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أخبار علمية
ّ
البينية "
امللتقى الدولي ألاول للتراث الثقافي "ألادب الشعبي والدراس ــات
القاهرة ،أيام  25 ،24 ،23أكتوبر 2018
هظطا لتزاًس الاهخمام بالسضاػاث الـػبُت وغالكتها بالػلىم ؤلاوؼاهُت والاحخماغُت
ّ
ألادطي ،ومحاولت الىـف غً ّ
البُيُت في الترار الـػبي ،هظم مطهع
أهمُت السضاػاث
زضاػاث الترار الـػبي بيلُت آلازاب حامػت اللاهطة بالخػاون مؼ اإلاجلؽ ألاغلى
ّ
البُيُت
للثلافت اإلالخلى السولي ألاوٌ للترار الثلافي بػىىان" ألازب الـػبي والسضاػاث
أًام  32 ،32و 32أهخىبط  3102وكس أًلم اػم "هبُلت ابطاهُم" غلى هصه السوضة
اغترافا بمجهىزاتها في الخألُف والترحمت في مجاٌ الترار الـػبي.
افخخح اإلاإجمط بيلماث افخخاحُت ليل مً السهخىض دالس أبى لُل مسًط مطهع
زضاػاث الترار الـػبي ،محمس غثمان دـذ ضئِؽ حامػت اللاهطة ،ػػُس اإلالطي
ألامين الػام للمجلؽ ألاغلى للثلافت وملطض اإلالخلى ،السهخىضة ؾطاء مهىا ضئِؼت
اإلالخلى ،أحمس ؿمؽ السًً الدجاجي ضئِؽ ؿطف اإلالخلى ،أحمس الـطبُني غمُس
اللُم ؤلا ّ
ولُت آلازاب وضئِؽ مجلؽ ئزاضة اإلاطهع ،حُث ضهعث مسادالتهم غلى ّ
ًجابُت
ّ
وأهمُت السضاػاث البُيُت " "interdisciplinairesفي
التي ًحملها الترار الـػبي
ً
ً ًّ
الترار الـػبي ،ما اغخبره اإلاخسدلىن مجاال بُيُا مفخىحا غلى ملطاغُه ،هما ألخىا
غلى هطوضة جالقي وجسادل الخذللاث والاهفخاح غلى اإلاجاالث ألادطي اإلاجاوضة،
والخأهُس غلى جلاضب الػالكاث بين الػلىم ؤلاوؼاهُت والاحخماغُت وحـابىها مؼ
بػوها البػى.
الافخخاحُت غلى مسي زالزت أًام حىٌ مفهىم وأهمُتّ
ّ
جمحىضث فىطة اإلاحاهطاث
الس اػاث ّ
البِىت في ألازب الـػبي حُث جٌطق أحمس مطس ي  -ضائس مً ضواز ألازب
ض
ّ
الـػبي في ملط -في مسادلخه ئلى الخىىٍه بأهمُت اإلاُسان ومؼألت الـفهي مً أحل
بىاء جاضٍر مخيامل مـيرا ئلى زضاػت غبس الخمُس ًىوؽ حىٌ الؼيرة الهاللُت بين
ّ
الـػبُت
الخاضٍر وألازب الـػبي التي ججاوظث حسوز الخذلم وضبٌذ اإلاأزىضاث
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بالخاضٍر -الصي ؾالبا ما ٌػخمس غلى الـىاهس اإلاىخىبت  -فاإلاإضخ ال ًحم له ججاهل
اإلاأزىضاث الـػبُت هظطا ألهمُت موامين هلىكها الخاضٍذُت اإلاخىىغت ،داكت
ألاؾىُت الـػبُت التي جلم بجمُؼ اإلاجاالث ومنها ّ
مىاٌ أؾاوي الػمل .هما أؿاض اإلاخسدل
ئلى اػخػاهت بػى اإلاإضدين بالطوافس الـفهُت أمثاٌ :اإلاإضخ كاػم غبسه اللاػم في
ّ
الخلىض
هخابه "الخاضٍر والفىليلىض" ودالس أبى لُل في هخابه "حماٌ غبس الىاكط في
الـػبي".
ومً أحل ئبطاظ ّ
كُم ألازب الـػبي ؤلاًجابُت اهخلل الباحث ئلى جىهُح بػى
الطؤي حىٌ حػلُم وجسضٍب ألاًفاٌ غلى هٌم اللؿت الػطبُت واػخلامتها وئجلاجها
مؼخػُىا ببػى ألامثلت حىٌ أهماي الخػبير الـفهي .
وأؿاض "حابط غلفىض "الياجب واإلافىط اإلالطي في محاهطجه ئلى مجهىزاث بػى
الطواز في النهىن باألزب الـػبي ،غلى ؾطاض حهىز ول مً ػهير الللماوي في
أًطوحتها حىٌ ألف لُلت ولُلت ػىت ( )0320وغبس الػعٍع ألاهىاوي في زضاػاجه حىٌ
فً اإلاىشخاث والعحل ( ،)0321ئلى حاهب غبسالخمُس ًىوؽ في أًطوحت حىٌ
ّ
الهاللُت ( )0321وهبُلت ئبطاهُم حىٌ ػيرة ألاميرة شاث ّ
الهمت ( .)0311زم
الؼيرة
ّ
فلل في مفهىم اإلاػنى الػام للسضاػت البُيُت وغالكتها باألزب الـػبي ،هصا اإلالٌلح
الجسًس الجامؼ بين مذخلف فطوع اإلاػطفت ،مـيرا ئلى ّ
أن الػالم -مؼ بساًت
الؼبػُيُاث -كس أزضن أجها مػاضف بُيُت ولم ٌػس ميان مػطفي مؼخلل بصاجه،
مىضخا كوُت الادخالف بين السضاػاث البُيُت والخػسزًت.
فالسضاػاث البُيُت؛ ًصهط حابط غلفىض أجها اإلاىٌلت التي جخفاغل فيها الخلىٌ
اإلاػطفُت اإلاذخلفت واإلاخباغسة ،ولىً ؿطي أن جيىن كائمت غلى مبسأ الىكل والفلل
بمػنى ّ
أن ألازب الـػبي له دلىكِخه وحسوزه اإلاػطفُت أي :له هُان مؼخلل كائم
بصاجه ،لىً له -في الىكذ هفؼه -هُان مفخىح غلى مجاالث أدطي وحجخه في شلً
اإلاإضخ  Yanvansinaاإلاذخم في الخاضٍر ؤلافطٍلي في هخابه " "Oral traditionوالطوائي
 Alex Haleyفي ضواًت "الجصوض" " "Rootsاللصان اػدىسا غلى ألازب الـػبي باغخباضه
ملسضا مهما ٌػُس بىاء الخاضٍر.
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هما غطن أحمس غبس هللا ظاًس -أػخاش غلم الاحخماع بجامػت اللاهطة -مجمىغت
مً اإلاىهىغاث اإلاخللت بالترار الـػبي التي جظهط لىا مجمىغت مً ألاؿياٌ اإلاذخلفت
لترار حسًس مذخلف وكائم غلى فىطة الفطزًت ،وكس شهط الػسًس مً الظىاهط الجسًطة
بالسضاػت غلى كػُس السضاػاث البُيُت منها مىهىع الهجطة :أو ما أًلم غلُه
بالفىليلىض الػابط الصي ًحمل مً حهت ػلىواث ومماضػاث وحػابير حسًسة ئلى
ّ
اػخسٌ بصلً مً
اإلاهجط ،لُػُس مػه مً حهت أدطي مماضػاث أدطي حسًسة .وكس
فلل في هخاب "الفىليلىض والػىإلات" مـيرا ئلى غسم اػدُػاب ؿباب اإلاهجط لتراثهم،
وبهصا ًجس اإلاهاحط هفؼه في أظمت هىٍت ًبحث غً جطازه اللسًم أو هىٍخه ،مثمىا
مجهىزاث بػى السوٌ في حسخير مذخلف الٌطق التي مً ؿأجها ؤلاػهام في ئحُاء
الترار وئغازجه مً حسًس ألبىاء اإلاهجط .هما جٌطق ئلى الخػطٍف بالفىليلىض مً
وحهاث هظط مذخلفت ،وغطن الخؿيراث التي كس جحسر في مجاٌ الفىليلىض وغالكخه
بالػىإلات.
ّأما أحمس ظاًس فلس أؿاض ئلى كوُت الخػسزًت الثلافُت أو الخىىع الثلافي ودٌىضتها
ئن لم جىهؼ في مىهػها الصخُح والتي ًجب أن حؼخػمل ؤلازطاء ولِؽ لالهلؼام
والفلل ،مً أحل بىاء مجخمؼ أفول جخػاٌف فُه الـػىب ،مـيرا ئلى بػى
الٌطق والىػائل التي ًمىً أن هحافظ بها غلى الترار منها الخللائُت في مػالجت
ّ
كواًا الترار وحؿيراجه ولِؽ الاهسفاع باػم الهىٍت ،هما أهس في ألادير غلى هطوضة
جٌىٍط اإلافاهُم واإلالٌلخاث في اإلاىاهج ،وادخُاض اإلاىهىغاث الطاهىت لإلزطاء الثلافي.
هما ؿهسث أغماٌ اإلاىائس اإلاؼخسًطة ؿهازاث وججاضب مجمىغت مً ؤلاغالمُين
وألازباء أمثاٌ :مؼػىز ؿىمان) ؿاغط وباحث في اإلاأزىضاث الـػبُت (،أحمس ػطاج
(واجب مؼطحي) ،محمس بؿسازي (ؿاغط وفىان حـىُلي) ،أػامت الطحُمي (صخفي
بجطٍسة ألاهطام)ً ،اضق الٌاهط (ضئِؽ جحطٍط أدباض ألازب) ،الصًً اػخلهمىا ججاضبهم
ألازبُت والفىُت مً ألازب الـػبي ّ
لخميز هلىكه بجمالُاث داكت في اإلاؼطح
والللت مً هاحُت؛ وجمثُلها ،للمجخمؼ أكسق جمثُل مً هاحُت أدطي .وهى ما
جىكل ئلُه ألاػخاش دالس أبى لُل في زضاػخه للؼيرة الهاللُت التي ال جىاكى في هلها
الـػبي وىجها الؼيرة الىحُسة التي جحسزذ غً ػلبُاث اإلاجخمؼ الػطبي أهثر مً
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ّ
ئًجابُاجه .وبىاء غلُه ضهع اإلاىاكـىن غلى هطوضة اإلاحافظت غلى الىلىق الـػبُت
وحماًتها وشلً باكحامها في حمُؼ الفىىن وىجها وزُلت مهمت وؿاهس جاضٍخي.
جومىذ الجلؼاث اإلاؼائل آلاجُت:
أوال :مؼألت ألازب الـػبي والسضاػاث اإلالاضهت والىظطٍاث الىلسًت الخسًثت:
هاكف فيها اإلاخسدلىن كوُت الـفهي واإلاىخىب بين الخأزط والخأزير وغملُاث جسوًٍ
ّ
ّ
لـػبُت ،ومؼألت ئغازة هخابت الخياًت
الؼير والخياًاث ا
الترار الـػبي داكت
ّ
ّ
الـػبُت بسغىة الخسازت ما ضهعث غلُه الباحثت حاولين حىهسو في مسادلتها "جمثالث
اإلاطأة في الخياًت الـػبُت" ،وجلسًمها إلاجمىغت مً ألامثلت التي أغازث هخابت الخياًت
(هاغازة هخابت اإلاطهِس ي أللف لُلت ولُلت ،ولُلى ػػُس لخياًت ؿفُلت ومخىلي ،وضمعي
كلتي لػىتر وؿىؼبير).
هما غالجذ اإلاسادالث مجمىغت مً الخػابير الـػبُت منها (:اإلاثل ،اللؿع،
ألاؾىُت ،البىكالتّ ،
ّ
ّ
الـػبُت ،ألاػاًير ،وهالذ مىاهُؼ وكواًا اإلاثل
الؼير
الخياًت،
الـػبي اللؼٍ ألاوفط مً جلً اإلاسادالث منها مىاهُؼ اإلاطأة ،مىهىع الٌب
ّ
الصخُت والػالحُت ما جٌطق له الباحث دوط غبس الؼطحان مً ألاضزن) في
والىكاًت
زضاػخه اإلاُساهُت التي دلذ كبُلت ػطحان ألاضزهُت .ئهافت ئلى شلً جىاوٌ
ّ
ّ
ّ
ؤلاوؼاهُت التي جحملها الخػابير
واللُم
الىفؼُت والاحخماغُت
اإلاخسدلىن ألابػاز
الـفهُت ،هلُم الدؼامح واللبر ما حاء في زضاػت بػىىان :الخياًت الخطافُت "حمُلت
والىحف" ّ
وكُم الخب والىفاء في كلت "حيزًت" التي معحذ جفاكُل أحساثها بين
الخلُلت والخُاٌ .ئلى حاهب الخٌطق ئلى الػسًس مً الطواًاث الجعائطٍت التي وهفذ
الترار الـػبي هطواًاث غبس الخمُس بً هسوكت ،واػُني ألاغطج وضؿُس بىحسضة.
زاهُا :الفىىن واػخلهاماث الترار الـػبي :جٌطق اإلاخسدلىن ئلى مجمىغت مً
الػىاكط ّ
الفىُت التي وظفذ الترار في أغمالها منها فً السضاما الخلُفعٍىهُت ،والطػىم
اإلاخحطهت ،والخٌاب ؤلاؿهاضي ،وؤلاغالم ،وجلمُم اإلاالبؽ...ومً ّأهم اإلاسادالث التي
كبذ في هصا ؤلاًاض مسادلت غالجذ مومىن الثلافت الـػبُت ف ــي الطػالت ؤلاغالمُت
ّ
الـػبُت اإلالطٍت بين
للباحث مطس ي اللباؽ مً ملط ،ومسادلت حىٌ الخياًت
ألازب والسضاما الخلُفعٍىهُت زضاػت ملاضهت بالخٌبُم غلى هماشج مً اإلاؼلؼالث
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اإلالطٍت ،ئلى حاهب ضؤٍت ملترحت لخىظُف ألازب الـػبي اإلالطي في جلمُم وئهخاج
ّ
وأهمُت زوض فً الطػىم اإلاخحطهت في وـط ألازب الـػبي بين الفطق
مالبؽ الـباب،
اإلاخاحت واإلامىىت .وكس حظي فً اإلاؼطح بجاهب هبير مً الىلاؾ واإلاسادالث اإلاخػللت
باؿيالُت جسادل الفىليلىض في الػسًس مً اإلاؼطحُاث الػطبُت والػاإلاُت منها :مؼطحُت
ًىضٍسس ى لؼاضة ضوال الىظُفت والساللت ،ججلُاث الترار في اإلاؼطح الػطبــي ،بيُت
الترار في اإلاؼطح الـػبي الػطبي ،اللطٍت في مؼطح ألادىًٍ ضحباوي...
زالثا :جسادل الترار الػطبي وألاحىبي ،في مىهىع جسادل الثلافاث بين الـػىب
وغملُاث هلل الترار فُما بُنها ،والخأهُس غلى أزط الفىط والثلافت الػطبُت ما جىاولخه
مسادلت زاوز ػلىم في بُان أزط الللم الػطبُت في الللم الـػبُت الهىسًت
مـيرا ئلى اهخلاٌ الخياًت الػطبُت ئلى ؿماٌ بالز الهىس ّ
وأهم الىػائل التي جم
بىاػٌتها هصا الىلل .وبذٌىاث مدـابهت غالجذ باحثت مً ضوماهُا ملاضهتها بين
الخياًت الطوماهُت والخياًت اإلالطٍت والػالكت بُنهما .وفي الؼُاق هفؼه ضهعث
مسادلت "الؿىاًت بين لُلُذ والىساهت" غلى زضاػت ملاضهت بين كلتي "لُلُذ" لياجب
الػبرًت زافُس فطَـمان ،و"الىساهت" للياجب اإلالطي ًىػف ئزضَؽ ،حُث حؼس
الياجبان فىطة الؿىاًت في هليهما مً دالٌ جىظُف ألاػٌىضجين .فُما ضكس لىا
الباحث فطج كسضي الفذطاوي داكُت مىجُف ألاوؼىت باغخباضها احسي دىاق ألازب
الـػبي الجمالُت في َ
هخابي أحسهما غطبي وآلادط غبري .
هما لم ٌؿفل مجمىغت مً اإلاخسدلين جأزير هلىق ّ
الؼير الـػبُت وألف لُلت
ولُلت في الترار الػالمي مثل :ألف لُلت ولُلت بين الػطبُت والػبرًت (همىشج ألاميرة
الىائمت أو اإلاسخىضة) ،اوػياغ ألف لُلت ولُلت غلى الترار وؤلاضر الػالمي ،ئلى حاهب
ّ
ألاضزىشهؼُت
مسادلت مىهىغها ػير اللسٌؼين ألاحباؾ وزوضها فى جطػُر الػلُسة
زضاػت جحلُلُت أزبُت لؼيرة اللسٌؽ "بِؼٌاوضوغ" حُث أوضح الدـابه بين بيُت
ّ
ألازبُت
ػيرة اللسٌؼين ألاحباؾ والؼير الـػبُت الػطبُت مً حُث دلائلها
ّ
والفىُت.
ضابػا :الترار الـػبي وجسادل الػلىم الاحخماغُت وؤلاوؼاهُت ،وهى اإلاحىض الطئِس ي
للملخلى وهىا ّ
جم الخٌطق ئلى جسادل وجيامل الخذللاث لسضاػت ألازب الـػبي في
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مذخلف مُازًىه وحـاضهه مؼ حلىٌ مػطفُت وجذللاث مخػسزة ،وئهافت ئلى ما
أؿاض ئلُه اإلاحاهطون الثالزت أحمس ظاًس وأحمس مطس ي وحابط غلفىض جٌطق بػى
الباحثين ئلى الػالكت بين السضاػاث ألاهثروبىلىحُت وألازب الـػبي الصي ٌػخبر مً
أهثر الفىىن ألازبُت جسادال مؼ حلىٌ مػطفُت أدطي ما حاء في مسادلت "ألازب
الـػبي والسضاػاث ألاهثروبىلىحُت مً الخجاوض ئلى الخىاشج "حُث ػػذ اإلاخسدلت
ئلى الىـف غً معاًا السضاػاث البُِىت وألازب الـػبي مً دالٌ ملاضبت
ػىػُىزلافُت للخياًت الـػب ُّت الجع ّ
ّ
ائطٍت ،هما وان مىهىع بحث ألاؾىُت الـػبُت
بين اإلالاومت وحسجُل الخاضٍر حاهطا ما جٌطكذ له الباحثت كلُحت ػىىس ي مً
مطهع البحث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماغُت والثلافُت ،بىهطان في مسادلتها حىٌ
َّ ْ
ّ
ّ
ؿػبُت وؿاهس جاضٍخي .وفي هفؽ الؼُاق مسادلت
اللف :شاهطة
وأؾىُت
الثىضة
الباحثت ئًمان هماٌ محمس التي ضهعث غلى ّ
أهمُت ألاؾىُت الـػبُت في حسجُل الخاضٍر
ّ
الـػبُت هٌطٍلت حسًسة للطاءة الخاضٍر".
بمحافظت ػىهاج واإلاػىىهت بـ "ألاؾىُت
أزاض اإلالخلى في أًامه الثالزت الػسًس مً اللواًا والاؿيالُاث البحثُت حىٌ
جفاغل ألازب الـػبي والسضاػاث الاحخماغُت وؤلاوؼاهُت ،ودلم في ألادير ئلى ئزضاج
مجمىغت مً اإلالترحاث والخىكُاث جخمثل في جفػُل ألازب الـػبي وجٌىٍط
السضاػاث اإلاخػسزة في هصا اإلاجاٌ مؼ هطوضة اهفخاح حسوز جذلم اإلاأزىضاث
الـػبُت وضبٌها بالػلىم ألادطي مثل الخاضٍر وألاهثروبىلىحُا والػلىم الخٌبُلُت بما
ًفُس الخٌىض الػلمي وَػمم الطؤٍت.
صليحة سنوس ي
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