه بالدين 

ال نعرف ماذا يدور عند النساء، وعلينا أن نظل مع العريس وهو يتقدم 
مبوكبه اجلماهريي إىل سرادق واسع، وغالباً ما يكون بيت شعر أو بيت 
واسع لوالده أو أحد أعمامه أو أصدقائه املقربني، مث جيلس على فراش 

وثري أُعد له وحوله جمموعة كبري من أهل قريته.

المشهد الرابع: النقوط.

للنقوط دور هام يف مراسم الزفاف، فهو من ناحية تعبري عملي عن 
املشاركة يف فرح العريس وأهله، وهو من ناحية أخرى حاجة أساسية 
قد  وأهله  العريس  يكون  اليت  الزواج  مصاريف  من  جانب  لتغطية 
قرض من الدخل املتأيّت عن 

ُ
اقرتضوها، على اعتبار أهنا سرُتدُّ إىل امل

النقوط. وهي بالفعل تنهض هبذا األمر وتغطي معظم نفقات حفل 
الزفاف أو تزيد. أما اآللية اليت يتم هبا تقدمي النقوط فتكون كما يلي:

ي
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شكل  على  قماش  قطعة  وأمامه  الوثري  فراشه  على  العريس  يكون 
عملية  إدارة  يف  عنه ختصُّصه  املعروف  احلضور  أحد  يتقدم  حمرمة. 
النقوط ويقف إىل جوار العريس. يعرف احلاضرون أن عملية النقوط 
قد بدأت فيتقدم شاب وخيرج من جيبه قطعة نقدية ورقية أو معدنية. 
ويف الغالب تكون القطعة الورقية دلياًل على السخاء. يقدم القطعة 
احلضور وهو  أمام  بيده  ويرفعها  يأخذها  الذي  املتخصص  للشاب 
يقول:«خَلف اهلل عليك يا فالن أو أبو فالن وان شاء اهلل انردلك 
يا  عليك  اهلل  يقول:«خلف  عازباً  أوالدك.وإذا كان  فرح  يوم  إياها 
فالن إن شاء اهلل انردها الك يوم عرسك. وتستمر العملية ألكثر 
وبعضها  ورقي  بعضها  العريس  أمام  النقود  تتكاثر  حىت  ساعة  من 
قطع معدنية. وحينما تنتهي العملية يسرع القائم على النقوط فيلف 
املبلغ املتجّمع يف احملرمة ويسلِّمه لوالد العريس الذي يستخدمه فيما 
العريس  لولده  بعد  فيما  منه  يعطي  وقد  العرس.  نفقات  لسد  بعد 
ليقوم باإلنفاق على بيته اجلديد خالل الفرتة اليت ال يعمل فيها ألنه 

عريس. وغالباً ما يكون بيته اجلديد هو زاوية يف بيت أهله.

المشهد الخامس: الطريق إلى البيت الجديد.

طريق العروس:

وأعمامه  وإخوته  العريس  والد  بينهم  الرجال  من  خمتارة  فئة  تتوجه 
وأصدقاء أبيه وعدد من أصدقائه املقربني إىل منزل العروس. وخلف 
أن  وما  العريس.  أقارب  من  النسوة كلهن  من  أعداد  تسري  هؤالء 
إخوته  من  وعدد  العريس  والد  يتقدم  حىت  املنزل  باب  إىل  يصلوا 
النساء يف  أهازيج  بينما تصدح  أهلها  العروس من  لتسلُّم  وأعمامه 

اخللف:
وسع الديوان يايب ناصر وسع الديوان    العز الك واجملد للصبيان 

ويف داخل منزل العروس تكون إجراءات التسليم على قدم وساق 

خترج بعدها العروس ملفَّعة بعباءهتا ووجهها مغطى حبجاب أبيض، 
حيف هبا والدها وإخوهتا وميسك بيدها عمها أبو سامل حىت يصل هبا 

إىل جتمع النساء اللوايت تتغري هلجة أهازجيهن:
كثر اهلل خريكم خيلف عليكم كثر اهلل خريكم.

حماطة  العروس  تعرب  حيث  اجلديد  البيت  باجتاه  املوكب  ويسري 
باملقربات وسط ضجيج حافل بالزغاريد من قريبات العريس. وتتقدم 
البيت  داخل  املنصوب  باللوج  يسمى  ما  تعتلي  مث  ببطء  العروس 

اجلديد هلذا الغرض.

طريق العريس:

النقوط حماطاً  فيه  تلقى  الذي  السرادق  من  العريس  يتحرك موكب 
العريس  برزانة  يليق  مبا  مهل  على  يسري  الشباب.  من  بعدد كبري 
وهدوئه املفتعل. وما أن يصلوا به إىل باب البيت حىت يبدأ الشباب 
بضربه من كل اجتاه وبعضهم يقذفه باحلجارة. وقد تتواصل عمليات 
الضرب حىت يفر العريس إىل الداخل لتقف العروس وتبسط ذراعيها 
محاية له، فيرتاجع الشباب ويصبح العريس يف أمان مطلق، فيجلس 
إىل جوار العروس وتبدأ املدعوات بإخالء املكان. ويقال إن عادة 
ضرب العريس هذه تعود إىل تقليد يعرب عن غرية الشباب من السعادة 
إليها وهم يتمنون أن يكونوا مثله ذات يوم.ويقال  اليت هو ذاهب 
أيضاً أن العريس ما إن خيتلي بعروسه ويغلق عليهما الباب حىت يبدأ 
بضرهبا. ويكون الضرب مربحاً أحياناً لكي تظل هتابه مدى العمر. 
وهذا ما تقوله بعض األساطري الشامية القدمية أن العريس يأيت بقطة 
فيفصل رأسها عن جسدها أمام العروس فتدرك العروس أن زوجها 

:«قبضاي« واهلل أعلم.
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زيارة األضرحة وطقوسها

انتشر بناء األضرحة واملقامات اليت تعلوها القباب يف العصر األيويب 
واململوكي العتبارات دينية هتدف إىل شحن املشاعر الدينية، وتعبئة 
عامة الناس للجهاد ضد الغزاة الصليبيني والترت. وقد يشتمل البناء 
على ملحقات غرفة أو غرفتني الستقبال الزوار وإقامتهم، ومييِّز أهل 
العلم بني الضريح واملقام باعتبار أن الضريح ميثل قرباً ُدفن صاحبه 
فيه. أما املقام فليس من الضروري أن يضم رفاة صاحب الضريح، بل 
هو جمرد مشهد أو رمز ملرور صاحبه أو إقامته لفرتة ما يف تلك البقعة. 
وتُعد املقامات واألضرحة من املعامل الروحية اهلامة، ومقصد الناس 
والرّحالة بالزيارة، تقديراً ملا تثله من مكانة هامة يف النفوس تصل حد 
التقديس عند عامة الناس. ويقوم مشايخ الطرق الصوفية، ومريدوهم 
بزيارات مستمرة ودورية ملعظم تلك األضرحة، للتربُّك وتقدمي النذور 
والذبائح، وميارسون عندها طقوس ومراسم خاصة كإقامة احلضرات، 
واملوالد واألذكار ودق الدفوف واألناشيد الدينية. وعلى حنو عام فإنَّ 
هذه العقائد واملراسم تثِّل بساطة عقول الناس وفكرهم، وعفويتهم 
ومكانتهم  وتقواهم  األضرحة،  أصحاب  بصالح  الفطري  وإمياهنم 
كوسيلة للتقرب إىل اخلالق تعاىل، أو حتقيق منافع خمتلفة كالشفاء 
من األمراض املستعصية، وإبعاد الشرور وإصابة العني عنهم، وحتسني 

حظوظهم يف احلياة، وحّل كثري من املشكالت الصعبة.

املزارات  الناس  وتنتشر األضرحة يف مدينة محص وريفها، ويسميها 
لألولياء  ومقامات  وأضرحة  الصحابة،  قبور  من  عدداً  تضم  اليت 

والصاحلني يزورها الناس للتربُّك أو االستشفاء، ويقدمون فيها النذور، 
وبعضها يكون مشرتكاً بني املسلمني واملسيحيني. 

رجل  وهو  للمقام،  خادم  واألضرحة  املزارات  يف  يوجد  ما  وغالباً 
ونظافته  املقام،  شؤون  يتوىل  الصالح  أهل  من  أنه  يُفرتض  أيضاً 
حوائجهم.  قضاء  على  ومساعدهتم  معاجلتهم  أو  الزائرين  وتوجيه 
الضريح،  التربك بصاحب  إما  أمرين؛  لتحقيق  الزيارة هي  فغاية  إذاً 
املاضية  السنوات  األمراض. وقد قمت خالل  وإما االستشفاء من 
الدراسة  املدينة، وضواحيها هبدف  بزيارة معظم مساجد ومقامات 
والبحث، وغالباً ما تكون تلك األضرحة موجودة يف داخل املساجد 
وموجوداهتا  معاملها  على  واطلعت  بتصويرها،  فقمت  جبانبها  أو 
وبعض  املساجد  تلك  خدم  والتقيت  فيها،  جيري  ما  وشاهدت 
األضرحة،  لتلك  اجملاورين  احلي  أهل  السن من  الشخصيات وكبار 
الزوايا  تلك  ما جيري يف  املعلومات عن حقيقة  بكثري من  وزودوين 
من األضرحة، وعمليات االستشفاء وعالج األمراض اليت يقصدها 

الناس للشفاء منها. 

وقد اخرتت مناذج من تلك األضرحة اليت مياَرس فيها العالج بطريقة 
عملية بوسائل ومواد، وأدوات معينة واضحة ومفهومة ومعقولة ميكن 
تعاَل  اليت  النواحي  باقي  يقرَّها، وأمهلت  أن  للعقل والتجربة والعلم 

بالغيبيات والرقيات أو الطلسمات أو مبجرد التمسُّح والتربك. 

وأسرارها  وحقيقتها  املعاجلة  وطرق  االستشفاء  عملية  تتم  فكيف 
وعالقتها بالعالج الطيب احلديث. 

بعض المأثورات حول المعالجة واالستشفاء في زيارات األضرحة 
والمقامات من مدينة حمص في سوريا وريفها: أساليب صحيحة 

تغلفها األوهام

ي *
مصطفى محمد علي الصو�ف

حة والمقامات من  ي زيارات الأ�ف
بعض المأثورات حول المعالجة والستشفاء �ف

ي سوريا وريفها: أساليب صحيحة تغلفها الأوهام
مدينة حمص �ف

ي الأردن
*  كاتب وباحث سوري مقيم �ف
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أهم األضرحة والمقامات االستشفائية 

مقام الشيخ سعد ومعالجة أوجاع المفاصل: 

وفيه  القلعة،  شرق  الصفصافة  حي  يف  صغري  مسجد  ضمن  يقع 
إنه للصحايب سعد بن أيب وقاص واألصح هو لسعد  ضريح يقال 
بن مدحاس، وهو أيضاً صحايب ونّبال مشهور. ويزار الضريح للتربك 
واالستشفاء وفيه عدد من ) املعرجالنات(، وهي عبارة عن حجر 
أسطوانية صغرية ترر على املفاصل واألرجل واأليدي لشفاء أوجاع 

املفاصل وأمراض الظهر.

)شكل 1( املعرجالنات احلجرية يف مقام الشيخ سعد.

مسجد الشيخ برق ومعالجة أوجاع الظهر: 

يقع يف حي باب السباع شرق املدينة، وهو عبارة عن مصّلى صغري، 
بناؤه قدمي، كان عبارة عن ُكّتاب مث حتوَّل إىل مسجد، وقد أزيلت معامل 
ضريح الشيخ املذكور،. والشيخ برق تسمية جمازية أو لقب يطلق على 
الشيخ الذي كان يعال املصابني بـ )برقة( الظهر، وفيه أيضاً معرجالنات 
حجرية يعال هبا أوجاع الظهر، وفيه عمود قائم على ميني املدخل جبانبه 
جالس حجري كان املريض يقعد عليه مسنداً ظهره إىل العمود وحيركه 
طلوعاً ونزواًل ومييناً ومشااًل لفرتة حمدودة، فيمّسد ظهره به مع قراءة الشيخ 

له فيشفى من أوجاع ظهره. 

)شكل 2( عمود الشيخ برق يف مدخل املصّلى

االستشفاء في مقامات الخضر أبو العباس

واخلضر من أكثر الشخصيات الدينية جداًل واليت أحيطت بكثري من 
اإلسالمية  الديانتني  بني  وهي شخصية مشرتكة  والغرابة،  الغموض 
جرجس  )مار  القديس  هو  املسيحية  الطوائف  فلدى  واملسيحية، 
التنني  يطعن  وهو  بيوهتم،  يف  صورته  تظهر  الذي   ،)4 شكل   –
الصاحل  العبد  أنه  جيمعون  واملسلمون  الطويل.  برحمه  األسطوري 
صاحب النيب موسى الذي ذكره اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي يف سورة 
الكهف، وامسه اخلضر كما جاء يف السنة النبوية الشريفة، واختلفوا 
فيه هل هو نيبٌّ أم ويلٌّ وهل هو حيٌّ أم مّيٌت ؟ قال مشايخ الصوفية 
إنه ما زال حياً يف البالد وحيضر عند ذكر امسه واالستنجاد به، وقيل 
إن اخلضر شرب من عني » ماء احلياة » فبقي حياً خالداً إىل يوم 
معظم  السالم يف  عليه  اخلضر  وأضرحة  مقامات  وتنتشر  القيامة.  
أحناء سورية، وبالد الشام ولبنان والعراق وغريها. ومقاماته يف مدينة 

محص عديدة وتتخذ صوراً وحاالت متنوعة نذكر منها:

يقع  العني:   أمراض  ( وشفاء  الداخلي   ( العيناء  أبو  اخلضر  مقام 
الضريح يف شارع أبو العيناء يف الفاخورة قرب بستان الديوان، وهو 
مسجد صغري قدمي العهد وكان سابقاً زاوية صوفية، مث بىن الظاهر 
بيربس عليه مسجداً صغرياً لشيخه خضر بن أيب بكر بن حممد موسى 
أيب العباس، ومت ترميم البناء عام 1994م بإشراف مديرية اآلثار. 
وهذا املقام ُيسّمى أبو العيون أو )أبو العيناء( ويسميه العامة مقام 
الشيخ خضر، ومسي أبو العيون لوجود صخرة فيه من احلجر األسود 
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مربعة الشكل يف وسط سطحها اخلارجي ما يشبه شكل األعني.  
ويعتقد الناس بقدرته على شفاء أمراض الظهر ورمد العيون. وتتم 
يتم كسرها  الزيت  من  بإحضار زجاجة صغرية  االستشفاء  طقوس 
ميني  على  نافذة  قاعدة  يف  موجود  وسطه  يف  مثقوب  حجر  على 
احملراب، وأسفله جرن حجري وضع حتت النافذة، فيسيل الزيت حنو 
اجلرن ويقوم املريض مبسح عينيه أو ظهره هبذا الزيت، مث ينزل املريض 
عاري الصدر يف حفرة ضيقة فيحّك ظهره جبدران احلفرة ويفرك يديه 

ورجليه ومفاصله بالزيت فيتم الشفاء.

)شكل 3( صخرة أبو العينني حتت نافذة الضريح

)شكل 4( صورة مار جرجس )اخلضر احلي( يطعن التنني

يقع  الزواج:  وتيسري  العقم  ومعاجلة  اخلارجي  )الرباين(  اخلضر  مقام 
هذا املقام خارج سور املدينة جنوب القلعة )شكل 5(  وشرق طريق 
الشام يف بقعة تسمى أرض األبرار كان سابقاً مقاماً للخضر أيضاً 
يُنزل إليه بست درجات، وفيه دفن أيضاً املنصور إبراهيم بن امللك 
اجملاهد شريكوه، وقد ُجّدد وأعيد بناؤه حديثاً، ومسي جامع عثمان 
بن عفان 1962-1963م. فيه ضريح لقرب يسمى أيضاً اخلضر 
أبو العباس، كان حُيتفل سنوياً باخلروج إليه على شكل مواكب يف 6 
أيار ويسمى عيد اخلضر. كان الضريح يُزار للتربك، وطلب التوفيق 
بقصد  منهن  العقيمات  خاصة  النساء  وتقصده  األعمال،  وتيسري 
احلمل، ويقدمن له الذبائح والتقدمات ويتمّسحن بضرحيه، ويرّددن 
العازبات  الفتيات  تأيت  أن  العادة  والطلبات، وجرت  األدعية  عنده 
على  أو خضراء  محراء  ِخَرقاً  ويضعن  الضريح،  إىل  الزواج  طالبات 
القرب، وتأيت فتيات أخريات يف اليوم التايل، فينزعن اخلرق املوجودة 
ويرددن  منها  بداًل  جديدة  خرقاً  ويضعن  هبا،  ليتباركن  وحيملنها 
املقام  يوجد يف  أنه كان  احلي  املسّنني يف  بعض  طلبهن..وذكر يل 
عدة قطع وأسطوانات حجرية يستعملها الزوار املصابون يف تدليك 
ظهورهم وأطرافهم، ولكنها اختفت منذ سنوات بعد إزالة الضريح، 

وبناء املسجد احلديث مكانه يف بداية السبعينات. 

)شكل 5( جامع عثمان بن عفان يف مكان ضريح اخلضر اخلارجي.
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مقام )اخلضر( أبو الدر العربيين ودّر احلليب )شكل 7(: وهو عبارة 
عن قرب يف العراء ليس عليه بناء، غري أنه حمدد جبدر من األحجار 
املختلفة األحجام، ويقع خارج املدينة شرق محص على طريق زيدل، 
ضريح  أيضاً  وفيه  الدر(  )بأيب  ويلّقب  اخلضر  مبقام  أيضاً  ويسمى 
زيارته  وتتم  متنوعة  لغايات  الناس  ويقصده  العربيين.  أوالد  ألحد 
جبانبه  الرجم  إىل  ويضيفه  حجراً  حيمل  أن  فيجب  معينة،  مبراسم 
وميشي الزائر حايف القدمني، ويدور حول القرب سبع دورات ويدوس 
بقدميه بلطف على قطع األحجار املتناثرة وامللقاة حول القرب، فيشعر 
بارتياح عام جبسده وختف آالمه وتزول تشنجاته. ويعتقد عامة الناس 
فائدة الضريح يف دّر احلليب للمرضعات، فتزوره النساء الاليت جف 
حليبهن وهن حيملن زجاجات من الزيت، مث يلقني الزجاجة على 
الدر  أيب  تسمى صخرة  القرب  قرب  احلجم  متوسطة  ملساء  حجر 
فتنكسر، ويسيل الزيت على احلجر، فتمسح املرأة صدرها بالزيت 
وتطلب حاجتها، مث تعود من طريق آخر غري الذي أتت منه دون أن 
تلتفت خلفها. وبطريقة أخرى تأيت املرأة اليت جّف حليبها إىل القرب، 
ومعها زجاجة زيت فتكسرها فوق حجر القرب وتنام جبانبه، فيمر من 
فوق جسدها )حنش( وهو حّية غليظة وطويلة غري سامة، وخيتفي 

يف القرب فتنهض املرأة وقد در حليب ثدييها.

الدمل واالستشفاء من األمراض اجللدية )شكل 6(: يقع  مسجد 
يف شارع أبو اهلول شرق اجلامع الكبري ليس فيه ضريح أو مقام، بل 
هو عبارة عن غرفة كبرية مربعة الشكل تستخدم كمصّلى، مدخله 
بئر  فيه  يوجد  مساوي  مر  إىل  ويفضي  الشمال  جهة  إىل  اخلارجي 
البئر  مبياه  متعلق  فيه  املاء. والسّر  ماء عليه مضخة )طرمبة( لضخ 
ويغتسلون  الطرمبة،  تركيب  قبل  والدلو  باحلبل  تنشل  اليت كانت 
مبياهه يف املكان ذاته أو يف البيت، فيشفى الشخص من الدمامل 
واألمراض اجللدية، وهذا سبب تسمية املسجد بالدّمل. واستمرت 
هذه املمارسات حىت اليوم، فما زال بعضهم يقصده وحيصل على 
مياه البئر لالستشفاء. وقد تذوقت مياه بئر الدّمل فشعرت بطعمه 
للشرب،  صاحلة  وغري  الطعم  مستساغة  غري  جيعلها  ما  الكربييت، 
وبالتأكيد يشري هذا إىل سر مياه البئر العالجي بسبب كوهنا مطهرة 

وقاتلة للجراثيم وتشفي من األمراض اجللدية واهلل أعلم. 

)شكل 6( مضخة املاء فوق بئر الدّمل
بأحداث،  الشعبية  بالذاكرة  ترتبط  واملقامات  األضرحة  ومعظم 
وقصص شائعة عن كرامات أصحاهبا بالشفاء من األمراض، وتلبية 
احلاجات وفّك األزمات. وقد صاغت الذاكرة الشعبية حول معظم 
أصحاب األضرحة أساطري غريبة قدمية شاعت بني الناس، ورسخت 
يف أذهان أجيال املسنني، وما زالت تأثرياهتا حىت وقتنا احلاضر، كما 
نالحظ خلطاً عجيباً عند بعضهم بني العقائد والعادات والتقاليد. 
وما يهمنا يف هذا اجملال الصعب واملثري للجدل بني مؤيد ومعارض 
ومتوقف هو عملية االستشفاء اليت ميارسها الناس يف بعض األمكنة 
واألضرحة واملعاجلة من بعض األمراض حتديداً أوجاع الظهر واملفاصل 

واألمراض اجللدية وأمراض العيون. 

فاملعاجلة يف تلك األضرحة كما رأيت من خالل املشاهدة والدراسة 
تعتمد على أساسني مهمني مها الطريقة امليكانيكية املادية والطريقة 
املناسبة  األدوات  استخدام  على  تقوم  املادية  فالطريقة  النفسية. 
للتدليك ) األسطوانات والقطع احلجرية ( لتمسيج وتدليك الظهر 
إلزالة  عملياً  تؤدي  أهنا  طبياً  معروف  العملية  وهذه  واألطراف، 
وفيها  عنها.  الناجتة  اآلالم  وختفف  والعصبية  العضلية  التشنجات 
ويتم  واحلجوم،  األشكال  متنوعة  أسطوانية  أحجار  استخدام  يتم 
ليتم  معينة  نقطة  أو  فقط  واحد  عضو  أو  بكامله  اجلسم  تدليك 
على  والسري  املصاب  وقوف  أو  العصبية،  هناياهتا  وتنشيط  حتفيزها 
احلصى واحلجارة حايف القدمني، وهذا يؤدي عموماً إىل التخلص من 
الشد العضلي وتنشيط اجلهاز العصيب وتنشيط وظائف بعض الغدد 
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والدورة الدموية، فيتالشى التوتر العصيب ويشعر املريض باالسرتخاء 
والراحة اجلسدية، وهذا بدوره يعمل على رفع روحه املعنوية وتقوية 

مناعته املقاومة لألمراض.  

وكثرية،  هامة  فوائد  له  واجللد  األعضاء  دهن  يف  الزيت  واستخدام 
وقد حث النيب صلى اهلل عليه وسلم على أكل الزيت والدهن به 
يف أحاديث عديدة، منها ما رواه الرتمذي: » كلوا الزيت واّدهنوا به 
فإنه خيرج من مثرة مباركة« ومعظم األضرحة املقدسة عند أصحاب 
الديانة املسيحية وكنائسهم تقدِّم الزيت لزوارها للشرب منه والدهن 
به، ويسمونه الزيت املقدس.  وفوائد الزيت يصعب حصرها وخاصة 
املفاصل وترميمها  الشديدة، وتليني  العضلية  التشنجات  يف معاجلة 
وتسهيل حركتها، وتنعيم البشرة وتأخري الشيب ومنع سقوط الشعر، 
من  واألذنني  العينني  وتطهري  والبياض  العني  أمراض  بعض  ومعاجلة 

التلوث اجلرثومي، والشفاء من األمراض اجللدية املختلفة.

)شكل 7( ضريح مارليان احلي )اخلضر( يف قصري محص.

وأيضا املياه الكربيتية تعدُّ من أهم عوامل الشفاء من أمراض جلدية 
على  الحتوائها  الكربيتية،  املياه  ينابيع  به  تقوم  ما  وهذا  متعددة، 
واليت  املختلفة،  املعادن  من  ونسبة  أساسي  بشكل  الكربيت  مادة 
التحسسية واألكزميا والتنفسية والربو  األمراض اجللدية  تفيد عموماً 
واجليوب، وأمراض اجلهاز العضلي واحلركي واهليكل العظمي وأمراض 

الروماتزم.  

أما العامل النفسي فيعتمد على شخصية املريض، واستعداده لتقبُّل 
العالج، وثقته باملعال أو مصدر الشفاء، وهنا يتدخل عامل اإلميان 
من  شفاء كثري  يف  األساسية  العوامل  أحد  يكون  أن  ميكن  الذي 
األمراض بل حيدث املعجزات. كما أن العالج بالصدمة النفسية له 
نتيجة  اليت حتدث  املستعصية  دور فعال يف معاجلة بعض األمراض 
اخللل يف عمل غدد جسم اإلنسان، وتوقفها عن إفراز املواد املناعية 
اإلثين  والقرحة  السكري  معينة كمرض  بأمراض  فيصاب  للجسم، 
عشرية وأبو صفار أو غدد إفراز احلليب عند املرأة، فتكون الصدمة 

النفسية سبباً أساسياً يف عودة هذه الغدد لعملها األصلي.

األضرحة  بعض  اليت جتري يف  االستشفاء  عمليات  أن  نرى  لذلك 
واملقامات تتم وفق أسس معاجلة علمية صحيحة طبياً، وعلى أيدي 

أصحاب خربة ودراية يتناقلوهنا جياًل عن آخر ...

لكننا يف النهاية سنجد املشكلة تكمن يف جهل عامة الناس حني 
الفيزيائية،  العالجية  األدوات واملواد واألساليب  تلك  فعل  يتناسون 
واملقامات،  األضرحة  تلك  أصحاب  إىل  الشفاء  أسباب  وينسبون 
اهلدايا  فيقدسوهنم وجيّلوهنم ويقدمون  وبركاهتم ويعدوهنا كرامة هلم، 
واألموال والنذر، والذبائح ألصحاهبا والقائمني عليها، فريتزقون منها 

وجيمعون الثروات.  
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البد أن نقرر منذ البداية أن أي أمة من األمم ليس هلا تراث هي أمة 
مقطوعة والهوية وطنية هلا، فاألمم تقاس حضارهتا مبقدار اهتمامها 
بفنوهنا ورعايتها هلذا الرتاث واحملافظة عليه، خوفاً من الضياع أو من 
األيادي العابثة اليت تعيق احلركة والتغيري واالهتمام باألصالة. كما أهنا 
تؤكد أن قيمة اإلنسان ليس فيما يرث من أراض وأموال وعقارات، 
وإمنا فيما يتقن من عمل، ويف مايقدم جملتمعه وأمته وأجياله املتعاقبة، 
ألن حياة اإلنسان معرضة لتقلبات الزمان والظروف مادياً ومعنوياً، 
الظروف يف كل  تبعات هذه  لتحمُّل  يكون جاهزاً  أن  فعليه  وهلذا 

األحوال.

وجمتمعنا مليء باحلكايات اليت تعظِّم العمل وترفع من شأن العامل 
وينقلها  اإلنسان  منها  يعتاش  اليت  )احلرفة(  املهنة  وتعظِّم  والفالح، 
إىل أبنائه جياًل بعد جيل، مثلما ورثها عن أبيه، مضيفاً إليها خرباته 
اإلمتاع  ساعات  خالل  من  وذلك  التارخيية،  احلقبة  هذه  خالل 
واملؤانسة اليت ترافق السهرات حول موقد النار شتاًء أو على البيادر 

واحلقول والكروم ويف املضافات لياًل.

وهنا يتجلى دور)الراوي أو الراوية( يف شدِّ انتباه احلضور إىل هذه 
احلكايات اليت يف أغلب األوقات تداعب خياله وأحالمه وتطلعاته، 
النصائح واملواعظ بأسلوب غري مباشر، عالوة  إليه  كما أهنا تقدم 
على أهنا قد جتعل مناذج أبطاهلا أناساً بسطاء هلم أشباه يف احلياة، 
اخليط  هو  وهذا  اجلميع،  يعرفه  معيناً  شخصاً  بذلك  تعين  وكأهنا 
احلقيقي الذي يربط بني راوي احلكاية ومجهوره الذي يسمع ويستمتع 

ودون مقاطعة أو سخرية.

ولعل أحد مسارح هذه الفكرة االجتماعية اليت تعطي للمهنة أمهية 
بالغة يف حياة اإلنسان مهما كانت منزلته أو ظروفه املادية، احلكاية 
الشعبية البسيطة بعنوان ) ابن امللك وابنة الراعي(. وميكن أن يكون 

هلا اسم مغاير يف مكان آخر ويف رواية أخرى. تقول احلكاية: إن 
أحد امللوك أراد أن يزوج ابنه الوحيد، فكّلفه أن يبحث له عن عروس 
تناسبه من بنات الوزراء أو احلاشية، فطلب من أبيه أن ميهله بعض 
الوقت حىت خيترب احلياة والناس. وذات يوم أثناء رحلة صيد، تاه )ابن 
امللك( يف أطراف الصحراء حىت وصل إىل واحة فيها بيت بسيط، 
فقصده، فخرجت له فتاة غاية يف اجلمال، فقامت بواجبه يف غياب 
تسأله عن  أن  دون  املكان  وغادر  أغنامه،  مع  يرعى  الذي  والدها 
حاله. ويبدو أنه أحب تلك الفتاة، وقرر أن يتزوجها، فأخرب والده 
مبا عزم عليه، فوافق امللك واستدعى الراعي وأخربه برغبة ابنه، ولكن 

الراعي طلب من امللك أن ميهله أياما كي يستشري ابنته.

وطلبت الفتاة أن ترى ابن امللك وتتحدث معه، فسألته عن مهنته 
فقال هلا: أنا ابن امللك لست حباجة إىل مهنة، فقالت له: أنا مهري 
سجادة من صنعك، وعندما تتقن صناعة السجاجيد فأنا أوافق على 

الزواج منك.

يدرِّبه  احلياكة وأحضر من  آلة  لطلبها، فأحضر  امللك  ابن  وانصاع 
على ذلك حىت أصبح من أمهر الصناع، وعندها وافقت على الزواج 
منه، وعاشت معه بسعادة.                                              

 ومن مثّ تعرضت بالده لغزو من ملك جماور، فُقتل امللك وهرب ابن 
امللك وزوجته عن أعني األعداء، واشتدت عليهم احلياة قساوة بعد 
أن أصبح لديه أوالد. ويف البالد البعيدة طلبت منه زوجته أن ميارس 
مهنته اليت تعلَّمها) احلياكة(، فأصبح الراعي حُيضر كل مستلزمات 
العمل، وبدأ يصنع أمجل السجاجيد، حىت ذاع صيته يف كل مكان، 
برجاالت  يتصل  بدأ  مث  أبيه،  قصر  من  أفضل  قصراً  لزوجته  وبىن 
والده ويدعوهم إىل قتال األعداء الستعادة عرش بالده املغتصب، 
فاستطاع بذكاء أن جيهز جيشاً قوياً، تّكن به من القضاء على الغزاة 

أهمية العمل في الوجدان الشعبي: »ابن الملك وابنة الراعي« - 
حكاية من التراث

طه علي الهباهبه *

اث : »ابن الملك وابنة الراعي« - حكاية من ال�ت ي ي الوجدان الشع�ب
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وأصبح ملكاً، مث نادى على الرجال وطلب من كل واحد أن يتعلم 
املهنة هي ضمان  بأن  يؤمن  أصبح  ألنه  املستقبل،  تنفعه يف  مهنة 
فاملهارة  وخربة،  جتربة  عن  يتحدث  فهو  بكرامة،  العيش  استمرارية 
اليت يتحلى هبا الصانع و العامل، قد حيملها بني جواحنه حيثما حلَّ 

وارحتل، دون أن تنفد أو تضيع خالفاً للمال أو اجلاه.

حياة  يف  ريادياً  دوراً  يلعب  الشعيب  الرتاث  أن  نالحظ  هنا  من 
الشعوب، وتقدمي حلول معقولة لبعض مشكالت اجليل كله، ألن 
هذه القيم يتم تناقلها من جيل إىل جيل ومن جمتمع إىل جمتمع، وهبذا 
حيدث التالقح الفكري بني الشعوب، وخباصة بعد أن تتشارك هذه 

اجملتمعات ببعض السمات البارزة يف العادات والتقاليد.

للحكاية  العربية  الدراسات  من  يف كثري  احلكاية  هذه  وجدت 
الدرامي،  تتفق يف خطِّها  ولكنها  خمتلفة،  وبأمساء  العربية،  الشعبية 
الفتاة  تقوم  احلكايات  بعض  ففي  البارزة،  األخرى  خطوطها  ويف 
بنفسها بتعليم ابن امللك صناعة السجاد، وهي اليت كانت تبيعها يف 
األسواق، وهي اليت بدأت باالتصال مع رجال امللك وحاشيته من 

أجل استعادة عرش زوجها.

الرتاث  أن  مكثفة  دراسات  وبعد  وثقة  صدق  بكل  القول  وميكن 
الشعيب األردين زاخر بالنماذج املشرقة اليت تعظِّم العمل وترفع من 
شأن صاحب احلرفة املاهر، ففي أعراسنا نسمع مناذج غنائية ترفع 
من قيمة العامل والفالح والراعي واحلّصاد، وكذلك يف أمثالنا الشعبية 
نتداوهلا يف كل مناسبة،وأكاد أجزم أن األمثال مل ترتك جانباً  اليت 
يف حياتنا إال ذكرته، وقد قالوا: إن األمثال مل ترتك شيئاً إال قالته. 
العمل  اليت حتّث على  الشعبية  األمثال  املقام بعض  وأذكر يف هذا 

واجلد، وتعظِّم من شأنه:

ـــ زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون.
ـــ كما تزرع حتصد.

ـــ ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد.
ـــ من جد وجد ومن زرع حصد.

ويف النهاية أقول َمن مّنا مل يسمع أغنية:
شوقي حّصاد وشفته..... واملنجل بإيده عاّل...

يامشس خايف من اهلل...لوحت خدوده...عاّل.

اث : »ابن الملك وابنة الراعي« - حكاية من ال�ت ي ي الوجدان الشع�ب
أهمية العمل �ف
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تتشابه اجملتمعات اإلنسانية بطقوس وعادات وتقاليد تشي بأفكارها 
ورؤاها وتوجهات أفرادها وطبائعهم السلوكية؛ فالبشر متشاهبون مبا 
لديهم من أحالم، وتطلعات، وأفراح، وأحزان، وخيبات وانكسارات، 
وآمال، بغض النظر عن مداها أو مضامينها .وتعد الكتابة وسيلة 
النثرية  األدبية،  الفنون  من  متخذة  ذلك  عن كل  احلضارية  التعبري 
والشعرية، ميداهنا للبوح بكل ما خيتلج داخل األفراد، وما يسكنهم 

من تصورات .

عامة  بني  األوىل  والتفاهم  التعبري  وسيلة  هي  املشافهة  وملا كانت 
الناس؛ فقد كان الغناء واحدا من الطرائق اهلامة اليت تعرب عن أفكار 
اليت  اجملتمعية  الطبقة  حسب  نوعه  وخيتلف  وتقاليدها،  الشعوب 
تردده، ويؤرخ لطبائعها، ويعرب عن مستواها الثقايف والفكري، ويقصد 
البوح  أو  األفراد،  دواخل  على  والسعادة  البهجة  إدخال  أيًضا  منه 
الوجد  حاالت  يف  املتعبة  احلزينة  النفس  مكنونات  عن  والتخفيف 

والعشق والفقدان. 

جاءت األغنية الشعبية األردنية كما هو احلال لدى سائر اجملتمعات 
لتكون ركنا أساسيا يف التعبري عن اجملتمع مبا تتضمنه من قيم ودالالت 
باهلموم  بينه  فيما  املتكافل،  اجملتمع  أفراد  تشارك  على  تدل  ومعان 
األغاين  يف  األكرب  احلضور  للمرأة  وملا كان  والتطلعات.  واألفراح 
الشعبية فسنقف هنا على صورهتا يف أغاين األعراس األردنية. كانت 
املرأة يف احلضارات القدمية آهلًة للخصب، واجلمال واحلب، ورمزا من 
رموز االستمرار، وأينما حلت منحت اخلصب واحلياة،  وقد ورد يف 

الرتاث الشعيب قوهلم “يدها خضرا” و«مقدمها سعد”.

وبالوقوف عند مناذج األغاين الشعبية اليت يرددها الناس يف أعراسهم 
منه حمورا الختيار  ، وجيعلون  يتغزلون  جبسدها ومجاله  نراهم  فإننا 
العريس لعروسه يف أغانيهم ؛ فمن الشفاه إىل العنق والعينني مرورا 
بالصدر، واحلاجبني، والشعر،  والقوام،  وتردد هذه األغاين يف كل 

به من طقوس؛ بدءا بإحضار  يرتبط  الزواج وما  مرحلة من مراحل 
العروس  الذهاب إلحضار  أو عند  احلناء،  ليلة  أو  العروس،  جهاز 
الزغاريد، من  تتبعها  اليت  الرتديدات اجلماعية  العريس، وعند  لبيت 

مثل : 

أيييها ..... والطــول طــــول العنـــق مايــل ميــل
أيييها .....واخلصر من رقتــه هد القوى واحليــل 

أيييها ... اوعـــى ياعريـــــس تنــــــدم عاملالـــي 
أيييها ...عـروستـــك حـواجــــب ســــود قتالــــي 

أيييها ..... ليتها تثمر وتعمر وتال البيت  صبياين

وكذلك قوهلم: 

مال دمع العني عالوجنــه حدر....... عثالث غزالن وردن عالعني 
عثالث غزالن وردن عاملسيل ..... يقطفن روس اخلزميي وجنيل 

وتطل صورة املرأة املتفردة  بصورهتا متكاملة ميزة يف األغنية الشعبية 
األردنية متناسبة مع الثقافة الشعبية احلاملة لتقاليد اجملتمع وتصوراته 
احملافظ  اجملتمع  بأخالق  تتسم  أن  ينبغي  اليت  الفاضلة  املرأة  حول 
قيمة  فال  الكرماء،  بالرجال  ميتلئ  بيت شريف  من  تنحدر  فهي   ،
جلسد أنثوي ميز إن مل يقرتن بأخالق اجملتمع اليت تعرب عنها األغنية 

الشعبية، وما يقال يف استقبال أهل العروس :

رحيب بضيوف ابوكي يافالنه( يام االسواره(
رحيب بضيوف أبوكي ولو كانوا مالت احلاره
رحيب بضيـوف ابوكي يا عروس يام املنديل

ياهال  بضيــوف ابوكي يا عروس يالنشميــة 
ياهال بضيوف ابوكي  لو كانوا ألفني وميـــه  

ويرد أهل العريس بقوهلم : 

المرأة في األغنية الشعبية األردنية
ليندا عبد الرحمن عبيد *

ي الأغنية الشعبية الأردنية
المرأة �ف
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عدينا املال بفي الليمونه ........... ناسبنا رجا ل وأخذنا املزيونه 

عدينا املال عنبع امليــه ............. ناسبنا رجال وأخذنا هالنشميه 

وكذلك  واألخالق،   األوصاف  النشمية كاملة  إىل  اإلشارة  فتطل 
االشارة إىل املهر الذي يدفع للعروس وأهلها، وكذلك التأكيد على 
اجلمال بقوهلم: “مزيونه » لتجمع الشكل والسلوك يف تشكيل املرأة 

املختارة .

وتظهر إشارات التمسك بالقبيلة، والتباهي هبا، كوهنا ما زالت تلقي 
بظالهلا على اجملتمع األردين: 

ليلتني وليله حنا مشينا  ليلتني وليله .... من كبار العيله حنا خذينا 
من كبار العيله 

ليلتني ويوم حنا مشينا ليلتني ويوم ... من كبار القوم حنا خذينا 
من كبار القوم .

املرتبط يف  للمرأة باحلب  اليت ال تسمح  التابوهات  ومثة أغان هتدم 
الذهن اجملتمع مبفهومي الشرف والعار:

مثل قوهلم : 
ياعّمي اعطيين بنتك  .... واجعل اهلل خذاها 
و ايل يريد اجلنه .  .... يعطي البنت هواها 

فاجملتمعات التقليدية حتصر املرأة بأدوارها البيولوجية، وجتعل من املنزل 
احلب،  على  الشعبية  األغاين  بعض  ولكن حتريض  املتاح،  فضاءها 
ودعوهتا إىل حق الفتاة يف االختيار، فيعد خروًجا عما هو مألوف 
وسائد يف اجملتمع. وتضج األغاين الشعبية األردنية بتحريض جسد 
املستهدف  بوصفه  مفاتنه،  وعرض  واحلركة  االهتزاز  على  العروس 
الذي  العريس  للرجل  وملًكا  أسرة،  إلقامة  تهيدا  العرس  إقامة  من 
يفتش عن اجلمال تاشيا مع طقوس قدمية تقيم االحتفاالت انتظارا 

للخصب والتكاثر:

ياللي على اللوج ميلي  ميلي..........  والصمدة صمدة امريه 
ياللي على اللوج هزي هزي..........  والصمده صمدة العزه 

وكذلك قوهلم : 

وارقصي تا اغنيلك ياالال .......... وارقصي تا اغنيلك ياالال 
وارقصي بثوب املالس ياالال  .....وارقصي بثوب املالس ياالال

عريس وعظهر الفرس أخوك .. .. عريس وعظهر الفرس ياالالال
وارقصي وديري ظهرك ........ وارقصي وديري  ظهرك ياالال

ويظهر اجلسد األنثوي يف األغاين الشعبية مهيئا ومعدا ليكون ملكا 
لآلخر، من مثل قوهلم : 

ملني ذرعانك يا عروووس  .......... )لفالن(  خيالك ياالال
ملني قميصك ياعروووس  ..........)لفالن(عريسك ياالال

وقوهلم :

مربوك ياعريس عروستك زينه ..... وحموطه باهلل ومكحوله العني 
مربوك ياعريس  عروستك   ........ وحموطه باهلل بليله اجلمعه 

وتظهر العروس بكامل مفاتنها اجلمالية اليت تتفنن اللغة  يف األغنية 
الشعبية برصد تفاصيلها: 

العروس  ياناس  النيب  الغره مياله ... صلوا ع  العني  من فوق رمش 
غزاله 

من فوق رمش العني الغره رفعوها  ... صلوا ع النيب ال حتسدوها 
من فوق رمش العني الغرة مرفوعه .... صلوا ع النيب ياناس العروس 

مربوعه 
ناس من  يا  النيب  احلاجب مدود...صلوا ع  العني  فوق رمش  من 

عني احلسود 

واليد،  اجلسد  حبركات  عنها  املعرب  الدينية  بالطقوس  التذرع  ويتم 
والرتاتيل الدينية حلماية العروس وجسدها من انتكاسة احلسد وعيون 

احلساد.

ويتم التفاخر بنسب العروس وقبيلتها:
 ياعلبة األملاس من وين جابوكي.......أمك اصيله واملمشى ابوكي

ياعلبة األملاس وشو يلي مّهك........ أمك اصيله واملمشى ياعّمك 

ي الأغنية الشعبية الأردنية
المرأة �ف
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فالنظرة للمرأة يف إطار األغنية الشعبية األردنية ال تنفصل عن كوهنا 
جزًءا من أسرة يفرتض هبا الشرف والكرم.  ويتم التباهي هبذا النسب 
وأهله،  زوجها  أمام  قدرها  من  ليدفع  العريس  أسرة  أمام  الشريف 
الزوجة  تتمسك  أخالقية  قيم  منظومة  من  جزءا  إىل كوهنا  إضافة 
املختارة هبا كما ي من وصفها بـ » النشميه » و« نسب األصايل« 

ومن التباهي بأخالق أمها ونسب عائلتها .

وتتفتح  أنوثتها،  بكامل  تطل  األردنية  الشعبية  األغنية  يف  املرأة  إن 
معامل جسدها تفصيال من خالل كلمات األغنية وصورها اجلمالية، 
وتتماشى يف ذلك مع أجواء كثري من الطقوس والديانات القدمية اليت 

ترى يف املرأة باعثة للخصب واجلمال حيث حلت. 

من  نفحات  ذلك  ورافق  اجلسد،  مفاتن  الشعبية  األغنية  أبرزت 
تقاليد  مع  تاشيا  والشر،  احلسد  نذر  من  حلمايته  الدينية  التقاليد 
اجملتمع وأفكاره اليت تتحرز من احلسد والسحر، فنرى العني اليت تدرأ 
احلسد وكذلك التمائم قد ُعلِّقت بثياب العريس و العروس، فبقيت 

آثار ذلك ماثلة يف  الغناء الشعيب. 

وتنادي أغاين األعراس باحلب وحق املرأة يف االختيار، وإن كان ذلك 

هدما للتابو االجتماعي الذي حيذر من فتنة جسد املرأة، ورمبا يكون 
املسوغ لذلك رؤية مجاعية ترى يف الزواج تشريعا هلذا احلب.

وال تكتمل صورة املرأة وفتنتها يف األغنية الشعبية إال باحندارها من 
نسب شريف، تتباهى به العائلة والقبيلة، إضافة إىل االلتزام باألخالق 

النبيلة اليت تنادى هبا اجملتمعات العربية كما يطل من قوهلم: 

ربييت  عليش  قوليلي   .... الغزال  ياعوينات  ربييت   عليش  قوليلي 
ياعوينات الغزال

أبــوي  ببيــت  ربيــت  أنا  والــدالل....  عالعــز  أبــوي  ببيت  ربيـت  أنا 
عالعــز والدالل

قوليلي عليش ربييت ياعوينات الطاووس….     قوليلي عليـش ربيتــي 
ياعوينــات الطاووس

ربيت  عليش  قوليلي   .... لوزية  العيون  أم  يا  ربييت  عليش  قوليلي 
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ي الأغنية الشعبية الأردنية
المرأة �ف
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ْرزِية رجالية كانت أم نسائية أغنية جريئة على الرغم من  األغنية الدُّ
عفويتها، فهي تطرح رقيق املشاعر بشكل صريح ودون مواربة، وتعرب 
حبس  دفاقة  عاطفة  من  العاشقة  أو  العاشق  نفس  يف  خيتلج  عما 
صادق، وتزج تلك العاطفة بالنغم اجلميل احملمول على إيقاع نشط 
راقص، يربزه صوت غنائي قوي مليء باحليوية، يوازي صريح الكلمة 
التايل من قصيدة  النموذج  العاطفة، كما يف  التعبري عن صدق  يف 

بعنوان: َلْو قـُْلِت فـُْنوْن

مدونة موسيقية رقم)10(

أغنية َلْو قـُْلِت فـُْنوْن

ْرزِية، فإننا  وإذا أمعنا النظر يف جمموعة األلوان والقوالب الغنائية الدُّ
نستطيع أن منيز بوضوح صوت الرجل الذي يربز منها بشكل واضح 
مبفردات  تعج  فياضة  مشاعر  يتضمن  غنائي  وبأسلوب  ومباشر، 
خالل  من  طارحاً  والعتاب،  والشكوى  والتوجع  والتوسل  الوصف 
أغانيه مهومه وانفعاالته يف نطاق رؤيته الذاتية للعاطفة اليت جتيش هبا 
املرأة،  بينه وبني  املتوازنة  العالقة  ترسم بصدق صورة  جواحنه، فهي 
يف إطار العالقات االجتماعية مبفهومها العام، واليت تقيدها العادات 
وأقدس  أقدم  من  اليت هي  العالقات  تلك  على  املفروضة  والتقاليد 
التقاليد االجتماعية العربية، كما يف املثال التايل من قصيدة بعنوان: 

بـَْعِدْك بـَْعِدْك يا َوْرِدْه

بـَْعِدْك بـَْعِدْك يا َوْرِدْه
يَاْللِـي ْمَفتِّْح  َوْرِدْه  يـا  بـَْعـِدْك  اْختـَلِّيبـَْعـِدْك  َعْقِلي  َشــْقرَا  يَا  بـَْعـِدْك  بـَْعـِدْك 

السُّـوْد ِوْعُيوِن  الزَّرِيِفْه  الَقاَمْه  جِلُْعـوْدمَيِّ  امَّ  يا  َلقينَـا  َما  اْوَصـاِفْك  َع 
الَعنُـوْد ْوِمْثِل  َغيَّانِـْه  ْويَا  ِحْلــَوْه  ْتَلِّييَا  ِبْدَهـا  اْلَمنـَْهـْل  َع  ِوْرَدْت  يوِمـْن 

البـَْرنُوْسيوِمْن ِوْرَدْت َع اْلَمنـَْهْل بَاْحَسْن َمْلُبوْس بِْلْبِس  الَغيَّانِْه  اْلُمْهـَرْه  ِمثْـِل 
َمْقـُروْص ْه  ِعـدُّ ْبِعيُنْه  َنَظْرًها  َمْن  السَّـلِّْهُكْل  بـَْقـاِع  جبِْْسُمـْه  َداِي  َحطَّتـْلُـْه 

ْرِزي في األردن* )2(  الغناء الدُّ
)الخصائص والمضامين(

أ.د محمد غوانمه**

ي الأردن )2(
ْرِزي �ف الغناء الدُّ

َلْو قـُْلِت فـُْنوْن
فـْنُــوْن قـُْلِت  لَـْو  قـَْليب  يا  ابْـَدا  ِلْعيُــوْنِوْمنيـَن  َوالَّ  بِاأَلوَّْل  ا  َخـدَّ ِبْوِصـْف 
خِلُْدوْد تِْزَعـْل  ْعُيونَا  قـُْلـِت  لَـْو  ْغبُــوْنَخـاِيْف  َبْدنَا  ما  ْمَكفِّينَـا  ِفيَنا  وِاْللِـي 

حِلْـُروْف أَوَّْل  َغنِّـي  َبدِّي  ْوَفوِق ْمُتونَا ْمَردِّْدِهْن كيْف َبدِّي ُعوْفَلْشـــُعورَا 
حَمُْزوْنَمألُــوِف اْلَليِلْه َسـاِفْر َبْس ِمْش َمأُلوْف َعاِبْر  ُعْمـرِي  َقضِّـي  بـَْهواَها 

ي العدد السابق من هذه 
ي يشتمل عليها هذا الغناء، وهو استكمال للجزء الأول الذي أوردناه �ف

ف ال�ت ْرِزي، ويتناول الخصائص والمضام�ي ي من هذه الدراسة المتعلقة بالغناء الدُّ
*  هذا هو الجزء الثا�ف

المجلة.

موك - اربد ي جامعة ال�ي
**  أستاذ الموسيقى �ف
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مدونة موسيقية رقم)11(

أغنية بـَْعِدْك يا َوْرِدْه   

مضامين الغناء الدُّْرِزي

والعاطفية  االجتماعية  املضامني  معظم  ْرزِية  الدُّ األغاين  تستوعب 
والوطنية، وهي تصور احلالة اليت يعيشها اجملتمع الشعيب مبا فيه من 
لتحقيق  احلال  مقتضى  عن  تعرب  بعبارات  ومتناقضات،  متوافقات 
وامليول  والشعبية  النفسية  بالدوافع  املتصلة  االجتماعية  وظائفها 
السلوكية املختلفة ألبناء اجملتمع الدُّْرزِي، كما يف النموذج التايل من 

قصيدة بعنوان بنِي السُُّمْر َوالِبيْض:

مدونة موسيقية رقم)12(

أغنية بيِن السُُّمْر َوالِبيْض

ْرزِية بالثورة السورية الكربى ضد االستعمار  تتغىن كثري من القصائد الدُّ
وانطلقت  )1925-1927م(،  عامي  بني  امتدت  اليت  الفرنسي 

شرارهتا األوىل من سفوح جبل العرب )السويداء( يف معركيت )الَكْفر 
ولبنان  الشيخ  وجبل  دمشق  غوطة  إىل  بعدها  ووصلت  ْزَرعة(، 

َ
وامل

د.ت  )عبيد،  الشهداء  آالف  الثورة  هذه  قدمت  حيث  وغريها، 
ص3،4(. 

وعفويتها  وبساطتها  الشعبية  بلهجتها  ْرزِية  الدُّ األغاين  قدمت  لقد 
فهي  تفكريهم،  طرق  من  ومناذج  الدُُّروز،  نضال  من  مهمة  صوراً 
مثلهم يف احلياة، وصدى ثورهتم ضد املستعمر، وهي املهماز الذي 
التالية  واألهزوجة  والوحدة،  احلرية  معارج  يف  للسري  الركب  حيث 
بعنوان: منِْشي َعَلى الَباِغي، للشاعر سلمان شجاع، واحدة من كثري 

من األغاين الوطنية اليت يفخر هبا الدروز يف هذا اجملال:

ِنْمِشــي َعلَـى الَباِغـي
جِبَــْد الَباِغـي  َعلَـى  ْحرَابـََهـــامنِْشــي  ْمــِن  خِنِْتِشــي  ما 
الرُِّمـــْح ِســنِّ  َعلَـى  نـَْهابـََهـــاِحنَّــا  َمــا  ال  تـُرِْكيَّــــا 
ِمِنيــْع ِحْصـــٍن  َطالَّبـََهـــــاِوبْـــالِدنَا  َعلَـــى  َعيَّـْت 
النِِّجيــْع ِبَغالِــي  ابـَْوابـََهــــانـَْفِديَهــــا  ِعْنــَد  ِونـُْهـوِش 

مدونة موسيقية رقم)13(

أهزوجة ِنْمِشي َعَلى الَباِغي

ْرزِية على كثري من احلكم  الدُّ كذلك فقد اشتملت أشعار األغاين 
ُثل اإلنسانية، كما يف البيتني التاليني للشاعر صاحل ُعرايب: 

ُ
وامل

بيِن السُّـُمْر َواْلِبيْض
َمْشـُروِعيَّْه َواْلِبيْض  ـُمْر  السُّ لَيِّـْهبنِي  ِيْشِكْن  دوْم  ِمْنِهْن  وِاْلُكــلِّ 

أْلَمـاِس احَلَجْر  اْحَنا  اْلِبيِض  يا  الرَّاِسإْحَنا  فوِق  َمْرُفوْع  الذََّهْب  تَـاِج 
لَْلِمْحَمـاِس َحـِديـْد  ـــُمْر  لَْلُعْزبِيِّـــْهوِالسُّ َصـاَجاْت  َخلَـْق  ِوالَّ 

البـينِّ اْلَقَهاِوي  اْحَنا  السُّْمِر  يا  ِمنِّـيِإْحَنا  ِتْشَرْب  دوْم   اخلَْالِيْق   ُكـلِّ 
َشاين اخْلَوايب  ْمِن  َمْصـِل  الرُّقِـّيِّــْهوِاْلِبيْض  َع  َمْنُشـوْر  ِهِقـْط  ِوالَّ 

ي الأردن )2(
ْرِزي �ف الغناء الدُّ
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نَاْسإْن َجـاْد َحظَّْك بَاْع َلْك وِاْشتـََرى َلْك ِمْن  ِوْتِصرْي  بِالشَّـاْن  ْوحِيَْفَظْك 

ْرَجـاَلْك َيْكَرَهنَّـك  َحظَّْك  َغاْب  لَلسَّاْسوِاْن  اجلُْوْد  فـىََت  يَا  َغْرَسْك  ِوْيِعيْب 

ومنذ  الدُّْرزِي  الغنائي  الشعر  وأوزان  موضوعات  يف  املتمعن  يلمح 
اليت  املتيقظة  الوطنية  باملعاين  ْرزِية  الدُّ األغاين  اكتناز  األوىل  اللحظة 
حتث على الثورة ضد املستعمر واحملتل، وهي تصور الروح والقومية 
العليا اليت يعتز هبا الدروز ويفخرون، فهم يؤكدون من خالل أغانيهم 
على عمق انتمائهم للُعروبة، وصدق مناداهتم بالوحدة العربية، كما 
أن هذه األغاين قد وثقت لألحداث واملعارك والبطوالت اليت خاضها 
الدُُّروز وصورت ظروف احلياة النفسية واالجتماعية والسياسية اليت 
يعيشها الدُُّروز، ويفسر سالمه عبيد يف معرض تقدميه لكتاب ربابة 
الثورة للشاعر علي عبيد هذه الظاهرة الفنية على النحو التايل )عبيد، 

د.ت. ص 5-1(:

الثوار . 1 من  هم  األغاين  هذه  أبدعوا  الذين  الشعراء  معظم  إن 
والفرنسي، ذوداً  الرتكي  قاتلوا ضد االحتاللني  الذين  الفرسان 
عن محى األمة العربية وشرفها، ودفاعاً عن كرامتها وسيادهتا. 

ْرزِية تعترب وثائق تارخيية ميكن الرجوع . 2 إن كثرياً من األغاين الدُّ
إليها عند دراسة األحداث واملعارك العسكرية اليت دارت رحاها 
بني الثوار الدروز وجيوش االحتالل الرتكي والفرنسي، وال سيما 
أحداث الثورة السورية، واحلروب العربية اإلسرائيلية، واليت ميكن 
دراستها من وجهة نظر أدبية مبنية على ما وثقته هذه األغاين 

اليت جادت به قرائح شعراء الثورة.

صادقاً . 3 تصويراً  حتتوي  مجيلة  أشعار  هي  ْرزِية  الدُّ األغاين  إن 
حلياة الشعب الدُّْرزِي وأجياله املتعاقبة اليت حترتم ما قدمه اآلباء 

واألجداد من بطوالت وتضحيات. 

على  ساطعاً  ضوءاً  يلقي  شعيب  أدب  من  األغاين  هذه  يف  ما  إن 
األدب العريب يف جاهليته وبداوته، ال سيما من حيث الصور الفنية 
والنفسية  البيئة  تصور  اليت  أغراضه  إىل  باإلضافة  اللفظية،  والتعابري 

العامة لإلنسان العريب.

الخصائص الفنية للغناء الدُّْرِزي

يتميز الغناء الدُّْرزِي باخلفة واحليوية املتأتية من تكامل عناصره الفنية 
واللحن  الكلمة  هي:  العناصر  وهذه  الغنائية  مناذجه  هبا  تزخر  اليت 
عليه  يبىن  الذي  األساس  وهي  الشعرية  فالكلمة  واألداء.  واإليقاع 
الغناء الدُّْرزِي َجزِلة واضحة، تؤدي معناها بصورة مباشرة وتعرب عن 

مدلوهلا وتصل إىل غايتها بصورة ال لبس فيها.

الكلمة  مدلول  عن  يعرب  وثّاب،  نشط  الدُّْرزِي  الغناء  يف  واللحن 
الشعرية ويتناغم معها، وكذلك اإليقاع الذي يوضِّح كل نبضة يف 
األغنية وتفاعيلها العروضية، فاإليقاع ميد جسراً واصاًل ما بني كلمات 
ْرزِية ميتاز  األغنية وحلنها املوسيقي، باإلضافة إىل أن أداء األغنية الدُّ
بالبساطة والرشاقة والعذوبة اليت جتذب إليها املستمع، وجتعله متعلقاً 
بسماع األغنية من أوهلا وحىت هنايتها دومنا نفور أو ملل. ونرى أن 
الغناء الدُّْرزِي قد تيز بعدد من اخلصائص الفنية، ميكن دراستها على 

النحو التايل:

أواًل: الخصائص الشعرية

عند  تقف  ال  طويلة،  قصيدة  بأهنا  ْرزِية  الدُّ الغنائية  القصيدة  تتميز 
أو  اجتماعية  قصة  تروي  وإمنا  الشعر،  من  عابرين  بيتني  أو  بيت 
حوارية غزلية، أو تكون قصيدة وصفية ملا يعتمل يف قلب الشاعر 
من انفعاالت وحكايات وجتارب إنسانية، تعرب عن مضموهنا روح 

الشعر الغنائي الرقيق.

فمنها . 1 خاصة،  أمناطاً  تلتزم  الّدزيّة  الغنائية  القصيدة  القافية يف 
قافيتني، واحدة للصدر وأخرى  الشعري على  بيتها  يعتمد  ما 
للعجز على طول القصيدة، ومنها ما يعتمد على قافية حمددة 
تتكرر يف هناية كل بيتني من القصيدة، ومنها ما يتناول قوايف 
أخرى فيها شيء من التجديد واالبتكار.على أنه وإن تعددت 
القوايف واألوزان الشعرية لقصائد الغناء الدُّْرزِي، إال أهنا تعطي 
ْرزِية ميزات واعتبارات عالية مبا لديها من بنية فنية  لألغنية الدُّ
تلك التأثريات اخلارجية اليت تنتاب  خاصة هبا، تعتمد أساساً 
جتعلها حمط  اليت  احتفاظها خبصوصيتها  مع  العامة،  القصيدة 

اهتمام مغنيها ومستمعيها. 

ْرزِية بصفة التسكني كما . 2 التسكني: تيزت القصائد الشعرية الدُّ

ي الأردن )2(
ْرِزي �ف الغناء الدُّ
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يف الشعر البدوي وخباصة ذلك اللون املسمى بالشروقي، حيث 
إال  القصيدة  معظم كلمات  أواخر  تسكني  إىل  الشاعر  يلجأ 
قد  أن ذلك  5(. ونرى  له ضرورة )عبيد، د.ت ص  ما كان 
جاء يف إطار املتطلبات الفنية للمحافظة على اإليقاع الشعري 
والنبض املوسيقي للقصيدة بشكل عام وللبيت الشعري بشكل 

خاص، ومثال ذلك النموذج التايل من قصيدة َسْبِع بـَْياْت:

َسْبِع بـَْياْت
ِحَوالِـي ِتْشـَرْحَلْك  بـْيَــاِت  َهَواْكَكَتْبِت  َسـبَّبـَْها  اْل  النَّـاِر  حِتِْكـي 
َغالِــي يا  ِوْلِفــي  يا  ُعوْد  لَُقـاْكتِِقلَّْك  َع  َحْســَرْه  اُموْت  ما  قَِبْل 

أِحبَّـــْك قِـلَّْك  رَْح  بيــْت  َحَشاْيأوَّْل  فِـي  قَـاَدْت  نَـاْر  ُحبَّـْك 
َدْربَـْك إالَّ  إْهــَوى  َدْرِب  لِـي  حُمْتَـَواْهما  وِافـَْهـْم  ْكتُـوْب 

َ
امل إقـْرَا 

مدونة موسيقية رقم)14(

أغنية َسْبِع ابـَْياْت

العامي . 3 الدُّْرزِي  الشعر  أن  جابر  حممد  يرى  العامية:  اللهجة 
يف  التاريخ كحاله  عمق  له جذور ضاربة يف  العرب  جبل  يف 
املناطق األخرى، وهو متعدد األلوان واألشكال، فبعضه بدوي 
اللهجة واللسان، وبعضه اآلخر مدين الطعم والرائحة« )جابر، 
تيزت  ْرزِية  الدُّ الغنائية  القصائد  أن  ونرى   .)6 2008، ص 
باللهجة العامية )احلورانية(، أي السائدة يف منطقة سهل حوران 
اليت تتد واسعة من جنوب مدينة دمشق يف سوريا لتصل إىل 

مشارف مدينيت املفرق وجرش يف مشال األردن، وهذه اللهجة 
ذات شقني: فبعض القصائد تتمازج مع اللهجة الشعرية البدوية 
فيما تطرحه من معان وصور وما تسلكه من أوزان شعرية وحلنية 
التالية من هجينية للشاعر باسم غسان  ومثال ذلك األبيات 

عمرو بعنوان يا ُقَمْر:

  

 مدونة موسيقية رقم)15(

أغنية يا ُقَمْر

والبعض اآلخر من هذه القصائد يتمازج مع اللون الريفي وما يطرحه 
إيقاعية  أوزان  من  يتضمنه  ما  على  عالوة  وأفكار،  مفردات  من 
واملصطلحات  األلفاظ  من  مالحظة كثري  ميكننا  وموسيقية، حيث 
من  األبيات  هذه  ذلك  ومثال  الدُّْرزِي،  الشعر  يف  الريفية  الغنائية 
قصيدة بعنوان ّصاِح الَوَطْن للشاعر حممد رزق غناها شاعر الربابة 

بيان فارس:

مدونة موسيقية رقم)16(

يا ُقَمْر
ْحُبوْب

َ
امل يل  ِشْفِت  َلْو  ُقَمْر  َلَعِشرِيييَا  ِجِبيَنْه  قـَبِّل 

ْيُذوْب تـَرَاِه  َولِيَفْك  يرِْهِقلَّْه  الدِّ َعِن  َهْجَرْك  طَاِل  َلْو 

َمْكُتوْب لَبـَْعْث  عييِن  بُوبُّو  الطِّرِيِمْن  َمَع  َلشوِقي  َواْرِسْل 
ِلْقُلوْب َدَوا  َلشوِقي  َعِسرِيَواْرِسْل  ْعالَجْه  اهْلََوى  حيِث 

ي الأردن )2(
ْرِزي �ف الغناء الدُّ
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أغنية َصاِح الَوَطْن

َصـاِح الَوطَـْن
يِْنِخينــا الَبيِت  يا  الَوطَـْن  ويَناَصـاِح  ِيرِدُّوا  اْللِـي  النََّشـاَمى  ويَن 
َعاَداِت هَلَـْم  اْلِلي  النََّشـامى  َداِعيَناويـَن  الشََّرْف  َداِعي  ِتْسَمُعوا  ما 

طَالِبـَْنا الشََّرْف  ّداِعي  ِتْسَمُعوا  بـَْناما  طَاِل  والشََّقا  َذلّه 
َ
امل ّدْهـِر 

طَالِْبنـا احْلَـقِّ  وِاْلَيا  ديَناَعاَداتـْنَــا  َعلينَـا  خْنَلِّـي  َوال  ْنَسـلِّْف 

ثانياً: الخصائص الموسيقية اللحنية

امليزات  بعدد من  تتميز  فإهنا  ْرزِية،  الدُّ القصائد  بالنسبة ألحلان  أما 
العروضية  فاألوزان  تكوينية،  عناصر  من  فيها  ما  إىل  العائدة  الفنية 
للغناء الدُّْرزِي متنوعة، وعليه فإنه ال بد وأن تتناسب األحلان اخلاصة 
ورمبا  ألشعارها،  العروضية  املقاطع  مع  الشعرية  النصوص  بتلك 
أحلان  من  فإن كثرياً  اإليقاعية، كذلك  تقطيعاهتا  مع  تاماً  ينسجم 
الغناء الدُّْرزِي ما هو مرتبط بالعروض اإليقاعي اخلاص بكل كلمة 
من كلمات األغنية، باإلضافة إىل اإلنسجام التام بني ثالثية اإلبداِع 
هبا  يلتزم  واليت  واألداء  واللحن  الكلمة  العام وهي:  الشعيب  الغنائي 
الغناء الدُّْرزِي تام االلتزام، مع ما يسود تلك العالقة من تالزم حسِّي 
ومعنوي تاٍم خاٍل من أي تعقيد كما يف حلن أهزوجة بِالّروِح نِْفِدي 

َوطَّنا اليت مطلعها:

بِالـــرُّوِح نِْفـــِدي َوطَنَّـا
اْلمنَـاِدي صـوِت  َصـاِح  َوطَنَّـالَــو  نِْفـــِدي  بِالـــرُّوِح 
َواجِلَهـــاِد احلَـِرْب  ِحنَّـــايـــوِم  لَلّســـيِف  قْــُدوِم 

مدونة موسيقية رقم)17(

أغنية بالرُّوِح نِْفِدي َوطَنَّا 

تتسم موسيقا الغناء الدُّْرزِي باحلركة اللحنية الرشيقة، املتمثلة ببساطة 
األحلان وتسلسلها يف معظم األحيان، فبعضها حيتوي على تسلسل 
بني  تتفاوت  حلنية،  قفزات  ثناياه  بني  يضم  وبعضها  نغمي مجيل، 
موسيقا  تتكون  ما  الغالب  ويف  واخلامسة،  والرابعة  والثالثة  الثانية 
القالب لألغنية الواحدة من بضعة حقول موسيقية )موازير( ترتاوح 
األغنية،  يف  الواحد  املقطع  حلن  تثل  حقول  مثانية  اىل  ثالثة  بني 
ذلك  ومثال  األغنية،  هذه  مقاطع  باقي  على  اللحن  ذات  ويتكرر 
حلن املقطع التايل اجملتزأ من قصيدة الفن اليت مطلعها َواْلَبارَِحْه اْلِفْكِر 

اْحَتاْر:

َوالَبارَِحـــْه الِفِكــْر َحـــاْر  
َحـــاْر الِفِكــْر  طَــاْرَوالَبارَِحـــْه  عينِــي  ِمـْن  ِمــْع  وِالدَّ
َولِيِفـــي فـُْرقِـــْة  نَــاْرَعلَـــى  يــا  ْقليبِــي  نَــاِر  يـا 

مدونة موسيقية رقم)18(

أغنية َوالَبارَِحْه الِفِكْر َحاْر

أما بالنسبة للمقامات املوسيقية، فإن الغناء الدُّْرزِي يتنقل بني عدد من 
الباحث  العربية األصيلة، ويف دراسة علمية أجراها  املوسيقية  املقامات 
الدُّْرزِي  الرتاث  أغنية من  مئة ومخسني   )150( على عينة مكونة من 
يليه  املستخدمة،  املقامات  األسد بني  البيات على نصيب  مقام  حاز 
مقام السيكا، فمقام الراست، ومن مث مقام الصبا، وأخرياً مقام اهلزام، 
ْرزِية  واجلدول التايل  رقم )1( يبني اخلصائص الفنية املقامية لألغاين الدُّ

عينة هذه الدراسة )غوامنه، 2010م، ص 34(: 

ي الأردن )2(
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جدول رقم )1(

الخصائص الفنية لألغاني الدُّْرزِية 

)المقامات الموسيقية(

نسبة االستخدامعدد األغايناملقامالرقم
6٣,٣%٩5مقام البيات1
18%٢٧مقام السيكا٢
15,٣%٢٣مقام الراست٣
٢٠٧%4مقام الصبا4
٠,٧%1مقام اهلزام5

1٠٠%15٠اجملموع

ثالثاً: الخصائص الموسيقية اإليقاعية

ميتاز اإليقاع يف قالب الفن بالبساطة وثباته بشكل منطي على مدار 

أحلان  معظم  أن  املالحظ  فمن  األغاين،  معظم  يف  الواحد  اللحن 

ْرزِية منظومة على ضرب إيقاع األيوب أو إيقاع امللفوف،  األغاين الدُّ

وبعض منها على إيقاع املقسوم، ورمبا يكون ذلك ميزة هلذا الغناء، 

الذي يغىن كثري منه مبرافقة رقصات شعبية مجيلة مثل رقصة اهلولية، 

مجيعها  حتتاج  واليت  املختلفة،  بأشكاهلا  الشعبية  والدبكة  واجلوفية، 

إىل إيقاعات راقصة، وذلك ما ختدمه الضروب اإليقاعية املذكورة، 

لألغاين  اإليقاعية  والضروب  املوازين  يبني   )2( التايل رقم  واجلدول 

ْرزِية عينة الدراسة املذكورة )غوامنه، 2010م، ص 35(: الدُّ

جدول رقم )2(

الخصائص الفنية للغناء الدُّْرِزي 

)اإليقاعات الموسيقية(

عدد امليزانالضروب اإليقاعيةالرقم
األغاين

نسبة 
االستخدام

5٠%4/4٧5إيقاع األيوب1

إيقاع امللفوف ٢
٣٠,6%٢/446)اللف(

إيقاع املقسوم ٣
1٢,٧%٢/41٩)دويك(

4,6%٣/4٧إيقاع الفالس4
1,4%٢حر5
٠,٧%٢/41إيقاع اهلجع6

1٠٠%15٠اجملموع

سبيل  هو  الغناء  أن  محدان  أبو  بشار  يرى  وتنغيمه:  الوزن  توقيع 
ملعرفة وزن القصيدة واستقامتها، فالشعر هو كالم موزون على نغم 
ألفاظها على  تقف  بكلمات  أبياته  أواخر  تنتهي  موسيقي خاص، 
القافية، وكل بيت  حرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف تسمى 
يتكون من شطرين: الصدر ويسمى املشد، والعجز ويسمى القفل. 
والوزن العروضي يف الشعر الدُّْرزِي هو الوزن الغنائي أي الوزن النغمي 
الذي يبين عليه الشاعر شعره. وقد أورد أبو محدان يف حماضرة مدونة 
له جمموعة من األوزان أو البحور الشعرية البدوية اليت يرى أهنا تثل 
أحبر الشعر النبطي الذي يعتقد أنه األساس الذي يبىن عليه الشعر 
واحُلداء،  والْصَخرِي،  اهلاليل،  األحبر:  هـذه  ومن  الدُّْرزِي،  الشعيب 
ْسُحوب، واهِلْجييِن، والسَّاِمرِي، والَفن 

َ
ُروَبْع، والَقْلَطة، والرََّجْد، وامل

ْ
وامل

)الفنون(، والَعْرَضة ) اجلوِفيه(، والزَُّهرِيي ) أبو محدان، د.ت، ص 
.)20-3

ي الأردن )2(
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رابعاً: الخصائص األدائية

النماذج  متعدد  فهو  لذلك  وتبعاً  األحلان،  متعدد  الدُّْرزِي  الغناء 
واألداءات، فمنه ما تغنيه املرأة لوحدها أو مع جمموعة من النساء، 
ومنه ما يغنيه الرجل على انفراد أو بصحبة جمموعة من الرجال، وال 
الثراء اللحين واألدائي عند هذا احلد، بل زاد على ذلك أن  يقف 
هنالك أداءاٍت غنائية مجيلة مشرتكة بني الرجال والنساء، تُودى من 
خالل خمتلف املناسبات االجتماعية اليت حيتفل هبا اجملتمع الدُّْرزِي 

يف األردن واألقطار العربية اجملاورة.

الذي  التفاعل  ذلك  الدُّْرزِي  الغناء  يف  الفين  األداء  أشكال  ومن 
يتجلى بني املطرب واجلمهور يف غناء بعض قصائد الفن، وخباصة 
يف املناسبات السعيدة وأمهها األعراس، حيث يغين املطرب الرئيس 
جمموعة  عليه  فرتد  القصيدة  مقطع  من  األوىل  الثالث  الشطرات 
الرَّدِّيدة أو جمموعة احلضور بغناء الشطرة الرابعة وهكذا، ومثال ذلك 

قصيدة الفن التالية بعنوان َبدَّك تـُْقلِّي:

ِمْعِتنِــي بِيِّـْه  ليـْش  تـُْقلِّي  ِبْعَتنِـيَبدَِّك  ما  قَبِـْل  ِمْن  ِبْعَتْك  اْلِلي  َوانَا 
الغَـرَاْم َنْسَياِن  اْعَواْم  َثالِث  يل  َفطَّْنَتنِــيَصاْر  َفطَّْنَتنِــي  َفطَّْنَتنِــي 

مدونة موسيقية رقم)19(

أغنية َبدَّك تـُْقلِّي

ومن اجلدير بالذكر أن األشكال األدائية للغناء الدُّْرزِي واسعة الثراء، 
منها  الفردية  والنسائية،  الرجالية  أشكاهلا  تنوع  إىل  باإلضافة  وهي 
واجلماعية، إال أهنا من الناحية املوسيقية العزفية وتؤدى بعدة مناذج 
أدائية، إذ ميكن أن تؤدى دون مرافقة عزفية أحياناً، ورمبا ميكن أداؤها 
مبصاحبة إيقاعية أحياناً أخرى، باإلضافة إىل أمكانية مرافقة املطرب 
املنفرد بواسطة جمموعة من الرَّدِّيدة الذين قد يرددون مقطعاً أو أكثر 

من األغنية خلف ذلك املطرب.

الدُّْرزِي  الغنائي  للرتاث  املوسيقية  املصاحبة  األبرز يف  الشكل  ولعل 
تظهر  الربابة  آلة  على  عازف حمرتف  بأداء  املرافق  الغناء  ذلك  هو 
من خالله املسحة البدوية العربية األصيلة يف هذا اللون من الغناء، 
ْرزِية تؤدى مبرافقة عازف آلة الشبابة،  كذلك فإن كثرياً من األغاين الدُّ
وبعض اآلالت الشعبية األخرى مثل اجملوز والطبلة، وكذلك مبرافقة 

آلة العود أحياناً.

أغانيهم  أشعار  بإبداع  األردن  يف  الدروز  الشعراء  من  عدد  اشتهر 
الشاعر  )أبو شكيب(، وحسني  الشومري  الشعبية ومنهم: سلمان 
)أبو حممد( من مدينة األزرق. كما اشتهر عدد من الفنانني الدروز 
يف األردن بغناء تراثهم الشعيب العريق ومنهم: عازف الربابة الشاعر 
بيان فارس من مدينة الزرقاء، وعازف العود املطرب بيان فوزي من 

مدينة األزرق.

ي الأردن )2(
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القدمية. وهي مأخوذة  السردية  تعد األمثولة أحد األجناس األدبية 
وهي  والتشبيه.  املقارنة  تعين  اليت  اليونانية    Parable عن كلمة 
درس  أو  حكمة  على  حيتوي  الشعيب  القصص  من  لنوع  تسمية 
أخالقي أو ديين. وتعرف حكاية املثل بأهنا “ قّصة أغلب أبطاهلا و 
شخصياهتا من احليوانات يعتمدها الكاتب للتعبري عن فكرة أو عربة 
أو مبدأ خلقي أو قاعدة سلوكية يراد تعليمها و تعميمها لتستقيم 
احلياة و يصلح ما هبا من ضروب اخللل. وبناًء على هذا التعريف 
توّظف حكاية املثل اّما لعرض صور و مواقف مّا ينبغي االقتداء هبا، 
واّما لعرض صور و مواقف مّا ينبغي اجتنابه، وغاية حكاية املثل يف 

احلالتني النفع و االصالح”.

احلكايات  أو  القصص  من  جمموعة   ( أهنا  إىل  )العلمي(  وذهب 
ترتكز على أحداث متتابعة يكون أبطاهلا من احليوانات اليت تتحاور 
الناس  لنقد سلوك  احلوار موجهاً  يكون هذا  ما  بينها، وغالباً  فيما 
وطبائعهم وأخالقهم أو معاجلة قضايا اجتماعية وسياسية كثرية عن 
طريق التلميح والرتميز. وهي فن من فنون النثر العريب القدمي املعروفة 
يف الرتاث القصصي، إذ مل خيل منه عصر، فضاًل عن كونه فناً كونياً 
عرفته كل الثقافات عرب التاريخ، واختلفت يف تسميته حيث ُعرف 
هذا اجلنس بتسميات متعددة كـاملثل أو األمثولة أو حكاية املثل أو 

اخلرافة أو احلكاية أو القصة على لسان احليوان أو رواية احليوان(.

املثل متماثل فكل  فبناء حكاية  الثنائية،  بالبنية  املثل  تتميز حكاية 
أبواب كتاب كليلة و دمنة تنطلق من قّصة اطار يطلب فيها امللك 
“قال   : سائدا  مثال  له  يشرح  أن  بيدبة  الفيلسوف  من  دبشليم 

يقطع  ملتحاّبني  مثال  اضرب يل   : الفيلسوف  لبيدبا  امللك  دبشليم 
بينهما الكذوب احملتال حىّت حيملهما على العداوة و البغضاء “. 
فيليّب الفيلسوف بيدبا طلبه بسرد حكاية مثل حكاية االسد مع الثور 
و دمنة. مث أهنا حكاية تقوم على النزعة القصصية، فالقّصة يف كليلة 
و دمنة متعة مسلّية لكن االمتاع و التسلية ليسا مقصودين لذاهتما، 
و امّنا الغاية منها عملية الّتأثري يف القارئ و هتيئة سبل االقناع، و من 
أبرز املقّومات القصصية يف كليلة و دمنة أهنا تقوم على السرد، مث 
أن زماهنا ومكاهنا غري حمددين ومها مطلقان ما جيعل االحداث اليت 

تدور فيها القصة صاحلة لكل زمان و مكان .

الوجدان  األمثولة هي حكاية شعبية صاغها  أن  وما سبق نستنتج 
اجلمعي وتتقاسم األدوار فيها جمموعة من احليوانات أو النباتات أو 
اجلمادات اليت تتخذ بعض خصائص ومسات البشر، أو قد تكون 
شخصياهتا من أبناء اجلنس البشري بينما هي تتمحور حول حيوان 
أو أكثر حبيث ال خترج عن كوهنا قصة استعارية داهلا احليوان ومدلوهلا 

اإلنسان.

لقد اختلف الدارسون حول نشأة فن األمثولة، وقد رأى بعضهم أن 
أصوله يونانية، بينما ذهب آخرون إىل أن هذا النوع من احلكايات 
قد كان أول ظهور له يف اهلند، إال أن ما عرف عن األمثولة هو أهنا 
قد صيغت لتستجيب حلاجات مجالية وأخالقية، واملدخل الصحيح 
لقراءهتا ينبغي أن يقوم على مراعاة هذا الوضع األديب دون إغفال 
الوظيفة احلجاجية ومكونات البنية السردية اليت من شأهنا أن ختدم 

املقصدية األخالقية والتعليمية اليت تنهض عليها نصوص األمثولة.

حكاية المثل الشعبي في كتاب كليلة ودمنة 

د. يح�ي البشتاوي *

ي كتاب كليلة ودمنة
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إن تقنية األمثولة تقوم على حبكة سردية حتاول من خالهلا تقدمي 
رسالة عملية حول قضية أو عدة قضايا إنسانية وأخالقية، وهي يف 
هذا السياق ال خترج عن كوهنا خطابا مركبا من صيغيت السرد والقول، 
فهي تتكون يف بنيتها اخِلطابية من حكايات مروية من خالل الراوي، 
وتقدم أحداثها تباعا من خالل شخصيات تتحرك زمنيا ومكانيا. 
والسرد ليس الصيغة الوحيدة اليت تشكلت هبا نصوص حكاية املثل، 
فقد صيغت حكاية املثل أقوااًل حجاجية، فاملثل يتكون من عنصرين 
مها: السرد أي احلكاية اليت جتري أحداثها بني احليوانات. واحلكمة 
إال  هي  ما  بدورها  واحلكمة  املثل،  حكاية  من  الغاية  تشكل  اليت 

وسيلة تؤدي إىل غاية هي: العمل. 

السياسية،   ( الوظائف  من  عددا  حتقق  األمثولة  أن  القول  وميكن 
الفكرة  توضيح  إىل  يسعى  تعليمي  نص  وهي  واجلمالية(،  الرتبوية، 
الفردي  السلوك  يف  يؤثر  عمليا  توجيها  الشخصيات  توجيه  أو 
واالجتماعي، وهذا ما جيعل من األمثولة قرينة للخطابة والنصوص 
الدينية والسياسية، وال ميكن إغفال احلالة الرمزية اليت تنطوي عليها، 
ورمزيتها هي رمزية بسيطة أولية تتفق مع املستوى العقالين للحكم 
واألفكار اليت تعرب عنها، بقدر ما تتفق مع التصور الكامن وراء هذا 
النمط من التعبري ألدائها، فالرؤية العقالنية اليت تكمن وراء العمل 
تتوسل شكال بسيطا لتبليغ البعيد والعميق من أطروحاهتا، وهو أمر 
يتالءم مع اهلم اإلصالحي الذي يتوخى الفعالية األقوى يف اإلفهام 
إمنا  املركبة  برمزيتها  فاألمثولة  االتصال،  دائرة  األقصى يف  واالتساع 
فقراءة هذا  والتأويالت،  الدالالت  تعدد  النص مفتوحا على  جتعل 
النوع األديب ينبغي أن تتجاوز املعىن الظاهر إىل معاٍن باطنية يقوم 

القارئ باستخراجها. 

إن األمثولة بوصفها جزءا من احلكاية الشعبية ال تنفصل يف حقيقتها 
عن شروط  الراوي والتلقي، وتشرتك فئات الشعب يف عملية تأليفها 
أحيانا، حيث يتم تناقلها عرب األجيال املتعاقبة، من خالل قاص، 
وإذا كان الدارسون قد اتفقوا على أن األمثولة نص حجاجي هتذييب 
مجايل، يروم تثبيت قيم أخالقية/إنسانية وإيصال غرض تعليمي إىل 
املتلقي، فإهنا بذلك جتسد املعاين اجملردة من حكمة وعدل وأنانية 
التشخيص من خالل تقدمي  وحمبة يف صور حمسوسة، وهي تعتمد 
اإلنسان،  سلوك  عن  للتعبري  رمزا  عن كونه  ال خيرج  الذي  احليوان 

ومبا أن احليوان ليس إال قناع خيفي وراءه اإلنسان بأبعاده األخالقية 
التغريب املشدود إىل  تنزع إىل  فإن األمثولة  والفكرية واالجتماعية، 
األقرب  بكوهنا  تتميز  بل  خالصا  سرديا  نصا  ليست  فهي  الواقع، 
إىل النصوص احلجاجية اليت ترمي إىل إحداث تغيري أو تقدمي عربة 
اجملتمع  تغيري  بغية  جتنبه  أو  فعله  يتوجب  ما  إىل  لتوجيهه  للمتلقي 
ونقله حنو احلياة الفضلى، وميكن مالحظة توظيف الصيغ البالغية 
أو  اجلمال  وملنظر  ولألعداء  لألبطال  الرتكييب  الوصف  يف  النمطية 
التتابع  التحول يف احلكاية. ويشمل  الرعب ومواقف الذروة ونقاط 
اللفظي صيغ املنولوجات أو األحاديث اليت حياور فيها البطل نفسه 
بني  الدرامية  واحملاورات  الرئيسة  املواقف  تسبق  واليت  الشخصيات، 
الشخصيات، وما تقنية احلجاج اليت يستخدمها املتكلم يف خطابه 
إال من أجل محل املتلقي على اإلذعان إىل األطروحة املقرتحة إلجباره 

على تعديل وجهة نظره بل واختاذ موقف نقدي جتاه األحداث.

ثقافية  لرحلة  نتيجة  احليوانات  ألسنة  على  احلكاية  ظهرت  لقد 
وحضارية معينة من التاريخ البشري، وهي عريقة وليست من ابتكار 
حلظة أو موقف معروف، مث أهنا تنتقل حبرية من شخص إىل آخر 
حبيث ال يزعم أحد أن الفضل يعود إليه وحده يف أصالتها، إضافة 
إىل أهنا تتمتع باملرونة اليت جتعلها قابلة للتطور  حبيث يضاف إليها 
أو حيذف منها أو تعدل عباراهتا ومضامينها وعالقاهتا على لسان 
االجتماعية،  بيئته  ظروف  أو  مواقفه  أو  ملزاجه  تبعا  اجلديد  الراوي 
العناصر  بعض  األخرى يف  السردية  النصوص  مع  األمثولة  وتشرتك 
الراوي  وأساليب  والشخصيات  والزمان  واملكان  القصصية كالفكرة 
واحلوار والتوتر والعقدة واحلل، وهكذا فإن البنية احلكائية تتحقق يف 
الكالم من خالل حتقق جمموعة من العناصر هي: )فعل أو حدث 
زمان  الفعل.  يف  ما  بدور  يضطلع  عامل  أو  فاعل  للحكي،  قابل 

الفعل ومكانه(.

وقد سعت النظرية النقدية املعاصرة إىل دراسة حالة التداخل فيما بني 
األجناس األدبية دراسة دقيقة تؤكد تطورها، وبظهور النظرية السردية 
النقاد أمثال: تودوروڤ و جريار جنيت وروالن بارت  فقد حرص 
وغريهم، على مسايرهتا لتلك النصوص اليت تندرج حتت ما يسمى 
بتداخل األنواع األدبية، لتتجاوز سياقات النقد بذلك سياقات النقد 
التقليدي الذي يركز على اجلزئيات دون النظر إىل القضايا الكلية اليت 

ي كتاب كليلة ودمنة
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تغوص يف أعماق النصوص، وهكذا جاءت النظرية السردية لقراءة 
النصوص وفهمها من حيث املبىن واملعىن، حيث انطلق أصحاهبا من 
يقوم على  الذي  انطالقا من منظور احلكي  للسرد  تعريفهم  خالل 

دعامتني أساسيتني:

أوالمها: أن حيتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة.

وثانيهما: أن يعني الطريقة اليت حتكى هبا تلك القصة وتسمى هذه 
الطريقة سردا، ذلك أن قصة واحدة ميكن أن حتكى بطرق متعددة، 
وهلذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه يف تييز أمناط أحلكي 
بشكل أساس. وأن السرد هو الكيفية اليت تروى هبا القصة عن طريق 
هذه القناة نفسها،وما ختضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي 

واملروي له، والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذاهتا. 

ويعد كتاب كليلة ودمنة للفيلسوف اهلندي )بيدبا( من أشهر الكتب 
اليت قامت على حكايات احليوان، وهو حيفل باخلرافات وال يكاد 
سرد  على  هدفه  يتوقف  ال  والكتاب  أبوابه،  من  باب  منها  خيلو 
حكايات تشتمل على خرافات حيوانية بل هو يهدف إىل حتقيق 
من  السياسي،  والتوجيه  االجتماعي  واإلصالح  األخالقي  النصح 
خالل اعتماد وظيفة ختيلية سردية تتمثل يف إقناع القارئ حبكايات 
تداولية  تنطوي على وظيفة  رمزية ووصف وتشويق وحوارات، كما 
من  لتتجلى  املتلقي،  إىل  صراحة  أو  ضمناً  النص  توجه  يف  تتمثل 
خالله املقاصد العقلية اليت تتداخل مع املكون اجلمايل ضمن بناء 
فين يعتمد الغرابة والتشويق والتداولية. وكثرياً ما ُيشاهد كتاب )كليلة 
الكلمة  فيه  جيدون  الذين  السياسة  رجال  أّسرة  جوار  إىل  ودمنة( 
ال  ما  مرور  ورغم  نضجاً،  اململوء  واملثل  الثاقبة  واملالحظة  الذكية 
حيصى من السنني على وضع هذا الكتاب، فإنه ما زال حياً متعاً 
ومفيداً إىل اليوم، وكأنه من إرث احلديث ال من إرث القدمي، وكأن 
واضعه أخذ يف حسبانه مشاكل الناس اليوم ال مشاكلهم باألمس 
الكتابية  باألساليب  ألبتة  له  صلة  ال  أسلوب كتابته  وكأن  البعيد، 
إليه  النظر  للقرون اخلوايل، بل هو أسلوب حديث ُمستساغ ميكن 
على أنه من األساليب احملدثة اليوم، وكأن لغته بنت هذا العصر ال 

بنت لعصر غابر.

واهلزل  والتمثيل  والرمز  السرد  استدعاء  يتم  ودمنة  يف كتاب كليلة 
عليه  تراهن  الذي  التواصل  على  األديب  الطابع  إلضفاء  والغرابة 
نصوص األمثولة، وحول ذلك يقول ابن املقفع: )فأول ما ينبغي ملن 
قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه اليت وضعت له والرموز اليت ُرمزت 
فيه وإىل أي غاية جرى مؤلفه فيه عندما نسبه إىل البهائم وأضافه 
إىل غري ُمفصح وغري ذلك من األوضاع اليت جعلها أمثااًل(، وهكذا 
جاءت حكايات كليلة ودمنة بشعبيتها لتنطوي على حجج ضمنية، 
أكثر منها ظاهرة، وقد أخذت أبعادا فكرية عميقة ارتبطت بقضايا 
الواقع، وأبعادا أخرى فرضتها تقنية توظيف املؤلف لعنصر السرد يف 

احلكاية من خالل ترتيب األفكار وعرضها. 

وتعد حكاية )القرد والغيلم(، من بني هذه حكاية مثل اليت وردت 
يف كتاب كليلة ودمنة، حيث صيغت بطريقة فنية سلسة يرتاح هلا 
القارئ وينساق وراء ما ورد فيها من أحداث ومفاهيم مثل: الصداقة 
قومه  حيكم  )ماهر( كان  امسه  قرد  حول  احلكاية  وتدور  والعداوة؛ 
فتقدمت به السنون، فقام قرد شاب بانقالب عسكري عليه، هرب 
منها مسكنا  اختذ  تني  املسن حىت صادف يف مسريه شجرة  القرد 
مث  الشجرة،  ظهر  املتعب  القرد  فاعتلى  مثارا  الوقت  وكان  ومأوى، 
يده  واحدة من  فوقعت  فيمضغها،  تينة  ويأكل  أيامه،  يتذكر  شرع 
فسمع هلا رنيناً حمببا صادراً من ساقية املاء حتته، فأعاد فأكل ورمى، 
واستمر هكذا بأكل واحدة ورمي ثانية فيتمتع بالرنني واملذاق احللو، 
حىت كان اليوم الذي فوجيء القرد املسن بالغيلم يتقدم إليه فيسلم 
عليه ويشكره ملا ألقى من تني إىل النهر، ومع الوقت منت الصداقة 
بينهما، ولكن احلدث مل يكن خربا سارا لزوجة الغيلم، فقد ساءها 
إنه  قالوا  فلما سألت عن اخلرب  املنزل،  إىل  العودة  تأخر زوجها يف 
صادق قرداً شيخاً َوَهَن العظم منه، على ظهر شجرة؛ فهما خليالن 
القدر،  وتصاريف  الدهر  حمن  لآلخر  منهما  ويروي كل  يتسامران 
فنصحوها أن تتمارض حىت إذا عاد الغيلم ليال أخربوه أن مرضها 
أعيا األطباء، وال دواء له غري قلب قرد. فكر الغيلم فلم جيد سوى 
القردة،  ملكة  يف  العسكري،  االنقالب  من  اهلارب  صاحبه  قلب 
فجاءه يف الصباح وقد عزم الغدر به فقال: إنين أريد إكرامك كما 
قال  بزيارتك يل يف منزيل.  تتم إحسانك إيل  أن  أكرمتين، وأريدك 
الغيلم: ما حبسين عنك  يا أخي، ما حبسك عين. أجاب  القرد: 
إال حيائي: فلم أعرف كيف أجازيك على إحسانك إيل؟ وأريد أن 
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تتم إحسانك إيل بزيارتك يل يف منزيل: فإين ساكن يف جزيرة طيبة 
الفاكهة.فاركب ظهري ألسبح بك. واستدرج الغيلم صديقه إىل بيته 
لنزع قلبه، ضارباً بالصداقة اليت مجعتهما. لكن تردده أثناء السباحة، 
مكن القرد من استدراك أمره، حيث أوهم صديقه بأهنم معشر القردة 
يرتكون قلوهبم يف منازهلم عندما يزورون أحداً حىت ال يستويل عليهم 
الطمع فيما هو ليس من حقهم، فصدق الغيلم أيضا هذه الفكرة 

ألنه مل يدرك نباهة القرد، كما مل يدرك مكر زوجته سابقاً .

ما  ضمن  يدخل  احلكاية  تفاصيل  حوله  تدور  الذي  احملور  إن 

ثالث  يف  ذلك  ويتمظهر  للبالغة،  التداويل  بالبعد  حديثاً  يسمى 
أمناط أساسية؛ أوهلا املقصدية الفكرية والتعليمية اليت جسدها بيدبا 
بوصفه راوياً يتوخى حكمة َتصلح للملك دبشليم ومن بعدهـ  اجملتمع 
على  الظاهرة  احلجاجية  املقصدية  ثانيهما  ــ،  مستوياته  مبختلف 
مستوى أفعال احليوانات وتصرفاهتم ضمن صراعهم حنو البقاء، هذه 
القصة تقدم حكمة وجودية وأحكام فلسفية عميقة مضمنة؛ إذ إن 
جممل األوضاع اليت مر هبا »القرد والغيلم« تلوح قضية هامة وحامسة 
إضافة إىل مفهومي الصداقة /العداوة؛ هي قضية تييز احلقيقة من 

الوهم.

كليلة ودمنة / القرد والغيلم

كليلة ودمنة / احلمامة املطوقة

كليلة ودمنة 
/  احلمامة 
والثعلب 

ومالك احلزين
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حتتاج  اجتماعية  ظاهرة  يشكل  الثأر  سلوك  أن  فيه  شك  ال  ما 
التارخيية  أبعادها  حيث  من  هلا،  وعميقة  ُمستفيضة  دراسات  إىل 
واالجتماعية والقبلية والسياسية واجلنائية والقضائية والنفسية، وغريها 
البعد  منها  سيما  ال  الظاهرة  هبذه  ترتبط  اليت  األخرى  األبعاد  من 

الثقايف املتعلق بالوعي اجملتمعي العام.

وهذه الظاهرة مل يَنج منها جمتمع من اجملتمعات البشرية، وهي بالتايل 
تُعّد من أخطر ما يهدد  قدمية ِقدم الوجود اإلنساين، ولكنها أيضاً 
هذه  مثل  عليها  ينطوي  اليت  فاملشكلة  اجملتمعات.  وسالمة  أمن 
تطور  أن  تستطع  مل  اجملتمعات  من  العديد  هناك  أن  هي  السلوك 
هذا  تعديل  معه  يتعذر  بشكل  والقضائية  واحلقوقية  املدنية  ثقافتها 
السلوك، الذي حيّول األفراد الثأريني إىل كائنات غرائزية تتحكم هبا 
عواطفها وغرائزها األوىل، املوروثة عن عادات قدمية تعرّب عن عقلية 
ضيقة ومتعصبة، ونفسية مضطربة. ويزداد األمر سوءاً عندما تضعف 

إرادة الدولة وسلطاهتا يف التّصدي ملثل هذه العادة.

من  يُعّد  إجرامي  سلوك  هو  مبا  الثأر  فإن  التارخيية،  الناحية  ومن 
العادات السيئة ومن خملفات البيئة االجتماعية اجلاهلية اليت كانت 
مببادئه  االسالم  نور  أشرق  فلما  االسالم،  قبل  العرب  بني  منتشرة 
واحلق  بالعدل  املبشرة  الشرعية  وتعاليمه  السمحة  االنسانية  ومثله 

واملساواة، فقد عمل على رذل ونبذ هذه الظاهرة والقضاء عليها.

والواقع أن هذه الظاهرة تزدهر أكثر يف اجملتمعات القبلية الشهرية بقوة 
وعنفوان عصبيتها، وال سيما يف اجملتمع القبلي العريب، الذي يتسم 
عيشتها  طرائق  حبكم  اجملتمعات  هذه  فمثل  والتعصب،  باالنغالق 
فيها  تنمو  والتناحرية،  الصراعية  مت  ومن  التنافسية  عالقاهتا  وطبيعة 
عوامل الشك واخلوف واالرتياب واالنتقام من اآلخر، ومع هذا فإن 
هذه  حماربة  يف  جاهدة  تسعى  األصيلة كانت  العربية  القبلية  القيم 
قيمتها اجليدة يف  العادة بوسائل عديدة معروفة وحتاول أن توظف 

حماربة هذه القيم اليت جتّر عليها السوء.

مل ينُج جمتمعنا األردين بثقافته وطبيعته التقليدية من هذه العادة، اليت 
أخرى، ولكن ليس بصورة  تربز بصورة الفته أحياناً، وختّف أحياناً 
الصعيد املصري مثاًل أو القبيلة اليمنية. وعلى أية حال، فإهنا على 
صعيد اجملتمع األردين جتد هلا من يربرها أو يدفع هبا ألغراض فئوية 
خاصة وليس ألغراض جمتمعية عامة. ما يتوجب من اجلميع التصّدي 

هلا وحماربتها.

إن أسباب انتشار ظاهرة الثأر عديدة. نذكر منها على 
سبيل المثال. 

ضعف الوازع اإلمياين والثقافة الدينية بني الناس.   -

النزاعات واخلالفات القبلية والعصبية.   -

ضعف إرادة الدولة املركزية وتراخي السلطة القانونية للحكومة،    -
تطبيق  وضعف  اجلُناة.  ومتابعة  مالحقة  يف  التنفيذية  والسلطة 
سلطة الدولة وأحكام القضاة، والتغاضي عن تشديد العقوبات 
اجلزائية القانونية الرادعة، ما يهدد بضياع احلقوق، واجلرأة على 

اجلرمية، واالستهتار هبيبة الدولة والقانون.

غياب أو ضعف الثقافة اجملتمعية اليت تنشر الوعي مبخاطر عادة    -
القيم  عن  فضاًل  والدولة،  واجملتمع  األفراد  من  على كل  الثأر 

واألخالق.

إن الثأر مبا هو سلوك انتقامي يصدر من الفرد أو اجلماعة يتعارض 
مع روح الدين اإلسالمي، الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات 
إىل النور؛ ظلمات اجلهل والتعصب األعمى، فقد أحّل االسالم 
الثأر،  حمل  وأخالقية  وحقوقية  قانونية  قيمة  السمحة  بشريعته 
وهي حق القصاص، ولكنه القصاص املشروط بضوابط وقواعد 
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ووسائل ال خترجه عن نطاق العدل واإلنصاف. حىت يأخذ كل 
ذي حق حقه، ويردع كل من تسّول له نفسه ارتكاب جرمية حبق 

نفٍس أخرى.

قانونية، فضاًل عن كوهنا  القصاص، وظيفة حقوقية شرعية  فوظيفة 
وظيفة ردعيَّة لألشرار، كما أن االسالم عزز مبدأ العفو والتسامح 
والتصاحل، ملا يف ذلك من جلب ملصاحل الناس، ودرء فنت ومفاسد 
والفوضى  العنف  عن  بعيداً  ُمعاىف،  سليماً  اجملتمع  ليغدو  كثرية، 

واالضطراب.

ودائماً كان يُقال إنه حيث توجد القبيلة وثقافة القبيلة توجد عادة 
الثأر، بيد أن هذا يُعّد حكماً عاماً غري صحيح، فليس لنا أن نضّيع 
أو نتجاهل كل تلك القيم العليا السامية اليت محلتها وحتملها القبيلة 
لدى  والثقافة  النفس  يف  مَرضياً  سلوكاً  ميثّل  فالثأر  تارخيها.  طوال 
البشرية طوال تارخيها. ولكن من جانب آخر فإنه من الصحيح أن 
نقول إنه كّلما تعززت الثقافة احلقوقية والثقافة الدينية، وكلما حضرت 
السلطة مبؤسساهتا وقوانينها، وكلما حتّول اجملتمع من صيغة اجملتمع 
األهلي إىل صيغة اجملتمع املدين، توفرت البيئات املثالية للقضاء على 
عادة الثأر، وتالشت هذه العادة السيئة، وأصبحنا أكثر قدرة على 
جتاوزها وإبداهلا بقيم جديدة حتافظ على السلم اجملتمعي واألهلي، 
ألهنا تّدنا بأفكار جديدة إنسانية ووطنية ودينية، بداًل من األفكار 

القدمية، القائمة على الثأر واالنتقام والتعصب.

إن طريق تعزيز ثقافة احلوار والوعي التنويري بني أفراد اجملتمع، من 
شأنه أن يعزز فرص القضاء على عادة الثأر، فإن اجلاهل يبقى دائماً 
عدواً لنفسه. صحيح أن طريق الردع األمين والقانوين والقضائي مهم 
يف هذه احلالة، ومن شأن التشدد يف تطبيقه أن يؤكد على الطبيعة 
جانب  من  ويعزز  الناس،  بني  والقضايا  املشاكل  لتسوية  القانونية 
آخر هيبة القضاء والدولة يف نفوس األفراد، الذين خيشون القانون 
والعقوبة ابتداء، ولكنهم مع الوقت يقّدرون وحيرتمون القانون، أي 
حتصل لديهم نقله من اخلوف إىل االحرتام. إاّل أن الردع ال يكفي يف 
التصدي لعادة الثأر، فال بُّد من العمل على إمناء ثقافة تربوية ومدنية 
عميقة، ثقافة ترسخ يف وجدان ونفوذ الناس، وتنعكس يف سلوكهم 
والثأر  والقصاص  واحلق  القانون  مفاهيم  جتاه  ونظرهتم،  وتصرفاهتم 
والعصبية، وغريها من املفاهيم، اليت ينبغي أن يتعلَّمها الفرد منذ نشأته 

الديين واألخالقي والقانوين  ال يتجزأ من تكوينه  حىت تصبح جزءاً 
واملدين، وهذه مجيعها دوائر متكاملة يف الوظائف واألهداف.

ال ميكن لنا أن نأمل يف إقصاء ثقافة الثأر وفعل الثأر، مبا هو من 
خملفات املاضي واألزمنة التارخيية عندما كانت اجملتمعات ال تزال غري 
مبا فيه الكفاية، وحيث كان يغيب  ودينياً  وقانونياً  ناضجة عقالنياً 
حضور السلطة املركزية يف كثري من اجملتمعات القبلية، ال سيما تلك 
اليت تعيش يف األطراف بعيدة عن املركز. أقول ال ميكننا إقصاء هذا 

السلوك، إاّل بثالثة اسرتاتيجيات طويلة األمد:

مجيع  يف  الرتبوية،  بالتنشئة  وجّدي  عميق  بشكل  االهتمام  أواًل: 
املؤسسات وعلى كافة املستويات. فاألفراد هم أساس هذه التنشئة. 
فالبيت واألسرة األساس األول ملثل هذه الرتبية، مث يأيت دور املدرسة. 
فاجلامعة فاجملتمع املدين مبؤسساته املختلفة. هذه هي احلواضن الرئيسية 
للفرد يف مراحل مهمة وخطرية من حياته، وبناء وعيه وتفكريه ورؤيته 
لنفسه ولآلخرين، الذين يشاركونه العيش واألرض والوطن. علينا أن 
نُفعِّل هذه احلواضن ونرسم هلا اسرتاتيجيات وبرامج وخططاً طموحة، 
قادرة على صناعة إنسان مدين مستنري، مؤهل لكي يتعامل مع احلياة 

ومع مشكالته مع نفسه ومع اآلخرين بعقالنية وتسامح وانفتاح.

الرئيس  بعنواهنا  والقانونية،  احلقوقية  الثقافة  اسرتاتيجية  تعزيز  ثانياً: 
يسيطر  الثقافة،  هذه  تضيع  فحيث  القضاء.  ومؤسسات  الدولة 
العماء واجلهل، ويعتقد الفرد أنه باستطاعته أن ينوب عن السطلة 
والقضاء والقانون لكي حيقق ما يراه حقاً مشروعاً له، وعندئذ ُيصبح 
نطاق  خارج  الثأري  والعنف  القوة  منطق  ويسود  فوضى،  الناس 
وقوهتا  بسلطتها  الدولة  حتضر  أن  املطلوب  ليس  والدولة.  القانوين 
األمنية الردعيَّة، وإمنا أن حتضر بسلطتها الشرعية واحلقوقية، ألنه يف 
أو حيتال على  يتجاهل  أن  اإلنسان  يستطيع  األوىل، حيثما  احلالة 
السلطة األمنية فلن يرتدد يف ذلك، إذا كان فارغاً من الوعي بالثقافة 

احلقوقية وسلطة القانون الذي يطبق بعدالة على اجلميع.

إن إدراك احلق القانوين والشرعي شيء، والوعي ثقافياً وتربوياً هبذا 
احلق شيء آخر، ففي احلالة األوىل، قد يعرف اإلنسان احلق، ولكنه 
يتجاهله، فاملعرفة بالشيء ال يعين التمسك يف السلوك والفعل، أّما 
يف احلالة الثانية، فإن الوعي ثقافياً باحلق يأيت الحقاً مبعرفة هذه احلق 
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واحرتامه وطلبه، وإشاعته بني الناس. فوعينا باحلق، حيمِّلنا مسؤولية 
نشره والتبشري به وتأكيده.

الرمسية  القطاعات  خمتلف  بني  التشاركي  احلوار  فكرة  تعزيز  ثالثاً: 
الثأر يف  وأبعاد وأسباب وطرق حماربة عادة  واألهلية، حول خماطر 
اجملتمع. على أن يأخذ هذا احلوار التشاركي صوراً خمتلفة من الندوات 
واحملاضرات والورش الفكرية التثقيفية، وعرب وسائل االتصال واإلعالم 
املختلفة. هبدف الكشف عن التداعيات اجملتمعية والوطنية اخلطرية 
تنتمي إىل عقلية  أهنا  العادة، على أساس  اليت حتصل بسبب هذه 
الوطين واإلنساين واحلقوقي،  يتناسب مع احلاضر  الذي ال  املاضي 

فاجملتمعات اليت قطعت أشواطاً يف التقدم والرقي احلضاري، جتاوزت 
اجملتمعي  وعيشها  وأمنها  ازدهارها  وحققت  املظلم،  العقل  هذا 

املشرتك.

وقيم  اإلميان،  قيم  تأصيل  إعادة  من  اخلصوص  هذا  يف  بُّد  وال   
الدين االسالمي السمحة؛ إذ إن كل اقرتاب من حلظة فهم اإلميان 
والدين وتعاليمه، هو اقرتاب حقيقي من ختطي وجتاوز مرحلة اإلميان 
من  الشيطانية  الغرائز  وإطالق  واجلهل،  والتعصب  والقتل  بالعنف 
خالل السلوك املتصف بالثأر. إن التنوير بقيم الدين اإلسالمي، من 
شأنه أن ينعكس يف النفوس واألفئدة، ويرتجم يف األفعال والسلوك.
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الرتاث  بشأن صون   2003 اليونسكو  اتفاقية  فلسفة  من  انطالقًا 
الثقايف غري املادي تسعى اململكة األردنية اهلامشية إىل احلفاظ على 
قطاع احلرف والصناعات اليدوية التقليدية الذي يتالشى يوماً بعد 
للتنوع  حتقًقا  ومستدام  متوازن  حنو  على  تنميته  على  والعمل  يوم، 
الثقايف والثراء االقتصادي للمجتمع، لكون النشاط احلريفً إرثا وطنًيا 
وجمااًل  اليدوية،  للمنتجات  الوطنية  واألصالة  الثقافية  اهلوية  يعكس 
لتوفري فرص العمل جلميع فئات اجملتمع األردين وزيادة دخلهم، كما 
احلركة  إلنعاش  وعاماًل  االقتصادية،  املوارد  لتنمية  مصدرًا  يعد  أنه 

التجارية والسياحّية بشكل عام.

ويُعد األردن من البلدان الغنية باحلرف اليدوية القدمية اليت توراثتها 
األجيال املتعاقبة كصناعة البسط والسجاد اليدوي، واحللي اليدوية 
والسالل  والتطريز،  والزجاجية  والفخارية  اخلزفية  واألواين  الفضية 
وغريها من الصناعات اليدوية اليت تثل موروثًا حضاريًا وتنوًعا ثقافًيا 
يعكس روح احلضارة اإلسالمية والعربية. ويعد املنتج احلريف األردين 

من املنتجات احلرفّية املميزة يف املنطقة، إذ أضحى قادرًا على الدخول 
واملنافسة يف األسواق اخلارجية، وخاصة إن تكنَّا من وضع عالمة وطنية 
تيزه عن غريه من الصناعات املستوردة. ويؤمن الكثري من األردنيني يف 
اليدوية بسبب اخللط  بعض األحيان بعدم وجود هوية أردنية للحرف 
التقليدية  والصناعات  احلرف  نظام  ويعد  واملستورد.  احمللي  املنتج  بني 
هلذه  التنظيمي  اإلطار   2002 لسنة   36 رقم  هبا  واملتاجرة  والشعبية 
التجاَر  النظام  هذا  من  والعاشرة  التاسعة  املادتان  دعت  وقد  احلرف. 
للفصل بني املنتج احمللي واملستورد بوضع يافطة )مستورد( تبني مصدر 
البضائع احلرفية والرتاثية تفاديًا للغش، وإشهارًا للمنتج احمللي الذي يطلبه 
نصت  احمللية  اليدوية  احلرفية  املنتجات  ولتشجيع  الغالب.  يف  السائح 
املادة 4ب من النظام نفسه أن ال تقل نسبة املعروضات يف املتجر من 
املنتجات والصناعات التقليدية والشعبية األردنية عن 70 % من جمموع 
معروضاته، وأن يتم وضع املستوردة منها يف مكان حمدد يف املتجر مع 

تثبيت كلمة مستورد يف مكان بارز فيه.

جمعيات الحرف والصناعات اليدوية في منطقة البترا ودورها 
في صون الحرف اليدوية ومهاراتها

سليمان الفرجات *

ملخص
أصبح صون الرتاث الثقايف غري املادي غاية تسعى لتحقيقها اجملتمعات والدول واملنظمات احلكومية وغري احلكومية. واليوم أصبح من الضروري 
احملافظة على أصالة احلرف والصناعات التقليدية األردنية كصناعٍة وثروٍة وطنية مستدامة، إذ تسعى اململكة األردنية اهلامشية  إلبراز الوجهة احلضارية 
للبلد يف احلفاظ على الرتاث األردين كهوية وطنية واستثمار الطاقات البشرية، وتطويع كافة اجلهود لضمان دميومة هذا القطاع احليوي واهلام، والعمل 
احمللية  األّولية  املوارد  استخدام  والرتكيز على  والدولية،  الوطنية  املعارض واحملافل  األردنية كموروث حضاري وثقايف يف  التقليدية  احلرف  إبراز  على 
)اخلامات احمللية( يف اإلنتاج. واختذنا مناذج من مجعيات احلرف والصناعات اليدوية التقليدية يف منطقة وادي موسى كواسطة لصون الرتاث الثقايف 
غري املادي، وال سيما احلرف التقليدية.   ويذكر يف هذا املضمار أن منظمة اليونسكو أعلنت يف 2005/11/25  عن إدراج اجملال الثقايف لبدو 
البرتا ووادي رم ضمن قائمة منظمة اليونسكو لروائع الرتاث الثقايف الالمادي اإلنساين هبدف احملافظة عليه وصيانته ، بعد أن شهد هذا اجملال الثقايف 
تدهورا نتيجة حياة االستقرار. ووضعت املنظمة  خطة للمحافظة على هذا الرتاث الثقايف ومجعه ونقله لألجيال القادمة وخاصة الرتاث الشفوي 
كالشعر والغناء واملوسيقى والرقص؛ احلكايات البدوية املتوارثة  )وخباصة التاريخ واألساطري الشفوية املتصلة باملكان( وتسمية األماكن باإلضافة إىل 
املمارسات الثقافية واحلرف اليدوية البدوية كحرفة بناء بيوت الشعر والنسج؛ وتربية اجِلمال واستخدامها.فقد حافظ بدو البرتا ووادي رم على موروث 
ثقايف ومعرفة ميزة يف جمال الثروة النباتية واحليوانية، ويف حقل الطب التقليدي، وتربية اجلمال وحياكة بيوت الشعر والرتحال وتسّلق اجلبال. وهو ما 
يقع تناقله عرب األجيال شفويا وباملمارسة.  باإلضافة إىل غريها من األشكال الثقافية كاألساطري القدمية والشعر البدوي واحلكايات الشعبية واألغاين. 

ي صون الحرف اليدوية ومهاراتها
ا ودورها �ف ي منطقة الب�ت

جمعيات الحرف والصناعات اليدوية �ف
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*  مدير موقع المغطس – وباحث أرد�ف
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وتعترب احلرف والصناعات التقليدية نتاجاً حضارياً لعمليات التفاعل 
حضارية  ودالالت  قيم  من  حتمله  ملا  احمللّية،  اجملتمعات  بني  احلي 
تعكس اإلبداعات اإلنسانية، كما أهنا باتت وسيلة للتعبري عن ثقافة 
اجملتمع وأصالته ، إضافًة إىل دورها كرافٍد إقتصادي وسياحي جيتذب 

األنظار إىل مايزخر به األردن من إرٍث إنساين.

وجتدر اإلشارة إىل أن الدولة األردنية قد حرصت على دعم وتكني 
املرأة األردنية كمنافسة يف قطاع احلرف والصناعات اليدوية التقليدية 
إشراكها يف حتمل  طريق  قدرهتا عن  وتعزيز  هلا  قيادية  أدوار  وخلق 
املسؤلية  ما ساهم يف تطوير هذا القطاع بشكل كبري جداً. أصبح 
اجملتمعات  لتحقيقها  تسعى  غاية  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  صون 

والدول واملنظمات احلكومية وغري احلكومية.

احلرف  جمال  طوياًل يف  شوطاً  قطع  قد  األردن  بأن  نؤكد  أن  ونود 
والصناعات التقليدية اليدوية يف السنوات األخرية باعرتاف جهات 
دولية عديدة، كما حاز احلرفيون األردونيون على احرتام وتقدير عدد 
العاملية. وقد توج هذا األعجاب بفوز  الدولية  املنظمات  كبري من 
 .2016 للعام  اليدوية  للحرف  العاملية  املدينة  بلقب  مادبا  مدينة 
وحظي قطاع احلرف اليدوية التقليدية يف األردن باهتمام احلكومات 

املتعاقبة كونه يشكل ركيزة من ركائز التنمية االقتصادية.  

جمعيات الحرف والصناعات اليدوية في منطقة وادي موسى 

تقدِّم هذه املقالة قصص جناح لثالث مجعيات تعمل يف قطاع احلرف 
جنوب  يف  موسى  وادي  منطقة  يف  التقليدية  اليدوية  والصناعات 
األردن، وهي مجعية سيدات األنباط، ومجعية سيدات الطيبة التعاونية 
التعاونية  األثرية  البيضة  ومجعية  البرتا،  لواء  يف  اخلزفية  للصناعات 
السياحية. إذ تُعد هذه اجلمعيات مثااًل ومنوذجاً حيتذى به يف جمال 
العمل التطوعي اليدوي يف األردن، ومثااًل لإلبداع لتمكُّنها خالل 
إنشاء طاقات حرفية ماهرة ومدربة يف قطاع  املاضية من  السنوات 
التقليدية، وقد حظيت هذه اجلمعيات  اليدوية  احلرف والصناعات 
على الدعم من أعلى املستويات وخاصة األسرة اهلامشية واحلكومة 
األردنية والقطاع اخلاص واهليئات الدولية املختلفة، وسنعمل هنا على 

إعطاء فكرة عن نشاطات كل مجعية على حدة:

جمعية سيدات األنباط

تأسست مجعية سيدات األنباط يف وادي موسى عام 1996 هبدف 
إحياء فن صناعة احللي البدوية الفضية  املندثر وإجياد فرص عمل 
للنساء وجعلهن عنصراً فعااًل باجملتمع االقتصادي السياحي. يعمل يف 
اجلمعية 10 سيدات من أهل املنطقة يُقمن باستيحاء التصاميم من 
البيئة واملوروث الرتاثي  البدوي، ويعملن على مزج النمطني التقليدي 
واملعاصر يف تصميم جمموعة احللي، وتأخذ هذه احللي أشكااًل خمتلفة 
تتنوع من القالئد إىل األساور واخلوامت واألقراط باإلضافة اىل املسابح 
وصواًل إىل التمائم والتعليقات اليت تعترب أهم أشكال احللي البدوية 
الروحية  واجتاهاهتم  وتقاليدهم،  البدو  عادات  على  داللة  وأكثرها 
موافقة  على  باحلصول  اجلمعية  قامت  1(.  كما  واملنطقية )شكل 
يف  املعروضة  النبطية  احللي  قطع  بعض  لتقليد  العامة  اآلثار  دائرة 

متحف البرتا كاألقراط والقالئد واألساور واخلوامت )شكل 2( .

شكل 1: مناذج لقطع فضية صنعت يدويا يف مجعية سيدات األنباط

قامت اجلمعية بتدريب أكثر من 700 سيدة  من سكان املنطقة 
منذ بداية تأسيسها عام 1996. ومنذ ذلك احلني حصلت اجلمعية 
على دعم من مؤسسة نور احلسني، ووزارة التخطيط والتعاون الدويل، 
الوكالة  من  املمول  األردن  يف  السياحة  تطوير  مشروع  من  ومؤخراً 
املذكورة  الوكالة  ساعدت   .USAID الدولية  للتنمية  األمريكية 
وإنشاء  مبناها  وصيانة  واإلدارية  املالية  أنظمتها  تطوير  يف  اجلمعية 
صالة للعرض، وشراء معدات اإلنتاج، وتطوير املنتجات من خالل 
تعيني مدربني متخصصني، وساهم كل ذلك يف حتديث التصاميم 

وإجياد أشكال تغليف أكثر جاذبية وصديقة للبيئة.
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شكل 2: صورة إلحدى املنحوتات النبطية اليت مت تقليدها من قبل 
العامالت يف مجعية سيدات األنباط

وتشتغل الفتيات يف اجلمعية بالعمل على مدار الساعة على ماكنات 
مت استريادها للجمعية خصيصاً، ويتم إنتاج القطع يدوياً باستخدام 
الفضة اخلالصة يف مشاغل جمهزة مبعدات وماكنات حديثة (شكل 
الفضة  نقاء  يؤكد  خبتم  خمتومة  الفضية  املنتجات  هذه  ومجيع   .)3
بنشرة حتتوي  ومزود  مغلف  املنتجات  هذه  من  أن كاًل  فيها، كما 
للحلي  األولية  املواد  تتكون  باملنتج.  املتعلقة  املعلومات  على كامل 
تقوم  اليت  الكرمية  واألحجار  والنحاس  الفضة  مادة  من  املصنوعة 
اجلمعية بشرائها من مناطق أخرى يف اململكة وخاصة  منطقة ضانا.  

شكل 3: عملية انتاج لقطعة فضية يدوياً يف معمل انتاج الفضة يف 
مجعية سيدات األنباط

وتسعى اجلمعية جلعل املرأة شريكة فاعلة يف اجملتمع وتكينها للقيام 
بدورها على أكمل وجه ما انعكس على شخصيتها، فازدادت ثقتها 
القيادة  مهارات  اجلمعية  يف  العمُل  وَمنحها  لدرجة كبرية،  بنفسها 
وأصبحت أكثر تفاعاًل وإخنراطًا، وعضًوا فاعاًل يف اجملتمع. فاجلمعية 
التدريبة  والدورات  العمل  ورش  يف  للمشاركة  الفرصة  هلا  أتاحت 
واإللتقاء بالزوار القادمني من خمتلف أحناء العامل، فأصبح العمل يف 
إنتاج احللي واجملوهرات جيعلها تشعر بأهنا منتجة وفخورة بنفسها. 
حيملن  ال  من  اجلمعية  يف  العامالت  الفتيات  بعض  تّكنت  وقد 
شهادة التوجيهي إكمال دراستهن الثانوية و تسديد رسوم دراستهن 

اجلامعية، وذلك اعتماًدا على ريع عملهن يف اجلمعية.

اجلمعية  تقوم  املبيعات  الثقافية ورفع  السياح  تعزيز جتربة  أجل  ومن 
الفنادق السياحية والبازارات وحمالت التحف  بتسويق منتجاهتا يف 
تقوم  األخرى، كما  السياحية  واملناطق  وعمان  البرتا  يف  التقليدية 
مؤسسة هنر األردن مبساعدة اجلمعية يف تسويق منتجاهتا يف عمان 
وخارج اململكة. وبغية حتفيز وتشجيع الفتيات العامالت يف اجلمعية 
على زيادة اإلنتاج بادرت  اجلمعية على منح الفتيات نسبة من عوائد 

املبيعات حسب عدد القطع املشغولة من قبل كل فتاة. 

وقد سعت اجلمعية إىل تدريب وإجياد طاقات ِحرفيَّة ماهرة من القطاع 
على  احملافظة  أجل  من  وتوظيفها  موسى  وادي  منطقة  يف  النسائي 
احمللية  اخلام  املواد  واستخدام  األردين،  التقليدي  احلريف  املنتج  أصالة 
الرتاث األردين كهوية  التقليدية واحلفاظ على  الصناعات احلرفية  يف 
العمل  استطاعت  اجلمعية  بأن  أحد  على  ذلك  خيفى  وال  وطنية. 
بشكل أكثر كفاءة وفاعلية وتطوير منتجات ذات جودة أعلى وابتكار 
املنطقة،  ألهايل  واحلديث  القدمي  الرتاثي  املوروث  بني  تزج  تصاميم 
فأتاحت فاجلمعية اجملال للفتيات العامالت إلبداع تصاميم جديدة 
تعكس اإلرث الثقايف املتنوع واهلوية الوطنية األردنية، وباملقابل، تقوم 
العاملة )شكل 4( .ومن حيث  بتسجيل كل تصميم جديد باسم 
اجلانب الرتوجيي ملخرجات اإلنتاج تقوم اجلمعية بإستمرار باملشاركة 
يف املعارض اليت تنظمها املؤسسات الرمسية واهليئات الدولية والقطاع 

اخلاص  يف البرتا وعمان والبحر امليت والعقبة.

ي صون الحرف اليدوية ومهاراتها
ا ودورها �ف ي منطقة الب�ت

جمعيات الحرف والصناعات اليدوية �ف



97عدد ( 23 ) -2017

مجعية  يف  واخلرز  الفضة  من  يدوياً  صنع  لعقد  منوذج   :4 شكل 
سيدات األنباط

وجتدر اإلشارة اىل أن اجلمعية حصلت على العديد من اجلوائز منها 
جائزة مشروع اجلمعية التعاونية املتميز وجائزة وزارة التخطيط ألفضل 

مشروع يف اململكة يف عام 2012.

جمعية سيدات الطيبة التعاونية للصناعات الخزفية في 
لواء البترا

تثل مجعية سيدات الطيبة التعاونية للصناعات اخلزفية يف لواء البرتا 
قصة جناح كبرية مزجت بني باإلبداع والتميز واإلصرار على العطاء 
على الرغم من قلة التمويل، فاستطاعت هذه األيدي األردنية حتويل 
العرب  ما صنعه  تضاهي  فنية  إىل حتف  وإبداع  مهارة  بكل  الطني 
الطيبة  بلدة  يف   2005 عام  يف  اجلمعية  تأسست  قدميًا.  األنباط 
اجلنوبية/لواء البرتا، وتضم 50 عضواً وهلا هيئة إدارية تتكون من ثالثة 

أعضاء يتم انتخاهبم من بني أعضاء اهليئة العامة. 

احلضارات  هبا  تيزت  حضاريًّا  شاهًدا  الفخار  صناعة  فنُّ  يعدُّ 
اإلنسانية منذ العصر احلجري الفخاري، إذ يعرّب عن مدى تطّورها 
بساطة  من  الرغم  وعلى  واإلبداع،  االبتكار  على  وقدرهتا  ورقيها 
هذه الصناعة كفن إال أهنا يف الواقع من أصعب احلرف اليت عرفها 
اإلنسان؛ صحيح أهنا  طبيعة بدائية إال أهنا حتتاج اىل فكر إبداعي 
الصناعة ألي  هلذه  التقليدي  النمط  إنتاج  إعادة  طريقة  ومعرفة يف 

حقبة زمنية أو حضارة إنسانية.

اخلرباء  بعض  ومبساعدة  اجلمعية  يف  العامالت  الفتيات  استطاعت 
واملختصني يف حقل اآلثار النبطية من اكتساب املهارة على تقليد 
أصناف  أرقى  من  عاملياً  يعد  الذي  القدمي  النبطي  الفخار  صناعة 

الصناعات القدمية. وجتدر اإلشارة إىل أن البرتا كانت مركزًا لتصنيع 
الفخار حيث اكتشف علماء اآلثار يف عام 1981 يف منطقة الزرابة 
القريبة من فندق املوفنبيك يف وادي موسى العديد من أفران صناعة 
الفخار، حيث أنتج األنباط أصنافًا متنوعة من الفخار خالل فرتة 
تواجدهم الطويلة كجماعة متميزة من البشر، إال أن أكثر منتجاهتم 
تيزاً كان فخارهم الرقيق ذو اخلامة الصافية، فوصلنا مزخرفًا، أو بدون 

زخرفة، أو ملّونًاً، أو مزيًنا بزخارف مطبوعة )شكل 5(.

شكل 5: صور لصحون فخارية نبطية رقيقة يتم تقليدها من قبل 
مجعية سيدات الطيبة التعاونية للصناعات اخلزفية

ويهدف مشروع صناعة اخلزف يف اجلمعية إىل إعادة إحياء وتصنيع 
الرتاث املادي النبطي مبهارات جديدة وتقنيات حديثة لتوفري فرص 
عمل للفتيات يف بلدة الطيبة، وتطوير اخلدمات السياحية املقّدمة 
إىل  املنطقة،  يف  السياحي  املنتج  وتنويع  األثرية،  البرتا  مدينة  لزوار 
جانب توفري فرص عمل دائمة للعامالت يف املشروع وعددهن 7 
فتيات، وخلق فرص عمل أخرى لبقية العضوات املنتسبات للجمعية 

.

تعتمد الصناعات الفخارية منذ القدم يف مكوناهتا على الصلصال أو 
الطني كمادة أولية للصناعة، وتقوم العامالت يف مجعية سيدات الطيبة 
باحلصول على هذه املادة من بلدة الطيبة، ومن مث تنخيلها وعجنها، 
وبعد ذلك يوضع الطني املعّد على العجلة الكهربائية، وعندها ترق 
للدعم،  القاعدة مسيكة  العليا منه وتبقى  حواّف  األواين والطبقات 
مث توضع األواين جانباً لتجف على مهل لعدة أيام لتصبح جافة، مث 
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تُلّف األواين على العجلة وتقوم العامالت حبفها، ومن مث تدهن األواين 
جافة  األواين  تصبح  أن  وبعد  باملاء،  نقعه  بعد  الطني  ببقايا  املعّدة 
تقوم العامالت بوضع الدهان املعدين على سطحها اخلارجي، مث ختبز 
األواين الفخارية يف فرن كهربائي بدرجة حرارة عالية تبلغ  950 س 

ملدة مثاين ساعات )شكل 6(.

مجعية  يف  يدوياً  صنعها  مت  خمتلفة  فخارية  ألواين  صور   :6 شكل 
سيدات الطيبة التعاونية للصناعات اخلزفية

وعلى  الداعمة  اجلهات  بعض  قامت  اإلنتاج  خمرجات  ولتحسني 
رأسها  مؤسسة هنر األردن بتخصيص منحة بقيمة 45 الف دينار 
لتوفري مواد أولية وشراء دواليب وفرن وحتديث املاكنات املستخدمة 
يف اإلنتاج، وأرسلت عدًدا من املدربني من عمان من ذوي اخلربة 
واالختصاص  لتدريب الفتيات على استخدام التقنيات احلديثة يف 
صناعة اخلزف ولتحويل الطني اىل قطع فخارية وخزفية مجيلة ورائعة.

وتكنت اجلمعية وبدعم من مشروع سياحة التابع للوكالة األمريكية 
على  العامالت  وتدريب  منتجاهتا  تطوير  من   USAID لإلمناء 
التقنيات احلديثة والرتويج ملخرجات اإلنتاج. ولزيادة كفاءة اجلمعية 
من العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية ولتحسني خمرجات اإلنتاج، 
وتطوير منتجات ذات جودة أعلى ُعقدت دورات تدريبية للفتيات 
العامالت يف اجلمعية يف جمال التصاميم وتطوير اإلنتاج، وقد شارك 
يف إعطاء هذه الدورات خرباء متخصصون من دول عّدة من بينها 

الواليات املتحدة األمريكية. 

شاركت اجلمعية يف العديد من املعارض احمللّية والدولية اليت تشارك 
هبا وزارة السياحة واآلثار، ومن بينها معرض مسقط الدويل يف سلطنة 
عمان عام 2013، كما شاركت يف العديد من املعارض اليت جرى 
تنظيمها يف بعض أسواق وموالت عمان، ويف املعرض الذي نظمته 

املؤسسة التعاونية مبناسبة  يوم التعاون العاملي الذي أقيم يف املدينة 
الرياضية.

وتقوم اجلمعية بتسويق منتجاهتا يف الفنادق وحمالت بيع التحف يف 
البرتا عن طريق شركة زارة /مجعية احلرف باللويبدة.

جمعية البيضة األثرية التعاونية السياحية

1998وهي  السياحيةعام  التعاونية  األثرية  البيضة  مجعية  أسست 
األردنية،  التعاونية  املؤسسة  يف  رمسياً  ومسجلة  األغراض  متعددة 
200 أسرة، وهتدف إىل احلفاظ على  يزيد عن  ما  ويستفيد منها 
املنطقة وطبيعتها وثقافتها وتراثها البدوي، باإلضافة إىل توفري فرص 

عمل ودخل ألهايل املنطقة.

ويذكر هنا أن منطقة البيضة تعد وجهة سياحية هامة للسياح القادمني 
تارخيي  وإرث  جذابة  صخرية  تكوينات  من  به  تتمتع  ملا  البرتا  إىل 
القرى  أشهرها  خمتلفة  زمنية  وحقب  تارخيية  لعصور  يعود  وحضاري 
الزراعية القدمية اليت تعود للعصر احلجري احلديث كقرية البيضة وبعجة 
وشكات مسيعيد إضافة إىل بعض املواقع األخرى اآلدومية والنبطية 
الضواحي  إحدى  البيضة  وكانت  واإلسالمية.  والبيزنطية  والرومانية 
والتجار  املدينة   لسكان  الغذائية  والسلة  البرتا  ملدينة  اهلامة  الزراعية 
والدراسات  املسح  أعمال  فقد كشفت  اخلارج.  من  إليها  القادمني 
األثرية احلديثة عن وجود ما يزيد عن 40 معصرة للنبيذ يف املنطقة 
احملاصيل  بعض  إىل  باإلضافة  العنب  بكروم  تزرع  بأكملها كانت 
الزراعية األخرى. كما استطاع علماء اآلثار توثيق العديد من قنوات 
املياه احملفورة يف الصخر باإلضافة اىل اآلبار واخلزانات والربك والسدود 
ومن بينها بري العرايس الذي استخدم لسقاية القوافل القادمة اىل سيق 

البارد.

تسعى اجلمعية الستثمار املوارد البشرية من الرجال والنساء وغرس 
القيم واملوروث البدوي لديهم يف سبيل حتقيق تنمية إنسانية شاملة، 
املنطقة، وختدم وتنمي قطاع  لبدو  النسيج اإلجتماعي  حتافظ على 
احلرف والصناعات اليدوية ضمن إطار مؤسسي يساعد على إجياد 
على  احملافظة  يف  لتوظيفها  اجلديد  اجليل  من  ماهرة  حرفية  طاقات 
الرتاث البدوي، وتطوير قدراهتا ومهاراهتا لتدريب أجيال املستقبل، 

ي صون الحرف اليدوية ومهاراتها
ا ودورها �ف ي منطقة الب�ت

جمعيات الحرف والصناعات اليدوية �ف



99عدد ( 23 ) -2017

وتنميتها. كما  ومحايتها  احمللية  اخلامات  من  القصوى  واالستفادة 
هتدف اجلمعية اىل تكني املرأة من املنافسة يف قطاع احلرف اليدوية 
ورفع مستوى مشاركتها يف تطوير وحتسني احلرف  والصناعات اليدوية  
وتعزيز قدرهتا  كمنافس وشريك فعال للرجل وخلق أدوار قيادية هلا 

يف القطاع احلريف ما يزيد من دخلها ويعزز من مكانتها يف اجملتمع.

نظمت  األصيلة  البدوية  والثقافة  الرتاث  على  احملافظة  سبيل  ويف 
اجلمعية أول مهرجان تراثي بدوي أردين باسم »صحارى« يف منطقة 
اجلنوب  بدو  جمتمعات  من  واسعة  ومبشاركة   ،2005 عام  البيضة 
اليت  والفعاليات  النشاطات  وعكست  املهتم.  األردين  واجلمهور 
على  البدوية  والتقاليد  البدوي  الثقايف  املوروث  املهرجان  تضمنها 
إىل  باإلضافة  واهلجن،  للخيل  سباقات  تنظيم  مت  حيث  اختالفها، 
مسابقات اجلمال العريب األصيل للخيول واهلجن، واألكالت الشعبية 
البدوية واخلبز على الصاج. ومشل املهرجان قيام جمموعة من احلرفيني 
اليدوية  احلرف  لبعض  املنطقة  من  يدوية  أعمال  بعرض  واحلرفييات 
التقليدية كاملنسوجات واحللي الفضية والنحاسية ، وحضر املهرجان 
عدد كبري من البدو من مجيع أحناء اململكة للمشاركة يف الفعاليات 
الثقافية، والعروض الفنية، واملسابقات الرياضية املختلفة ، واليت تعرب 
البدوية يف عرض  املرأة  البدوية. وشاركت  الثقافة  عن مجيع جوانب 
وحظي  اجلميع.  إعجاب  ونالت    ، احلضور  أمام  وطاقاهتا  قدراهتا 
وأمانة  السياحة،  تنشيط  هيئة  من  بدعم كل  »صحارى«  مهرجان 
عمان الكربى، وجمموعة فنادق ومنتجعات موفنبيك وراديو فن اف 
ام وصحيفة الغد وبنك القاهرة عمان واخلطوط اجلوية دلتا وآخرون.

مشاريع الجمعية

عملت اجلمعية على إجياد فرص عمل خالقة، ملشاريع تنموية سياحية 
تسهم يف توفري لقمة عيش كرمية لألسر الفقرية يف منطقة البيضة واليت 
ال تلك أي مصدر عيش إال من خالل املشاريع السياحية اليت تعمل 
عليها مجعيتهم. ومشلت هذه املشاريع خميم إليواء السياح يف منطقة 
سيق اآلنطي، يضم عدد من بيوت الشعر اليت تعود ألهايل املنطقة 
واملفروشة على الطريقة البدوية. ويعيش السائح يف هذا املخيم احلياة 
البدوية لسكان املنطقة على طبيعتها، كما ميكنه االستماع ومشاهدة  
الفلكلورية  اهلوية  يعكس  الذي  املادي  الشفوي غري  البدوي  الرتاث 

يف البادية األردنية من غناء وشعر وموسيقى) الربابة والشبابة والعود( 
والقصص املروية بطريقة متعة اليت تظهر اهلوية اجلماعية لبدو املنطقة 
وتثل إرثاً انسانياً عريقاً على مستوى العامل .ومبا أن املرأة هي شريك 
وعنصر فعال يف احلياة البدوية فقد أعطيت فرصة للتعبري عن نفسها 
يف املخيم من خالل إعداد الطعام وطهي خبز الشراك على الصاج 
على ارض الواقع أمام السياح وتوزع العوائد واألرباح اليت جينيها املخيم 
من هذه  مستفيدة  أسرة   200 من  أكثر  على  الفعاليات  هذه  من 

املشاريع السياحية. 

النسيج  مركز  أمهها  اجلمعية  تبنتها  أخرى  ريادية  مشاريع  مثة  وهناك 
احلرفية  املراكز  أهم  من  املركز  هذا  يعد  اليدوية.  احلرفية  والصناعات 
يف األردن. وقد بين بدعم من وزارة التخطيط ويضم مشغاًل  يدوياً 
تتدرب فيه جمموعة من الفتيات صغريات السن على أيدي جمموعة 
حيث  واحلياكة،  والنسيج  الغزل  أعمال  على  سنا  أكرب  النساء  من 
حيتضن املركز العديد من الصناعات اليدوية التقليدية وذلك بغرض 
احلفاظ عليها من االندثار، وتعريف اجليل اجلديد من أبناء املنطقة 

على الصناعات واحلرف اليت كان يزاوهلا األجداد.

 ويقع مركز النسيج والصناعات احلرفية اليدوية يف منطقة البيضة، ومن 
وتعليمها  واألجداد  لآلباء  احلرفية  املهارات  على  احملافظة  أهدافه  أهم 
لألبناء والبنات ونقل املعرفة من اجليل القدمي اىل اجليل اجلديد وتشجيعهم 
على االبتكار و اإلبداع. ويلمس الزائر هلذا املركز درجة التوافق واإلنسجام 
واحلب بني النساء العامالت يف القطاع احلريف اليدوي بالرغم من تعدد 
وتسعى  والسعيديني.  والبدول  كالعمارين  البدوية  العشائرية  أصوهلن 
الرتاث واحلرف  قطاع  استثماراهتا يف  قاعدة  توسيع  على  اجلمعية حالياً 
اليدوية البدوية من خالل توفري مدخالت اإلنتاج كاملواد اخلام وماكنات 
والنسيج  الغزل  جمال  يف  خربة كبرية  لديهن  مدربات   ونساء  اخلياطة 
يف  باشرت  قد  اجلمعية  أن  اىل  اإلشارة  وجتدر  الشعر.  بيوت  وصناعة 
مشروع حفظ وتدوين الرتاث البدوي بشقيه الشفوي واملادي من أجل 

احملافظة عليه وحفظه لألجيال القادمة. 

كالبسط  احلرفية  الصناعات  ملختلف  عديدة  ورش  املركز  ويضم 
حيث  املنزيل،  واألثاث  اجلمال  ولوازم  والسجاد  اليدوية  واحلقائب 
ميكن للسياح مشاهدة ما تقوم به النساء من غزل ونسيج وحياكة يف 
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املركز على أرض الواقع واحلوار والتفاعل مع النساء العامالت )شكل 
اليدوية  احلرف  املنتجات  هذه  شراء  فرصة  للسياح  تتاح  7(. كما 

احمللية يف صالة العرض املوجودة يف مبىن مركزاجلمعية.

شكل 7: صورة لسيدة تنسج بساط  )مجعية البيضة األثرية التعاونية 
السياحية(

تكنت اجلمعية من اجياد منافذ تسويقية هلا مع بعض حمالت بيع 
البرتا وخاصة  يف منطقة  اليدوية داخل حممية  التحف والصناعات 
منتجاهتا  لتسويق  بامسها  على كشك كبري  فحصلت  البارد،  سيق 
مع  اجلمعية كذلك  وتعمل  املنطقة.  يزورون  الذين  السياح  اىل 
بعض املؤسسات الرمسية وغري الرمسية  لتسويق منتجاهتا من احلرف 
والصناعات اليدوية يف مناطق أخرى من اململكة كالعاصمة عمان 
من خالل املشاركة يف املعارض اليت تنظمها تلك املؤسسات، فعلى 
سبيل املثال تشارك اجلمعية يف املعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة يف 
شارع الرينبو يف عمان ما ميكنها من الرتويج ملنتجاهتا اليدوية واحلرفية 
وتطوير األساليب التسويقية لديها، إضافة اىل إبراز الرتاث البدوي 
على  والغناء  السامر  مثل  الشعيب  املادي كالفلكلور  غري  الشفوي 

الربابة وعرض الزي التقليدي البدوي للنساء والرجال.

أما يف جمال التدريب فقد سامهت العديد من اهليئات واملؤسسات 
احمللية والدولية يف دعم وتدريب أعضاء اجلمعية من النساء والرجال 
وأمهها مؤسسة هنر األردن ،هيئة شباب كلنا األردن، إجناز، جملس 

.USAID مفوضي أقليم البرتا، والوكالة األمريكية للتعاون الدويل

المراجع

يف  الثقافة  لقطاع  التقنينية  األنشطة  تقييم  وآخرون،  تروغلر  باربارا 
اليونسكو، اجلزء األول:  اتفاقية عام 2003 لصون الرتاث الثقايف 

غرياملادي، التقريرالنهائي 2013.

مشروع تطوير السياحة الثاين يف األردن املمول من الوكالة األمرييكية 
قطاع  لتطوير  الوطنية  االسرتاتيجية   ،))USAID الدولية للتنمية 

احلرف اليدوية السياحي يف األردن 2015-2010. 

مشروع  تطوير السياحة املستدامة لتعزيز النمو االقتصادي يف األردن 
اليدوية  احلرف  دليل  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من  املمول 

االردنية،2011.

غري  الثقايف  الرتاث  صون  اتفاقية  اليونسكو،  منظمة 
املادي،باريس،2003.

 Farajat، S. )2011(. The participation of
 local communities in the tourism industry
 at Petra. Tourism and Archaeology
 Heritage Management at Petra، driver to

.development or destruction. ICOMOS

المصادر الشفهية

األنباط  السيدة فوزية احلسنات، مديرة  مجعية سيدات  مقابلة مع 
بتاريخ 2017/1/29.

 ، العمارين  معاذ  السيد  20171/17/ مع  بتاريخ  هاتفية  مكاملة 
مدير مجعية البيضة األثرية التعاونية السياحية.

مقابلة مع السيد علي اخلاليفة ، مدير مجعية سيدات الطيبة التعاونية 
للصناعات اخلزفية يف لواء البرتا بتاريخ 2017/1/24.

ي صون الحرف اليدوية ومهاراتها
ا ودورها �ف ي منطقة الب�ت

جمعيات الحرف والصناعات اليدوية �ف



101عدد ( 23 ) -2017

ف حن�ي



عدد ( 23 ) -2017 102

طريقة الصناعة

يلجأ هواة صيد الطيور إىل صنع األفخاخ )أو الفخاخ أو الفخات( 
يدوياً بأدوات بسيطة ومتوفرة يف كل منزل، فتوِصلهم إىل هدفهم، 
وديك  األسود،  والطائر  البلبل،  مثل  الربية  الطيور  اصطياد  وهو 
يف  املتوفرة  الربية  الطيور  من  والعديد  والعدس،  واحلنيين،  السمن، 

البيئة احمليطة. 

يتم إحضار أسالك من الفوالذ القابل للتشكيل، وأسالك أخرى من 
يتم  التشكيل، ومن مث  للمساعدة على  السيارات وأدوات  إطارات 

عمل اهليكل األساسي، ويكون على هذا الشكل )شكل 1(:

الشكل)1( اهليكل األساسي للفخ

وبعد إعداد اهليكل جيب إعداد جزء مطابق للجزء العلوي من الفخ، 
بــ “الطّاَرة” هو املسؤول عن اإلغالق لتحقيق  وهذا اجلزء يسمى 
األساسي من  بالشكل  يثبت  املستهدف، حيث  بالطائر  اإلمساك 
خالل فّصالتني يف كل جانب، لرتبطها مع الشكل األساسي للفخ 

لتتخذ الشكل التايل )شكل 2(:

الشكل)2( شكل الفخ بعد تركيب الطّارة

السيارات  إطارات  من  املستخرجة  الفوالذيه  األسالك  هذه  تُلّف 
بشكل دائري على اهليكل األساسي وتربط بالطارة، وبالتايل تصبح 
هلا املقدرة على الفتح واإلغالق، وإكساهبا القوة الالزمة لإلمساك 
الفخ  قوة  ازدادت  األسالك كلما  هذه  عدد  ازداد  فكلما  بالطائر، 

وازدادت مقدرهتا من التمكُّن من الطائر.

ة« صيد العصافير باستخدام »الَفخَّ
ليث ملكاوي *

ارتبط الفالح األردين بشكل كبري بالبيئة الريفية اليت يعيش فيها، فكان يزرع األرض، ويريب األبقار، واألغنام، ومن العادات اليت كان ميارسها 
الفالح األردين آنذاك الذهاب لصيد الطيور، حيث يعترب الصيد من املمارسات اليت ال ميكن لسكان األرياف التخلي عنها، وذلك الرتباطها 

الوثيق بطبيعة احلياة الريفية اليت توفر إمكانية ذلك.
ومنذ زمن بعيد اهتم سكان القرى، واألرياف األردنية، وخصوصاً أرياف مشال األردن بطرق الصيد، وأساليبه إىل أن أصبح لديهم أداة خاصة 
بصيد الطيور تسمى »الَفخَّة«، وهي أداة بسيطة تكِّن الشخص من اصطياد الطائر، بوضع الطُّْعم املناسب للطائر، لينقض عليه، فتطبق 
عليه عند حماولته التقاط ذلك الطعم مبنقاره. األصول األوىل لتطور هذه األداة البدائية غري معروفة، أو من كان أول خمرتع هلا، ولكن وعند 
سؤال أحد صانعي هذه األداة عن تارخيها يقول لك: »تعلمناها من أجدادنا«؛ مع العلم أهنا مستخدمة يف كل دول العامل، وقد تعلمت أنا 
شخصيا صناعة هذه األداة وطريقة استخدامها من عّمي الذي برع يف صناعتها وتطويرها، لينقل يل هذا التقليد بعد أن أصبح من النادر أن 

جتد َمن يصنعها بنفسه ويستخدمها.

ة« صيد العصاف�ي باستخدام »الَفخَّ

اثية ي المصادر ال�ت
اث – وطالب دراسات عليا �ف ي ال�ت

ي �ف
*  باحث أرد�ف
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أو »القدر« )شكل  الذي يسمى »الكرزم«  اجلزء األخري  أما عن 
3( وهو املسؤول عن تثبيت الفخ بوضعية التهيئة للصيد وإفالت قوة 
الفخ املؤقتة برفعه عن وضعية التهيئة، وهو عبارة عن سلك من نفس 
بفّصالة من األسفل)الذيل(  الفخ ويكون مثبتاً  املادة املصنوع منها 

ليصل إىل أعلى الذيل.

الشكل)3( الكرزم أو القدر

إكمال  بعد  الفخة  بواسطة  الصيد  يف  االستخدام  طريقة  عن  أما 
صناعتها )األشكال 4 و5، و6( فيمكن تلخيصها باملراحل التالية:

أواًل: مرحلة توفير الطُّعم 

ميكن للصياد أن يستخدم هذه األداة بوضع الطعام املناسب للطائر 
انتباهه ويوقعه يف فخه، حيث يتم على سبيل املثال،  لكي جيلب 
وضع الديدان كطعام للطائر يف الفخ، أو التني أو العنب، وذلك 
تبعاً لوفرة الطعام ولنوع الطائر، حيث أن الصياد يكون ملّماً بأنواع 
الطيور وبالطعام املفضل لديها، ليتمكن من التعامل معها أثناء القيام 

بعملية الصيد.

الشكل)4( الشكل النهائي للفخ

ا

لشكل)5( الفخ أثناء وضع التهيئة للصيد

الشكل)6( منوذج آخر لفخ متقن الصناعة

وميكن اإلتيان هبذا الطُّعم من البيئة احمللية، حيث أن الديدان يؤتى 
وجذور  اليابسة،  اخلرفيش  نبتة  سيقان  منها  مصادر،  عدة  من  هبا 
الديدان  باستخدام  الصيد  ولكن  األخشاب.  ومن  احلمحم،  نبتة 
الطائر  مثل  جداً  احلذرة  الطيور  لبعض  بالنسبة  صعباً  أمراً  أصبح 
السهل اصطياده  الطيور ليس من  النوع من  األسود)السودة( فهذا 

باستخدام هذا الطعم، ألنه ليس بالطعام املغري هلذا الطائر.

أما استخدام مثار التني بداًل من الديدان فهو أمر مثايل بالنسبة ملثل 
هذا النوع من الطيور، وذلك لعدم مقدرة هذا الطائر )السودة( من 
مقاومة هذا الطعام الشهي بالنسبة له، وهبذه الطريقة ميكن اصطياده 

على حنو سريع جداً وسهل.

ة« صيد العصاف�ي باستخدام »الَفخَّ
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)الشكل 7( الفخة بأجزائها كاملة

ثانياً: مرحلة تجهيز مكان الصيد

الصيد،  عملية  فيه  تتم  الذي  املكان  على  تطلق  أمساء  عدة  هناك 
فهناك من يسميه باملنصاب وهناك من يسمية باملثعار، حيث يتم 
اختيار املكان حسب نوع الطعم املراد استخدامه، فإذا كان الطعم 
هو الديدان فيتم اختيار املنصاب )املثعار(، إما حتت أشجار اخلروب 
أو البلوط أو الزيتون، وإذا كان الطعم تيناً فإنه جيب على الصياد أواًل 
قطف مجيع مثار التني الناضجة من على الشجرة، واختيار أفضل مثره 

لتستخدم جلذب الطائر حنو الفخ.

وبشكل عام فإن هذا املثعار )مكان وضع الفخ( جيب أن يكون يف 
تربة ناعمة وخالية من احلجارة اليت تعيق عمل الفخ.

الصيد باستخدام طريقة التبييت 

تعد هذه الطريقه من الطرق احملببة لدى الصيادين، وذلك لسهولتها 
وفعاليتها، حيث تتم بوضع جمموعة من األفخاخ يف أماكنها املناسبة 
قبل غروب الشمس مبا ال يزيد عن نصف ساعة، وترتك لليوم التايل 
لشروق الشمس، واليت عندها تكون الطيور يف قمة نشاطها، باحثة 
عن طعامها، فيمكن استغالل هذا الوضع لصيدها على حنو أسهل.

أما املخاطر اليت يتعرض الصياد هلا أثناء صيده فتتمّثل بسرقة هذه 
تعدُّ  اليت  اجلارحة  الطيور  من  أو  اآلخرين،  الصيادين  من  األفخاخ 
خطرًا حقيقياً ملستخدمي هذه الطريقة يف الصيد، فمثاًل عند وجود 
فيها  تنتشر  اليت  املنطقة  بالباشق( يف  الذهيب )املسمى حملياً  الصقر 
ليصبح  املرتقبة،  الفخ  لضحية  ومرتصداً  يقظاً  يبقى  األفخاخ،  هذه 
هذا الطائر)الذي مت اصطياده من قبل الفخ( فريسته، فيأخذها بعيًدا 
الصياد  فإن  وهبذا  بالفريسة،  عالقاً  يبقى  الفخ  ولكن  مكاهنا،  عن 

خيسر فخاخه على حنو مستمر، إن مل يتخذ اإلجراءات املناسبة.

إن استخدام هذه األداة ال يضر بالبيئة وال بالطيور، فهي ال تؤدي 
الطيور  أعداد  نقصان  تسبب  ال  ألهنا  الطيور،  هذه  انقراض  إىل 
بشكل مقلق مقارنة بطرق الصيد األخرى، حنو استخدام األسلحة 

النارية وغريها مثاًل.

ة« صيد العصاف�ي باستخدام »الَفخَّ
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الروماين وعلى خاصرة الساحة اهلامشية  جبانب املدرج 
يف عمان، هذا املكان العابق برائحة التاريخ وذكريات 
الشعوب السابقة، اليت تركت بصمات حضارهتا على 
هذه األبنية، ويف حضن اجلبل املالصق يقع حمل جتاري 
له باب زجاجي عريض، معلق عليه قطع من السالح 
األثري  املكان  هذا  حترس  وكأهنا  )الشباري(  األبيض 
تدفعهم  زائريه،  نفوس  يف  والرهبة  الدهشة  يثري  الذي 
بدرجات خشبية  يتصل  مر ضيق  عرب  داخله  للولوج 
املساحة،  اتساع  حيث  األعلى  إىل  الزائر  تنقل  قليلة 
ويف زاوية خافتة اإلضاءة جيلس )عبد الرزاق احمليسن( 
وتشوش  الفنان  فوضى  تسوده  الذي  مشغله  يف 
أفكاره، وبالنظر يف زوايا املكان جتد األدوات احلديدية 
واخلرز  احليوانات  وقرون  اخلشبية  والقطع  والنحاسية 
أدوات كهربائية  إىل  إضافة  الكرمية،  احلجارة  وبعض 
متنوعة للبـَْرد والثقب والنحت والقطع والتجليخ ..... 
متناثر، بعضه يكسو اجلدران برتتيب وتنظيم،  خليط 
األرض  وعلى  الزوايا  يف  متناثرًا  جنده  اآلخر  وبعضه 
الذي  واحلريف  الفنان  ابتسامة  ومع  فوضوي،  بشكل 
يستلهم روح فنه من عصارة فكر األجداد وتراثهم يف 
املاضي البعيد القريب من حرفة )صنع الشباري( وعلى 

رشفة فنجان قهوة دار احلوار:

س 1: كيف اتجهت إلى هذه الحرفة؟

ج: بدأُت تعلمها منذ نعومة أظافري، إذ كنت أساعد 
صنع  أتقنت  وقد  املهنة،  هذه  يف  عمله  أثناء  والدي 
االعدادية  دراسيت  خالل  منها  مهمة  ومراحل  أجزاء 
والثانوية يف عمان، وبعد انتهاء املرحلة الثانوية انتقلت 
وبعد  اجملتمع(،  )كلية  املتوسطة  اجلامعية  الدراسة  إىل 
ومل  مناسبة  وظيفة  أو  مباشرًا  عمال  أجد  مل  التخرج 
اليت كنت  املهنة  ملمارسة هذه  العودة  إال  أمامي  يكن 
قد أتقنتها تاما يف سنوات دراسيت املاضية، ويف احلال 
بدأت العمل واإلنتاج مًعا، مث التسويق، وأصبح الدخل 
ذلك  يف  املعيشة  يغطي كلفة  املهنة  هذه  من  املتأيت 
احلرفة  هذه  مردود  أن  تأكدت  وعندما  ويزيد،  الوقت 
يساوي أضعاف راتب الوظيفة اجملهولة، صرفُت النظر 
عن التفكري بالوظائف على اختالف أنواعها وألواهنا، 
وهكذا  يل،  مهنة  الشربية  صنع  اختاذ  على  وصممت 
بدأت وأنا يف سن العشرين من العمر مستمرا إىل وقتنا 

هذا مبا يزيد على ثالثني عاما.

لعائلة  محتكرة  الصناعة  هذه  هل   :2 س 
محيسن؟

ج: يف عمان وجنوب األردن اجلواب نعم، لقد كانت 
عائليت )حميسن( اليت سكنت يف جنوب األردن ووسطه 
أكثر،  أو  سنة  مئتني ومخسني  منذ  احلرفة  هذه  تارس 
تتوارثها العائلة من اجلد إىل االبن حىت وقتنا احلاضر، 

عبد الرزاق المحيسن: صانع الشباري في عّمان
حاوره: مصطفى الخشمان *

هبدف توثيق احلرف التقليدية، واستمرارية وجودها، وسعًيا إللقاء الضوء على مراحل صناعتها، التقت هيئة حترير جملة الفنون الشعبية بواحد 
من أصحاب هذه الصناعة الذين ورِثوا هذه احلرفة الرتاثية عن اآلباء واألجداد.

ي عّمان
عبد الرزاق المحيسن: صانع الشباري �ف
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يف  حديثة  أو  قدمية  )شربية(  جتد  ما  نادراً  االحتكار  هلذا  ونتيجة 
)دقة حميسن( كعالمة جتارية  العائلة  باسم هذه  املنطقة غري حمفورة 
ميزة وقد جتد اسم املنطقة اليت صنعت هبا وتاريخ صنعها ويف بعض 
األحيان جتد اسم صاحب الشربية، أما يف مشال األردن وبالتحديد 
يف قرية )علعال( يف حمافظة إربد فقد اشتهرت عائلة هوشان هبذه 
الصنعة وما زالت مستمرة يف هذا العمل ويطلق على الشربية اليت 
تصنعها )اهلوشانية( وهي أكرب وأطول من الشربية اليت تصنعها عائلة 
املسماة )عمانّية( نسبة إىل  الشباري  حميسن، كما أن هناك بعض 
)النور(  إضافة إىل مجاعات  الصنع – هذا  مدينة عمان – مكان 
الغجر الذين كانوا يتجولون يف البوادي واألرياف يف حمالت مومسية 
ويقومون بصنع بعض األدوات اليت يطلبها منهم سكان تلك املناطق 
ومنها )الشباري، والسيوف، وأدوات الزراعة وتركيب أسنان الذهب 

وغري ذلك(.

س 3 : هل تعرف من أين جاءت تسمية الشبرية؟ 

أي  تقريبا،  سم   )  22  ( بطول  تصنع  القدمية  الشربية  ج: كانت 
طول شرب يد الرجل، وهلذا مسيت شربية، ويطلق عليها بعضهم اسم 
)اجلنبية( وذلك ألهنا تعلق يف اجلانب األمين من جسم الرجل لسهولة 
سحبها، وقليال ما تعلق يف األمام للتفاخر والكربياء، وإذا ما أزحيت 
للخلف قليال جبانب الظهر، فذلك لتسهيل أداء العمل أثناء االحنناء 

لألسفل أو التمايل لليمني والشمال.

س 4 : ما هي أهميتها كسالح ؟ 

ج 4 : كانت وحىت منتصف القرن املاضي من أهم مقتنيات الرجل 
األردين، فهي أداة محاية، حيتفظ هبا وحيرص على وجودها معه حبالة 
جيدة وجاهزية عالية حتوطا للظروف اليت تنشأ من تعرض اإلنسان 
القانون  سيادة  قبل  وخاصة  األمن  النعدام  نتيجة  جمهولة  ملخاطر 
بوجود  أو  األمنية،  األجهزة  أعني  عن  بعيدة  مناطق  أو يف  املدين، 
وتقطيع  احليوانات  ذبح  مهمتها  تكون  وأحيانا  مفرتسة،  حيوانات 
اللحم أو اخلشب والشجر وغري ذلك من األمور احلياتية املتنوعة، 
من أجل ذلك كله أهتم الرجل بصيانتها وتنظيفها وشحذها دائما 
أن هلا  للرجل يف كل األوقات واألماكن. كما  الدائم  الرفيق  لتبقى 
هبا  ويعتز  يتباهى  ديكورية  يقتنيها كقطعة  من  هبا  يعتز  تراثية  أمهية 

صاحبها حيث يضعها يف مكان الئق من الديوان وأماكن االستقبال 
لالعتزاز بالرتاث واهلوية األردنية. 

س 5 : في أي عمر كان يحملها الشاب؟ 

الشباب  اقتنائها  يف  يفكر  اليت  األولويات  من  الشربية  ج: كانت 
الشاب على محل  الرجولة وقدرة  الصبا، لداللتها على  بعد مرحلة 
املسؤولية االجتماعية، وتكينه من احتالل مكانته بني رجال العائلة 
أو القرية أو املنطقة اليت يعيش فيها، وكذلك لرتسيخ شعوره الداخلي 
بقوته اجلديدة املتنامية واملتماهية مع قدرته على استخدام السالح 

حلماية نفسه والدفاع عن عائلته. 

س 6 : ما هي فترات ازدهار هذه الحرفة؟ 

ج: ازدهرت صناعة الشربية يف األردن ألمهيتها وتيزها باجلودة العالية 
والتصميم الفين الذي يتناسب واحتياجات الرجل اليومية، سواء يف 
املاضية  العصور  مزدهرة طوال  املدينة، وظلت  أو  الريف  أو  البادية 
حيث امتدت شهرهتا إىل املناطق اجملاورة مثل جنوب سوريا وغرب 

ي عّمان
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اجلزيرة العربية ومناطق فلسطني وسيناء. 

س 7 : هل تطورت هذه الحرفة مع مرور الوقت؟ 

ج: تعترب صناعة الشربية من احلرف األردنية األصيلة، وكان االهتمام 
هبا يزداد كسائر احلرف التقليدية، وهلذا ظلت حمافظة على وجودها 
ألهنا جزء أصيل من مكونات الثقافة واهلوية الوطنية األردنية، وظل 
احلريف األردين صانع الشربية ميتلك املهارات الفنية املختلفة كاحلدادة 
والنجارة، والصياغة وغري ذلك ما مّكنه من تطوير مهاراته وابتكار 
تصاميم جديدة خمتلفة لوجود شرائح يف اجملتمع األردين من أصول 
إىل  جذورهم  تتد  مَّن  وغريهم  وكردية  وأرمنية  وشيشانية  شركسية 
األردين،  العريب  باجملتمع  الشرائح  هذه  فاختلطت  خمتلفة،  ثقافات 
وكونت نسيجا وطنيا متجانسا ما أسهم يف االستفادة من اخلربات 
الذي  املتناسق  االجتماعي  النسيج  وذلك  الشرائح  هلذه  املرتاكمة 

أسهم يف بروز منتج ذو جودة عالية. 

س 8 : ما هي مفردات الشبرية؟ وطريقة صنعها؟

ج :  تتكون الشربية ما يلي:

1( املقبض : ويقال له )النصاب( وهو اجلزء العلوي الذي تقبض 
عليه اليد 

2( النصل : قطعة من الفوالذ حادة الطرفني دقيقة من األسفل.
3( السنخ : وهو اجلزء العلوي من النصل يدق ليسهل دخوله يف 

املقبض. 
)كغمد  داخله  النصل  حيفظ  اخلشب  من  قطعة   : اجلراب   )4

السيف(.
5( أدوات التزيني : قطع خرز أو حجارة كرمية أو فضة.
6( القنطرة : قطعة معدنية صغرية تثبت خلف اجلراب. 

وأول خطوة يف صناعة الشربية هي صنع املقبض، الذي يصنع من 
املاعز  قرن  أو  الضأن(  الكبري،  الغنم  )ذكر  الكبش  قرن  أو  املعدن 
الربي )البدن – الشاموا(، ويتكون من قطعتني تلصقان ببعضهما، 
يصنع  مث  الوسط،  من  ودقيقة  األعلى  من  عريضة  الواحدة  تكون 
مث  وطرقها  الفوالذ  من  قطعة  إمحاء  خالل  من  الفوالذ  من  النصل 
والتزيني  النقش  يتم  وأخرياً  تشكيلها،  مث  الزيت،  أو  باملاء  تربيدها 
بإضافة اخلرز أو احلجارة الكرمية أو الفضة أو الذهب، ومن مث تثبيت 

الفنان  الصانع  يقوم  واملقبض، وقد  الغمد  القطع على جسم  تلك 
بالنقش وعمل الزخارف اهلندسية والنباتية على جسم الشربية ليبدو 

شكلها اخلارجي جذاباً.

س 9 : كيف يتم تسويق هذه الحرفة؟

والسياح  للزوار  ببيعها  وذلك  السياحة،  بواسطة  تسويقها  يتم  ج: 
العرب خاصة سكان اخلليج العريب، وكذلك األوروبيني، ومن خالل 
مجعية صناع احلرف التقليدية يف املعارض والبازارات وعلى هوامش 

املؤترات اليت تعقد يف األردن.

ي عّمان
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التي تواجهكم في  س 10 : ما هي أهم المشكالت 
عملكم بالحرف التقليدية بشكل عام؟

املستوردين  من  الشديدة  املنافسة  هي  تواجهنا  مشكلة  أهم  ج: 
لبضائع وصناعات مقلدة رخيصة الثمن تغرق السوق بالصناعات 

املقلدة اليت تغري املستهلك برخص مثنها.

لرفع  للحكومة  اقتراحاتكم  تقدمون  هل   :  11 س 
مستوى هذه المهنة ؟ 

ج: حنن نطالب دائما اجلهات املسؤولة كوزارة السياحة وأمانة عمان 
مكان كسوق  بتخصيص  التقليدية  احلرف  أصحاب  تساعد  بأن 
والضيوف  السياحية  األفواج  وتوجيه  احلقيقية،  اليدوية  للحرف 
أسواقها  اشتهرت  اليت  العربية  الدول  ببعض  أسوة  السوق  إىل هذا 
دمشق  يف  احلميدية  وسوق  مصر  يف  اخلليلي  خان  مثل  التقليدية 
املغرب أسواق يف كل  تونس ويف  بغداد، ويف  الصفافري يف  وسوق 
الدولة  من  القانونية  واحلماية  الرعاية  األسواق  لتلك  وجتد  مدينة، 

املعنية.

في  قيل  الذي  الشعر  من  شيئا  تحفظ  هل   :  12 س 
الشبرية؟ 

األشعار  من  يف كثري  ذكرت  فقد  شعيب  سالح  الشربية  ألن  ج: 
الغنائية الشعبية واذكر بعض االبيات 

منها :

اصوحييب لن ضربين بشربيتــه    ملسح الدم وامشي ورا خطوتـــه 

لــــن قامت تعـــزم عليــــــا     واحلاجـب نصــل الشربيــة 

خلــــك عنـدنا يالنشمـــــــي       نتــعلل ليلـــــه سويـــــــه 

محلت سيفي واحتزمت خبنجري    دور عاولفي باطرف العربـــــان 

ميه امــويـــل اهلوى ميه امويليا   ضرب اخلناجر وال حكم النذل بيا 

يا حاشي اعطين الشربيــــة         مــن ايدك اليـــدي هديــــه 

وبعضهم يغين ويقول :

يا حاشي اعطين اهلندية ، وتعىن بالسيف. 

ي عّمان
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صورة رقم )1(

ارتبطت صناعة السيوف والشباري األردنية كما ذكرنا بأسرة اهلوشاين 
نسبت  إذ  األقل،  على  عام  مئيت  من  أكثر  منذ  هبا  اشتهرت  اليت 
صناعة الشربية اهلوشانية إىل عائلة هوشان، وهي من ساللة عشرية 
اجلراح األردنية اليت يقطن أكثر أفرادها يف املزار إىل اجلنوب الغريب 
من مدينة إربد، حيث اليت امتهنت عائلة هوشان اليت تسكن علعال 
حالًيا هذه احلرفة وأبدعت يف صناعتها ليصل صيتها إىل مجيع نواحي 

اململكة األردنية اهلامشية. 

وقد حظيت بلقاء املختار حممود صاحل اهلوشان يف قرية »علعال« 
الواقعة يف مشال إربد، فهو من األشخاص الذين مازالوا قائمني على 
صناعة السيوف والشباري، فغمرين السرور واالندهاش عندما وجدته 
فحّدثين  مربعة،  أمتار  أربعة  مساحته  تتجاوز  ال  الذي  معمله  يف 
يل  فقال  جد،  عن  أبًا  ورثها  اليت  املهنة  هذه  عن  وفخار  باعتزاز 

وأنا  أبوه،  عن  أخذها  وجدي  عن جدي  أخذها  »أبوي  متباهياً: 
سأَورِّثها البين بكل تأكيد«، وأخربين أن مثة القليل القليل من الذين 

مازالوا قائمني على هذه احلرفة العِّتيقة.

للشباري كانت جتلب من  األولية  املواد  أن  قائاًل:  املختار  وحدثين 
الشام، ولكن بعد األوضاع السياسية اليت تر هبا املنطقة أصبحت 
هذه املواد جتلب من اهلند، وهي غالية بالنسبة ملا كانت عليه سابقاً. 
وأضاف قائاًل: كانت تستخدم الشباري للدفاع عن النفس ولذبح 
األغنام واألبقار، وكان الشخص يتمنطق هبا ويضعها حول خصره 
أصبحت  هذا  يومنا  ولكن يف  األوقات،  وترافقه يف مجيع  متباهياً، 
الشربية تستخدم للزينة فقط، حيث تعّلق على جدران البيوت لتتكلم 
عن ماض كان هلا به دور فعال يف حياة الشخص، وكأهنا اعتزلت 
احلياة وأبت إال أن تكون معلقة على جدار املاضي العريق والعتيق. 

وحسب قول املختار فإن الشربية تر بعدة مراحل للتصنيع، وهذه 
املراحل تشتمل أيضاً على  أجزاء الشربية، وهي:

يكون  اآلخر  اجلانب  ويف  جانبيه،  أحد  يف  مستقيماً  ويكون  النصل: 
وهو  املثلث،  شكل  ليأخذ  بالتدرج  يبدأ  مث  املنتصف  حىت  مستقيماً 
مصنوع يف أيامنا من رَِيش السيارات ألنه حسب قول املختار من املعادن 
الزمن، ويتحمل  الصدأ مع مرور  يتحمل  فهو  »الفوالذ«،  القوية جداً 
والتشذيب  والسحب  والطرق  التسخني  وبعد  والصدمات،  الضربات 
يستطيع النصل بعد التصنيع النهائي أن يقص املسمار دون أن يتأذى 

محمود الهوشاني ودوره في صون مهارة صناعة الشباري كتراث 
أردنٍي على وشك االندثار

ي * محمد الزع�ب

اليت مازالت  العائالت األردنية  البحث عن إحدى  الشباري من خالل  تراٍث أردين عريق لصناعة  الدراسة إىل الكشف عن  هدفت هذه 
تقوم بصناعة الشباري والسيوف األردنية حىت يومنا هذا، وسنركز مالحظتنا هذه على عائلة اهلوشاين املزارية اليت تسكن يف مشال إربد يف 
قرية علعال، وبعد لقائنا باملختار حممود اهلوشاين كشف لنا عن أسرار هذه احلرفة اجلميلة، وكيفية صناعة الشباري، واملواد اليت تستخدم يف 
صناعتها، واملراحل اليت تر هبا، واملعاناة اليت يواجهها يف تسويق منتجاته احلرفية، وخوفه من ضياع هذا اإلرث العريق وزواله، خصوصاً يف ضوء 

قلة االهتمام هبذه الصناعة من قبل اجلهات املختصة بالرتاث الشعيب األردين.

يٍ عل وشك الندثار
اث أرد�ف ي صون مهارة صناعة الشباري ك�ت

ي ودوره �ف
محمود الهوشا�ف

اث ي ال�ت
ي �ف

*  باحث أرد�ف
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أو يتثّلم، وحيدد النصل اسم السالح، فإذا مل يتعدَّ طول النصل 30سم 
يسمى »شربية«، أما إذا وصل طوله إىل 50 سم فيسمى »احلربة«، 

وإذا كان معقوفًا فيسمى »اخلنجر« ومنها اخلنجر الُعماين العريق.

صورة رقم )2(: صورة تثل اخلنجر.

املقبض: مثة أربعة أنواع من املقابض أو ما يسمى »اللقمة«، وكانت 
تصنع يف ما مضى من قرون احليوانات كالكباش، مث تطور وأصبح 
يصنع من خشب الزان، مث من األملنيوم، ويف السنوات األخرية من 
العلوية،  النصل  املقبض من جهة  الصانع بوضع  البالستك، ويقوم 
حيث يكون بشكل جتويف يوضع بداخله النصل ويثبت باملسامري 
تلبيس املقبض  يتم  بعد أن يثقب املقبض والنصل عدة ثقوب، مثَّ 
اجلميل  يزيد  ثوباً  يلبس  وكأنه  املزخرف  الفضة  أو  النحاس  مبعدن 
مجااًل، ويف حالة  البالستك يسخن املقبض ويُدَخل داخل التجويف 
النصل ويتماسك عليه، وبعد  البالستك على  ليذوب  البالستيكي 

ذلك يثقب ويثبت باملسامري ويلبَّس بالنحاس املزخرف.

صورة رقم )3(: تثل الشربية ذات املقبض املصنوع من العضم.

الغمد أو البيت: ويصنع من العظم »قرون احليوانات«، أو اخلشب، 
بالنحاس  تلبيسه  يتم  التشكيل  وبعد  البالستيك،  أو  األملنيوم،  أو 
اهلندسية وعروق  الزخرفة من األشكال  املزخرفة، وتكون  الفضة  أو 
النباتات، وتتم الزخرفة بقوالب خمصصة لكل جزء من الغمد، حيث 

إن اجلزء من بداية الغمد حىت االحنناء له قالب خاص به.

صورة رقم )4(: القالب اخلاص بزخرفة اجلزء العلوي من الغمد

أما اجلزء املمتد من االحنناء حىت الرأس املدبب فله قالب خاص به، 
وبعد تلبيس الغمد بالنحاس أو الفضة، يتم إضافة مزيد من الزخرفة 
مكونة من سلك من حناس أو سلك من فضة على باب الغمد وعلى 

اجلزء السفلي منه، وتطعم باخلرز امللون ليزيده مجااًل وهباًء.

صورة رقم )5(: القالب اخلاص بزخرفة اجلزء السفلي من الغمد.

يٍ عل وشك الندثار
اث أرد�ف ي صون مهارة صناعة الشباري ك�ت

ي ودوره �ف
محمود الهوشا�ف



عدد ( 23 ) -2017 112

بعد اكتمال عملية التصنيع تصبح الشربية جاهزة، ومث يوضع عليها ختم 
الصانع الذي حيتوي على امسه واسم عائلته ومكان وتاريخ الصنع، وهو 
بشمع  النصل  بطالء  العملية  هذه  وتتم  عادة،  النصل  على  يكون  ما 
بتخطيط  أو  بنحت  الصانع  يقوم  وانتظاره حىت جيف، وبعدها  النحل 
النصل يف املكان الذي يريده بإزالة الشمع، وبعدها يصب  امسه على 
على هذه املنطقة ماء الفضة الذي يعمل على تآكل املنطقة اليت أُزيل 
عنها الشمع وترك بصمة على النصل حتدد هوية  الصانع، ويف بعض 
مثل  اخلاصة  العبارات  أو  الرسوم  بعض  إضافة  الزبون  يطلب  األحيان 

عبارات اإلهداء وشعارات ترمز للقوة والشموخ.

صورة رقم )6(: ختم يبني هوية الصانع.

ويف املرحلة األخرية يبدأ الصانع بتلميع الشباري وتبييضها بواسطة 
العجلة  فتدور  احليوانات،  شعر  أو  بالصوف  مكسّيَة  دّوارة  عجلة 

وتوضع عليها الشربية لتصبح ساطعة البياض واللمعان.

صورة رقم )7(: عملية تبييض الشربية

ينتج املختار »حممود هوشان« كميات كبرية من الشباري واخلناجر 
اليت تطلب منه من قبل التجار الذين يبيعوهنا يف األسواق األردنية 
ويف املناطق السياحية واألثرية، وخصوصاً يف جرش والبرتا، ويصل مثن 
الشربية ذات اجلودة العالية املصنوعة من العظم حوايل مخسني دينارًا، 

ذات  تلك  سعًر  الشباري  وأقل  الطلب،  أعلى حسب  بسعر  ورمبا 
املقبض البالستيكي ويصل مثنها إىل عشرة دنانري، وتتفاوت أسعارها 
أيضاً حسب املواد املضافة للزينة من حجارة كرمية، واستخدام الفضة 

فيها، وهذه احلرفة توفر له دخاًل متازاً وتوفر له لقمة عيش كرمية.

األردنية  املعارض  العديد من  أنه شارك يف  قائاًل:  املختار  وُيضيف 
السياحية يف البرتا وجرش وأم قيس، ويف خارج األردن يف السعودية 

ومصر واإلمارات وعمان. 

صورة رقم )8(: جمموعة من الشباري اهلوشانية اجلاهزة للبيع.

أنه فخور بصناعة أجداده، وأنه هو من صنع الشربية  ويقول أيضاً 
اخلاصة جباللة امللك »احلسني بن طالل« طيب اهلل ثراه اليت كانت 

ترافقه يف بعض زياراته إىل البادية.

ويعاين املختار حممود من غالء املواد األولية للصناعة، وعدم اهتمام 
اجلهات املختصة بالرتاث واحلرف اليدوية هبذه املهنة العتيقة، وأبدى 
قلقه حول انقراض واندثار هذا الرتاث العتيق، وقال إن اجليل اجلديد 
من الشباب ال يعطي هلذه احلرفة أي اهتمام، وخصوصاً بعد التطور 

وظهور األسلحة النارية اليت سادت وطغت على صناعة الشباري.

صورة رقم )9(: املختار حممود اهلوشاين يف معمله

يٍ عل وشك الندثار
اث أرد�ف ي صون مهارة صناعة الشباري ك�ت

ي ودوره �ف
محمود الهوشا�ف



113عدد ( 23 ) -2017

نحت الرحى

البازليت  الصخر  من  الرحى   خامة حجر  املعرعر  النحات  يستنبط 
املدفون غالباً حتت الرتاب غري املعرض ألشعة الشمس، وال بد من 
اختيار قطعة صخرية نقية ال يوجد فيها فقاعات هوائية، تلك اليت 
العيوب اليت ال يرغب  النحات )َجَرب احلجر(، وهي من  يسميها 
النّحاتون بوجودها يف خامة العمل. تتكون الرحى اليت ينحتها املعرعر 
من لوحني بازلتيني رقيقني على شكل قرص دائري يرتاوح قطره ما بني 
30-37سم، حبيث تكون مساكة الُقرص قرابة 10سم  مع احنناءة 
التسلل من قلب الرحى إىل األطراف،  داخلية تتيح حلبات القمح 

وبالتايل اخلروج. 

وللرحى اليت ينحتها املعرعر أنواع متعددة ومسميات تقتضيها طبيعة 
هذا الفن املتميز، تعتمد عادة على الطلب املتزايد على هذه األداة 
الرتاثية اليت ترتبط بالقمح، وما تعنيه هذه العالقة من قداسة لدى 
اجملتمع. رحى املعرعر جتد رواجاً كبريًا- كما أخربين- يف اخلليج العريب 
الوقت ميكن أن تكون  الشمالية،  وهي بذات  البادية  ولدى زوار 
رافداً هلوية األماكن واجملتمعات،وجاذباً للسياحة واملهتمني،ألن حنتها 
اإلنسان  قدم  إنسانية عميقة وقدمية  بدائية ختتزل جتربة  بطريقة  يتم 

ذاته.

نوع  باختيار  تبدأ  الرحى،  حنت  بطريقة  تتعلق  مجيلة  تفاصيل  مثة 
ومساكة كل  الرحى  بقطر  خاصة  مبقاسات  مروراً  وشروطه  الصخر 
قطعة منها، وانتهاء باخلصائص الفنية اليت تزينها، ككتابة نص معني 

أو إهداء لشخص معني حسب التوصية.

ليس آخر نّحات رحى

هذا اإلرث النفيس الذي تلقاه النحات واملعماري املعرعر عن والده 
احلاج الفاضل سعود أصبح اليوم إرثاً مجاعياً؛ إذ يتعلم أبناء العائلة 
من الوالد املبدع  تفاصيل واحرتافية هذا الفن، وهم بذلك يعطون 
أبنائهم  بتعليم  يقومون  حيث  اإلرث،  هذا  بصون  لوطنهم  ضمانة 
والتميز، وليكونوا حافظة  اإلبداع  لتستمر مسرية  الفن   أسرار هذا 

تراثية حمصنة من الضياع أو االنقطاع.

الدكتور  فشقيقه  واملتميزين،  املبدعني  من  املعرعر كثري  أسرة  ويف 
اليت اعتمدت  الفنية  املعمارية  من األعمال  الرتبوي مسارة نفَّذ كثرياً 
العريب  املعماري  الطراز  حتاكي  اليت  األصيلة،  البدائية  الطرق  على 

اإلسالمي،  وهناك مناذج أخرى من اإلبداع يف األسرة ذاهتا.

نظرة إلى اإلزميل وأخرى إلى األفق

أغوار  أسرب  أن  أحاول  وأنا  املعرعر  النحات  يطالعين  عالية  بثقافة 
العقبات  الكثري من  أقرأ طموحه املستقبلي، فبالرغم من  ذاته، وأن 
والسموِّ  الفن  هذا  بيد  باألخذ  متعددة  جهات  ووعود  واملصاعب 
فرصة  يرى  أنه  إال  اآلن،  إىل  منها  بأي  حيَظ  مل  واليت  ودعمه،  به 
وجدت  حال  يف  قائمة  الرتاثية  والعمارة  النحت  جمال  يف  املبدعني 
القوانني والدراسات اليت جيب أن توجِّه اجملتمع العتماد البناء الرتاثي 
والتشجيع عليه، وهو بذلك يفتح اجملال للمعماريني املبدعني بالعمل 
واإلنتاج وخيدم الوطن بالتعبري عن هوية تارخيية ترتبط مبنجز حضاري 

مجيل.

محمد المعرعر ...نحات الرحى واألعمدة وأشياء جميلة أخرى
عقل الخوالدة *

منوذج إبداعي نقي لإلنسان األردين الذي استطاع أن حييل قساوة الصخر وصالبته إىل مجال وهباء حينما نقش باإلزميل تعابريه ومفرداته على 
وجه احلجارة،  وليستكمل صفحات رواية احلضارة  اإلنسانية املمتدة عرب عشرات اآلالف من السنني فوق هذه األرض املعطاءة، فهو حفيد 

األنباط  والعمونيني واملؤابيني ووريث األدوميني واجلذاميني.

محمد المعرعر ...نحات الرحى والأعمدة وأشياء جميلة أخرى

اث – مديرية ثقافة المفرق ي ال�ت
*  باحث �ف
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محاكاة اإلرث الحضاري

البادية  تكتنفها  وآثار  أوابد  من  حوله  مبا  املعرعر  النحات  تأثر 
الشمالية . ففي بلدته أم القطني والبلدات والقرى اجملاورة كأم اجلمال 
وأم السرب والدفيانة وغريها، تنتشر اآلثار واملباين الرتاثية املبنية من 
احلجر البازليت، وهي حتوي الكثري من اخلصائص املعمارية والفنية اليت 
ليمزج بني  املبدع فكرته  يستمد منه  توشك أن تكون منهاًل دائماً 

الدهشة واإلبداع.

املزركشة  وتيجاهنا  احلجرية  األعمدة  البازلت  من  ينحت  فاملعرعر 
واألقواس واآلنية بأنواعها واجملسمات التعبريية، مبحاكاة دقيقة لتلك 
للفن  حبه  ويرتجم  ذاكرته  يف  فرتسخ  وهناك،  هنا  يشاهدها  اليت 
واجلمال يف بالده بنحت مثيالهتا  مهما كلف هذا األمر من جهد 
ووقت. أما على صعيد الرحى فإنه ينحت الرحى اجلديدة مبحاكاة  
الفنية  بصمته  يضيف  األحيان  من  يف كثري  لكنه  القدمية،  الرحى 
بزركشتها أو كتابة تاريخ االنتهاء من حنتها، أو امسه واسم من هتدى 
إليه. وهبذا جند أن حالة اإلبداع لديه حالة مستمرة وتراكمية تعتمد 

على املوروث وتضيف إليه كل ما هو حديث وحداثي.

البادية الشمالية ...ابن األردن.. ميثل حالة فنية  حممد املعرعر ابن 
إبداعية جتمع بني األصالة القائمة على إحياء املوروث وحماكاته وبني 
تطوير فن النحت والتجاوب مع معطيات احلداثة والتطور، ما جيعله 

منوذجاً فنياً حقيقياً جديراًباالهتمام.

حماكاة لتاج عمود أثري من حجر البازلت

إضافات وكتابات على الرحى

أثناء العمل

محمد المعرعر ...نحات الرحى والأعمدة وأشياء جميلة أخرى
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إبريق وكتابات قرآنية منحوتة من حجر البازلت

أعمال منحوتة من حجر البازلت

شكل لطري منحوت من حجر البازلت

شكل آدمي منحوت من حجر البازلت
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فن القول
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زاد مـــا  التقينـــا  علـــى  كنّـــا  شـــتات  و 
والـــكل  منّـــا  يســـكن  أطـــراف  ديـــره

وكـــراد ودروز  شيشـــاش  علـــى  شـــركس 
بـــدو  وحضـــر  عربـــان  شـــبه  اجلزيـــرة

انقـــاد واملســـلم  اســـالم  املســـيح  هـــان 
املســـيح  ومؤمنـــني  مبصـــريه حـــب 

البـــالد فـــوق  حدودنـــا  ورمسنـــا  جينـــا 
وهديـــره الظـــالم  مـــوج  انقشـــع  ـــا 

ّ
مل

ميعـــاد أرض  مجّعـــت  املنابـــت  شـــىّت 
تعاهـــدوا  بـــاهلل  تـــدوم  املســـرية

االحفـــاد أوالد  جتمـــع  املعـــاين  طيـــب 
لبـــالد  تكـــرم  قصـــريه وفـــا  حـــب  و 

مناحـــري  فّســـاد بـــه    اصدورهـــم  مـــا 
ضمـــريه يداهـــن  مـــا  اللـــي  علـــى  وســـعت 

ملّمـــه    للجـــواد ببيوهتـــم    تلقـــا     
حـــريه غـــري  مـــن  والطيـــب  الكـــرم  غـــىن 

يعـــين  جتمعنـــا  حتـــت  رايـــة  الضـــاد
يف  ملكـــه  للحـــني  نـــاكل  خبـــريه

االجمـــاد خشـــم  مـــن  أجمـــاد  انبنـــت  هـــان 
هـــان  الشـــريف  حســـني  نـــوخ  بعـــريه

صلـــب  االســـياد حّكامنـــا  أســـياد  مـــن 
العـــال  واجملـــد  قـــادوا  مســـريه صـــوب 

الهّم واحد ..... واردنية العشيرة
فات الشاعر: هالل سلمان ال�ث

جتسد هذه القصيدة الرتابط والتالحم بني أطياف الشعب األردين ... بكافة مكّوناته، ونسيجه االجتماعي، بغض النظر عن انتماءات سكانه 
الدينية والعرقية والقبلية ...، وُتّجد حبَّهم لبالدهم ...، وتفانيهم يف رفعة وطنهم، وانتمائهم له، كأسره واحدة ... بفضل قيادته احلكيمة، 

كما تشيد بدور األردن يف استقبال الضيوف ...، ونصرة املظلوم ....، وإغاثة امللهوف!

ة الهّم واحد ..... واردنية العش�ي
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جـــالد احلمـــد  هلل  مـــا  خـــذا  احلكـــم 
املعـــروف  هنـــج  المـــريه الطيـــب  و 

االجيـــاد فـــوق  مـــن  الـــدار  محينـــا  واحنـــا 
ســـريره ســـاخن  والـــالش  الـــردي  يـــوم 

االضـــداد دك  يف  التاريـــخ  لنـــا  يشـــهد 
ارواح  راحـــت  عـــز  بيضـــا  غريـــره

االكبـــاد فلـــذات  ترخـــص  هالوطـــن  يـــا 
عبـــريه شـــاعر  وينثـــر    مـــا  قلتهـــا   

اجـــواد هامـــة  مـــن  جـــاد  اين  واهلل  ال 
كبـــريه اوحـــوش  ظلمـــا  واهلقـــاوي 

صيـــاد كـــف  علـــى  جينـــا  رّوحـــت  ان 
الّشـــعريه تقـــود  قمحـــه  قوطـــرت  وان 

االشـــهاد رؤوس  علـــى  تكفـــخ  راياتنـــا 
جفـــريه نســـل  اســـيوفنا  مـــن  جللـــك 

حســـاد قـــول  يالوطـــن  يهمـــك  اصحـــك 
كـــريه مّوتـــه  ســـم    يغثـــك    اللـــي   

مـــرياد دوم  للعـــرب  انـــك  يكفيـــك 
جيـــريه حـــّدك  جـــاك   ٍ ضيـــف  كـــم  يـــا 

هـــّم  وبـــالد نـــا   
ّ
ومل كنّـــا  شـــتات   

العشـــريه اهلـــّم  واحـــد  واردنيـــة   

ة الهّم واحد ..... واردنية العش�ي
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غري  النجدة  على  املثل  وُيضرب  واملساعدة،  النجدة  هي  الفزعة 
الصادقة، فيقال: )فزعة فالن مثل فزعة سهيل للجدي(، فسهيل جنم 
يطلع يف أقصى اجلنوب الشرقي يف أول اخلريف ويغيب يف اجلنوب 
الغريب يف آخر الربيع، وبسبب بُعده يف اجلنوب فإنه ال يظهر مرتفعاً 
يف السماء بالنسبة إىل سكان النصف الشمايل من الكرة األرضية، 
بل يبقى يف مسار منخفض فوق األفق اجلنويب، ولذلك يقول مالك 

بن الرّيب وهو طريح املرض يف خراسان:

أقول ألصحايب ارفعوين فإنه
يقّر لعيـين أن سـهياًل بـدا لِيا

أما اجلدي فهو جنم القطب الواقع يف مكان ثابت عالياً يف أقصى 
تسميها  )اليت  االكرب  الدب  وجنوم  الفرقدان  ويدور حوله  الشمال، 
القصص  تؤّلف  قدمياً  العرب  وكانت  الكربى(  نعش  بنات  العرب 
واألساطري كي تقدم تفسرياٍت مقنعة ألسرار الكون، فتقول األسطورة 
أن اجلدي قتل والَد البنات السبع، وأن البنات السبع منذ ذلك اليوم 
لقتله،  فرصة  أي  الغتنام  اجلدي  حوَل  ويُدْرن  أبيهّن  نعش  حيملن 
ولذلك مُسَِّيت بنات نعش أو محاالت النعش، أما الفرقدان فيحجزن 
بني بنات نعش واجلدي، ولذلك مسِّيت يف البادية )احلوجيزين(، وهذا 
يفسر سّر دوراهنا حول اجَلدي، أما تفسري عدم ارتفاع جنم سهيل 
طلب  البنات  والد  قتل  أن  بعد  اجلدي  أن  األسطورة  فتقول  عالًيا 
بتلبية نداء اجلدي  النجدة من جنم سهيل، وأن جنم سهيل تظاهر 
وانطلق لنجدته لكّنه يف الطريق قام بإفراغ قربة املاء اليت معه واعتذر 
من اجلدي بأنه سيعود لنجدته بعد أن ميال قربته باملاء، ومنذ ذلك 
ارتفاعه يف  عدم  يفسر  وبذلك  ذاهتا،  اللعبة  ميارس  الوقت وسهيل 
السماء، ألنه كلما ارتفع قليال أفرغ القربة وعاد ليمألها من جديد، 

فصارت مثاًل، ويف ذلك يقول الشاعر الدوقراين1:

بــّدي بنـات العــم عـاالجـنـبيـة
ترى اجلدي ما تنفعه فزعة سهيل2

1   ديوان الدوقراين، ص 50. 
2   بّدي: اجعل البداية واألولوية يف الزواج.

قصة َمَثل: »فزعة سهيل للجدي«
اد العثمان * عوَّ

قصة َمَثل: »فزعة سهيل للجدي«

اث ي ال�ت
ي �ف

*  كاتب وباحث أرد�ف
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وفهارس  وخاتة  فصول  وستة  مقدمة  على  الكتاب  هذا  حيتوي 
مئتني  يف  ويقع  اإلجنليزية،  باللغة  العربية  للمصطلحات  وتعريف 
وسبعني صفحة من الكتابة والصور والرسومات، ومّت نشره من قبل 

مؤسسة “الرتاث” يف السعودية سنة 2010.

لتأليفه  اليت دعتها  املقدمة عن األسباب  املؤلفة احلديث يف  بدأت 
ومنها: حبها الشديد لفن احلياكة والنسيج وخاصة البدوي العريب، 
ونبع ذلك من كوهنا معلمة وفنانة يف هذا اجملال، فهي من أّم أمريكية 
وأب فلسطيين، فنشأت يف فلسطني حماطة بأشكال كثرية من احلرف 

اليدوية. 

السعودية  يف  الكتاب  هذا  مادة  مجع  يف  رحلتها  عن  حتدثت  مثّ 
والدول اجملاورة هلا على مدار عشرين سنة ) 2009---1989( 
حيث  من  واجهتها  اليت  واملعيقات  الصعوبات  عن  أيضاً  وحتدثت 
وخاصة  اجملال،  هذا  يف  يعملون  الذين  الناس  مع  والتعامل  التنقل 
البدء  هلا يف  اجملال  فتح حدثان  الزمن.  من  احلقبة  تلك  النساء يف 
السعودية  التلفزيون  حمطة  مع  عملها  أوهلما  الشاقة:  الرحلة  بتلك 
الناطقة باللغة اإلجنليزية إذ بدأت بالعمل على توثيق احلرف اليدوية 
األمريكية:  بلدهتا  دراستها يف  وثانيهما  احلياكة،  السعودية وخاصة 
عند  والنسيج  احلياكة  من  صعبة  أمناط  حول  بريكلى كاليفورنيا، 
البدو، مثل منطي “الساحة” و” الشجرة”. لقد كان البحث عن 
النّساجات والنّساجني وأسرارهم شغلها الشاغل طول وقتها، بداية 
من الدمام والظهران يف املنطقة الشرقية من السعودية. لقد واجهت 
صعوبات مجة يف التنقل والتعرف على أناس يرون غرباًء ألول مرة يف 
حياهتم من الذين يقومون حبرفة احلياكة والنسيج. وتقول أهنا تعلمت 
الكثري عن نفسها يف هذه الرحلة الشاقة واكتشفت ذاهتا واعتمدت 
على نفسها. فقد سافرت إىل مدن وقرى وضيع صغرية وكبرية بعيدة 

الحياكة البدوية في المملكة العربية السعودية وجاراتها

Bedouin Weaving of Saudi Arabia and Its Neighbours

 

عرض: صالح الجراح * تأليف:  جوي توتاه هيلدن 

ي المملكة العربية السعودية وجاراتها 
الحياكة البدوية �ف

ي
اث الثقا�ف ي ال�ت

ي الجامعة الأردنية وباحث �ف
*  أستاذ السياحة �ف
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حبياهتم  غريباً  يشاهدوا  مل  الذين  فئة  من  الناس  من  أمناطاً  وقابلت 
إىل فئة املتعلمني واملثقفني، حيث عاملوها باحرتام ومودة مع بعض 

االستثناءات القليلة.

للنساء  ذلك  عن  وقد حتدثت  السعودية كثرياً،  املرأة  أعجبتها  لقد 
األمريكيات، فالسعودية البدوية قوية صبورة متحملة للصعاب ذكية، 
املهارة  بدرجة  وخمتلفات  والربقع  العباءة  بلبس  متشاهبات  وكلهن 
والقدرة الفنية يف النسيج والغزل واحلياكة والصباغة، إاّل أهنن جيتمعن 
على أسلوب واحد بسيط ودافئ. لقد اهتمت الباحثة بالتقنيات يف 
فن احلياكة والنسيج والغزل وباستخدام األصباغ وكذلك بالتفاصيل 
دلياًل  الكتاب  هذا  يُعد  أن  ميكن  أنه  لدرجة  والتعليمات،  الدقيقة 
اليت  املصطلحات  والنسيج. كانت  احلياكة  فن  يف  تعليمياً  ومرجعاً 
تعىن باحلياكة والغزل والنسيج والتصبيغ مثرية - كما وصفتها الكاتبة 
قبيلة إىل  لتنوعها واختالف مدلوالهتا بني منطقة وأخرى، ومن   –
أخرى مع تنوع يف اللهجات. ولذلك دونت كل املصطلحات اليت 

مسعتها يف هذا الكتاب مع التفسري والشرح.

يعد هذا الكتاب جهًدا كاماًل للباحثة نفسها مبا خيص السعودية، 
جارات  عن  مجعته  ما  أن  حني  يف  بالتقاطها،  قامت  من  والصور 
هذا  الباحثة كتاهبا  وتعترب  آخرين،  باحثني  من  مستقًى  السعودية 
جناحاً، إذ أيقظ اهتماما باحلياكة واملنسوجات البدوية وبالنساجات 

والنساجني أنفسهم.

الفصل األّول: الحياكة في المملكة العربية السعودية

يتناول هذا الفصل وصفاً ملنطقة وسكان شبه اجلزيرة العربية، والتنوع 
املناخي الذي يرتاوح بني احلار جداً والبارد جداً على مدار السنة، 
وبني ارتفاع نسبة الرطوبة على الشواطئ وبني اجلافة جداً يف الصحراء، 
ولذلك تنوع السكان بسلوكهم طبقاً لذلك، فمنهم املستقر املدين 
واحلضري ومنهم املتنقل البدوي. لقد انعكس ذلك التنوع على فن 
احلياكة والنسيج داخل السعودية عرب تاريخ طويل من احلركة الدائمة 
بني املنطقة والدول اجملاورة هلا، فهي تقع بني إيران واهلند والباكستان 
يف الشرق وبني إفريقيا يف الغرب، فضاًل عن اتصاهلا ببالد الشام و 
أوروبا مشااًل، ناهيك عن رحلة احلج السنوية اليت خلقت اتصااًل فريداً 
بني شعوب هذه املنطقة، ما جعل وفرة يف املواد واملعدات واألدوات 

العريب  للوطن  خارطة  الباحثة  وضعت  والنسيج.  للحياكة  املطلوبة 
احلياكة والنسيج واليت  اليت تتهن  اجلافة  املناطق  فيها كل  وضحت 
زارهتا بنفسها، وكذلك املناطق اليت مّت البحث فيها ومل تزرها، فقد 
زارت كل دول اخلليج العريب مع اجلزء الغريب من العراق والشرقي من 
سوريا واألردن، مث ذهبت إىل سيناء ومشال مصر وجنوهبا، ولكنها مل 

تزر اليمن والصومال وليبيا وتونس واجلزائر واملغرب. 

هناك عدة عوامل خمتلفة أدت إىل تنوع واختالف أمناط حرفة احلياكة 
أثرية  موجودات  وهناك  والتارخيية،  املناخية  العوامل  منها  والنسيج: 
تدل على ذلك، باإلضافة إىل توفر اإلبل واملاشية اليت بدورها توفر 

الصوف والشعر والوبر املادة األساسية للحياكة والنسيج.

اجلزيرة  يف  احلياكة  تاريخ  عن  مقتضب  بشكل  الكاتبة  حتدثت 
العربية وبالد ما بني النهرين واحلضارة الفرعونية يف مصر وحىت آسيا 
اللوايت يقمن حبياكة بيوت الشعر  النساء  الصغرى. مثّ حتدثت عن 
اخليل  وأغطية سروج  واملساند وحقائب خاصة  واملخدات  والُبسط 
واهلوادج لإلبل. لقد حدث تغيري قوي على منط احلياة يف السعودية 
واملدن،  بالقرى  باالستقرار  البدو  بدأ  النفط، حيث  اكتشاف  بعد 
وأصبحت اآلالت تقوم بصناعة الفرش واألثاث بسهولة، واستبدل 
التقليدية،  الفنون  يف  تراجع  ذلك  عن  ونتج  بالصوف.  البالستك 
وفضلت  األسواق،  من  شرائها  سهولة  بعد  حاجة  هناك  يعد  فلم 
النساء املواد الرتكيبية على شعر اجلمال واملاعز الطبيعي. هناك صور 
الشعر واملفارش واألثاث والُكبب واخليوط واملغازل والنساء  لبيوت 
واملخدات  واملساند  واحلبال  واخليل  للجمال  واخلُرج  النساجات 

واملراكي. 

الفصل الثاني: البدو وأنماط حياتهم 

العربية وامتدادها  يف  القبائل  الفصل عن  الكاتبة يف هذا  تتحدث 
اجلزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء واألردن وسوريا والعراق وفلسطني، 
وتتحدث عن أمناط معيشتهم وسكنهم وإبلهم وماشيتهم وكرمهم، 
وكيف حيتفظون بسجل تارخيهم عرب التقاليد الشفهية وخاصة بالشعر 
وبيوت الشعر من وبر اإلبل ومن شعر املاعز، وتزود الصور الدالة 
واألدوات  األجزاء  وتضع كل  الشعر  لبيت  رمساً  وتضع  ذلك  على 
الشعر،  بيوت  وأنواع  والنسيج  باحلياكة  اخلاص  والقسم  واملعدات 

ي المملكة العربية السعودية وجاراتها 
الحياكة البدوية �ف
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وكيفية بنائها واحلبال وأقسام اخليمة أو بيت الشعر، واستخدامات 
كل قسم، مث تتحدث عن فرش بيت الشعر من السجاد واملسابل 
والوسائد وخاصة يف منطقة اجلوف وعند قبيلة الشرارات، وتوضح 
املنسوجة  واألغطية  اهلودج  إىل  تنتقل  مث  اجلميلة،  بالصور  ذلك 
والرسومات اليت تظهر عليها. وتتحدث عن القبائل وتنقل وصفهم 
للهودج بالتفاصيل واملصطلحات مث تتحدث عن “ املركب” املركة 
أو املسكر وهو هودج قدمي جداً، وقد كان يستخدم يف املعارك بني 
واملركاة.  والشملة  واملزهبية  اخلرج  تتحدث عن  ذلك  وبعد  القبائل، 
وكذلك عن “ الوسم “ وأن لكل قبيلة وسم خاص هبا تعرف به 
على إبلها، وتضع تقريباً كل وسم يف اجلزيرة العربية مع القبيلة اليت 

ختصها. 

الفصل الثالث : النساجات والنساجون 

األغلب،  وهن  النساجات  النساء  عن  الفصل  هذا  يف  تتحدث 
وتتحدث يف هناية الفصل عن الرجال النساجني، وتبدأ بدور املرأة 
الكبري يف حفظ العائلة واحلرية الكاملة اليت تتسم هبا يف هذا اجملال يف 
حياة الصحراء أي البداوة، وكان يطلق مصطلح الظفرة أي املنتصرة 
على أشهر النساجات. وتدون الباحثة أمساء بعض النساجات اليت 
التقت هبن ومنطقتها مثل » ترفه » يف اجلوف و« نزهة » يف سوريا 
بني محص وتدمر وأم عيد من القطيف. وللباحثة صورة مع أم عيد 
سنة 1990 وكذلك عايدة األرملة قريبة أم عيد مع الصور وتفاصيل 
احلياة. مث تتحدث عن النعريية يف املنطقة الشرقية وبعض نساء قبيلة 
عجمان وتتحدث عن دمثه من قرية جدة يف املنطقة الشرقية وبيتها 
وهي  حتيكها،  اليت  الرجال  وجمالس  هبا،  اخلاص  والنول  وحياكتها 
تكتب بالعربية واإلجنليزية على منسوجاهتا وكل ذلك مدعم بالصور، 
مث تنتقل إىل جند حتديداً إىل بريدة وعنيزة يف منطقة القصيم وتذكر 
“ مودي “ النساجة املاهرة وبنتها اليت تساعدها وكذلك أم عبداهلل، 
وتضع الرسوم املوضحة ملقاييس املنسوجات من الشرب والفرت والباع 
ونساجاهتا  جّبة  إىل  وحتديداً  حائل  إىل  تنتقل  مث  والتمتار،  والذراع 
تبوك  إىل  تنتقل  مث   ،1992 سنة  عاماً  الستني  أم  ولطفية  سفوقة 
وتتحدث عن عائلة عبد املعطي ونوره وسعديه وفاطمة ومقبولة من 
أم لّ مشال احلجاز سنة 1994 من قبيلة جهينة، وختتم هذا الفصل 
عن منطقة عسري وجنران وعن النساجني الرجال الذين التقتهم هناك 

وصورهتم. 

الفصل الرابع : تقنيات الغزل والصباغة والحياكة 

الغزل أساس احلياكة والنسيج وقلما جتد بدوية وال يوجد معها مغزل، 
ومن أهم طرق الغزل حريف Z  و S ومها شكالن لغزل اخليوط من 
الشعر والصوف والوبر، ومن العيب أن يغزل الرجل، وغزل الصوف 

من أقدم احلرف اليدوية املعروفة يف اجلزيرة العربية.

تتكون الكبة من خيط طويل جداً مث يعمل منه جدلة طويلة وحتضر 
لعملية النسيج بعد تنظيفه ولّيه على شكل حبل غليظ. 

الصبغ واألصباغ: 

أخرى،  إىل  منطقة  من  متفاوت  وهذا  الفاحتة  األلوان  البدو  حيب 
النساجون األصباغ من اهلند وسوريا والعراق والباكستان،  ويستورد 
والعرجون  الرمان  وقشور  والفّوه  اجملفف  الليمون  من  طبيعية  وهي 
والكركم، وينتج عنها ألوان مثل: األصفر واخلنفساء واملارون والرتكواز 

واألزرق واألسود مث تتحدث عن عملية التصبيغ. 

تقنيات الحياكة باستخدام النول األرضي:

أمساء  مع  بالرسومات  الوصف  وتوضح  دقيقاً  وصفاً  النول  تصف 
املعوج  الوجه  مثل  احلياكة  مناذج  عن  تتحدث  مث  األجزاء كاملة، 
أو  الشجرة  وأمجلها  وأصعبها  اخليل  ضرس  أو  والفرس  والعويرجان 

احلائط. 

تعليمات للحياكة والنسيج: 

النّساج حبسب  أو  اليت حيتاجها احلايك  التعليمات  الباحثة مجيع  تزود 
مثل:  احلياكة  هبا  تتم  اليت  التقنيات  وكذلك  للمنسوجات  االستخدام 

)نسيج حلمة التوأم( بالنسبة للخيوط وله أربعة أنواع:

ويستخدم  أخرى  قطع  مع  أو  وحده  المستخدم  األول  النوع 
لتقسيم الخيمة أو بيت الشعر.

- قطع زخرفية.
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- يستخدم فيه العويرجان.

- خيوط جلدية للتزيني والزخرفة.

- تقنية الشنوف أو الشنف وله أشكال، خاصة يف الكويت، منها 
الرُقم او الرقوم، واحلنبلي أو احلنبالية واملقص، و املشط، والطوب، 
الدوراة  حنو  مثل،  اجلوف  يف  تستعمل  تقنيات  وكذلك  واالصبع، 

)الدائرة املعينية(، والطية، والبسمة.

النوع الثاني المسقط.

النوع الثالث نوع معقد ألن فيه الكثير من الخيوط تلف معاً.

النوع الثالث سيور الجلد الثنائية.

مث تتحدث عن اجللد ودباغته بالتفصيل.

الجدايل أو الضفائر وهي على أنواع: 

جدلة أم الفرج من ستة خيوط ) أم لّ \ قبيلة جهينة ( . 1

جديلة فاطمة السوداء أو البيضاء من مثانية خيوط ) أم لّ \ . 2
قبيلة جهينة ( 

احلبل بعقدة عند آخره ) مغبه ( تصنعه أم بريكة مع فاطمة ) . 3
أم لّ \ قبيلة جهينة ( 

جديلة مستوية منوذج  M ) سفيفة ومرموعة \ اجلوف قبيلة . 4
الشرارات (

جديلة أم عبداهلل املستوية ) سفيفة ( بريدة قبيلة حرب.. 5

القطبة: 

قطبة ثقب الزر – ضرس.. 1

قطبة احلفة أو الضم – احلبكة وضرسني. . 2
عمل الشرابات:

 شرابات صغرية: قراقيش.. 1

شرابات مسيكة واسعة.. 2

شرابات بسيطة على حبل.. 3

الفصل الخامس : بعض المنسوجات البدوية من شمال الجزيرة 
العربية 

لنقل  اجلمل  على  يوضع  الذي  اخلُرج  ونسيج  تتحدث عن حياكة 
األشياء واألدوات وتضع صوراً كثرية للُخرج حبسب املناطق والزخارف 
مع  تستخدم  اليت  واجلدايل  واحلبال  القيطان  وكذلك  عليها،  اليت 

اخلُرج. 

الفصل السادس: الحياكة البدوية في الدول العربية األخرى 

تقدم الكاتبة نبذة تارخيية عن احلياكة البدوية يف خمتلف مناطق العامل 
القدمية، وتقدم  إفريقيا والشرق األوسط ويف مصر  من آسيا ومشال 
النماذج املتشاهبات واملختلفات بني الدول العربية للحياكة البدوية 

حبسب املعايري اآلتية: 

 التوافق اإلقليمي.. 1

التجانس اجلغرايف.. 2

 بقاء احلالة البدوية.. 3

 أثر التغيري السياسي والثورات.. 4

 درجة إنتاج النسيج املتنوع.. 5

إن معظم مادة هذا الفصل منقولة عن اآلخرين الذين حبثوا يف هذا 
اجملال.

من  متجانسة  واألردن كوحدة  والعراق  الباحثة عن سوريا  تتحدث 
حيث أشكال وألوان وأنواع املنسوجات.

الخاتمة :

تتحدث الكاتبة يف اخلاتة اليت كتبتها عام 2008 بعد أربع عشرة 
فيها  تصف  السعودية،  العربية  للمملكة  هلا  زيارة  آخر  من  سنة 
املاضي،  البداوة أصبحت من  احلياة وتبدهلا وتقول إن ظاهرة  تغري 
وأصبحت احلياكة من الفنون التارخيية والزخرفية، وهي حتاول البقاء 
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جبهود فردية على املوروث الثقايف الغريب، مث تتحدث عن احلروب اليت 
اجتاحت املنطقة منذ 1990.

تغريت  وكيف  العريب،  العامل  يف  ومساهتا  احلياة  املعامل  بعض  وتبني 
أكثر  البدو  وأصبح  فقد  االنرتنت،  انتشر  عندما  وخاصة  جذريًاً، 
استقراراً يف املدن والقرى وغزت األسواق، اليت هتتم باحلرف التقليدية 
الرياض منتجات من الصني والباكستان وسوريا.  مثل اجلنادرية يف 
تقليدية خمتلفة  اللوايت محلن مهارات  النسوة  أن  ويضاف إىل ذلك 
كربن، ومنهن من منت، واملؤلفة ما تزال على تواصل مع الكثري من 
يعتنون هبذا اجملال يف السعودية وغريها، وظهر بعض الذين يدعمون 
يف كلية  جامعية  أستاذة  فهناك  البقاء،  أجل  من  والنسيج  احلياكة 
البنات يف الرياض تدرب طالباهتا على فن النسيج، وهناك متاحف 
وطنية تعىن بتوثيق املوروث الثقايف عامة ومنه النسيج واحلياكة، وهناك 
أيضاً مشروع نساء بين محيدة يف األردن املدعوم من قبل مؤسسة هنر 
األردن، والذي بدأ سنة 1995 وتوليه امللكة رانيا جّل اهتمامها. 

وهناك وداد قعوار من األردن اليت ال تزال حتاول احملافظة على هذا 
األسواق  يرفد  أن  الذي حياول  الفن، وهناك مضر سامل من مصر 
األمور  ولكن  حمرز،  شهرية  وكذلك  نسيجية،  مبنتجات  التجارية 

يف  اجلديد  الرتاث  متحف  فهناك  السابق.  يف  ليست كما كانت 
سيناء يف مدينة العريش وكذلك قرية الرتاث يف الدوحة، وكذلك يف 
بيت سعود يف الكويت، وهتتم به الشيخة الطاف الصباح، وتدعم 
حكومة ُعمان الفنون التقليدية، فثمة صالة الرتاث الُعمانية والبيت 
مبنسوجات  يعتين  الذي  مسقط  مهرجان  ولدينا  للرتاث،  الُعماين 
سعف النخيل. وتتحدث عن النساجني من الرجال والرعاة، وهذا 
اخلرباء  ُعمان  وتستقطب  السعودية  يف  النساجات  خالف  على 
والباحثني والدارسني للمحافظة على الرتاث الثقايف العماين، وتتعاون 
مع العديد من املتاحف العاملية املتخصصة يف هذا اجملال، ونشرت 

جملدين ضخمني مها “ تراث احلرف يف ُعمان “ سنة 2003.

إىل  املاضي  يف  التقليدي  من  اليدوية  حياكة  النموذج  انتقال  إن 
املعاصر هو منوذج ذو شكل موحد، وأصبح شكاًل حُيفظ كنمط من 
واخليوط  األدوات  استُبدلت  ولكن  والزوار،  السياح  ليعرفه  املاضي، 
البعض  عند  ثقافًيا  وعًيا  مثة  أن  نادراً، إال  الغْزل  وأصبح  واأللوان، 
للمحافظة على تلك الفنون العتيقة وجهوًدا متميزة تُبذل من أجل 
ذلك، وما كان تأليف هذا الكتاب إال للمسامهة يف خلق وعي حول 

األمهية العاملية للحياكة البدوية من أجل بقائها.
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تُعد آلة العود من اآلالت احملببة والقريبة إىل نفس الشعب العريب وآذانه، 
إذ ال تكاد تسمع مقطوعة موسيقية عربية ختلو منها، فالعود مقاٌم ال 
تقوم مقامه أية آلة موسيقية أخرى، وإن تفاوت حضوره البَّني والواضح 
من مقطوعة اىل أخرى، فهو يبقى من أقدم اآلالت املوسيقية اليت حتمل 

هوية ثقافية عربية ترجع اىل أربعة عشر قرنًا ونيف.

تتناول طيات هذا الكتاب تاريخ العود وموقعه يف املوسيقي الغربية؛ 
هذا  ُقسم  لذلك  مهمة،  وفنية  ثقافية  مسألة  املسألة  هذه  تُعد  إذ 
الكتاب اىل أربعة عشر فصاًل، حيث ُيسرُد يف الفصل األول املعنون 
»مقدمة تارخيية يف املوسيقى العربية« بداية نشأة الفن من العصور 
األوىل مرورًا بالعصور اإلسالمية وموقف اإلسالم واخللفاء العباسيني 
واألمويني من الفن، حيث يذكر أشهر مغين هذه الفرتات والتغريات 
وإن كان  عصر،  يف كل  الفن  على  دخلت  اليت  والنظم  واملدارس 

يف  العود  دور  يبني  مث  العصور،  هذه  يف  متفاوتًا  بالفن  االهتمام 
املوسيقى العربية، ويسرد لنا مراحل اخرتاع آلة العود وأجزائه.

املوسيقى  املعنون »أصول  الثاين  الفصل  احلديث يف  الكاتب  يتابع 
مفصل  بشكل  تتحدث  اليت  النظريات  من  بذكر جمموعة  العربية« 
العراقي  املقام  وتطوير  املوسيقى  على  حصلت  اليت  التأثريات  عن 

واملوشحات.
فيما يبني الفصل الثالث الذي محل عنوان »اإلسالم والغناء« موقف 
اإلسالم من الغناء واملوسيقى، ويبني لنا النظرة االجتماعية والنظرة 

الدينية من املوسيقى والغناء بسرد بعض القصص.
أما عن املوسيقى والغناء عند العرب فيما إذا كان ثنائية أم تبعية، 
سيطرة  فذكر  الرابع،  الفصل  يف  املوضوع  هذا  الكاتب  ناقش  فقد 
وطغيان الصوت البشري على صوت االلة والتقنيات األخرى، وإن 
وجدت املوسيقى لتمهيد املغين للغناء ولراحته أثناء الغناء من خالل 

ختللها للغناء.
وعن نشأة العود، قال الكاتب يف الفصل اخلامس املعنون »عود وعّواد 
ومسّيعة« أن العود لزم املغين يف بداية نشأته، مث عاد وفصِّل عن املغين 
الظهور  قليل  وإن كان  بغداد،  مدرسة  ظهور  مع  مستقلة  آلة  وُجعل 
منفرًدا، ويناقش الكاتب كذلك فكرة قبول احلفالت املوسيقية املنفردة 

بني اجلمهور العريب، ووضع املوسيقى يف العامل العريب.
يقف الكاتب يف الفصل السادس عند مسألة إحياء العود الشرقي 
ويسردها بشكل مفصل، فيذكر حمي الدين حيدر السبب األساسي 
كذلك  ويذكر  العربية،  املوسيقى  إىل  واالعتبار  اإلحياء  إلعادة 
قادرًا  فنًيا وماديًا  اليت شكلت حميطًا  الزمنية واالجتماعية  املعطيات 
على تأسيس مدارس ومعاهد ومناهج تتوىل تطوير املوسيقى وإقامة 

حفالت، وكيفية ترسخ هذه األسس على يد مجيل ومنري بشري.

َعوٌد على العود
 تأليف د. نبيل اللو

عرض: نداء الخزعلي *  

َعوٌد عل العود

) ي
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ويف الفصل السابع، يقدم الكاتب مقارنة بني املغين العريب واملوسيقى 
»تأهيل  عنوان  حتت  الغربية  واملوسيقى  الغريب  املغين  وبني  العربية 
تأثر  فيه  يبني  حيث  احملرتف«،  العريب  واملغين  الشرقي  املوسيقي 
العازف واملغين العريب مبعلمه، ويؤكد أنه ال ميانع هذا التأثري طاملا كان 
التلميذ قادرًا يف وقت ما على اخلروج من دائرة أستاذه وتأسيس إطار 
الغريب  التلميذ  املعامل، على عكس  بنّي وواضح  به  منهجي خاص 
الذي يتتلمذ على يد أكثر من أستاذ وفق اختصاصات ذات حدود 

حمصورة خالية من اإلبداع واملتعة.
املوسيقي  تأهيل  »إصالح  عنوان  محل  الذي  الثامن  الفصل  أما 
الشرقي«، فجاء ليبني طرق التأهيل اليت أتبعت قدميًا، واليت كانت 
تقوم على عالقة مباشرة بني التلميذ واملعلم، واليت ما تزال تتبع إىل 
اآلن مع إدخال بعض التقنيات والطرق اجلديدة عليها، مثل كتابة 
لإلصالح  املهمة  الثالثة  احملاور  ويذكر كذلك  والدوزان،  النوتات 
املوسيقي )اإلداري والرتبوي والتقين(، واليت جيب أن تكون متالزمة.

إبداعية،  بصورة  االرجتال  فكرة  الكاتب  تناول  التاسع  الفصل  يف 
الثقافية  باهلوية  املختزنة  السمعية  والثقافة  اإلحساس  يلتقي  حيث 
نتيجة  اللحظة  وليدة  تكون  فردي  نتاج  وهي  املكتسبة،  اجلغرافية 
تفاعل املتلقي أو اجلمهور مع املغين أو العازف حتت عنوان تأصيل 

فكرة االرجتال.
أما الفصل العاشر، فقد ُخصص ملناقشة حماوالت تقعيد املوسيقى 
العربية، حيث يناقش يف هذا الفصل طرق التدوين اليت استخدمها 
السلم  تدوين  يف  عليها  اعتمد  اليت  واألسس  املقامات  مدونوا 
املوسيقي، حيث استخدم البيانو بداية، مث جاء علي درويش احلليب 

واعتمد الناي كنغمة مرجعية.
وفيما يتعلق بإشكاليات املوسيقى العربية، فقد خصص هلا الكاتب 
العربية  املوسيقى  وتطوير  تقعيد  حماوالت  عن  خالله  حتدث  فصاًل 
جلعلها تصل إىل مصاّف املوسيقى العاملية، وإن كانت آراء املوسيقيني 
القدمية مؤكًدا أمهية  أيد املدرسة  الشأن، فمنهم من  خمتلفة يف هذا 
احلفاظ على تعاليمها، ومنهم من ناصر املدرسة الغربية احلديثة اليت 
مرحلة  وتدخلها  واألدائي  الصويت  طابعها  العربية  املوسيقى  تفقد 
ما  والكوراالت،  األوركسرتات  يف  سادت  اليت  والفخامة  التضخيم 
خيرتق التخت الشرقي وخيفي الثقافة واهلوية العربية، لذلك ال ميانع 

الغربية، شريطة أن تعود  بالثقافة  الكاتب من االطالع واالحتكاك 
املوسيقى إىل األصل والرتاث العريب حيث نتخذه أصاًل نبين عليه.

املوسيقية،  الفرق  موضوع  الكاتب  تناول  الثاين عشر،  الفصل  ويف 
واليت  العربية،  املوسيقية  الفرق  نظرة سريعة عن تشكيل  قدم  حيث 
بدأت بفرق فولكلورية شعبية تعتمد الزي الشعيب احمللي، واستخدمت 
أسلوباً متدرًجا يف العزف والغناء، وعليه جيب على الفرق أن تقدم 
الفعل  تفاصيل  عرض  على  فيها  حترص  للجمهور  رصينة  مادة 

املوسيقى والغناء دون حتريف أو جتميل بعيًدا عن اجلمود والربود.

مث يناقش الكاتب يف الفصل الثالث عشر فكرة استماع وإعجاب 
اجلمهور مبا يقدم هلم بطرحه السؤال اآليت: هل يعرف أهل السماع 
ثقافة االستماع؟؟ إن سلوك االستماع احلسن مطلب معروف من 
القدم ال يقتصر فقط على اجلمهور بل مطلوب من السامع واملطرب 
عن  التعبري  فكرة  الكاتب  ناقش  وعليه  سواء،  حد  على  والعازف 
اإلعجاب مبا يسمعه اجلمهور من عزف أو غناء، وقسمه إىل طرب 
غريزي يعتمد على القفالت احلراقة، وهي ظاهرة متأصلة عرفت منذ 
القدم، وإىل طرب عقلي ونفسي الذي يقفل مبا يستحسنه العازف.

أما الفصل األخري من الكتاب، فألقى املؤلف فيه الضوء على تطوير 
دوزان العود وتقسيم الديوان العريب وأبعاده املوسيقية، وقد توسع به 
بشكل كبري حيث يذكر يف البداية صناعة العود وأشكاله وأقسامه 
والتعديالت اليت أجريت عليه وما هي املآخذ على هذه التعديالت 
السلم  الدوزان، مث يذكر نظرية  وماهي طرق ضبط األوتار وتطوير 
زلزل وما  بن جعفر من خالل وسطى  اليت أسسها منصور  العريب 
تبعها من نغمات وتطوير السلم العريب واملقام بالطرق الرتكية والعربية، 
مث يذكر التنوع املزاجي النغمي الذي تسود العامل العريب عن طريق 

األمزجة القطرية املوسيقية. 

العود  الصور آللة  الّلو جمموعة من  الدكتور  الكتاب قدم  ويف هناية 
العود،  بآلة  اليت هلا عالقة  املهمة  املراجع  األزمان وذكر بعض  عرب 
وخصص للهوامش اجلزء األخري من الكتاب. ويعد الكتاب عماًل 
الّلو  الدكتور  متًعا متكاماًل تسهل قراءته لغري املختص، كما قدمه 
بطريقة بسيطة متسلسلة منهجة سردت الكثري من املعلومات حول 

تاريخ آلة العود يف العصور املختلفة.

َعوٌد عل العود
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Culture as a source of resilience: the UNESCO’s 
resilience-based approach for the safeguarding of 

traditional handicraft techniques in Jordan.

Sabrina Salis, Angela Atzori, Nuria Roca Ruiz

INTRODUCTION

Background: from humanitarian to 
resilience-based development response to 
the Syria crisis.
The UNESCO’s resilience-based approach 
to the safeguarding of intangible heritage 
emerges from the national discourse on 
how to address the impact of the Syria crisis 
in Jordan, while taking into account the 
provisions of the 2003 Convention for the 
Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, 
which places the local communities at the 
centre of every sustainable safeguarding 
measure. UNESCO Amman focused its 
actions on the Jordanian host communities, 
especially the ones most severely affected by 
the crisis. In fact, approximately 80% of the 
Syrian refugees registered with UNHCR are 
accommodated in urban and rural areas, while 
the remaining 20% live in camps1. According 
to official figures, 435,758 Syrian refugees 
live in Amman, 343,379 in Irbid, 207,903 in 
Mafraq, 175,280 in Zarqa and the rest across 
the country2. Understandably, this situation 
1  UNHCR, “External Statistical Report on UNHCR registered Syrians”, 

February 2017. Statistics available here: file:///C:/Users/s_salis/
Downloads/ExternalStatisticalReportonUNHCRRegisteredSyriansa-
sof28February2017%20(1).pdf 

2 Government of Jordan, “2015 Jordan Population and Housing Cen-

had a substantial impact on the Jordanian 
host communities and further endangered 
some of the already precarious traditions in 
the country.
After a primarily humanitarian action as a 
response to the beginning of the conflict, it 
was soon realized that a more sustainable 
approach was needed to face the challenges 
posed by the ever deteriorating situation. 
Thus, Jordan and the international community 
adopted the “resilience-based approach”. As 
stated in the National Resilience Plan3 (2014-
2016), the first instrument to propose such an 
innovative response, the newly established 
framework should “enable households, 
communities, services and institutions initially 
to cope, gradually to recover, and ultimately 
to strengthen and sustain their capacities, 
thereby deepening their resilience to further 
shocks“. This approach has been kept, 
although adapted to the changing environment, 
in the current Jordan Response Plan4 (2017-
2019) led by endorsed by the Government 
of Jordan, which stresses on the importance 

sus”, February 2016  
3  National Resilience Plan. Available here: http://inform.gov.jo/en-us/

By-Date/Report-Details/ArticleId/26/2014-2016-National-Resil-
ience-Plan 

4 Jordan Response Plan. Available here: https://static1.squarespace.
com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/587225b917bffcd0586b-
3bc4/1483875842114/20170108JRP+2017-2019+-+Final+Draft.pdf 
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of fostering resilience of the service delivery 
system, communities, municipal services and 
infrastructures. 

The UNESCO’s resilience based approach 
to safeguarding of traditional handicrafts 
techniques. 

In line with the resilience-based approach 
informing the international response to the 
Syria crisis in Jordan, UNESCO Amman has 
been on the front line in safeguarding intangible 
cultural heritage as a strategy to enhance the 
resilience of the local communities affected by 
the crisis. In this context, traditional practices 
expressed through handicrafts production 
were recognized as precious national assets 
for the advancement of women’s equality and 
sustainable development, thus highlighting 
the critical role that intangible cultural heritage 
plays for the society at large. 
In the UNESCO’s interventions, the 
safeguarding of handicrafts traditions is 
ensured through a holistic approach, which 
includes revival and revitalization of the 
traditions, but also the development of 
income-generating opportunities for the 
local communities and particularly the most 
vulnerable sector of the society, the women. 
This combination of traditional safeguarding 
measures (revival and revitalization) and 
economic development is the basis of the 
successful approach to ensure that the local 
communities keep maintaining their traditional 
know-how, thereby enhancing sustainability of 
the safeguarding measures. 
The two projects showcased in this article 
provide examples of the application of the 
UNESCO’s approach to support the Jordanian 
handicrafts as a source of resilience. The 
first case study from Ghor el Safi shows 
the revival of the ancient tradition of the 
indigo cultivation and harvesting and how 

this particular technique was then applied 
to create a very original high-end Jordanian 
brand “Safi Crafts” which produces local 
handicrafts with indigo and other natural dyes. 
The second case study proposes an example 
of revitalization of the basalt carving traditions 
in Umm el Jimal, an area rich of this black 
stone and also an archaeological site within 
the UNESCO Tentative List of World Heritage 
Sites. In this second case, the revitalization 
of this traditional expertise was combined 
with the project’s efforts to provide improved 
touristic services in the area. Finally yet 
importantly, the target of the two projects is 
women’s cooperatives, which were provided 
with the relevant trainings and coaching to 
enhance their capacities for the production of 
handicrafts. 

CASE STUDIES

Case study 1:  “Empowering Rural Women 
and increasing resilience in the Jordan 
Valley”

Reviving cultural heritage and investing in 
handicrafts can be a powerful source for 
resilience and sustainable development. 
This is the formula that the UNESCO project 
“Empowering Rural Women and increasing 
resilience in the Jordan Valley” has been 
applying in Jordan since 2013. 
Funded by the Drosos Foundation, the project 
addresses a group of women living in the 
impoverished village of Ghor el-Safi, along 
the Jordan Valley. The initiative concretely 
supports a local association (the “Ghor el-Safi 
Women Association for Social Development”) 
to improve its production and promotion of 
their handicrafts brand “Safi Crafts”. Safi Crafts 
produces handmade textile accessories using 
natural dyes representing the local tradition, 
history and heritage of Jordan. 
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Ghor el-Safi is a rural village south of the 
Dead Sea, at 350 m below the sea level. 
The village is inhabited by about 40,000 
people, the majority of which rely on farming 
for a living. Ghor el-Safi is considered one of 
Jordan’s poverty pockets and the sub-district 
with the highest proportion of households with 
irregular income and the largest percentage 
of job-seekers5. This already difficult situation 
has been recently further impacted by the 
effects of the Syria crisis.
Situated in “The lowest point on earth”, Ghor 
el-Safi enjoys a unique geographical position 
and a remarkable history. The village of Ghor 
el-Safi was known during Roman-Byzantine 
periods as Zoara and famous for being an 
important agricultural and trade centre until the 
Islamic period. Its unique climate conditions 
favoured the production of sugarcane and 
indigo as testified by archaeological evidence 
and historical sources6. 

The blue-dye from the Indigo plant/ Courtesy 
of © UNESCO Amman Office
(http://www.unite4heritage.org/en/news/
empowering-rural-women-jordan-valley-
5  Poverty Pockets Survey, Ministry of Planning and International 

Cooperation and the Department of Statistics in cooperation with 
UNDP (2010);

6  Reviving the ancient indigo cultivation and industry in southern 
Jordan as a source of income for the local community: from historical 
and archaeological evidence to a modern trial, Valentina Gamba; 
Konstantinos D. Politis; Mohammed I. Al-Qinna,  Paper for the con-
ference: Dyes in History & Archaeology 34, Thessaloniki, (2015)

through-revival-of-indigo-plant)

Natural dyes in the Jordan Valley: the 
ancient indigo tradition

Indigo is a natural blue dye extracted from 
the plant named Indigofera Tinctoria  which 
is found in tropical and temperate climates 
in Asia and Africa. Indigofera Tinctoria  
is a plant of 1 to 2 meters high whose 
green leaves can be fermented to convert 
the glycosideindican (naturally present in 
the plant) to the blue dye indigotin. Indigo 
processing was first reported by Marco Polo 
during the 13th Century as part of his visit to 
India. 
In Ghor el-Safi (and in the entire Dead Sea 
region), large-scale indigo processing facilities 
as used in the past have been identified. In 
addition, objects used in the indigo processing 
were found during archaeological excavations 
in Ghor el-Safi. These findings include a large 
perforated jar, a copper crucible and textiles 
dyed in indigo. Based on these findings, as 
well as historical sources, specialists believe 
that indigo was produced in the Jordan Valley. 
Probably, such production continued until the 
beginning of the 19th century, when indigo and 
other natural dyes were replaced by synthetic 
dyes7. 

Heritage and innovation: reviving the 
traditional know-how of indigo dyeing in 
the Jordan Valley

This UNESCO project is supporting “Safi 
Crafts” to revive the traditional know-how of 
using indigo as a natural dye (together with 
other natural dyes) and produce trendy and 
eco-friendly handicrafts. 
In order to do so, the project conducted in 2013 
a preliminary research on Indigofera Tinctoria 
and a pilot cultivation was established in Ghor 

7  The History and Archaeology of Indigo in the Dead Sea Region, 
UNESCO unpublished report by Konstantinos. D. Politis (2014);
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el-Safi. With the support of a local agricultural 
consultant, UNESCO planted one dunum 
of land in a local farm. After the success of 
the pilot cultivation, UNESCO scaled up the 
plantation to five dunums, conducting the first 
harvest in October 2016 and producing 36 Kg 
of indigo dye. 
Mastering the technique of processing indigo 
was not an easy task. In order to ensure that 
the best technique was applied and learned 
by “Safi Crafts”, UNESCO supported an 
exchange encounter with experts from Oman, 
the sole country in the region that processes 
and cultivates indigo using the traditional 
techniques8. Moreover, in 2016, a world-
renowned international expert delivered 
training on indigo processing. Currently 
Safi Crafts has a collection of natural blue 
handicrafts dyed with Jordanian Indigo for the 
first time since centuries. 

The power of color: fostering women’s 
economic inclusion through culture. 

Besides supporting the production of the new 
indigo line, the project has been developing 
the management and marketing capacity of 
the Women’s Association, by providing on the 
job coaching, accounting, management and 
marketing. The project has also implemented 
several trainings to improve the quality and 
design of the products and meet market needs. 
Safi Crafts sales have increased dramatically 
since 2013 and the income of the women has 
increased up to 30%. 
Ultimately, the project aims to expand livelihood 
opportunities through the development of the 
existing micro enterprise with focus on women. 
The project contributes, as well, to achieving 
the Sustainable Development Goals endorsed 
8  Reviving the ancient indigo cultivation and industry in southern 

Jordan as a source of income for the local community: from historical 
and archaeological evidence to a modern trial, Valentina Gamba; 
Konstantinos D. Politis; Mohammed I. Al-Qinna,  Paper for the con-
ference: Dyes in History & Archaeology 34, Thessaloniki, (2015)

by world leaders in September 2015, which 
placed women in the core of the Agenda 2030 
and culture as an unquestionable driver of 
economic development. In a fast-changing 
and globalized world of technological and 
digital revolution, creative industries and 
culture are an essential investment towards a 
sustained economic growth.

Case study 2: UNESCO – UN Women 
Joint Programme “Empowering rural 
women in Mafraq Governorate through 
the management and preservation of Umm 
el Jimal archaeological site as income-
generating activities”

The UNESCO – UN Women Joint Programme 
“Empowering rural women in Mafraq 
Governorate” starts in 2014 with the purpose 
to foster income-generating opportunities 
through the development of women-led 
cultural tourism services at Umm el Jimal, 
an archaeological site bearing testimony 
to over 700 years of history from Nabatean 
to Umayyad times, and with a remarkable 
continuity of use until modern times by the 
Druze and then the Masaid. Because of its 
intrinsic historical and archaeological values, 
Umm el Jimal is inscribed in the Tentative List 
of World Heritage Sites and hence suitable to 
enter the nomination process as a UNESCO 
World Heritage Site. 
Umm el-Jimal is located in the Governorate 
of Mafraq and emerges as a “poverty pocket 
within the poverty pocket” with a poverty rate 
of 46.5% and among the lowest grade on the 
Human and Gender-related Development 
Index in Jordan. 29,000 Syrian refugees 
are living in the Municipality against a total 
number of 40,000 locals. Women are the 
most marginalized group with the highest 
unemployment rates and limited access 
to participation in the economic life of the 
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community.
The UNESCO – UN Women Joint Programme 
fosters the creation of needed cultural tourism 
services at Umm el-Jimal with the view of 
transforming this archaeological site into a 
marketable tourism destination in the north of 
Jordan. These services include the production 
and sales of culturally significant locally-
made handicrafts; the provision of heritage 
information and education services to visitors, 
especially local schools; and the provision of 
hospitality services on site, notably snacks 
and drinks to make the visit more pleasant. All 
services are provided by the women of Umm 
el-Jimal through the cooperative “Ladies of 
Umm el-Jimal District”, UNESCO’s partner in 
the Programme. 
The Joint Programme started in 2014 with 
implementation of its pilot Phase I and is current 
in its Phase II, with expected completion by the 
end of 2016. The Joint Programme is carried 
out by UNESCO and UN Women in close 
cooperation with the Department of Antiquities 
of Jordan, the Municipality of Umm el-Jimal 
and the Ladies of Umm el-Jimal District. The 
Joint Programme is supported thanks to the 
generous financial contribution of UN Women 
and of the Embassy of the Kingdom of the 
Netherlands in Jordan.

Local handicrafts’ production for the 
revitalization of traditional techniques and 
workmanship in Umm el Jimal

Also known as the Black Pearl of the Desert, 
Umm el-Jimal is entirely made of basalt, the 
typical stone of the Haurani plateau largely 
used worldwide for the production of sculptures 
and ornament pieces. Basalt carving is also a 
traditional technique and intangible heritage 
deeply rooted in Umm el Jimal’s past and 
history, whose transmission is currently at risk 
due to the development of machines work and 

increasing use of limestone in Jordan. Basalt 
handicrafts also appear as a niche market 
with high potential of market penetration 
and business sustainability, as indicated by 
a market survey on handicrafts in Jordan, 
undertaken at the beginning of the UNESCO 
– UN Women Joint Programme, in 2014. For 
these reasons, basalt handicrafts production 
is one of the core activities implemented by 
UNESCO in Umm el Jimal within the framework 
of the Programme, to provide tourists with 
locally produced souvenirs that embed the 
cultural significance of the archaeological site 
and of the Haurani plateau at large. 
The Programme trains the women of Umm 
el-Jimal in basalt carving, product design 
and development, quality control, marketing 
and business management basic skills. The 
participants are members of the Ladies of 
Umm el-Jimal District, a women cooperative 
of established in 2004 under the Ministry of 
Social Development. The team of artisans 
includes 25 women from the local community 
of Umm el Jimal, of any age and educational 
background, but with the common vision to 
make a better future for themselves and for 
their families. The artisans have been trained 
since 2015 by two local experts who are 
the last bearers of this ancient tradition and 
local intangible heritage currently at risk of 
complete loss. Product design and quality 
development skills have been also developed 
thanks to the continuous and active coaching 
of UNESCO team, monitoring of production 
and inspirational guidance in the identification 
of an attractive product.
The women artisans patiently carve the stone 
with basic, traditional tools, notably chisels 
and hammers, and shape them into objects 
that are inspired by Jordanian tradition and 
heritage, yet usable in daily modern life as 
objects of interior and exterior design, such 
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as bowls, cups, plates, and archaeological 
replicas including roman busts and column-
heads. The products are available in different 
sizes and at different prices, to meet the 
broadest market demands. The products and 
pricing have been designed and developed 
by the artisans in close cooperation with a 
successful designer and entrepreneur and a 
leader in the Jordanian market for handicrafts 
and jewelry.
The pilot collection dubbed “Umm el Jimal 
Rock Art” was launched in May 2016 at the 
Jordan Museum under the patronage of HRH 
Princess Sarvath el Hassan, and since then 
it is available for sales in Umm el Jimal and 
Christmas markets in Amman. A showroom 
is currently under development in front of the 
north-western entrance to the archaeological 
site, to make it accessible to visitors coming 
to Umm el Jimal. Prospective placement of 
the objects is also being explored as part of 
the Programme, to prompt market distribution 

of the product and ensure prospective 
sustainability of the business.
“In the past months, I started making some 
income and I hope that this work will help me 
in supporting my husband and family” says 
Umm Sultan, a 52 years old trainee with 6 
children.

CONCLUSION
To conclude, this article provides examples 
of the UNESCO’s resilience-based approach 
to the safeguarding of intangible cultural 
heritage, and in particular handicrafts, in line 
with the Jordan Response Plan (2017-2019). 
The holistic approach proposed by UNESCO 
combined the traditional safeguarding 
measures (revival and revitalization) with 
sustainable economic development and 
women’s empowerment in line with the 
Agenda 2030 for Sustainable Development. 
This particular approach was the “secret 
recipe” for the successful implementation of 
the projects and the enhancement of longer-

Culture as a source of resilience: the UNESCO’s resilience-based approach 
for the safeguarding of traditional handicraft techniques in Jordan.



عدد ( 23 ) -2017 138

Today’s sūq al-bedū in Ma‘ān: 

Reflections on Developments in Bedouin Material 
Culture1

Hans Georg K. Gebel and Juergen Baumgarten*

A marketplace for traditional goods bought – 
and traditional products sold – by the bearers 
of a vanishing culture provides sensitive 
indication for changes in a lifestyle and its 
intangible and tangible material culture. The 
Ma‘āni sūq al-bedū is such an indicator. The 
development of this sūq appeals to remember 
and protect Jordan‘s great Bedouin heritage 
and the identity it gave to the Kingdom as a 
modern state.

The sūq 

Ma‘ān is still a prominent and traditional 
marketplace for Bedouins, providing the 
special goods needed for the remaining 
traditional Bedouin lifeways in Jordan’s 
southeastern deserts. Apart from local and 
Jordanian goods, the Bedū market offers 
goods brought from Syria, Turkey, Saudi 
Arabia, China, India, and other countries. 
Depending on local issues, Bedouins from the 
greater al-Jafr region are more or less frequent 
customers while Bedouin clients from Saudi 
Arabia also use the market. Local Bedouins 
also deliver their products and offers to the 
market (camels, sheep/ goats, dairy products, 
captured falcons). Other but less furnished 
Bedouin markets of the region are Husainīya, 

Muraiġa, al-Quwaira, Wādī Mūsā and Šūbak.
In the past years many shops once specialized 
in the traditional Bedouin goods extended 
their range of items by industrially produced 
consumer products Bedouins did not use 
before: Near the traditional dallah from Syria 
you will find the thermos from China, much 
imported decorative material for animals and 
tents that imitates the vanishing traditional 
items, or the less durable tent fabric from 
Turkey replacing the local spindle whorl quality. 
These shops are the reflection of change: 
Apart from the remote and rather intact 
refugia of traditional mobile life - like the al-
Howaitat families in Wadi Hudruj – and special 
segments of traditional desert economy – e.g. 
camel pastoralism, hunting, water harvesting 
– the sedentary lifestyle ousted the former 
mobile pastoral way of life. However, these 
shifts have changed little the Bedouins’ very 
own intangible territories, such as identity, 
value systems, and their understanding of 
land.

The shops in the shari’ al-bedū – highlighted in 
the city of Ma‘ān by the brown touristic street 
signs as Traditional Market – are a separate 
sphere in the Ma‘āni retail trade. Located at 
the city’s edge near the junction to the desert 
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roads, the shari’ al-bedū serves a heritage 
and mentality different from the Ma‘āni town 
people. 

Fig. 1. Ma‘ān, shari’ al-bedū. View from SSW. (photo: 
Gebel, 2010)

The Shops
The basic goods for a traditional Bedouin tent 
household, as offered by the shop of Firās 
Na‘īm aš-Šammarī and other shops in the 
šāri‘ al-bedū, were documented by Gebel and 
Baumgarten (2012) in the year 2010. That 

time, the offers weren’t missing the Syrian 
goods stopping to arrive because of the civil 
war, and trade was not affected by the 2013 
temporary boycott of shops in Ma‘ān by 
the al-Howaitat. Firās’ shop also offers the 
manufacturing of bait ša‘ar by the meter and 
loans on Bedouin purchases; it specializes in 
(imported) tent fabric including tent accessories 
and fittings; items of animal husbandry and 
coffee preparataion; household goods such 
as petrol lamps, aluminium containers, tea 
pots, knifes; items for catching falcons; etc. 
Other shops satisfy other traditional Bedouin 
needs by selling the preferred types of clothes, 
mattresses and pillows, plastic carpets, sacks 
and containers, traditional medicine, weapons 
and ammunition, car parts, etc. There are 
shop-wise specializations in assortments, and 
the complete picture of remaining traditional 
subsistence activities and social life needs 
can only be gained by considering the whole 
array of goods available in the sūq. The table 
characterizes the Bedouin shop types in Ma‘an 
and their offer.

General stores› goods for Be-
)douins (in šāri ͑  al-bedū

Special stores› goods for Be-
douins (in and nearby šāri ͑  al-
)bedū

 Special stores› and markets›
 offering Bedouin products )in and
)nearby šāri ͑ al-bedū

•  bait ša‘ar materials
•  foodstuff, tabacco, coffee
•  household articles
•  items for animal husbandry
•  items of wool and hair pro-

cessing
•  items and material for skin 

processing 
•  items for hunting/ catching 

animals 
•  various tools and material for 

tethering and transport, 
•  personal items, clothes 
•  articles for hygiene and he-

alth, magic practices

•  Arab traditional medicine 
(imported, produced in Jordan 
and locally collected)

•  articles and luxury goods 
from Saudi-Arabia (Saudi 
“private imports”/ barter 
trade)

•  used sacks
•  smuggled diesel (sold from 

street-side barrels)

•  for dairy products bought 
from Bedouin (2-3 shops)

•  for sheep/goat/ camels 
bought from Bedouins (offe-
red in street-side larger and 
smaller pens) 

•  for meat of sheep/goat/ 
camels produced by bedouin 
(sold in special butcheries 
and/ or by contract slaugthe-
ring)
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The shop of Da‘dīs Kareišān close to the 
sūq al-bedū is one of several specializing in 
buying products from Bedouin; it includes a 
butchery with contract slaughtering. Da‘dīs 
buys and re-sells Bedouin-produced sheep/ 
goat/ camel meat and dairy products including 
ğamīd since he has the fridge facilities to keep 
the products. Bedouin yogurt is sold loose 
from chilled containers. Half of the ğamīd sold 
in Ma‘ān has to be imported from Kerak since 
the Bedouin ğamīd is not enough to satisfy the 
city›s demand.

The Goods
In the following we comment on some selected 
goods (for more information on the use, prices 
and the goods’ origin see the catalogue in 
Gebel and Baumgarten 2012):

The imported bait ša‘ar fabric (šuqqa) from 
Turkey contains synthetics and is less durable 
(10-20 years) than the local, traditionally spun 
goat hair quality (up to 60 years if maintained 
and repaired); the spinning of the goat hair 
fabric by the miġzal – still available in the sūq 
– was not observed anymore. Shop-employed 
Egyptian workmen produce the tents from the 
imported fabric upon ordered lengths for the 
Bedouin customers. Items of coffee preparation 
make up almost 10% of Firās‘ assortment. The 
round wooden sieves with meshes made from 
sheep/ goat intestines (ġirbāl) are produced 
in Syria. Complementary fodder (tibn, naḫāla) 
was sold in small quantities (by the kilo) to 
serve those who only own a few sheep/ goats 
or suffer from money shortness. The šamla 
preventing the young camels from drinking 
the milk from their mothers is still a demanded 
good. The expensive aluminium buttermaking 
containers, imported from India are a new item 
in the market; possibly they replace the former 
goatskin ones for hygienic reasons. Sold alum 

(šebba) is a tanning agent for animal skins, 
but also said to be used for clearing water in 
ephemeral water pools or ḫabra. As personal 
items, the typical daggers for men and boys 
(šibrīya) are available, some made in Ma‘ān. 

Many items of the sūq like the sbāq, burqa and 
šabak relate to the capture of falcons in the 
Afra-Region between Ma‘ān und the Ğabal 
al-͑Āḏriyyāt during October/ November. Much 
money can be earned by a Bedouin in this 
traditional and nowadays illegal business (for 
a šāhīn some 100-300 JD, for the extremely 
rare ṣaqr up to 50.000 (!) JD). Caught falcons 
are sold to Saudi Arabia and the Arabian Golf.

Fig. 2. Ma‘ān, shari’ al-bedū. Shops selling Turkish-made 
bait ša‘ar fabric and mansaf pots (photo: Baumgarten, 
2010).

As a traditional medicine for both humans and 
animals ğedda (gum acacia) is sold in two 
forms: as pieces in boxes for the direct human 
consumption (with tea or juice), or in its raw 
condition in plastic bags to be dissolved in 
water for the animals.

šebba and lead (raṣāṣ) are sold for magic 
practices like the naqḍ or the umm al-ġaiṯ-
rainmaking processions (Salamin and Falahat 
2009). The nagd aims to pull out sickness or 
bad spirits from a body, using šebba (alum) by 
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an experienced healer. Mostly practices aim 
to identify and neutralize persons having had 
the evil eye/ responsible for the sickness or 
damage.

The Changes
In the following, we summarize our observations 
on change affecting the preservation of 
Bedouin material and immaterial culture, as 
seen from the Ma‘āni sūq al-bedū evidence 
and the general developments in southern 
Jordan.
1. Many of the traditional Bedouin everyday 

objects were/ are uniquely or serially 
manufactured craft products of non-Bedouin 
production, like metal items for horses (qaid, 
liğām) or the tent needles (ḫilāl); their raw 
materials can be industrially produced like 
the šuqqa or the polyethylene of the donkey 
raincoats mšamma. Most of the goods 
seen in 2010 were manufactured in Syria, 
less were from Turkey. It was said that the 
traditional craft goods are cheaper to be 
produced in Syria, that therefore knowledge 
has disappeared to produce them locally or 
in Jordan. “from Syria” became an idiom for 
“inexpensive traditional goods which need 
not be produced anymore locally”. It also 
was understood that quality is less important 
for a Bedouin customer than price: Goods 
more are for the actual need and less for 
sustainable use. The new plastic products, 
knifes, locks etc. come from China and often 
also from Saudi-Arabia, like nylon ropes, 
plastic kitchen ware, etc.

2. Complete sections of the Bedouins material 
culture have disappeared, especially the 
self-made items of daily work. They still can 
be found in the households, and even they 
are still working they are not considered 
worth something as compared with their 
modern and bought counterparts. Bought 

items appear more prestigious and easier/ 
cheaper to obtain, and became responsible 
for further losses of Bedouin genuine craft 
experience, environmental knowledge 
and competency. This is e.g. true for 
the clothes once made with a recycling 
attitude by Bedouin women for the children 
and themselves, now replaced by cheap 
imports of new and used garment and 
shoes. Automotive mobility made goods 
easily available for Bedouins, as compared 
with the secluded desert life in the old 
times. Depending on item, network/ area, 
and prosperity, several (sectors of once) 
personally produced items disappeared 
since the 80ties: leather containers made 
from goat/ fox /hare /dabb/ ibex/ gazelle skins 
like buttermaking bellows (sa‘an); bags for 
coffee beans, tobacco and personal items; 
goat skin as water container; wooden items 
like camel saddles or quality rabāba; woven 
items like carpets or tent fabric; plaited/ 
braided wool items like the decoration 
bands for camels, horses, sheep, bags, 
girdles, saddles, etc.; embroidered items 
like tobacco bags, pillows; and other.

3. In monetary terms, the Ma‘āni sūq al-bedū 
is already beyond a state of transformation; 
former types of exchange and loans rarely 
take place anymore. Until not so long 
ago, cash money wasn‘t so important for 
Bedouins since goods were exchanged 
against products from the desert, especially 
dairy products and animals. By the using 
pickups and diesel, modern medical 
treatment and medicine, modern consumer 
products like binoculars, mobile phones 
and tv‘s, public services, and the like, the 
traditional exchange systems don‘t work 
anymore, and money is needed for all sorts 
of transactions, including the social ones. 
Earning enough cash became a problem 
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for many Bedouin families, and signs and 
signals of poverty are clearly visible in the 
settlements and desert areas. 

4. In economic terms: When shopping 
becomes the source of supply, the traditional 
extensive use of everything found and 
usedn the desert by minimalistic means and 
improvisation starts to disappear, and thus 
related techniques and experience. Even 
complete food sectors, like the harvesting 
of samh (a desert succulent) and bread-
making from its flour, disappeared (Gebel, al-
Suleiman and al-Howaitat, in preparation).

The reorientation of Bedouin from 
subsistence economy to market/ consumer 
economy affects all parts of life and its 
tangible and intangible spheres, especially 
the social ones. With some delay, the 
Bedouin of greater Ma‘ān region participate 
in this process which started to dissolve 
traditional life the earliest in Petra area. 
This process not only can be recognized 
with the changing goods and products in 
the suq, it also is reflected in the new ways 
of Bedouin economic behavior. Working for 
cash money, especially by offering pickup 
and lorry services or surplus production of 
meat and dairy products (especially camel 
breeding), became standard sources of 
income ousting less profitable economic 
behavior. Traditional material culture 
survives only in those economic sectors 
which continue in traditional subsistence 
fields.

5. In social terms: The number of village-, 
town- and city-based Bedouins steadily 
increases, with all the social upheavals 
and devolution this causes. It is reflected 
in changing patterns and understandings 
of the woman’s and elder generation’s 
role or of family in general, of Islam, of 

the general reciprocal behavior, of social 
status and goods becoming means of social 
differentiation, of group/ individual identity, 
and other. However, the inner social cohesion 
in families and clans remains strong and 
reliable, resisting dissolution, while direct 
tribal loyalty reduces in front of increasing 
individual interests. Social loyalty in tribes 
becomes more and more replaced by a 
general Bedouin ideology and proudness 
of origin. The cognitive adaptations to the 
socio-economic changes observed in even 
the conservative environments like the 
southeastern badiya are tremendous and 
the reason for a rapid vanishing of the relicts 
of tangible and intangible cultural assets. 

The Lesson
The range of items in the sūq al-bedū 
reflects the rapid changes and devolutions of 
pastoral Bedouin lifestyle in the region. This 
observation appeals directly for a greater 
cultural awareness in protecting the Bedouins‘ 
culture, and to document and learn from their 
sustainable use of the desert (water harvesting, 
veterinary and medical knowledge, etc.). 

Fig. 3. Ma‘ān, shari’ al-bedū. Bedouin shop with owner 
Firās Na‘īm aš-Šammarī (middle, behind desk), client 
(left) and Hani Falahat (right). (photo: Baumgarten, 
2010).

For two main reasons, the rather limited 
Bedouin material culture is especially sensitive 
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in terms of survival: 1) With lifestyle the need 
of traditional items disappears. 2) Where still in 
use, modern materials and cheap production 
ousts production of traditional items and thus 
the knowledge to produce them. Thus, the 
collection and use documentation of original 
Bedouin is a urgent must in Jordan’s cultural 
work.

Fig. 4. Ma‘ān, shari’ al-bedū. Goods offered in 
Bedouin shop. (photo: Gebel, 2013).

As for the Bedouin intangible heritage the most 
sustainable safeguarding would be to assist 
preservation of the cognitive environments 
which bear this heritage (al-Amaren 2015). 
This view certainly is subject of several 
challenges, as highlighted in Hayajneh 
2015. The impacts of the ongoing social 
transformation make this very difficult, and 
even the heritage bearers’ indolent attitude 
in that shows little resistance. The situation is 
too complex, and any safeguarding strategies 
have to distinguish between the different 
types of intangible heritage. While intangible 
items like poetry and music are in high danger 
not to survive, it is a striking characteristic that 
the Bedouin value systems and social norms 
continue to exist, despite the disappearance 
of lifestyle.
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might be more appropriate. Other legal measures, such as intellectual property protections and patent or 
copyright registrations, can be adopted to help a community to profit from its traditional codes and crafts 
and encourage production.  

This issue includes articles related to traditional craft discussing their history and early origins in Jordan 
and the Levant; their most salient representative artefacts; their role in economic development and income 
generation, particularly in the tourism sector, and women’s role as producers and transmitters of craft 
skills, especially in the textile industries, in addition to a contribution on daggers production along with 
an interview with one of its most prominent makers. The issue contains an article on honey production in 
Hadramawt and another on traditional masonry in Egypt. Two English contributions on, one discussing 
the Bedouins market in Ma’an south of Jordan, while the other discusses the role the UNSECO office in 
Jordan has played in reinforcing and strengthening handicrafts in Jordan Valley are included. The issue also 
presents other elements of intangible heritage, such as wedding rites and folk songs as traditional literary 
genre, in addition to traditional poetic and prosaic texts from Jordan.

Editor-in-Chief

Hani Hayajneh
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Preface

Traditional Craftsmanship, the most obvious concrete manifestation of intangible heritage, which was 
defined in previous issues of this journal, falls under the purview of the 2003 UNESCO Convention. In its 
regard, the Convention is mainly concerned with the skills and knowledge involved in the production 
of crafts and the encouragement of artisans to continue to produce crafts and to pass their skills and 
knowledge onto others, particularly among youth. 

There is a great number of expressions of traditional craftsmanship: instruments; clothing and jewelry; 
costumes and props for festivals and performing arts; storage contrivances, objects used for storage, 
transport and shelter; decorative art and ritual instruments; musical instruments and household utensils, 
and toys, whether used for recreational or pedagogical purposes. Many of these objects are created with 
intention of being used for a short term, such as those created for ceremony rituals, while others may 
become heirlooms passed from one generation to the next. The skills that go into these objects are as 
diverse as the intended produced objects themselves. 

Like other forms of intangible cultural heritage, traditional craftsmanship faces the huge challenges 
imposed upon it by globalization, since mass production at the level of multinational corporations can, 
compared to producers on the local and house hold level, produce goods necessary for daily use at a lower 
cost in terms of money and time. This puts many craft producers in struggle to adapt with this competition.

Environmental and climatic constraints pose a pressure on traditional craftsmanship and even in cases 
where traditional craftsmanship develops to become household industries, the increase in the amount 
of production my result in damaging the environment. Changes in social conditions and cultural tastes 
pose another challenge to the continuation of traditional craftsmanship. Ceremonies and events that once 
required a highly detailed crafts are becoming less elaborate, resulting in fewer opportunities for artisans 
to express themselves, their tastes and feelings. On the other hand, young people may sometimes find the 
lengthy apprenticeship necessary to learn many traditional kinds of traditional crafts too demanding and 
instead prefer to work in factories or service industry, where the work is less demanding and the pay in 
many cases better.

Many craft traditions involve ‘secrets of the trade’ that should not be taught to outsiders. These ‘secrets’ may 
fall into complete oblivion if members of families or groups willing to learn them are lacking, since sharing 
them with strangers and outsiders to the practicing community constitute a violation to its traditions. 

As it is the case regarding other forms of intangible heritage, the aim for safeguarding traditional craft is to 
ensure transmission of the knowledge and skills involved in them to future generations so the crafts may 
continue to be produced in their respective communities, whether for profit or as an expression of creative 
cultural identity. Many traditional crafts have hoary traditions of apprenticeship that must be supported 
and reinforced to make the process of knowledge transmission more attractive to masters and apprentices 
alike.  

In addition to reinforcing local traditional markets of crafts, new one must be created to help cope with 
globalization and industrialization. Many people around the world enjoy handmade objects that display 
their makers’ accumulated skill and knowledge and their cultural values. 

Here, the principles of long-term sustainable development espoused by 2003 UNESCO Convention, such 
as the availability of resources and the primacy of the principle of compensations, must be taken into 
consideration. Replanting forests as an attempt to reduce the damage caused by traditional crafts reliant 
on wood as a raw material may be considered. In some case, legal measures guaranteeing the access 
rights of communities to gather resources, while ensuring while also ensuring environmental protection 
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