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 يف اململكة العربية السعودية وحفظه وتوثيقهغري املادي نحو مجع الرتاث 
 

 عمر بن عبدالعزيز السيف
 , الرياض, كليّة اآلداب, جامعة امللك سعود وآداهبا اللغة العربيّةبقسم أستاذ مشارك 

 
 هـ)28/1/1436هـ, وقبل يف 12/12/1435(قدم للنرش يف 

 
هي, مجع الرتاث, الرتاث غري املادي, السعوديّة, األرشفة والفهرسة, : الرتاث الشفالكلامت املفتاحية

 الفولكلور.
وحفظه  غري املاديحتاول الورقة أن ترسم مالمح مرشوع علمي ثقايفّ يتغيّا مجع الرتاث  ملخص البحث:

لتحويل تراثنا وتدوينه يف اململكة العربيّة السعوديّة. وقد بدأ البحث بعرض اجلهود التي بذهلا العرب قديامً 
الشفهي إىل مكتوب, ثم بنيّ أمهيّة هذا املرشوع من النواحي العلميّة والوطنيّة واالقتصاديّة ودوره يف تكوين 
ج البحث عىل ما يواجه ّالشفهيّ من إشكاليّات جتعله دون املكتوب موثوقيّة, إضافة إىل  اهلويّة الثقافيّة. ثم عرّ

سيّة جلمع الرتاث الشفهي يف اململكة, مع النظرة املسرتيبة منه. كام عرض الب حث املحاوالت الفرديّة واملؤسّ
وفهرسته وفق أحدث  ,تبيان أسباب فشل معظمها. بعد ذلك, تناول البحث أمهيّة أرشفة الرتاث بعد مجعه

لبحث املناهج, والسيّام أنّ الفهرسة اجليدة ستساعد الباحثني عىل االستفادة من املوادّ املحفوظة. وانتهى ا
ز عىل أمهيّة الفصل بني مجع الرتاث أمهيّة بعرض أهمّ مالمح املرشوع املقرتَح ومكانه ونظامه, و أن يُركَّ

 .وتدوينه وبني دراسته وحتليله
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كانت أوىل خطوات مجع الرتاث الشفهي يف ثقافتنا 
العربيّة تلك اجلهود الدؤوبة التي ابتدأت بجمع القرآن 

الرشيفة واألشعار وكالم الكريم, ثم األحاديث 
العرب. فقد أشار عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه عىل 

صدور "أيب بكر بأمهيّة مجع القرآن الكريم ونقله من 
اء يف معركة الياممة; "الرجال  بعد أن استحرّ القتل بالقرّ

من الشفهيّة, ) فنُقل 704هـ, 1405( ابن اجلوزي, 
عمر بن  املعرضة للزوال, إىل الكتابة. كام أمر

عبدالعزيز عىل رأس املائة األوىل نائبه يف اإلمارة 
ن احلديث  والقضاء يف املدينة أبا بكر بن حزم أن يدوّ
الذي كان النبي صىل اهللا عليه وسلّم قد هنى عن 
تدوينه (خشية اختالطه بالقرآن الكريم), مبيّنًا سبب 

ة:  فإينّ خفت دروس "إقدامه عىل هذه اخلطوة املهمّ
 )1/237(الرافعي, د.ت,  ,"ذهاب العلامءالعلم و

فبدأت موجة ضخمة جلمع احلديث والعناية به 
والرحلة يف طلبه, ولوال هذه اجلهود لدرس العلم 
وقىض حاملوه. إضافة إىل ذلك, بدأت منافسة حمتدمة 

, والسيّام بني جلمع أشعار العرب وأخبارهم وأيامهم
(السيوطي د.ت, , مدرستي البرصة والكوفة

قال  .) مربد يف البرصة وكناسة يف الكوفة1/212
الكسائيّ للخليل: من أين علمك هذا? فقال: من 
بوادي احلجاز ونجد وهتامة. فخرج الكسائي وأنفد 

مخس عرشة قنينة حرب يف الكتابة عن العرب, سو ما 
) ونقل األنباري عن 59هـ, 1405حفظه. (األنباري, 

لبادية ومعه ا"أنّ أبا عمرو الشيباين دخل  ثعلب
دستيجتان من حرب, فام خرج حتى أفنامها بكتب سامعه 

وقال النرض بن شميل  )1()78(األنباري,  ,"عن العرب
) 73, (األنباري, "أقمت يف البادية أربعني سنة"

وقد  )3(.وأبو عمرو بن العالء )2(وكذلك األصمعي
وصف شوقي ضيف هذا احلراك الفاعل لتدوين 

                                                 
وقيل إنّ الشيباين مجع أشعار نيّف وثامنني قبيلة. (الزركيل,  (1)

2002 ,296.( 
قال األصمعي: كنت أغشى بيوت األعراب, أكتب عنهم   (2)

 ار رادي, فأنا يوماً مارٌّ بَعذَ كثرياً حتى أَلِفوين, وعرفوا مُ
ة: يا أبا سعيد ائت ذلك الشيخ, فإنَّ البرصة, قالت يل امرأ

, فاكتبه إن شئت, قلت: أحسن اهللاّ  عنده حديثاً حسناً
اً فسلمت عليه, فرد عيلَّ السالم,  ّ إرشادَك; فأتيت شيخاً مهِ

عي,  ?وقال: من أنت مَ يْب األصْ رَ قلت: أنا عبد امللك بن قُ
قلت: نعم, وقد  ?قال: ذُو يتتبع األعراب فيكتب ألفاظهم

, وأخربين  بلغني جباً رائعاً عْ أن عندك حديثاً حسناً مُ
 باسمك ونسبك, قال نعم, أنا حذيفة بن سور العَجالين.

 ).2/308(السيوطي, 

كتبه التي كتب عن العرب "ورو اجلاحظ أنّه كانت  )(3
الفصحاء, قد مألت بيتًا له إىل قريب من السقف, ثم إنّه 

أ فأحرقها كلّها  ). 1/331 هـ,1418. (اجلاحظ, "تقرّ
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يرجع إىل الفهرست وكتب ويستطيع من "الشفهي: 

الرتاجم أن يطّلع عىل هذا النشاط التأليفي الذي ال 
, فقد ترك هشام بن حممد  يكاد يبلغه احلرص والعدّ
ا, وكانت كتب املدائني  الكلبي نحو مائة وأربعني كتابً
ا, بينام خلّف اهليثم بن عديّ مخسني  ال تقلّ عنها عددً

ا... كان د ) فق161(شوقي ضيف, د.ت,  ,"مصنّفً
املجتمع آنذاك قد بدأ يستشعر خطر اندراس الرتاث 
الشعري الشفهي, فقد قال احلجاج الثقفي عىل املنرب: 

ذهب قوم يعرفون شعر أميّة وكذلك اندراس "
الصلت نحو  , وبني احلجاج وأمية بن أيب"الكالم

فاندراس ) 197, 1978(األسد,   ثامنني سنة.
ة, وقد أ د اهلويّ درك أسالفنا هذا املوروث خطر هيدّ

مع الرتاث الشف ي, وتأسست أنظمة للفرز هاخلطر, فجُ
والرواة حينام والتوثيق, ومن ثمّ الدراسة والتحليل. 

دات  أرادوامجع املادة اللغوية وضعوا ضوابط وحمدِّ
أساسيّة رغبة يف حتقيق الغاية املنهجيّة جلمع املادة. ورد 

 يف املزهر للسيوطي:
ي, والذين عنهم نُقِلت ا" تُدِ للغة العربية وهبم اقْ

ذَ اللسانُ العريبٌّ من بني قبائل العرب هم:  وعنهم أُخِ
قيس, ومتيم, وأسد; فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثرُ 
ذ ومعظمه, وعليهم اتُّكل يف الغريب ويف  ما أُخِ
يف; ثم هذيل, وبعض كِنانة, وبعض  اإلعراب والتَّرصْ

  ر قبائلهم.الطائيني, ومل يؤخذ عن غريهم من سائ
ان  , وال عن سكَّ يٍّ قطّ وباجلملة فإنه مل يؤخذ عن حرضَ
اري ممن كان يسكنُ أطرافَ بالدِهم املجاورة لسائر  َ الربَ
ْم, وال من  نْ خلَ األمم الذين حوهلم; فإنه مل يؤخذ ال مِ
بْط; وال من قُضاعة,  رهتم أهل مرص والقِ ام; ملُِجاوَ جذَ

ان, وإياد; ملجاورهتم أهل ا سَّ لشام, وأكثرهم وغَ
نصار يقرؤون بالعربانية; وال من تغلب واليمن; 
فإهنم كانوا باجلزيرة جماورين لليونان; وال من بكر 
ملجاورهتم للقبط والفرس; وال من عبد القيس 
ند  الطني للهِ ن; ألهنم كانوا بالبحرين خمُ امَ دعُ وأَزْ
والفُرس; وال من أهل اليمن ملخالطتهم للهند 

ن بني حنيفة وسكان الياممة, وال من واحلبشة; وال م
ار اليمن املقيمني  ثقيف وأهل الطائف; ملخالطتهم جتّ
عندهم; وال من حارضة احلجاز; ألن الذين نقلوا 
اللغة صادفوهم حني ابتدؤوا ينقلون لغةَ العرب قد 
نتهم . "خالطوا غريهم من األمم, وفسدت أَلسِ

 )4().212− 211(السيوطي, املزهر, ص

                                                 
والنص األصيل أليب نرص الفارايب: يقول عن اللغويني  (4)

وكان الذي توىل ذلك من بني  ") :  147العرب ( ص 
أمصارهم , أهل الكوفة والبرصة , من أرض العراق, 
فتعلموا لغتهم والفصيح منها, من سكان الرباري منهم, 
  = دون أهل احلرض, ثم من سكان الرباري من كان يف



  نحو مجع الرتاث غري املادي يف اململكة العربية السعودية وحفظه وتوثيقه: العزيز السيفعمر بن عبد  22
دات  هذا النصّ  دّ يبنيّ أنّ اإلخباريّني وضعوا حمُ

صارمة لألخذ, فالغاية التي يريدون حتقيقها مجع اللغة 
الصافية من العرب اخلُلّص الذين مل خيتلطوا 
ردّ البدويّ بسبب خمالطته أهل  باألعاجم, ولذا قد يُ

ل عىل احلرضيّ بسبب قلّة  )5(املدن, ولكنّ البدويّ مفضّ
دوا ضوابط زمنيّة ك )6(اختالطه بغري العرب. ام حدّ

بتحديد عرص لالحتجاج, عىل اعتبار أنّ السليقة 
ت بعد اختالط العرب بغريهم مع اتّساع  ة تغريّ اللغويّ

                                                       
بالدهم, ومن أشدهم توحشا وجفاء, وأبعدهم  طأوس=

إذعانا وانقيادا, وهم: قيس, ومتيم, وأسد, وطيئ, ثم 
هذيل; فإن هؤالء هم معظم من نقل عنه لسان العرب, 
والباقون فلم يؤخذ عنهم يشء; ألهنم كانوا يف أطراف 
بالدهم, خمالطني لغريهم من األمم, مطبوعني عىل رسعة 

ظ سائر األمم املطيفة هبم, من احلبشة انقياد ألسنتهم أللفا
واهلند والفرس والرسيانيني, وأهل الشام, وأهل مرص. 

 ).147(الفارايب, د.ت, 
طاملا "رفض األصمعي قبول االحتجاج بذي الرمة ألنّه   (5)

. (ابن جنّي, د.ت, "أكل املالح والبقل يف حوانيت البقالني
295 ( 

تفضيله البرصيّني عىل قال أبو الفضل الريايش يف معرض  (6)
إنام أخذنا اللغة عن حرشة الضباب, وأكلة "الكوفيّني: 

الريابيع, وهؤالء أخذوا اللغة عن أهل السواد, أصحاب 
 ).68هـ, 1374.  (السريايف, "الكواميخ, وأكلة الشواريز

الدولة اإلسالميّة. وبعد مجع املادة بدأت حركة تأليف 
غزيرة يف اللغة واألدب والتاريخ واحلديث لنقل 

ن ات الشفهي إىل الكتابة, وصدرت الكثري من املُدوّ
ة, أعقبتها مراحل ال تزال باقية  التي كانت حصيلة مهمّ
لدراسة تلك النصوص املجموعة وحتليلها واستنباط 

 الدالالت املخبوءة.
ولذا, ال يمكن أن نزعم أنّ مجع الرتاث الشفهي 
ل ذلك  وتدوينه أمور جديدة عىل العرب, بيد أنّ حتوّ

تقدير الرتاث من الشفهي إىل الكتايب وهبه االحرتام وال
 احلايل. الذي يفتقر إليه الرتاث الشفهي

, األداء اللغوي الشفهييشملغري املادي  والرتاث
كاآلداب واللهجات واألساطري والتقاليد الشفهية 

, والفنون األدائيّةوالتأريخ الشفهي واحلكايات; 
كالرقصات واملوسيقى واأللعاب واألناشيد 

الطقوس , كاملامرسات االجتامعيّةواملهرجانات; و
, واملعارف واملامرساتوالتظاهرات االحتفاليّة; 

ة  كاألعراف والرؤ الكونيّة والطرق التقليديّ
يَم  لالستشفاء والدين واملعتقدات الروحيّة والقِ

ة حللّ النزاعات; و ةوالطرق التقليديّ , احلرف التقليديّ
دة  ة وفنون الطهي واملهارات املحدّ كالعامرة التقليديّ

ة للثقافة.املرتبطة باجل مع ) Deacon, 2004( وانب املاديّ
مفهوم جيمع حقول هذا الرتاث, إال  "الفولكلور"أنّ 
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أنّ ثمة صلة بني الرتاث الشفهي من جهة واللغة 
واألدب وعلم االجتامع وعلم النفس وعلم اإلنسان 

 من جهة أخر. والدين, والكثري من العلوم
ه غاية والعناية ب إنّ صون الرتاث الشفهي وحفظه

ة  ة اليوم, وهي عمليّة مستمرّ تسعى هلا األمم املتحرضّ
تعتمد عىل اإلنسان الذي يسعى لفهم ذاته وجمتمعه 
كات ثقافته وتبنيّ مالحمها وسامهتا, وال يمكن أن  وحمرّ

خطوات يمكن تنفيذها تتأتّى هذه الغاية بدون حتديد 
يف مرشوع شامل جلمع الرتاث  ممكنة التحقيقأهدافو

 ادي.غري امل
 )7(أمهية مجع الرتاث الشفهي − 1

ك أفراد  رّ ا مجعيا حيُ عدّ املوروث الشفهي تراثً يُ
املجتمع, دون أن يلغي دور الفرد/السارد الذي 
, أو دور األبطال  ا يف نسيج زاهٍ نً يكون, غالبًا, خيطًا ملوَّ
ة, التي تكون غالبًا نتاج  الذين يصنعون األحداث املهمّ

الثقافة الشفهيّة حتتفظ بتفصيالت  جمتمع بأكمله. كام أنّ 
ن, ومن ثمّ  ومعلومات ومهارات وعادات مل تُدوَّ
فاجلوانب األهمّ عن جمتمع ما كامنة يف تراثه الشفهي, 

                                                 
ة اختالفات طفيفة بني مصطلحي الرتاث الشفهي  (7) مع أنّ ثمّ

شمل الرقصات واملوسيقى والرتاث غري املادي, الذي ي
وغريمها, إال أنّ الباحث يستعملهام يف هذا البحث بمعنى 

 مرتادف.

وهو الرتاث الذي يمكن حتليله للوصول إىل األنامط 
 املؤثّرة يف الالوعي اجلمعي.

ة اليوم تدرك أمهيّة مجع الرتاث  والدول املتحرضّ
ع الثقايف الذي يواجه خطر تسارع الشفهي  حلامية التنوّ

ا لوجوده, والسيام  ا خطريً وترية العوملة التي متثّل هتديدً
يف ظل ضعف قدرة املجتمعات حاملة هذا الرتاث عىل 
حفظه والعناية به, مما ينذر باختفاء بعض أشكال 
الرتاث الثقايف غري املادي يف الدول غري القادرة عىل 

) وتتعاظم Nwabueze, 2013, 182ة به. (محايته والعناي
هذه األمهيّة يف بعض بيئات اجلزيرة العربيّة التي كانت 
ن  لقرون عىل هامش التاريخ, فظلّ تراثها شفهيا مل يُدوَّ
ا ما كان هذا األقلّ بأقالم  منه إال أقلّ القليل, وكثريً
بعض الرحالة الذين توالت رحالهتم بعد دعوة الشيخ 

الوهاب, وكانت هذه الرحالت ألسباب حممد بن عبد
هت تلك الكتابات خلدمة هذه األسباب. دة, وتوجّ  حمدّ

كام أنّ الراغبني يف دراسة تراث اجلزيرة العربيّة يف 
اجلامعات العربيّة والغربيّة يعانون من صعوبة العثور 
عىل هذا الرتاث بسبب عدم تدوينه, وهلذا فإنّ مراكز 

ىل إمهال هذا الرتاث وتتّجه األبحاث العامليّة تضطر إ
نة. وقد  إىل مناطق أخر تتوافر فيها املادة الرتاثية املدوّ
تستند يف بعض األحيان إىل مصادر ثانوية عن تراث 
اجلزيرة العربية, وهي مصادر ال تعكس بالرضورة 
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 الواقع احلقيقي لذلك الرتاث ولإلنسان املنتج له.
ع حفظ وتنبع األمهيّة العلميّة لتأسيس مرشو

الرتاث الشفهي, عىل مستو اململكة العربيّة 
عدّ ذاكرة  السعودية, من أمهيّة املوروث الشفهي الذي يُ
كه السلوكي, وهو  اإلنسان ومرجعه األخالقي وحمرّ
الذي يصوغ رؤية اإلنسان للكون, وهو من املعطيات 
راهتا. ومن ثمّ ال  ة ومقدّ األساسيّة يف حضارة األمّ

ة العلميّة إال إذا راعى املرشوع يمكن حتقيق الغاي
املقرتَح خمتلف عنارص الرتاث الشفهي يف اململكة 
العربية السعودية بام يتضمنه من قيم أخالقية تتمثل يف 
العادات والتقاليد واألعراف, وما حيويه من موروث 
سلوكي تكشفه املادة الشفهية من حكايات وقصص 
وأساطري وأمثال ومواعظ وأهازيج وألعاب 
واحتفاالت وغريها. إنّ هذا اإلرث يكشف كذلك 
ة تتعلّق  تاريخ املكان وما حيمله من سامت خاصّ
بمختلف أساليب احلياة التي يعيشها الناس وتكيّفهم 

 مع ظروف البيئة الطبيعية. 
إنّ تراث اجلزيرة العربيّة امتداد للرتاث العريب 
ه, اجلاهيلّ الذي توىلّ دراسته باحثون بعيدون عن بيئات

والرتاث الشفهي قد يكشف جوانب من األدب 

فإذا  )8(اجلاهيل, أو يُعيد تفسري ما فُهم خطأ من تراثه.
يف أيّ بيئة وأيّ ثقافة;  كان مجع الرتاث الشفهي مهام 

فإنّ أمهيّته تتعاظم يف بيئات اجلزيرة مهد الثقافة العربيّة 
ل للدعوة اإلسالميّة. , واحلاضن األوّ  والشعر العريبّ

إضافة إىل األمهيّة الشاملة, فإنّ لكلّ فرع من فروع 
الرتاث غري املادي أمهيّته العلميّة التي ال ختفى, فجمع 
اللهجات العربيّة وحفظها وتدوينها, عىل سبيل املثال, 
يسهم يف فهم بنية اللغة الفصحى وإمكانياهتا الدالليّة 
وطًرق األداء الصويت. والتأريخ الشفهي يُسهم يف 

دة قراءة التاريخ املكتوب, وسدّ الفجوات بني إعا
األحداث. كام أنّ التأريخ املكتوب قد يكون نتيجة 

ن  دوَّ ه سيايس أو ثقايف أو أنّه مُ من وجهة نظر "لتوجّ
) يف حني أنّ 193, 1982, (مسعود ضاهر, "املنترص

ا عىل صدق احلادثة  التأريخ الشفهي املتواتر أكثر تأكيدً
نّ األمثال واحلكم تكشف منظومة القيم التارخييّة. كام أ

ك سلوك اإلنسان. (العجمي,  األخالقيّة التي حترّ
) فلكلّ فرع من فروع الرتاث الشفهي 69, 2007

قها مجع الرتاث وحفظه  لة من املزايا التي حيقّ مجُ
 وتدوينه.

                                                 
ع الباحث يف توضيح هذه الفكرة يف بحثه  )(8 نحو "وقد توسّ

, وهو بحث خمطوط "فهم الشعر اجلاهيل وتفسريه وتأويله
 سيُنرش قريبًا.
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ا ألنّ هذا الرتاث الضخم مرتبط بذاكرة  ونظرً

ال بسبب الناس الشفهية, وهي ذاكرة معرضة للزو
, يضاف إىل ذلك أن  الوفاة أو النسيان أو كرب السنّ
انتقال ما حتمله الذاكرة من معلومات لألجيال 
ا بالرضورة بكامله وبشكل  الالحقة ليس متحققً
صحيح; وهلذا فإن التأخر يف مجع هذه املادة يعني 

,خسارة ثقافيّة وعلميّة حتدث كل يوم.   ومن ثمّ
يع العنارص ومن خمتلف يسعى املرشوع لإلفادة من مج

املصادر سواء تلك التي متثل بالرضورة نامذج إلنسان 
ذلك املكان والزمان أم تلك التي متلك مادة يمكن 
استثامرها يف الداللة عىل معطيات ثقافية ثابتة أو 
متغرية. إنّ مجع الرتاث الشفهي وفهرسته بشكل 
صحيح يف خمتلف مناطق اململكة سيساعد الباحثني يف 

ة ويف املراكز البحثيّة عىل إعداد ا جلامعات السعوديّ
آالف الدراسات التارخييّة واالجتامعيّة 
ة واألدبيّة, وستُبنى هذه  واألنثربولوجيّة واللغويّ
الدراسات عىل مصادر جديدة ال تقلّ يف أمهيّتها عن 
ة املكتوبة التي أُشبعت بحثًا, وأدّت  املصادر التقليديّ

انغالق معريف جعل الباحثني يف بعض أجزائها إىل 
يعيدون اجرتار املوضوعات نفسها مستعينني 
باملصادر ذاهتا التي استعان هبا من قبلهم للوصول إىل 
ل إليها, وهذا بحدّ  النتائج عينها التي سبق أن تُوصّ

  ذاته هدر للجهد والوقت بال طائل.
ة أمهيّة وطنيّةكام أنّ   )9(للمرشوع تتمثّل يف اآليت: ثمّ

لتعريف باهلوية الوطنية التي حتتفظ هبا كل ا −
منطقة والكشف عن عالقة اإلنسان بالبيئة ومعطياهتا 
وما يتصل بذلك من إرث فكري خاصّ أو عام 

 مشرتك بني املناطق, وبني اململكة وغريها.
لألرض بإجياد رابط للناس مع  تعميق االنتامء −

املدن  مناطقهم, والسيام يف ظل تنامي ظاهرة اهلجرة إىل
 والعواصم.

يان التنوع الثقايف يف املجتمع واالختالف يف ب −
اللهجات والعادات والرتاث من منطقة إىل أخر مما 
يسهم يف تعزيز سبل تطوير هذا التنوع ودعمه لصالح 
ع مؤرش عىل  الوطن وثراء خمرجاته الثقافية, والتنوّ
ضخامة املوروث الذي يتمتع به وطننا, وعىل روح 

ن هذه  التسامح والتواصل والتعايش الذي مكّ
 األطياف من العيش املشرتك.

الكشف عن اجلوانب غري الرسمية يف حياة  -
الشعب السعودي التي متثل اهتامماته الثقافية 
واالجتامعية وما يرافقها من متغريات يف احلياة أو يف 

                                                 
ها نارص احلجيالن عام   (9) دة مقرتح سبق أن أعدّ من مسوّ

عندما كان نائبًا لرئيس جملس إدارة مجعيّة اللهجات  2007
 والرتاث الشعبي يف جامعة امللك سعود.
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رات املنعكسة عىل استجابة اإلنسان وتعامالته  التصوّ

ملواقف النفسية يف الفرح والسعادة التي تربزها بعض ا
أو يف احلزن والقلق. ومن خالل تلك املشاعر اإلنسانية 

 العاملية تظهر الصورة الواقعيّة إلنسان املنطقة.

ق املرشوع مكاسب  ةكام يمكن أن حيقّ , اقتصاديّ
 يمكن إمجاهلا يف اآليت:

تعريف السيّاح باملنطقة وما حتويه من عادات  −
ية مرتبطة بتاريخ وأحداث هلا وقيم ومواقع أثر

دالالت ثقافية لد أهل املنطقة, ومن املعلوم أنّ تراث 
أيّ بلد من أهمّ املقاصد التي يتغيّا السيّاح التعرف 
عليها, وصناعة السياحة عامليا تعتمد إىل حدّ كبري عىل 
ف عىل اآلثار واملعامل, وثقافات  رغبة السيّاح يف التعرّ

ة, وما ختتزنه من صور  أهل البلد, وكنوزها البرشيّ
  )Boniface, 1993, Introduction(وأفكار. 
براز الثروات واملوارد الطبيعية يف املنطقة إ −

كاألشجار النادرة والصخور واملعادن واألعشاب 
الدوائية وغريها من املوارد التي يمكن اإلفادة منها يف 

 الصناعة واإلنتاج.
ار ورجال األعام − ل من خارج املنطقة تعريف التجّ

بأهل املنطقة وعاداهتم السلوكية والغذائية والصحية 
رفهم مما يعطي فكرةواضحة عن املنطقة وما حتتاجه  وحِ

 من مرشوعات مناسبة.

رض املنطقة ومناخها واملناطق اجلاذبة فيها ع −
سياحيًا, ووضع صور عن املنطقة يف موقع خمصص 

 عىل الشبكة العنكبوتيّة.
 لشفهيا اتإشكاليّ  − 2

أثار كثري من الباحثني بعض اإلشكاليّات املتعلّقة 
بالرتاث الشفهي, فالباحث عبداهللا العسكر يشري إىل 

األجيال احلديثة يظنون أنّ الكلمة املكتوبة أو أنّ 
نة هي احلقيقة فقط. ) 96هـ, 1428(العسكر,  املدوّ

ليست مقصورة عىل األجيال  هذه النقطةواحلقيقة أنّ 
تقديس " تهبام يمكن تسمي هي مرتبطة احلديثة, بل

ة ربط بني الكتابة "الكتابة املُقدس, ففي تراثنا و, فثمّ
 "أسطورة"العريب بلغت الصلة بينهام أنْ اشتُقت كلمة 

أساطري "من السطر, وأورد القرآن الكريم تعبري 
لني ه األلويس "األوّ بإنَّ أساطري تعني  الذي فرسّ

تب من غري أن يكون أباطيلهم التي سطروها يف الك"
وير وليد  )26/57(األلويس, د.ت,  ,"هلا حقيقة

ار الذين كانوا يشبِّهون  مدفعي أنّ املقصود أولئك الكفّ
لني; أي بالنصوص التي  اآليات الكريمة بأساطري األوَّ

فهذا  )18, 2004(مدفعي,  ."يتعبدون هبا يف املعابد
 ‘‘سطر’’التفسري يستحرض املعنى اللغوي لكلمة 

. كام أنّ اخلط املسند احلمريي العريبّ بالكتابة املرتبط
 )205, 2005(عجينة,  اكتسب صفة القداسة,
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فالكتابة ارتبطت بالقداسة وبصحف إبراهيم وموسى 
وباللوح املحفوظ, ومن ثمّ اكتسبت الكلمة املكتوبة 
ا قدسيا خاصا ال تزال ظالله باقية بسبب  سحرً

 ثقافة.الرواسب التي حتتفظ هبا ال
صني يف التأريخ  تناقشت مع أحد الباحثني املتخصّ
 القر احلديث, واختلفنا يف تأريخ نشأة إحد

ة, ونقلت له  ريالنجديّ هذه  املرويّات املتوتراة عند معمّ
آبائهم وأجدادهم بشأن تأريخ  التي نقلوها عنالقرية 

نشأة قريتهم, ولكنّه قلّل من أمهيّة هذه الروايات 
خنيوجعلها خراف د أنّ املؤرّ , النجديني ات ملجرّ

والسيام عثامن ابن برش, مل يذكروها. ومع أنّ ابن برش 
), 1290عاش يف القرن الثالث عرش اهلجري (ت

والنشأة كانت يف منتصف القرن احلادي عرش; أي أنّ 
 روايات عىل −املوضوع تناول لو–ابن برش سيعتمد 

رواية ال ةأمهيّ  من قلّل الصديق هذا أنّ  إال شفهيّة,
ه من يعتمدون عليها. هذه احلادثة  أكّدت الشفهيّة وسفّ

ل النظرة املسرتيبة من الشفهي من جهة,  يل تأصّ
لة  بجّ إىل حدّ اإليامن األعمى  لمكتوبلوالنظرة الـمُ

وقد أشار مسعود ضاهر إىل هذه اإلشكاليّة حني  .به
إنّ من يظنّ أن الروايات الشفاهيّة ال تصلح "كتب: 
ق ومستندات لدراسة التاريخ, قد يرتاجع عن كوثائ

نة كانت يف األصل  ر أنّ أغلب الوثائق املدوّ رأيه إذا تذكّ

ن, وعىل هذا  روايات شفاهيّة متناقلة قبل أن تُدوّ
األساس فإنّ الوثائق الشفاهيّة ال تقلّ أمهيّة عن 

نة الشفهي قد ) بيد أنّ 185,(ضاهر, "الوثائق املدوّ
ل إىل القداسة  .واالحرتام عندما يُكتب ويستقرّ  يتحوّ

ويبدو يل أنّ السبب هو إشكاليّة الفناء واخللود التي 
ا خم ا لإلنسان, فالشفاهي يزول بزوال مثّلت لغزً يفً

ى. ومما ال شكّ فيه أنّ صاحبه, يف حني أنّ املكتوب يبق
الكتابة تقييد للشفاهي, واختصار خملّ لظروف الكالم 

) 648, 2005 إبراهيم, (عبداهللاوسياقاته ونرباته,
ولألصوات وقوانينها, مثل النرب والتنغيم, واإلدغام 

 , وهي تدوين والفك, واهلمز والتسهيل, والقرص واملدّ
دة. وربّام كان  دة من العملية االتّصالية املعقّ ألجزاء حمدّ
ذلك أحد أسباب عزوف الرواة األوائل عن 

ون الشعر والرتاث من ص فحات الصحفيّني الذين يتلقّ
م,  حسب,ف الكتب فهم ال  )29هـ, 1422(ابن سالّ

غ ذلك العزوف ونه تلقيا مثاليا, مما يسوّ . ويف يتلقّ
معظم اإلمكانات التقنيّة احلديثة للشفهي  املقابل, تُبقي

, مع االحتفاط بام للمكتوب من خصائصه وسامته
 خصائص.

) 1913−1857لقد لفت فرديناند دي سوسري (
ة الكالم الشفاهي الذي يرفد كلّ اتصال النظر إىل أوليّ 

لفظي. كام لفت النظر إىل امليل الدائم حتى بني 
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الدارسني إىل التفكري بالكتابة بوصفها الشكل 
األسايسّ للغة, والحظ سوسري أنّ للكتابة فوائد 

ا. ا وأخطارً وإذا كان  )41, 1994(أونج,  وعيوبً
طار; الرتاث املكتوب عرضة للتزييف والعيوب واألخ

, عرضة لنسيان السارد أو  فإنّ الشفهي التارخيي, مثالً
ا ذا قيمة, , 2004(بريكس,  مبالغته يف إعطاء نفسه دورً

أو الذاتيّة يف رسده لألحداث من حيث أمهيّتها  )18
مما جعل املنهج الوصفي  وترتيبها وتقويم وقائعها,

اللغوي احلديث يتّجه إىل اللغات احليّة لتدوينها, مما 
اد الباحثني إىل اللهجات وما فيها من كنوز, أراها أع

ا مهام وأساسيا للفصحى.  رافدً
ق الغاية العلميّة والثقافيّة جلمع املوروث;  ولتتحقّ

ن وضع منهج واضح جلرح الرواة عمناص  ال
 الشفهيّني وتعديلهم, فالراوي قد تتملّكه احلميّة القبَليّة

اعر املحبّة والكراهيّة, أو مش أو املذهبيّة أو املناطقيّة
ا حقائق ال  ومن ثمّ ال يمكن أخذ أقوال الرواة عىل أهنّ
تقبل النقض. ولكنّي ال أوافق الباحثني الذين يطلبون 

ر حاوَ والتأثري عليه يف أثناء  من جامع الرتاث نقد الـمُ
, كام يقول تسجيل روايته ليعود إىل دائرة احلقيقة

ولكن  )14− 13هـ, 1422(عبدالرحيم, ,بعضهم
ة الرتاث جامع يعطي أن −نظري يف–املطلوب   احلريّ

ث للفرد ة ليتحدّ ن  بحريّ دون توجيه أو حتذير, ثم يدوّ

ر ملحوظاته وحتفظّاته ورأيه املعتمد عىل أدلّة  الـُمحاوِ
, ويرتك موضوعيّة , كاملقابلة بني النصوص مثالً

ة رشوط أساسيّة ال يمكن و للباحث دراسة ما يريد. ثمّ
ها, مثل الصدق والعدالة, وسالمة القو جتاهل

ة الذاكرة, والتحمل واألداء, ومعارصة  العقليّة, وقوّ
وهذه الرشوط ال يستطيع الباحث حتديدها  )10(احلدث,

بدون جامع الرتاث, فهو األقرب واألكثر قدرة عىل 
ة جامعي  حتديد هذه األمور, ومن ثمّ لن تكون مهمّ

لة, بل ال بدّ من الرتاث محل الالقط وتوجيه األسئ
ر وأخالقه وسامته وعالقته  حاوَ دراسة قدرات الـمُ

 عن املحتو.منهجيّ كامل باحلدث, ثم كتابة تقرير 
والتأريخ الشفهي, وهو أحد أهمّ تقسيامت الرتاث 
دثها التأريخ املكتوب,  الشفهي, يسدّ الفجوات التي حيُ
والسيّام أنّه يمكن أن يُستقى من جمموعة كبرية من 

 مؤلّف له − الغالب يف–فراد, يف حني أنّ املكتوب األ
يّة تشمل مجيع جوانب ه. كام أنّ الرواية الشفواحد

د الباحث  ا تزوّ املوضوعات املراد تغطيتها, بل إهنّ
بمعلومات إضافيّة مل تكن يف حسبانه. وهي يف الوقت 
ف عن قرب عىل الشخصيّة  نفسه تفيد الباحث يف التعرّ

نه ي الساردة, ومن ثمّ  ستطيع تقويم شخصياهتم بام يمكّ

                                                 
 ). 71−62, ص2002يمكن االستزادة من: (العاوور,   (10)
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 )89هـ, 1422(الداود,  من احلكم عىل إجاباهتم,

 وجرحهم وتعديلهم.
ارتباطه بالعامّي  منالشفهي إضافة إىل ذلك, يعاين 

نظر إليه بدونيّة وريبة يف آن واحد, مقابل  الذي يُ
ة من  نظر إليه بقدسيّة من جهة ونخبويّ الفصيح الذي يُ

ة ر, فجهة أخر بط بني الشفهي والعامّي مما جيعل ثمّ
ا معرفيا يثري عند بعض املثقفني االهتامم به  نكوصً

األسئلة والريبة, والسيّام أنّ هناك من يربط االهتامم 
 بالعامّي بدعوات تتغيّا هدم الفصحى إلحالل العاميّة.

خني, عىل سبيل املثال, من يقبل الشفهي  ومن املؤرّ
ة التي مل تعرف التدوين, لدراسة املجتمعات البدائيّ 

ومن ثمّ فهم ال يقبلون النصّ الشفهي يف وجود النصّ 
شف نظرة ) وهذا يك187−186املكتوب,(ضاهر, 

ط برتاث أيّ ثقافة,  ية للشفهي, فالكتابة مل حتُ مزدرِ
 والسيّام أنّ ثمةّ جوانب ثقافيّة بقيت يف اهلامش لد

 مجيع األمم.
ليا ال يمكن فاالهتامم بالرتاث الشفهي غاية  عُ

حتقيقها بدون تصحيح املفاهيم اخلاطئة وإزالة 
الشوائب العالقة يف أذهان بعض أبناء املجتمع, من 
مثقفني وغريهم, عن الرتاث الشفهي, لكي يستوعب 
املرشوع اجلميع ويستوعبوه ويدركوا أمهيّته, 

 ويساعدوا عىل حتقيق غاياته.

 حماوالت جلمع الرتاث الشفهي − 3

جلهود املبذولة جلمع الرتاث الشفهي يمكن تقسيم ا
ة إىل مستويني:  يف اململكة العربيّة السعوديّ

ام: اجلهود غري الرسميّة:  أوهلّ
بدأت جهود توثيق الرتاث غري املادي يف اململكة يف 
رة نسبيا, وتفاوتت اجلهود من جمرد نقل  مرحلة مبكّ
املوروث الشفاهي إىل الكتايب, إىل مجع الرتاث وصونه 

دوينه. وقد بدأ االهتاممَ برتاث اجلزيرة العربيّة وت
ا يف العرص احلارض املسترشقون الذين وفدوا إىل  عمومً
اين, فكان من  بيئات اجلزيرة العربيّة وحميطها السكّ
أوائل املسترشقني الذين مجعوا الرتاث الشفهي 

يست والني   Georg Augustالفنلندي جورج أوغِ

Wallin )1811−1852 اختلط بالبدو, ), الذي
لوا عليه دراسة هلجاهتم وعاداهتم وأعرافهم,  فسهّ

) ولذا مجع ثامين قصائد 1040 /3, 1964(العقيقي, 
عينات ألنثولوجيا يف أثناء إقامته يف اجلوف, ونرش 

, وهو يبدأ قصائد عربية معارصة مجعت من البادية
بكتابة القصيدة باألحرف العربية, ثم يكتبها كتابة 

ا الرموز الالتينية, وبعد ذلك يرتمجها صوتية مست خدمً
إىل األملانية, مع معلومات عن الشاعر واملناسبة 
ومعلومات عن الراوي, إضافة إىل دراسة لغوية 

) ونرش األملاين 1, ج1996مفصلة. (الصويان, , 
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 JohannGottfried Westzsteinيوهان جوتفريد فيتشتاين

لغوية من  مالمحخمطوطات شعرية بعنوان  1860عام 
)  2, ج1996. (الصويان, , مضارب البادية السورية

إىل  Albert Socinورحل املسترشق ألربت سوسني 
مرص وفلسطني وسوريا والعراق, (العقيقي, 

ا من بوادي العراق 3/880 ا وأخبارً ) ومجع أشعارً
والشام, مع ترمجات لغوية وأثنولوجية مفصلة, وقد 

ى  عنهم من جزيرة العرب. كان معظم الرواة الذين تلقّ
رت رحالت 1, ج1996(الصويان, ,  ) وتكرّ

عام إىل  Alois Musilالتشيكوسلوفاكي ألَويز موزيل 
, واشتُهر بني 1902إىل 1896 عام الرشق العريب من

قبائل الرولة بالشيخ موسى الروييل, وكتب سلسلة 
كتب عن رحالته إىل اجلزيرة العربية, من أمهها كتابه 

لرولة وعاداهتم, ويضمّ الكتاب قصائد عن قبيلة ا
ومعلومات عن حياة البدو. (العقيقي,  "سوالف"و
 Carlo) إضافة إىل جهود كارلو دي الندبرج 3/1036

de Landbergوروبرت مونتان ,Robert Montagne  ,
. كام كان للرحالة الغربيني  Heikki Palvaوهيكي بالفا

ن أشهرهم جهود جيدة يف نقل ذلك الرتاث إلينا, وم
 Johann Ludwigالسويرسي يوهان لودفيج  بوركهارت 

Burckhadt  الذي درس املجتمعات البدوية بمنهجيّة
امتازت باحلياد واملوضوعية, بل وربّام خرج من دائرة 

احلياد إىل التعاطف مع املجتمعات العربية. ومن 
الرحالة الذين نقلوا ذلك الرتاث ويليام بالغريف 

William Palgrave  وتشارلز داويتCharlez Doughty  ,
فقد وصفت كتاباهتم اجلزيرة وأحداثها وأهلها 
وطبائعهم, وال شكّ أنّ أهمّ غايات املسترشقني 
حالة إىل اجلزيرة العربية تدوين الرتاث غري املادي,  والرّ

 مع اختالف جمال كلّمنهم.
ة يف  وبدأت الكتابات بأقالم عربيّة وسعوديّ

عت أسباهبم  النصف الثاين من القرن العرشين, وتنوّ
 بجمع الشعر النبطيجلمع الرتاث, فمنهم من عني 

ا دراسته, فقد ألّف حممد سعيد كامل  وتدوينه وأحيانً
ا, األزهار النادية من أشعار البادية  يف ثامنية عرش جزءً

ومجع عبداهللا ابن مخيس قصائد شفاهية ليؤلّف كتبه 
, ا, وغريهالشوارد, ووأحاديث السمر, راشد اخلالوي

أشعار ومجع أبو عبدالرمحن بن عقيل الظاهري 
ديوان النبط: جمموعة من , ومجع خالد الفرج الدوارس

لتقط وعبداهللا احلاتم الشعر العامي يف نجد,  خيار ما يُ
روائع من الشعر , وعبداهللا اللوحيان من شعر النبط

سلسلة من آدابنا الشعبيّة يف اجلزيرة وصدرت النبطي, 
ملحمد  أبطال من الصحراءملنديل الفهيد, و العربيّة

عت  , كام يف احلكايات الشعبيّةاألمحد السديري. كام مجُ
وكذلك أساطري شعبية من قلب جزيرة العرب.  كتاب
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األغاين الشعبيّة يف اململكة  كام يف األهازيج الشعبيّة
ة وكانت هناك جهود يف . هلند باغفار العربيّة السعوديّ

, مثل جهود أمحد السباعي األمثال الشعبيّةمجع 
موسوعة األمثال , واألمثال الشعبيّة يف مدن احلجازيف

ملحمد  واألمثال العامية يف نجدللجهيامن, الشعبيّة 
وان املجد يف عن, مثل التأريخ الشفهيالعبودي. أو 

حلمد تاريخ ابن لعبون لعثامن ابن برش, وتاريخ نجد 
مجهرة أنساب مثل  األنساببن حممد ابن لعبون. أو 
حلمد معجم قبائل اململكة واألرس املتحرضة يف نجد 

 واملنتخب يف ذكر أنساب قبائل العرباجلارس, 
لعبدالرمحن بن محد املغريي. ومنهم من كانت غايته 

ملحمد  كلامت قضت , مثلويمعجم لغتأليف 
لعبدالرمحن  فصيح العامي يف شامل نجدالعبودي, و

من غريب األلفاظ املستعمل يف قلب زيد السويداء و
معجم اللهجات لعبدالعزيز الفيصل, وجزيرة العرب 

. ملحمد بن أمحد عقييل املحلية دراسات لغوية مقارنة
أطلس  لشفهيّة لتأليفوهناك من مجع املرويّات ا

صحيح األخبار عام يف بالد العرب من , مثل جغرايف
املعجم اجلغرايف ملحمد بن عبداهللا ابن بليهد, و اآلثار

الذي تناول مؤلّفوه أقاليم  للبالد العربية السعودية
 اململكة العربية السعودية. 

 

د أمثلة حمدودة جلهود  والكتب التي وردت جمرّ
ة وتأسيسيّة, ح ا وأمثاالً وحكايات مهمّ فظت أشعارً

ا ما كان له أن يبقى لوال تلك اجلهود, ونقلت  وموروثً
ة من الرتاث الشفهي من شفاه الرواة إىل  أجزاءً مهمّ

سعد بطون الكتب. بيد أنّ جتربة األنثربولوجي 
, أستاذ علم اإلنسان بكليّة اآلداب يف جامعة الصويّان

يّة, حيث أرشف امللك سعود تبقى األبرز واألكثر علم
الشعر عىل مرشوع مجع  1990−1983بني عامي 

ان املسنني  النبطي من مصادره الشفهية, قابل فيه الصويّ
كل ما يتعلق بحياة البادية من  من رواة البادية ومجع

أشعار وقصص وأنساب ورسوم وديار وموارد 
ومعلومات إثنوغرافية وتاريخ شفهي. إضافة إىل 

عىل املشـروع  2001−1991ذلك, أرشف بني عامي 
 اململكة العربية السعوديةالوثائقي الثقافة التقليدية يف 

الذي صدر عن دار الدائرة للنرش والتوثيق يف اثني 
عرش جملدا يقع كل منها يف حدود مخسامئة صفحة, 

ول كل جملد منها جانبا من جوانب الثقافة التقليدية يتنا
من الطب الشعبي والعطارة واأللعاب الشعبية 
والعامرة التقليدية والفالحة واحلرف اليدوية. وشارك 
يف تأليف هذه املجلدات وكتابتها عرشات املختصني 
واألكاديميني واملهتمني بمختلف جوانب الثقافة 

يف خمتلف مناطق اململكة الشعبية واحلياة التقليدية 
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العربية السعودية. كام شارك الصويّان يف تأليف بعض 

 املجلدات, مثل جملد اإلبل وجملد القنص والصيد.
وكان من نتيجة هذه اجلهود أن أصدر الصويّان 
الكثري من الكتب والبحوث التي اعتمدت عىل تلك 

الصحراء العربيّة: شعرها التسجيالت, منها كتاب 
أيام العرب األواخر: أساطري  , وكتابوثقافتها

. بل إنّ الصويّان ومرويّات شفهيّة من اجلزيرة العربيّة
ا من تسجيالته يف برنامج إذاعي يف إذاعة   عرض جزءً

MBC_FM  قبل أن يتوقّف بقرار سيايس, 2006عام ,
بسبب ما تثريه التسجيالت من حساسيّات قبليّة وربّام 

 عداوات مندثرة.
 هود الرسميّة:ثانيًا: اجل

مركز أبحاث احلج: وهو مركز نشأ عام  − 1
م, وقد أدار املركز يف بداية إنشائه 1975هـ/1395

الدكتور سامي عنقاوي وكان يتبع جامعة امللك 
عبدالعزيز, ثم انتقل املركز إىل جامعة أم القر بعد أن 
لة مع  ل املركز لقاءات مطوّ انفصلت اجلامعتان. وسجّ

فني وغريهم, ولكنّ مآل تلك  الزمازمة واملطوّ
 التسجيالت غري معروف.

ة  − 2 وزارة الثقافة واإلعالم: كان للرئاسة العامّ
لرعاية الشباب جهود مميّزة يف ميدان توثيق الرتاث 
ه الرئيس العام لرعاية الشباب  الشفهي, حيث وجّ

آنذاك األمري فيصل بن فهد (رمحه اهللا) يف مطلع 
طَّط ملسح ميداين  الثامنينيات من القرن السابق بأن خيُ

يتغيّا مجع الرتاث الشفهي, واستغرق العمل أكثر من 
عامني. وقد ورثت وزارة الثقافة واإلعالم تلك 
التسجيالت بعد انفصال قطاع الثقافة عن الرئاسة 
ة لرعاية الشباب, ووقّعت الوزارة اتّفاقية الرتاث  العامّ
 الثقايف, ثم صدر قرار من جملس الوزراء يقيض بأن

تتوىلّ وزارة الثقافة واإلعالم واهليئة العامة للسياحة 
واآلثار حرص مجيع موادّ الرتاث غري املادي, 
فاستحدثت الوزارة إدارة مستقلّة للرتاث غري املادي 
تضمّ وثائق شفهيّة وتسجيالت وبرامج تراثيّة 
ومهرجانات وفعاليّات وأهازيج للبنّائني واحلرفيني, 

ىل االتّفاقيّة مع منظمة األمم وبدأت األرشفة بناء ع
 املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

املهرجان الوطني للرتاث والثقافة باجلنادريّة:  − 3
م, وحرص املهرجان 1985هـ/1405وقد بدأ عام 

يف بداياته عىل التسجيل مع بعض كبار السن عن 
الصناعات واحلرف واحلياة القديمة يف مناطق اململكة, 

بقيت يف  − علمي حسب–نّ تلك التسجيالتولك
 أرشيف جملة احلرس الوطني.

مكتبة امللك فهد الوطنيّة: بدأت املكتبة  − 4
بمقابلة بعض كبار السن من األدباء املعروفني 
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وغريهم, وكانت البداية يف شهر مجاد األوىل عام 

لت املكتبة 1415 مقابلة, ولكنّ  370هـ. وقد سجّ
ن توقّفت, بسبب تداخل جهود املكتبة يف هذا الشأ

االختصاص مع دارة امللك عبدالعزيز. وهي اآلن 
اقيات مع الرواة  حتتفظ بالتسجيالت بسبب توقيعها اتفّ
بعدم نرش أيّ يشء يتعلّق بالتسجيالت إال بعد وفاة 

 تلك الشخصيّات.

دارة امللك عبدالعزيز: وهي أهمّ اجلهات التي  − 5
د بدأت نشاطها آل إليها االهتامم بالرتاث الشفهي, وق

هـ بالتسجيل مع بعض الرواة الذين التقوا 1416عام 
اه نحو توثيق  امللك عبدالعزيز رمحه اهللا, ثم بدأت باالجتّ
التأريخ الشفهي للملكة بشكل عام, وقد بلغت 
لة بالصوت والصورة ستامئة  املقابالت املسجَّ

) 198مقابلة.(د.م, تقرير عن مركز التاريخ الشفوي, 
لباحث التارخيي عبداهللا العسكر أشاد بالعمل ومع أنّ ا

يقوم عىل أساس علمي "يف الدارة, وبأنّه 
) إال أنّ املرشوع حيتاج إىل 104,(العسكر, "متني

 , اخلروج من التأريخ الشفهي إىل مجع الرتاث كامالً
وهو مرشوع ضخم, ويبدو أنّ الدارة تعتزم التوسع 

 لتوثيق الرتاث الشفهي. 

والفنون: وقد بدأ فرع مجعيّة  مجعيّة الثقافة − 6
بتسجيل لقاءات  2008الثقافة والفنون بالباحة عام 

مع كبار السن, وتركّزت اللقاءات عىل جانبني: األدب 
الشعبي والطب الشعبي, وكان القائمون عىل املرشوع 
يستهدفون تأليف معجمني عن الفولكلور وعن 

.  )11(الطب, وال يزال املرشوع قائامً

) قيام 2014/ـه1435لعام (أعلن هذا ا  − 7
مركز أمحد باديب لالستشارات اإلعالمية, ومن ضمن 

وثيق املوروث الثقايف (التارخيي واألديب ت"أهدافه 
واالجتامعي) واملوروث الفني (الفلكلور واألهازيج 
الشعبيّة واحلكايات الشفهيّة) ملدينة جدة عىل وجه 
اخلصوص, وفق منهج علمي, وإصدار ذلك يف 

ورقية وإلكرتونية رقمية.(د.م, أول اجتامع  مصنفات
 .)2014للمجلس االستشاري ملركز أمحد باديب , 

 
ة عىل اجلهود املبذولة  ملحوظات عامّ

قة, وتبدأ بقرار  − 1 يُلحظ أنّ اجلهود املبذولة متفرّ
وال تلبث أن تتوقّف إذا أدركت اجلهة أنّ املرشوع 

ة واحدة  أضخم من إمكانيّاهتا, ومن ثمّ ال بدّ من مظلّ 
تتّسم بالعلميّة واملالءة املاليّة واالستقالل لتلملم 

 شتات اجلهود. 

                                                 
مجعيّة الثقافة والفنون  استقيتُ املعلومة من اإلخوة يف فرع  (11)

يف الباحة, مع العلم أنّ كاتب هذه السطور عضو جملس 
 يف اجلمعيّة.إدارة 
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من أبرز الصعوبات التي تواجه توثيق الرتاث  − 2

قون إىل أمور  الشفهي أنّ بعض الضيوف قد يتطرّ
حمظورة سياسيا أو دينيا أو أخالقيا أو اجتامعيا, 
ل الرقيب, وكلام زادت سطوة الرقيب ضعف  فيتدخّ

متثيل العيّنة لرتاث البلد وثقافته. بل إنّ املقابلة قد 
ا, وهذا  ا أو اجتاهً اه خيدم تيارً ه للحديث يف اجتّ تُوجَّ

 األمر يضعف القيمة العلميّة للتسجيالت.

عنَ بجمع تراثها  − 3 ة مناطق مهملة ومل يُ ثمّ
الشفهي, مثل جازان, ومن ثمّ ال بدّ أن يمتدّ االهتامم 

 ملكة.إىل مجيع مناطق امل

س عالقة وطيدة بني املرشوع  − 4 ال بدّ أن تتأسّ
وبني اجلامعات ومراكز األبحاث ليتسنّى االستفادة 
منه, ولن يتأتّى ذلك إال ببثّ الوعي بالقيمة العلميّة 
للرتاث الشفهي, وإزالة اللبس العالق يف األذهان بأنّ 

 الشفهي أقلّ قيمة من املكتوب.

ة من − 5 مصادرها  بعد االنتهاء من مجع املادّ
الشفهيّة; ال بدّ أن يُعنى بنظام األرشفة والفهرسة عناية 

تُصدر فهارس واضحة  أناجلهات املعنيّة عىل كبرية, و
ن الباحث من االستفادة من تلك  ملا مجعته, ليتمكّ

 .املوادّ 

مل تُتح املوادّ املوثّقة للباحثني, ومل تُربط  − 6
 منها.باجلامعات ومراكز االبحاث ليتسنّى االستفادة 

 األرشفة والفهرسة  − 4

من املعروف أنّ املرحلة الثانية من مراحل مجع 
هي مرحلة  ودراسته توثيقهحفظه والرتاث الشفهي و

ة ودقيقة تعقب  األرشفة والفهرسة, وهي مرحلة مهمّ
امرحلة مجع املادة,  ا دقيقً الً يتوافق  وتتطلّب نظامً ومفصَّ

ب وأجهزة مع األنظمة العامليّة املعمول هبا, ويتناس
احلاسوب التي ستتوىلّ حفظها ومن ثمّ استدعاءها, 
فأيّ خلل يف فهرسة هذا الرتاث سيسبّب مشكالت ال 
يه ودراسته وحتليله, مما قد يبني  تنتهي يف قراءته وتلقّ
ا خاطئة ومضلّلة, والسيّام أنّ الفهرسة هتدف  أحكامً

للمستفيد بأيرس الطرق وبأقرص وقت "إىل إتاحة املادة 
ويف املقابل, ستبنيّ  )281هـ, 1422(مهرشي, ."نممك

كة لثقافة  ر من عنارص تُعدّ حمرّ الفهرسة املثاليّة ما يتكرّ
املجتمع ومؤثّرة فيها وممثّلة هلا, مع استبعاد تأثري 
ة غري املتوافقة مع معطيات الثقافة  احلاالت الشاذّ
وخصائصها. وال يكون االستبعاد إال عىل أسس 

دة.  علميّة حمدّ
املوتيف والطراز: مفاهيم أساسية لتحديد  يف بحثه

; يتناول حسن الشامي املأثور الشعبي الشفهي ودراسته
ا بني األرشيف  قً أُسس األرشفة والفهرسة, مفرِّ
فظ فيه  والفهرست, فاألرشيف هو املكان الذي حتُ
املادة امليدانية وما شاكلها من صور افرتاضيّة للثقافة, 
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أداة من أدوات البحث, ويمثل "يف حني أنّ الفهرست 

تُرتب فيه املادة املفهرسة  (Systemic)دليالً علميًا نسقيًا 
وفق القواعد التي يقتضيها نظام التصنيف أو التبويب 

لدراسة أنساق  )17, 2007(الشامي,  ,"يف النسق
فهرسة وحفظ واسرتجاع مواد الرتاث الشفهي. وقد 

 عريب متكامل. نبّه الشامي إىل عدم وجود نسق فهريس
 )24(الشامي, 

ه  (Motif) تناول الشامي مفهوم املوتيف الذي يعدّ
اجلزيء املتكرر واملستمر احلامل ملعنى أو قيمة ثقافية, 
ونقل عن ستث طومسون أنّه الوسيلة الفهرسية 
الوحيدة التي تصلح للتطبيق عىل املأثورات الشعبية 

شيئًا  فاملوتيف حيمل )41(الشامي, عىل نطاق عاملي,
عدّ  يّز به القصة, فالكلب إذا نبح ال يُ ا يمكن أن متُ مميّزً
ا ا, أما إذا تكلم فيكون كالمه موتيفً  نباحه موتيفً

يمكن أن تُضبط به الفهرسة, وكأنّ ) 46(الشامي, 
ا  ا للمألوف أو عىل األقل شذوذً املوتيف حيمل اخرتاقً

ا الطراز القصيص  ل عملية الفهرسة. أمّ  Tale)عنه يسهّ

Type)  ا فهو مفهوم أشمل, إذ قد حيوي الطراز موتيفً
ا أو سلسلة من املوتيفات. كام أنّ ) 46(الشامي,  واحدً

, وبذلك  (Pattern)مصطلح نمط  أكثر شموالً وتعميامً
 يكون أقل قدرة عىل التحديد والتعيني الفهريس.

رت لتصبح  )46(الشامي,  فهذه املفاهيم نشأت وتطوّ

قة ضوابط لعمليّات الف هت للدّ هرسة التي اجتّ
 واإلحكام.

 مالمح املرشوع املقرتح  − 5

يدور جدل غري منته يف األوساط العامليّة عن 
اجلهات املعنيّة بجمع الرتاث غري املادي, وكان من 

ة  , فاملتاحف لدهيا تاريخ "املتحف"األطروحات املهمّ
طويل يف العناية بالرتاث املادي, ومن ثمّ يمكن أن 

م خدمة مم ة 12اثلة يف حفظ الرتاث غري املادي,تقدّ وثمّ
جتارب عاملية ناجحة حلفظ الرتاث غري املادي يف 

ولكنّ اململكة ال  )Fromm, 2012, 194-196املتاحف, (
ة ماديا وبرشيا وإداريا.  متلك املتاحف املهيّأة هلذه املهمّ

, فاملرشوع يتطلّب إنشاء هيئة مستقلّة ماديا  ومن ثمّ
حتت إرشاف متخصصني يف اللغة والفلكلور  وإداريا

ا, وتتطلّب هذه اهليئة  واألدب, ويكون عملها مستمرً
ل من أي  ة يف تدوين املوروث دون تدخّ ا من احلريّ قدرً
ا  جهة, لئال تتغّري مالمح تراثنا وسامته, فيكون مسخً
غري مفهوم. ويتطلّب املرشوع ابتداء أن يكون جامعو 

لشأن الرتاثي, العاملني الرتاث من اخلرباء يف ا
باألحداث واحلكايات واألمثال واللهجة وأنساق 

                                                 
إال أنّ بعض الباحثني يثري بعض املخاوف من التعديات  (12) 

التي قد حتدث للملكية الفكرية جيعل بعض الباحثني 
 (Nwabueze, 182)يتوقفون, انظر: 
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التفكري يف الثقافة املعنيّة, وأن يتمتّعوا بقدرة منهجيّة 
نهم من جرح الرواة وتعديلهم بموضوعيّة,  عالية متكّ
نة, إضافة إىل املهارة  وكتابة تقارير تفصيليّة عن املُدوّ

. ومن العالية يف إدارة احلوار وهتيئة  اجلوّ للحديث احلرّ
د جامع الرتاث املجاالت التي يمكن أن  املهمّ أن حيدّ
ة يف احلديث  يستفيد فيها من ضيفه, ثم يعطيه احلريّ
ة هي  ة جامع املادّ د. ولذلك, فمهمّ ام أو ترصّ دون اهتّ
. كام أنّ التدوين اليوم حيتاج إىل  األصعب واألهمّ

رة وأجهزة تسجيل ن  كامريات رقميّة متطوّ دقيقة متكّ
من التقاط دقائق الصوت وحركات اجلسد. واملرشوع 
رة  ا مناسبًا لألرشفة وأنظمة متطوّ يتطلّب مكانً
للتسجيل والفهرسة, كام سبق, إلنشاء قاعدة بيانات 
ضخمة ودقيقة تُعدّ بعناية, وتُتاح للباحثني وطالب 
ليا يف اجلامعات, مع مساعدهتم يف  الدراسات العُ

ت ينبغي أن فاهليئةعلومات املطلوبة, احلصول عىل امل
ز عىل املرحلتني األوليني بجمع املادة الرتاثية تُ  ركّ

 وفهرستها, ويرتك أمر حتليلها للباحثني املعنيّني. وأر
أنّ من أبرز العوائق التي واجهها مجع الرتاث غري 
املادي اإلرصار عىل تنفيذ املراحل الثالث, مع أنّ 

ة ينبغي أن تُوكل إىل املراكز البحثيّة دراسة املادة الرتاثيّ 
م هلا اهليئة مصادر أصيلة  واجلامعات, التي ستقدّ
 للمعرفة, وهذه بحد ذاهتا خدمة جليلة للعلم والعلامء.

سات املجتمع  وال شكّ أنّ اضطالع إحد مؤسّ
ا أعىل من  املدين العلميّة هبذا املرشوع سيضمن قدرً

ة, ولكنّ يل جتربة سابقة غري  ناجحة, فقد أعادت احلريّ
جمموعة من األكاديميّني تأسيس مجعيّة علميّة تُعنى 
باللهجات والرتاث يف جامعة امللك سعود عام 

, وهم: الدكتور فالح العجمي, والدكتور نارص 2006
احلجيالن واألستاذ خالد العميقان, وكاتب هذه 
السطور, ثم اشتمل جملس إدارة اجلمعيّة عىل أساتذة 

هتا اجلمعيّة آخرين. وكا نت أهمّ املرشوعات التي أعدّ
مرشوع مجع الرتاث الشفهي وتدوينه, وقدم الدكتور 

ا تنفيذيا هلذا املرشوع, ولكنّ  )13(نارص احلجيالن تصورً
اجلمعيّة اصطدمت بضعف قدرهتا املاديّة, وعدم 
اضطالع القطاع اخلاص بمسؤولياته االجتامعيّة يف 

ورغبة اجلهات احلكوميّة دعم هذه املؤسسات العلميّة, 
 يف فرض رقابة صارمة عىل مثل هذا املرشوع.

ونحن اليوم نر تراثنا يتضاءل بفقدان حامليه 
نقل منهم بشكل علمي منهجي صحيح;  دون أن يُ
تبنّى مرشوع شامل جلمع الرتاث  نحثّ عىل أن يُ
يس, والسيّام يف هذه الظروف  الشفهي بشكل مؤسّ

ة املالئمة.  االقتصاديّ

                                                 
ا يف إعداد هذه الورقة.  (13)  وقد استفدت من هذا التصور كثريً
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 صادر واملراجع امل

 املراجع العربيةأوالً: 
املطابقة واالختالف: بحث  عبداهللا,إبراهيم,  - 1

, بريوت: املؤسسة العربيّة يف نقد املركزيّات الثقافيّة
 .2005للدراسات والنرش, 

مصادر الشعر اجلاهيل ,  نارص الديناألسد,  - 2
, القاهرة: دار املعارف, 5, طوقيمتها التارخييّة

 م.1978

أبو الفضل شهاب الدين السيد , األلويس - 3
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم , حممود البغدادي
ة, 26, جوالسبع املثاين , بريوت: إدارة الطباعة املنرييّ

 د.ت.

أبو الربكات عبدالرمحن بن أيب األنباري,  - 4
نزهة األلباء يف طبقات  الوفاء حممد بن عبيد اهللا,

 ه.1405نار, , الزرقاء: مكتبة امل3, طاألدباء

والرتج, الشفاهية والكتابية, ترمجة , أونج - 5
الدين, مراجعة حممد عصفور,  سلسلة حسن البنّا عزّ

 .)1994 ,فرباير), (182ع(, عامل املعرفة

البيان  ,أبو عثامن عمرو بن بحراجلاحظ,  - 6
, 7, ط1, حتقيق ورشح عبدالسالم هارون, جوالتبيني

 هـ.1418القاهرة: مكتبة اخلانجي, 

 

طبقات فحول ,  حممد بن سالممحي, اجل - 7
, مع متهيد للنارش األملاين جوزف هل, مع الشعراء

 لف والكتاب لطه أمحد إبراهيم,ؤدراسة عن امل
 هـ.1422بريوت: دار الكتب العلمية, 

, اخلصائص أبو الفتح عثامن,ابن جنّي,  - 8
, القاهرة: املكتبة 3بتحقيق حممد عيل النجار, ج

 العلمية, د.ت.

صفة , مجال الدين أبو الفرجوزي, ابن اجل - 9
ج الصفوة قه وعلّق عليه حممود فاخوري, حرّ , حقّ

اس قلعه جي, ج , بريوت: دار 3, ط1أحاديثه حممد روّ
 .ـه1405املعرفة, 

دور الرواية " بصرية بنت إبراهيم,الداود,  -10
ة يف التوثيق التارخيي , )2ع(, جملة الدارة, "الشفويّ

 .)ـه1422(

ركز التاريخ الشفوي يف م"قرير عن تد.م,   -11
, عدد خاص عن جملة الدارة, "دارة امللك عبدالعزيز

 .هـ)1422(, )2ع(التاريخ الشفوي, 

أول اجتامع للمجلس االستشاري "د.م,  -12
ملركز أمحد باديب للدراسات واالستشارات 

), 20907ع (, جريدة البالد, "االعالمية
 املوقع:متاح من ). 7/6/2014(
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 ]10/7/2014استُخرج بتاريخ [
تاريخ آداب  مصطفى صادق,الرافعي,  -13
, راجعه وضبطه عبداهللا املنشاوي ومهدي العرب

 ت., املنصورة: مكتبة اإليامن, د.1البحقريي, ج

التاريخ الشفهي حديث عن  روبرت بريكس, -14
, ترمجة عبداهللا بن إبراهيم العسكر, الرياض: املايض

 .2004دارة امللك عبدالعزيز, 

األعالم قاموس تراجم  خري الدين,الزركيل,  -15
ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني 

, بريوت: دار العلم للماليني, 1, جواملسترشقني
2002. 

 

القايض أبو سعيد احلسن بن , السريايف -16
أخبار النحويني البرصيني, حتقيق: طه حممد عبداهللا, 

, القاهرة: 1الزيني, وحممد عبداملنعم خفاجي, ط
 .ـه1374مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي, 

املزهر يف ,  عبدالرمحن جالل الدينالسيوطي,  -17
, رشحه وضبطه وصححه وعنون علوم اللغة وأنواعها

ه وعلّق حواشيه: حممد أمحد جاد املوىل بك, موضوعات
وحممد أبو الفضل إبراهيم, وعيل حممد البجاوي), 
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