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مــــن احملــــــــــــرر

أوراق تــــــــــــراثـــــيــــــــــــة

الــصـــــاغـــــة ومجـــــالــيـــــات احلـــــرفـــــة والــــشعـــــر

عـــــــــادل الـعـــــــــامـل

تعـنـي الـصـي ــاغ ــة ،وفق ــا الصـ ــول اللغ ــة(،)1
تـ ـشـكــيل الـ ـشــيء علـ ــى نحـ ــو حـ ـسـن ،وهـ ــذا
مفه ــوم من قــولـهم :صــاغ اهلل تعــالــى فالنــا
ص ــيغـ ـ ــة حـ ـ ـس ـن ـ ـ ــة ،أي خلـقه ،وص ـ ـ ــاغ فالن
الشـيء ،أي هيـأه علـى مثـال مـستقـيم ،فهـو
صائغ وصواغ وصياغ ،والصياغة حرفته.
وهـذا يـعني ان الـصيـاغـة مـرتـبطـة بـالتـذوق
اجلمــالي لــدى االنـســان مبـظــاهــر االشيــاء
ورغبـته يف ان يبـدو جـميال مبـا يـضيفه الـى
م ــظهـ ــره مــن محـ ـسـنـ ــات فـنـيـ ــة ،وهـ ــو امـ ــر
مــرتـبـط بــدوره بــالـتـطــور احلـضــاري الــذي
شهــدته احليـاة العــربيــة حتـى بلغ مـستـوى
رفيعــا يف العصــر العبـاسـي ببغــداد والعصـر
االموي باالندلس.
ويع ـطـيـنـ ــا ابـ ــو ال ـطـيـب الـ ــوشـ ــاء( ،)2وهـ ــو
يــتحـ ــدث عـن زي ال ـظـ ــرفـ ــاء واملـت ـظـ ــرفـ ــات
ببغـداد آنـذاك صـورة بـسـيطـة ،ولكـن معبـرة
عـمـ ــا بلغـته الـصـي ــاغ ــة يف عـص ــره مـن دق ــة
وت ـن ـ ــوع وازده ـ ــار ،ح ـيــث يق ـ ــول :ومــن زيهــن
املعلوم يف لبس احللي املنظوم لبس مخانق
ال ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ـفــل اخمل ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراســل()3
الـكـ ـ ــافـ ـ ــوروالع ـن ـبـ ـ ــر ،والـقالئـ ـ ــد املفـ ــصلـ ـ ــة،
واملعاذات اخملرمـة بشرابـات الذهب املـشبكة،
والبـلور الـنقي ،وحب الـلؤلـؤ السـري واحلب
االحمــر والكــاربــا االصفــر ،وســائ ــر صنــوف
الـيـ ــاقـ ــوت واجلـ ــوهـ ــر ،ويـن ـظـمـن بـ ــاحلـب،
وصـن ــوف اجل ــوه ــر كـ ــرازنهـن( ،)4ويـنق ـشـن
بــاالبــريــسم وال ــذهب عـص ــائبـهن ،ويـتخــذن
اخل ــواتـيـم املق ــرن ــة واملـن ــاقـي ــر( )5املـطـبق ــة
بف ـص ـ ــوص ال ـي ـ ــاق ـ ــوت االح ـم ـ ــر ،وال ـ ــزم ـ ــرد
االخ ـضـ ــر واالسـمـ ــاجنـ ــونــي ،واالصفـ ــر وال
يح ـ ـســن بهــن الــتخ ـتــم ب ـ ــامل ـي ـن ـ ــا والـعقــيق
والفـضــة واحلــدي ــد واملل ــوح( )6والفـيــروزج،
والـبجــاذي ،واملـســانـيح( ،)7وذلك مـن لبـس
الـرجال واالماء ،وليـس من لبس متـظرفات

احــد الـصــاغــة يـنـظـم مـصــوغ ــاته يف مـنـطق ــة الك ــرادة  /بغــداد  ..مـن االرشـيف

النساء..
ويعـنـي هــذا الـتـنــوع يف احللـي واجملــوهــرات
آن ــذاك كـث ــرة الـص ــاغ ــة واصـن ــافهـم يف ذلك
العصر ،االمـر الذي اقتـضى ان تكـون هناك
ضـوابط تـنظم اعمـالهم الفنـية والتجـارية،
وه ــذا ك ــان يـفعـله احملـت ـسـب ال ــذي يـنـبغـي
علـيه كـم ــا ي ــذك ــر ابـن ب ـس ــام( ،)8ان يع ــرف
علــيهـم عـ ــريفـ ــا ثقـ ــة ب ـصـيـ ــرا بخـيـ ــانــتهـم
يـجعـلهــم يعــمل ـ ــون يف ام ـ ــاكــن مـك ـ ـش ـ ــوف ـ ــة
للـزبـائـن منعــا للغـش والـسـرقـة ،وكـان علـى
الـصــائغ ان يـسـلم الــزبــون شـيئــا قـليـال من
جـ ـسـم مـ ــا سـبـكه عـنـ ــد فـ ــراغه ممـ ــا يـ ــريـ ــد
صيــاغـته فـمت ــى وقع شك او تـهمــة ،رجعــوا
الـ ـ ــى ذلـك ال ـيـ ـ ـس ـيـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي مع صـ ـ ــاحــب
الــصيــاغ ــة .كمــا ك ــان من الــواجـب ان يكــون
بيد كل واحد من الطرفني خط يشرح حال
م ــا اتـفقـ ــا علـيـه ،ووزنه لـيـ ــرجع الــيه مـت ــى
احتيج اليه.
وكـ ــان عل ــى سـب ــاكــي الف ـض ــة ان ال يـبــيع ــوا

اخل ـبــث ال ـ ـ ــذي يخ ـ ـ ــرج لهــم م ــن الفـ ـضـ ـ ــة
ل ـ ـس ـبـ ـ ــاكــي ال ــنح ـ ـ ــاس ،النه ــم اذا خلـ ـطـ ـ ــوه
بــالـنح ــاس عنــد سـبكه صــار الـنحــاس مـثل
الزجـاج فينكسـر اذا سقط من يـد احد ،وان
كان يف هاون انخسف بسرعة.
لـكن الـصــاغــة لـم يكــون ــوا جمـيعــا بــالـطـبع
مجـرد حرفيـني ميكن ان تدفعهم الـرغبة يف
الك ـسـب او االثــراء ال ــى الغــش واالحـتـيــال،
فق ــد ك ــان مــنهـم فـقهـ ــاء ولغ ــوي ــون وادب ــاء
يتـرفعـون عن مثـل هذه املـمارسـات املنحـطة
التي وضعت لردعها مثل تلك الضوابط.
وابرز هؤالء املثقفني الصاغة الذين عرفتنا
بهـم كتـب التــراث املنـشــورة االديب الـشـاعـر
احلسن بـن رشيق القيـرواني ،صـاحب كـتاب
(العمـدة) الشهيـر .وكانت( )9صـنعة ابيه يف
بلــده احملمـديـة بــاملغـرب الـصيـاغــة ،فعلـمه
ابــوه صنـعته ،وقـرأ االدب بــاحملمـديـة ،وقـال
ال ــشعـ ــر ،وتـ ــاقــت نف ــسه الـ ــى الـتـ ــزيـ ــد مــنه
ومالق ــاة اهل االدب ،ف ــرحل ال ــى القـيــروان،

واشتهر بها ،ومن شعره:
يف الناس من ال يرجتى نفعه
اال اذا مس بأضرارِ
كالعود ال يطمع يف طيبه
اال اذا احرق بالنار
ومــنهــم محـمـ ــد بــن مخـتـ ــار شـ ــرف الـ ــديـن
احل ــنفــي ،الـ ـ ــذي كـ ـ ــان ،ك ـم ـ ـ ــا وصفـه صالح
الــدين الـصفــدي( ،)10جيــد الــذهـن يعــرف
الـهنــدس ــة جيــدا وله يــد طــولــى يف الهـيئــة
واحلـسـاب ،وكـان يف االصل صـائغـا وتـسـلط
بـالـصيـاغـة علـى معـرفـة كتـاب احلـيل لبـني
مـ ــوسـ ــى فـكـ ــان ي ـصــنع مــنهـ ــا بـيـ ــده اشـيـ ــاء
غريبة ،وكان يحب االدب.
ومــنهــم اب ـ ــو ع ـب ـ ــد اهلل ش ـمـ ــس ال ـ ــديــن بــن
الـص ــائغ الـنح ــوي االديـب( )11ال ــذي ب ــرع،
كـمـ ــا يق ــول احل ــافــظ ال ــذهـبـي ،يف الـن ـظـم
والنثر ،وكان له حانوت بالصاغة ،وكان يقرأ
ف ــيه ،ولـه نح ـ ـ ــو االلف ب ـيــت يف الـ ـص ـن ـ ـ ــائع
والفنـون ،ومن شعره الـذي يتشـوق فيه وهو

11

افكار يف الدراسة الشعبية

مبصر الى دمشق:
أشتاق منك منازال لم انسها
اني ،وقلبي يف ربوعك ،موثق
طلل به خلقي تكون اوال
وبه عرفت بكل ما اتخلق
أدمشق ال بعدت ديارك عن فتى
أبدا اليك بكله يتشوق
انفقت يف ناديك أيام الصبى
حبا وذاك أعز شيء ينفق
ورحلت عنك ولي اليك تلفت
ولكل جمع صدعة وتفرق
وكـان للشعـراء ما يقـولونه يف الـصاغـة ،كما
يف غيـرهم من اهل احلـرف ،حيـث يضمـنون
اشعــارهم علـى سـبيل الـتظـرف او الـدعـابـة
صورا ومفردات من عالم احلرفة ،كما يقول
شه ــاب ال ــديـن احـم ــد بـن محـم ــد ال ــزيـنـي
اجلعفري يف صائغٍ(:)12
بأبي صائغ مليح التثني
بقوام يزري بخوط البان
أمسك الكلبتني يا صاح فاعجب
لغزال بكفه كلبتان
وقول االخر(:)13
كلفي بظبي صائغ كالبدر يف جو السماء
سكر احملب بريقه وغدا ميوه بالطالء
االشارات:
()1القاموس احمليط 114/3
()2املوشى 187
( )3املـ ــراسـل :قالئـ ــد طـ ــويلـ ــة فــيهـ ــا اخلـ ــرز
وغيره.
()4الك ــرازن :جـمع ك ــرزن وه ــو ت ــاج مـ ــرصع
بالذهب واجلوهر.
()5املنــاقيـر واحـدهــا منقـار وهــو من اخلف
مقدمه ،املطبقة :املغطاة.
()6امللوح :نوع من احلجارة الكرمية.
()7املسناح :هو من السنيح أي الدر.
()8نهاية الرتبة يف طلب احلسبة 106
()9العمدة 10/1
()10الوايف بالوفيات 14/5
()11بغية الـوعاة  84/1والوايف بـالوفيات /2
363.
()12الوايف بالوفيات 21/8
()13احلسن الصريح 28.

باسم عبد احلميد حمودي
ي ـ ــرك ـ ــز غ ـ ــوغ ــن علـ ـ ــى تلـك الـعالق ـ ــة
امل ـسـتـم ــرة واملـت ــداول ــة بـني االن ـس ــان
واحملـســوســات املـسـتخــدم ــة من قـبله
وتعد اللغـة محسـوساً متـداوالً بسبب
تك ــرار االسـتخ ــدام وتـط ــوره مـن لغ ــة
الطـفل الى اللغـة االرقى حـيث يتعلم االنـسان
التـراكيـب اجلديـدة للكلمـات ومعـانيهـا بتـطور
ادراكـه ثــم ثـق ـ ـ ــاف ـتـه ل ـ ـ ــذا ت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــذ األلـف ـ ـ ــاظ
املستخدمـة دراميتها عن طرق نطقها املتعددة
يف حـ ـ ــاالت الـ ـ ـس ـ ـ ــرور والغـ ـضــب واالس ـت ـنـكـ ـ ــار
والعـطف علــى الغيــر مثـل استخـدامــات كلمـة
(تفـ ــضل) امل ــتعـ ـ ــددة ،وتـ ـ ــأخـ ـ ــذ اشـكـ ـ ــال اآلالت
واألدوات عنــد االستخــدام صيـاغــات مخـتلفـة
حسب ادراك االنسـان واستيعابـه قدرة آلة مثل
السكني التي يستخدمـها االنسان للتقطيع أو
لـلقتل أو للدفاع عن النفـس واستخدام املذياع
ل ـسـم ــاع امل ــوسـيق ــى أو امل ــوعـظ ــة أو األخـب ــار أو
جملـرد الـضجـيج أو للـخالص من تـوتــر داخلي
وهكــذا ،وكل ذلـك عن االسـتخــدامــات االخــرى
لآللــة واألداة ان عـملـيــة حـص ــر وحتلـيل املــواد
واملنـطـوقـات والـوســائل الـصنــاعيـة والــزراعيـة
الـتـي حتـيــط ب ــاالن ـس ــان مـن خالل ح ـضـ ــارته
عــملـيـ ــة مـثـقلـ ــة بـ ــالـكـثـيـ ــر مـن الــتفـ ــاصــيل
واالسـتـنـت ــاجـ ــات ،لكـن ال ــوص ــول ال ــى نـتـ ــائج
حتلـيلـي ــة خ ــاص ــة بـكل ن ــوع ي ـسـت ــدع ــى دراي ــة
بثقـافـة االنـسـان االجـتمــاعيـة ومـستــوى وعيه
وف ـ ـ ــرز ودراس ـ ـ ــة أن ـ ـ ــواع احل ـ ـ ــرف واحل ـ ـ ــرف ـيــني
واســتخـ ــدامـ ــات كل حـ ــرفـ ــة الدواتهـ ــا واالدوات
االخـرى التي تـشتـرك بهـا مع االخـرين ،وذلك
ي ـسـت ــدعـي خـب ــرة ثق ــافـي ــة عـمـيق ــة ميـتلـكه ــا
الدارس الـشعبـي ويسـتدعـي توفـير املـال الالزم
للـتـن ــوع ل ــدراس ــة م ــا ح ــول االن ـس ــان مـن ه ــذه
الـوسـائل واالدوات واالغـراض وحـسـبنـا هنـا ان
ننبه وان نـدعو الـى عمل علمـي منتج من اجل
بـنـ ــاء ثق ــافـ ــة شعـبـيـ ــة تعـتـمـ ــد عل ــى احل ــال ــة
اإلنسـانيـة لالنسـان وعالقته بـاللغـة وباألدوات
ال ــثقـ ـ ــاف ـيـ ـ ــة االخـ ـ ــرى واالدوات واآلالت ال ـتــي
يعتمدها اجملتمع.

االبـــــــــــــــــــداع والـــــــرتاث الــــــــــــــشــعـــــــبـــــــي
محـمـــد اجلـــوهـــري

التــراث الشـعبي هـو مـوضـوع الـدراسـة يف
علم الفـولكـلور ،وهـو يتنـاول هذا الـتراث
يف نشـأته وخصائصه ،ثـم يف حركته على
امتـداد الـزمـن (البعــد التـاريـخي) وعلـى
رقعـ ــة املـكـ ــان (الــبعـ ــد اجلغـ ــرايف) وعلـ ــى
اخلـ ـ ـ ــريـ ــط ـ ـ ــة االج ـتــم ـ ـ ــاعــي ـ ـ ــة (ال ـبـع ـ ـ ــد
االج ـتــمـ ـ ــاعــي) ويف ع ـمـقه ال ــنف ـ ـســي يف
نف ـ ــوس مم ـ ــارســيه ومـ ـ ــدى تع ـبــي ـ ــره عــن
شخـصـيــة اجلـمــاعــة (الـبعــد الـنف ـسـي).
تـلك هي اهـم التـســاؤالت التـي يطـرحهـا
دارس الفـ ــولـكلـ ــور بــصـ ــدد أي مـ ــوضـ ــوع
شعبي يدرسه.
وامل ــوض ــوع ــات ال ــشعـبـيـ ــة املك ــونـ ــة له ــذه
التــراث تـتعــدد وتـتنــوع مبقــدار خـصــوبــة
الثقـافـة اإلنـسـانيـة ،ولكـننــا اتفقنـا علـى
تقـ ـسـيـم مـ ــوضـ ــوعـ ــات الـ ــدراسـ ــة يف علـم
الف ــولـكل ــور ال ــى األدب ال ــشعـبـي وفـن ــون
احملـاكـاة ،والعــادات والتقــاليـد الـشعـبيـة،
واملـعتقـدات واملعـارف الـشعـبيــة ،والفنـون
الشعبية والثقافة املادية.
هــذه هي أبـواب الـدراسـة الــرئيـســة وتلك
هــي اهــم الــتـ ــس ـ ــاؤالت ال ـنــظ ـ ــري ـ ــة ال ـتــي
يحـاول املنهـج القاء الـضوء علـيها ،فـأين
منها قضية االبداع؟
ان الصـق الصفـات بـالتـراث الـشعبـي هي
صفة التقلـيدية أو الشيوع أو الشعبية أو
الــتكـ ــرار ،وق ــد انـتهـيـن ــا يف كـت ــابـنـ ــا علـم
الفــولكلـور (اجلـزء األول ،ص )87الـى ان
دارس الفولكـلور املعاصـر يهتم بكل شيء
يـنــتقل اجـتـم ــاعـيـ ـاً مـن االب ال ــى االبـن،
ومن اجلـار الـى جـاره مــستـبعــداً املعـرفـة
املـكتــسبـة عـقليـاً ،سـواء كـانـت متحـصلـة
بــاجملهــود الفــردي ،أو مـن خالل املعــرفــة
املـنـظـم ــة وامل ــوثق ــة الـتــي تكـت ـسـب داخل
املـؤسـسـات الـرسـميـة كـاملـدارس واملعـاهـد
واجلامعات واالكادمييات وما اليها.
يتــرتب علـى هـذه الـزاويـة مـن النـظـر ان
نقرر ان اجملـتمع وقوة التقالـيد تعتمدان
عل ـ ــى ال ـتـلقــني أو ال ـتـك ـ ــرار أو احمل ـ ــاك ـ ــاة،
وتهـدفـان الــى حتقيق الـشيـوع واالنـتشـار
واسـتمــرار الـعنـصــر نفـسه (الــذي نـصفه

بالـشعبـية) ولـذلك يصـبح اجملتمـع وقوة
التقــاليـد قــوى محـافـظـة ال قـوى ابـداع،
قـ ـ ــوى اسـتـم ـ ــرار ال ق ـ ــوى خـلق وتـ ـشـكــيل
وتعديل لهذا التشكيل.
واسـتطـراداً لهــذه النـقطــة يتـضح بجالء
ان حـظ قـضــايــا ومــشكالت االبــداع البــد
وان يكـون محــدوداً بني اهـتمـامـات دارس
الفـولكلـور يف املـرحلـة الـرومـانـسيـة ،لقـد
اكـتف ــى الفــولـكلــوريــون يف تـلك امل ــرحلــة
املتقـدمة مـن مراحـل البحث علـى تأكـيد
صفـة الشعـبية وارتبـاط التراث بـالشعب،
وحتقيق ذلك من خالل التمسك بوجهة
النظـر القائلة ان الشعـب هو الذي يبدع،
هـو الذي يـنتج تراثه ،يعـبر به عن واقعه،
وعــن آم ـ ــاله ومـ ـشـكـالته وت ـطـلع ـ ــاتـه الخ
هكذا دون تدقيق أو تعقيد.
ويف خ ـضـم ه ــذا احلـم ــاس ال ــروم ــان ـسـي
للشعـب رفض أصحاب هـذا الرأي الـنظر
الـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـع ــب بـ ـ ـ ــوصـفـه مـ ـ ــسـ ـتـقـ ـبـالً أو
م ـسـتهـلكـ ـاً للعـنــاصــر املــدروســة امل ـسـمــاة
بـالـشعـبيــة ،أو النـظـر الـيه مـثالً بــوصفه
مكانـاً تتجمـع فيه بقايـا و رواسب “تراث“
نازل من طبقات عليا.
تـلك ك ــانـت مـ ــرحل ــة اول ــى يف عـم ــر ه ــذا
الـعلــم امــتـ ـ ــدت علـ ـ ــى رقعـ ـ ــة واسع ـ ــة مــن
القـرن التـاسـع عشـر كـان الـدارسـون فيهـا
مـشغــولني بـالـثقـافـة الـشعـبيــة أكثــر من
ان ــشغ ـ ــالهـم بـ ــال ــشعـب ،وكـ ــان االهـتـمـ ــام
بــالعنـاصـر أو املـأثـورات الـشعـبيـة طــاغيـاً
على االهـتمام بـصانعـيها ،كـانت القـضية
تـأكيد مـوضوع العلم ومـادته دون االجتاه
الـى خــوض بحـار عـميقـة أو الـدخـول يف
متـاهات غير مـأمونة بطـرح تساؤالت عن
ديناميات انتاج هذه العناصر وتداولها.
وس ــوف يتـضح فـيمــا بع ــد يف ثنــايــا هــذه
الــورقــة ان علـم الف ــولكلــور قــد جتــاوز يف
تـطـوره هــذه النـظــرة املغـرقــة يف تبــسيـط
الـواقع ،بحـيث اصبحـت النظـرة متـوازنـة
الى التـراث والى الـشعب الذي يـنتج هذا
الـتـ ــراث مــن خالل افـ ــراد مـبـ ــدعـني ومـن
خـالل املـ ـ ـس ـتـهـلـكــني ايـ ــضـ ـ ـ ـاً (وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا
ستتناوله الفقرة ثانياً مفصالً).
ولـكن بـعض الـدراســات املعـاصــرة يف علم
الفـولكلور قـد اهتمت بـتركيـز النظـر الى
مـ ـيـل ال ـ ـ ــذوق الـ ـ ـشـع ــب ــي ال ـ ـ ــى الـ ـتـك ـ ـ ــرار
والـتـنـمـيـط وت ــوحـي ــد الـص ــور واالشك ــال
خـ ــاصـ ــة يف ع ــالـم الفـن ــون الـت ــشكـيلـي ــة،
وهنــاك دراســات عــديــدة ق ــدمت شــواهــد
علـى هـذا امليل الـى التكـرار ،والـتقليـد يف
دنيـا العادات والتقـاليد .ولقـد اخترت يف

الـفق ـ ــرة اوالً مـن ه ـ ــذه ال ـ ــورق ـ ــة االش ـ ــارة
بـسـرعـة الــى تكنـيك التـشـكيل بـالقـوالب
(الـشــابلــون) أو الفــورمــة ب ــوصفه صــورة
مـعبــرة عن املـيل الـشعـبي الــى الـتنـميـط
والـ ــتـ ـ ـ ــوح ــيـ ـ ـ ــد ،ودلـ ـيـالً عـلـ ـ ـ ــى الـ ــطـ ـ ـ ــابـع
الـالشخ ـصــي للــتعـبـيـ ــر الفـنـي ال ــشـ ــائع
واجتـاها مضـاداً أو معاكسـاً لالبداع ،فمع
ان حـديـثنــا هنـا هــو عن االبــداع والتـراث
اال انــن ـ ــا ن ـ ــرى ان االجت ـ ــاه ـ ــات امل ــض ـ ــادة
لالب ــداع يف التــراث متـثل جــزءاً ضــروري ـاً
ومهماً من املوضوع.
كـان من الـطبـيعي بعـد استقـرار مـوضـوع
العلـم واضـط ــراد االعـت ــراف به ان يــتجه
البـاحثون الى االنشغـال مبفهوم الشعب،
أو طـ ـ ــرح الــتـ ــسـ ـ ــاؤل عــن صـ ـ ــاحــب هـ ـ ــذه
الثقـافـة الـشعـبيــة التـي يتخـذهـا هـؤالء
الناس موضوعاً لبحثهم (وصانعها).
ولق ــد قــطع الـبحـث عـن ه ــوي ــة الــشعـب،
ص ـ ـ ــاح ــب ال ــت ـ ـ ــراث وم ــب ـ ـ ــدعـه وح ـ ـ ــامـلـه
واحملافظ عليه ،شوطـاً بعيداً استطاع ان
يـقـ ـ ـ ــودنـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــى حـل وسـ ــط (ان ش ــئ ــنـ ـ ـ ــا
التبسيط) يقول هذا احلل:
ان الشـعب من الـبشـر -بــوصفه جمـاعـة-
ال ميكـن ان يـنـتج عـنــصـ ــراً معـيـنـ ـاً ،فـكل
عنصـر من عنـاصـر التـراث التي نـدرسهـا
الب ــد وان يكــون مـن صـنع اف ــراد بعـيـنهـم
وس ـ ـ ــواء اك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا الــت ـ ـ ــراث ن ـ ـ ــازالً (أي
مـصـنــوع ـاً يف الـطـبق ــات االعلــى) أم مـن
انتــاج الـطـبقــات ال ــدنيــا ،فه ــو يف جمـيع
االحـ ــوال مـن صــنع آحـ ــاد االفـ ــراد ،وقـ ــد
يتـسنــى لنــا التعـرف علـيهم وحتـديــدهم
يف احيــان قليلـة ،ولكـننـا قـد ال نـستـطيع
الـ ــوقـ ــوف علــيهــم يف اغلـب االحـ ــوال ،وال
عـجـ ــب يف ذل ــك فـقـ ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ـ ــر عـلـ ــم
الف ــولـكلـ ــور عل ــى ان مـجه ــولـي ــة مـ ــؤلف
العـنــصـ ــر الـ ــشعـبـي أو مـبـ ــدعـه ال تعـنـي
بـالضـرورة ال شخـصيـة العـنصـر املـدروس
(كـمـ ــا انه ــا التعــد شــرط ـاً لــشعـبـيــة هــذا
العنصر).
ولـكـن دورة حـي ـ ــاة العـنــصـ ــر الـ ــشعـبـي ال
تـكتـمل اال اذا اوضـحنــا وجهــة نـظــر عـلم
الف ــولـكل ــور الـتـي تـبـني ان ال ـشـيء ال ــذي
يـرتـبط بـاجلمـاعــة الشـعبيـة هــو تلقي أو
اعـ ـ ــادة انــتـ ـ ــاج أو تـكـ ـ ــرار هـ ـ ــذا العــن ــصـ ـ ــر
الـثقــايف ،فهــذا الـتلقـي والتــداول ال يـتم
اال يف جمـاعة ومن هنا جند يف الغناء ان
ت ـ ــأل ــيف الــن ــص هـ ـ ــو اجله ـ ــد االب ـ ــداعــي
الفردي ،ولكـن الغناء هـو الشيء املـرتبط
باجلماعة ،فهو الفعل اجلماعي.
وعلـ ـ ــى نقـيــض الـنــظـ ــرة الـ ــرومـ ــانـ ـسـيـ ــة

السـابقـة يف علم الفـولكلـور جنـد ان هـذا
املــوقف يخـرج االبــداع الفــردي من دائـرة
الـتقاليد ،ويضعه أياً كان موقعه يف دائرة
الفـردية ،فـالفرد يـبدع مـتأثـراً مبجتمعه
وتـراثه ،ولكنه ال يـبدع اال بـقدر انفـصاله
وابـتعــاده عـن هــذا الـتــراث ،هـنــا جنــد ان
اجملتمـع (احملافـظ التقلـيدي) يـوضع يف
مواجهة الفرد (املبدع اجملدد)!
وســوف نخصـص الفقـرة ثـانيـاً للحـديث
عـن االف ــراد املـب ــدعـني مـن الــشعـب ،وعـن
منـ ــاذج وحتفـظ ــات ح ــول هـ ــذه القـضـي ــة
مكـتفـني ب ــاي ــراد اخلـط ــوط الع ــام ــة دون
اخلوض يف التفاصيل.
وهــنـ ـ ــاك بع ـ ــد ث ـ ــالــث لقـ ـضــي ـ ــة االب ـ ــداع
والتــراث الـشـعبـي ال يتـصل ب ــانتــاج هــذا
التراث وامنا يتعلق باستخدامه وتداوله،
ذلك هـو اسـتلهـام بعـض عنـاصــر التـراث
الـشعبي وتـطورهـا بواسـطة فـنانـني افراد
م ــب ـ ـ ــدع ــني ب ـ ـ ــوصـفـه ص ـ ـ ــورة م ــن ص ـ ـ ــور
التجـديـد واالبـداع يف التــراث الشـعبي أو
بـ ــوصـفه انـت ــاجـ ـاً فـنـيـ ـاً رسـمـي ـ ـاً يخــضع
ملقــاييـس ومعــاييــر الفن (الــرفيع) وهـذا
الـبعد لن تـستغرق هـذه الورقـة يف عرضه
طويالً.
ان عـمليــة انتــاج التـراث وتـداولـه وتغيـره
عــملـيـ ــة مـ ـسـتـمـ ــرة مـنـ ــذ بـ ــدء اخللــيقـ ــة
ومـسـتمــرة الــى االبــد ،طــاملــا هنــاك بـشــر
يـولدون ويـتفاعلـون ،ولكنه قـد يحدث يف
بـع ـ ــض م ـ ـ ـ ــراحـل ال ــت ـ ــط ـ ـ ـ ــور ان تـ ـتـخ ـ ـ ـ ــذ
ال ــتغ ـيــيـ ـ ــرات شــكل املـ ـ ــوج ـ ـ ــة ،وال نقـ ـ ــول
امل ــوضـ ــة ،فهـي اق ــوى ع ــوداً مـن امل ــوض ــة،
وشــروط وجــودهــا ابق ــى واكثــر جتــذراً يف
البنـاء االجتمـاعي الثقـايف احمليط ،ومن
هنا قـد يتعني علينـا ان نتوقف عـند هذه
الـظـاهـرة ونـضــرب لهـا مـثالً بـاخلـرافـات
الـعل ـمــي ـ ــة ب ـ ــوصـفه ـ ــا شــكالً مــن اشـك ـ ــال
التـطــويــر أو جتــديــد التــراث يف اجملتـمع
الصناعي املتقدم.
وسـنح ــاول ان نـتـنـ ــاول كل بع ــد مـن ه ــذه
االبعاد االربعة بشيء من التفصيل ،لكي
نــوفــر اســاس ـاً نـظــري ـاً للـمنــاقـشــة واطــاراً
عـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـاً لـلـ ـبـح ــث يف املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع أمـالً يف
التوصل الى مرتكـزات مشتركة ،ميكن ان
تقــود العـمل الـبحـثي الــى املــوضــوع ،وان
تكون يف الـوقت ذاته حتت بـصر الفـنانني
املـب ـ ــدعـني ال ـ ــذيـن ق ـ ــد يهــمهـم ت ـ ــأصــيل
جت ـ ـ ــاربه ــم الف ـنــيـ ـ ــة بـ ـ ــالـ ـ ــوق ـ ـ ــوف علـ ـ ــى
ابعادهااملوضوعية.
أشــرنــا الــى ان الـصق الـصفــات ب ــالتــراث
الـشعبـي هي صفـة الـتقليـديـة أو الـشيـوع

أو الشعـبية أو الـتكرار ،وكـيف ذهب بعض
رواد الف ــولـكلـ ــور االوائل ،مــثل ه ــوفـم ــان
كـ ــرايـ ــر ،الـ ــى حـ ــد الـ ــزعـم بـ ــأن الـ ــشعـب
يـسـتهلـك التــراث وال ينـتجه ،وان القـدرة
الــشعـبـيــة هـي قــدرة علــى تــداول الـتــراث
واحملـ ـ ـ ـ ــاف ـ ــظـ ـ ـ ـ ــة عـل ـ ـيـه .ولــكـ ــن ال ـ ـبـحـ ــث
الفـ ــولـكلـ ــوري اسـتــطـ ــاع كـمـ ــا احملـنـ ــا ان
يتجاوز هذا االندفاع.
ولكـن تبقـى مع ذلك ضـرورة االشـارة الـى
االستمـرار والتكرار التي ينـطوي عليهما
مفهـوم التـراث .ولقـد اهتـم بعض علـماء
االركـيــولــوجـيــا (االم ــريكـيـني) اهـتـمــام ـاً
خـ ــاص ـ ـاً مبـفهـ ــوم الـتـ ــراث ،وانــتهـ ــوا الـ ــى
تـع ـ ـ ــريـف ـ ـ ــات اف ـ ـ ــادت م ـنـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
االثنولوجية افادة كبرى ،ولقد ادرج ماك
جـ ـ ـ ـ ــريـجـ ـ ـ ـ ــور حت ــت مـفـهـ ـ ـ ـ ــوم ال ــتـ ـ ـ ـ ــراث:
اخلـصــائــص البـشــريــة الـعمـيقــة اجلــذور
على نحـو أو آخر ،أي االجتـاهات الـثابـتة
أو الـطــرق الثــابتــة يف أداء األشيــاء الـتي
تـتنـاقل مـن جيل الـى آخـر ،يف حني جنـد
ج ـ ـ ــوجــن Gogginال ـ ـ ــذي يـ ـ ـس ـتـخ ـ ـ ــدم
مصـطلح التـراث الثـقايف االكـثر حتـديداً
جنـده يعرف الـتراث بـانه “أسلـوب متمـيز
مـن أسـ ــالـيـب احلـيـ ــاة ،كـمـ ــا يــنعـك ــس يف
مخـتلف جــوانـب الـثقــافــة ،ورمبــا ميـتــد
خالل فتـرة زمـنيـة معـينــة ،وتظهــر عليه
التـغيــرات الـثق ــافيــة ،ورمب ــا ميتــد خالل
فــتـ ـ ــرة زم ـنــيـ ـ ــة مع ـيــن ـ ــة ،وتـ ــظهـ ـ ــر عل ــيه
التـغيـرات الـثقــافيـة الـداخـليــة العـاديـة،
ولكـنه يتـميـز طـوال تلـك الفتـرة بـوحـدة
اســاسـيــة م ـسـتـمــرة (محـمــد اجلــوهــري،
ح ـسـن الــش ــامـي ،ق ــام ــوس مـصــطلح ــات
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ولقـ ــد اهـتـم أريـك ــسـ ــون بـ ــإبـ ــراز ال ــصفـ ــة
الـتقليـديــة للثقـافــة الشـعبيـة ،مـؤكـداً ان
الـثقــافــة الــشعـبيــة هـي نفــسهــا الـثقــافــة
الـتقـليــدي ــة احليــة ،وإزاء اخـتالف درجــة
الــتقلـي ــدي ــة بـني ثق ــاف ــة واخ ــرى ،ي ـشـي ــر
اريكسون الى انه كـلما كانت الثقافة أكثر
بدائيـة كانت أكـثر تقليـدية ،ولـهذا يصف
الثقـافة الـشعبيـة بانهـا تقليـدية أسـاساً،
إذا ما قورنت بثقافة أكثر تقدماً.
ويالحــظ عـالوة علـ ــى هـ ــذا ان الــثقـ ــافـ ــة
الـتقلـيــدي ــة تعـنـي ثقــافــة اجـتــازت فـتــرة
معيـنة مـن الزمـن يف الشكـل نفسـه الذي
ت ــظه ـ ــر به وي ـ ــؤك ـ ــد اريـك ــس ـ ــون عل ـ ــى انه
“يحــسن عــدم اضفــاء صفــة الـتقـليــديــة
ب ــوصفه ــا اصــطالحـ ـاً ف ــولـكل ــوري ــا ،عل ــى
الظـواهـر الـتي ال يثـبت انهـا ظلت بـاقيـة
ملدة جيلني أو ثالثة أجيال يف االقل“.

غيـر ان الـتقليـديـة ميكـن ان تتحـول الـى
مــوقف عــاطـفي مـن التــراث ،بل تـتحــول
الـى االقـتصـار العــاطفي علـى التـراث ،أو
االســتع ـ ــداد الــبـ ــشـ ـ ــري للـ ـ ــوالء للــت ـ ــراث
(وخـاصــة املعتقـدات الـتقليـديـة) ويـطلق
فـايس عـبارة االميـان بالـتراث أو االلـتزام
ب ـ ــالــتـ ـ ــراث عل ـ ــى ذلـك املـ ـ ــوقف ال ـ ــروحــي
الفكري عنـد االنسان الذي يعـد شيئاً ما
أو فعالً مـا أو أي مظهـر قيمـاً و سليـماً أو
صحيحـاً جملـرد انه ينـتمـي تقليـديـاً وانه
متوارث ضمن دائرة معينة.
إال ان درجـة الـتقليـديـة تختـلف اختالفـاً
بـيـن ـ ـاً مــن مجـتــمع آلخـ ــر ،وهـنـ ــاك مــيل
واضح الـ ـ ــى ازديـ ـ ــاد ال ـتـقلــيـ ـ ــديـ ـ ــة لـ ـ ــدى
جمــاعــات الفـالحني ال ــزراعي ــة أكث ــر من
اجل ــم ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات االخ ـ ـ ـ ــرى ،ذلــك ان تـلــك
اجلـماعـات التقلـيديـة تعتمـد علـى منط
احلـي ــاة امل ـســتقـ ــر قلــيل امل ــرون ــة يف ه ــذه
الـ ــب ــي ــئ ـ ـ ـ ــة ،وي ـ ـ ـ ــذه ــب الـ ـبـع ـ ــض ال ـ ـ ـ ــى ان
الـتقلـيــديــة غــالـب ـاً م ــا تكــون مـصحــوبــة
باجتاه سياسي محافظ.
ولكن بعيـداً عن املضامـني االيديولـوجية
التـي ميكن حتـميلهـا ملفهـوم الـتقليـديـة،
والــى جــانـب الـتـص ــور العــام عـن الـتــراث
الشعبي كتراث تقلـيدي ،فان هناك كثيراً
من الـعمـلي ــات واآلليــات والــوســائل الـتي
تقوم على التقليد والتكرار والتنميط.
ومـن االمثلــة الطـريفـة علــى ذلك نـشيـر
الــى منـط الــرواة املـلت ــزمني ب ــالنـصــوص
التـزامـاً صـارمـاً ،والـى ظـاهــرة التـشـكيل
بالقوالب (الشابلون).
فـبالنسبة للرواة تعـرفنا الدراسات بنمط
مـن ال ــرواة ال ــذيـن يلـت ــزم ــون بـنــص ــوص
الروايات التي يحفظونها التزاماً صارماً
كل ال ــصـ ـ ــرام ـ ـ ــة ،فهــن ـ ـ ــاك رواة يحـكـ ـ ــون
احلكـايــة بنـصهــا نفـسـه كلمــة كلمــة كمـا
سـمعــوهــا ممن قـبلهـم ،بحـيث تــستـشعــر
مــنهـم ح ـ ــرصـ ـ ـاً ب ـ ــالغـ ـ ـاً ي ــصل ال ـ ــى ح ـ ــد
تق ــديــس الـكلـم ــات ،ف ــإذا احــس اح ــدهـم
بــانه أخطــأ أو التبـس عليه األمـر تـوقف،
واعـمل ذاك ــرته ،واسـتع ــاد ال ـسـي ــاق ،وب ــدأ
يــصحح اخلـطــأ ويــواصـل احلكــايــة مـن
جـديـد وهـذا الطـراز من الـرواة هـو الـذي
يـذكرنـا بجمـلة هـوفمـان كرايـر الشهـيرة:
“ان الـشعـب اليبـدع جـديـداً ،وامنــا ينـسخ
فقــط“ وجن ـ ــد وصفـ ـ ـاً كالسـيـكـيـ ـ ـاً لهـ ــذا
الطـراز من الـرواة عنـد االخــوين يعقـوب
وفـيلهـلم جــرمي يف ح ــديثـهم ــا عن روايــة
الـسيـدة فـيهمـان  ،viehmannوهـي من
الـرواة الرئيـسيني جملمـوعتهـما “حكـايات
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األطفال والبيت“
ومـع ذلك اسـتـط ــاعـت بعـض ال ــدراس ــات
األوروبية لألدب الشـعبي ان تقدم شواهد
كـثـيـ ــرة عل ــى منــط مـب ــدع مـن رواة االدب
ال ــشعـبــي ونعـنـي بـه ذلك الـ ــرجل املـب ــدع
فعالً ،الـذي ال يـكتفي ابـداً بـروايـة النص
االصلـي وال يعترف بهذه االمانة املطلقة
واالخـالص لل ــرواي ــة الـتـي سـمـعه ــا الول
مـرة فيـمكن ان يجـيبك علـى طلب روايـة
حكـايــة معينـة بـانهـا :لم تـنضج بعـد الـى
مـستــوى السـرد“ ،فهـو ال يحكـي كل قصـة
سـمعهـا أو ايـة قـصـة يـسـمعهـا ،وامنـا هـو
يحرص يف كل مرة علـى ان يضيف اليها،
ويحـ ـ ــذف م ــنهـ ـ ــا ،ويـ ـ ــؤك ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى بع ــض
االحـ ــداث دون االخـ ــرى ،ويـ ــزيـ ــد احلـ ــوار
حرارة يف مواضع معينة وهكذا.
فه ــو يج ــري يف الـ ــواقع مع ــاجل ــة ك ــامل ــة
لـلقصـة التـي سمعهــا قبل ان يـرويهـا ،بل
ان االم ـ ــر ال يقـتــص ـ ــر علـ ــى ذلـك فقــط،
وامنـ ــا ه ـ ــو يجـ ــدد يف احلـكـ ــايـ ــة اضـ ــافـ ــة
وحذفـاً وتعديالً ،يف كل مـرة يرويهـا فيها،
فهـو ال يجـمد عـلى قـالب واحـد بالـنسـبة
لـلحـك ـ ــاي ـ ــة ،وامن ـ ــا يعـمـل مع ـ ــوله فــيه ـ ــا
بــاسـتمــرار .وق ــد كتـب أستــاذي م ــاتيــاس
تـسنـدر zenderعن احـد الـرواة يقـول:
انه كــان يحكـى يف كل مـرة بـنص جـديـد،
وانـه سـجـل لـه احلـك ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدة م ـ ـ ــرات،
يخ ـتـلف نـ ــص كل م ــنهـ ـ ــا عــن االخـ ـ ــرى،
اختالفات ليست هينة ،ليس يف النص أو
بعـض الكـلمــات فحــسب ،وامنــا يف املــادة،
واخـتيــار “املــوتـيفــات“ وربـطهــا بـبعـضهــا،
وطـريقــة السـرد وهكـذا ،فهـو دائـم العمل
واالبتكار.
ختاما:
من ـه ــذا يتـضح ان مــا أوردنــاه يــؤيــد مــا
ذهب اليه هابرالندت m.Haberlandt
عندمـا قرر“ :ان من اطرف واهم واجبات
الف ــولـكلـ ــور ان يـنـتــبه الـ ــى وجـ ــود
علــم ـ
األف ــراد املـبـ ــدعـني الـ ــذيـن ميـكـن
أولـئـك ـ
ـرف ــتهــم بـ ـ ــاالســم يف كـل مج ـ ــال مــن
مع ـ ـ ـ
ـ
مجــاالت الـثقــافــة الــشعـبي ــة احلي ــة بني
ال ــن ــاس ،وعلـيه يـتحـتـم علـيـن ــا ان نعــدل
ال ـ ـشــيء مــن مـفه ـ ــوم “الــثق ـ ــاف ـ ــة
بع ــض ـ
ـ
الــشعـبـيــة اجلـمــاعـي ــة“ .ذلك ان االبــداع
ـثق ـ ــايف الفـ ــردي كـ ــامـن يف كـل ثقـ ــافـ ــة
الـ ـ
ج ــم ــاع ــي ــة مـن هـ ــذا الـنـ ــوع والف ــرق بـني
شعـب وآخــر هــو يف عــدد وأســالـيـب هــذه
الشخصيات االيجابية املبدعة“.

