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الـــــتـــــــــســـــمـــــيــــــــــــة والــــــــــــوظـــــيـفــــــــــــة
وتق ــول ال ـسـي ــدة امل مـت ــاب اخلـبـي ــرة االث ــاري ــة
ومـديـرة التــراث يف هيئـة االثـار" :اخلـانـات علـى
نـوعني ،خانـات بنيت داخل املـدن وتكون صـغيرة
احلـجم وتــستـعمـل كمــركــز جتــاري لقــربه ــا من
االسواق وغـالباً مـا تكون مـسقفة وحتتـوي على
العــديــد مـن احلجــر الـتي تـطل علــى الـصـحن،
وتـ ـ ــسـ ـتـعـ ـمـل احلـج ـ ـ ــر ام ـ ـ ــاك ــن ن ـ ـ ــوم لـلـ ـتـج ـ ـ ــار
واملـسـافــرين ،وامـا الـصـحن فـيكــون محـالً لبـيع
الـبـض ــائع ..وق ــد تع ــرضـت ه ــذه اخل ــان ــات ال ــى
الكثـير من التـخريب واالهمـال واالضافـات مما
ادى الـى ازالتها او تغيير الكثير من معاملها ،اما
النـوع الثـانـي ،فيعـرف بخـانـات القـوافـل ،وتبنـى
علــى الـطــرق اخلــارجيــة الـتي تــربـط بني املــدن
املهـمة والتي تـسلكها القـوافل التجاريـة وقوافل
احلجاج يف موسم احلج والزيارات".
ويقــول الــدكتــور حـميــد مـحمــد حــسن اخلـبيــر
االثــاري يف قـسـم التــراث بــالهـيئــة" :هنــاك نــوع
آخ ـ ــر مــن اخل ـ ــان ـ ــات اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى اخل ـ ــان ـ ــات
الـتقـليــديــة وهـي عبــارة عـن بيــوت سكـنيــة تقع
ضمن املنطقـة التجارية وقـد حتولت بعد زحف
احمل ــال الـتج ــاري ــة ال ــى خ ــان ــات اســتغلـت لـبـيع
وخـزن بضـائع مختلفـة ،وابرزهـا للقمـاش ،ومن
هـذه اخلـانـات ،خـان العـسـاف يف شـارع الـرشيـد،
وخــان يــاسـني جلـبـي اخلـضـيــري ال ــذي يقع يف
شـارع املستـنصر ،وكـذلك خان احليـدراني وخان
العاني وخان الشماش".

رفعت مرهون الصفار

ك ـ ـ ــانــت بـغ ـ ـ ــداد وم ـ ـ ــازالــت حـج ـ ـ ــر االس ـ ـ ــاس يف
االقتـصــاد الع ــراقي ،ومــركــزاً مـهمـ ـاً من مــراكــز
الـتج ــارة ال ــدولـي ــة ك ــونه ــا وسـط ــا بـني الــش ــرق
والغـرب ،ممـا جعلهـا قبلـة للتجـارة واملتبـضعني
عل ــى اخــتالفهـم ،مـن ــذ الق ــرن اخل ــامــس عــش ــر
املـ ـيـالدي وحلـ ـ ـ ــد االن عـ ـ ـ ــدا بـعـ ــض الـف ــتـ ـ ـ ــرات
العـصيبــة القليلـة والقـصيــرة التي عـصفت بهـا
س ـ ــواء بــتفـ ـشــي االوبــئ ـ ــة اخمل ـتـلف ـ ــة او ح ـ ــوادث
الفـيــض ــان ــات املــتك ــررة ،او ك ــانـت ب ـسـبـب ت ــولـي
مقــالـي ــد احلكـم فـيهــا انــاس ال ميـت ــون للحــس
االنسـانـي بصلـة .ولعـدم معـرفـة النـاس يف ذلك
الوقـت ،والى بدايـات القرن العـشرين ،بـالفنادق
ودور االستــراحــة املعــروفــة حــالي ـاً ،فقــد شيــدت
اخلـ ــانـ ــات لـتـكـ ــون ن ـ ــزال للــتجـ ــار واملـت ــسـ ــوقـني
ومخـزنـا يف الـوقت نفـسه للـبضـائع واملــواد التي
يـتـ ــاجـ ــر بهـ ــا ،وعلـ ــى هـ ــذا ،فقـ ــد تـنـ ــوعـت هـ ــذه
اخل ــانـ ــات بح ـسـب امل ــواد الـتـي تخـ ــزن وتع ــرض
فـيهــا ،فـهنــاك خــانــات لـالقمـشــة واخــرى للـتنت
وثالثة للشـاي ورابعة للصابون وخامسة للمواد
الغـذائيـة اخملتلفـة وهكـذا ...وال غـرابـة ان جنـد
هنـاك دوراً كــانت معــدة للـسكـن وهي غــالبـا مـا
تكــون قــريبــة او مجــاورة للـســوق او املـتجــر ،قــد
اتخ ـ ــذت مخـ ــزن ـ ــا للـبــضـ ــائـع بعـ ــد ان غـ ــادرهـ ــا
ساكنوها.
فما معنى اخلان؟
يف وصف الحد االثاريني عن اخلان قال:
اخلان ،حتريف لكلمة حانوت باالرامية املشتقة
من كـلمة (حنة) العبرانيـة والتي معناها :خيم،
واقـام ،ونـزل ،وحل ،ويـحمل اسم خـان ،احلـانـوت
او مالك احلانوت.
ويخالف هـذا الرأي ااملـؤرخ زهيـر القيـسي حيث
يخـبر بان اصل كلـمة خان ليـس اعجميا –كما
يق ــول الــبعــض –فه ــذه الـكلـمـ ــة انح ــدرت مـن
مفـردة عــربيـة اصـيلــة هي كـلمــة (قني) اذ جنـد
ه ــذه املف ــردة يف لغ ــات س ــامـي ــة ق ــدمي ــة مبعـن ــى
(احل ــداد) يف ع ــربـيـتـن ــا ،وجن ــد كلـم ــة (قـني) يف
الـلغ ـ ــة االش ـ ــوري ـ ــة مبعـن ـ ــى امللـك كـم ـ ــا يف اسـم
(شـروقني) املتداولة بصيغـة سرجون ،واحلقيقة
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ان (قـني) ك ــان إلهـ ـاً معـبــوداً مـن الهــة الــشعــوب
القــدميــة وهــو االلـه اخملتـص بــالبــراكـني والنــار
واحل ــدي ــد ،ومـن هـن ــا اخـ ــذته الع ــربـي ــة مبعـن ــى
احلـداد ،وتطـور استعمـال كلمـة قني مـن مفردة،
واسـتعـم ــاله ــا بلفــظه ــا اخل ــاص .وص ــار املغ ــول
والف ــرس والت ــرك وغيــرهـم من االمم يــطلقــون
علـ ـ ــى امللـك وال ـ ــسل ــطـ ـ ــان لقــب (اخل ـ ــان) وه ـ ــو
حتـ ــريف لـكلـم ــة (قـني) ...واطـلقـت الـت ـسـمـي ــة
(اخل ــان) عل ــى الفـنــدق او املـنــزل او احملـطــة يف
الطريق السلطاني ،فكانهم ارادوا بذلك ان هذا
املــوضع هــو مــوضع الــسلـطــان أو مــستــراحه او
(محـ ـطــته) او جلــن ـ ــوده وب ـ ــري ـ ــده ،ثــم انــتـ ــش ـ ــر
استعمال كلمـة خان باملـعنى املألـوف يف لهجتنا
العراقية.
واية كـانت اصل تسمية اخلـان بهذا االسم ،فقد

اقـيم يف بالد الرافـدين الكثـير من اخلـانات ولم
يـبق منهـا إال القليل بـسبب تهـدمهـا وانـدثـارهـا
وتغيـر طـرق املـواصالت وابتعـادهـا عنهـا وظهـور
وسائط النقل احلديثة.
وقـد ورد ذكـر اول خـان أنـشئ يف تــرنيمـة خـاصـة
للـمـلك ش ــويكـي ثــانـي مل ــوك ساللــة اور الــذي
حكم  – 20472094ق.م.
امــا اخلــانــات املـشـيــدة يف العـصــور االسالمـيــة،
فقد اشار ياقوت احلموي الى وجود خان يعرف
بخــان (وردان) كــان م ــوقعه شــرقـي بغــداد يعــود
ال ــى العـص ــر العـب ــاسـي االول ،وذك ــر الــيعق ــوبـي
املتــويف سنــة  384هـ خــانــا يف بغــداد كــان يعــرف
بخـان النجــائب ،وهنـاك احصـائيـات تـشيـر الـى
وجود  98خاناً يف القرن السابع الهجري.
يقـول املرحـوم الشـيخ جالل احلنفـي" :يف قدمي

باسم عبد احلميد حمودي

بعـد مـنتـصف القـرن التـاسع
عـشـر تــوضح مفهــوم القـريـة
الفـ ــولـكلـ ــوريـ ــة واجملـتــمعـ ــات
امل ـتــم ـ ــدن ـ ــة وان ـ ـش ـئــت قـ ـ ــرى
فـولكلوريـة يف املانيـا وفنلنده،
ويف ف ــرن ـسـ ــا اجته االهـتـم ــام
اوال ال ـ ــى الفـ ــولـكلـ ــور املـ ــادي
حــت ـ ـ ــى ت ـ ـ ــداخـل الـع ـمـل بــني
القريـة الفولكلـورية ومتحف
االنسان االثنوغرايف.
وق ـ ـ ــد س ـ ـ ــاد يف دول ال ـ ــش ـ ـ ــرق
مفهـوم املهـرجـانــات الشـعبيـة
واالسـابيع الفولكلـورية حيث
يجـتمـع البــاحثــون يف حلقــة
دراسيــة عـن التــراث الــشعـبي
وتعقــد الــى جــانـبهــا حلقــات
راقـص ــة للقــرى الــشعـبـيــة يف
مـح ـيـ ــط ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ومــن كـل
امــاكنهــا وقطعـاتهـا اجلهـويـة
وكــان من هـذه الــدول العـراق
الـذي عـني منـذ الـسبعـينيـات
مـن الق ــرن امل ــاضـي ب ــاق ــام ــة
اسـب ــوع الف ــولـكل ــور الع ــراقـي
ض ـمــن ت ـ ـ ــوجهـ ـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة
الشمولـية املغرقـة يف التزمت
الـبـيــروقــراطـي لكـن ذلك لـم
ميـ ـنـع م ــن اقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ــدوات
الـت ــراث ال ــشعـبـي ال ـسـن ــوي ــة
الـتي نــاقـشـت كل نــدوة فـيهــا
مـجــم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مــن قـ ــض ـ ـ ــاي ـ ـ ــا
الفولكلور املهمة.
ويف الـسعوديـة اقيم منـذ بدء
ال ـثــم ـ ــان ـي ـنــيـ ـ ــات مهـ ـ ــرجـ ـ ــان
اجل ـ ــادري ـ ــة ال ـ ــذي جــمع بــني
الـثقــافــة العــامــة وقـضــايــاهــا
والف ـ ــولــكل ـ ــور لـكــن الق ـ ــري ـ ــة
الفـ ــولـكلـ ــوريـ ــة انـ ـشـئـت عـ ــام
 1982ك ـنــم ـ ـ ــوذج اولــي غــي ـ ـ ــر
مستقر ثم تعزز االهتمام بها
وبوجودها وبتـطوير منشآتها
سـنـ ــة بع ــد اخـ ــرى ولكـنـن ــا ال
منـتلك معلـومــات وثيقــة عن
ق ــرى اخ ــرى ان ـشـئـت يف ه ــذا
الـبلــد او ذاك يف دول ال ـشــرق
ع ـ ــدا القـ ــريـ ــة الـتـ ــراثـيـ ــة يف
االمارات.
ان مــا يحفــزنــا علــى الــدعــوة
ال ـ ـ ـ ـ ــى ان ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــاء الـق ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة
الفـولكـلوريـة العـراقيـة جمـلة
م ـسـبـب ــات يقع يف اولــوي ــاتهــا
ع ــمق االمــت ـ ــداد احل ــض ـ ــاري
للعــراق والـتـنــوع االثـنـي فـيه
وغنـى هـذا الـتنـوع بــأصنـافـة

الفـولكلوريـة األصيلة وتالقح
االصنــاف التــراثيـة الـشعـبيـة
فيـه وما تـفرضـه قدرة الـعراق
املــاديــة وسـمعـته احلـضــاريــة
وغ ــن ـ ـ ــاه الـف ـ ـ ــولـكـل ـ ـ ــوري م ــن
ضـ ـ ــرورات تلـح عل ـ ــى ض ـ ــرورة
ان ــش ـ ــاء ه ـ ــذه الق ـ ــري ـ ــة ال ـتــي
ســتكـ ــون مالذا ال لل ـسـي ــاح ــة
واملــتعـ ــة الـ ــروحـيـ ــة فقــط وال
ل ـســد فــراغ مــوسـم ثق ــايف بل
لتــأصـيل االهـتمــام ب ــالتــراث
الـ ــشعـبــي العـ ــراقــي واظهـ ــاره
مجسـد ًا يف هذه الـقريـة التي
نــدعــو الـيهــا ومـن الـضــروري
هنـا ان تتـظافـر جهود الـدولة
وم ـ ــؤسـ ــس ـ ــاته ـ ــا ال ــثق ـ ــافــي ـ ــة
واالداريـة والهنـدسيـة الجنـاح
ع ـمـلــي ـ ـ ــة ان ـ ــش ـ ـ ــاء الـق ـ ـ ــري ـ ـ ــة
الفــولكلـوريــة التـي ينـبغي ان
تتـوفـر علـى مسـاحـة منـاسبـة
من االرض قــريبــة مـن بغــداد
وان ت ــت ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــر يف الـق ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة
الـف ـ ـ ــولـكـل ـ ـ ــوري ـ ـ ــة اجل ـ ـ ــوانــب
التالية:
 -1ارشيف صـوري وسينمـائي
وورقي وحاسوبي.
 -2مـكتبـة الكتـرونيـة ومـكتبـة
ك ـ ــت ـ ــب ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراجــع وم ـجــالت
ع ــراقي ــة اعتـنت بــالف ــولكلــور
العراقي.
 -3مكـ ــان للـبحـث وال ــدراس ــة
وقاعات القامة الندوات.
 -4م ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍن واشــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص
مخـتصـون جتـسـد الـصنـاعـة
الشعبية املتعددة.
 -5م ـبــن ـ ـ ــى الدوات ال ـ ـطـع ـ ـ ــام
والـبنـاء واحليـاكـة واخليـاطـة
ومـنسـوجــات مصنـوعـة يـدويـ ًا
تع ـ ــرض ح ـ ـســب تـ ــسل ـ ـسـله ـ ــا
الـ ــزمـنـي انـتـ ــاجـيـ ــا وحـ ـسـب
تطورها.
 -6مـ ـب ــن ـ ـ ــى لـع ـ ـ ــرض من ـ ـ ــاذج
للسفن والقوارب بانواعها.
 -7مـبـن ــى لعــرض منــاذج مـن
االت الـصيـد بـانـواعهـا وطـرق
الـ ـصــي ـ ـ ــد مج ـ ــسـ ـ ــدة رســمـ ـ ــا
وجت ـ ـ ـ ـسـ ــي ـ ـ ـ ـ ــد ًا عـل ـ ـ ـ ـ ــى ش ـكـل
ماكيتات.
 -8مـبـن ــى لعــرض منــاذج مـن
الـصيـاغـة الفـضيـة والـذهبيـة
والنحاسية.
 -9مبنـى لتجـسيـد الكتـاتيب
وط ـ ـ ــرق ال ــت ـ ـ ــدريـ ـ ــس فـ ـيـهـ ـ ـ ــا
واخلتمة.
 -10عـرض خـاص للحكـواتي
واملقهى الشعبي.
 -11مـ ـب ــن ـ ـ ـ ــى لـل ــم ـ ــض ـ ـ ـ ــايـف
بانواعها.
 -12جتـسيـد فـولكلـور الـريف
واملـ ــديـنـ ــة والـبـ ــاديـ ــة واجلــبل
والهور.

قرية ام قرى؟

وبـع ـ ـ ــد فـهـل ت ـكـف ــي قـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة
فــولكلـوريـة واحـدة جلـمع كل
الــت ـ ــراث الـ ــشع ـبــي الع ـ ــراقــي
فيها؟ نشك يف ذلك والتمني
ان ت ــن ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــدة ق ـ ـ ـ ــرى يف
احملـ ـ ــاف ــظـ ـ ــات خـ ـ ــاصـ ـ ــة بــكل
محــافـظــة وان تـهتـم املنــاطق
واالقـ ــالـيـم بـ ــان ــش ـ ــاء القـ ــرى
اخلاصـة بها لتجسيد التراث
الشعبي فيها.

خبرة واستشارة

ان مـن ال ـضـ ــروري هـنـ ــا ان ال
يـغلــب احلــم ـ ــاس يف انـ ــش ـ ــاء
القـرية االسـاسيـة ومجمـوعة
الـق ـ ـ ـ ـ ـ ــرى االخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى
التخـطيـط النــافع لتجـسيـد
هذه القرى وذلك باالستعانة
بـخ ــب ـ ـ ـ ــرة الـف ـ ـ ـ ــول ـكـل ـ ـ ـ ــوري ــني
العــراقيـني واخملتـصني يف كل
منـطقــة وصـنف مـن اصنــاف
التــراث الـشـعبـي .وان تتــوفــر
االمكانات الهنـدسية الفاعلة
واسطـوات الـصنعـة وان تكـون
اجلهـ ــات املــنفـ ــذة سخـيـ ــة يف
االنفاق على بناء هذه القرى
الــشعـبـيــة الـنـمــوذجـيــة الـتـي
سـت ـشـكل اض ــاف ــة ح ـض ــاري ــة
جــدي ــدة للـثقــافــة الــشعـبـيــة
العراقية الزاخرة.

من محاضرات اسبوع
املدى الثقايف

من محاضرات اسبوع املدى
الثقايف

االطعمة واالشربة

القرية الفولكلورية العراقية
 -13جتـسيـد التـراث الشـعبي
املـ ــدنــي يف بغـ ــداد والـب ـصـ ــرة
واربيل والـسلـيمـانيـة ودهـوك
وامل ـ ـ ـ ــوصـل وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـ ــدن
العراقـية ممـا يعنـى جتسـيدا
الشـك ـ ــال الــتـ ـ ــراث ال ـ ــشع ـبــي
العـربي والكـردي والتـركمـاني
وال ـ ــس ـ ــري ـ ــانــي وال ــصـ ـ ــاب ـئــي
واليـزيـدي والـشبكـي وغيـرهـا
من ازيــاء وصنــاعــات وعمــارة
وحكايات واغان.
 -14جت ـ ـســيـ ـ ــد املـ ـ ــوس ــيقـ ـ ــى
الـشعـبيـة العـراقيـة بـانـواعهـا
واالالت املـوسـيقيـة بـانـواعهـا
وطرق صناعتها.
 -15ج ـمـع وحـفـ ــظ الــت ـ ـ ــراث
ال ــشع ــري ال ــشعـبـي الع ــراقـي
ومـصادر الـبحث فيه يف قـاعة
من القاعات.
 -16مـبنــى للعمـارة الـشعـبيـة
العراقية بانواعها.
ان ه ـ ـ ــذه الق ـ ــائــمـ ـ ــة ل ـي ـ ـســت
نـه ـ ـ ـ ــائ ــي ـ ـ ـ ــة وه ــي تـ ـ ـ ـسـ ـتـحـق
الـتعــديل واالضــافــة م ــادمنــا
نـ ــسعـ ــى الـ ــى انـ ـشـ ــاء قـ ــريـ ــة
فلكلـوريـة عــراقيـة منــوذجيـة
حـاويــة لكل تفــاصيل املـوروث
الشعبي.

الـزمـان (مـن زمن نـوح) ،كـانت اخلـانــات محطـة
استـراحـة يـأوي اليهــا املسـافـرون ،وكـانت مـراكـز
ي ـسـت ــأج ــر فـيه ــا الـتج ــار مــس ــاح ــة مـن االرض
تسـمى (حجـرة) ،لذلـك نرى يف كـتاب الف لـيلة
ولــيل ـ ــة ان فالنـ ــا اسـتـ ــاج ـ ــر حجـ ــرة يف اخلـ ــان.
واخلـ ــانـ ــات مـ ــوجـ ــودة يف شـتـ ــى انحـ ــاء العـ ــالـم
الـعربي يـطلق عليهـا اسم (اوتيل) ،حـتى ان ابن
زريق البغـدادي الـذي ذهب الـى االنــدلس ،تـويف
يف اخل ـ ــان ،ووج ـ ــدوا حتــت وسـ ـ ــادته قـ ـصــيـ ـ ــدته
الشهيرة والتي مطلعها:
ال تعـذلـيه فــان العـذل يــولعه قــد قلـت حقـاً
ولكن ليس يسمعه
وكان يف بغداد كـما كان يف غـيرها مـن املدن عدد
كـبيــر من اخلـانــات الكـبيـرة الـتي حتـمل اسمـاء
كبار جتار البلد".
ويقـول االستـاذ ربـيع محمـود سـامي مـديـر عـام

هـيئـة االثــار والتــراث االسبق" :جـرى االهـتمـام
بـبـن ــاء اخل ــان ــات الـتـي اسـتخ ــدمـت كـمحـط ــات
اســتـ ـ ــراحـ ـ ــة وتــبـ ـ ــادل جتـ ـ ــاري ،"..وبـ ـ ـشــيء مــن
السخرية يجيب املرحوم الشيخ جالل احلنفي:
"ان هـيـئ ــة االث ــار والـت ــراث (خ ــربـت) اخل ــان ــات
وهدمتهـا واساءت اليهـا من دون ان تعيدهـا كما
كــانـت علـيه ،اعـتقــد اننــا هنــا ال نـحمـي التــراث
ابــداً ففـي االمــاكـن الـتــراثـيــة ،ومـنهــا اخلــانــات
الـتـي اع ــادت صـي ــانـته ــا هـيـئ ــة الـت ــراث ،ال متـت
للـبن ــاء الت ــراثي بـصلــة ابــداً ،فـهم يـسـتعـملــون
مـواد بنـاء ال تـشبه مـا كـانـت تبنـى به ،قلنـا لهم
ان يفـ ــرشـ ــوا ارضهـ ــا (بـ ــاحلجـ ــر الفـ ــرشـي) كـي
تـصبح تـراثيـة مئـة بـاملئـة لكنهـم يضعـون آراءنـا
خـلف ظهــورهـم ويفــرشــون االرض (ب ــالك ــاشي)
وهـو امر محـزن حقاً ،وهنـاك الكثيـر من االمور
يف الصيانة ليست لها عالقة بالتراث.

مـن الــصع ــوبـ ــة مبك ــان حت ــدي ــد مـ ــواقع معـظـم
اخلـانـات ،لـتغيـر مـسـميـات مـواقعهــا يف املصـادر
الـتي ذكـرتهـا اضـافـة الــى ان اكثــر البـاحـثني يف
هـذا اجملـال لم يـشـر الـى االسم الـسـابق للخـان
الـذي يـذكـره ،فـضالً عن ان اخلـان الـواحـد رمبـا
يـحمـل اسمــاء عــدة ،امــا بـسـبب حتــول ملـكيـته
مـن املـ ــالـك االصلـي الـ ــى املـ ــالـك اجلـ ــديـ ــد ،او
الشغـ ــاله مـن قـبل ت ــاج ــر م ــشه ــور مـن الـتج ــار
فيـنسب اليه ،او لكـون ذلك اخلان يـختص ببيع
بضاعة او سلعة معينة فيشتهر اسمه بها.
ومع هــذا ،ســأذكــر مــا تــوصـلت الـيه مـن اسمــاء
اخلانات بحدود ما تيسرت لي معرفته:
خان احمد آغا
يف محلة باب االغا.
خان احمد كهية
يف محلــة امليــدان ،وعــدت هــذه احمللــة يف اواخــر
الع ــصـ ـ ــر العــبـ ـ ــاســي جـ ـ ــزءاً مــن مـحلـ ـ ــة سـ ـ ــوق
السلطان وعرفت باسمهـا هذا نسبة الى امليدان
الـذي كانت تطل عليه قلعة بغداد (وزارة الدفاع
فيما بعد).

وامهية دراسة عادات الطعام وآداب املائدة
قاسم خضير عباس

الطعام ممارسـة يومية يشارك فيها كل فرد يف
اجملتـمع صـغيـرا وكـبيـرا عـظـيمــا ومتــواضعـا،
رجال وامراة.
واالطعمـة واالشـربـة من دعـائم احليـاة بـشتـى
صــورهــا علــى االرض .حــدثنــا القــرآن الكــرمي
عــن بع ــض االطع ـم ـ ــة واالش ـ ــربـ ـ ــة واحل ل ـن ـ ــا
بعـضها وحـرم علينـا اخرى .كـذلك حدثـنا عن
شراب اهـل النار املتـمثل بـ (احلميم ،والـغساق،
واملهل  ،والـص ــدي ــد) ،ووصف لـن ــا طع ــامهـم بـ
(الضــريع ،والـزقـوم) كــذلك وصف شــراب اهل
اجلنــة املتـمثل بــانهـار (املــاء ،واللـنب ،واخلمـر،
والعسل).
قــال تعــال ــى( :مثـل اجلنــة الـتي وعــد املـتقــون
فيها انهـار من ماء غيـر اسن وانهار من لنب لم
يـتغيـر طعـمه وانهـار مـن خمـر لـذة للـشــاربني
وانه ــار من عــسل مـصفــى ،ولـهم فـيهــا مـن كل
الـثمـرات ومغفـرة مـن ربهم كـمن هـو خـالـد يف
الـن ــار وسقــوا مــاء حـمـيـم ــا فقــطع امعــاءهـم)
سورة محمد االية (.)15
كمـا وحــدثنــا القــرآن عن القـصـاع الـتي يــؤكل
فيها ففي معرض حديثه عز وجل عما سخره
ل ــسلـيـم ــان مـن ريح وعـني وجـن يعـمل ــون بـني
يديه.
وحفلـت السنـة النبـوية الـشريفـة بذكـر الكثـير
مـن االطعمـة واالشـربـة فقـد كــان (ص) يحب
اللـنب وانه اوصــى بــالــدعــاء عـنــد شــرب اللـنب
حـيث قـال( :اذا اكل احـد طعـامــا فليقـل اللهم
ب ــارك لنــا فـيه واطعـمن ــا خيــرا مـنه واذا سـقي
لبنـا فليقل اللهم بـارك لنا فيه وزدنـا منه فانه
لـيــس شـيء يجــزي مـن الـطعــام وال ـشــراب إال
اللنب).
ومم ــا ي ــروى عـنه (ص) ق ــوله( :مـن داوم عل ــى
الـلحــم اربعـني يـ ــومـ ــا قـ ـسـ ــا قلــبه ،ومـن تـ ــركه
اربعني يوما ساء خلقه).
وق ـ ــوله ( :مـن قـل طعـ ــامـه صح بـ ــدنـه وصفـ ــا
قلــبه) و(ال متـيـتـ ــوا الـقلـ ــوب بـكـثـ ــرة الــطعـ ــام
والشراب) و(ما زين اهلل رجال بـزينة افضل من
عفـ ـ ــاف بـ ـط ــنه ).وق ـ ـ ــوله( :اذا ط ــبخــت قـ ـ ــدرا
فاكثـروا فيها الدبـاء انها تشـد القلب احلزين)
(الـدبـاء :القـرع) و(علـيكم بـالعـدس فـانه يـرق
القلب ويغزر الدمعة).
كـم ــا ان بعــض االطعـم ــة واالش ــرب ــة دخلـت يف
مع ــتقـ ـ ــدات العـ ـ ــرب علـ ـ ــى اسـ ـ ــاس ق ـي ـم ــتهـ ـ ــا
العالجيـة فهي ادويـة يعـاجلـون بهـا امـراضهم
حـيث اوصــى الــرســول الك ــرمي النــاس بقــوله:
(عليكم بـالشفائني العـسل والقرآن) وقد طبق
الـرسول قـوله هـذا يف حيـاته فـقد روي انـه كان
يـشــرب كل يـوم قـدح عـسل ممـزوج بـاملــاء علـى
ال ــريق ،وروي عـن عــائ ـش ــة (رض) انهــا قــالـت:

(ان طبخ االطعمة يتوج  -عبر متلك النار -انتقال
االنسان من حالة الطبيعة الى حالة الثقافة،
فألنيء يتموقع يف جهة الطبيعة ،وهكذا،
فالطبخ والنار يتوجان قدوم الثقافة) العالم
االنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي شتراوس
يف كتابة (النيء واملطبوخ)
(كــان احـب ال ـشــراب الــى رس ــول اهلل العــسل).
وق ــالـت ايـض ــا (ان الـنـبـي ك ــان يحـب احلل ــوى
والعسل).
واشتهــر من اخللفـاء واالمـراء غيـر واحـد من
االكلــة مـنهـم ايــام بـنـي امـي ــة معــاويــة بـن ابـي
سفـيـ ــان وعـبـيـ ــد اهلل بـن زي ـ ــاد واحلجـ ــاج بـن
ي ـ ــوسف الـثـقفــي ،وسلـيـمـ ــان بـن عـب ـ ــد امللـك
واشــتهـ ــر مـن بـنــي العـب ـ ــاس محـمـ ــد االمـني،
وظهـرت ظـاهـرة الـتطـفيل واشهـر الـطفيلـيني
ه ـ ـ ــو ال ـ ـطـف ـيـل بــن زالل واشـعــب بــن ج ـب ـي ـ ـ ــر
وغيرهما.
وال ـ ــى زمــن ق ـ ــريــب ظه ـ ــرت ل ـ ــدى ال ـطــبق ـ ــات
ال ــشعـبـي ــة اصــطالح ــات وم ـسـمـي ــات خ ــاص ــة
بـالذين اعتادوا على املـواظبة يف احلضور على
مــائــدة احــد الـســراة لـيل نهــار فيـطلق عـليـهم
أسـم (العظامة) اي الذيـن ميتصون العظام او
(الـلك ــام ــة) وهـم ال ــذيـن يـت ـصـي ــدون الـلقـم ــة
اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى اص ـ ـطـالح ـ ـ ــات اخ ـ ـ ــرى مـ ـثـل
(الكشمنطية واملردة شورية ،والقصعجية).
كــذلك وجــد عنــد كبـار الـشعــراء (ابن الــرومي
وكـشـاجـم) وصفـا لـبعـض االطـعمــة واملقـاديـر
واملواد املـستعملـة فيهـا وكيفيـة طبخهـا جاءت
باسلـوب شعري سلس رقيق واكثـره بشكل رجز
لـكــي يـ ــسهـل عل ـ ــى ال ـنـ ـ ــاس حف ــظه وتـ ـ ــداوله
واالس ــتفـ ـ ــادة م ــنه يف الـ ـط ــبخ او ال ـت ـنـ ـ ــدر يف
مجالسهم.
ونـال الطبخ خاصة يف القرنني الثالث والرابع
الهجــريـني عنــايــة كـبيــرة من جــانب املــؤلـفني
حتـى جنـد علـي بن يحيـى املنجم وكـان فـيمن
يـجالس اخللفاء واالمير ابراهيم بن اخلليفة
املهدي وابـراهيم بن العبـاس والشاعـر جحظة
وال ـطـبـيـبـني ابـن م ــاسـ ــويه وال ــرازي جن ــدهـم
ج ـمــيع ـ ــا ي ـ ــؤلف ـ ــون ك ـت ـب ـ ــا يف ال ـط ـب ـيـخ بل ان
الفـيلسـوف احمـد بن الطـيب السـرخسـي وهو
مــؤدب اخللـيفــة املـعتـضــد بــاهلل يــؤلـف كتــابــا
للمعـتضـد يف فـن الطـبخ وضعه علـى الـشهـور
وااليام بل يـذكر للـمؤرخ الـشهيـر ابن مسـكويه
كتاب يف تركيب الباجات من االطعمة اتى فيه
مـن اصـ ــول علـم ال ـطـبـيخ بـكل غ ــريـب ح ـسـن
واغلب هـذه الكـتب قـد ضــاعت نـاهـيك عن ان
كـتاب الـتاريـخ والسيـر لم يعطـوا هذا املـوضوع
حـقه من االهـتمــام والتـألـيف بقــدر اعطــائهم
موضوعات السياسة واحلروب واخبار اخللفاء
والسالطني.
ان الثقـافـة املـاديــة هي احـد الفـروع الــرئيـسـة

لعلـم الفــولـكلــور والـتـي هـي صــدى لـتقـنـيــات
ومهـارات ووصفات انـتقلت عبـر االجيـال ولعل
اب ـ ــرز مجـ ــاالت الــثقـ ــافـ ــة املـ ــادي ـ ــة االطعـمـ ــة
واالشـربــة لكــونهــا مكـونـة مـن عنـاصـر مـاديـة
وتعــد بــادوات مــاديــة ،وحتفـظ يف اوان ،وتقــدم
يف اوان وعلى موائد.
واالطعمـة واالشـربــة وثيقـة الـصلـة بـالعـادات
الـ ــشعـبـيـ ــة وبـ ــاالدب الـ ــشعـبـي وب ـ ــاملعــتقـ ــدات
الشعبية وخصوص ًا الطب الشعبي ناهيك عن
صلـتهـا بـالــدين وهـذا دلـيل تــواصل حـضـاري
قــدمي وكمـا عـانـى هـذا املـوضـوع مـن االهمـال
قـ ــدميـ ــا فـكـ ــذلـك الـ ـش ـ ــأن نفـ ـسـه يف الع ـصـ ــر
احلديث.
حـيـث يعـتق ــد اغلـب الـن ــاس العــاديـني ان هــذا
الوضـوع من االمـور التي ال مبـرر لدخـولها يف
نـ ـط ـ ــاق الــبحــث الـعل ـمــي وهــي تـقع يف دائ ـ ــرة
اهتمـام النسـاء وهل يصح لرجل ان يـسأل عن
طـرق طهي الطعام وترتيب املائدة ،بالرغم من
ان البحـث العلمي ال يـفرق بـني الرجـل واملراة،
ناهـيك عن ان كل االخبـاريني من النـساء وكل
املـ ــواصف ــات البـ ــد له ــا مـن عـقلـي ــة ن ـس ــائـي ــة
ت ــسجـلهـ ــا وحتلـله ــا وتـ ــزن كل ج ــزئـي ــة فــيه ــا
مبيــزان العقل الـسلـيم ويــستــوقفنـا يف دراسـة
االطعمة واالشربة التأكيد على ما ياتي:
جمع مــادة عن املــواد الغــذائيــة نفـسهــا ،مكـان
زراعتها تنوعها.
طرق الطهي والتقدمي
االدوات املستخدمة يف الطهي وتناول الطعام
الفروق بني طعام الكبار والصغار
االطعمة واالشربة احملرمة ان وجدت
طعام املناسبات
طرق حفظ وتخزين الطعام
استخدام التوابل
ن ـظـ ــام تـنـ ــاول ال ــطعـ ــام –املـ ــواعـيـ ــد –عـ ــدد
الوجبات الساخنة والباردة
احلل ــوى وامل ـش ــروب ــات وط ــرق عــمله ــا واوق ــات
تناولها
تقدمي الطعام واملشروبات للضيوف
وتـتجلــى اهـميــة دراســة عــادات الـطعــام واداب
املائدة مبا يأتي:
 -1ان املـأكـوالت الـتي يـتنـاولهــا النــاس تنـتهي
بانتهـاء الوجبـة التي تعـد لها اي انهـا تختفي
بحيـث ال يبقــى منهـا اي اثــر ميكـن ان ينـتقل
مـن جيل الـى جـيل فنـحن ال نعـرف االن مـاذا
كـان ابـاؤنـا او اجـدادنـا يـأكلـون اال مـن مصـادر

ثانوية .اما تلك االصناف نفسها ،اما مذاقها،
امــا شـكلهــا فال نــستـطـيع ان نــراهــا بــأنفــسنــا
رؤية مباشـرة واجلزء االكثر دوامـا من مكونات
مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع ال ـ ـطـعـ ـ ـ ــام هـ ـ ـ ــو االدوات واالوان ــي
املـستخـدمـة يف اعـدادهـا فعـلينـا ان نــولي اكبـر
اهتمـام للموضـوعات االكثـر عرضـة لالختفاء
والضياع.
 -2ظه ــور اصنــاف جــدي ــدة من الــوان الـطعــام
وظه ــور م ـظ ــاه ــر ج ــدي ــدة مـن اداب الــطع ــام
يـتـ ــرتـب يف كـثـيـ ــر مـن االحـ ــوال علـ ــى تـ ــاثـيـ ــر
االتصال بثقافات اخرى.
 -3تعــد عــادات الـطعــام واداب املــائــدة ظــاهــرة
اجـتـمـ ــاعـيـ ــة وثــيقـ ــة االت ـصـ ــال بـ ــال ـظـ ــواهـ ــر
االجـتـم ــاعـي ــة االخ ــرى فهـي انـعك ــاس ل ــوضع
االسـرة الـطبقـي وهي صـدى لنــوع املهنـة الـتي
مت ــارسه ــا ال ــزوج ــة او مي ــارسه ــا رب االس ــرة او
كالهـم ــا معــا حـيـث يـتــدخـل ذلك يف حتــديــد
عــدد الــوجبــات ومكــونــاتهــا وطبـيعــة الــوجبــة
ال ــرئيـســة ومتـييــزه ــا عن ال ــوجبــات االخــرى.
وعــادات الطعـام مـن اكثــر الظـواهـر حـسـاسيـة
لعـ ــوامل الــتغـيـي ــر الــتكـن ــول ــوجـي ال ــدائ ــر يف
اجملـتـمع ت ـسـتفـي ــد مـنه وتـت ــأث ــر بـه سلـب ــا او
ايجابا.
 -4ان عادات دورة احليـاة قد تـتكرر مـرة واحدة
يف حيــاة االنـســان لـكن عــادات الـطع ــام متتــاز
بكثـافة ممارستها فهي متارس مرات ومرات يف
اليـوم الواحـد وهي لـذلك حـاضرة يف فـكر ويف
سلوك كل شخص يعيش يف اجملتمع.
 -5ه ـ ــذا امل ـ ــوضـ ـ ــوع اداة مه ـمـ ـ ــة للـكـ ــشف عــن
الفروق البدوية احلضرية من ناحية والريفية
احلضريـة من ناحية اخرى فكثير من اصناف
الــطعـ ــام ومـ ــا يـ ــرتـبــط بهـ ــا مـن عـ ــادات واداب
ممـيــزة بـطـبـيعـته ــا للـبـيـئــة ال ــريفـيــة وهـنــاك
اخرى مميزة للبيئة احلضرية.
 -6ان االهـتمـام بـدراسـة عـادات الـطعـام واداب
املائـدة تلقي الضـوء على تطـور مكانـة املرأة يف
اجملـتمع فـاملـراة هي احملـور الـرئيـس يف ميـدان
اعـداد الـطعــام وتقــدميه وتـلقني الـصغـار اداب
املائدة وهـي التي تقوم بـالدور االكبـر يف تنفيذ
التجديـدات التي تطـرأ على هـذا امليدان ،وهي
الـتي تـؤثـر بـدخـولهـا الـى ميـدان الـعمل العـام
باحداث تعديالت مهمة على حياة البيت ومن
فـيـه ويف مق ــدمـ ــة ذلك ع ــادات الــطع ــام واداب
املائدة.
ك ــذلك ان االهـتـمــام بــدراســة عــادات الــطعــام
واداب املـائــدة تلقـي الضـوء علــى حيــاة النـاس
وعلــى ثق ــافتـهم وتـطــورهــا وتقــودنــا الــى فـهم
الع ـ ـ ــادات الغـ ـ ــذائ ـيـ ـ ــة ال ـتــي ت ــنعـكـ ـ ــس علـ ـ ــى
الـتخـطـيــط الغ ــذائـي ووضع سـي ــاس ــة مـثل ــى
لـترشـيد الـغذاء وبـالتـالي عالج كل العـيوب يف
الـنـظ ــام الغــذائـي للـمجـتـمع مـن اجل حفـظ
الـ ــصحـ ـ ــة الع ـ ــامـ ـ ــة لل ـم ـ ــواط ـن ــني واالرتف ـ ــاع
مبستواها.
اخيـرا ان االهتـمام بـدراسة هـذا املوضـوع املهم
اصبـح واجبا وطـنيا وضـرورة علميـة بسـبب ما
تعـرض له هـذا املـوضـوع مـن اهمـال وتقـصيـر
من جانب الدارسني.

من محاضرات اسبوع املدى
الثقايف

