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!/البعلبكيلمنيرالموردموسوعةا

زريققسطنطينالدكتوربقلم

منيفيدونسنواتبضعهذذوالكتابوالمثقفونالطلابفتىءما

منيرالبعلبكي.الأستاذوضعهالذيالمورد""العربيالانكليزيالقاموس

حللفيوظهورهطبعاتهوتتابعإلمعجمانتشارمزالافادةهذهعلىأدلوليس

بل،ومغاربهالعربارضأمشارقفيعليهلناساقبالإومنمختلفةوأحجام

العربيةونبالشؤالمعنيةسساتوالمؤالمراكزفيالواسعةالأرضهذهخارج

العمور.أنحاءفي.

هوجديدنتاجببادرةالعامهذامطلعفييتحفناالبعلبكيالأستاذإنوها

منانتهائهفورإعدادهاعلىعكفالتي"المورد"موسوعةمنالأولالمجلد

زاهيةبحلةإخراجهاإلى"للملايينالعلم"دارعمدتوالتي"المورد"

تخرجهمابيننظيرهقلوفنيتقنيوبمستوىوالاعجابالتقديرتستدعي

.الأيامهذهفيمطابعنا

التيالمزايامنبثلاثاخذتالموسوعةهذهمراجعةعلىأقبلتوإذ

فيالبعلبكيالأستاذبذلهالذيالفريدالجهدعنتعربوالتيلتخللها

وعلىالمستديمالمضنيالعملعلىلفالمؤقدرةهيالمزاياهذهاولى.تأليفها

برزتوقد.سبيلهفيالسخيالبذلوعليومطالنهالعملىهذامقاصدالتزام

الموسوعةفيباهراتجلياالانتتجلىولكنها،سابقا""المورد"فيالمزيةهذه

الوجهينجزعلىأنيستطيعلاالنوعاهذمنمشروعاأنيعلموكلنا.الجديدة

مادتهفيكلالمتخصصينالعلماءمن،فرقاءبل،فريقبتجنيدإلاالأفضل

تحقيقهبعدلنايتسنلىأمروهذا.متماسكةعضويةوحدةفيمعاوالعاملين

لاونة.اهذهفيلعربيامجتمعناعلىلطاغيةاوالثقافيالسياسيلتوزعاحالةفي

اممقدفردجهدنحيأنبناحري،لتحقيقااهذمستوىإلىننهضانوإلى

الكللتعرفلاوبهمةلعقباتاإزاءتلينلابعزيمةالعسيرةلهمةالهذهتصدى

التمديريستحقوجهعلىحقهاويوفيهابأعبائهايقوموجعل،والملل

.والاعجاب

يأتي،يومبعديومامطابعنابهتقذفالذياليسيرالسريعالنتاجخضمفي

من-وهيوالانكبابوالمثابرةالجلدبفضائلليذكرناالبعلبكيالأستاذجهد
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أنتجتوالتيوالمحدثونأعلامنا،لقدامىبهاعرفالتي-العلمشرائطأهم

فيأحوجناوما.وأولئلثهؤلاءمنتلقيناهالذيالضخمالثقافيتراثنا

مدىأقصرفيمنالأقصىونبغيالصعابفمهنستسهلالذيالزمنهذا

لنازقيأيديخا،!!الذ!كهذأ،أمثلةإلىأحوجناوماجهد-وأقا

مافيوبالدوالصابرةوالمعاناةالحثيثوالسعي،الطويلالنفسرمطالب

بخاصة.العلمبشؤونالمتصلةالمهماتوفي،مهماتمنعليهنقبا!

الاطلالمحاولةعلىالمورد"،"موسوعةفي،المعاناةهذهتقتصرولا

تبدوبل،بهاللتعريفمنهاالهامةالموادواختياروالفنونالعلومشتىعلى

لهذهالثانيةالميزةوهنا.التعريفهذابهاجرىالتيالدقةفيأيضا

كتابتهاوطريقةالأسماءتمحيصنفسهعلىالمؤلفأخذفلقد.الموسوعة

العلميةالمصطلحاتعلىوالتنقيب،التواريخوتدقيقبها،والتلفظ

ورودهاحينوإتباعهاوأجودها،أرسخهااختيارفيوالتقصيالعربية

الدقةهذهوتتجلى.للمقصودوتأكيداللالتباسمنعاالانكليزيبالأصل

كنهعلىالانصبابوفيوالعرضالجوهربينالتمييزحسنفيأيضا

على،التعريفاتجاءتوقد.وهوامشهتفصيلاتهدونالموضوع

المعلوماتخلاصةللمراجعومقدمةموضوعاتها،بلبملمةإيجازها،

لفالؤقدرةعلىدلالةمنفيهماالمكتنزالايجازهذاوفي.الألفاظبأقل

لمأنيأيضاالدقةمظاهرومن.والصياغةالفكرفيوالاحكامالتركيزعلى

واانعربيةفيمطبعيخطأايعلىالأولالمجلدهذامنقرأتهمافياقع

المضمونبصحةالفائقةبالعنايةينبىماكلإلاأجدولم،الانكليزية

.الاخراجوحسن

الأديي.أسلوبهاوجودةلغتهاسلامةفهيالموسوعةلهذهالثالثةالميزةأما

عنيأنهمنالمجلدتصديرفيقالهماعلىلفالمواقرأنإلاهنايسعنيولا

يقرأهاالديباجةمشرقةلغةفي،منهاالعلميةحتى،الموسوعةموادبإفراغئر

...صالحانموذجافيعتبرهاالأديبويطالعهاالأدبمنأدبافيحسبهاالعالم

للطلابالخاصةفائدتهاالميزةلهذهأنوأحسب.ث!العلميالنثرنماذجمن

خللمناليومنسهدلمانظرا،الموسوعةهذهعلىسيقبلونالذينوالتلامذة

أوالأدبالاختصاصىمنحىمنهمنحامن-حتىالناشئةأجيالنالدىمست!ثنر

ءلأداوال!ليملتعبيرااعنلعجزاوفيلقوميةالغتهمصولأجهلفي-نينسال!ا



لطارها.فيالجميل

تقومالتيحتى،فالموسوعات.الكماليبلغأنكهذاعملايمكنولا

والبشريةالاديةالأسبابلهاوتهيأالمتخصصينمنجماعاررأكتافعلى

منأنريبولا.والتصحيحللتعديلخاضعةدوماتبقى،الوافرة

التحسين.أوالتصويبيستدعيماوهناكهنايجدالموسوعةهذ؟يراجع

يجبالتعريفبألتبتدىءاذتيالعرنجيةالأسماءدرجأدطمثلانظريففي

فيا!-ولالاأأ؟!+ول،4فيأتي،الألاعتباردونأوائلهاحسبيكونأن

إذا)حتى.وهكذا،+حرفاكافيأ،*كالكا!،-طهـوحرففيلااولفص

ثار!!(-33*،ا!ا!-أ!ء،1،اك!ترتيبفيخطأثمةفإنالمؤلفأسلوباتبعنا

استنبطهالذيالأسلوبأنهذاإلىيضافا!-فيللول!313-8)أ!غاكأ

حاجةولامعقد،أسلوبالعربيةالكلماتألفاظلتدقيقالمؤلف

الموسوعةفيالمتبعالأسلوبالمولفاستخدمولو.بهالعبربيللمطالع

كانولعلهوللمطالعلهأيسرالأمرلجاعالتعديلمنبشيءالإسلامية

التصوير،!اإسرافاثمةأنالملاحظةمنبدلاوأخيرا.بالمطلوبأوفى

والجبالالحيواناتصورمنالوافرالعددهذاإلىنظريفيحاجةفلا

منحتىء2(ا-002صالرياضيةالألعابمثلا)راجعوالفاعليات

للمطالع.خسارةدونالكثيرمنهاعنالاستغناءيمكنالتيالأعلامصور

وطباعتمهاالنصفيإدخالهاوفيالصورهذهاختيار!االمبذولالجهدإن

ةرضروأشدالموسوعةعملمنأخرىنواخإلىيحولبانخليقبالألوان

الفنيةالصورقدرانتقاصرإلىتقصدلاالملاحظةهذهانعلى.وجدوى

طابعاالموسوعةتسبكللىوالتيالمجلدهذاعليهايشتملالتيالرائعة

وإخراجها.موادهاإعدادفيالفائقةالعنايةعلىوتدلخاصا

تمثلهلذيلفاخرااجوهرالنتاجتمسلاوأمثالهاذكرتالتيلهناتاهذهإن

تتابعللىبثقةنتطلعهـانا.المومسوعيالمثروعهذامنالأولىالحصيلة

هذاللاكمالنشاطوافيةالعامبدوالبعلبكياستاذللأعينادليةلتاائلالحصا

فيله.ووفرةالتزامهوصدقطموحهئعد!يتناسببماالضخمالمشروع
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الش!حية"للثقافةسسوسيولوجيا"نحو

خليللحمدخليلالدكتورتأليف

عبلىاللهحسانبقلم

الخا!دكشفآ!)1(،الشعبيةاسثقافةالسوسيولوجيايمكنكيف

الثقافةواستطراداالوطيةالثاقافةعمومياتتجذرأنأفي؟العاملمصلحة

فيتتجا!كي،التحتية،الاجتماعية،الثقافيةالبزأزهرفي،القومية

سياقفيوالتفاعلالتواصلمحاورعنللكشف،والممارسةالانتاج

العاءا؟التاربنيالتطور

)1(د.خلا

.0891بير"ت

إخداقطدات،الشعبيةلكفهسرسيولوجيانحو-خليلأ*مد

تضعانهاالىبالاضافة،الاجتماععلممنالمطلوبةالمهمةهذه

!وهوالشعبيالثقافيالانتاجتجنبفهي،للخصوصياتواضحةحدودا

الجديداستتباطحسابعلىقواعدهمنالموروثعلىالاعتماديحاول

إلاغترابدائرةفيأو،جهةمنالسلفيةدائرةفيالوقوع-والمتقدم

جهةمن-مضمونةالتجديداومعاداةبقشورالتمسك-بمعنىالسلبي

أحمدخليلد.يوضحالشعبيالثقافيالاجتماععلممهامتحديدفي

التيالمهمةمنطلقاتلماالشعبيةللثقافةسوسيولوجيا"نحومؤلفهفيخليل

حددناها:

تمهيداالثقافيةالوقائعتكثيفهيالعلملهذاالأولىفالمهمة1-

وتركهاتجاهلهامنبدلالتحليلها

ما،القائمةأوالممكنةالعلاقاتماهيةتسجيلفيتتمثلوالعانيةا-

ميدانيا.المدروسةالشعبيةالثقافيةالطواهربين

وحدةمدىلاظهار،الفكريالتوليفعمليةعلىتقوموالثالثةا-

الداخلي.انفصالهمدىأو،المجتمعيالثقافيالنموذج

منظومةالىايضابحاجةفهيلىضوابطبدونليستالمنطلقاتهذه

يقولكماأو،المرجوةنتائجهالىبهوتصل،البحثتمنهج،قواعدية

عمليةلتسهيل،الشعبيةالثقافةتقعيدفيتتمثلالأولىفالهمةالمؤلف

أصولهاالىوردهاالشعبيةالثقافيةالاجتماعيةللظواهر،العلميالفرز

جانبمنومراوحتهاثباتهامراكزعنوالكشف،جابمن؟لموروئة

ثالث.جانبمنتثولرهامحاوروتلمس،ثان

علمتأسيسبدايةمعنفسهاتفرضأوليةقواعدفإن،السيادتىهذافي

يلي:بماتتمثل،الشعبيالثقافيالاجتماع

متفاعلة،،متداخلة،متصلة،الثقافيةالظواهرجميبمإن-

صيرورتها.أوديمومتها،جدليةقي،ومتصارعة

لاسيما،ذاتهاالمعرفيةالمضامينتطالاذثقافيةالطواهربينالقرابة-إن

)الأيديولوجية(الاعتقاديةالمضاهين

الفوقيالثقافيالبنيانبينماالعلميةالعلاقةعنالكثمف-ضرورة

الشعبية.اشكالهافيالثقافيةوالمنتوجاتبعامةللمجتمع

نطاقهفيالداخلةوالظواهر،الاجتماععلمموضوع-تحديد

.قواعدهارساءعلىوالمساعدة

الفرعية.الثقافاتوبين،بعامةالثقافةبينماالانتماءستلازم

وتشكلهاانتاجهاحالةفيوهي،الشعبيةالثقافيةالظواهر-درس

الاجتماعي.أستنادهااطاروتحديدوتطورهاونموها
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/،الكلامالىتستندالشعبيةوغير،الشعبيةالثقافةظواهركلسإن

مرتكزإلىتستنديجعلهاماوهذااهدافها.تشخيصفيبهوتستقوي

العلمي،المستندمعيتعارضز،غيبي

إلى،وتنازعهاتوالدهاحالةفيوهي،الشعبيةالثقافيةالظواهر-نزوع

والتفاعل.التداخل-وحدةالداخفيةالوحدةاسكالمنسكل

الاشكالعلىابوابالنايفتحاللبنانيةالشعبيةالثقافةنموذجررراسة

جديدةاشكالبناءالىالساعية،العربيةالمجتمعاتفيالشعبيةالثقافية

الاطارهذاوفي.العامةوالحضاريةالثقافيةوالوحدةالثقافيالانتماءمن

بالبحثالدراسةطماتتصدىال!،الشعبيةالثقافيةالنماذجفإن

عندتقفلا،اللبنانيالمجتمعفيتتجلىكما،والتحليلوالكشف

خلالمننفسهاتمدمأوتاريخيا،نفسهاقدمتكماالواقعيةحدودها

تبدأوالتحليلالكشفسياقفىهي-بلالآنبعضهااستمرارية

ساحةفيواستطراداالوطنيةالثقافيةوحدتها!وإليةساحةفيأخمركزبا

منظومةفيتقعوأينالظواهر،هذدهيفما-القوميةالثقافيةالوحدة

؟العامالوطنيالثقايخاالتطور

اجتماعيصراعظاهرةالتلاسن

النطقبقوةالاستعانةبأنه-اشكالهبمختلفالتلاسنالمؤلفيعرف

ارادةإلى،الجماهير!الاعتقادمستوياتفيلتحويلهوالسعيالكلامي

!ه!.ضالىاوقوة

التعرفعبر،التلاسنظاهرةفيإلمبارزةجوانببعضويتلمس

لالأععبنادات(-الاسطورةالسحر،)تداخلالالتباسيةالذهنيةوكشف

ناالتابتفمن.التصارعةالاجتمحهعةللقوىاستلهاممركزتشكلالتي

عنالتلاسنيفصح،اعتقاديةفوىبالضرورةتكمن،القوىهذهوراء

المراعي.مع!لازمها

السلوكفيألس:لقليالاساسيالسوالالمؤلفيطرحهنا

ثقافي؟وارتهاناجتماع!باغترابعلىكافمةدلاثهالاعتقاديالتلاسني

،الملموسالاجتماعيالفعليستبدلإذ،التلاسنمظهرانسكلا

الارتهانمعالماحدلنايكشفانما،خارجيةبقوةملحقاجتماعيبقول

كالمجتمعطائفيأوديني!سحري/اعتقاديمجتمعداخلالعقافي

اللبناقي.

غادةترافق،ثقافيةاجتماعيةكطواهر،والشتم،واللعن،فالتلاسن

.المباسرةالواجهةعندولا،وحتىافرادااوقوى،الصراعطرفيعجز

ظاهرةاستدادمغزىعنالكشفامكانيةعلىالبحثيطلهنا

لحالةكامتداد،اللبنانيةالاهليةالحربخلالاسكالهابكافةالتلاسن

محاورهعلى.الاجتماعيالصراعفيهااستدولحالةسابقا،موجودة

أحد،تعبيراتهاحدفيفكان،-الطائفيةاسشائرية-ا-الفئويةسالطبقية

تدرجوقد،نفسهالوقتفيوتعقيدهالاجتماعيالتنوعافرازأتنماذج

الصحفعبرالاعلاميالتلاسنمن،الحربخلالالتلاسنهذا

كانتحيث،()الهاتفالمباشرالاتصالوسائلالى،الخاصةوالاذاعات

تكنلموإن،النسبيالهدوءفتراتفي،المنقولةالتلاسننزعةتشتد

السياسيالمضمونغيابملاحظةالحاد،معالصراعفتراتفي،معدومة

تتجاوزلاالتي.الذاتيةالفرديةالمصطلحاتوهيمنةالتلاسنيالحوارعن

غلبةيكشفمما.تقديرأبعدعلى"الطائفة"أو"الأسرة"حدودتوسعهافي

سياسية،المكونةاسبابهعلى،الصراعفيالسلفيةالاعتقاديةالاسباب

واجتماعية.

الاجتماعية؟بالشخصةعلاقةالمطاهرلهذههل

الكتابيةوالأمية،التعليممسألةيطرح،وسواهفالشتم،نعمبالتأكيد

حالاتهفيالتعبير،صحإذاالشتائميالصراعفإنبالتالي؟،والثقافية

الصراعحالاتمعيتوافقالجماعيةالحالاتفيي،الفردية

اللبناني.النموذج!كما،والطائفي،والسياسي،الاجتماعي

والأدواربالمناصبالالقبصلة

لتفسيرناجحةبدايةوتشكل،الاهتمامتلفتالتي،الثانيةوالطاهرة

الاجتماعيالصعيدينعلىالراهنمجتمعنافيالموروث.التواصل

،الاسلامقبلمنذ،تطورهاسياقفيالألقابظاهرةهي،والسياسي

والعباسي،،الأمويالعهدينوفي،والراسديالقرانيالاسلاموخلال

العثماني.العهدفيثم

تاريخيةبرؤيةلبحثهاجتماعكعالميمهدالمؤلفأنإلىوبالاضافة

والاقتصادية.والسياسيةالاجتماعيةبالأدواروعلاقتهاالألقابلمسألة

الرؤيةهذهمنالاطلالةأنالا،والدراسةبالتفصيلجديرةوهي

وفيالمباشر،الاهتماممحوريشكلالحاضر،فيتواصلهاعلىالتاريخية

المنطقةعلىبعيدحدإلىتعميمهنستطيعكنموذجاللبنانيالجتمع

مستمرةمازالت،خاصةفعاليةمحاورفيهللألقابكانوان.المجاورة

سوسيولوجيةمقارنةيقيمأن،المؤلفيحاولالسياقهذاضمن

للانقسام،متميزةمؤشراتتسجيلإلىالتوصلبقصد،للألقاب

الصعيد(.هذاعلىتجلياتهعنللحعبيرالأصحعلى)أوالطبقي

والعكس،الطبقاتالطوائفلاتبغى،اللبنانيالمجتمعففي

البحثنطروجهةمن،متلازمتينتكوناأنلابدفالظاهرتان،صحيح

تتقاطع،لقافية،اجتماعيةبنيةهيبماالطائفيةاًنإذ،السوسيولوجي

أنهويميزهاوما،العقافيالاجتملعيالاسنادنقاطكلفي،الطبقةمع

.الاقتصاديإلىوالطبقوي،الدينيإلىبالأولويةيستندالطائفي

جمينةخلالمن،الألقابمسأنةالمولفيعالجالمنطور،هذامق

أساسي!ن:قطبينفيويكثفهالقب،سبعمايةمنمأخوذة



(القسري)التلقيبالارتهانسقطب

الطوعي()التلقيبالهيمنة-قطب

ارهابوسيلةيكونأنبهيرادالذي،.القسريالتلقيبوب!ت

ارتقاعحالةعنيعبرأنبهيراد-الذي،الطوعيوالتلقيب،وارتهان

الطبقي.بالانقسامخاصةموشراتلناتبدو،وهيمنة

القسريبينالفاصلةالحدودتدرسقأن،القسرىالتلقيبفيوالمهم

السياسية،،القائمةالمنظوميةإلىينتسبالذيوذلك،الدنيويبمعناه

والثقافية.الاقتضادية

امتيازهافهو،الطوعيالتلقيبلطاهرةالسوسيولوجيالمغزىأما

نأواما،ذاتهاتصطفيأنإماتحاولالتي،الاجتماعيةالنخبةألقاببأنها

التغييربألقابوإما،الموروثةالسياسيةبالألقابإما،اصطفاعهاتفرض

.()الحركة

القسريبينالعلاقةجدليةفي،الرأييخالفناالمؤلفأنلانعتقدهنا

فيتحملجدليةكونها،الحالتينفيوأدوارهاالألقابمنوالطوعي

مستوياتهرموزسياقهافيالألقابتسكل،صراعجدليةمضمونها

والدراسة،البحثفينموذجناوهوكلبنانمجتمعففي.تطورهوخطوط

والدلالاتوالراكز،الأدوار،فيسطحىتقسيمإلىالألقابلاتشير

المجتمعيالفرزبذورتحمل،الصراعيةأبعادهافيهيبل،الشخصية

تمتدالتيوالنلطقية-،والفئويةوالطائفيةالعائليةالولاءاتسياقفي

حادةأدوارإلىلاتشير،لذلكلبنانكله،وهيساحةإلىأحيانأفعاليتها

لتداخلنظرا،القسريوالتلقيبالطوعيالتلقيبفئةبينالتمايز

التسليميشنهبما،الظاهرتينبينالعلاقةعبرتمرماغالباالتيالمصالح

له.الاستراتيجيوالعداءللفرز،الؤقت

مستركةدلالاتلايحمل،الطوعيالتلقيبهوأن،هنانلاحظهوما

يحمل،الحاكمةالطبقاتصعيدعلىالمعروفةحالاتهفيفهودائ!ا،

لنفسهالعطيماغالباالتيالموروثةالألقابمن..الوحدةداخلتنوعا

زعيمس)بيكس.السلطةعلىبالهيمنةالحقخلالهومنالسياسيالدور

)الاقطاعلبنانفيعليهمايطلقرموزلفئة(وهيالشيخأفندقي-أمير

وأالسلطةإلىتدخلحويثةسغالباوهيالمنتجةالألقابإلى،(السياسي

فيالتكنوقراطفئةوهي-العلميةالكفاءةبفعلعليها،نفسهاتفرض

سياسياالسابقةالألقابسقفاختراقتستطعلمالتي،اللبنانيالمجتمع

محاولةبينعادةموقفهافيتراوحالتيالفئةوهي.والدورالموقعحيثمن

وفرضكفاءتهافرضاسالمم!على،القائمةالسلطةإلىالانتماء

ودورا،موقعاالألقابلسألةجديدمعنىتجسيدوب!تبها،الاعتراف

منذلعبتمسألةوهيسالعمليةالممارسةفيكما،العامالشعبيالذهنفي

القائمسالاجتماعيالصراعصعيدعلىهاماسياسيأدورأسنواتعثر

للألقابالشعبيوالخضوعالاعترافتقولضفيمعينةبدرجةوساهمت

.ودوراموقعا-الطوعية

ماغالبا،القسريةالألقابفانهنا،الطوعيةالألمقابتصطفىوبينما

المجتمعوفي،إلاجتماعيأو،الفرديالصراعحوافزأحدتسكل

حدلهتبرز،الشعبيةالطبقاتعندوجماعيا،فرديأعبعاتشكل،اللبناني

نماذج،الأهليةالحربشهدتوقد.الأزماتأوقاتفيالصراعية

الصطفاةالألقابرموزمنانتقاما،وجماعيةفرديةلمواقفحادانثسار

مواقعإلىنسبياواسعةشعبيةفئاتدخلتأنبعد(والحديثة)الموروثة

وجبهاته.الصراعمحاورفيوالتأثيرالعقل

بالناصباتصالهاحيثمنللألقابوالعينيةالتاريخيةوالمقاربة

المالية:هيمحددةاستنتاجماتإلىلفانمؤأوصلتالاجتماعيةوالأدوار

فيهي،والمناصبوالألقابوالأسياءالأسماءبينالجدليةالصلة-

التوحد.حدإلىواللموسالمجرديتقاربحيثتاماجتماعيوضوج

ينتج،وأدوارهمالناسمناصب،الصراعفيينتجوهوالمجتمع-إن

الصراعمقاربةفانوبالتاليوالعليا،الدنيا(لقابهمطبيعيبشكل

معأ.الألقابخلالومنالتلامسخلالمنممكنةالاجتماعي

والسياسيوالثقافيالاجتماعيالوضعحولتدوركلهاالألقاب-إن

.للأسخاص

والحكمة.الأمثالالاحتماعيسالتمثل

وأالذاتيةقيمتهاتستمد،اجتماعيةظاهرةالشعبيةالأمثال

الاجتماعي،السلوكاوالحدثسياقمن،الموضوعية

ينتميشك!بك!تعبيرالثلأنوهي،الأولىالشكلةهناالمؤلفيعير

كنما،الانيةإلىيرميبمضمونهوانه،التاريخي،الوروثالموسسيإلى

.ماضلحاضرتكرارهوبماولكنالمقبلكشفإلىيرمي

بحيث،الحدثيالابتكارعلىتقومالأممالنجد،ثانيةجهةومن

الاستنادونقطةالمثليتساوىكما،بالمثلوالمضمونالشكليقترن

للسلوكابدأعياتمثلا،الشعبيالمثليبدوالمجالهذاوفي.الاجتماعي

السياقيقتضيهاالتيالمباشرةالحكمةيتمملقائلهأناذا،الاجتماعي

مقالط.مقاملكلطريقةعلى،ذاتهالاجتماعي

نطرنامااذا،أكثربوضوحلنايظهر،الشعبيالمعلأصلفانوهكذا

الشعبية.)الانتليجينسيا"وهذه،الشعبيالثقفهذاحالةفي

المنقولة،،الموروثةجوانبهله،شعبيثقافيمخزونبوجودسلمناإذا

الجديد،معشديدبحذرتتقاطعالتيالابداعيةوجوانبه،الجاصدة

في،الشعبي"اًلمثقف"فان،شكبدونموجودوهو،بكليته،الحديث

التاريخيالتواصلرمزيشكل،اللبنانيومجتمعنا،العربيةمجتمعاتنا

وهويمارساخر،بتعبيرانه.الثقافةمنالوافدمعالتراثتفاعلوساحة

ونقض،التراثمعالتواصل،والعارضةبالنقد،والحكمةبالأمثال

بأشكالهاوالوافدةالقالمة،الثقافيةالمنطومةمنوالحذرالحاضر،
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"المثقففهو،المعانيمنبمعنىالتراثعنالدفاعخسطإنه.وجوهرها

مجتمعه.في"العضوي

الحديثة،النخبةصعودترافق،قائمةاشكاليةعلىالمسألةهذهتطل

)منهجاوافدةوبثقافة،جهةمن،سعبيةأصولمن،المجتمعفي

اشكالياتتطرحكما،ثانيةجهةمن!وأمثالا،وتثابيه،ومصطلحات

منظومةإلىتنتميالتي(والاستشهادات،والاستعارات،)التشابيه

القاموسفيادراجهابمكانالصعوبةمنأنهثبت،جاهزةمعرفية

الثقافيةوأستعمالاتهاالنخبةثقافةصميمفيكانتوانالشعبي

والكلامية.

الأمعال:لمحتوىاجتماعيتحليل

الابنابنبينمميزة،للعاثلةالأبويالاساسالأمثالبعضتبرز

ممتدةنفسهالخطعلىتشددثم(،الأنثى)خطالبنتوابنالذكر()خط

الزهـيب.مواجهةفي(العم)ابالقرابةعلاقاتمجملإلىبه

بالمصلحةفالتفزد،بالمصالحعا،قةللأمثاكفانأخرىجهةومن

ولكن،ومردودهاالقيمةأساسهمالتحقيقها،الذاتعليوالاعتماد

الاجتماعي.التعاونيمنعولاالتبادلىينفيلاالتفردهذا

وخطورة،للاجتماعأساساالمصالحتوافقأهمية،الأمثالفيوتتأكد

.والصراعالتنابذإلىتؤدياختلافها

سياقفييقعأنهإذ،والجدلالمثلبينالتمييزإلىالمؤلفويخلص

إلىالجدليرميبينما،حالةتقريرإلىالأخير!فييهدفوهوالجدال

منيستخلصأنهيالشعبيالمثلمهمةوان.التبدلسيرورةاكتشاف

الاجتماعيةالقوىبتطوريتطوروهو،الثقافيالثلالاجتماعيالفعل

الاجتماعية.معارفهمنظومة،-ىىاسياقتصادينظامفلكلذاتها،

الجدرانيةوالصحافةالشعارأت

فيالانصار،الورقيةبصحافتهوعالميا،عربياالمشهورلبنانإن

مظاهرها،بكافةالجدهـانيةالصحافةحيثمنالعالمبلدانمقدمة

علىالمكتوبةالمصورةالملصقاتإلى،الجدرانعليالشعارتابتداءمن

بين.الجدران.المرفوعةفاليافطات،المرسومةالشعاراتثم،الجدران

اعلاميودور،ثقافي.اجتماعيدورذاالجدار،صاروهكذا،

سياسي.

بحدةبرزتالتي،الثقافيةالظاهرةهذهحولكثيرةأسئلةتطرحهنا

الأهلية:الحربأثناء

الأحياءفيالجداريالاعلاميالتوسعمنالنوعهذامغزيهو!ا

المعروفة،،الاعلاموسائلبينمالانقطاعمؤشرهوهل؟والشوارع

هذاحدةيعكسالجدرانيةالشعاراتتزايدوهلفيالشعبيةوالفئات

!2

تحقيق!االجدرأنيةالصحافةنجحتمدلىأيواك؟الانقطاع

.؟المفقودالسياسي-الثقافيالتواصل

ختاميةاستنتاجات

العياخية،بالوقائعيالمعزز،العلمي-البحثهذافيالمؤلفيخلص

اسناداتهاتستنبط،الشعبيةللثقافةسوسيولجيالتأسيس،جادةوبمحاولة

:يابمازهاأبعامةاستنتاجاتالىسالحيةالشعبيةالثقافيةالتجربةمن

اتإإأسد!وأطتئماليدتالتأرأنبحيث،الشفهوبالثقافياثالىز-غلبة

كى!ة.ميدانيةعلميةجهودايستدعيالثقافيةالاجتماعية

هذهتلتارالسياسيالمسرىعلىقيأغهاالسدطوياالتاريح-غلبة

فانوبالتالى،السياسيالمسرىداخلالدينيالمسارغلبةآ،المجتمعات

.المسيطرةوالثقافةالاعتقاديوراء،رأمقههنجدهالثقايما

العربية.للمجتمعاتالممىشالثقافيالتاريختحجيم-

لأساليبو،والعاداتللأفكارالسوسيولوجيةيةالرؤتعميق-ضرورة

الاعتقادية.والمقاربتأسسلوكاولمناهجوالتأملالافتكار

اجتماعية.لوقائعمفاتيحالموروثةالنصوصاعتبار-

الجما!!فيالتكتلنحومميزبفزوععصرنافيالشعبيةالأوساط-تمتاز

للثقافة.الجماهيريبالعصريسمىماوهوللمعرفة

لطرحعلميمدخلهي/الثقافات/الشعبيةالثقافةسوسيولوجية-إن

كلوفي،للمجتمعالبنيويةالمستوياتكلفيالثقافيةالاشكالات

العربية.السياسيةالمنطومات

فماض!ا!رطر1-

شة-!يما!-ج!

يا".خذنته..ين"أنتتهل

-.ترسحانيعصام:للشاعر

نقسبنلىيخالدبقلم

رحتهبدأ،الفلسطينيينالشعراءبينمعروفعربشاعرترشحانيعصام

الديوانهووهذا،السبعيناتمطلعفياسمهولمعالشياتمنتصففيالشعرية

لاحزان"مناراتكاالبحر"الىتعود-"الغزالة،الرعدا(دفزفي"قراءةبعد،لهالرابع

اسلوبمنتهجا،وعذوبقهببساطتهيمتازالسابقةالثلاثمجموعاتهفيوشعرء.االعشب

القصيدةهذه،مقاطعهافيكثيراالقاحيةوتترددالوزنيكللهاالتي،الحديثةالقث!ميدة

،السيابكرء)بدرطرحهاكمااحديثالعربيالشعرلبوابهيروالمألوفةالتقليدية

وبالعاطفةالثوريةبالرومانسيهمشحونة"عصام"قص!ئدفيأتت(الملائكةونازك

والتصميم.والعطاءبالخيرتبثرالتيالواضحةالتفاؤلةوالرؤىوالحماسوالحنان

منظورهاخلالمنوالنكباتئعالفجلالىينطريكنلمترشحانيعصامالشاعران

ضمنوالوحدقالثورةلحنين!دكانبا-المأساويبالمعنىانتقاديايكنولم،الصرف

شىيدةاغيةقصائدهوكانت.والرؤىاللامحغنيةجميلةوشفاليةعفوياطار



باعتقاديوهذا..والثقةبالاطمئنانومثبعة،المنهجعاطفيةالخيالمكثفةالاحساسط

العنسب"لاحزانمناراتالومجموعةالمجموعةهذهباستثناءالسابقيننيهديولأفقدما

..الحقةالواقعيةصفة

علىيدءيضعسدمثعقسالعربالكتاباتحادعنالصادرةالجديدقمجموعتهفيوهنا

وهمهالذاتيةهمومهبيزوالواقعالرمزبينيمزجكيفويعرفالجديد،الشعرسر

الملمنأحياناتخلولاعذبةبموسيقامحلاةالضبابيةعنبعيدةشفافةلغةفيالفلسطيني

المأعاةيرىانه،والانتقاديةيةالتعبيربواقعيتهايانامفاجئانفسهيتجاوزيقانهالنثرالى

الواقعيةمجسداالباريخيبواقعهاالأحداثيرى،المتناميالدرامياطارهاضمن

عامهوبماوفكرااحساساتملؤناالتيالجماليةوبامكاناتهاالايديولوجيبالتزامها

الانسانيمنظورهامنقصائدهفيمصورةالحوادثتظهراذ.الحياةهذهفيوشامل

لماشاملانموذجبلالخاصظرفهالهامباشرةواقعيةحادثةليستكونهامن،الثامل

انها،وقوعهمنويحذربهليتنبأيسبقهبلالحدثيتغلاانه،يحدثقدومايحدث

الشعرمصافالىومعاناتهاورموزهابأصواتهاتحملناالتيالحياةلأبعادالواعيةالنظرق

....ونأماسنحبالذي

التاريخعنالمعبرةالقصيدةا-

كنفاني،غسانالشهيدالىالثاعريهديهاالتي"البرتقالانفجار"دمهقصيدةان

كنفانيفغسان..ذلكعلىشاهدخير؟المبدعوالكاتبالفلسطينيالمناضلذلك

بينفهامزجصعبةحياةالكاتبهذاعاشوقد.النضاليواجبهيؤديوهواستشهد

خلآقةصورةلنامشكلافعليةكممارسةالنضالوبينملتزمابداعيكقولبةالكتل

التضحيةمهىفيالصورةوهذه.بالفعلالقولويجسدترجمالذيللأديب

بقيمهيوازييكنلمماذلكعنتحدثاذابالغرضيفيلاذاتهالشعرولكن،والنقاء

مؤلفه،ووعي،وصدقهالجماليةوطاقاتهالابداعيبشكلهالخلفيالصفاءهذا

هذهاستبصارعلىقادرةكانت(ترشحاني)عصلملدىالقصيدةان،تعابيرهوصياغة

.معا.وكاتبكمناضللغسانالهامةالتاريخيةالصورة

؟البرتقالفييرىماذا

ليأىيخطفهالوقت

73()ص...البرتقالحدودعن

أوجفيوهوكللدونكنفانيعاشهالذيالصعبالنضالأبعادحولىمحيرتساؤل

مميزانسانطاقات،المألوفحدهاتجاوزتانسانقدرلتلناليقدم،وحيويتهشبابه

..الأما!وجراجالقضيةابعادقلبه-!ما

حزنهداخلالأرض

...الفصولتجددهل،لغة

ميناءوالحزن

..بالرحيلالمهددانجرححقائبيعيد

السواحلذاكرةالحزن

74()ص...والحقول،والمنازل

وأفي-الدمجهاتهاتساعالمطالغنلءقمممنليمتدالحزنهذاويتعاظميتنامىهوها

ليدينوشاخصاته،وشواهده،وعرباته،وأكفه،مناديلهيرفعهوها...الياسمين

...شيءكل

يتاثرالذيالوطنهولياى

مساحتهعلىاخفيالحرس

السواديغمر."

اليهالآتيهوليل

،الآنو!ا-يراه

اسمدونماويذهبجسمدونمايركض

76(-75)ص..للبرتقالمالكاالسلاسلفتعلنه

بأوراقهاتسعفهانها،انتظارهفيكانتالحبيبةبأن""غسانليثرالشاعرينبقلنم

..الأبديةقبلةفيويغيبانتحتضنه..وحبها.وامطارها

،.الآتيهو..مطر

الأمطارتهطلالجبةوطنومن

76()ص...السؤال.دينتثر..دمهفي

ب!-ويمزج،ونضالهأدبهب!تأي،ودمهغائهبينيواشجشاهدناكماالشاعران

وترابها،،بسمائها،والمأوىالحبيبة،فلسطينأرضطبيعة(كنفاني)وغسانالطبيعة

قلبه.بأحزانعلمرةوهيعليهاطفسهو،وحزنهبحزنها،ونهارهلبليلها،ببرتقالها

عليهالبرتقالطيفيمر

بينهماالسرإن

الرديء،الزمنعقارباحترابط

بينهماالسر

العربالزعترنضوج

77()ص..المضيء.والقمح

يعبرمزجا...ورمزكثمروالطبيعةكمناضلكنفانيبينواضحاتلاحمانثاهدهنا

الأرضبينالحتميةالعلاقةمفهومعنشاملةصورةلناويقدمالحياةجدلعن

معنىيكونولنعليهايعيشأرضبدونالانسانلعالمحياةلااذ..والانسان

ناويمكن.ا.العاوجودعنوفكريكليمفهوموهذاانسانها،بدونللأرض

فيهيكتنزبماكالأمفالوطن..جديدةهامةمعاناضافةمعالوطنمستوىعلىنستشفه

القضلياهذه،واللغةوالجذوروالأصلوالمبدأوالأنتاءوالعاطفةالحبمعانيمن

وكرامتهوجودهوحتميةاعماقهبلالانسانوجودطبيعةفقطليرتوضح

وتصميمهاجمياكبرياءهالاناتثتخلقالتيالجذورهيهذه..واستمتاعه

فيهتخلقكما...ويهددهبللوطنيحدقخطراهاكاناحرمااذاالعظيمينونضاله

لأنوتدفعه..حمانبضاعروقهفيفتسرى،والجمالالفراسةعينيهفيتبث،الابداع

...المستوياتكلوعلىببسالةيقاتل

السؤالذلكللثاعرأوحىالذيهوالمتميز()كنفانيلحياقالجماليالمنظورهذا

دمه"يرتديختامهافيالجوابليأتيناللقصيدةكمطلع؟"البرتقاليرى"ماذاالمحير

."البرتقالانفجار

منجزءهووكنفاني،الجميلةوأرضهافلسط!تطبيعةعنجوهريتعبيروالبرتقال

يحتذىكنموذجحياتهفجاءت...والمخلصالصادتطانسانهالأنهالمعذبةالأرضهذه

النضالهذالتاريخالفلسطينيالعرييالشعبلكفاحمثرقةكصورة،للنضالبه

...وتأصله

ال!عبيرية()الواقعيةأو..الحرةالقصيدةس2

وأالرؤيويةللقصيدةنموذجاتعتبرحرةقصائدخمىامامالمجموعةهذهفينحن

دلالاتمنهجملةكلوفيمفاجأةمنهشطرةكلفييحملالذيالمبصرالشعر

...جديدة

الثاعرحيث..سواءحدعلىنثرهاونظمهفيالشعرجماللي!انمسبقاونؤكد
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وتطويعهاادواتهعلىالسيطرةمنفيهيتمكنالذيبالتدروذلكراسلوبهبلغتهمبدع

-+الأشياء.حولهتتمحورالذيوالرائيالعالمهذامركزيجعلهبما

خلالصالتهاسيةالحياةتفجرانتقاديةتعبيريةامامالخمسالقصائدهذهفيونحن

.معا.والحشةالماديةبواعثها

)دمدمات(،القصب)تجاريح،(الفاسدة)الأسلحةوتشملى..الماديةالملامحأ-

(،البريةالأعئاب)رقصاتالثرا!ت(،الىالممتدة)الكروم(،الحزينالسفرجل

(.والدمالبنفسج)مناديا-

لهبسالبراكين)ازهار،(الغاباتأبدجية-النهار)فرضية:الح!ئةالملامحسب

.(...الخ...الثالة)الغربةالماء(،

وكاصر،حيةكرموزفتأتيالواقعيجوهرهاالقصيدةتزكيالماديةالعناصران

جوهروتعطيهالأرحببشمولهالمرصودللواقعيةبصررؤيةللقلرىءتفتعاساشة

بأبعادها.الغربةعنيعبركوجود،المكافحالفلسطينيالانسان

يقاتلذهبالذيدمهتذكرين

الفاسدةوالأسلحةالجوعزمن!

(117)صالثالثةالغربةبداياتالى

النضالحتمهاالأهلعنوغربةوالاحتلالالقمعفرضهاالوطنعنغربةفهناك

..الجاقغربةوبالأحرىالزكيالدمأرجاءفيالثالثةالغربةطريقوأخيرا

منتنغشاسعةشعوريةاحاسيرالشعرتعبيريةتزكيفهيالحسيةللعناصرأما

العامالطابعالنهايةفيمشكلةالمدهشالحركيالتناغمهؤاهناوالداخليةالوسيقى

..أوردناهاالتيالماديةالمدركاتلتلكوالثعاملى

النهارفرضيةيقراكان

الثورةإلىالذاهبينسعادقيرى

البراكينازهارملتتفتهح

عليهاعلماالأشجارتوجتهوعندما

السود()برصاصاتهالوطنفاجأه

الرصيفعلىدماؤءفانهالت

(911)صالعالبةالرفاتدموع..جثتهوغطت

وصفةوالاتساعللعمقصفةليأخذالحسيةبالمدركاتالمرصودالواقعيبدأهنامن

علىوتضفيالقارىءخيادتلهبالتيالشعوريةالدوافعخلالمنالتاريخيالرصد

ودورهأثرهفيذلشعرالخلاقةالصورةتلكمكونة،الكونيطابعهاالماديةالعناصر

حركةيرصدللذيالنموذجيالحدثالىالمفردالواقعيالحدثتخطيفيوامكاناته

....والمتقبلالاربخ

هذامثالافكرولنأخذمنهاكزجماليةلغةهوالشعرانالىبنايصلشاهدناهماان

المقطع:

بذمي..الوردةأرمي

..بأوراقهاللوردةنرميني

ليسنماءولا..مطرأنا

..حوليغمامةولا..سماءانا

وردقانها..اجلهـامنالتضحيةأووانعاشهاالوردةريعنكنايةالأولالشطرفي
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خبالتشبعحسيةصورةعكبأورا!ها(الوردة)ترمينيالثانيالشطرلمويؤكدالوطن

فتأتيالرجوبالغرضيفيلابمفردهالتخييلحيث.معاالداخليةواحاسيسهالقارىء

تخييلىمعمشكلةوالصلددةالعمقةبالأفكارالمحملةالحسيةوالايقاعاتالتواترات

..الابداعيالأدبيللجمالافقاالشعر

ذا،الأرضفيالانسانيالوجودلمعنىحتميةنتيجةعناثانيالشطرتجرهكذا

هنا..والحياقالثمرتعطينيأي،الخضربأوراقهاترمينيبحياتيالوردةأسقيجث

سنبحثهماوهذا،بالصيرورقتكونمااشبهووطهالانسانبتالجدليةالعلاقةتبرز

...بالمأساةالشعورعنحديثنافيبوضوح

مكانةفينضعهاالتعبيريةالواقعيةتنتهجالتيالخمسالنثريةالقصائدهذهان

الموسي!قيعنصرمنهذاتمييزناعونبتد.الفعيلةقصائدفيعليههيمماأرقىجالية

الانفعالحساسيةتحكمهاوالنمطالايقاعمعروفةشبهتغدوونةالوزالقصائدفيفهي

،.-احياناوالجاشرةالأفكارومحدودية

.الواحد-الجرجاصحابيافاخهمروا

انهمرواالماعوبيناللهببين

..علانيةي!فال!

فلسطينقلبالأحمربالشمعتخم

بالتصفيةوتجص

(1ء)صالعربيبالدمتقامرالريح

)محمودالمحتلهالأرضبثاعرالقديمةتأئرلتهيتجاوزفهوالحرةالقصيدةفيأما

القصيدةفيالموسيقىحيث،والأصيلالمتميزالشعريصوتهواجدادرويئن(

البحار،كموجوايقاعهادفقهالها..النفسيووقعهاالجماليحضورهالهاالتعبيرية

بالموسيقامشتعلنهارومثلى

الأسقرجسدهعلىتنتشرين

132()صبالغناءوتصدحين

..بالمأساةالشعور3-

الأعظمالخهرأن)أشعر

للليلسريرفوقبذعروينامهاويةيلبس

مقصلةالىتساقالأشجاررؤوسأنأشعر

الأرضحزنيتنكبودمي

الليلةيسكننيفمن

الداكنالجومذافي

قادمبحزاميحزمنيمن

نابلتشاؤميويسودلكشعورفقطحدودهاكديقفلابالمأساةالشعورهذا

للمريرللواقعنظرا،العربيالوجودظواهرمنحتميةظاهرةغدابالمأساقالشعور

اضافةالصناعبةالحضارقعالممنللحضاريووضعهالمعاصرالعربالتاريخلظروف

علىبالمأساقالشعوراصبححتى...وهناك..هناالمبعثرقوجراحهالقوميتمزقهالى

بعيذاوالرؤيويالخلاقلأدبيلللنتاجبهايتميزالصادقةالواقعيةمنباضرالأدبنطاق

عيالولوللتفاؤلالأملابداينفيلابالمأساقالشعورانالا..والتزويرالتدجيلعن

..التجاوزوامكانيةالهممشحذيلغيولا

قدرمنوما



الجاثمالموتهذايدفع

الضيمهذايدفعقدرمامن

الأرضفقراءسوى

(11)صبالشهداءحباالمأخوذةالنارواصوات

،العربلوجودناوتاريخيةحتميةظا.هرةالمسلحوالكفاحالنضالغريزةوتبدو

..وازدهارناتقدمناطريقفيتقفالتيوالبغيالعدوانقوىعلىولانتصارنا

الدمع(صعبة)ياالجرحلك

..عصيةبقلييالجراحان

الليلعلىوالطارقون..الليللك

..والبندقية..الضوءجبهةولي

رحابالىتجاوزهامفهومفانالواقعيللتفكيرضرورةبالمأساةالشعوركانفاذل

مشواستقلألهاوصمودهاالشعوبلنضالتاريخيةحتميةانهائهااجلمنالنضال

المستقبلتصويرنحواندفعانه،كذلكمعهنرىونحنالثاعرراىهكذا،الطغيان

عنوالذودالانسانبينللانتربولوجيةالعلاقةحيثوالحاضرالماضيمنوابتدا،

الىالذاتحدودمتجاوزاالشعوبنضالوأقرهاالتاريخاثبتهامصيريةعلاقةوطنه

الوطن.ومستقبلالمجتمعحركةرحاب

للسنابلوانتفاضةموتهبين

..قديمةصداقة

للفراشاتوحريةهوتهبين

حميمةاسرار

اليهتؤوبينالتيالنيازكايتها

الصدامحقائباحملي

(81؟)صجليلةبث!رلسةبعثهوعانقي

باتجاهالقادمةللنظيفةالكلمةهيوهذه..بكيسموالذيالشعرهوهذا

...الستفبل

الفارقةاشجارهاالموسيقىتزرعحيثما

الغامضةشهواتنامدارلتالنيرانوترسم

الدمويسريرهالنهريبلغحيثما

المغلقةالنوافزالحبويفتح

القزحيبلباسهتجده

موتهحاملا

(912)ص..جديذقلحياةاقاصيهوفاتحا

21101"8لىةأ4أرأ*161،11!بفخلىددأل!افى
هـلا!ح!*!ل!415رهه!هء5**ولنمترولنوزجللالباعة

حديثامدر

الثمن

سجنهفيحكمتناظممع

)!ة(الألبومفيالأخيرةالصورة!

-)شعر(الحبقلب!

-)رواية(الث!مالعصافير!

نحتارة(وقصائد)دراسةأراجون!

ية()روا-البصقة!

خطرفيالنيل!

العربيةالثعبيةالحكاية!

والثقفونالمكارثية!

إيرانفيالثورةمقدمات!

البرجاويفائقعليمذكرات

القالممسميح

حدادقاسم

خلفحسينعلي

.،البياتيالوهابعبدالابرترجمة

السعيدرفعتد.

زهيريكامل

الحكيمعبدشوقبط

بنتليأريكإعداد

حساناًحمدترجمة

هوليدابنفريد

كركوتيمصظطترجمة
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