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رأي

الرتاث  الدارسني عىل  عند  يرتّكز  الرتاث  عن  الحديث 

أّما  املثّقفة.  الصفوة  عن  ورث  غالبّا  الذي  املكتوب 

تشّكل  التي  منها  الشفهية  السيما  الشعبيّة،  املعرفيّة  الكنوز 

من  الحظ  قليلة  فهي  املجتمعات،  يف  الفكر  وتوّجه  السلوك 

بني  متناقل  حي  هو  الرتاث  هذا  أّن  yىل  ذلك  ويعود  االهتمام، 

الجماعات واألفراد يتغرّي ويتطّور حسب املعطيات املوضوعيّة 

التاريخيّة.

ما  األوسع  إطارها  متناقلة،  حية  ذاكرة  الشفوي  الرتاث  يمثّل 

  )Intangible Cultural Heritage(  يسّمى الرتاث الثقايف غري املادي

حسب التعبري الذي تبنته منظمة اليونسكو، منظمة األمم املتّحدة 

للرتبية والعلوم والثقافة خالل إطالقها اتفاقية خاّصة للمحافظة 

عىل هذا الرتاث سنة2003 1.

وقد اعتمد املؤتمر العام لليونسكو يف 17 ترشين االول 2003 

اتفاقيّة صون الرتاث الثقايف غري املادي، التي دخلت حيز النفاذ 

االتفاقيّة  هذه  األردن عىل  وقد صادقت  نيسان 2006.  يف 20 

بتاريخ 2006-3-24.

غري  الثقايف  الرتاث  صون  حول  االتفاقيّة  أهداف  وتمحورت 

الجماعات  واحرتام  املادي  غري  الثقايفّ  الرتاث  واحرتام  املادّي 

والوطنّي  املحيلّ  الصعيد  عىل  والتوعية  واألفراد،  واملجموعات 

والدويلّ بأهميّة هذا الرتاث والتقدير املتبادل له.

املمارسات  املادي عىل  الثقايف غري  للرتاث  العام  اإلطار  ويشمل 

والتصورات وأشكال التعبري واملعارف واملهارات وما يرتبط بها 

الرتاث الثقايف غري املادي: املفهوم

د. ريا�ض حمودة يا�سني*

*    باحث أكاديمي أردني 
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ثقافية... تعتربها  من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن 

الثقايف  تراثهم  من  جزًءا  األفراد  وأحياًنا  الجماعات 

اإلحساس  الجماعات  هذه  لدى  ينّمي  وهو  املتوارث. 

احرتام  من  ويعّزز  باستمرارّيتها  والشعور  بهوّيتها 

التنوّع الثقايف والقدرة اإلبداعيّة البرشّية. 

يأخذ سمة زوال  الهائل،  االنفتاح  العالم، مع  بات  لقد 

الحدود والحواجز، فكانت هناك تخوّفات مرشوعة من 

يكون  أن  يمكن  ال  الذي  الرتاث  من  النوع  هذا  اندثار 

موثًقا تماًما، وبالنهاية هو جزء من هذه الثقافة التي 

املجتعات وتشّكل ذاكرة لألمم وعنوان  تعرّب عن هوّية 

الرتاث  فهو جزء اليتجزأ من  ذلك  وأكثر من  وجودها، 

الثقايف لإلنسانيّة 2، ومن هنا كان االتجاه األممي نحو 

املحافظة عىل هذا الرتاث من الضياع ، وأكثر من ذلك 

صونه بالطرق املناسبة باستخدام الوسائل امل�تطّورة3 

وقد التفتت منظمة  اليونسكو يف مؤتمرها العام نهاية 

الثقايف  الرتاث  حماية  عىل  الرتكيز  أهميّة  إىل  2003م 

غري املادي ولهذا الغرض أطلقت جائزة لروائع الرتاث 

نقًصا يف  أّن هناك  تبنّي  أن  امللموس بعد  الشفوي غري 

االهتمام بهذا النوع من الرتاث يف املجتمعات التقليدية، 

ووفق املربرات التي ساقتها املنظمة الدولية فإّن هناك 

ظل  يف  املهّم   الرتاث  هذا  عىل  للحفاظ  ملحة  حاجة 

مخاطر الضياع واالندثار، وقد بات هذا الرتاث بأمّس 

لإلنسانيّة  مشرتًكا  ملًكا  يمثل  كونه  إليه  االلتفات  إىل  الحاجة 

وخسارته أو فقدانه تعني خسارة لكل اإلنسانية؛ ذلك أّنه يمثّل 

خصوصيّة األمم واملجتمعات، وهو باملحّصلة مستودع للذاكرة 

بني  التواصل  عنرص  يمثّل  أّنه  عن  فضاًل  برّمتها،  اإلنسانيّة 

األفراد يف ما بينهم وبني الجماعات ذات السمات والخصائص 

املشرتكة 4  وعندها يمكن الحديث عن ثقافات عامليّة يكون فيها 

لكّل أمة ثقافتها وهويتها املتمايزة.  وبقدر ما يكون هذا الحراك 

العامليّة  الثقافات  يف  مؤئرة  تكون  الثقافة  هذه  يف  حارًضا 

ضمن اشرتاطات موضوعيّة وتاريخيّة. 

الينحرص الرتاث الشفوي فيما يختزنه الناس حفّظا فيكون 

باألدب املحكي عىل الشفاه حسب، فقد يكون مكتوًبا ومدوًنا. 

لكنّه يكون ثقافة الجماعة البرشية وهويتها، وأداته هي اللغة 

وما يرتبط بها من أصوات وأحيانا ايماءات وتعبريات جسدية 

ونفسية.

املادي  غري  الرتاث  باقي  عن  الشفوي  الرتاث  تمييز  ويمكن   

كون أداته هي اللغة5، فالرتاث غري املادي ليس كلّه شفويًّا، 

فهناك فنون متنوعة تتعلق بمأثورات شعبية مارسها األجداد 

بتفاصيل  مرتبطة  أخرى  وتفاصيل  بصيغ  ولكن  واستمرّت 

واملالبس  والجواهر  الزينة  وأدوات  الحيل  مثل  حياتنا، 

املائدة  وآداب  والحلوى  والطبيخ  والهدايا  والطيب  والعطور 

2 نبيل جورج سالمة، الرتاث الشفوي يف الرشق االدنى ومنهجية حمايته،  ص35.
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4 أحمد عيل مريس، االدب الشعبي والعادات والتقاليد، مجلة املأثورات الشعبية، ص72.

5 راجع:توصيات لجنة الخرباء الحكوميني املختصة بصيانة الفولكلور، منظمة اليونسكو، 

باريس، 1982/2/26-22.
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وأدب  وطقوسها  والتعازي  واملراثي 

وأخبار  والعشاق  والعشق  الزيارة 

الشطرنج  وفنون  والشعبذة  النساء 

والحرف  واملعارف  واملعتقدات 

التقليدية وغريها، فهذه الفنون التدخل 

ضمن الرتاث الشفوي ولكنّها تتضمن 

لها،  ممارستنا  يف  الكالم  إىل  الحاجة 

ال  تداخاًل  هناك  أّن  يعني  الذي  األمر 

املادية  الفنون غري  يمكن تجاهله بني 

وبني الثقافة املحكيّة الشفوّية التي تّم 

تناقلها عرب األجيال التاريخيّة. 

بالرتاث  نعرفه  ما  يتماثل  وربما 

الثقايف  ال��رتاث  فكرة  مع  الشعبي 

دراسة  إّن  القول  ويمكن  املادي.  غري 

الشفوي،  الرتاث  نماذج  عىل  التعرف  يف  تفيد  الشعبي  األدب 

فالرتاث الشفوي هو جزء من األدب الشعبي الذي يشمل أيًضا 

عنارص كثرية منها السري الشعبية والتعابري، واألقوال السائرة، 

واألساطري  والحكايات  واملعاضالت  واأللغاز،  والكنايات 

والنكات  والنداءات  واألحاجي،  والشعر  واألمثال  والخرافات، 

والفكاهات ونحو ذلك6.

لكّن هناك إشكاالت داخل الرتاث الشفوي املحكي نفسه، فهذا 

األدب املرتبط بأّمة ما أو جماعة برشية، يصعب تصنيفه وفق 

عنارص معينة ألّنه يشمل كل ما يتناقله اإلنسان شفاها دون 

تحديد نوع هذا األدب أو الخطاب. وأكثر من ذلك أّنه ال يتّخذ 

أو  املحلية  باللهجة  محكيًّا  يكون  قد  أّنه  بمعنى  واحدة  لغة 

شبه الفصيحة7 ، وقد يشمل ما هو محفوظ منه بالفصحى، 

املؤلف  مجهول  أّنه  الشعبي  األدب  عىل  الغالبة  السمة  وتبقى 

عامّي اللغة يتّم توارثه جيال بعد جيل بالرواية الشفوية8، وهذا 

معناه اّن هناك تراًثا غري شعبي قد يكتنز صفات مغايرة كأن 

يشتمل  قد  ألّنه  محدودة  فئات  بني  متداواًل  أو  فصيًحا  يكون 

عىل غموض أو عىل مستوى يحتاج إىل أدوات معرفيّة وعلميّة 

التتوافر إال لقلّة من الناس. وقد يكون غري شعبي بمعنى أّنه 

يدخلنا  تراًثا شفويًّا، وهذا  يمثل  ولكنّه  املؤلف،  ليس مجهول 

يف إشكالية أخرى تتعلق بسؤال شيوع هذا الرتاث وقدرة كّل 

له  آخر  يف سؤال  ويدخلنا  تداوله،  تناقله وسهولة  عىل  الناس 

والكتابي،  الشفوي  األدبني  بني  الواضحة  غري  بالحدود  عالقة 

ويدفعنا إىل سؤال آخر يتّصل بالعالقة بني العامي والفصيح، 

بمعنى أّن تتبّع حركة التفاعل بني هذين البعدين يبدو صعبًا 

يف اإلطار التاريخي. 

الذي عددناه شفويًّا تّم تناقله بني األجيال  وإذا كان املوروث 

ظروف  بفعل  الناشئة  الشفوّية  الثقافة  عن  فماذا   ، تاريخيًّا 

راهنة، أي ليس لها ارتباط باملوروث وكانت ناتجة عن التأّثر 

موضوعيّة  وظروف  ملستجّدات  نتاًجا  كانت  أو  أخرى  بثقافة 

الوقت  يف  معيّنة  ظروف  ضمن  الجماعة  خصوصية  فرضتها 

الشفوّية  الثقافة  باّن  االعرتاف  إىل  أقرب  هنا  فنحن  الراهن؛ 

أكثر شمواًل من تعبري الرتاث الشفوّي الذي يعني ما تّم تناقله 

ألّنه  أخرى  مرّة  اإلشكاليّة  يعّمق  وهذا  فقط.  سابق  جيل  من 

سيصبح من الصعب تتبع أصول املفردات الحياتية يف أصولها 

واشتقاقاتها.

رأي

6 هاني العمد،  االدب الشعبي يف االردن،  ص15

7 مجلة الرتاث الشعبي العراقية،  عدد 6،  ص182

8 املرزوقي،  االدب الشعبي يف تونس،  ص49




