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..!ممم!م!

الىلااقسامثلاثةلىاررقسمنظريرفيوالكاب.قسمينالىتنقسمالاشنادتأ!يفمىصنثن!"؟!وما..ا)ـ!للكاور"

التطبيقهذا!سمينفسكوانت،آخر.فيعملياتطني!فيهلان،اثنينسهببراال!دكنور!السادةفاق!شهوق!،العنننيلقوزي

وفي،عامةالموضوعفيكلامالىمناقشتىتنقسم.الثالثالقسمرشديواحهصمدإونسا!حميد?!بىواورلهعنوبىال!ء!وي

صغيرةملاحطإتببعضيتصلقسموالىخا!ى+،بوجهالكتابمنهج:للمئاقشةتممإيلوهذا.ءمالح

هذهمنصغيرةبنقطةابدأذلكوعلى،لهاالوقتيتءلاقدبسيطةالاولالقسم.اساسيينقسمينمناللدت1بيتأل!:العنهيل!وزي

منهجفيادخلانقبلشيءالىف!يهاانتهياناريدلااني،النقاظمندارتالتيوالمناقشاتالفلقلوراصطلاحمفهومءننظريةدراسة

بشكلالخ!ارجمنالغلافعلىم!وبةالفلكلوركلمةاجد!أنا.الكتابعد3مثل،-به(لصلةا)ثرريدةاملومامنت!لمجءصه4لم!،وا،حموله

في"لاما"نضعاننا،.الواقع.اخربشكلعكتوبةالداخلفيواجم!ااهمعنيتحدثانماالثانيوالفصل.ةالمقارالئقاخةوعلمالانسان

اللاموهي،الانجليزيةفيتنطقلالانهازائم!نظريفي!،الكلمةحدالىعليهمتفقتعريفالىالوصولومحاولة،الحديثةالتعريفات

الدة.فيالاولى.:الاخرىوالعلومالفلكلوربينالعلاقةفيتناولالث!الثالفصلاما.ما

رسامولكنال!لمة.منحرفاارفعلماليالحقيقة:العننيلموزيوالانتروبولوجيا.الفلكلور،والاتنولوجاالفلملور،والتاريخالفل!لوربين

وهذا،الغلا!تصميميضعوهوالشكلبهذاكتبهاالذيهوالمعارفداروهبم،تصورتها3ماالفلكاورعناصرمعوماتفناولمنبدلاكانذلكبعد

استعملناعتدمااننااذكرانيوالحق.الشكلينبينالخلا!احدثماالفلكلورومدارسالعلميةالمصطلحاتوبعضالفلكلورومادةالناس

اخافلاتىوضعتهافيبالشعكلاستعملناهاالعربيةفيالكلمةنشأتالتيوالمدارساللعلمحولجرتاك!ه!اللدراساتتم،المخنلفة

قبل.مناللطريقةبهذ.كتبهاصالحرشدياحمدوالاستاذ،الوضعالتعريفاتوكذلك،ذلكغيرالى،الشعبيةوالحكاياتتهلدراله

تنطق.حسبمانكتبهاانينبغيافنااعتقادىفيةالقلماويسهيرمصطلحمثلقضيقهاوالفلكلورءجال"نوسعانرأتالتمه!الحديثة

خالصة،انامكن.عربيةكلمةنستعملانارىواللهالعننيرفوزيالتيارجهودفهمفيتهأعدفكرةاقدمانبدلا3.نو.الشعبيالتراث

ينبغيولهداحديثةكلمة،صلكلعلى،هيةالقلىويسفيرانواحثلاثةعن!تحدتت،زرتهاالههـ3بلاد41فيالفل!لورالمراسةتبذل

عسيرا.امراالمشهولى-الخطاصلاحويغدو،تشيعانقبل!نداركهاان.ومتاحفهومراكزءافلكلورامعاهدعنؤفحدثت.الجهودلتلككنماذج

ى1اضبفايزالمالهاالعربياننحديداناجددلكلوركلمةوبمناسبةمصطلحلتقويممحاولةفهو،الخ،تمةوهو،الاخيرالقسماما

هع،1فوككلمةمنبدلاشعبكلمةفسن!عملعندمافنحئ.ماحدعلىيشتمللات،الفلكلورمصطلحمناعممصطلحوهو،الشعبيالترات

ءا!ه!!شعبكلمةعنيخنلفك!دثولذاتعندهمالكلمةاننجدالتيالموضوعاتاهمقدمتثم.العلمفيوالروحيالماديالجافنين

اختلاطا،العربيالمة"ومفيتثيربينما،اختلاطايتثيرلاعندهمدهيفياوبسالامنهجتتنعوالتي،الايرلنديةالفلكلورلجنةعايهاتسير

عندهمن،الاميوغيرمنهالامي،الشعبكلبالشعبنقصدلان!االمعتقدا!قنلمختلفةموضوعاتيتناولم!والثاليالقسماما.السويد

لها.تتعرضلممشكلةوهذه.عندهفلقلورلاومنافلكلوروالاساطيرالشعيوالقصصالشعبي؟.لرقصوالممارساتالشعبية

وفيا!ث!عبيةالطبقاتتعريففيلها!عرضت:العنتببلموزيبعضلوضعمحاولهفكاناالكتابنهايةاما.الخوارقوقصص

التيالعلماءلآراءعرضتكما،نفسها،اممفولكلمةتعريفماوتعديلمنهايبقىانيصحماعلىوالاتفاق،لمنقهـتهاالمصطلحات

حملةهممن.حولهابتفاقالآداءتتحددلمالكلمةلان،حولهاداهـت.الكتابعنالعمةالفكرةهيبايجازهذ..تعديلالىحاجةفيهو

خرةالمطالشعبيةاالطبقاتهمهل؟الفلاحونهمهل؟الشعبيالتراثةناحيتينمنهامنظريفي.ال!أبانالح!:الملماويسهير

نااي؟عموماالبدائيةالشعوبهيأم؟المتحضرةالمجنمعاتفي.فيهبن!الذيالمجهودزاحيةمن:وثانيا،الموضوعالاحيةمن،(ولا

.المفهوآتحديدحولكبيراًلاختلا!.الثقافيةحياتنافيجديدايزالماموضوع،اللواقعفي،فالموضوع

فيالاختلافاتتغرقانكايضاالكنابسماتومنةالقنماويسهيرلمعالجةالاحتياجاشدفيونحن.عادة(لمعالجةصعبالجديدوالوضوع

الوضوعهذافيالعريضوالخط.العريضالخطلناتقدمولاالرفيعةبدلاجهودولكنها،الميدانهذافيكئيرةج!ودانجدانالانناالموضوعهدا

كانتسهواء،معينةالشش!منطبقة!ثوراتشكولاهوالفلكلوران.اخرىفاحيةمنتنسيقمنفيهابدولا،ناحيةمنالاستمرارءنفيها

تصللمبدائيةبيئةؤ-كانتام،الشعبطبقاتمنغيرهامعتحياامتابه!اممثل.اليهوصلناقدءمابكثيراكنرهوقطعااماعناوالذي

فا.درجةالىالحضارةمي،خاصةبصفةالعالميالفنكلوراوالفلقلوهـألعربيمفهوميوضحالذي

اخرتهمناذىاوالاخت!باد،.المشكلةديدأقيقلت:العنتيلفوزيويبعث،المجتهدينويحثالناسيشوقلاله،اًلمرحلةهذهفيجدا.هام

حفلةمنالناسمنلعامةااوالشعبانوهو،المختلفةالتعري!تبينالكنابهفيبذلاللذيالمجهودناحيةمناما.صحيحةاصولعلىالفكرة

فيالشعبيةوالطبقاتعموماالفلاحيناطبقاتهم!الفعبيالتراث،طويلةدراسةيتطلبانهايضاوالواقع،جداكبيرمجهودانه.فالواقع

.؟العامة؟نسمي!مفماذا.المدنللاستاذالواسعةالطويلةاًلدراسههذهاتيحتوقد.واسعةودراسة

*.عندناالاشكاليحللا-هذاولكن:القلماويسهيرومن.الموضوعهدالمنراسةفيهان!بالتيالبعثةفيالعنهيلموزي

؟الاشكالبهذ.تعنينماذا.فضلكمن:العنتيلفوزيدقةفيالكتابهذافيضمنها"جداطيبةماد.عند.تجمعتهنا

دهلالعرب!يةاللغةفي"شعب"اقولعندماةالعلماويسهير.عليهايحمد

؟..المظخرةالطبقاتاوالفلاحينبهااعنيللكت!ومن!اورءتي.اللنقاطبعضعندالوقو!منددلالكن
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المصطلحكثم،وتطورهالاصطلاح.فاريخءنلمحة،انلؤلفبهاالىالتي..الكلتشملالكمة:العئتيل!وزيم!

الاخرىوالعلومهذءبينفرقةدالتالاخرىالعلومفيثلةالمصالاشكالوهذ.-.الاشكالثيتخلقكلمةهياذن:القلماؤيسير

المجموعةهذهلياوردانهوالواقع.وغيرهاوغيرهاكالانتروبولوجيا،عند!مالكلمةاشكالاتاوردتفئنت.بألذكرحتىلهتنعرصىلمانت

مواًطنهـءمعينةامورايضعفلكلفيهايدخلولمكبيرةثوحدةاشكالاتولهذا،فلكلوريمنبدلاشعبيكلمةفعتعملمنحئعندنااعا

اهميةعنهيقللاالترتيبمننوعالييقدمذلكمنوبدلا.الاشكال.بناخاصة

الحيالبقاءحيث،الفلكلوريستخدمياقيالاداةحيث..بناوقفانهلو،عندنا"الشعب"عناتكلمانموضوسيكنلم:العنتيلفوزى

اننسجيلوحيث،والجماعةالفردا،ولفحيت،انعدامهاوللءراثاسأس،اثصبيالتراثحمالةهممنعناتكلمانيعنينيكانانما

المفودالمؤلففمبممأله،اكرالا،لهالعرضتامورهذه.واثر..المصطلحلحددانت..لا:القلماويسهير

التسجيلعنصرذكرتوكذلك66صفحةفيعرضالهاتعرضتوالج!اعةالىالنسنةوهذه"الثسعبيالنراث"قلت:يونسالحميدعند

هذهترتباناحبكنتولكني.68صفحةفي،عرضا،والر...تتديدالىبتاجةالثعب

واختلاطللمصطلحوالر!يثةالفديمةالتعريفاتعنالقثيرةالمعلوماتيت!د"ال!ئ!عبيالتراث"كلمةفيلكن..فهمت:العنتيلفوزي

.الخلافمواطنعإى،كئيرة.ءبأنفاًلمصطلح.!الم!الثحعبهممناذهاننافي

والكشأب.الكتابمنغرضيوؤقهناالترتيب:العنتيلفوزي..ابدا..لا:القلماويسهر

ناقصد!وانمأ،علميةدرجة.لنجلاـ،قدمة.الرسالةمنهجعنيخنلف.عندكاالتراثمنلوسنوجودعلىمضفقونلاننا:اللعنتيلفوزي

المشاكلاهميعمالجكتابااًلشعبية"ثورات.باالمشتغليناوللقراءأقدموهوالشعبىاثوالترولاالفنيالادبيالتراثاوبتنتعبمالمكنسبانراث

4ـوعلاقتمفهومهتحديدويحاولنفسه3انعلميعالج.وجودهاتصورتالتي.؟بلالمقالمرابئ

المسالهرتبتولذا،عريضاطارفيانظرفانا.المماثلةالاخرىبالعلوم.ومنيادبيايضاالشعبيالهراثلأالقلماويسهير

بهامرالتيالتاريخيةا)طروفاي،ةولاتالمصاقدمان:اًلطريقةبهذ...ادريلا؟المشكلةاوضحفكجف:العنتيلموزيم!

مالان-العلاقاتفيافيظرثم،المختلفةللتعريفاتاعرضثم،الاصطلاحبعضبعبدةالعربيةالناحيةانهواتراض!ى:القلماويسهير

ايضا،مفهومهو،حديدالفلكلور.نعريفاتحولا،راءتضاربهو-يحدثومدلولاتهالمصطلحمناورةحاولتوقد،بدلاوكان.تفكيركعنالشيء

الاثب)ءبانهالفلكلوريعرءونوالافروبولوجياالانسانعلمعلماءلانتأتيان،الأناصبحتكماالموليةاو،اـلافجليزيةالكلمةحوليالمخ!لمة

قصدتالالتباسمنظلايقيمانشانهمنوهذا.ويمسكون"الشعبيفأتبمانالغروريمنوليس.العربيةالكلمةحولتثارمعينةبشقطة

امور.كلهاهذهانعلى.الموضىفيالرئيسيةالخطوطعنازالتهالى.عليهالمتفقاو،السليميبالر3

.حدةعلىومناقشبهدد(سةالىمنهاموضوعكليحتاجف!ميلية.بالشعبالمقصوداوبالراثالمقصودعئاتكلمانا:العنتيل!وزي

مترابطةالمعلوماتهذءترتبانافضلكنت..لا:ابقلماويسهير"استطعلم-مافهذاملتبنسةاومختلطة"شعب"العربيةاـكلمةاتكنفان

فيتاختلافاوهي،الاحرىلوموالعالفلكلورئنبالاختلا!تمثلاؤتأ/!.شيئامعهافعلان

اختلافياتالدراسةمنالفايةعلىتقومو!ظالعلمهذاثراسةمناللغاصقىمصهتةلانتضلإءلاانكتقللموكنك:الفلماويسهير

ميالاخلافاتيعضفيوكذلك."لاخرىالعاومبنعض.للشبسانندو.تذكرهلمهذاخى.ثنا

هناانتاما.كذايرىوهذاكذايرىافعإلمهذا،المصطلحيالتعريفاذاانناهوشيءالىتشيرالدكتورةلعل:لحصطرشدياحمد

وتوضحالموقفلثأتتببرطمستقصية،أريخيةروايةشبههذافرويتمااى!ملكلورية"اغنية"وبينبتهاال!رقمما"شعبيةاغنية"فلنا

خاصةالمفهومه!اتطورعنفأريخيةفكرةلناتقدمكما،شكدونالمفهومانتريدكانتكلامهمتكمام!؟.فلكلوريوفئشعييمنبيئالفرق

جديبموضوعهذالان،حب2كنتولكني.الكنابمناـلاولالجزءكي."شعبي"قىللكلماستعمالناحدودبينتمييزيوضع

الاقلعلىواحدفصل.يفردان،شديدااخنلافاحولهالاذهانتختلف..فلهـلوريتراتيعنيشعبيبزاث:التننيلموزي

التراثاواتعبيالاثبيسنعملهااـنجطاالاداة:الموضوء.تهذءلمثل.سليمةترجمةهذءتليسه:القلماوى!،ير

مفهومفيواثر.التسجيلعنصر،-فىديرهاالنيالوظيمة،الشعبيإلمصطاحماتفطاقفيجنىمرقاهناكاناعنقد:عالحرشدياحمد

وكنت.الانتروبولوجي!فيخلوالاد،الحياليقاءعنصر،-الفلكلور،الاغنيةمجالفيوخاصة"فلكلوري"و"شعبي"كلمتيبنالأوروبية

.بالفلكلورالم!ضمللقارىءافكرةافجليبذلك"ملكلوريةاغنببة"وم،الا!هم9+03"نشعبيةاغنية"!مثلا

،للموضوعتصوريان.والواقعالمنهجفيعيبهذا:تببلالعنفوزيبوسائلاذيعتوانهاالاولىحداثةنف؟رضافانناعمما(935+ه

الجهدوسعنيمااحاولاـن،ومستمرةطويلمةعليهوالخلافا!والسعلانهاما.معينةمعالملهاانايالخ..(دبيااصلالهاوانالحديثةالنشر

/.موفقااكنلمولعلي.المفيدانهاعتقدكنتالمذيالخطحصرغيربببئاتفيتلقائيانتجتالتيالاغنيةنلكمهيالفلكلوريهالاغنية

اكثراجننيةصبغةدكسأهفقطهذاولكن..لا:القلماويسهيرتفريقانجدهناومنالخمعينةاصفاتذوالاجماعيمستواها،شعلمة

المحلية.الصبغةمن.الكلمتينبين

اصلا.اجنبيالموضوع:افتيلادوزياقمدانماالعلمبمبالمعنىشعبيةاغنيةاقولعندماةالعنبيل!وزي

اشكالاتلهلكن،اجنبيةاش!لاتولهنع3:القلماويسهيروكابهاداعةاولفائعةلانهاالشعبية؟لاغنيةامأ.الفلكلورية-الاغنية

ايضا.محلية.موضوعنافيليستفهذءحديت

التطبيق.فيتظهراثكالاتهي:العنتليلفوزيعلم"كتأبمثلكأأسانتأولعندما:اءصارتدياحمد

رتنتهانكلوالوضوعمفهومفيايضاوتظهـرةابقلماويسهيربينالاغنيةفصلمييفرقانهنجد3أ9ءص!ول!ههح!153،1"الفلكلور

الرسإنةجانبالمى،اخرىرل!مالةادىرب!،قلتي،التيبااطريقةه!،1وله!9الغلكوريةالاغئيةو3،الا".هم3وله4،(الشصبيةالاغنية"

ازاءنحنلمشكلاتنانسبةبا.المفهومتوضيحالى،يؤديهاابتيالجليلة.الدكتورةتعنيهماهذاولعل.عندهاًلنداية.نقطةوهذه

.المفهومهذالهواندق!يقاليسالعربيالمصطلحاناؤول:القلماويسهير

تراتنابعضبجمعالقيامخلالمن.ؤةضحالمشهـلةةالعنتيلفوزيفكلنا،عليهلياعتراضلافامر-ارتضاهالمؤلضوكونا،مختلفةدلالات

عليه.طب!بقوالتودراسته.ومفهوماواضحاواصبحجلىؤدانههذامعنىليسلكن،مرتضينه

.فيالكنابمنالاحيرالفصلفيفماتهماهذا:القلهلمويل!هير.لمصطلحاتعريفحولالمشكلاتهذاـعن:الصيركيابراهيم

للمتاقشة.مجالايضاوهو.التطبيقالمشكلاتكلانارىالمصطلحتعريفوحول:اللقلماوىسهير
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الفلكلورية،المادةذلكمناستغتوقدطعامةالانسانيةالدرالاتتطورالدك!ورالاستادرأينستطلعحنىلتتظرهل؟الضيرفيابرافكيم

الدكتورةابىانضمكذلك.اثفلكلورمعوالطتميرالطئرتبادلتكما؟الكتابمنالجزءهذاعناقشةثواصلامالحمبهـيوسىعبد

يريدالذيالعاديالقارىءلغيرحتىكمرجعيبدوالكتابانفيسهيربالئسبةمناقشتيانهيتفقدتفضل..لاالقلماويسهبر

مرتبطةكانتربماللطبقةالحقيقةفيهوانمل،ويسهـتوضحيفهمان.الاولللجزء

اكثرللفصورارشيفلمملأوللتسجيلاوللجمعاوللدراسةبامابدةسهيرالدكووةالاس!ناذةرايالى!متضا":يوفى؟لحميدءبد

فكليلة،التطنيقفيحتى.يعرف!انيحبالذيالعاديللقارىءمنه.العنتيلفوزيللاستاذومشكورءبيرجالدالكتابانفيالقلماوفي

الفتكنيرةكتباولعل،جداكثيرةدراساتعبهاقامت،مثلا،ودمنةيسنحدممترةفيصدر،اوانهفيصدرفالكتابانذلكالىواضيف

الشعبيةالعقليةفيكروالسبداخلايضاعنقبنوعوج،حدةعلنىعنهاوسانلوفيمختلفةطبقاتولدىمختلفةبينات!طالفلكلورمصطلحفيها

الطبريوعنالاثيرابنعن!شكورافوزيالاستاذتكلموقد.اللعربيةانالضروريمنكانلذا.ومتفاوتةمختلفةالاخرىهيبدلالاتالاعلام

فييتكلموهوولكنه.عنقبنعوجعنيتكلموهوالقزوينيوعنوتحديدالعلموتحديدالمفهوملتحديدجادةعحماولةفيهكنابيصدر

اهـىلمحقدريبدونهو.والغرابوالاخيرالاولعنيتكلمالممارساتاناحبايضالكني.المختلفةرألعلوموءر!هوظيهفومج!الءادنه

علىاعننمدانهالبميخيلولكن،عندناالتيوالروا!سبالمعنقداتبعضالحديثبصددوفحن،ايقلماويسهيرالدكتورةفلتهماالىاضيف

.والارتناطوالدرالةالاتجاهفبمالفضلكلاليهيرد(لذي،الريفالفلكلوربينالعلاقةان،المختلفةد،.لعلوموعلافتهالفلكلورعن

انعههي،اضعيفهااناحبنقطةوتلك،موقفايتخذيجعلهايضاهذاويدرسعلموعلىالاساطيرمجموعةعلىيدلمصطلحوهووالميثولوجيا

هذااننرىالتاريخيالسياقوحتاالمختلفةالتعريقاتءنيتكلمتداخلمتداخلوهو،مجالهولهمادتهلهعلموهو،كذلكالاساطير

على،المحمايدةكلميهمحايدابيمسعيناموففالهانيبدو-العرضاناحبكنت.الغلكلورمع،القديمالانسانعلماي!لاتروبولوبر-ا

ممئالفلكلوريدرسونمنبينخلافيةتزاللا(لموضوعاتهذهمنالرغممعالمادةفيالتداخللهذابالميثولوجياالفلكلورءلافةفيالبحثيعرض

انعقدتالتيالمؤتمراتحتىالخمتاحفهاوارشفتهاوجمعهعلىيعملونالدكتورةقالتكما،الوظيفةفيوالاختلاافالرصدزاويةفيالاختلاف

الرقصعنتكلمتانت.كامتيسلذللكمثلاواضرب،91ع5يعدهذااناءققد.المختلفةبالعلومالفلكلورعلمعلاقةءتشكلموهيسهير

ور!ا،ضأاثمعبيالالبعلىيخظ!يكادااظكلورواعنبرت؟،تعبيننظرعن!ماكنحن.مخضلفةكفرةءلوموكذلد.-يجلي؟نيسنحقكان

لانوربمما،اًلادباتجا.يتجهونكالواالدارسينمعظملانذلمةكانهرتبطةتزاللاافهانجدالعالمفيللفل!لورالاستاذيةكراسيفي

تغلبالتيمهيمشامهةالسعبيالترا!نقلتمثلالتيوهي،الكلمةمرتنطةتزالىلاايالعئتيل،فوزيذالاتذكرهالليمالتاريخيبالسياق

وطغناءالوسيقىانابداتنكرلمشكغيرمنممالكنك.الاخرىالوسائلالتقوشاوالمكتوبةاوالمدونةللرصليارمكملاالفلقلورباعتبارب!تاربعلم

حتىلكن،الفلكلوريةالمادةكيايضاتدخلوالايقاعوالحركةوالرقصصو.وتعميقاودلالةتفصيلايكمبهاأي،الوجودةالحيةبالروالسب

كمىأ.،مقطالروحي-التراثهيالفلكلوريةالمادةانالىالتضييقمعارتباطهعندضلا،بالانضروبولوجيأمرتبطبا+لئولوجبهبامرتنط

المنسكلة،المادةتدخلهذاملمنالرغعلى،المعنويبالروحيونقصد،تقولانحاولتعلومكلهاءـذ..الانوالسيكلوجيةالاجخ!ماعيةبالدىاسلت

تسميها،كمابالممارساتمقترنةالجميلةادواتالمنفعةبعضاحياناوتدخل

خىفيإلاموإلدخلبامدلتإرليد،.مقتره!انجةكةموجوبالعقائدثواتمقتنفعيةمقترسل".أ-ا

(لفلكدورودائرةهيتكأدالمتسعةالشعنيالتراثدائرةمكان.

يترادفا.اويتساوياانحديثاصلر

مذثولهفيالتعريفوضعتالا!شينوضعتانا:العنتيلموزي

ويتعلقالعلكلوروعلمالتراثمنالماديالضسوسصقلوجيالتعرلتعاقالمتطولحانبنز!اوا--م! موقفا.اخذتانكيربدولكن:يونسالحميددرص!-و
ءلم،علمانيومفهثاهـ41.ابداموقفاليس:العتهلكوزي

عرضتاليثه!.العلوملتمييزعلميةمحاولاتوهي،الر!حيبالجانب

الماديالجانببينالفصل(لمستحيلمنانفالواالذينبعفىراء7

منبيتفيالعقائديدرسانيستطيعلااحدالانطالروحيوالجأنب

ا!لونانحاولتلقد.البيتاالمختتفبماوجهاثلترللنطراببيونفيثوعرنفىالدثئوربطم

لىدفهاحمدد!لهذابدللكتابهددكتورجمواقعلعقدنينف!ئىاحمدزيشدلعضةيدلحالاستاالعجيليالسلام!د

قدائرلفالاستا!وانخاصة،يونسالح!دعبدوالدكتورالقلماوي

اسأنذةاحدمعالزمنمقفترةيمكثوانايرلنداالىينعبانلها.نيح

لفدكلرامراكزبعضبنفسهيزوروانلارجم!دىوهوالكبارالفدكلورالاولسوريىلقصاصحدلدةقصصيةمحموعة
وبعضالعلميةالمراكزهذهفيالمتبعةوالطرقالمناهحعلىيطلعوان-.

اوولفانالكتابمنوواضحةاوروباغربوفيالسويدفيالمتاحف

بالفلكلورطللتعريففقطتصد4فلم،واسعانطاقايشملانبهاراد

تطبيقية-امثلهيضربهأتذلكبعدارادثم،مادتهي!حددانارادوانماالادابدار!ورات.لق2.الثمن

وهبمجداوصعبةجداكبيرةمحاولة،اخيراواراد،للفلكورلمفهومه

لذلك.بااـعربيةيقابلهاوماالفلكلوريةالمصطلحاتبترجمةكشافوضع

فيالفلكلورعلمفيالكن!ابةوانخاصة.ومقدرومشكورظاهرفجهده

قدكانتوان،كلهبكراالميدانيزالوماحديثةكتابةالعربيةاللغة3
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الفدهوركلمةبذلكتبصرحهى،،معهـهـرومانياوكذلك،أوتصنيفهتناولتالت!يالكنبوبعضواـلدراساتالمقلاتهبعضؤوزيقيظهرت

.؟هوءأ..الواسعبمعناها.النواحيمنناحيةعاىللفلكلورظبيقاتاو،العيهذامنجوانب

فعلا.رأقيهاالتيوالمتاحفلعاهداعننكامتانما:العنتيلفوزيالاصطلاحوزاريخبالفلكلورالخاصةالدراسةمنالاولالجزء

مع!راوشعبيفن!ف*!ر.،عيليةوليس،امتلةعننماذجاؤهـمانيثملات"هميةاغايةفياعخبرهالجزءهذا،ألخ..افلهلوراومدارس

يعمل.وكيفعهدعنفكرة،ذلكغيرالىالمناهجرؤيةوعلىطالجديدالعلمميدانتحديدعلىكثيراهنايساعدنا

فيمج،وداتنا،الصورةفيلسنا،اخرىمرة:القلماويسهـير.العلماءبينالقائمةالكبيرةالحلافاتد؟يةوعاى،فيهالمستخدمة

ببمجردبابمنولو،تذكرانتستحقانهاالاقليلة!طنوانمصر..الفلكور"الكنابعنوانوضعءفدماالمؤلفعلىاشةقتانيوالحق

.ثماره-شتيانيؤملعملانهاعلىتذكران،المستتيفيالامل،الانوالى،(لفلكلورتحديدصولجداشديدالاختلافلان،"هوما

فهومعنصورةاعطلاالكشابمنسيالاساالغرض:العنتيل!وزيالعلوم؟طوراستمرماسيستمرالاختلافهذاان،الظنواغلب

مجهودهوتممستفصيةموجهةدراسةمنهالغرضليس.افامملوراالجزءهذا!ي.البا-ثينمناهجسنالخلافاستمروماالانسانية

النظروجهةومن.واسعالحقللانالمجالعذايفطيانيمكنولاواحد،الاختارثديدةمخنصرةبطريقةاراءهالعنتيلفوزيالاستاذبصعط

اولاالمادةجفعمنبدوو،عندنااد!لورعناا!لمماناردتاذاار!ووةهذءرايمايريناان،لمفةالمخضالفلكلورلمدارسيعرضوهوارجووكنت

الطريق.اول"عندفببهنزالماامروهذااهموما،تفسرهاوكيفبهافرويمف!الفحلورمادةفيالمدرسة

جمعفيسواءمصرفيعملتمجوودات!إرةم55اللحرشدياحمدوما،الاخرىالمدرلسةمعهااختلفتولماذا"،اليهاوصلتالتيالنت!"لج

تصورفيالفلكلورعلموء!نكلاعنهاالدابةفياوزسر!ااواولدةفي،طرتانيهي،ثاليةونقطة.الخ..استخدمته"الذيالمنهاج

بجهد.فييقومواانهحاولواثماغكلودعلمقرأواانغاي،اصحابهاالاولاللجزءيدرسلكبمالعنتيفوزيعليهاصالاستاذا?مدالتيالراجع

علببهالقيتانكوثو.!!ناالمي!انالرىشكثونوهذا.ورراشهالفلكلورجمعية!وعاتوعلىالانجليزيةعلىفقطمنصبةفوجدتها

عندك.التناولةدالرمنهـذاسعلوضوءاونحن.الوجودةالاجنبيةالمراجعمن9%ا9يم!ثلهذاولعل.الايركدية

0101اوروبافيالمدارسمنمدرسةتتبعالفلكلوهـالايرلنديةجمعبيةانؤرى

.(لكتابمنالاولابقسممانرهداوناضحفالقمسهبرلمان!رلعلماواىلمعتقدعلىتالانجليزيةالمدارسوكذلك،للفلكلورباتصبةالمسافى!الرأيتمثلولا

علىالفلكاوريفهمانمنخثستقدكئتفياذا:2!الحرثررىاصهرفيظهرتولكن.ونجرهالانتروبوثوجامنمختلفةمدارستداولتها

..منهااتصلماخاصة،الاهـميةءأيةفيمرأجعالانجرةالسنوات
رأىهؤالان؟لماذا.متهيشىلاامرمهذا،الشصيالاد!انه..

....،..الفلكلوروعلماءالاقليميةالاثنولوجياعلماءبينععدتاننابالاجصماطت

الصعالعانيقولون.الفلكلورعلماءللدىجداوويورأي5ءوجود،بيئهمدارتاننيالمنا!طتمفابطنشرتوقد،وغيرهاالسويدفي

مي،الانسا!علمفيالاجناسعلمفيتدخلوالتعابير.اولديةوالحرفاحمثانديائاجامعةعنصدرتالتك!المطبوعاتبعض.نتضمنكذللك

صذا.ابداًالطكلورفيتدخلجمئصئةلا.لافي"عرفلعمارةقوهم!قولاىيحعل!ىوهي.كثير*،الامريببةوالمطبوعات..المختلفةالنظرووص،تالنظريات

اورو..و....روميدانهالفلكلورموضوعفيفليلةشهورمؤوعضهاصدروقدوغزيرة

ناا؟4ـيسستحسنقلتاًنما.اخافانياقل":تيلالعضفوزيالنظروجهاتيضيفان(لعنتيلفوزي؟اذالال!مناببهنتالخ.

المشعبي،الادبغيرمختلفةاشيايتناولبحيثالعلمميدانمننوسعالجمعيةمطبوطتعندبهووقفاخذءالذيالجزءاهىهذه(لجديدة

نا،الجديدالرأيهوهذا.نجيرهااوالشعبيةالمعتقداتسواء.الايربؤيةا!ة(والا!جليزقي

الشعبيالتراثبسوعب(لفلكلورحب،ارىلي9،النظربوجهاتيرتعلقدما:اعسيزؤوزي

.دوزياس!اذياالجديدبالرايهذاليس:مالحرشدياحمدواويسالاالسويدهمااللفلكاوراسةدرفيجهتينخيرانتجربتي

الفلكلورمصطلحفيهااستخدمالتياللحظةمنذالرأيهذاظهرفقد.الايولنديةالقلالورلجنةثم،خاصةبه!ة

الررجيةالتعابيريعنيالفلكلورهل:ينساءلونبدأوااذا،اوروبافي.واحدةمدرسةهمأ:القلماويسهير

التقاليدام،الثعبيةالىئموراتامالشعبيةئائعوالصالفنونامميدانفييعملونمنخيرهمولماذا:صالحدشدياحمد

وكان،أصطحالهذابمرادفتماتيانبلدكلحاوللتوقد؟.الشعنية؟الظ"لور

بلد.كلوبا"جاهاتالاإسانيةا!لومبنمومرلبط،هذاانحقهومن،عردممنخيرالوافعفيهمالقل!ماويسهير

توسيعالىيهدفاً!حديث.الاتجاهاناقصدانما:الضتيلفوزي.عرؤةخيرعرفهممنيرينا

.نظرهوجهةمنالمادةفيتناولاخرعلمكليأتيثم.الفلكلورمجالما،إلاخرىالئظربروجهاتقيملقءأعرضتانا:العتملفوزي

كلمهاستعمالىاللاتينيةالعولرفضت:يونسالحميدعبدفيهذاالاستقصاءحشيتقدو.وغيرهموالفنلندبيبنبالاميركيي!يونخلق

الزمن.منطويلةفترةالفلكلورهذاسبباناي،جداواضحبالانمتروبولوجياالاهتمامامريكافيلان

فبمالثاليالقسمفياخرىكلقطةالىننتقل:اأقلماويسهير،المختلفةكأاهـارسمعروفةاما،امورفيادخلانأثألمانيالاختصار

عنتتكلماناخترتانت.الشعبيةالمعتقداتفي،الأولالباب.كثيراسيادتكفيهاكتتاموسوهذه

فيهاتبينبمقدمةلناتقدملمأأذا.والاخيروالاول،والرمن،النراب؟الاشتراكيةالمدارس:صالحرشدياًحمد.

.؟لهذااخضياركثماساسايعلىاكثريحسنهامعينةفقطةعنديقفانحقهمنهو:القلماويسهير

..امثاةاعطاءمجرد..ابداةالفت!يلفوزىمدارسلوجدلاانهاتحقدواؤا.ذلكعلىينعرانعلى،غيرهامن

الامثلة؟لتلكاخئياركفيالسببمالكن:القلماويسهيرلضشمميةا+راءتزالوما،العلماءمنمجموعةهيانما،املمةبمعنى

الطيوهـوعلا!هاعناتكلمانا)تنويع.منش!بماءو5:ا)عنضيلفوزي.مختلفينغيرانفسء!موهم.الغالبفي

الوضوعاتاحدالزمنلان،الزمنمسألةفيثم،الشعبيةقدا!با!تولعل،واضحةالتعريفاتحولاًلمناقشأت:ءيلالعئ-فوزي

لان!،والاخيرالاوللهفكرةاعا،التامىحياةعلىتأثيرمنلهلماالهامةفاختبهري.تمإما"حمايدغيربعضها،معينةتظروجهاتفيالخلافات

تغانماوالاختيار.نماذجمجرداي.الشعبيالميراثببعضمرتبطة.للعالمبالنسبةتمامامحياي!ونانهماعتقدلا:بلهـؤلاء

.الموضوعالىاننظرلنطاقتوسيعاساسعلىالمعاهدتلكعناكتبانيمكنلاانا:صابحرشدياحصي..

مادتهلانسر.الطيوربينمنلغراب5لماذا:(لقلماويسهيرامريكافيانديافاومعاهدمثلاالغريبة(لمانيامعاهدوايسىللفلكلود

؟عندكاجتمعتالتسجيلاتجمعمنفيهبماالكونجرسمكتبةفيالكبيروالمحهود
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من؟:العنتيلفوزيالمعمداتفيدوراناالطهوراكترمنالغرابلعل:العنتيلفوزي

ودمنة.كليلةكل؟لف"المؤلف:القلماويسهير..لشعثية

الدكورةنهفاماالىاضافتهإريدلذي5:يونسالحميدعبد.عندناليس..لا:القلماويسهير

مفهومفيالوظائفبعضطورالمقعنفسهابنانهوالقلماويسهير.العربيالتراثمنبعضااوردت.ققدمكانكلفيالعهنريلموزي

قد.ععرهفيالسياسيةآدإلهلمقتضىحتىطوعها،القصصهذء.عاميغيراي،شعبيتراثلا،بشعرجئنت:القلماويسهر

البدايةأفيالاغفةعنقلتكمالله!حدثكن5كلكلورية.الاصولعون.القديمالعربيالشعرمنالليبن!غراب

الادبكذلك.موقفهذا،شعبيةاغنيةتروجالتيالاغنيةتصبجلكيمنكبيرفجزء.منافشةالىبحاجةنقطةهذه:العنتيلموزي

لهاوتغدواخرىمرةفتعجنالمادةوخذبانالمثقفين؟لىيرفيالشصبي.الاقلعلىفظريوجهةمنالشعبيبافيثوريتصلالقديمالعربيلشعر

.ارتدتاذاالا،شعبيةغيراخرىوظيفةالطوفانعنتتكلمالتيالتاريخ!كتبفيالنالسمعتقداتمنآت!نه

شعبيا؟ادباالحكليملنوفيقشهرزادتعدهل:القلماويسهير..العلميةالتاحيةفييدخللامماذلكوغيرالخليقة

الاصلية؟شهرزادلكن.طبعألا:العنتيلؤوزفي.كبيرحدالىمغفليالكتابفياللعربياًلجانب:القلماويسهير

للادبنموذجاادرسعندماواذن.شعبية:القلماويسهير..المادةلانبغفل:انعنتيلفوزي

اطدقا.الحكيمثوفيقشهرزادآخذلااك.يبيعبادةعنالكلامبدأتالزمنعنلكللمتعندما:القلماويسهير

لان،شهرزادعنودمنةكليلةفيالمثلةتختلفةالعنتيلفوزيينبغيكان؟ايعبادةهذهعند!مممنلمالفراعنةانتظنفهل.الشمس

هي.كماحكاياتمجموعةودمنةكليلة.اسطرعدةولوالكتابمنذلكيأخذان

هي.كمايىمست..لا:القلماويسهيرالفراعنةعبادةتضافانفعلاالممكنمنكان:العنتيلفوزي

الزمن.معتغييرعلههاطرهش:العنتيلؤوزي.للشمس

.فتغيرتتمامايختلفلغرضطوعتبل.لا:القلماويسهيرمحليةامور.موجودةومادتهامدروسةوهي:القلماويسهير

قاشمثاليها.التيالنواة،الامهاليبقاءمعتعيرت:العنببلووزيىلهيبدولاله*قوةوتكسصبهوتصيهأبهال!ةفيتدخلانيمكنكان

ودمنةكليلةاصولانالمقارنةالدراسةاثبتت:القلماويسهير.اجنبيةاشياءعلىدراساتاوترجمات

بينجداكبيرودر!.الحكاياتبعضمي"البانشاتنترا"فيموجودةاقدملك!االمجموعةالشفويالتراثمادةليتتحلم:ايعنتيلموزي

شعبي.كتابهذااناقولانوبين"برهـضفي"اقولانلان،صدفةنتيانماعنلمذاالعربيةالمراجعانثم،--راثناعناساتدر

كافية.غيرعندناالفهارص

الىاحيانايخبرجهللعملالفنيالنناولاذنالميرفيابراهم؟الثعبياقراثمنددمنةكليلةهلثم:القلماويسهير

عليه.كانالذيالمستوىغيراخرتوىاصلمالانمفيدة.باعتبار!االفكلةهذهشرحتاًنا:العنتيلفوزي

ناأناقشوانا.ريصريمونهعلىمننهللفلكلوليمشهيلمثليخولدجهوه!رممهكليلةالىارتفعتثمشعبيتراثاصلهافيهي.الشعبيانراثمن

قيها،الحكاياتناحيةمنشعبيةانهاق!لنا؟3يف:ا!لؤوزيهذالهاحق!وقد،ا!!اتراثالنىرجعتثمالادبيالمستوى

..الصناعةناح!ةمئاما.صرةمناكثر

..يستعمله6انسانالىوتجسيد.الحيوانانطاق:أويالقلمسهير

اًين.شعبيةليمستفيهاالحكايات.0لا:اللقلماويقهيروووء"تقولحينعلى.ودمنةكليلةحالهوالشعبيغيرالرامزائرلف

شعبه؟ملكيسوسكيف(فيالشعبيةالى"بنفي"يعزوهاوالتي،الهنديالتصورميزاتمنميزة-الصفة

قص-صهداال!يوا!*،السنةعلىيتكلميزالولا:ايعنت!يلقوريللحكاياتالخاصةالتهذيبية4الطبجعوافى،التناسخفيققمادالاع

..اساساشعطفيالاووقادالىيرجعاهروانستنهاالطيرانطاقفهل،لمنديةا

رمر..رمز:القلماوى!.هيرالمنكابنبتأديب!كلففيلسوفبيدباانالمفروض.ابدا؟التناسخ

كانبدايتهفيائما.ه!ابعددمزايكونانكهةمصافو!ئالعننبر.الثعبيحيكيف.الحيوانالسمنةعلىحكمةلهفقمم

...قديمةهنديةحكاياتهذ.:العنتبيلؤوزي

قصةآخذعندما.هـكاقولاناريدماهذا:القلماويسهير،عليهاوحملالبوذيةمناخذهو..لا:اًلقاماويسهير

الطبقةيخاطبولاشعبياليسغرضالىرامزةواطورهاشعبية.ناف!لاوليس

الشببي.الادبمنيخرجههذافان،الشعبية

سهيرالدكتورةاليهااشارتلناحيةمواًصلة:صالحرشدياحمد

مناللجزءهذافيالموجودةورالطيدونالغراباختيار،القلماوي

الاثمنجمعتقدكمبر!ثئسهلطيوحرظهورجدفي-مرلجمانهاوئمثقبيلنيل!ما.النقشئئ*ر؟!دجفندى

القوىبينواسطةاحياناتكونانمأ،فحسببشكلمهامرتبطةليستهي

.الافسانوبينالمنظورةغيربالقممرةسليمانضارء

وغيرها.سوريافي،الجهاتبعضفيتعبدكانت:العنتيلفوزي

بدلا-منالحمامةعنالكلأمفانهناومن:صالحرش!ياحمد

بحثعملالىيدفعكهذا-كان-لان؟،أذا.بعيدحدالىمجزالغرابمحترنواسمأرممتازموقع

نرتقولالغراقعنتتحديعندمالانك..الغراببحثصاشقإمن

الفلارنبهتافوهذلعيكلهجمبلزنربخعفبئبئهبنطعإميملركوو!ميووليمكلوبرغكلهنةنجل!رنحعشطسغالمباشرحلص:بادارة

منوننتظرءمنكننتظر.الهيالجهدافما.باللعة/ا!نجلزيةظهرت

ننظرثمالغرابمع.هناكالدارسونمغلماذانرىان،ايضنااسفسنا

202



وا،معينةاعتقاديةمناشناتفىتؤدىبرفصاتسمعأوالصعيدفيعناًما.عليهنطبقكيفونبحث.فندرسهعندناالطيودفلهـلورفي

الطبيعيةالظواهربعضلدىاوكااللقمريالشهرمنمعينة!نر!اتفيمركزفهنك،الصعوبةاليالخبالامرليسعليهاطلحصولالنصوص

.ذهكالىريخميرانالممكنمنو؟.ن،المعينةحكاياتحفظونو!حكامخك،الصببدمنرجلوانت،انسصبهةال!ون

عندنرأبالنراثيتعاقء-مااكلمانمثممفقانا:العتنببلفوزي.الخ...البدويالشدوحهأمكذالهحدثالذيالحمامءن

ومقارنته.استهودرجمعهقبل.واليمامة:القلماويسهير

.للموصوعتفتيحمجردهو:القلماويس!ببرتلكمن؟والقريةهذءمنجمصتافاوتقول:صالحرشدياحمد

التراثمسحمنبدلا،ضوعاثوفيادخللكي:العضضيلفوزيكله.اولدةالتخدامهـطةمنانتلانك،الحكاياتمنوكذااظنءشرالمنقة

لاتالاالاورورك!اتراثالىدجعتاوء!.عنها)ـكنابةمكنص؟ى

!أهزم!نمرحلةكلعندلوقفلوانهالييخيل:الصرويابراه!يم

.....الكغبتابة3عنكبير-رالىذللكيصرفه،الراحلهذء

رقعةايفي"34يجمعلالغراتارا-تا:القلهاويلمعهيجاهزادموذجا.للتطبيقشمودجااقدمانا.لا:القلماويس!بر

.لارصع"مناليناوبالنسمبة:اقولانالاخوفيعليو)ـكن.جميلهذا،ترجمته

مصطلحاتوضعأ؟لفاانهياخبرةنقطة:صالحدشدياصمدجميلةأءعورةكيقدمالكشأبا.كذااوكذاانأمكنامنكان،مثلا

فعلايختصرأناودكنتوقد.4افرانجبهصطلحاتاو!لمأتعربيةبشكلصورتناتظهراناحبكنتلكن.دقيقتطبق.شكولاجدا

مصطلحاتاوكلماتيرجموالاالفلكلور.لعلمالخا!حةالمصطلحاتعأى.اوصسج

ناقصة.كغميرةمصطلحاتهناكثبم..عامة-.ا
..-5-م.سهيواهـكورهاهفالتماالىعنضمالاللهو:يودىالحميدعثد

الىيحطجيرهـهـكماماميه.اولهمهدلىمجهوبئكثقلماهذىاضافاكععلإربارزةغير،العربيةائ؟لمادةكيصالحرشدياحمدوالاستادورلمماوي51

....لانه،عسيرااوءمعباامراالجهاالوصولاعضجرلاوانا،ا!تابفي

عملهو،فردبهيقوملاعملهذاانالحق:العنتيلفوزيهذميجدانيستطيعفهو.نفسعهمكنوذ"تفيحتىيجداانيستطيع

للمنلاشة.انهاالمصطلحانبلهذ.تقديعيعندقلتوقد.جماءيدي،الرقصاوالمعتقداتاوبالممارساتمنهايرتبصماسواء،المادة

التيالمناقشةانشكولا.هدافيشكلا:صالحرشدياحمدوعنالمصريينقدماءعنالرقصعنفكمتعندمافأنت.القرية.بيئة

يونس،الحميدعبدوالدكتورالقلماويسهيرالدكتورةفيهااثتركت)نتاًلخ.ةالجنائزيوالرقصالاخصابورقصأتالهنديقصالر

الجهدوان،فعلا!مالكت!انعلىتدلفيهااشتركانحاولتوالتيوهذعانتقول،القلماويسهيرالدكتورةفالتكما،بلمحاتتستطيع

لن!ليخرجانلا،ائرلفمننتوفعواننا.طبجهد،فيالمبنول.عندفاالرقصمنصور

يفصلانمنهنريدوانما،لناقالكمأسنواتثلاثبعدا*تابهذا.الجددالدارسينمنغيركامامتفتحص*!:القلماويسهير

كبير،للكنابتقديرثاانشكولا.اوسعبدراسةالمختلفةالاقسام..عندناالغلكلوريةواًلمسرحية:يؤنسالحميدعبد

المناقشة.هذ.عليهبرهنتشاهدالعنتيلفوزيالاستاذانفتأكدانا:صالحرشدياحمد

حدسا:شدو

!رصء5ء

ن!ينفرالاع!برصا

اًلمعريالعلاءلابى

هنداويخليلبقلم

المعروفالعربىالاديبوشكلامضمونايجددهاالمعريالعلاءابي.العبقرىللفيا-وف"الغفرانرسالة"

المعزيسخريةترىحيثصورهاابىوعويبرزفاقهااويبسنطالاذهانالىفبقربها،هنداويخليلالاستاذ

..الرائعةديتهوانسلاللادعة

الادابدارعنمنشمور)ت

----!

-سحىسى....
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