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  مقدمة
ة     ور القومي الس الفولكل ام بأط ة باالهتم ور العالمي ة الفولكل ت حرآ . ارتبط

يلهلم         د ف ى ي ت عل ال آان ذا المج ى ه ى ف ادة األول ة أن الري اريخ الحرآ جل ت ويس
اردت  ن ق  –منه انى م ى النصف الث ى   – ١٩ف ار الجغراف ع االنتش تم بتتب ذى اه ال

عبى    راث الش ر الت س ال  . "..لعناص رة أطل وم فك ة    وتق ة رؤي ى محاول ور عل فولكل
ان     ذا المك ر ه األطلس  .. عناصر التراث الشعبى عبر المكان ، أو فى انتشارها عب ف

انى          ع المك ى التوزي ة عل ورة ممكن ل ص ث بأآم د الباح ع ي ى تض يلة الت و الوس ه
الم      ا ع لح به ى يتس ى الت ة األول و األداة المنهجي عبى ، وه راث الش ر الت لعناص

ع   –و االتجاه الجغرافى ذ –الفولكلور المعاصر  للكشف عن نوع االنتظام فى التوزي
د   ) . ١" (المكانى لعناصر التراث الشعبى فى مكان معين ى العدي وتشير المصادر إل

انى والسويسرى      األطلس األلم ور ، آ من التجارب العالمية فى إعداد أطالس الفولكل
ور المصرى   واليوغوسالفى ، فضًال عن المحاوالت التمهيدية إلنشاء أطل س الفولكل

ام     ا فى مق الذى ارتبط باسم عالم الفولكلور األلمانى هانز ألكسندر فينكلر ، ولسنا هن
ارة     ) ٢(التأريخ لتجارب األطالس العالمية  ذا السياق اإلش ، غير أنه من المهم فى ه

وان       ة تحت عن د الجوهرى باأللماني مشروع أطلس   "إلى المشروع الذى قدمه محم
د فى   " ورمصرى للفولكل فى ورقة لمؤتمر أطلس أوروبا والدول المجاورة الذى عق

ام  ون ع ى     ١٩٦٧ب دخول ف ة دون ال وط العام ال للخط ذا المق ى ه د عرض ف ، وق
ذ العمل     ة لتنفي وخالل  . التفاصيل الكارتوجرافية الدقيقة ، أو فى تحديد مراحل معين

داد أطلس ال      ة إع ور المصرى   بضع سنوات بدأ التخطيط للعمل من خالل لجن فولكل
ن     د م راء العدي د إج س ، بع ية لألطل ة األساس داد الخريط ى إع رعت ف ى ش الت

بحث التوزيع السكانى لمصر ، ومقياس رسم الخريطة األساسية ،   : الدراسات مثل 
اهرة         ة للق رائط الرآني د الخ رية ، وتحدي ة والحض اآن القروي ار األم واختي

ز     اطق المتمي د المن م تحدي اطق الحدود  (ة واإلسكندرية ، ث ا يشير التخطيط    ) . من آم
إلى بعض التصورات األساسية حول أسلوب العمل فى المراحل التالية من مشروع  

ئلة    : األطلس ، مثل  ات ومضمون األس واشتمل التخطيط أيضًا    . أسلوب جمع البيان
ع     تقبل ، وم ى المس أ ف ى ستنش ة الت دول العربي الس ال ع أط اون م ة التع ى إمكاني عل

ة لألطلس وشكلها التنظيمى       أطلس أو ة المرآزي ى الهيئ د  . روبا ، آما تعرض إل وق
محاوالت عدة لتنفيذ أطلس الفولكلور المصرى   ٢١شهد عقد التسعينات ، ومطلع ق

رات        ن الخب تفادة م ا االس ة، ومحاولته ور الثقاف ة لقص ة العام ن الهيئ راف م ، بإش
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ا    لسنا  –العلمية فى المجال ، غير أن أسبابًا عديدة  ا هن ام تناوله حالت دون   –فى مق
  .أن يخرج المشروع للوجود حتى اآلن 

  موقع الدراسة من مشروع أطلس الفولكلور
س            روع أطل ن مش ة م ك الدراس ع تل ين موق ى نب ابق لك دخل الس ا الم أوردن
ة دراسات        ى رؤي وم عل ابقة ، وتق الفولكلور ، إذ أنها تخرج عن نطاق التجارب الس

يس عناصر  – را -ول اير احتياجات  الت ى تس م فه ن ث ان ، وم ر المك عبى عب ث الش
ل ،    ه بالفع م بحث ا ت انى لم د المك ى البع ى التعرف عل راهن ف ورى ال البحث الفولكل

ة فى مصر         ة البحثي ى الخريطة الفولكلوري ر    –بهدف الوقوف عل  –إذا جاز التعبي
ث        رى، حي ور المص ث الفولكل وائية البح ى عش بب ف د تس ة ق ك الخريط اب تل  فغي

ا        ة بعينه ى منطق ه ف م بحث ا ت ة لم ة الجغرافي اب الرؤي ظ غي س  . نالح ا أن أطل آم
تم             ذى يه ور ال أنه أن يساعد فى دعم أطلس الفولكل راث الشعبى من ش دراسات الت

  .بجمع ورصد العناصر الشعبية 

  الهدف من الدراسة
ى شقين رئيسيين        ى التعرف عل ور  إل يحتاج البحث الميدانى فى مجال الفولكل

  :ل النزول إلى الميدان قب

  .اإلعداد الببليوجرافى والتعرف على الدراسات السابقة لموضوع البحث: األول

  .الذى ينوى الباحث جمع مادته منه ) الميدان(التعرف على المكان :  الثانى

بة للشق األول  ابقة  –وبالنس عبى  –الدراسات الس راث الش دان الت هد مي د ش فق
ى السنو   ًا ف ات المصنفة  تطورًا ملحوظ ه للببليوجرافي رة ، من حيث تقديم ات األخي

دور أى باحث           ى أصبح بمق ة بأسرها ، حت ة العربي موضوعيًا والتى شملت المنطق
ب       ن قري رتبط م ى ت ابقة الت ات الس ع الدراس ى جمي وف عل د  –اآلن الوق  –أو بعي

ه  ير . بموضوع بحث ى   –بصفة خاصة  –وُنش ة الت ى اإلصدارات الببليوجرافي  إل
رف     ى تع اهمت ف ى س ة ، والت ات االجتماعي وث والدراس ز البح درها مرآ أص
م إنجازه خالل          ا ت ى الحدود الموضوعية وم الباحثين فى ميدان التراث الشعبى عل

رن     ن نصف ق ر م درًا       ) . ٣(أآث ك مص ا نمل زعم بأنن تطيع ال نحن نس م ف ن ث وم
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راث        ًا لرصد الخريطة الموضوعية لدراسات الت إن صح   –الشعبى  معلوماتيًا دقيق
ر  ة الصحيحة   –التعبي ى الوجه ورى ف ار البحث الفولكل ه مس تطيع أن نوج ا نس آم

  . التى نأملها 

ذه الدراسة ،       ) التعرف على الميدان(أما الشق الثانى  ل موضوع ه ا يمث و م فه
تها     والتى يحاول فيها الباحث إعداد أطلس وآشاف تحليلى للمناطق التى تمت دراس

ا   ى مج دانيًا ف وذج        مي اب النم ى غي راهن إل ع ال ير الوض ث يش ور ، حي ل الفولكل
ى الدراسات التى تمت فى         ه عل المعلوماتى الدقيق ، الذى يتعرف الباحث من خالل

ى  "أو " منطقة البحث"منطقة بعينها فى إطار ما ُيعرف بـ فالباحث  ". المجتمع المحل
ق بمنط   ا يتعل دءًا من     فى مجال الفولكلور فى حاجة ماسة إلى تعرف آل م ه ب ة بحث ق

ة   " ن المنطق ة ع ياء العام ائية   (األش ة ، واإلحص ة ، والجغرافي ات التاريخي المعلوم
ة ة  ) العام ات المتخصص ى الدراس ادية  (إل ة أو اقتص وث اجتماعي خ..بح ى ) ال ، إل

ك      ى ذل ا إل أى جانب من        . التقارير والنشرات وم إن أى دراسة تتصل ب الطبع ف وب
ون    عبى تك راث الش ب الت رًا     جوان ل عنص ة تمث ذه المنطق ى ه ا ف بق إجراؤه د س ق

د    أساسيًا من عناصر اإلعداد الببليوجرافى ، حتى لو آانت تدور حول موضوع بعي
ثًال آدراسة عن الحرف     (بعض الشئ عن الموضوع الذى ينوى الباحث دراسته    م

والصناعات الشعبية فى تلك المنطقة، فى الوقت الذى أنوى فيه أنا دراسة موضوع   
ة  ال تم       ) . زار أو المعتقدات الشعبية فى المنطق ة تح ى الثقاف املة إل ة الش النظرة الكلي ف

  )"٤(علينا االستهداء بأى دراسات سابقة تكون قد أجريت حول موضوعات ثقافية

ى النحو        ا عل اط أساسية ُنجمله دة نق الهدف من هذا األطلس إذن يتمحور فى ع
  :التالى

  .  ت الفولكلور فى مصرتعرف االنتشار الجغرافى لدراسا -

ا،       - در المناسب فى موضوعات بعينه الوقوف على األماآن التى لم تحفل بالق
إلخ  ...وتعرف المناطق التى لم تدرس على اإلطالق ، والمناطق التى ُدرست بكثافة

ى   وم عل عبى، يق راث الش ال الت ى مج دانى ف ة للبحث المي ترتيجية علمي ، لوضع اس
  .للوضع الراهن  خلفية معلوماتية دقيقة

ة، ومن     - ة متعاقب تتبع الدراسات التى تمت فى مناطق معينة على فترات زمني
  . ثم يمكن تقديم رؤية مستقبلية لهذه المناطق باستكمال البحث فيها
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دانى          - ة الجمع المي ورى الستكمال منظوم دة للبحث الفولكل اطق جدي طرح من
  .على مستوى الجمهورية 

ى      إعداد مصدر معلومات - ه فى التعرف عل اد علي ى دقيق يمكن للباحث االعتم
ال       ى مج احثين ف ع الب رة م ة المباش ه ، إذ أن التجرب ة بحث ى منطق ته ف م دراس ا ت م
اطق التى يشرعون فى      الفولكلور، ُتشير إلى أن معلوماتهم  الببليوجرافية حول المن

دانيًا   دراستها تكاد تكون معدومة ، نتيجة لغياب المصدر الجغرافى لما تم إجراؤه مي
 .لغياب الدليل المناسب  –فقط  –من دراسات ، ومن ثم فإن جهدًا آبيرًا يضيع 

ات المتخصصة فى          -  ذل فى إصدار الببليوجرافي ذى ُب استكمال الجهد العلمى ال
ة          ة المعلوماتي ا، سيكمل المنظوم د الجغرافى هن مجال الفولكلور، حيث أن رصد البع

  .صالحًا ألرشيف الفولكلور الذى طالما نادينا بهالتى يمكن أن تعد أساسًا 

ور المصرى ، حيث أن خرائط       - المساهمة العلمية فى مشروع أطلس الفولكل
ار      ًا فى اختي رًا علمي توزيع دراسات الفولكلور  التى نقدمها هنا ، يمكن أن تعد مؤش

 .موضوعات األطلس وتوثيقها بالمنهج العلمى الدقيق 

واة  - ى، وضع أساس أو ن ور العرب م الفولكل ل آشاف دراسات عل ة لعم علمي
 .والذى ُيكشف عن انتشار الدراسات الميدانية للعلم فى المنطقة العربية

ابقة      –يمكننا أيضًا   ى جانب األهداف الس اآن      –إل عمل دراسات مفصلة لألم
ى     د عل وادى الجدي التى ُدرست بكثافة فى عدة موضوعات فولكلورية مثل النوبة وال

ى       . المثال  سبيل اء والحل دات واألدب واألزي د والمعتق ادات والتقالي إذ أن أبحاث الع
ون فى        –عامة  –والحرف والفنون  اطق، ُتّك ذه المن تها فى ه التى تم جمعها ودراس

ات          ل دراس ى عم ا ف تفادة منه ا االس ة ، يمكنن ات متخصص دة معلوم ا قاع مجمله
الذآر أن البحث العلمى فى مجال   وجدير ب. مفصلة عن فولكلور المنطقة بوجه عام 

ة     ار منطق اطق، أى اختي الفولكلور فى مصر ال يزال فى حاجة لدراسة فولكلور المن
ق بحث متخصص       بعينها لدراسة ظواهرها الفولكلورية بصفة عامة من خالل فري
ون الشعبية           ه مرآز الفن ذى اتبع نهج نفسه ال ة ، وهو الم فى عدة مجاالت فولكلوري

ام       ١٩٥٨م منذ إنشائه عا ى ع دادها األول دأت أع ، وآذا مجلة الفنون الشعبية التى ب
وم    ١٩٦٥ يناء والفي اهرة وس د والق وادى الجدي ة وال يوة والنوب ور س . بدراسة فولكل

ا        ا استعرضنا م و أنن الكشاف الجغرافى إذن من الممكن أن يعطى النتيجة نفسها ، ل
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  .تم بحثه من خالل المكان 

ه فى   آما يمكننا أيضًا تتب ع الدراسات التى تبحث موضوعًا بعينه فى مكان بعين
ددة   ة متع رات زمني اء  : فت يالد أو األزي ادات الم ر   ..آع ث عناص ك لبح خ ، وذل إل

الثبات والتغير فى الظواهر الفولكلورية ، وهو أمر النستطيع رصده بدون الكشاف  
أنها أن ُتمكنن  ن ش ة م ة معلوماتي ا منظوم يح لن ذى ُيت ى ال اج الجغراف ادة إنت ن إع ا م

تقبلى     يط المس ى وضع التخط اعد ف ى ، يس اس جغراف ى أس ور عل ات الفولكل دراس
 .لعمليات الجمع والدراسات الميدانية فى مصر 

  منهج الدراسة
د الجغرافى    –استعنا فىهذه الدراسة بمنهج أطلس الفولكلور  ع    –البع فى توزي

راث     الدراسات الميدانية التى اهتمت ببحث الظواهر الشع      ة مجاالت الت بية فى آاف
راث الشعبى ،          تم برصد انتشار عناصر الت ور يه الشعبى ، فإذا آان أطلس الفولكل
ة ، وهى خطوة      فنحن نستخدم المنهج نفسه بغرض رصد انتشار الدراسات الميداني

ستفيد بشكل مباشر القائمين على أطلس الفولكلور المصرى ، حيث    –آما أشرنا  –
وقد استخدمنا مجموعة من البرامج . ة موثقة عما تم جمعه جغرافيًاستتوفر لديهم ماد

  : والتقنيات فى عرض المادة وتحليلها آارتوجرافيًا على النحو التالى 

ات         يم المحافظ ى تقس اء ف ة واإلحص زى للتعبئ از المرآ نيف الجه ا تص اتبعن
  :المصرية إلى خمس مجموعات على النحو التالـى

  محافظات الوجه البحرى •

 حافظات الوجه القبلىم •

 محافظات القناة •

 محافظات الحدود  •

ات        - يم اإلدارى للمحافظ امج التقس ى برن ى عل ع الجغراف ى التوزي دنا ف اعتم
Egyل       ٢٠٠٤ ى لك يم الرقم ى التقس وم عل ذى يق وزراء ، وال س ال ده مجل ذى أع ال

ة  : محافظة على أساس  ة    –القري ة   –الحى   –الوحدة المحلي د  و. المرآز   –المدين ق
رى والوحدات       ذا الق ة للمحافظات ، وآ ساعد هذا البرنامج فى ضبط المراآز التابع
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  . المحلية التابعة للمراآز فى إطار التقسيم الحديث لها 

داد خريط لكل محافظة واستخدام الرموز الخاصة         : برنامج خرائط  - فى إع
  .بموضوعات الفولكلور لتوثيقها على الخريطة 

ـ  - امج ال ة ،    Excelبرن ل محافظ ى آ ات ف ى للدراس ع الزمن داد التوزي ى إع ف
ة       بنها المئوي وعى للدراسات ونس ة   –آتب  (ورصد اإلطار الن  –أطروحات جامعي

 )تقارير –نصوص ميدانية  –أبحاث مؤتمرات 

ق        - ة للفهرسة الوصفية فى التوثي اعتمدنا على استخدم القواعد األنجلوأمريكي
 .الببليوجرافى للدراسات 

ى مجموعة من الرموز          اعتم - ى الخرائط عل ع الموضوعات عل دنا فى توزي
وعات        تة موض ى س ور إل ات الفولكل نيف دراس ا بتص ل موضوع ، وقمن ة لك الدال

  :رئيسية على النحو التالى 

  موضوعات الفولكلور العامة  •

  المعتقدات والمعارف الشعبية •

  العادات والتقاليد •

  األدب الشعبى •

  الفنون الشعبية •

  ماديةالثقافة ال •

  محاولة سابقة فى إعداد آشاف جغرافى
ور من           ابقة فى عمل آشاف جغرافى لدراسات الفولكل ة س ( قدم الباحث تجرب

دد  ام  ١الع ى ) ١٩٦٥لع دد (حت ام  ٤٥الع ون ) ٣) (١٩٩٤لع ة الفن رت بمجل ُنش
ارات       د غطت الق ة ق ك المحاول ى تل ة ف ة الجغرافي إن المعالج الطبع ف عبية ، وب الش

ن المجلة إلى جانب تخصصها فى نشر األبحاث األبحاث المرتبطة  الخمس ، حيث أ
ى       ور ف ول الفولكل ات ح ًا بدراس ل أيض ى تحف ى ، فه الفولكلور المصرى والعرب ب
ر     ة غي يوية واألفريقي دول األس ن ال د م ة والعدي مالية والجنوبي ا الش ا وأمريك أوروب
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  :و التالى ومن ثم فقد ُصنف الكشاف إلى خمسة أقسام على النح. العربية 

ة :  القسم األول ة مصر العربي رى جمهوري ز وق تمل  -محافظات ومراآ واش
ًا            ا هجائي م ترتيبه د ت ور المصرى وق ى الدراسات التى تناولت الفولكل هذا القسم عل

  .باسم المحافظة ، ثم ترتيب هجائى فرعى باسم المرآز ثم القرية أو الحى 

انى  ا   :   القسم الث ارة افريقي ور      واشتمل ع  -ق ى الدراسات التى تناولت فولكل ل
وقد تم ترتيبها هجائيًا باسم   –الدول العربية أوغير العربية باستثناء مصر  –أفريقيا 
  . الدولة 

يا       -قارة أسيا :  القسم الثالث ور أس واشتمل على الدراسات التى تناولت فولكل
  .سواء العربية أوغير العربية فى ترتيب هجائى باسم الدولة 

ع القسم  ا :  الراب ارة أوروب ور  -ق ى تناولت فولكل ى الدراسات الت واشتمل عل
  .أوروبا فى ترتيب هجائى باسم الدولة

امس  م الخ ا  :  القس ور      -أمريك ت فولكل ى تناول ات الت ى الدراس تمل عل واش
  .أمريكا بوجه عام 

ويتضح من هذا التقسيم أنه بنى على أساس درجه اهتمام المجلة بالموضوعات 
ًا ، حيث تأتى الدراسات التى تمثل مصر فى المقام األول من حيث المعالجة  جغرافي

رًا        ا وأخي يا وأوروب ا دول أس ا ، يليه م دول أفريقي ى ، ث ار الجغراف ة واالنتش الكمي
ار الدراسات ،      . أمريكا  وهذا المؤشر مرتبط فقط بالمجلة ومنهجها العلمى فى اختي

ة الب      رًا لحرآ ًا مؤش ى أيض ه يعط ر أن ى ،    غي رى والعرب ورى المص ث الفولكل ح
ة البحث فى      . وبخاصة إذا نظرنا لألقسام الثالثة األولى  ى آثاف آما يلقى الضوء عل

د من الدراسات     مناطق بعينها آالقاهرة وسيوة وسيناء ، وافتقار مناطق أخرى لمزي
م    ى ل اطق الت ن المن د م ور العدي ة ، وظه يخ والواحات البحري ر الش آالسويس وآف

ل   ُتمثل اط    : فى المجلة مث ة ودمي خ  ..أسيوط والقليوبي ذه     . إل ى أن ه بقى أن نشير إل
ى عرض    التجربة اقتصرت على التكشيف الجغرافى لمواد المجلة دون االعتماد عل
ا هو الحال فى        وعى آم ى أو الن الموضوعات آارتوجرافيًا ، أو بحث تتابعها الزمن

  . المنهج المتبع فى الدراسـة التى بين أيدينا

  البحث االستطالعى للبيانات
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ى  ة تصنيفها إل ى إمكاني ور إل دانى لدراسات الفولكل ة المسح المي آشفت مرحل
  :خمسة قطاعات على النحو التالى 

  الدراسات التى تم رصدها باألطلس :أوًال 

ث      ايير البح حابها بمع بط أص ى االت رية الت ة المص ات الميداني مل الدراس وتش
  :عيًا وتنقسم إلى الميدانى مكانيًا وموضو

  دراسات الفولكلور المصرى) ١(

رتبط     ه م وهذا النوع من الدراسات هو ما يهمنا جمع بياناته فى األطلس ، إذ أن
ار    بموضوع ومكان محددين ، تبعًا لقواعد البحث الميدانى المتعارف عليها فى اختي

ة     ع والدراس ددة للجم ة مح دة جغرافي ا   . وح ر القطاع و أآب اع ه ذا القط ى وه ت ف
ه فى إطار الحديث عن           اده واتجاهات ة ، وسوف نعرض ألبع الدراسات الفولكلوري

  :موقع الدراسات الفولكلورية من المعالجة الجغرافية ، مثال 

  أعطوا الوقف" الطب الشعبي في قرية . عبد العزيز رفعت  -

  دراسات فى العلوم االجتماعية) ٢(

وم االجتماعي   اع    ترتبط العديد من دراسات العل م االجتم ا وعل ة آاألنثروبولوجي
والتربية واالقتصاد المنزلى بدراسات الفولكلور ، ومن ثم فقد أوردنا بعضًا من هذه 

  : الدراسات والتى رأينا أنها ذات عالقة مباشرة ببحث الفولكلور ، مثال 

اوى   - ي المك حية     . عل ة الص ة للخدم ة والثقافي ب االجتماعي ة  : الجوان دراس
 علم االجتماع الطبي ميدانية في 

اح  - د الفت ؤاد عب دة ف نمط  . عاي ين ال ع المصرى ب ى المجتم اهرة الطالق ف ظ
واقعى   نمط ال الى وال رى      : المث دى الق ى إح ة ف ة اجتماعي ة أنثروبولوجي دراس

  .المصرية

زة  . فوزية حسين مصطفى  - األزياء الشعبية للمرأة المصرية في محافظة الجي
 رية واالبتكار منها ألزياء عص

  راسات التى خرجت عن نطاق األطلس الد: ثانيًا 
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ة      وتشمل دراسات الفولكلور  العربية واألجنبية ، فضُال عن الدراسات النظري
ًا       ا أساس ى مجمله ل ف دانى ، وتمث د المي جابها بالرص تم أص م يه ى ل ة الت والتاريخي

  : ألبحاث مستقبلية نجملها على النحو التالى 

  العربىدراسات الفولكلور ) أ(

ات       ى لدراس س العرب ل األطل دًا لعم اره تمهي ه واختب يتم جمع اع س ذا القط وه
ة األطلس المصرى        . الفولكلور فى مرحلة الحقة  تفيد الباحث من تجرب وسوف يس

  : فى اإلعداد لألطلس العربى مستقبًال ، مثال  -الذى بين أيدينا  -

 .لفولكلور معتقدات فلسطينية في دائرة ا. فؤاد إبراهيم عباس  -

  دراسات غير عربية ) ب(

وهذا القطاع مستبعد من الكشاف بطبيعة الحال ، غير أن حجم مادته سنستعين  
ا  تقبًال  –به ى      -مس ور ف ات الفولكل ى بدراس ام العرب رات االهتم رف مؤش لتع

  : المجتمعات غير العربية ، مثال 

   التراث الفولكلورى فى قبرص. برهان الخطيب -

  ير ميدانيةدراسات غ) ج(

م الموضوع    –وهذا القطاع من دراسات الفولكلور ال يقوم  ة    -بحك ى الناحي عل
ات  اهج والنظري ه والمن ف ب ه والتعري م وتاريخ التنظير للعل تم ب ة ، إذ يه الميداني

تخدمة  خ ..المس ن أن    . ال رغم م ى ال س ، عل اق األطل ن نط رج ع و يخ م فه ن ث وم
ب أو بع  ن قري ير م ات تش ذه الدراس ر أن  بعض ه ة ، غي ة الميداني بعض األمثل د ل ي

  : الهدف من األطلس هنا هو رصد المناطق التى تم دراستها ميدانيًا فقط ، مثال 

  المدخل األنثروبولوجى لدراسة الفولكلور. زيد أبو أحمد -

  دراسات تاريخية) د(

ا من خالل حقب           وهذا القطاع يتعرض للظواهر الشعبية فى مصر وخارجه
ة  ة معين ل  تاريخي ى  : مث ر العباس اطمى   –العص ر الف ك   –العص ر الممالي  –عص

الخ ، ونرى أن هذا القطاع من األهمية بحيث ُيصنف فى جزء مستقل   ..محمد على 
ى    ة الت ده األهمي د يفق ى للدراسات المصرية ق ى األطلس الجغراف وده ف ، إذ أن وج
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ل الظواهر      اه باستخراج وتحلي ذا االتج ة   تليق به ، حيث عنى أصحاب ه الفولكلوري
ت   ى اختف ا  –الت ن        -معظمه ا م ل مكانه أثور لتحت اق الم ن نط ت م اآلن، وخرج

افى فى ظاهرة            . التراث ر الثق ع التغي وع من الدراسات فى تتب ذا الن ة ه وتبقى أهمي
وم         ت تق ى الزال ر الت د العناص دة، أو رص ر الجدي ى العناص وف عل ة، والوق معين

  : لخ، مثال إ...ضمونهابوظيفتها، أو التى تغير شكلها وبقى م

  الفالح المصرى فى عصر محمد على. مالك محمد أحمد  -

  حدود التغطية للبيانات
  : تعتمد حدود التغطية للمادة المقدمة على أربعة محاور رئيسية، نجملها فيما يلى

ى ) ١( عة الزمن دى الس ور   : م ات الفولكل ى  لدراس ال الزمن د المج د تحدي يعتم
ام  التى يتم عرضها فى  د     ١٩٤٠هذا الكشاف بداية بع ات ق رة األربعيني ، حيث أن فت

فى دراسة التراث الشعبى ، إذ   -من الناحية األآاديمية-شهدت بداية الريادة الحقيقية 
ة، وأطروحة          ة وليل اوى عن ألف ليل ظهرت خالل هذه الفترة أطروحة سهير القلم

نين ع  ؤاد حس ة ف رس، ودراس اهر بيب ونس عن الظ د ي د الحمي ى عن قصصنا عب ل
اج الفكري فى        . الشعبى إن الكشاف يغطى اإلنت ي، ف وترتيبًا على هذا التحديد الزمن

ام          ن ع دأ م ًا تب تين عام ن س ر م دى أآث ى م ور عل ال الفولكل ي  ١٩٤٠مج وتنته
امالً    ( ٢٠٠٤بمنتصف عام  داد العمل آ ة إع د    ) مع نهاي ذا التحدي ر أن ه ا   –، غي آم

اد    –أشرنا  اريخ جمع الم اريخ نشر الدراسة        يرتبط بت يس ت ة داخل آل دراسة ، ول
  .نفسها 

ى ) ٢( عة الجغراف دى الس اج : م ة اإلنت عتها الجغرافي ى س ات ف توعب البيان تس
ة ، حيث أن الهدف األساسى         ة العربي الفكري المصرى المنشور داخل مصر باللغ

  .منه هو رصد االنتشار الجغرافى لحرآة الدراسات الميدانية للفولكلور المصرى

ور      : التحديد اللغوى ) ٣( م الفولكل تغطى البيانات اإلنتاج الفكري فى مجال عل
ور      واد الفولكل ا م األخير هن المنشور باللغة العربية تأليفًا وترجمة وجمعاً ، ونقصد ب
ل            ة، مث ة موثق ادة إبداعي دمت آم دانيًا، وُق ا مي ى جمعه حابها عل ف أص ى عك الت

  .ني والمواويل واألمثالنصوص الحكايات الشعبية ونصوص األغا

ة المعلومات      : التحديد النوعى ) ٤( واع من أوعي دة أن يشمل التحديد النوعي ع
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احثين،           م فهى متاحة للب ا مطبوعة ومنشورة، ومن ث التى تشترك جميعها فى آونه
ا       ول عليه عوبة الحص ة لص ر المطبوع ات غي ة المعلوم تبعدنا أوعي ث اس . حي

األطروحات   –الدوريات المتخصصة   –الكتب  :ويستوعب مجال التغطية النوعي 
  . أبحاث المؤتمرات العلمية  –الجامعية 

  مصادر جمع المادة
ا هو     ا م اعتمدت الدراسة فى حصر مادتها وجمعها على مصادر متنوعة، منه

ر مباشر    ا فى         . مباشر ومنها ما هو غي دنا عليه م المصادر التى اعتم ي أه ا يل وفيم
  :جمع البيانات 

رة المصا) ١( ر المباش ات(در غي ن ) : الببليوجرافي ا م ات هن د الببليوجرافي تع
م       ور أو عل ات الفولكل المصادر األساسية فى جمع بيانات البحث ، سواء ببليوجرافي
ر المشروحة فى حصر الدراسات        ات غي االجتماع ، وقد اعتمدنا على الببليوجرافي

ا الجغرافى ،    الميدانية فى مصر ، لتكون نقطة االنطالق فى التعرف ع    ى توزيعه ل
اآن    ة وأم ل دراس وى آ ى محت رف عل روحة ، للتع ات المش ا للببليوجرافي ا لجأن آم

  .الجمع الميدانى بها 

ة لجمع        : المصادر المباشرة  ) ٢( ات المتخصصة والعام ى المكتب ا إل د لجأن وق
ات فى تعرف اإلطار      بيانات العمل من المصادر األصلية ، إذ لم تكف الببليوجرافي

ز       ال ات ومراآ ة المكتب إن آاف م ف ن ث ة ، وم ات الميداني ى للدراس ى أو الزمن جغراف
ًا مصادرًا مباشرة     المعلومات والبحوث ، وأصحاب الدراسات أنفسهم ، آانوا جميع
ة           ات آامل ى المصادر المباشرة فى جمع يبان دنا عل ا اعتم لجمع بيانات البحث ، آم

ملها الببليوجرافي      م تش ى ل ات الت ول الدراس ية    ح ة المنقض وام األربع ى األع ات ف
)٢٠٠٤-٢٠٠٠. (  

  موقع الدراسات من المعالجة الجغرافية
ات    د إصدار ببليوجرافي ة ، بع ى البداي ى الباحث ف ح عل ذى أل اؤل ال ان التس آ

و     ا ، ه ار إليه ور المش ذه      : الفولكل ى له د الجغراف ن البع ف ع ا أن نكش ل يمكنن ه
وان آل عمل ؟ ،           ة لعن ع فى آشاف الكلمات الدال نهج المتب الدراسات من خالل الم

اج س   ى   فإذا آانت اإلجابة بنعم ، فإن األمر لن يحت ادة    –وى االسترجاع اآلل ى م عل
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م المعلومات      –وهذا الكشاف  . لحصر هذه المناطق  –الببليوجرافيا   –فى إطار عل
ى   ـر ه ة عناص ن ثالث ون م رابط : " يتك ـاق وال ة والسي ـلمة الدال ـد . الك ويقص

ـوضوعية ، حيث يفترض أن       ة م ـا دالل بالكلمات الدالة آل الكلمات المهمـة التى له
ـاوين  ن  عن امال ع رًا آ ر تعبي ة تعب ًا أم أطروح ت آتاب واء آان ات س الدراس

أما السياق فيقصد به عنوان الدراسة التى اشتملت عليها هذه الكلمات  . موضوعاتها 
ة          ذه الكلم ة إذا آانت ه ة دال ، ومن خالله يمكن تحديد المعنى المقصود من آل آلم

المسلسل لكل دراسة داخل آل      /أما الرابط فهو الرقم الدال . تحتمل أآثر من معنى
  ) ٥(قسم من أقسام الببليوجرافية 

وان آل دراسة        ة فى عن غير أن التجربة أآدت أن االعتماد على الكلمات الدال
ى لرصد    ار أول ام الباحث باختب ث ق ا ، حي ى له ار الجغراف د اإلط ًا لتحدي يس آافي ل

ة فى مجال الفو    /عالقة الموضوع دد    المكان فى الدراسات الميداني ين تع ور ، وتب لكل
وطن العربى  (مستويات المعالجة الجغرافية للمادة الميدانية من الشمول المطلـق   –ال

د اإلقليمى ..) السعودية  –مصر ى التحدي ر الشيخ (إل ا –آف د .) …المني ى التحدي إل
اب   –مرآز طوخ   (الدقيق فى اختيار مرآز أو قرية أو حى ممثًال لمحافظة   آفرالقب

دة مستويات فى          .) …حى الخليفة  – ى أيضًا وجود ع ار األول ين من االختب آما تب
  : إمكانية التعرف على ميدان الدراسة من خالل العنوان فقط على النحو التالى 

  :دراسات تكشف عن المكان مباشرة من خالل العنوان ، مثال ) ١(

ان الجغرافى       وهذه الدراسات آما يتضح من عنوانها ُتكشف عن مستوى المك
 :القرية ، مثال  –المرآز : ن اإلشارة إلى الوحدة الجغرافية األصغر دو

طفى    - عبان مص د ش عبية     . ولي اء الش ى األزي ة عل ارات المختلف أثير الحض ت
 التقليدية وزخارفها في األقصر

زة  . فوزية حسين مصطفى  - األزياء الشعبية للمرأة المصرية في محافظة الجي
 واالبتكار منها ألزياء عصرية

يم    - د غن ة       . محمد أحم د الشعبية فى محافظة الدقهلي ادات والتقالي دراسة  : الع
انى   . أنثروبولوجية، دورة الحياة من الميالد حتى الزواج  زواج : الجزء الث ال

    

ة فى مجتمع       . فاروق عبد الجواد شويفه   - ة والثقافي ادات االجتماعي بعض الع
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  الواحات البحرية، دراسة أنثروبولوجية ميدانية

  :دراسات تشير إلى التطبيق الميدانى على قرية أو حى أو مرآز ) ٢(

وان    –وهى دراسات تشير  رى     –فى العن ى ق ق عل ى التطبي اء  /إل مراآز  / أحي
ان الجغرافى بسهولة ، حيث أن            ق البي اوين فى توثي ل أفضل العن معينة، وهى تمث

  : ها مادتهم ، مثالأصحابها آثروا تحديد الوحدة المكانية الصغرى التى جمعوا من

 دراسة األزياء الشعبية بحي بحري باإلسكندرية. سنية خميس  -

  دراسات ميدانية ألآثر من منطقة ) ٣(

ة،            ر من منطق دانى ألآث اآن الجمع المي ا أم وهذه الدراسات يظهر من عنوانه
  :وهى تهدف فى الغالب إلى إجراء المقارنات بين منطقتين أو أآثر ، مثال 

اء الشعبية      . د حافظ صدقي  منى محمو - ى تصميم األزي ؤثرة عل : العوامل الم
 دراسة مقارنة بين محافظتي الشرقية وأسيوط 

  دراسات ميدانية لقطاع جغرافى واسع ) ٤(

ة  أو المرآز أو    وهى دراسات ميدانية تشمل قطاعات جغرافية أوسع من القري
ك لتشمل الوجه البحرى        بي   –المحافظة ، إذ تتعدى ذل ى س ال  عل أو الوجه   –ل المث

  :  الخ ، مثال ..القبلى أو الدلتا 

 العادات والتقاليد : الناس فى صعيد مصر . وينفريد بالآمان  -

ى   وهذا النوع من الدراسات قد يكون مطبقًا على عدة محافظات بالفعل ، أو عل
ثًال للصعيد أو الوجه البحرى      الي    ..محافظة أو مرآز بعينه مم خ ، وفى آال الح ن ال

  .على مناطق الدراسة  -بدقة  –فإن العنوان غيردال 

  )دون ذآر المنطقة(دراسات ُتشير إلى التطبيق الميدانى فقط ) ٥(

ير    ى تش ات الت ك الدراس ى تل وان  –وه ى العن ى   –ف دانى ف ق المي ى التطبي إل
ة ، حيث    محافظة أو قرية معينة دون اإلشارة إلى اسم المحافظة أو المرآز أو القري

انى من خالل الوصول للدراسة نفسها ، وتصفحها         يمكن د المك نا التعرف على البع
ى        ة إل ى حاج ات ف ن الدراس وع م ذا الن د ه ى ، إذ ُيع د الجغراف ى البع وف عل للوق
ان          ى البي ك يبق دون ذل وان ، وب ى العن ا ف ار إليه ة المش ة المنطق ن هوي ف ع الكش
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وى ال   د س ه أح ة ، ال يعلم يس صفحات الدراس ى حب ال  الجغراف ن مج دًا م ب ج قري
ه ،        . البحث  ع مادت د فى تجمي ى جه اج إل وعدد هذه الدراسات من الكثرة بحيث يحت

  : وتمثيلها جغرافيًا فى الكشاف ، مثال 

 الطب الشعبي في قرية مصرية . زيدان عبد الباقي  -

 دراسة أنثروبولوجية بإحدى قرى الصعيد : الثأر . أحمد أبو زيد  -

  إلى التطبيق الميدانى دراسات ال تشير) ٦(

إن          ك ف ع ذل دانيًا ، وم ًا مي ا تطبيق ا أن له ن عنوانه ح م ات ال نلم ى دراس وه
رى ،   أصحابها قدموا فيها تطبيقات ميدانية على محافظة أو مرآز أو قرية أو عدة ق
وهو ما ال نستطيع الوقوف عليه ، دون االطالع على هذه الدراسات فى مصادرها    

  :األصلية ، مثال 

 .الرقص الشعبى والتدوين . مير جابرس -

ى   ل ف ًا تمث ًا ثقافي ارًا جغرافي ا الباحث إط ار له تير ، اخت ة ماجس وهى أطروح
اطق هى  الث من رقية : ث وان  –مطروح -الش ذه  . أس ر ه م يظه وان ل ر أن العن غي

اج  م فهى تحت ى الدراسة ، ومن ث دانيًا ف ًا مي اك جانب ر أن هن م يظه ل ل اطق ، ب المن
ابقاتها           أيضًا إلى ك تبقى أيضًا آس دون ذل دها الجغرافى ، وب دقيق عن بع الكشف ال

حبيسة الصفحات ، دون أن ندرى أن هناك دراسات ميدانية تمت فى تلك المناطق ، 
ل الجغرافى فى           ة فى التمثي واع أهمي ر األن وهذا النوع من الدراسات أيضًا من أآث

للبعد الجغرافى فى جمع   –صود غير مق –الكشاف ، حيث أن عنوانها يحمل تعتيمًا 
  . المادة 

ر       –غير أن المالحظة المبدئية لهذه الدراسات  ا فى التعبي ى اختالف تنوعه عل
ها    ى تدرس اطق الت ن المن ى       -ع ًا ف ر غالب ا ال يظه ر منه م األآب ى أن الك ير إل تش

اآن     دة أم ى ع ة عل ة ، أو مطبق ة ميداني ى أن الدراس ارة إل ى باإلش وان ، ويكتف العن
الخ ، وحتى الدراسات التى تشير إلى المكان ليسست جميعها دالة ، إذ أن الدراسة  ..

رى      –على سبيل المثال  –الميدانية على محافظة بعينها  ع المراآز والق ى جمي التعن
اج   بتلك المحافظة ، بل تعنى عدة مراآز أو قرى ممثلة فقط ، ومن ثم فإن األمر يحت

ان ا   ع بي ى جم االت إل م الح ى معظ رة   ف ها مباش ات نفس ن الدراس دقيق م ة ال لمنطق
ور     . للوقوف على تطبيقاتها الميدانية  ى أن دراسات الفولكل ذا اليعن و مع ذلك فإن ه
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ة         اك دراسات ميداني ا ، حيث أن هن تسير دومًا فى إطار المعالجات التى أشرنا إليه
رى  من مختلف المحافظات ، ومن ث           اذج من عشرات المراآز والق م قد تشمل نم

ة     فة عام ر  بص ل مص ى تمث تواها    : فه ا ومس ى أماآنه عها ف ات نض ى دراس و ه
دخل جغرافى     ًا م ام  –مصر  (الجغرافى من األطلس ، إذ ُيختار لها غالب ل أن  ) ع قب

  يتفرع األطلس للمحافظات والمراآز والقرى و األحياء 

  مستوى العرض المعلوماتى 
تويا    دة مس األطلس ع ات ب ل البيان مل عرض وتحلي ل  يش ى آ ات ف ت للمعلوم

  :محافظة على حدة النحو التالى 

آشاف جغرافى يبين توزيع دراسات التراث الشعبى فى مراآز وقرى آل ) ١(
ام . المحافظة  ى تناولت المحافظة بشكل ع وجرافى للدراسات الت دأ بعرض ببلي يب

ز  ائى لمراآ ب الهج ك الترتي د ذل أتى بع م ي ة ، ث ة معين ز أوقري اط بمرآ  دون االرتب
المحافظة وما يشملها من دراسات ، ثم ما يتفرع عن المرآز من القرى أو الوحدات 
ا ،            رى بعينه ارة لق امًال دون اإلش زًا آ الج الدراسة مرآ د تع ه ، وق ة ل المحلية التابع

 :وفى هذه الحال يسجل اسم المرآز فقط ، مثال 

  

  
  عام  –سوهاج 

ريم   - د الك ب عب د الغري ع . محم ى ص م ف اهرة الوش ر ظ ة : يد مص دراس
  سوسيوأنثروبولوجية فى محافظة سوهاج 

  أخميم

ين  - رجس حن دة ج يم . ماج ز اخم ات مرآ رزات فتي ة لمط ة تحليلي / دراس
  إشراف سليمان محمود ، صوفى حبيب جرجس 

  الصوامعة شرق –أخميم 

  .حكايات من الصوامعة : من المأثورات الشعبية . أحمد عبد الرحيم  -

ة للموضوعات التى      يتبع ذلك الكشاف ت راءة تحليلي ى ق قريرًا مفصًال  يهدف إل
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 : تم دراستها فى آل محافظة من خالل عدة محاور تشمل 

يشمل تحليًال النتشار دراسات التراث الشعبى فى آل    : اإلطار الجغرافى ) ٢(
دى      رى ، وم اطق أخ ن من ا ع ا ، أو غيابه اطق بعينه ى من ا ف ة ، وتمرآزه محافظ

ة   مولية المعالج ة  ش ة للمنطق ع     . البحثي ًا لتوزي ًا آارتوجرافي ك عرض ع ذل ويتب
الدراسات فى مراآز وقرى المحافظة ، ثم توزيع الدراسات التى تناولت المحافظة    
ين الخريطة      عامة دون تحديد لمرآز أو قرية ، من خالل خريطة مصغرة أسفل يم

ى عن ال        ة األول ارتوجرافى من الوهل ع الك ذا التوزي م    األساسية ، و ه اطق التى ت من
  .دراستها ، وتلك التى لم تتوفر فيها عمليات البحث الميدانى 

ار الموضوعى ) ٣( ى   : اإلط تها ف م دراس ى ت يًال للموضوعات الت مل تحل يش
ر عن  ذا الجزء من التقري ا ، حيث يكشف ه ًا للتصنيف الموضوع له ة تبع المنطق

بعض الموضوعات    الترآيز حول دراسة موضوعات بعينها ، أو غياب البحث فى 
  .، واحتياج المنطقة لذلك 

دانى فى    : اإلطار الزمنى ) ٤( يتناول اإلطار الزمنى تحليًال لتطور البحث المي
ة           ث المنطق ى بح تمرارًا ف وًا أو اس اك نم ان هن ا إذا آ اس م ًا ، وقي ة زمني المنطق

ا     –أو استمراره   –فولكلوريًا ، آما يكشف عن توقف البحث  فى موضوعات بعينه
ام      . فى مرحلة ما  آما يكشف عن أسباب النمو الملحوظ فى بعض الدراسات فى ع
ور ،       . أو عقد معين  ى لدراسات الفولكل ًا للتطور الزمن مًا بياني ويتبع هذا الجزء رس

ى  إ...الثمانينات –السبعينات –الستينات : مقسمًا تبعًا للعقود الزمنية لخ، ونشير هنا إل
ر ا ال ي ى هن ع أن اإلطار الزمن اريخ جم رتبط بت ه م ة ، لكن اريخ نشر الدراس تبط بت

اريخ جمع       . المادة الميدانية  زمنين ، حيث أن ت ين ال رق ب ونحن نشير آلما أمكن للف
ان           و بي ر فه اريخ النش ا ت س، أم ذا األطل ى ه ة ف ه العلمي ه داللت ة ل ادة الميداني الم

ابق     ا يتط رًا م ى ، وآثي ق المرجع ى التوثي ط ف د فق وجرافى يفي اريخين أو  ببلي الت
  .يقتربان ، وفى هذا الحال نعتمد تاريخ نشر المادة مباشرة 

وعى ) ٥( ار الن توى البحث    : اإلط ر ببحث مس ن التقري زء م ذا الج رتبط ه ي
ا    أطروحات   –آتب  : الميدانى النوعى للدراسات التى نعرض لها ، من حيث آونه

ة     –تقارير  –أبحاث  – ة قطاع    نصوص ، ويعطى بعض المؤشرات الدال ى غلب عل
ك      اط ذل ة ، وارتب بعينه على اآلخر ، وآذا مستوى االهتمام األآاديمى ببحث المنطق
المؤتمرات      ات أو المرتبطة ب أيضًا باألبحاث المتخصصة سواء المنشورة فى دوري



٢٧  

  .ويتبع هذا الجزء رسمًا بيانيًا إحصائيًا لرصد النسب الخاصة بكل وعاء . العلمية 

ر خالصة       : خالصاتالنتائج واالست) ٦( ر من التقري ذا الجزء األخي نقدم فى ه
اآن التى          ى األم ا عل ابقة، بحيث يمكن الوقوف خالله ما انتهينا إليه بعد القراءة الس

ا البحث           م يتطرق له ة، والموضوعات التى ل أو  –تحتاج إلى دراسة فى آل منطق
اطق أو موضوع   –العكس  ا، أو  وآذا احتياج المنطقة لتحديث المادة فى من ات بعينه

ة     اطق معين اديمى فى دراسة من ام األآ ى االهتم ارة إل خ إ...اإلش ا نشير أيضًا  . ل آم
ا           ة بعينه ث منطق ة ببح اتهم الميداني م دراس ت معظ ذين ارتبط احثين ال بعض الب ل

 .لالستفادة بخبراتهم فى دراسات مستقبلية 

  تبويب الدراسة 
دأ       ية تب ام رئيس ة أقس ة بخمس ب الدراس رتبط تبوي ى    ي ات الت رض الدراس بع

ام   ك األقس ع ذل م يتب ا ، ث د لمحافظة بعينه ة دون تحدي ت القطر المصرى عام تناول
ة      زى للتعبئ از المرآ ى للجه يم الجغراف ى وردت ضمن التقس ية الت ة الرئيس األربع

  :  واإلحصاء ، وجاء تحت آل قسم المحافظات التى تتبعه على النحو التالى 

  

  عام -مصر ) ١(

  البحرى  الوجة) ٢(

  اإلسكندرية •

  البحيرة •

  الدقهلية •

  دمياط •

  الشرقية •

  الغربية •

  القاهرة •

  القليوبية •
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  آفر الشيخ •

  المنوفية •

  الوجه القبلى) ٣(

  أسوان •

  أسيوط •

  األقصر •

  بنى سويف •

 الجيزة •

  سوهاج •

  الفيوم •

  قنا •

  المنيا •

  محافظات القناة) ٤(

  االسماعيلية •

  بور سعيد •

  السويس •

  محافظات الحدود) ٥(

  البحر األحمر •

  سيناءجنوب  •

  شمال سيناء •

  مطروح •

  الوادى الجديد •
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  نتائج عامة ومؤشرات
ا              اك بعـض المؤشرات التى أمكنن إن هن ات ، ف ا من بيان وفر لن ا ت من خالل م
راث الشعبى فى مصر      استنتاجها فيما يخص حرآة الجمع الميدانى فى دراسات الت

  :، نجملها  على النحو التالى 

ل حو   )١ اج البحثى فى     %  ٣٦الى أن نسبة الدراسات الميدانية تمث من اإلنت
ة    ة والتاريخي مجال التراث الشعبى ، على حين تمثل النسبة الباقية الدراسات النظري
ل    ذى يمث دانى ال ب المي ى الجان ال عل ى المج رى ف ب التنظي ة الجان ين غلب ا يب ، مم

آما يعكس أيضًا تطور حرآة الفولكلور . العصب األساسى ألبحاث التراث الشعبى 
ه ،      المصر العلم والتعريف ب ام ب دعوة لالهتم ى التى اهتمت فى بداياتها بالتنظير وال

  .ثم أعقبها مرحلة الجمع الميدانى المتخصص 

ة  )٢ ى مصر عام ور ف ى اهتمت ببحث الفولكل بة الدراسات الت  –مثلت نس
ا   ة بعينه ة أو محافظ د لمنطق ارتوجرافى ،    -دون تحدي ع الك ى التوزي بة ف ى نس أعل

ا الدراس ة تليه ى محافظ دود  : ات ف اطق الح م من اهرة ، ث يناء : الق روح  –س  –مط
 .أسوان

ام    –السويس   –بور سعيد : لم تحظ مدن القناة عامة  )٣ االسماعيلية باالهتم
 .البحثى الميدانى ، حيث تعد من أقل المحافظات دراسة 

ى        )٤ دانيًا  اليعن ة مي ة معين اول مرآز أو قري أن  –بالضرورة   –إن عدم تن
ورًا فى االهتمام بها ، أو أنه يجب أن تجمع منها مادة فى المستقبل ، حيث هناك قص

ة       رى الممثل ار بعض المراآز والق تشير بيانات أطلس الفولكلور المصرى إلى اختي
رى          ة أو مرآز عن مجموعة ق دانى لقري ر الجمع المي لكل منطقة ، ومن ثم فقد يعب

 .ومراآز مجاورة 

ة الجغرافية للدراسات ، حيث قد نجد دراسة   تباين نسب المعالجة الميداني )٥
ة ،     متعمقة فى مستوى الماجستير أو الدآتوراه فى موضوع معين فى محافظة معين
ى مستوى البحث المنشور ، أو النص   ها ف ة نفس ة الجغرافي ونجد المعالجة الميداني

ال   ى مق دانى ف ائية    . المي رات إحص د مؤش ا نرص ا جعلن ة   –مم ل محافظ ى آ  -ف
دخل   لمستوى ة الحال    –المعالجة النوعى، دون الت فى المستوى العلمى أو     -بطبيع

 .التقييمى للدراسة 
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ان        )٦ د وحدة المك تعد الدراسات الجامعية أآثر األبحاث التى اهتمت بتحدي
 . فى الجمع الفولكلورى ، يليها أبحاث المؤتمرات ، ثم المقاالت والكتب المنشورة

ور  )٧ نيف ظه ة التص اء عملي ين أثن ات  تب ن الدراس ة م ر  –مجموع غي
ا       –الميدانية  ل فى مجمله اريخى ، إذ تمث والتى تتناول التراث الشعبى من منظور ت

ور       ر العص رى عب عبى المص راث الش ًا للت ًا بحثي ونى : تأريخ ى  –الفرع  –القبط
 : اإلسالمى ، مثال 

  .األدب العامي في مصر في العصر المملوآي. أحمد محمد الصادق الجمال  •

ة  . الن عباس جي • األعياد واالحتفاالت فى مصر اإلسالمية وجذورها التاريخي
  .منذ الفتح العربى حتى نهاية عصر المماليك الجراآسة 

ن   • ورتر، أل ة    . ش ر القديم ى مص ة ف اة اليومي ل  / الحي ب ميخائي ة نجي ترجم
  .إبراهيم

  .الحرف والصناعات في عهد محمد علي. صالح أحمد هريدي  •

م     • ده قاس م عب الطين      . قاس ر س ى عص ة ف اة اليومي لة بالحي رف المتص الح
  .المماليك

  .الطرب واآلالت في عصر األيوبيين والمماليك . نبيل محمد عبد العزيز •

تم بالتكشيف        ذى يه ا ال دخل ضمن بحثن وعلى الرغم من أن هذه الدراسات ال ت
ت اه     د لفت ات ق ن الدراس ة م ذه النوعي إن ه ة ، ف ات الميداني ى للدراس ام الجغراف تم

من دراسات  % ٢٣الباحث ، حيث تشير اإلحصاءات المبدئية إلى أنها تمثل حوالى 
التراث الشعبى المصرى ، وهى تعبر هناعن المنظور التاريخى فى مقابل المنظور 

  %) .٣٦(الجغرافى 

ى    )٨ يمثل عقد التسعينات قمة االهتمام الميدانى فى بحث التراث الشعبى عل
معية والبحثية ، ومختلف موضوعات الفولكلور فى  مستوى مختلف المؤسسات الجا

ه  ع ذات رامج  . الواق ى ب ى ف دم التقن د التق ر بع ة النش ار حرآ ك الزده ود ذل ويع
ى        ة عل ة والمحلي ة العالمي عينات بالنزع د التس اط عق ة ، وارتب ن ناحي وتر م الكمبي

  .السواء فى االهتمام بالتراث الشعبى وتوثيقه 

تمام األطروحات األآاديمية خاصة بالدقة فى يشير اإلطار النوعى إلى اه )٩
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تحديد البعد الموضوعى والمكانى فى جمع وتحليل المادة ، يليها األبحاث المنشورة   
  .والكتب 

  دور مستقبلى ألطلس الدراسات 
إن إعداد أطلس دراسات الفولكلور على هذا النحو سيفيد بال شك مجال البحث  

ة توج   ى عملي د ف ا ُيفي دانى ، آم تراتيجية    المي ًا الس ة طبق اطق معين احثين لمن ه الب ي
إن             ور المصرى ، ف ى رصد قطاع الفولكل ا عل ا هن د رآزن ا ق لفًا ، وإذا آن محددة س
ائج  ا أن النت ى، آم ى المستوى العرب ق عل ة التطبي ى إمكاني ير إل ة ُتش ائج المبدئي النت

تقبًال   –المبدئية أيضًا تجعلنا نطمح   تفادة من دراسات      –مس اع   فى االس م االجتم عل
اج الفكرى          ذا األطلس ، حيث ُيغطى اإلنت ا ضمن ه واألنثروبولوجيا لتدخل بياناته
اثهم         الج أصحابها أبح ا آالف الدراسات ، التى ع اع واألنثروبولوجي فى علم االجتم

بعض   –عشوائيًا   –من خالل قرى ونجوع ومراآز القطر المصرى  ، نتخب منها 
  :النماذج ، مثال 

الم  • راهيم   الخولى س بعض صور       . إب ه ب اعى وعالقت درج الطبقى االجتم الت
  .السلوك لدى الريفيين فى قريتين بمحافظتى آفر الشيخ وسوهاج 

روس  • ى مح اطق    .حنف ة المن وير وتنمي ى تط ا ف عبية ودوره ارآة الش المش
ة   اء المتخلف وائية واألحي ة   : العش ة بمدين ة درب العتام ة بمنطق ة ميداني دراس

   .أسيوط

ارف   . فى عزام عبد الشا • ى مع دراسة فاعلية البرامج الريفية التليفزيونية عل
  .) الجيزة(زراع محصول الخيار بقرية الصالحية 

معوقات وصول الرسالة اإلرشادية للزراع فى محافظة  . عبد الهادى الحلو  •
  .الدقهلية 

  .دراسة جغرافية ديموغرافية: سكان اإلسكندرية. فتحى محمد أبوعيانة •

  .دراسة فى جغرافية العمران: مرآز المنيا. عبد الجليلمحمد مدحت  •

ل    . هانى فوقى إبراهيم العربى  • ة الطف ى عمال اآلثار االجتماعية المترتبة عل
 دراسة ميدانية مقارنة فى محافظة المنيا : 
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دراسة : األبعاد االجتماعية واالقتصادية لظاهرة اإلرهاب. هبة محمد حامد  •
  ميدانية بمحافظة قنا 

ة        إن ا وم االجتماعي ع العل ية تجم ة أطلس وين منظوم ى تك ل عل لعم
ة لكل     ة الميداني واألنثروبولوجية والفولكلورية مستقبًال ، سيعمل على وضوح الرؤي
ذا            ى ه ق الدراسات عل يفيد بال شك من توثي ذى س دانى ، ال منطقة أمام الباحث المي

علمية أصيلة وميسرة    النحو الذى يكشف العناصر المشترآة بينها ، آما سيقدم مادة
لمتخذى القرار السياسى فى مشروعات التنمية التى تعد الهدف الساسى من البحث     

.  
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  المراجع
وهرى) ١( د الج ور. محم م الفولكل ة : عل ا الثقافي ى األنثروبولوجي ة ف اهرة -.١ج -.دراس دار : الق

ة،   ة الجامعي اب    ( -.ص٥٤٥ -.١٩٩٠المعرف اب الس ر؛ الكت اع المعاص م االجتم رعل ، )ع عش
  .٣٨٨ص

  :لمزيد من التفاصيل أنظر ) ٢(
  .٣٨٨الجزء األول األسس النظرية والمنهجية، ص: علم الفولكلور .  محمد الجوهرى -
ازى - ى حج ود فهم عبية. محم أثورات الش الس الم عبية -.أط ون الش ر (٥، ع٢س -.الفن فبراي

  . ٢٥-١٢ص -).١٩٦٨
  :أنظر ) ٣(
وهري  - د الج د الح ؛  محم راهيم عب اد  ؛ افظ إب طفي ج م    . مص ي عل ي ف ري العرب اج الفك اإلنت

ور  ة : الفولكل ة ببليوجرافي اهرة   –. ١ط –. قائم ة  : الق ات االجتماعي وث والدراس ز البح  –مرآ
  .ص ٧١٨ –.  ٢٠٠٠جامعة القاهرة ،  –آلية اآلداب 

د األول   –. بحوث ودراسات: الفولكلور العربى ) .  إشراف( محمد الجوهرى - اهرة   -. المجل الق
 .ص٧٠٠ –.  ٢٠٠٠مرآز البحوث االجتماعية ، : 
. بحوث ودراسات : الفولكلور العربى.  مصطفي جــاد؛  إبراهيم عبد الحافظ؛  محمد الجوهري -
  .ص٦٠٢ –.  ٢٠٠١مرآز البحوث االجتماعية ، : القاهرة  –.  ١ط –. المجلد الثانى  –

ى إصدار        وتجدر اإلشارة إلى أن الجهد الببليوجرافى فى   د رآز أيضًا عل رة ق ة األخي اآلون
راث الشعبى أيضًا ،   ال الت ى مج اتم ف ا رصد م ان من بينه اع ، آ م االجتم ى عل ات ف ببليوجرافي
ات  ى الببليوجرافي ذا المجال إل ى ه ة ، ونشير ف ا الثقافي اع واألنثروبولوجي م االجتم رع من عل آف

 : التالية 
. قائمة ببليوجرافية مشروحة : العربي في علم االجتماع اإلنتاج .  محمد الجوهري،  أحمد زايد -
اهرة   –. ١ط – ة  : الق ات االجتماعي وث والدراس ز البح ة اآلداب  –مرآ اهرة ،  –آلي ة الق جامع

  صـ ٧٣٥ –.٢٠٠١
ة   ) .  إشراف ( محمد الجوهري، أحمد زايد - اهرة  -.الملخصات السوسيولوجية العربي ة  :الق جامع

  .مج١٠ -.٢٠٠٠-١٩٩٧ القاهرة ، آلية اآلداب ،
ا ى      آم ية ف ًا الماض ين عام الل الثالث ة خ ودًا متفرق اك جه ى أن هن ًا إل ارة أيض در اإلش تج

  : المجال الببليوجرافى للتراث الشعبى ، و من بينها 
ور     ة     -ببليوجرافيا الفولكلور السوداني، الصادرة من شعبة الفولكل د الدراسات األفريقي معه

 ). ٢٥دراسات فى التراث السوداني، سلسلة( -.١٩٨٢واآلسيوية، 
ي   ) . إشراف( محمد الجوهري - ور العرب ة مشروحة   : مصادر دراسة الفولكل ة ببليوجرافي  -.قائم
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ع،  : القاهرة اع المعاصر،    ( -. ١٩٨٣دار الثقافة للنشر والتوزي م االجتم ،  ١صدرت ط  -).١٩عل
  .١٩٧٨دار الكتاب للتوزيع، 

اد - عبية.  مصطفى ج أثورات الش ل الم روحة : والطف ة مش ة ببليوجرافي اهرة -.قائم ز : الق المرآ
  . ١٩٩٨القومي لثقافة الطفل، 

ون الشعبية المصرية    .  مصطفى جاد - -٣٩-٣٨-٢٨-٢٧: األعداد  (فهارس وآشافات مجلة الفن
 .) ١٩٩٥-١٩٩٣-١٩٩٢-١٩٨٩: ألعوام  ٤٨

وهرى ) ٤( د الج ى ،  محم د اهللا الخريج اعى  .  عب ث االجتم رق البح اهرةا –.ط ة  : لق دار الثقاف
   ٣٥٥ – ٣٥٤صـ .  ١٩٩٠والنشر والتوزيع ، 

  : أنظر ) ٥(
ذ     . هاشم فرحات، ناصر محمد عبدالرحمن - ة اآلداب من ا آلي ى أجازته دليل الرسائل الجامعية الت

ام  ة ع ى نهاي ائها حت راف د/  ١٩٩٠إنش م.إش مت قاس اهرة  -.حش ة : الق ر لجامع ز النش مرآ
  .)مج٢ -.١٩٩٢القاهرة،
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  )دراسة ٩(القليوبيــة 

  عام -القليوبية 

دراسة ميدانية بمحافظة : الشعر الصوفي الشعبى .إبراهيم عبد الحافظ رزق 
 - .ص٣٨٥ - .١٩٩٥القاهرة،  - .إشراف علياء شكري، صالح الراوى/ القليوبية
  . المعهد العالي للفنون الشعبية - أآاديمية الفنون - )ماجستير(أطروحة

وأشهر  - حياته: ا القليوبى، نجم المواويل الشعبىيوسف شت. جالل الصياد 
  . ص٩٨ -.١٩٩٨الصياد، .ج] : م.د[ -.مواويله

 -.الفنون الشعبية -.محمد طه ومقومات مغن شعبى ذائع الصيت. سامية دياب 
  . ٧٤-٧٢ص  - ) .١٩٩٦ديسمبر  –أآتوبر (٥٣ع

  ميت العطار –بنها 

دراسة فى قرية ميت العطار :  اإلبداع اليومى للمرأة الريفية.  نهى محمد دياب 
 -. ١٩٩٣الزقازيق،  -.إشراف صالح منسى / مرآز بنها بمحافظة القليوبية 

جامعة الزقازيق، آلية اآلداب، قسم  –) ماجستير(أطروحة -.ص ٤٤٩
  .االجتماع

  شبين القناطر

 ٣٢-١ص –. آلة السمسمية فى الموسيقى الشعبية المصرية . أشرف عوض اهللا 
 –) . ١٩٩٤يوليو  ١٧-١٠(الندوة العلمية –آالت الغاب :  فى -.  ١ج –. 

نسخة على اآللة الكاتبة ( -. ١٩٩٤الهيئة العامة لقصور الثقافة ، : العريش 
   )محفوظة بمقر أطلس الفولكلور

الدراسة العلمية للثقافة المادية . رجب عبد المجيد عفيفى ، محمد الجوهرى 
دار المعرفة : اإلسكندرية -.ل الميدانىالجزء الخامس من دليل العم. الريفية

  . ص٣٢٣ -.١٩٩٣الجامعية، 

آالت النفخ التى تصنع من الغاب بين فنون الصناعة وفنون . مسعود شومان 
 ١٧-١٠(الندوة العلمية –آالت الغاب : فى  - .  ٢ج –.  ٥٤-١ص –. اآلداء
نسخة ( -. ١٩٩٤الهيئة العامة لقصور الثقافة ، : العريش  –) . ١٩٩٤يوليو 

   )على اآللة الكاتبة محفوظة بمقر أطلس الفولكلور
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  آفر الشرفا -شبين القناطر 

الحصير الشعبى في مصر بين الموروث الهندسى . سليمان محمود حسن 
- ٨٥ص -).١٩٨٧يناير (٥، ع٢س -.المأثورات الشعبية -.واالتجاه التمثيلى

١٠٣  .  

  طنط الجزيرة -طوخ 

لشخصيات المساعدة للبطل فى السيرة الشعبية التوظيف الدرامي ل. مصطفى جاد 
القاهرة،  -.إشراف نهاد صليحة ،  صفوت آمال/ آرمز للبطولة الجماعية

أآاديمية الفنون، المعهد العالي للنقد  -)ماجستير(أطروحة  -.ص٥٠٠ -.١٩٩٤
  . الفني

  اإلطار الجغرافى
وطوخ ،  تناول اإلطار الجغرافى ثالث مراآز فقط هى شبين القناطر وبنها

دراسات فى الموسيقى  ٥(وارتبطت نصف دراسات القليوبية بمرآز القناطر 
على حين آان من نصيب مرآز بنها دراسة واحدة فى ) والثقافة المادية والمتاحف

العادات المرتبطة بالمرأة ، ودراسة واحدة فى طوخ حول السير الشعبية ، أما 
انت ثالث دراسات حول الشعر الدراسات التى غطت المحافظة بوجه عام ، فك

  الشعبى والمغنين الشعبيين

  اإلطار الموضوعى
انعكست قلة الدراسات الميدانية فى القليوبية على اإلطار والتنوع الموضوعى 
فى بحث المنطقة، إذ انحسر فى دراسة عادات المرأة والسير الشعبية والشعر 

قريبًا ، باستثناء الموسيقى والموسيقى والحرف ، بواقع دراسة واحدة فى آل مجال ت
الشعبية التى حظيت بـأربع دراسات حول اآلالت الموسيقية الشعبية والمغنين 

  : وجاء اإلطار الموضوعى على النحو التالى . الشعبين بالمنطقة 

  العادات والتقاليد
لم يظهر بحث العادات والتقاليد سوى أطروحة واحدة لنهى دياب ، حول اإلبداع 

، وهى ترصد من منظور اجتماعى العديد من ) ١٩٩٣(رأة الريفية اليومى للم
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أنشطة وعادات وتقاليد المرأة الريفية ، وقد جمعت مادتها من قرية ميت العطار 
ببنها ورصدت الباحثة التحوالت التى طرأت على التكوين االقتصادى واالجتماعى 

هرة اإلبداع اليومى  ، وخاصة خالل فترة االنفتاح االقتصادى وتأثير ذلك على ظا
للمرأة الريفية ، وتأثير خروج المرأة الريفية الفقيرة إلى العمل ، وأثر إتاحة فرصة 
التعليم لهذه  المرأة على إبداعها ، ودرجة االرتباط بين مجال اإلبداع اليومى للمرأة 

  .وبين ظروف مجتمعها المحلى 

  األدب الشعبى
بأطروحتين فى مجالى السير الشعبية  ارتبط بحث األدب الشعبى فى القليوبية

والشعر الشعبى ، وقد ظهرتا على التوالى فى منتصف التسعينيات ، بإشراف من 
  :معهدى النقد الفنى والفنون الشعبية بأآاديمية الفنون ، على النحو التالى 

  السير الشعبية
رصدت أطروحة مصطفى جاد حول التوظيف الدرامى للشخصيات المساعدة 

العديد من العناصر الشعبية المرتبطة ) ١٩٩٤(فى السيرة الشعبية للبطل 
بشخصيات السيرة، فى آل من سيرة عنترة بن شداد وسيرة سيف بن ذى يزين ، 
غير أن الجانب الميدانى لألطروحة تمحور فى جمع الباحث لنص آامل حول سيرة 

آشف النص سيف بن ذى يزيد من أحد الرواة بقرية طنطا الجزيرة بطوخ ، وقد 
عن العديد من العناصر الشعبية المتغيرة عن النص المدون ، آما آشف عن 

وقدم . عناصر مشترآة بين حكايات القرنين وسير األنبياء والنص المدون أيضًا 
الباحث لنماذج من البطولة المساعدة لبطل السيرة ورصد للبناء القرابى لهذه 

واألبناء واألصدقاء واألصحاب، مع الشخصيات فى عالقتها بالبطل مثل األخوة 
للبطل آالسيف والرمح  ، آما رصد لألدوات المساعدةتصنيف لكل نوع قرابى

وأفرد للشخصيات البطولية من األولياء والسحرة والجان، وتتبع وظيفة  والفرس،
آل منها بين والنص الميدانى ، والهدف من صد العدوان الخارجى الذى يمثل فى 

رة سيف عبدة النار من األحباش على حين يمثل فى  النص النص المدون لسي
  . المدون لسيرة الميدانى العدو الخارجى من اإلنجليـز 
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   الشعر الشعبى

فى إطار بحث الشعر الشعبى، تبرز أطروحة واحدة إلبراهيم عبد الحافظ حول 
الثقافى  هوالذى رصد الشعر الصوفى فى سياق) ١٩٩٥(الشعر الصوفى الشعبى 

جتماعى ، وجمع مارثه من موالد األولياء وحلقات الذآر الصوفية ، وحضرات الوا
وقد حدد الباحث هدفه من الدراسة فى محاولة جمع . الساحة فى محافظة القليوبية 

آم مناسب من مادة الشعر الصوفى الشعبى ورصد الظروف الثقافية التى يؤدى 
، والكشف عن أثر )لذآر منشدى ا( فيها، ومحاولة التعرف على رواة الشعر 

المعتقدات والتصورات الصوفية فى تشكيل النصوص، باإلضافة إلى بعض 
التوحيد  :الجوانب الفنية فى الشعر وقد صنفت المادة الميدانية إلى أربعة أقسام هى

آما يتناول . ، والمديح ، التوسل واالستعانة والمدد ، وتعاليم الدراويش والمواعظ 
حترافى آما يقدم الالجمهورى من حيث طرق التعلم واألداء ااألداء والمؤدى و

الشعرى  هتحليًال للنصوص من خالل تحديد الرموز الصوفية ، والرمز فى سياق
الشعبى أو خصوصيات التعبير فى الشعر الصوفى الشعبى ، حيث تتنبأ الدراسة 

لذآر ، باستمرار هذا النمط من الشعر الرتباطه بأحدى الشعائر الصوفية وهى ا
  . والرتباطه بمناسبات دينية شعبية ذات جذور تاريخية هى الموالد 

   الفنون الشعبية
لم تشهد أبحاث الفنون الشعبية سوى أربعة أبحاث فى مجال الموسيقى الشعبية، 

، ولم ترصد سوى موضوعين  ١٩٩٨إلى  ١٩٩٤ظهرت جميعها فى الفترة من 
ة ، وقد تطرق بعضها إلى عرض نماذج فقط هما اآلالت الشعبية واألغنية الشعبي

ميدانية مغناه ، على حين اختفت تمامًا األبحاث الميدانية حول أشكال الفنون 
  . الشعبية األخرى آالرقص أو األلعاب أو فنون التشكيل الشعبى 

   الموسيقى الشعبية

غنية ، وقد ظهرت ارتبطت أبحاث الموسيقى الشعبية بموضوعى اآلالت واأل
  األبحاث الخاصة باآلالت من خالل مؤتمر آالت الغاب الذى عقد بالعريش 

البحث األول ألشرف عبد اهللا حول آلة السمسمية فى الموسيقى الشعبية ) . ١٩٩٤(
العربية ، تناول فيه تاريخ اآللة والمقاومات الموسيقية المختلفة التى تؤديها ، 

وقد جمع مادته الميدانية . ع التوثيق بالنوتات الموسيقية والمناسبات المرتبطة بها م
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أما مسعود شومان ، فقد تناول . من مرآز تال بالمنوفية ، وشبين القناطر بالقليوبية 
، حيث ) ١٩٩٤(آالت النفخ التى تصنع من الغاب بين فنون الصناعة وفنون اآلداء 

امات واألدوات المستخدمة قدم مادة ميدانية موثقة حول صناعات آالت النفخ والخ
وأنواعها وتوصيفًا لكل منها ، آما رصد الباحث لبعض فنون آالت الغاب 
آالمواويل واألغانى والذآر وارتبطت مادته الميدانية أيضًا بمرآز شبين القناطر 
أما البحثين اآلخرين فى مجال الموسيقى فقد تناوال علمين من أعالم الغناء الشعبى 

التى رصدت فيه ) ١٩٩٦(بحث األول لسامية دياب حول محمد طه فى المنطقة ، ال
لجهود هذا الفنان الذى يمثل ظاهرة مهمة تقتضى البحث والتأمل ، ال سيما فى 

وهو ما . العالقة بين المقومات الفنية للفنان الشعبى ، ومقومات الشيوع واالنتشار 
هذا الفنان وفق رواية أهله  دفع الباحثة إلى تقديم هذه المحاولة االستقصائية لحياة

وزوية ، عرضت فيها لطبيعة النشأة واإلطار الذى صنع هذا الرجل مغنيًا ذائع 
  الصيت

وقد جمعت مادة الدراسة من الحاج شعبان طه ) ١٢/١١/١٩٩٦توفى فى (
اإلبنة الكبرى لمحمد ( ، ومداللة محمد طه )األخ األصغر لمحمد طه ( مصطفى 

والبحث الثانى هو آتاب جالل الصياد ). ج ابنته مداللة زو(، وفرحات محمد ) طه
، الذى يعرض لفنان شعبى آخر له مكانته الفنية أيضًا هو يوسف شتا القليوبى 

، وقد رصد لتاريخ حياته ورحلته مع الفن الشعبى ، آما تناول بالتوثيق ) ١٩٩٨(
  .أشهر مواويله التى قام بأدائها 

  الثقافة المادية 
دراسة "الثقافة المادية بأطروحة رجب عفيفى المعنونة  ارتبط موضوع

والتى " أنثروبولوجية للثقافة المادية التقليدية فى قرية البرادعة بمحافظة القليوبية 
. تحت إشراف محمد الجوهرى ونبيل صبحى ) ١٩٨٣(انتهى من إعدادها عام 

ك الثقافة المادية وآانت مهمته المحددة هى تصوير تل. وتوفى قبل أن تتم المناقشة 
التقليدية إعتمادًا على دليل للجمع الميدانى المنظم ، وقد قام أستاذه محمد الجوهرى 
بإعداد ونشر هذا الدليل ضمن مشروع حول أدله العمل الميدانى الذى بدأه منذ 

: وقد صنف رجب عفيفى الدليل إلى عدة موضوعات رئيسية هى. نهاية الستنيات 
أدوات العمل الزراعى وتشمل أدوات تسوية التربة ) ٢(القريةدليل التعريف ب) ١(
أدوات تذرية المحصول  –أدوات حصاد ودرس المحصول  –أدوات رى التربة  –
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 –أدوات قياس التربة  –أدوات تخزين المحصول  –أدوات نقل المحصول  –
 المسكن الريفى) ٤(الحرف والصناعات الشعبية  ) ٣( -أدوات نقل السماء البلدى

  . ومنقوالته

   الحرف الشعبية

أما مجال الحرف الشعبية فلم يشهد سوى بحثًا واحدًا لسليمان محمود حول 
عالج فيه ) ١٩٨٧(الحصير الشعبى بين الموروث الهندسى واالتجاه التمثيلى 

حرفة الحصير من الناحية التاريخية ثم توقف ميدانيًا عند بعض النماذج من 
ام بجمعها من آفر الشرفا ، وقد اختيرت األعمال من حيث األعمال التمثيلية التى ق

العروسة : تنوعها فى التصميم وأصالتها ، واشتملت على موضوعات فطرية منها 
 مصلية –فالحيه بلدنا  –احتفال رمضان  –االحتفال بختان طفل  –األمومة  –

أماآن وقد أفرد البحث لخامة الحصير وأنواعه ، وأساليب تجهيزه ، و. حكمدار 
  وفرته ، وأساليب صناعته وصباغته وتلوينه ، ومسميات الوحدات الزخرفية 

  اإلطار الزمنى 
يعد اإلطار الزمنى فى بحث المنطقة حديث نسبيًا ، إذ يرصد أول محاولة 

لرجب العفيفى حول أطروحتة التى أعدها ) ١٩٨٣(ميدانية فى مطلع الثمانينات 
ولم يظهر . ى دليل ميدانى بعد عشر سنوات وتوفى قبل أن يناقشها ، ثم أعدت ف

حول . لسليمان محمود ) ١٩٨٧(خالل الثمانينات بعد ذلك سوى بحث واحد
الحصير أما عقد التسعينات فقد سجل نموًا وتطورًا ملحوظًا فى بحث المنطقة فى 

الذى ثالث أطروحات جامعية وأربعة أبحاث )  ١٩٩٨إلى  ١٩٩٣( الفترة من عام
حتى اآلن لم تظهر أية دراسات ميدانية منشورة فى  ١٩٩٨عام غير أنه منذ 

  :وقد جاء التتابع الزمنى  على النحو التالى . المنطقة 

  الثمانينات

آتاب رجب عفيفى ، ومحمد الجوهرى حول الثقافة المادية :  ١٩٨٣
  )١٩٩٣نشر(الريفية

  بحث سليمان محمود حول الحصير الشعبى :  ١٩٨٧

  تسعينات
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  حة نهى دياب حول اإلبداع اليومى للمرأة الريفية أطرو:  ١٩٩٣

١٩٩٤  :  

  .لشخصيات المساعدة فى السيرةأطروحة مصطفى جاد حول ا 

  .بحث أشرف عوض اهللا حول آلة السمسمية  

  .بحث مسعود شومان حول آالت النفخ  

  أطروحة إبراهيم عبد الحافظ  حول الشعر الصوفي الشعبى :  ١٩٩٥

  حول محمد طه بحث سامية دياب :  ١٩٩٦

  آتاب جالل الصياد حول يوسف شتا القليوبى :  ١٩٩٨

  اإلطار النوعى
رغم قلة الدراسات الميدانية فى المنطقة ، فان اإلطار النوعى للمعالجة ، قد شهد 
تنوعًا وتوازنًا بين ثالثة أنواع من الدراسات هى األطروحات الجامعية التى سجلت 

ر ، وأربعة أبحاث مؤتمرات ، ودوريات ، ثالث أطروحات فى مرحلة الماجستي
  :وآتابين ، جاءت جميعًا على النحو التالى

 أطروحات ٣    أطروحات الماجستير 

 أبحاث ٤  أبحاث الدوريات والمؤتمرات 

 آتاب ٢          الكتب 

  نتائج وأستخالصات
يحتاج البحث الميدانى فى المنطقة إلى خطة منطقة فى دراسة عشرات  - ١

يتطرق إليها أحد وعلى رأسها المعتقدات الشعبية والعادات الموضوعات التى لم 
والتقاليد بكافة فروعهما فضًال عن أشكال التعبير األدبى التى لم تسجل سوى 

آما تحتاج خطة البحث إلى اهتمام بدراسة . أطروحيتى فى السيرة والشعر الشعبى 
دراسات التى الفنون الشعبية آالرقص واأللعاب وفنون التشكيل إذ لم تشهد ال

  . عرضناها بحثًا واحدًا فى تلك المجاالت
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يعد دليل العمل الميدانى الذى أعده رجب عفيفى ومحمد الجوهرى حول الثقافة  - ٢
المادية بالمنطقة ، من أهم ما تم إنجازه فى هذا المجال ، ومع ذلك لم يشهد البحث 

  .ن حتى اآل ١٩٨٧فى مجال الثقافة المادية أية دراسات منذ عام 

هناك غياب أآاديمى لبحث المنطقة فولكلوريًا، إذ لم تشهد الدراسات الميدانية  - ٣
  سوى ثالثة أطروحات فى فترة التسعينات بإشراف من أآاديمية الفنون

على حين غابت أقسام االجتماع ) أطروحة واحدة(وجامعة الزقازيق ) أطروحتان(
هرة وعين شمس واإلسكندرية نثروبولوجى واللغة العربية فى جامعات القاألوا

  .وطنطا عن االهتمام بدراسة المنطقة 
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  )دراسة ٣٢(الشرقيــة  
  عام -الشرقية  

دراسة ميدانية ألنماط التراث الشعبي بمحافظة . إبراهيم عبد الباقي إبراهيم  
إشراف / الشرقية واالستفادة منها في تصميم المفروشات األرضية غير الوبرية 

) دآتوراه(أطروحة  -.ص ٣٠٠ -. ١٩٨٢القاهرة،  -.عبد الرحمن عبدالعال عمار 
   آلية الفنون التطبيقية، قسم المنسوجات –ة حلوان جامع -

دراسة لمشغوالت آليم بدو محافظة الشرقية النازحين من . أمال أسعد عرفات  
إشراف سعد / سيناء وأثرها فى التربية الفنية فى المرحلة الثانوية الصناعية للبنات 

حلوان ،  جامعة –) ماجستير(أطروحة  -.ص  ٢٥٠ -. ١٩٧٦القاهرة،  - .الخادم 
  آلية التربية الفنية، قسم التصميم والزخرفة 

النظم الهندسية فى الكليم الشعبى آمصدر لصياغات نسجية . أمل فتحى سلطان  
القاهرة ،  –. ص  ٢٢٩ -.إشراف محمد رشاد سعيد ، محمد هانى فخرى / جديدة 
 جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم –) ماجستير(أطروحة  -. ١٩٩٦

  المجاالت الفنية التطبيقية

حرفة السروجية في محافظة الشرقية بجمهورية مصر . زينب عبد الفتاح صبره  
 -.١٩٨٢القاهرة ،  - .العربية واإلفادة منها في األشغال الفنية بكلية التربية الفنية

   جامعة حلوان، آلية التربية الفنية ، قسم أشغال فنية -)ماجستير(أطروحة 
              

 –. دراسة جفرافية : األسواق الريفية فى محافظة الشرقية . ن السيد سليمان سليما 
جامعة عين شمس ، آلية البنات  –) دآتوراة(أطروحة  –.  ١٩٨٣القاهرة ، 

  لآلداب والعلوم والتربية ، قسم االجتماع

دراسة للحرف الشعبية التى تعتمد على الخامات النباتية . سليمان محمود حسن 
 القاهرة، -.إشراف سعد الخادم/ شرقية واإلفادة منها في التربية الفنية بمحافظة ال

المعهد العالى للتربية الفنية، قسم  –) ماجستيـر(أطروحة  -.ص ٣١٠ -.١٩٧٣
  . التصميم والزخرفة

 –.إشراف عفاف أحمد/ الرقصات الشعبية فى محافظة الشرقية. سمر سعيد شعبان 



٤٤  

  .المعهد العالى للباليه –أآاديمية الفنون  –) يرماجست(أطروحة  -. ٢٠٠٢القاهرة ، 

 -.إشراف علياء شكرى ، ماجدة عز / الرقص الشعبى والتدوين .  سمير جابر  
أآاديمية الفنون ، المعهد  -) ماجستير(أطروحة  -.ص ٢٠٠ -. ١٩٩١القاهرة ، 

  .  مطروح  –الشرقية  –أسوان : أماآن الجمع . العالي للفنون الشعبية 

الفنون الحرآية من السياق الشعبي إلى سياق العرض . لسيد أحمد عبير ا 
الفنون : في -. ٢٧٢-٢٥٧ص -.الجماهيري في بعض رقصات فرقة الشرقية 

الندوة العلمية لمهرجان : الشعبية بين السياق الشعبي وسياق العرض الجماهيري 
  . ١٩٩٥قافة، الهيئة العامة لقصور الث: القاهرة  -.اإلسماعيلية الدولي السادس 

: رؤى تشكيلية مستوحاة من أثواب سيناء و الشرقية . عواطف محمود سلطان 
- ١٨٤ص -) .١٩٩٨ديسمبر-يناير( ٥٨/٥٩ع -.الفنون الشعبية -.دراسة تطبيقية 

١٨٦  .    

دراسة عن محافظة :اإلنجاب والمأثورات الشعبية. محمد عبد السالم إبراهيم  
للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، عين : القاهرة  –.  ١ط –.الشرقية 
جامعة القاهرة ، آلية  -) ماجستير(أصأل أطروحة  –. ص  ١٦٤ –.  ١٩٩٦

    . اآلداب، قسم االجتماع 

 -.الفنون الشعبية  -.الحسد و الرقية في المعتقد الشعبي .  محمد عبد السالم ابراهيم 
  .  ١٠٩-١٠٢ص -) . ١٩٨٨مارس  –فبراير  –يناير (  ٢٢ع

طفل الريف وثقافته الشعبية فى وسائل اإلعالم المصرية . مرسى السيد الصباغ  
نحو رعاية أفضل : فى  –.  ١٨٤ – ١٦٧ص  –. وأثر ذلك فى تنشئته اجتماعيًا 

مرآز دراسات الطفولة ، : القاهرة  –) . ١٩٩٩مارس  ١٥ – ١٣(لطفل الريف 
  ١٩٩٩جامعة عين شمس ، 

: والحكاية والحدوتة الشعبية فى محافظة الشرقيةالقصة . مرسى السيد الصباغ 
 - .١٩٩١الزقازيق،  -.إشراف محمود ذهنى، علياء شكرى/ دراسة ميدانية وفنية

    . جامعة الزقازيق، آلية اآلداب، قسم اللغة العربية -)دآتوراه(أطروحة 
        

شعر الغناء الشعبي ( تداخل النصوص في العروض الحرآية .مسعود شومان  
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الفنون الشعبية بين السياق الشعبي وسياق : في  -. ٢٢٤-١٩٧ص -) . نموذجًا
 - .الندوة العلمية لمهرجان اإلسماعيلية الدولي السادس : العرض الجماهيري 

  . ١٩٩٥الهيئة العامة لقصور الثقافة، : القاهرة 

دراسة : العوامل المؤثرة على تصميم األزياء الشعبية . منى محمود حافظ صدقي  
إشراف إنصاف حسن نصر، ثريا أحمد / ة بين محافظتي الشرقية وأسيوط مقارن
  .جامعة اإلسكندرية  –) ماجستير(أطروحة  -. ١٩٨١اإلسكندرية،  - .نصر 

ابتكار تصميمات مستمدة من العناصر التشكيلية . هدى صدقي عبد الفتاح صدقي  
مصطفى إشراف سامي لبيب إسحق، / الشعبية وطباعتها على أقمشة السيدات 

جامعة  –) ماجستير ( أطروحة  -.ص ٢٢٧ -. ١٩٨٤القاهرة،  -.فريد الرزاز 
آلية الفنون التطبيقية، قسم منسوجات ، شعبة طباعة المنسوجات  –حلوان 

       والصباغة والتجهيزات

  اإلبراهيمية

الفنون  -.العالقة بين القصص الشعبى والقصص األدبى. مرسى السيد الصباغ  
  .  ٨١- ٧٤ص -).١٩٩٢سبتمبر (٣٧ع -.الشعبية

  القرين  –أبو حماد 

 - .الفنون الشعبية -.الحماة فى األدب الشعبى المصرى. محمد عبد السالم إبراهيم  
  .  ١٢٠-١١٣ص -).١٩٩٤سبتمبر (٤٤ع

  أبو آبير 

: المعتقدات والممارسات الشعبية المتعلقة باالضطرابات النفسية . هالة حلمي نمر  
إشراف علياء شكري، قدري / ز أبو آبير بمحافظة الشرقية دراسة ميدانية في مرآ

أآاديمية  –) ماجستير ( أطروحة  -.ص ٣٠٤ -. ١٩٩٦القاهرة،  -.محمود حفني 
  الفنون ، المعهد العالي للفنون الشعبية

 -.المجلة العربية للثقافة  -.النسق الطبي الشعبي و االضطرابات النفسية . هالة نمر  
    . ١٣١-١٢٠ص - ) . ١٩٩٩مارس ( ٣٦، ع١٨س

  نزلة العارين –أبو آبير 
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 – ٦األلعاب الشعبية ودورها فى تنشئة الطفل فى المرحلة السنية من . وهيب لبيب  
إشراف عصمت يحى ، / دراسة ميدانية لبعض قرى محافظة الشرقية : سنة  ١٢

 –) دآتوراه(أطروحة  -. ص  ١٨٧  –.  ١٩٩٨القاهرة ،  –. علياء شكرى 
    ة الفنون ، المعهد العالى للفنون الشعبيةأآاديمي

 بلبيس 

: في  -.  ١ج -.المنزل الريفى فى المناطق المستصلحة. سوزان السعيد يوسف  
ديسمبر  ٢٢-١٧ -.الفنون الشعبية وثقافة المستقبل: الملتقى القومي للفنون الشعبية 

  زيسمزرعة سيكم وإي. ١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة  -. ١٩٩٤

   الكفرالقديم -بلبيس 

مشارآة آبار السن فى إدارة شئون القرية مع إشارة خاصة إلى . عزة صيام  
: القاهرة -.الواقع والمستقبل: مؤتمر القرية المصرية: فى -.أساليب حل النزاع

  .١٩٩٤المرآز القومى للبحوث االجتماعية، 

  الحسينية 

ء الشعبية ودورها في رسوم الزخارف في األزيا. مجدى عبد العزيزأبو زيد  
إشراف هاني / دراسة ميدانية في بعض قرى مرآز الحسينية ، شرقية : األطفال 

( أطروحة  -.ص ٣١٤ -. ١٩٩٦القاهرة،  - .جابر، سليمان محمود حسن 
  .أآاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون الشعبية  –) ماجستير

  جزيرة سعود -الحسينية 

 - .مجاريد وعلم ونصوص شعبية مطمورة : اح البـدو أفـر. ميرال الطحاوى  
  .  ١١٥-١٠١ص -).١٩٩٥سبتمبر  - يولية ( ٤٨ع - .الفنـون الشعبيـة

الفنون  -.آف العرب لدى عرب الطحاوية بسعود شرقية. الطحاوى سعود  
  ١٠٠-٩٣ص -).١٩٩٥سبتمبر  -يونية(٤٨ع -.الشعبية

  

  قرية أآوه –ديرب نجم

ية آما تعكسها الدراما الشعبية فى فكر الفالح الهو. سوزان السعيد يوسف  
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 – ١٩(مؤتمر الثقافة الشعبية والتنمية : فى  –.  ٤٣٠ – ٣٧٢ص  -.االعتقادى 
آلية االداب ، جامعة المنصورة ، المرآز : المنصورة   –) . ١٩٩٩أآتوبر  ٢١

   ٢٠٠٠الحضارى لعلوم اإلنسان ، 

  الزقازيق 

  - . إشراف محمود ذهنى /  رآز الزقازيق الموال فى م. مرسى السيد الصباغ  
جامعـة الزقازيـق، آلية اآلداب  -)  ماجستيـر ( أطــروحة   -.  ١٩٨٧الزقازيق ، 

  . ، قسم اللغة العربيــة 

  القنايات –الزقازيق 

 – ٦األلعاب الشعبية ودورها فى تنشئة الطفل فى المرحلة السنية من . وهيب لبيب  
إشراف عصمت يحى ، / لبعض قرى محافظة الشرقية  دراسة ميدانية: سنة  ١٢

 –) دآتوراه(أطروحة  -. ص  ١٨٧  –.  ١٩٩٨القاهرة ،  –. علياء شكرى 
  أآاديمية الفنون ، المعهد العالى للفنون الشعبية

  آفر الحصر  –الزقازيق 

دراسة ميدانية عن : تغير النسق المهنى فى قرية مصرية . اسماعيل عبد البارى  
مجلة جامعة   -. اعة الحصر بقرية آفر الحصر محافظة الشرقية تغير صن
  ١٩٨٣ –. الزقازيق 

  فاقوس

دراسة أوجه التشابه بين وحدات رموز الوشم الشعبي عند بدو . حسين علي محمود  
محافظة الشرقية والرموز المنتشرة عند تالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس التعليم 

 - . ١٩٧٦القاهرة،  -.ص   ٢٥٥ –. ف سعد الخادم إشرا/ العام بهذه المحافظة 
جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم التصميم  –) ماجستير(أطروحة 
  . والزخرفة 

  

  قمرونة  -منيا القمح 

دراسة فى قرية قمرونة : التخلف االجتماعى للمرأة . زينب إبراهيم محمد النجار  
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 -.ص٢٨٤ -. ١٩٨١القاهرة،  -. إشراف عبد الباسط حسن/ مرآز منيا القمح
  . جامعة األزهر، آلية الدراسات اإلنسانية، قسم االجتماع –) ماجستير(أطروحة 

  هيـهيا

الثانى : الثقارير (تقارير خبرات ميدانية فى دراسة األولياء .  محمد الجوهرى 
الجزء الثاني، . علم الفولكلور : فى  –.  ١٤٨ – ١٣٢ص –) . والثالث والرابع 

 - .  ١٩٩٠دار المعرفة الجامعية، : اإلسكندرية  -.سة المعتقدات الشعبية درا
  طبعات متعددة -) . ٢٢علم االجتماع المعاصر؛ (  -.ص ٦٥٩

  

  اإلطار جغرافى
ى    ية ه ز رئيس رة  مراآ ة بعش ات الميداني ر : ارتبطت الدراس و آبي ز أب مراآ

ازيق  ينية و الزق ى موضوعات  -والحس ان دراسات ف ن خالل ثم ة م ى  –متنوع ف
مرآز أبو آبير الذى سجل ثالث دراسات فى المعتقدات الشعبية واأللعاب   : مقدمتها

ازيق        ا مرآز الزق اء ، أم ، وفى مرآز الحسينية دراستان فى الشعر الشعبى واألزي
ى جانب دراسة واحدة فى       فقد ارتبط بدراسات حول الشعر واأللعاب والحرف ، إل

ة  ى (آل من مرآز اإلبراهيمي ةف اد )الحكاي و حم ى األدب الشعبى(و أب يس ) ف وبلب
وفى  ) حول الوشم  (، وفاقوس)فى الدراما شعبية(وديرب نجم ) فى القانون العرفى(

ح  ا القم د(مني ادات والتقالي اء   ) الع ول أولي رًا ح جلت تقري ى س ـهيا الت رًا هي ، وأ خي
د بلغت     .   المنطقة ة فق فى  ) دراسة  ١٨(أما الدراسات التى تناولت المحافظة عام

د   ) دراسة واحدة  (معتقدات الحسد   ادات والتقالي واألدب الشعبى  ) دراسات  ٣(و الع
رقص والتشكيل   (والفنون الشعبية ) دراستان( ة   ) ثمان دراسات فى ال ة المادي والثقاف
  )دراسات فىالحرف الشعبية ٤(

  

  

  اإلطار الموضوعى
 الفولكلور تناول البحث الميدانى فى الشرقية عدة موضوعات فى مجاالت

المختلفة، آاألولياء والطب الشعبى والسحر ودورة الحياة والحكاية الشعبية والشعر 
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. من حيث المعالجة –نسبيًا  –، وإن آان حظ األزياء الشعبية والحرف هو األوفر 
آما آان نصيب البحث الميدانى لظاهرة الكف من الناحيتين األدبية والحرآية وفيرًا 

  :الموضوعات على النحو التالى أيضًا ، وقد جاءت 

  المعتقدات الشعبية
ارتبط موضوع المعتقدات الشعبية بثالثة مجاالت هامة هى الطب الشعبى 
واألولياء والسحر ، وإن آان نصيب آل منها دراسة واحدة نبدأها بدرسة سوزان 
السعيد حول الهوية آما تعكسها الدراما الشخصية فى فكر الفالح االعتقادى 

، والتى أجريت مادتها الميدانية على عزبة الشيخ يوسف بطريق طناج ) ١٩٩٩(
بالدقهلية ، وقرية أآو بالشرقية ، وترصد الباحثة مجموعة من المعتقدات الشعبية 
ودورها فى فكر الفالح ، آاالعتقاد فى األولياء والمعتقدات المرتبطة باألماآن 

أشكالها وأماآن ووقت ظهورها آالتالل ، والمعتقدات الخاصة بالسحر والجان و
  .وطريقة التخلص منها 

  الطب الشعبى 

اهتمت هالة نمر فى أطروحتها ببحث الممارسات الشعبية الطبية والمعتقدات 
، حيث تناولت العديد ) ١٩٩٦(الخاصة باالضطربات النفسية فى مرآز أبو آبير 

الهطل  –الجنون : من المفاهيم المحلية للمجتمع حول هذا النوع من األمراض مثل 
المجذوب ، و تستعرض أعراض االضطربات الخاصة بكل نوع  –المبروك  –

وأسبابه ، التى تنحصر فى العكوسات أو العمل والحسد ، وفيه تناولت شكل األذى 
إلى ) المتلبس  –المسة أو اللطة  –النظرة ( المتبادل بين عالم اإلنس وعالم الجن 

ان والجلطة والضغوط الحياتية إلى جانب السمات جانب األسباب العضوية آالسرط
آما تستعرض الدراسة أشخاص القائمين بالعالج الشعبى . ألخ .. الشخصية 

واإليمان بقدراتهم السحرية ، ومدى التزام المريض بشروط الممارسة العالجية ، 
و ممارس -الممارسون الدينيون –المشايخ السفلية ( واالتجاه نحو المعالج الشعبى 

، ثم ترصد االتجاهات نحو المعالج الشعبى من حيث طبيعة المرض ) ألخ .. الزار 
آما . وغياب التفسير المنطقى لإلصابة بالمرض ) العالقة بين اإلنس والجن ( 

رصدت العالقة بين نسق الطب الشعبى والرسمى لالضطرابات النفسية ، وأخيرًا 
إيقاد  –نزلى من خالل الرقى والتعاويذ طرق العالج الشعبى الذى بدأته بالعالج الم
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ثم رصدت العالج السحرى . تناول األدوية  –سماع القرآن  –الشموع ورش الملح 
وقد عرضت هالة نمر جانبًا . والدينى والعالج بالزار والعالج من خالل العطار 

النسق الطبى الشعبى واالضطرابات النفسية ، الذى : من أطروحتها فى بحث 
  .على الرؤية الشعبية للصحة النفسية  رآزت فيه

  األولياء 

فى إطار بحث أولياء المنطقة لم تسجل الدراسات سوى مجموعة التقارير 
الميدانية التى نشرها محمد الجوهرى ضمن الجانب التطبيقى فى آتابة علم 

  الفولكلور
ه ، وربما آان الغرض من رصد)الخاص بدراسة المعتقدات الشعبية الجزء الثانى(

لهذه النماذج دفع االتجاه فى التوسع فى بحث الموضوع ، غير أنه خالل العقود 
السابقة لم تظهر دراسة ميدانية منشورة حول األولياء فى الشرقية ، وتقع التقارير 
المشار إليها ضمن مجموعة تقارير الخبرات الميدانية فى دراسة األولياء ، التى 

حاء الريف المصرى فى الوجهين القبلى تمثل زيارات ميدانية فى مختلف أن
والسمة األولى التى يشترك فيها آل هؤالء األولياء أنهم أولياء محليون . والبحرى 

، تعتمد شهرتهم فى داخل قراهم فقط ، وال تتعداها إلى خارج القرية إال بشكل 
ولكن التكريم الحقيقى لكل من هؤالء إنما قائم أساسًا داخل . عارض وثانوى 

وقد عرض الجوهرى لألولياء بقرية ههيا ، من خالل ثالثة . داتهم المحلية وح
، األول حول الحاجة آمنة أم يوسف األحمدية بقرية هيها ، حيث )  ١٩٦٤( تقارير 

رصد حكاية الولى وأسطورة الوقاة وآراماتها الشهيرة فى المنطقة والمولد الخاص 
، وهو من " العنانى "وسف بن عنان أما التقرير الثانى فهو حول الشيخ ي. بها 

نماذج األولياء الذى تلتقى حوله مجموعة آبيرة من األساطير والمعتقدات 
والممارسات ذات الداللة الفولكلورية الهامة ، والتى يحتاج تفسير آل عنصر منها 
على حدة إلى دراسة مستقلة ، فعرض لحكايته والضريح المرتبط به وآراماته 

أما التقرير الثالث ، فهو حول الشيخ . تاريخ ومظاهر االحتفال به وإقامة مولده و
مصطفى أبو النحاس الذى رصد الكاتب أيضًا حكايته وضريحة وآراماته وإقامة 

  . مولده والصور االحتفالية األخرى المرتبطة به 

  السحـر

فى بحث موضوع السحر هناك دراسة واحدة تلك التى نهض بها محمد عبد 
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، وقد رصد فيها ) ١٩٨٨(اهيم حول الحسد والرقية فى المعتقد الشعبى السالم إبر
الممارسات السحرية المرتبطة بالرقية والنصوص التى تؤدى من خاللها ، حيث 
سجل أربعة نصوص ميدانية عكف على تحليلها وإبراز مضمونها فى التصور 

ا ، ويشير إلى أن الشعبى لماهية الحسد ، وبيان العناصر الفرعونية واإلسالمية فيه
أنها ذات بناء فنى واضح ومحدد ، وأنها : نصوص الرقية تحمل عدة دالالت منها 

تتميز من حيث األسلوب بسمات فنية معينة ، وأن لها محتوى ومضمونًا محددًا ، 
آما أنها تعكس بجالء شخصية الراوية ، وتظهر مدى تأثيره على النص الذى 

  .ادته من قرية الغربية بأبى حماد والشبراويين بههيا يؤدية، وقد قام الباحث بجمع م

  العادات والتقاليد 
اهتمت األبحاث الميدانية فى مجال العادات والتقاليد بموضوع دورة الحياة 
بصفة عامة والميالد بصفة خاصة ، فضًال عن دراستين حول العادات الخاصة 

  : النحو التالى  باألسواق الشعبية والقضاء العرفى ، وجاءت جميعها على

  دورة الحياة 

) ١٩٨١(فى إطار أطروحة زينب النجار حول التخلف االجتماعى للمرأة 
والتى ترصد فيها المرأة الريفية وعوامل تخلفها وأشكال هذا التخلف من الناحيتين 
النظرية والعملية ، نجد أنها ترصد مجموعة الممارسات التى تدخل ضمن اهتمام 

من بينها ، عادات وتقاليد اإلنجاب وقيمة اإلنجاب فى المجتمع ، البحث الفولكلورى 
  .إلخ .. وآذا عادات وتقاليد الزواج مثل اختيار العريس وسن الزواج 

  

  الميالد 

وفى بحث عادات الميالد تبرز دراسيين ، األولى من منظور فولكلورى ، 
) ١٩٨٢(وهى أطروحة محمد عبد السالم حول اإلنجاب والمأثورات الشعبية 

بلبيس  –أبو حماد : والتى جمع مادتها من عدة مراآز ممثلة لمحافظة الشرقية هى 
وقد رصد  .هيهيا –منيا القمح  –فاقوس  –الحسينية  –الزقازيق  –ـ ديرب نجم 

الباحث األمثال واألقوال الشعبية المرتبطة باإلنجاب والقيم الخاصة باإلنجاب 
األقوال الشعبية ، وآما يرصد أيضًا األغنية والذرية آما تكشف عنها األمثال و

األغنية  –أغانى سبوع المولود  –أغنية الزفاف : الشعبية وعالقتها باإلنجاب 
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األغنية ومالعبة الطفل ، ثم ينتقل إلى موضوع الدعاء وعالقته  –وجنس المولود 
باإلنجاب و األدعية المرتبطة بتأخر الحمل وحدوثه والوالدة والوضع ، وفى 

ثم يرصد الباحث ـ . المقابل هناك أدعية سلبية بعدم الحمل أو الدعاء على الحامل 
القسم والرقية : أخيرًا ـ ثالثة موضوعات جديدة خاصة بموضوع الذرية هى 

والدراسة الثانية من منظور إعالمى تنموى لمرسى الصباغ حول طفل . واأللغاز
وقد جمع مادته الميدانية من ) رووو(الريف وثقافته الشعبية فى وسائل اإلعالم 

أريع قرى من الدقهلية وأريع قرى أخرى من الشرقية ، وترصد الدراسة عناصر 
الثقافة الشعبية التى يجب تنشئة طفل الريف عليها من خالل وسائل اإلعالم 
المصرية ، وتثير الدراسة مجموعة تساؤالت حول مقومات التنشئة االجتماعية 

الشعبى  واألغانى الشعبية ، واللعب والموسيقى والتشكيل  التى نجدها فى القصص
ألخ وماذا نجد لطفل الريف من ثقافة شعبية فى وسائل اإلعالم المصرية .. الشعبى 

وخلص الباحث إلى أن الثقافة الشعبية التى تهم طفل الريف تتميز بالتلقائية . 
السهولة البعيدة عن آل والعفوية التى تتصل بروح المجتمع ، آما تتميز بالبساطة و

تعقيد ، و بها إيقاع وتناغم يرتبطان بالمشاعر واألحاسيس ، ومن ثم فهى تخاطب 
العواطف اإلنسانية ، وتحمل قيم إيجابية روحية ودينية ، آما تتسم باألحاديث حول 

ت ، وفيها الحرآة والفك  الحيوانات والطيور وأصوات الطبيعة والبشر واالال
  .والترآيب 

  واق الشعبية األس

فى بحث األسواق تأتى أطروحة سليمان السيد سليمان حول األسواق الريفية 
والتى يرصد فيها العديد من األسواق والنسق ) . ١٩٨٣(فى محافظة الشرقية 

  . اإلجتماعى الخاص بها وذلك من منظور جغرافى لكل منها 

  القضاء العرفى 

  لسن فى إدارة شئون القرية قدمت عزة صيام فى بحثها حول مشارآة آبار ا
رصدًا ألساليب حل النزاع ، وجمعت مادتها الميدانية من قرية القديم ) ١٩٩٤( 

وتقدم الدراسة وصفًا تفصيليًا لخطوات عقد هذه المجالس العرفية  . بمرآز بلبيس 
  لفض النزاعات بين األفراد أو بين أسرتين من أهل القرية أو بين قريتين 

رح طريقة اختيار المحكمين فيها ، ومكان انعقادها وخطوات متجاورتين ، وتش
عرض موضوع النزاع من الطرفين بما لديها من شهود أو وثائق ، وآيفية إصدار 
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وتالحظ . الحكم أو القرار الذى يؤخذ به رسميًا أمام المحاآم والهيئات القضائية 
ى حد آبير إلى الثقة فى الدراسة أن لجوء أبناء القرية إلى المجالس العرفية يعود إل

عدالة هذه المجالس وموضوعية قراراتها ، التى تراعى دائمًا االعتبارات اإلنسانية 
وأنساق القرابة وروابط الدم بين آافة أطراف النزاع ، وحرصها على ترضية 

  .الطرفين إذا ما آانوا من ذوى القربى 

  األدب الشعبى 

الشعبية والشعر الشعبى ، فضًال  ارتبط بحث األدب الشعبى بموضعى الحكاية
عن دراسة محمد عبد السالم إبراهيم التى رصد فيها عدة أشكال من التعبير الشعبى 

حيث عرض ) . ١٩٩٤(القولى فى بحثه حول الحماة فى األدب الشعب المصرى 
الحماة أم الزوجة  والحماة أم الزوج فى األدب الشعبى من خالل نصوص األغانى 

ثال واألزجال واألقوال والتعابير والشائعة ، آما رصد عناصر األدب الشعبية واألم
  .الشعبى المرتبطة بالسخرية والنكت حول الحماة 

  الحكاية الشعبية 

يشير بحث الحكاية الشعبية فى الشرقية إلى أطروحة مرسى الصباغ حول 
 ، والتى رصد فيها عدة أنواع من) ١٩٩١(القصة والحكاية والحدوته الشعبية 

قصص  –الحواديت الشعبية  –القصة االجتماعية  –القصة الدينية : الحكايات هى 
النكت والنوادر والحكايات المرحة ، وقد سجل الباحث ووثق  –وحكايات المغامرة 

. آمًا وفيرًا من النصوص والموثيقات التى تضمها آل قصة أو حكاية أو حدوته 
ل الظواهر الفنية فى القصة والحكاية وفى قسم الدراسة الفنية من األطروحة تناو

والحدوته الشعبية ، ثم فنية األداء الغنائى فى القصة ، ودراسة مصادر النصوص 
آما عرض لشخصيات آل من القصة والحكاية والحدوته . والعوامل المؤثرة فيها 

ومضامين آل منها ، ومكانه التاريخ من هذه األنواع الثالثة ، واختتم هذا القسم 
وهو الجزء ( بع العالقة بين القصص الشعبى بصفة عامة والقصص األدبى بتت

وخلص الباحث لتصنيف أنواع ) . الذى نشر منفصًال بمجلة الفنون الشعبية 
المؤدين الشعبيين بالشرقية ، وآذا أنواع القصص التى يؤديها الرواة سواء 

  . المحترفين منهم أو غير المحترفين 

  الشعرى الشعبى 



٥٤  

ل بحث الشعر الشعبى هناك أطروحة واحدة لمرسى الصباغ أيضًا فى مجا
وثالثة أبحاث أحدهم حول شعر الغناء الشعبى ) ١٩٨٧(حول فنى الموال 

والبحثيين األخرين حول الشعر ) ١٩٩٠(المصاحب للرقص لمسعود شومان 
) ١٩٩٥(والطحاوى سعود ) ١٩٩٥(البدوى وآف العرب لميرال الطحاوى 

أآثر من اتجاه فى  –رغم تفاوت حجم وعمق آل منها  –لتغطى الدراسات األربع 
ونبدأ بأطروحة مرسى الصباغ حول الموال .بحث هذا النوع اإلبداعى الشعبى 

: والتى جمع مادتها من مرآز الزقازيق وصنفها إلى عدة موضوعات شملت 
الموال  -ل الوطنى الموا -الموال الوصفى  - الموال والغزل  -الموال الدينى  

والهجاء ، وقد حرص على توثيق النصوص ونسبتها إلى الرواه الذين اشتهروا 
بأدائها فى المنطقة ، وفى قسم الدراسة الفنية للموال تناول الباحث موضوعات 
اللغة والبالغة وبعض التأمالت النقدية فى النصوص ، وخلص إلى عدة نتائج منها 

ز الزقازيق فى إنتاج الموال من خالل خصائصه أن هناك شخصية مستقلة لمرآ
أما الباحث مسعود شومان فقد تناول تداخل النصوص فى العروض . المميزة له 

، حيث عرض بداية إلى ) ١٩٩٥(الحرآية متخذًا شعر الغناء الشعبى نموذجًا 
العالقة بين السياق األصلى الشعب والسياق الجماهيرى فى عرض الرقص الشعبى 

التناص فى رصد النص الشعرى المصاحب، ثم طبق منهجه على ما  ، ومنهج
تقدمه فرقة الشرقية للفنون الشعبية آنموذج دال من خالل األغانى المصاحبة 
  لرقصة الحصير وأغنية رقصة السبوع 

). وسنعرض لتحليل عبير السيد للرقصتين من خالل تحليلها للعناصر الحرآية(
بعدًا آخر لبحث الشعر الشعبى البدوى ) ١٩٩٥(وتضيف ميرال الطحاوى فى 

المرتبط بكف العرب وهو احتفال باألعراس على طريقة قبائل العرب ، ومنهم 
، حيث ترصد طبيعة االحتفال والرقص المصاحب وشعر ) الطحاوية ( الهنادى 

المجاريد الذى يردد على لسان شاعرهم أو شعرائهم الذين يتناولون الغناء مع 
، حيث تشير الباحثة إلى أن مقاطع الرقصة تتكون من علم ثم رقصة الحجالة 

مجرودة ثم شتيوة ثم ختمة ، وهو ما تشير إليه النصوص الميدانية التى عكفت على 
جمعها وتوثيقها من الرواة والبحث األخير مرتبط أيضًا بعرب الطحاوية بجزيرة 

وى سعود فى حول آف العرب أيضًا الذى يصفه الطحا) ١٩٩٠(سعود بالشرقية 
بحثه بأنه عبارة عن نص قولى يقال فى مناسبة معينة ، بمراسم معينة، وغالبًا ما 
تكون األفراح هى الزمان المناسب الذى تقام فيه مراسم الكف ، ويرصد الباحث 
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مراسم العرس الطحاوى ، وبداية آف العرب والتعبيرات الحرآية والغنائية 
د المفردات المستغلقة ومعانيها ويقدم نصًا موثقًا وااليقاعية المرتبطة بها ، آما يس

الشتيوة ، وقد  –الختمة  –العلم  –الشتيوة : لمجرودة العرب بأقسامها األربعة 
اعتمد فى جمع مادته على الراوى الشيخ عبد اهللا عبد القادر راغب الطحاوى الذى 

من الدراستين  ونالحظ. سبعين عامًا) ١٩٩٥عام (يبلغ من العمر عند نشر الدراسة 
ميرال الطحاوى، : حول آف العرب ارتباط اسم الباحثين بقبيلة الطحاوية

والطحاوى سعود، ومن ثم فإن توثيق المادة الميدانية هنا مرتبط بدراية آل منهما 
المنطقة ، أما بحث الكف من الناحية الحرآية فسنشير إليه فى الجزء التالى  بثقافة

  . عبى من خالل موضوعات الرقص الش

  الفنون الشعبية 
عالجت الدراسات الميدانية بالشرقية عدة مجاالت فى إطار بحث الفنون 

الرقص ، واأللعاب ، والدراما ، وأخيرًا فنون التشكيل الشعبى ، التى : الشعبية هى 
  . آان لها النصيب األوفر نسبيًا من حيث البحث والجمع والتحليل 

  الرقص الشعبى 

رقص الشعبى بأطروحتين وبحث واحد حول الفنون ارتبطت دراسات ال
، وقد ) ١٩٩١(األطروحة لسمير جابر حول الرقص الشعبى والتدوين . الحرآية 

رصد فيها رقصة الكف من الناحية الحرآية ، وقام بتتبع ميدانى للرقصة فى أآثر 
من منطقة ثقافية ، وفق ما تسمح به ظروف العمل الميدانى للوقوف على تنوعها 

واختار الباحث إطارًا جغرافيًا ثقافيًا لجمع مادته، تمثل فى . ى آل بيئه على حدة ف
ومن خالل الجزء التطبيقى فى . أسوان  –مطروح  –الشرقية : ثالث مناطق هى 

األطروحة ، شرع الباحث فى تحليل عناصر السامر عند عرب الغرب إلى 
على حدة ، واألمر نفسه  الوحدات الحرآية األساسية ، مدونًا آل وحدة حرآية

. بالنسبة للسامر عند عرب الشرق ، ثم رقصة الكف لدى عرب الجعافرة بأسوان 
وقد بين استخالص الباحث للوحدات الحرآية لرقصة الكف لدى عرب الغرب 
والرقصة نفسها لدى عرب الشرق ، طبيعة التنوع داخل النوع الواحد وهو أمر ال 

أما األطروحة الثانية . عناصر والوحدات الحرآية يتيحه سوى التدوين العلمى لل
) ٢٠٠٢(فهى لسمر سعيد التى بحثت مجموعة الرقصات الشعبية بالشرقية 

غير أن دراسة عبير السيد .وتوثيقها وتحليلها فى إطار المناهج المرتبطة بفن البالية 
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عبى قد اتجهت إلى منحى آخر تطبيقى ، إذ ترصد الفنون الحرآية من سياقها الش
متخذة بعض رقصات فرقة الشرقية ) . ١٩٩٥(إلى سياق العرض الجماهيرى 

للفنون الشعبية نموذجًا لهذه المقارنة ، حيث قامت بتحليل عشر رقصات لرصدها 
رقصة الحصير ـ رقصة الفرح ـ رقصة : سياقاتها الشعبية والجماهيرية وهى 

الحصان ـ رقصة شباب السبوع ـ رقصة األلعاب الشعبية ـ رقصة الخفر ـ رقصة 
وقد عرضنا لتحليل مسعود شومان لرقصتى ( مصر ـ رقصة جمالة ـ رقصة حيالة 

  ) .السبوع والحصير من حيث تداخل النص األدبى فى عنصر الحرآة 

  اب الشعبيةاأللع

لم يرصد بحث األلعاب الشعبية سوى أطروحة واحدة لوهيب لبيب الذى تناول 
سنة ١٢ـ  ٦نشئة الطفل فى المرحلة السنية من األلعاب الشعبية ودورها فى ت

، وقد روعى فى اختيار قرى الدراسة التنوع بين النمط الريفى التقليدى ) ١٩٩٨(
للكشف ) قرية القنايات(والنمط الريفى المتحضر ) قرية نزلة العارين ( الخالص 

وصنف الباحث األلعاب إلى مجموعات حسب . عن مدى التنوع واالختالف فيهما 
ألعاب تهدف إلى تنشئة الطفل على : الوظيفة المرتبطة بكل منها وشمل التصنيف 

لعبة السيجة ولعبة : التفكير والتوقع وحسن التصرف وتنمية الحواس ، ومنها 
ولعبة الحجر الدائر ، ثم ألعاب التأقلم مع البيئة وحيواناتها ) الورق(الكوتشينة 

بة الغراب الموجى ، ولعبة التعلب فات فات لع: والوسائل المستحدثة للنقل ، ومنها 
وألعاب اللياقة البدنية وتنمية روح . ، يا وابور يا مولع ، عم عنكب شد وارآب 

االستغماية : ألعاب المطاردة ، مثل : الفريق والسابق والمناورة أفضل ، ومنها 
ب سباقات الجرى ، سابق رآو: ، لعبة اللطة ، ألعاب السباق مثل ) الغماية (

لعبة شبر وشبرين ، نطة االنجليز ، : ألعاب القوى مثل . الحمير،  سباق الدراجات 
ثم ألعاب حرآية تدفع إلى التعاون وتنمية ) . المصارعة(شد الحبل ، لعبة المالبطة 

 ، لعبة الحكشة)السبع طوبات(آرة القدم ، السبع شقفات : روح الفريق منها 
. ثم ألعاب الشجاعة واألقدام آالسباحة). اكترك تر(، لعبة العصفورة، )الهوآى(

لعبة العروسة وعسكر وحرامية : وألعاب الترابط االجتماعى والمناسبات ومنها 
الصيد بالنبلة ، : وألعاب تنمية القدرات والمهارات اليدوية واألبداع ومنها  .  إلخ ..

فدعة والمرآب اللعب الورقية آالض: ثم األلعاب اإلبداعية ومنها . إلخ .. نق نق 
وآشف الدراسة عن تشابه األلعاب الشعبية فى مجتمعى . إلخ .. واألراجوز 
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من حيث المضمون ، وأن مالمح ) الريفى الخالص والريفى المتحضر ( الدراسة 
االختالف بينهما تظهر فى بعض األدوات المستخدمة فى اآلداء ، مما يعكس تفاوتًأ 

ى بالمجتمع الخارجى ، واختالفًا فى المستوى فى درجة االتصال الثقافى واإلعالم
  . االجتماعى االقتصادى فى القريتين 

  فنون التشكيل الشعبى 

تنوعت الدراسات الميدانية لفنون التشكيل الشعبى بين الرصد الميدانى 
وبين الرصد واالستلهام بغرض ) لموضوعات محددة آاألزياء الشعبية والوشم 

من خالل ) حلوان(تجاه األخير تبنته آلية الفنون التطبيقية التطبيق العملى ، وهذا اال
أطروحتين لقسم المنسوجات بالكلية ، األولى إلبراهيم عبد الباقى الذى رصد ـ من 
منظور ميدانى ـ عناصر التراث الشعبى بالشرقية ، وبخاصة تلك التى تصلح فى 

التطبيقى من التطبيق العملى ، حيث رآز على االستفادة منها ـ فى الجزء 
أما ) . ١٩٨٢(األطروحة ـ فىتصميم المفروشات األرضية غير الوبرية 

األطروحة الثانية فهى لهدى صدقى التى رصدت ـ ميدانيًا ـ العناصر التشكيلية 
الشعبية بالمنطقة ، بغرض ابتكار تصميمات مستمرة من تلك العناصر وطباعتها 

ى هذا النحو تمثالن نموذجًا واألطروحتان عل) . ١٩٨٤(على أقمشة السيدات
لتوظيف العناصر الفولكلورية فى أآثر من مجال ، و تنضم إليها دراسة عواطف 

  .سلطان حول األزياء التى سنعرض لها فى الجزء التالى 

  األزياء الشعبية 

فى مجال بحث األزياء الشعبية نرصد أطروحتين وبحث تطبيقى يمثل ثالثتهم 
زياء الشعبية  وجمعًا وتوثيقًا وتطبيقًا ، األطروحة عدة اتجاهات فى دراسة األ

األولى لمنى صدقى التى رصدت ميدانيًا أنماط األزياء الشعبية وتنوعها فى آل من 
ويعود سبب اختيار منطقتين للوجهين البحرى والقبلى ) ١٩٨١(الشرقية وأسيوط 

فى المنطقة  لهدف علمى ، وهو رصد العوامل المؤثرة على تصميم األزياء الشعبية
أما األطروحة . والكشف عن اختالف تصميم األزياء باختالف البيئة المرتبطة بها 

الثانية فهى لمجدى أبو زيد الذى رآز فى الجانب الميدانى على رصد الزخارف 
الموجودة فى األزياء الشعبية ، وقام بتصنيف عناصرها وتوثيقها ، ليشرع بعد ذلك 

واختار الباحث مجموعة من ) ١٩٩٦(وم األطفال فى تتبع تلك الزخارف فى رس
القرى بمرآز الحسينية لجمع مادته سواء المرتبطة باألزياء أو تلك المرتبطة 



٥٨  

والدراسة األخيرة لعواطف سلطان التى قدمت محاولة الستخراج .برسوم األطفال 
بعض الوحدات الزخرفية الموجودة على األثواب النسائية المطرزة بأصولها 

تية أو الهندسية أو الحيوانية ، الستخدامها على خامات أخرى ، بهدف ابتكار النبا
نماذج تشكيلية جديدة تزاوج بين روح العصر مع الحفاظ على الروح الشعبية ، 
ومحاولة عواطف سلطان على هذا النحو مرتبطة باالتجاه التطبيقى الذى عرضنا 

   .له ضمن أطروحتى إبراهيم عبد الباقى وهدى صدقى 

  م ـالوش

أطروحة واحدة عالجت موضوع الوشم فى الشرقية من منظور تربوى ـ 
لحسين على محمود، الذى بحث أوجه التشابة بين وحدات رموز الوشم الشعبى عند 
بدو محافظة الشرقية والرموز المنتشرة عند تالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس 

ت النماذج من فن الوشم على مر وقد رصد الباحث لعشرا) . ١٩٧٦(التعليم العام 
العصور وفى مصر والعالم العربى آما رصد الوظائف الطبية والجمالية للوشم ، 
والموضوعات المرتبطة به ، آالسير والحكايات الشعبية ، واستعرض موضوعات 

إلخ .. الوشم لدى األقباط مثل بعث المسيح وعروس البحر ومارجرجس يقتل التنين 
وجه التشابه بين رموز الوشم والرموز المنتشرة عند التالميذ وفى إطار رصده أل

فى مدينة فاقوس ، قدم لنا تعريفًا لبعض الدقاقين منهم مسلم أحمد إبراهيم ، وأبو 
  . نوار العربى من ديرب نجم 

  ) الحرف(الثقافة المادية 
تنوعت الدراسات الميدانية المرتبطة بالحرف فى محافظة الشرقية ـ خمس 

ات ـ بين بحث حرفة الكليم والحصير والسروجية والحرف المرتبطة دراس
ومثلت هذه الدراسات أربع أطروحات جامعية بدرجة الماجستير . بالخامات النباتية 

ـ جميعها بإشراف جامعى من آلية التربية الفنية ـ خالل عقود السبعينات 
هذا النوع من الدراسات والثمانينات والتسعينات ، وهو ما يكشف عن اهتمام الكلية ب

وتوظيفه تربويًا آما سنرى نبدأ هنا بأطروحة سليمان محمود الذى رصد الحرف 
والمتوفرة فى البيئة المحلية، ) ١٩٧٣(الشعبية التى تعتمد على الخامات النباتية 

لصناعة نماذج متنوعة من أعمال الحصير والسالل جمع مادتها من عدة مراآز 
على حدود المحافظة مع ( وقرية دنديط ) والقين والصوة  آفر الحصر( بالشرقية 

الدقهلية وسنعرض الحرف الشعبية الخاصة بدنديط بالدقهلية من خالل أطروحة 
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وتقدم أطروحة سليمان محمد خمسة نباتات أساسية استخدمت ) محمد أبو المعاطى 
لسمار حشائش الحلفاء وا: ، وال تزال تستخدم ، فى صناعة الحصير والسالل هى

) المشتات(فمن عيدان الحناء تصنع . وخوص النخيل وعيدان الحناء والبوص 
ومن الحلفاء والسمار يصنع الحصير ، ومن خوص النخيل تصنع السالل 
المعروفة بالمقاطف ، أما البوص فتصنع منه األسبتة ، ويرصد البحث مناطق 

ومعالجتها واألسماء وفرة هذه الخامات قديمًا وحديثًا ، وطرق جمعها وتسويقها 
آما يعرض لألساليب الحرفية الشائعة لهذه . الشائعة واألسماء العلمية لها 

المنتجات، واألماآن المعروفة بهذه الحرف وحصرًا بالزخارف الفنية والتى لها 
مسميات خاصة عند أرباب الحرفة ، والمشغوالت والمنتجات الخاصة بها ، ويؤآد 

مية استغالل الخامات البيئية وأهمية وجودها فى فى نهاية األطروحة على أه
المناهج الدراسية أفضل وبعد مرور عشر سنوات على أطروحة سليمان محمود ، 
تأتى دراسة إسماعيل عبد البارى لتتبع جانبًا مما ورد فى األطروحة من منظور 
اجتماعى ، إذ يرصد تغير النسق المهنى لحرفة الحصير بقرية آفر الحصر 

من خالل بحث عينة من المعلمين فى صناعة الحصر ، وأوضح من  )١٩٨٣(
خالل دراسة الحالة عدة نتائج منها أن تعليم هذه الصناعة آان يتم بمعرفة الوالد أو 
المعلم ، وأغلبهم يعمل حسب الطلب ، ويعتبر صانع الحصير منزله أو دآانه مكانًا 

الحصر آالسفر للخارج آورشة لصناعة الحصير ، ويرصد أسباب تدهور صناعة 
وندرة مصادر الشراء وهروب عمال الحصير إلى حرف أخرى ذات عائد وأخيرًا 

آما تشير األطروحات الميدانية بحث الحرف إلى أطروحتين حول .تعليم األبناء
حرفة الكليم يفصل بينهما عشرون عامًا ، وأرتبط أصحابها بالمنهج الميدانى من 

األطروحة . رى مع اختالف الهدف فى آل دراسة ناحية والتربوى من ناحية أخ
، وقد ) ١٩٧٦(األولى ألمل فرحات حول مشغوالت آليم بدو محافظة الشرقية

جمعت مادتها الميدانية من بعض النازحين من سيناء لقريتى عرب البياض وعرب 
غرب بالشرقية ، ومن ثم فإن الدراسة ترصد تأثر مشغوالت الكليم بين البدو 

م من بيئة ألخرى يحملون معها عناصر فنية قد تمتزج  لتعطى عناصر وبانتقاله
جديدة ، غير أن الهدف التطبيقى للباحثة هو تتبع التصميمات والزخارف الموجودة 
بأشغال الكليم ، وحصرها وتصنيفها بهدف الوقوف على تأثيرها فى مجال التربية 

يمكنهن االستفادة بنتائج تلك  الفنية ، وبخاصة فى المرحلة الصناعية للبنات الالئى
أما األطروحة الثانية فهى ألمل سلطان التى درست النظم الهندسية فى . الدراسة 
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وقد عكفت على حصر هذه النظم واألشكال ) ١٩٩٦(الكليم الشعبى بالشرقية 
الهندسية وتوثيقها وتحليلها ، بهدف استخدامها آمصدر إبداعى لصياغات نسجية 

تحقق الهدف الفنى التطبيقى من جمع وتحليل المادة التى سعت جديدة ، ومن ثم ي
واألطروحة األخيرة فى مجال الحرف الشعبية لزينب صبرة حول .إليها الباحثة 

حيث ترصد مراحل الحرفة واألدوات )  ١٩٨٢(حرفة السروجية فى الشرقية 
ى فى المستخدمة والعناصر الفنية واإلبداعية ، أما الجانب التربوى والتطبيق

  . األطروحة ، فهو بحث آيفية اإلفادة من تلك األشغال الفنية لكلية التربية الفنية 

  اإلطار الزمنى
يشير بيان التابع الزمنى للدراسات الميدانية فى الشرقية إلى نمو مطرد فى 
عدد ونوعية الدراسات منذ مرحلة الستينات ، التى شهدت تقريرًا واحدًا لمحمد 

لياء ، لتبلغ زروتها فى مرحلة التسعينات التى شهدت ظهور الجوهرى حول األو
فى عدة ) دراسة ١٧(من الدراسات الميدانية حول المحافظة % ٥٠أآثر من

الحكاية الشعبية ، والقضاء : مجاالت فولكلورية تميزت بها هذه المرحلة هى 
العرفى، والشعر ، والرقص ، عادات الميالد ، الزواج ، والطب الشعبى ، 

أما عقدى السبعينات والثمانينات فقد انحصرت .لحرف، واألزياء ، واأللعاب وا
معظم الدراسات الميدانية التى ظهرت فيها فى موضوعات فنون التشكيل الشعبى 
آالوشم واألزياء ، والحرف الشعبية آحرف الكليم والحصير والسالل والسروجية 

الهتمام نفسه الذى وجدناه فى ، بينما مجاالت المأثور الشعبى األخرى لم تحظ با
خمس  ١٩٨٩حتى  ١٩٧٠التسعينات ، إذ ظهرت خالل العشرين عامًا منذ عام 

 –اإلنجاب : دراسات فقط خارج نطاق الحرف وفنون التشكيل تناولت موضوعات 
، فقد سجلت  ٢١أما السنوات األولى من ق . الحسد  -الموال  –األسواق  –المرأة 

وقد جاء التتابع . بحث الرقصات الشعبية بالمحافظة أطروحة واحدة فى مجال 
  :الزمنى على النحو التالى

  ستينات

  )١٩٨٠نشر(تقرير محمد الجوهرى حول دراسة األولياء :  ١٩٦٥

  سبعينات

  أطروحة سليمان محمود حول الحرف الشعبية :  ١٩٧٣
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١٩٧٦  :  

  أطروحة أمال أسعد عرفات حول مشغوالت الكليم  

  محمود حول وحدات رموز الوشم الشعبي أطروحة حسين علي  

  .)١٩٩٦نشرت (اإلنجاب : أطروحة محمد عبدالسالم: ١٩٧٨

  ثمانينات

١٩٨١  :  

  حول التخلف االجتماعى للمرأة .أطروحة زينب إبراهيم النجار  

  أطروحة منى محمود حافظ صدقي حول األزياء الشعبية  

  

١٩٨٢  :  

  اث الشعبي أطروحة إبراهيم عبد الباقي حول أنماط التر 

      أطروحة  زينب عبد الفتاح صبره حول حرفة السروجية 

١٩٨٣  :  

  بحث اسماعيل عبد البارى حول صناعة الحصر  

  أطروحة سليمان السيد سليمان حول األسواق الريفية  

  أطروحة هدى صدقي عبد الفتاح حول العناصر التشكيلية الشعبية :  ١٩٨٤

  ل فى مرآز الزقازيقأطروحة مرسى الصباغ حول الموا:  ١٩٨٧

  بحث محمد عبد السالم حول الحسد والرقية :  ١٩٨٨

  تسعينات 

١٩٩١  :  

    اطروحة سمير جابر حول الرقص الشعبى والتدوين 

 أطروحة مرسى الصباغ حول القصة والحكاية والحدوتة الشعبية 
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 بحث مرسى الصباغ حول القصص الشعبى والقصص األدبى:  ١٩٩٢

١٩٩٤  :  

  حول أساليب حل النزاع بحث عزة صيام  

  الحماة فى األدب الشعبى بحث محمد عبد السالم إبراهيم حول 

١٩٩٥  :  

  بحث الطحاوى سعود حول آف العرب لدى عرب الطحاوية  

  بحث عبير السيد حول رقصات فرقة الشرقية  

  بحث مسعود شومان حول شعر الغناء الشعبي  

 بحث ميرال الطحاوى حول أفـراح البـدو  

١٩٩٦ 

 وحة أمل سلطان حول الكليم الشعبى أطر 

 أطروحة مجدى عبد العزيز حول الزخارف في األزياء الشعبية  

  أطروحة هالة نمر حول المعتقدات والممارسات الشعبية  

 )١٩٩٩نشرت عام (دراسة هالة نمر حول الطب الشعبي  

١٩٩٨  :  

    أطروحة وهيب لبيب حول األلعاب الشعبية 

  سيناء و الشرقية  بحث عواطف سلطان حول أثواب 

١٩٩٩  :  

  الشعبية فى فكر الفالحبحث سوزان السعيد حول الدراما  

  بحث مرسى الصباغ حول طفل الريف وثقافته الشعبية  

  ٢١ق

  سعيد شعبان حول الرقصات الشعبية أطروحة سمر:  ٢٠٠٢
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  اإلطار النوعى
 توضح بيانات اإلطار النوعى للدراسات الميدانية احتفاء اإلطار المؤسس

األآاديمى بالبحث بالميدانى بالشرقية  ، إذ تسجل األطروحات الجامعية أآثر من 
نصف جملة الدراسات الميدانية تليها أبحاث الدوريات والمؤتمرات ، ولم يظهر 
اإلطار النوعى مؤلفات ـ آتب ـ حول فولكلور المنطقة ، رغم أن معظم 

آتب حتى يتسنى إتاحتها االطروحات التى عرضنا لها يمكن أن تعاد نشرها فى 
  :للجمهور ، وقد جاء  اإلطار النوعى على النحو التالى 

  أطروحات ٤      أطروحات الدآتوراة 

 أطروحات ١٤    أطروحات الماجستير 

 أبحاث ١٣  أبحاث الدوريات والمؤتمرات 

 تقرير ١      تقارير ميدانية 

  نتائج واستخالصات
ظة بلغت عشر غطت الدراسات مساحة ميدانية واسعة فى المحاف - ١

مراآز ممثلة لثقافة المنطقة سواء الريفية أو البدوية ، آما غطت معظم 
المراآز التى وقع عليها االختيار ألطلس الفولكلور المصرى باستثناء مرآزى 

  . برآة السبع وآفر صقر 

يعد البحث الميدانى فى المعتقدات والعادات والتقاليد الشعبية من أقل  - ٢
ى المنطقة ، وخاصة فى موضوعات الطب الشعبى واألولياء الميادين دراسة ف

، أما بقية موضوعات  ١٩٦٥الذى لم تظهر دراسات حولها منذ عام 
فتغيب . إلخ..والبنات والكائنات فوق الطبيعية المعتقدات األخرى آاألحالم

تمامًا فى بحث المنطقة ، شأنها شأن عادات الزواج واالحتفاالت الشعبية فى 
أما األدب الشعبى فهناك اهتمام بدراسة الشعر . ادات والتقاليد مجال الع

، وعلى مستوى األبحاث  ١٩٨٧الشعبى غير أنه توقف أآاديميًا منذ عام 
على حيث غابت أشكال التعبير .  ١٩٩٥المنشورة فى دوريات منذ عام 

وفى المقابل فإن بحث الفنون الشعبية والحرف قد . األخرى آالسيرة الشعبية 
أما األدب الشعبى فهناك . هد اهتمًا فى أآثر من مجال العادات والتقاليد ش

، وعلى  ١٩٧٨اهتمام بدراسة الشعر الشعبى غير أنه توقف أآاديميًا منذ عام 
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على حين غابت .  ١٩٩٥مستوى األبحاث المنشورة فى دوريات منذ عام 
حث الفنون وفى المقابل فإن ب. أشكال التعبير األخرى آالسيرة الشعبية 

الشعبية والحرف قد شهد اهتمًا فى أآثر من مجال آالرقص واأللعاب  
والتشكيل ، على حين اختفت أية محاوالت لبحث فنون أخرى آأشكال التعبير 

  . الموسيقى أو فنون أداء الشعبى 

تميز عقد التسعينات بطفرة فى البحث الميدانى فى المنطقة فى العديد  - ٣
من خالل  ١٩٩٦ ٠ ١٩٩٥الشعبية وبخاصة عامى  من أنواع المأثورات

  .ثالث أطروحات وخمسة أبحاث ميدانية 

أهتمت مجموعة من المؤسسات األآاديمية ببحث المنطقة ميدانيًا من  - ٤
خالل عدة أطروحات جامعية ، يأتى فى مقدمتها آلية التربية الفنية بجامعة 

لحرف وفنون حلوان التى سجلت خمسة أطروحات فى مجاالت الوشم وا
يليها المعهد العادى للفنون الشعبية الذى اهتم ببحث المنطقة . التشكيل الشعبى 

فى أآثر من مجال فولكلورى حيث أشرف على أربع أطروحات فى مجاالت 
الطب الشعبى الرقص واأللعاب واألزياء ،ومن هنا آان تميز المعهد بتخطيط 

على ثالث من هذه  اشترك فى اإلشراف.( منظم فى البحث الميدانى
أما بقية ) . األطروحات األستاذة الدآتورة علياء شكرى عميد المعهد حينذاك 

األطروحات فقد تناولتها آليات أخرى متعددة آان أآثرها اهتمامًا أقسام 
وآلية الفنون التطبيقية بحلوان . االجتماع بآداب األزهر والقاهرة وآلية البنات 

  .اللغة العربية بجامعة الزقازيق وجامعة اإلسكندرية ، وقسم



٦٥  

  )دراسة ٤٤(محافظة الدقهليـــة 
  

  عام -الدقهلية 

ن       و الحس ال أب د آم ال محم طة     . ابته ض األنش ى بع ة ف رأة الريفي دور الم
ة   ة الدقهلي ة بمحافظ ورة ،  –. التنموي ة  –.  ١٩٩١المنص وراه(أطروح  –) دآت

  جامعة المنصورة ، آلية الزراعة ، قسم االقتصاد الزراعى 

ة   : لشعبية المصرية النوادر ا. إبراهيم شعالن  ة اجتماعي  -.١ط -.دراسة تاريخي
اهرة دبولى، : الق ة م ة  -.ص٣٩٠ -.١٩٩٣مكتب وراه(أصًال أطروح ة  -)دآت جامع

  ١٩٧٤القاهرة، آلية اآلداب، قسم اللغة العربية ، 

ة الشعبية     . حسن الخولى     داع فى مجال الممارسات العالجي -١٥١ص -.اإلب
ور   در/ محمد الجوهرى وآخرون: فى -.١٩٢ م الفولكل : اإلسكندرية  -.اسات فى عل

   .١٩٩٠دار المعرفة الجامعية، 

راث الشعبي    .  حسن الخولي  : الفروق الريفية الحضرية فى بعض عناصر الت
د   / دراسة اجتماعية عن األولياء والطب الشعبي في الريف والحضر   إشراف محم

وهري   ود الج اهرة،  -.محم ة  -. -.ص ٩٦٠ -. ١٩٨١الق ور(أطروح ) اهدآت
ورة  اع    -منش م االجتم ة اآلداب ، قس اهرة ، آلي ة الق ن دار  ( -.جامع رت ع نش

  ) ١٩٨٢المعارف تحت عنوان الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث ، 

رج      د ف وح أحم ة  . فت اهرة  -.القصص الشعبى فى الدقهلي ة المصرية  : الق الهيئ
اب،  ة للكت ى ( -.ص٤١٦ -.١٩٧٥العام س األعل ات المجل ون  مطبوع ة الفن لرعاي

   ).١٨٨واآلداب والعلوم االجتماعية؛ 

دائم     افى ال ب الثق ة بالمكت ات العام ة، إدارة العالق ة الدقهلي وال . محافظ م
  . ص٥٥ -.١٩٦٥دار المقطم، : القاهرة -.الجمال

يم   د غن ى    . محم ة ف رات ميداني ة خب ات المحلي عبى وصون الثقاف راث الش الت
ة مصر ا ة بجمهوري ةمحافظة الدقهلي ى  -. ١٠٣٩-١٠٢١ص -.لعربي ؤتمر : ف الم

ة ة العربي عبية اللبناني ة الش انى للثقاف ات : الث ن مقوم عبية م راف الش يم واألع الق
روت   -. ٢٤/٧/١٩٩٩-٢١ -.وزارة الثقافة والتعليم العالى / الشخصية السوية  :  بي

      . ١٩٩٩منشورات حلقة الحوار الثقافى،
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يم   د غن عب  .  محم ناعات الش رف والص ة   الح ة الدقهلي ي محافظ ة : ية ف دراس
    .ص  ٦٠٢-.١٩٩٦ز التراث الشعبى ، مرآ: المنصورة  -.إثنوجرافية 

يم   د غن ة     .  محم ات الريفي ى المجتمع ة ف ات الزوجي حر والعالق ة : الس دراس
ة اآلداب   -.أنثروبولوجية فـى قرى محافظة الدقهلية  ة المنصورة  (مجلة آلي ) جامع

اتن    : نشرت أيضًا فى  - ، ٥٥ – ١ص -) .١٩٩٦(٤٤مج -. يم ،  ف د غن محمد أحم
ريف   د ش ة    . محم ات الريفي ي المجتمع د ف حر و الحس كندرية  -.الس أة : اإلس منش

  . ص ١٦٠ -. ١٩٩٧المعارف 

يم   د غن ة      .  محم ة الدقهلي ى محافظ عبية ف د الش ادات والتقالي ة : الع دراس
زواج      ى ال يالد حت انى  الجزء  . أنثروبولوجية، دورة الحياة من الم زواج  : الث  –. ال

  . ص  ٢٠٥ –.  ١٩٩٦جامعة المنصورة، : المنصورة 

يم    د غن ة      . محم ة الدقهلي ى محافظ عبية ف د الش ادات والتقالي ة : الع دراس
زواج   ى ال يالد حت ن الم اة م ة، دورة الحي يالد . أنثروبولوجي زء األول، الم  –. الج

    .ص  ٥٦٦ –.  ١٩٩٦جامعة المنصورة، : المنصورة 

دراسة أنثروبولوجية لبعض جماعات  : العرب الرحل فى مصر .  نيممحمد غ 
اط    ة ودمي افظتى الدقهلي دو بمح زة   -. ١ط -.الب وث   : الجي ات والبح ين للدراس ع

دار : طبعة أخرى عن اإلسكندرية   ( -.ص ٣٣٢ -. ٢٠٠٠اإلنسانية واالجتماعية، 
  ). ص٥٣٠وعين للدراسات والنشر،  ١٩٩٧المعرفة الجامعية، 

د  ث  محم اطف غي روى  . ع ع الق ى المجتم اعى ف ر االجتم ى : التغيي ة ف دراس
ة   ة الدقهلي يخ "محافظ ر الش ال وآف ون وه كندرية  –" . القيط ة : اإلس دار القومي ال
ـة –. . ص  ٥١٩ –.  ١٩٦٥للطباعة والنشر،  وراه( أصًال أطروح ة  -)دآت جامع

ى أ . اإلسكندرية، آلية اآلداب، قسم فلسفة واجتماع د عيسى،   إشراف عل ١٩٥٩حم
    

طفل الريف وثقافته الشعبية فى وسائل اإلعالم . مرسى السيد الصباغ  
نحو : فى  –.  ١٨٤ – ١٦٧ص  –. المصرية وأثر ذلك فى تنشئته اجتماعيًا 

مرآز : القاهرة  –) . ١٩٩٩مارس  ١٥ – ١٣(رعاية أفضل لطفل الريف 
  ١٩٩٩دراسات الطفولة ، جامعة عين شمس ، 

  أجــا
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ة   . منعم عبد العزيز سالمعبد ال  ع ودراسة فى بعض     : األغنية الشعبية الديني جم
ة     ا دقهلي ى    / قرى مرآز أشمون منوفية وبعض قرى مرآز أج د عل إشراف أحم

ى اهرة ،  -.مرس ج ٢ -. ١٩٩٣الق ة  -.م وراه(أطروح اهرة ،   -) دآت ة الق جامع
    . آلية اآلداب ، قسم اللغة العربية

  أخطاب  –أجــا 

 –مرآز أجا  –أخطاب : األوضاع االجتماعية فى قرية مصرية .  عزت حجازى 
ة  ة الدقهلي اهرة  -. ١ط -.محافظ ة : الق وث االجتماعي ومى للبح ز الق المرآ

  . ص٢٨٣ -.١٩٩٥والجنائية، 

ا، محافظة     : التاريخ االجتماعى لقرية مصرية . ملك زعلوك   أخطاب، مرآز أج
القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ،  المرآز:القاهرة -.دراسة ميدانية: الدقهلية
  .ص١٣٠ -.١٩٩٥

  بلقاس

ل    د الطوي د الحمي لوى عب ة  . س ة الريفي ات التنمي ى عملي رأة ف ة : دور الم دراس
اس  ز بلق رى مرآ دى ق ى إح ة ف اهرة ،  -، ميدلني ة  –.  ١٩٧٩الق أطروح

  .جامعة األزهر ، آلية الدراسات اإلنسانية ، قسم اجتماع  –) ماجستير(

  أبو بصل –قاس بل

) راوية(نبوية فرج شريف / الشاطر حسن ) . جمع وتدوين(إبراهيم عبد الحافظ  
  ١١٦ – ١١٣صـ ) . ١٩٩٦يونية  –أبريل ( ٥١ع  -.الفنون الشعبية . 

  الزهراء  –بلقاس 

د      اد عبي ز عي ة المصرية       .محمد عبد العزي ة فى القري ة التقليدي دراسة  : الزعام
يم    / محافظة الدقهليـة نثروبولوجية إلحدى قرى  د غن . ص  ٤٥٦ –إشراف محم

جامعة المنصورة ، آلية اآلداب  –) دآتوراه(أطروحة  –.  ٢٠٠٠المنصورة   –
  ، قسم االجتماع

  عصفور –بلقاس 

ولى    ن الخ ين     . حس ة الفالح ى ثقاف كرية عل ة العس ة للخدم ار االجتماعي اآلث
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ريين  وهرى   / المص د الج راف محم اهرة ،  –. إش  –. ص ٥٢٥ –.  ١٩٧٦الق
  .جامعة القاهرة ، آلية اآلداب ، قسم االجتماع  –) ماجستير(أطروحة 

  شرباص  -دآرنس 

وهرى   د الج ى    . محم حر ف تغلين بالس بعض المش ة ل ارات ميداني ن زي ر ع تقري
رباص      ة ش حر بقري تغل بالس ارة مش ن زي انى ع ر الث ف المصرى ، التقري الري

ام  ( ه ع ت مادت ى  –.  ٢٦٢ – ٢٥٦ص  –) . ١٩٦٤جمع ور   : ف م الفولكل عل
ارف  : اإلسكندرية   -. ١ط –. الجزء الثاني ، دراسة المعتقدات الشعبية   دار المع

    طبعات متعددة -) .٢٢علم االجتماع المعاصر؛ (  -.ص ٦٥٩ -.  ١٩٨٠، 

  السنبالوين 

ال  .  فتوح أحمد فرج  ة   : المأثورات الشعبية األدبية للطفولة واألطف دراسة ميداني
راهيم    /  سنبالوين بال ة إب اهرة ،   -.إشراف نبيل ( أطروحة   -.مج  ٢ -. ١٩٧٦الق

  . جامعة القاهرة ، آلية اآلداب ، قسم اللغة العربية  –) ماجستير 

  برقين  -السنبالوين 

د اهللا      د عب يد محم الم س د الس راك    . عب ى الح غيرة ف ناعات الص دور الص
ة المصرية  اعى بالقري ب محإشراف /  االجتم دغري د سيد أحم ازيق،  -. م الزق

اع    –) دآتوراه(أطروحة  -. ١٩٩٠ جامعة الزقازيق ، آلية اآلداب ، قسم االجتم
.            

  طوخ األقالم –السنبالوين 

ة فى المجتمع الريفى      . محمد أحمد عسكر   دراسة  : الطفولة والتنشئة االجتماعي
ة   سوسيو أنثروبولوجية فى قرية طوخ األقالم مرآز السنبالوين مح   افظة الدقهلي

ة   –) ماجستير (اطروحة   -.  ١٩٩٨المنصورة ،  –. إشراف محمد غنيم / جامع
  المنصورة ، آلية اآلداب ، قسم االجتماع

  

  عزبة الشيخ يوسف  -السنبالوين 

-١ -.  ٥مج  -.المنزل الريفي في المناطق المستصلحة .  سوزان السعيد يوسف 
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الفنون الشعبية وثقافة المستقبل، : بية الملتقى القومي للفنون الشع: في  -.ص  ٤٤
ـة ،   : القاهرة  -. ١٩٩٤ديسمبر  ٢٢-١٧ ـى للثقاف نشرت  .  ١٩٩٤المجلس األعل

      ٧٦-٥٠ص) . ٢٠٠١( –.  ٥٦-٥٥ع -. الحداثـة : أيضًا فى 
      

عيد يوسف    وزان الس الح    . س ر الف ى فك عبية ف دراما الش ها ال ا تعكس ة آم الهوي
ة   : فى  –.  ٤٣٠ – ٣٧٢ص  -.االعتقادى   – ١٩(مؤتمر الثقافة الشعبية والتنمي

آلية االداب ، جامعة المنصورة ، المرآز   : المنصورة   –) . ١٩٩٩أآتوبر  ٢١
   ٢٠٠٠الحضارى لعلوم اإلنسان ، 

  آفر أبو زاهر –شربين 

افظ    د الح راهيم عب دوين(إب ع وت دعان  ) . جم بع ج ن والس يد / ست الحس أم الس
اير  ( ٤٦ع  -.الشعبية   الفنون) . راوية(ياسين   – ٨٣صـ  ) . ١٩٩٥مارس   –ين
٨٧ 

  شهـــا 
ة فى مصر      .  محمود حامد شفيق بدوى  اجى لألسرة الريفي دراسة  : الدور اإلنت

ريتين    ريتين مص ى ق ة ف ورة ،  -.ميداني ة  -.ص ٣٢٠ -. ١٩٩٩المنص أطروح
  . جامعة المنصورة، آلية اآلداب، قسم االجتماع –) ماجستير(

  المطـرية 
الثقافة الشعبية وأثرها على التنشئة االجتماعية . نان محمد مصطفى عليوة ح 

 -.إشراف فاروق أحمد مصطفى/ دراسة أنثروبولوجية مقارنة: للطفل
جامعة اإلسكندرية،  -) ماجستير(أطروحة  -.ص٢٢٣ -.١٩٩٤اإلسكندرية، 

  )١٤٠ -  ١فولك: الملخص . (آلية اآلداب، قسم األنثروبولوجيا

الح  ب ص ى  زين ة. عل ة الدقهلي ة ، محافظ ل بالمطري انى العم ها :أغ خصائص
ران    / ومقوماتها  د زعف ان محم ونس، حن اهرة، -.إشراف عبدالحميد ي -.١٩٨٣الق

ة  -.ص ٣٣٤ تير(أطروح يقى  –) ماجس الى للموس د الع ون ، المعه ة الفن أآاديمي
  .العربية ، قسم الفولكلور

ة،   . فوزية صالح على   ة  أغاني األفراح فى المطري خصائصها  : محافظة الدقهلي
ا ونس    / ومقوماته د ي د الحمي راف عب اهرة، -.إش  -.ص ٣٣٧ -. ١٩٨٢الق
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ة تير(أطروح م   -) ماجس ة، قس يقى العربي الي للموس د الع ون، المعه ة الفن أآاديمي
  .الفولكلور

االستفادة من الزخارف الشعبية لبعض قرى محافظة الدقهلية . هاني عبده قتايه  
إشراف سعيد / مبتكرة يمكن تنفيذها آمعلقات نسجية  للحصول على تصميمات

أطروحة  - .ص ٢٨٨ -. ١٩٩٥القاهرة،  -.محمد الشربيني بدوي  سيد الوتيري،
    .آلية الفنون التطبيقية، قسم المنسوجات  –جامعة حلوان  –) ماجستير (

  المنصورة

يم    ة المنصورة      . محمد غن اء الشعبية فى مدين  –. ة دراسة أنثروبولوجي  : األحي
  ص ٢٦٠ –.  ١٩٩٦مطبعة جامعة المنصورة ، : المنصورة 

يم   د غن ة المنصورة    . محم يام بمدين ارع ص ى ش رب ف اء والط ات الغن : جماع
المرآز الحضارى لعلوم اإلنسان والتراث : المنصورة  –. دراسة أنثروبولوجية 

    ص١٢٢ –.  ١٩٩٧الشعبى ، 

ولوجيين ،سوق الخواجات بمدينة السوق عند االقتصاديين واألنثروب.محمد غنيم  
ورة  ورة  –.المنص ورة،   : المنص ة المنص ة جامع  –. ص  ٤٢ –. ١٩٩٧مطبع

اعى فى السوق      : ُنشرت أيضًا فى    سوق الخواجات   : الضبط والتماسك االجتم
ورة  ة المنص ـ  –. بمدين ورة  –.  ١٤١ – ٩١ص ورة ، : المنص ة المنص جامع

١٩٩٧   

ى    د النب راهيم عب د اب ى المس. محم ة  : كن الريف دالالت االجتماعي ى ال ة ف دراس
ة المنصورة  (مجلة آلية اآلداب  –. لتطور نمط العمران عبر الزمان   –) . جامع

  )١٠-٢٥٣مس( ٩٢ – ٢٣ص –) . ١٩٩٨( ٢٢ع

واد   د الج انم معوض شهاب عب ة   .ه ى تنمي رائس ف تخدام مسرح الع ة اس فاعلي
ال  دى رياض األطف ارات الصداقة ل اهرة ،  –. ص  ١٥٢ –. مه  –.  ١٩٩٩الق

جامعة القاهرة ، معهد الدراسات والبحوث التربوية، قسم  –) ماجستير(أطروحة 
  .علم النفس التربوى

  البرامون –المنصورة 

دات الشعبية     . فاتن محمد شريف    وأم فى المعتق  -. ٢٣٢ -١٩٣ص –.إنجاب الت
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الحضارى   تصدر عن المرآز( –) . ٢٠٠٢أبريل( ١، ج ٣ع –. الثقافة الشعبية 
  )جامعة المنصورة –لعلوم اإلنسان والتراث الشعبى بكلية اآلداب 

  سالمون القماش  –المنصورة 

دراسة أنثروبولوجية : الممارسات الشعبية وخصوبة المرأة . فاتن محمد شريف  
ة   ة اإلسكندرية      –. إلحدى القرى بمحافظة الدقهلي ة اآلداب ، جامع ة آلي  –. مجل

   ٤٩٤ – ٤٦٣ص –) . ١٩٩٨( ٤٧ع

ة فى مصر      .  محمود حامد شفيق بدوى  اجى لألسرة الريفي دراسة  : الدور اإلنت
ريتين    ريتين مص ى ق ة ف ورة ،  -.ميداني ة  -.ص ٣٢٠ -. ١٩٩٩المنص أطروح

  . جامعة المنصورة، آلية اآلداب، قسم االجتماع –) ماجستير(

  منية النصر

ة   ده قتاي اني عب هر   .  ه ن أش ميمات معاصرة م تنباط تص عبية اس ات الش الحكاي
ذها بإسلوب التسجيالت المرسمة  ة وتنفي رى محافظة الدقهلي بعض ق إشراف / ب

أطروحة  -.ص ٢٩٣ -. ١٩٩٩القاهرة،  -.محمد غنيم، جميلة مصطفى المغربي 
 .جامعة حلوان، آلية الفنون التطبيقية، قسم المنسوجات -)دآتوراه(

ة    االستفادة من الزخارف الشعب. هاني عبده قتايه   ية لبعض قرى محافظة الدقهلي
ات نسجية      ذها آمعلق إشراف سعيد   / للحصول على تصميمات مبتكرة يمكن تنفي

اهرة،   -.سيد الوتيري، محمد الشربيني بدوي  أطروحة   -.ص ٢٨٨ -. ١٩٩٥الق
    .آلية الفنون التطبيقية، قسم المنسوجات  –جامعة حلوان  –) ماجستير (

  ميت غمر 

دى     ى الحدي ى عل ة     . من ة المحلي ى التنمي غيرة ف ناعات الص ة : دور الص دراس
 –) ماجستير (أطروحة   –.  ١٩٩٨المنصورة ،   –. اجتماعية بمدينة ميت غمر 

  جامعة المنصورة ، آلية اآلداب ، قسم االجتماع 

  

  دنديط  –ميت غمر 

اطى    و المع دد الوسائط لحفظ وعرض       .  محمد السعيد أب وتر متع توظيف الكمبي



٧٢  

ة    : ثقافة المادية بعض عناصر ال / دراسة ميدانية فى إحدى قرى محافظة الدقهلي
. ص ٤٨٦ –.  ٢٠٠٢القاهرة ،  –. إشراف علياء شكرى ، عبد اللطيف الجزار 

ة  – وراة(أطروح وم   –) دآت آلداب والعل ات ل ة البن مس ، آلي ين ش ة ع جامع
          والتربية ، قسم االجتماع

  قرية ميت يعيش  -ميت غمر

د المسيح   حنا نعيم حنا   ارة الشعبية، البيت الريفي        . عب أشغال الخشب في العم
ة           : الطينى ة ميت يعيش مرآز ميت غمر محافظة الدقهلي ة لقري /  دراسة ميداني

ديم  عد ن كرى، أس اء ش راف علي اهرة،  -.إش ة  -.ص٣٠٠ -.١٩٩٥الق أطروح
   .أآاديمية الفنون، المعهد العالى للفنون الشعبية -) ماجستير(

دي       .  حناحنا نعيم   اء المسكن الريفي التقلي د بن ة   -.عادات وتقالي ، ٣س -.الحداث
  .١٧٢-١٦٢ص -) . ١٩٩٦ربيع وصيف (  ١٨-١٧-١٦-١٥، ع ٩-٨مج

  اإلطار الجغرافى
ات الجمع           ى انتشار ملحوظ فى عملي ة إل ة فى الدقهلي تشير الدراسات الميداني

 ١٠: ى تم تناولها بالبحث والبحث الميدانى فى عدة أماآن حيث بلغ عدد المراآز الت
نبالوين   –دآرنس  –بلقاس  –أجا : مراآز هى  ة   –شها   –شربين   –الس  –المطري
ا     –منية النصر  –المنصورة  ميت غمر ، فضًال عن الدراسات التى ارتبطت مادته

دراسة عامة ،  ونالحظ ورود مراآز    ١٥بمنطقة الدقهلية عمومًا ، وشملت وحدها 
ر من د ى أث ا ف روع بعينه دة ف ى ع ادة ف ع م ه حم م في ذى ت ا ال ز أج ل مرآ راسة مث

عبية  ( ة الش ة    –األغني اع االجتماعي اعى واألوض اريخ االجتم رف –الت ا ) الح ، أم
د شهد موضوعات  اس فق رأة : مرآز بلق ة  –الم ة –الحكاي ة الريفي ى ) . الزعام وف

أثور ال      ًا فى الم زًا بحثي ة تمي شعبى الخاص   مرآز السنبالوين احتل موضوع الطفول
ارة     ب موضوعات العم ى جان ة أخرى ، إل ن ناحي ئة م ة ، والتنش ن ناحي ل م بالطف

أما مرآز المنصورة فقد حفل بالجانب األآبر من الدراسات التى  . والدراما الشعبية 
وعات   ت لموض عبية  : تعرض اء الش اء   -األحي ات الغن وق  –جماع رح  –الس مس

رائس  رأة  –الع رة الري –خصوبة الم ةاألس ر  . في ت غم ز مي رد مرآ ين تف ى ح عل
دة    ا ع ن زواي عبية م ناعات الش رف والص ول الح ات ح ثالث دراس ور : ب المنظ

ا المعلومات    –التنموي  ارة الشعبية      –عرض المادة بتكنولوجي . رصد وبحث العم
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اطق   ذه المن ار ه ا   –ولعل اختي ى عمومه بيًا  –يتسق  -ف رى  -نس ع المراآز والق م
س ال    ددها أطل ى ح دى       الت ددها إح ة ، وع ة الدقهلي ى محافظ رى ف ور المص فولكل

ى   ز ، ه ع مراآ ى تس ة ف رون قري ا : وعش ة (أج ل  –الفراق ت العام ر  –مي آف
دى ورة  –) الالون اح  (المنص ر طن دين  –آف المون  –ب ارم  –س ت الص  –) مي

دقا  (السنبالوين  ة    –ح برا قبال اج العز   –ش ة   (ميت غمر    –) ت ور البهاتم ر   –آف آف
ر   –التحقت  –الجنينة (دآرنس  –) العربان(المنزلة  –) آفر محسن – ميت العز آف
ردى ربين  –) الك ة (ش ر الحطي ا  –) آف ة  (طلخ ر الطويل ا -آف اس  –) نش و (بلق اب
اطق   ) . شريف آما تشير النظرة الجفرافية إلى غياب الجمع الميدانى والبحث فى من

  .المنزلة  –أخرى مثل طلخا 

  اإلطار الموضوعى
حاث المأثورات الشعبية فى الدقهلية جانبًا من الموضوعات الرئيسية    غطت أب

ى       ٤٣لألقسام األربعة التى يشملها المجال وبلغت   ة جاءت عل ة نوعي دراسة ميداني
  : النحو التالى 

  عام -الفولكلور 

ة دراسة            ر من ظاهرة فولكلوري يدخل فى إطار الموضوعات التى تناولت أآث
ار      ة الفالحين فى        حسن الخولى  حول اآلث ى ثقاف ة العسكرية عل ة للخدم االجتماعي

اس ز بلق اة   ) ١٩٧٦(مرآ دورة الحي ة ب ادات المرتبط ن الع ًا م ى تمس جانب : ، والت
الوفاة ، فضُال عن العديد من عناصر المعتقدات الشعبية آالطب   –الزواج  -الميالد 

لشعبى آاألمثال الشعبى والسحر والكائنات فوق الطبيعية إلى جانب عناصر األدب ا
ة      أثير الخدم ة تحت ت والعديد والنوادر ، وقد تتبع الباحث تغير الثقافة الشعبية الريفي
ًا     العسكرية من خالل بحث تلك العناصر ، وخلص إلى أن ثقافة الفالحين ليست قالب
ة العسكرية أحد     جامدًا لكنها إذا تعرضت لمؤثرات فهى تعجل بالتغيير، وتعد الخدم

  .تهذه المؤثرا

  المعتقدات والمعارف الشعبية
دات الشعبية هى        ٤شمل قسم المعتقدات  دة جوانب من المعتق : دراسات فى ع

عبى  اء  -الطب الش حر  –األولي ن    –الس ًا م ا حظ ان أآثره اآن ، وآ ور األم فولكل
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  :البحث والجمع الميدانى موضوع الطب الشعبى والعالج 

  الطب الشعبى 

اء       يأتى فى مقدمة دراسات الطب ا لشعبى أطروحة حسن الخولى حول األولي
ة     ) ١٩٨١(والطب الشعبي في الريف والحضر      ه الميداني د جمع مادت دن  ١٠وق م

ين       ١٧و ن ب وم م ة الفي رى بمحافظ الث ق دينتين وث ن م ًال ع ة ، فض ة بالدقهلي قري
س ، أى أن     روع األطل ة ضمن مش ذه المحافظ ة له دن الممثل رى والم ة الق مجموع

ا من حيث الحجم والمالمح        ١٢قرية و  ٢٠الدراسة شملت  ا بينه مدينة تفاوتت فيم
عبيين          الجين الش ى المع وء عل ة الض ت الدراس د ألق ر ، وق ة التحض ة ودرج العام
راض ،     بعض األم ات الخاصة ب ا ، والممارس ون به ى يقوم ة الت واألدوار العالجي

ع البحث وأوضاع الطب الشعبى والصراع ب ة لمجتم ه والخصائص اإليكولوجي ين
ة       ة الطبقي ن الناحي ة م ات العالجي ى الممارس روق ف مى ، والف ب الرس ا . والط آم

داع فى مجال الممارسات          ة حول اإلب رصد حسن الخولى أيضًا فى دراسته التتبعي
عبية  ة الش ن ) ١٩٩٠(العالجي دد م عبيين المتخصصين وع الجين الش ن المع دد م لع

ة فى الوقت     اإلخباريين بعدة قرى بهدف الوقوف على أوضاع ا  لممارسات العالجي
ذا المجال     د       . الحاضر وتلمس جوانب اإلبداع فى ه ار شريف فق د الغف اتن عب ا ف أم

رأة   ة النظر    ) ١٩٩٨(تعرضت للممارسات الشعبية المرتبطة بخصوبة الم من وجه
  .األنثروبولوجية

  السحر

يدخل فى دراسات السحر تقرير ميدانى لمحمد الجوهرى نشره ضمن دراسته  
ام    المو ى ع ادة إل دمع الم اريخ ج ير ت عبية المصرية ، ويش دات الش ى المعتق عة ف س

ذى      ) ١٩٦٤( ة شرباص وال وهى تمثل تقريرًا حول أحد المشتغلين بالسحر فى قري
يعمل باستخدام اآليات القرآنية أساسًا ، ولم يعد أو ربما لم يعرف   –وقتها  –اليزال 

األدوات السحرية ا ارس العمل ب ل أصًال آيف يم م العمي تخدم اس ا يس ة ، آم لتقليدي
ات    تخدام المربع ه اس ى لدي ا تختف حرية ، بينم أداة س ه وصورة الحجاب آ م أم واس

ام    خ  ..السحرية واألشكال والحروف واألرق يم حول السحر       . ال د غن ا بحث محم أم
والذى جمع مادته الميدانية من  ) ١٩٩٦(والعالقات الزوجية فى المجتمعات الريفية 

نبالوين  (ز بالمحافظة عدة مراآ اس   –دآرنس   –شربين   –الس خ ..بلق الج   ) ال د ع فق
  .الموضوع من وجهة النظر األنثروبولوجية 



٧٥  

  األماآن 

اء الشعبية فى     وفى مجال بحث األماآن تطالعنا دراسة محمد غنيم حول األحي
اء شملت   ) ١٩٩٦(مدينة المنصورة  وهى دراسة أنثروبولوجية لمجموعة من األحي

خ..المنصورة  –المجزر  –ر الحوا :  ادات ) ال ا مجموعة الع د رصد من خالله وق
  .والمعتقدات فضًال عن التاريخ الشفاهى لكل منها 

  العادات والتقاليد الشعبية
ا البحث        ر الموضوعات التى تطرق له يعد موضوع العادات والتقاليد من أآث

ملت       ث ش ة ، حي ة الدقهلي ى محافظ دانى ف ة ،  ١٢المي ة نوعي ة   دراس ير بداي ونش
ة،         د فى المنطق ادات والتقالي دخًال لبحث الع ا م لمجموعة من الدراسات التى نعتبره
اعى    وإن لم تتناول الموضوع بشكل مباشر ، حيث غلب عليها مدخل البحث االجتم
أثورات    ، ونعرض لها هنا نظرًا ألهميتها فى المجال وصعوبة الفصل بين بحث الم

ادات والتق عبية وبحث الع ن   الش ر م ى الكثي ا ف اع واألنثروبولوجي م االجتم د وعل الي
ة  ة والميداني داخل التحليلي ث   . الم اطف غي ة ع ات أطروح ذه الدراس ة ه ى مقدم وف

رة   ن الدراسات المبك روى وهى م المجتمع الق اعى ب ر االجتم ول التغي ) ١٩٥٩(ح
ة وعال      ة المادي ا  التى يفيد منها بحث العادات وخاصة فى مجال األسرة ، والثقاف قته

ة  ة للعائل اة االجتماعي روحتين   . بالحي ى أط اف إل ير الكش رأة فيش ال الم ى مج ا ف أم
ى    ا ، األول وى له دور التنم ة وال رأة الريفي ول الم تير  –ح ل  –ماجس لوى الطوي لس

ة   -دآتوراه  –، والثانية ) ١٩٧٩(بمرآز بلقاس  البتهال أبو الحسن بمحافظة الدقهلي
ة       وهناك أيضًا دراست) .  ١٩٩١( ومى للبحوث االجتماعي ان نشرتا عن المرآز الق

لعزت حجازى حول : حول قرية أخطاب ، األول ) ١٩٩٠(والجنائية فى عام واحد 
اعى          اريخ االجتم وك حول الت ك زعل انى لمل ة ، والث األوضاع االجتماعية فى القري

ى        ا البحث فى الدراستين الدراستين عل ذا  لها للقرية نفسها ، و لعل اختالف زواي ه
ًا     ة فولكلوري وع من الدراسات        . النحو يمهد إلى بحث المنطق ذا الن دخل فى ه ا ي آم

ى مصر     ة ف اجى لألسرة الريفي دور اإلنت دوى حول ال ود ب ) ١٩٩٩(أطروحة محم
اجى           ة، والنشاط اإلنت ائلى وأنشطة الفالحين اإلنتاجي ه للقطاع الع والذى يعرض في

اج دور اإلنت ة ، وال ى القري ر الزراعى ف ة غي ين ، والخصائص االجتماعي ى للفالح
ة       . واالقتصادية لهم  ة فى القري ة التقليدي د حول الزعام أما أطروحة محمد عياد عبي

دانى    التطبيق المي ة ب ة األ نثروبولوجي ن الوجه و يبحث الموضوع م المصرية فهه
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اس  ز بلق راء بمرآ ة الزه ى قري ة   . عل ة الميداني ة الدراس ك مجموع د ذل أتى بع م ت ث
عبية المباش ن الظواهر الش د م ى تعرضت للعدي د والت ادات والتقالي ى بحث الع رة ف

  :على النحو التالى 

  عادات دورة الحياة

ات متخصصة    ة خمس دراس ى الدقهلي اة ف ادات دورة الحي ى بحث ع رز ف يب
وة حول           ان علي ى هى أطروحة حن يالد ، الدراسة األول ة الم تناولت معظمها مرحل

ا    عبية وأثره ة الش ل    الثقاف ة للطف ئة االجتماعي ى التنش ة  )١٩٩٤(عل ى دراس ، وه
ة          دوى وهو مدين ين أحدهما ب امى فى مجتمع ة من منظور دين ة مقارن أنثروبولوجي

ة  واستعرضت الدراسة    . القصر بمطروح ، واآلخر قروى وهو ريف مدينة المطري
ة   ه ،       العادات المتعلقة بالتنشئة االجتماعية للطفل بداي ة ب م العناي يالد ث من لحظة الم

أخرة ،        ة المت ى مراحل الطفول ان حت والتسمية ، والسبوع ، والتسنين والفطام والخت
يم حول      . أثر الحكاية الشعبية فى التنشئة    آما تناولت د غن اليتين لمحم الدراستين الت

زواج    ) الجزء األول(عادات الميالد  م عادات ال انى  (ث ان نشرتا  ) الجزء الث ام   اللت ع
ل   ) ١٩٩٦( ة العم تخدام أدل دانيًا باس المرحلتين مي ة ب ادات المرتبط ا الع ع فيهم وتتب

ة         ة ، حيث اتسعت الرقع ة فى المنطق الميدانى ، ومرآزًا على رصد المالمح الثقافي
اس  : الجغرافية لتشمل مراآز  نبالوين   –دآرنس   –بلق ا الدراسة   . شربين   –الس أم

د عسكر     ة فى        الرابعة فهى أطروحة محم ة والتنشئة االجتماعي اول الطفول ذى تن ال
ى  ع الريف يو ) ١٩٩٨(المجتم ة السوس ن الوجه يالد م ة الم ا مرحل د فيه رص

نبالوين      الم بمرآز الس أنثروبولوجية بالتطبيق على قرية واحدة هى قرية طوخ األق
 أما الدراسة األخيرة التى ارتبطت بمرحلة الميالد أيضًا ، فهى لفاتن محمد شريف . 

عبية     دات الش ى المعتق وأم ف اب الت ول إنج ر   ) ٢٠٠٢(ح دة عناص ا ع دت فيه رص
وائم واألرواح    –عوامل إنجاب التوأم فى المجتمع الشعبى   : ميدانية منها  إنجاب الت

ا       –تطهر األم بعد إنجاب التوأم  – د جمعت مادته وأم ، وق اه الت التفاؤل والتشاؤم تج
  .قرية بارامونالميدانية من 

  اعات معينةعادات جم

ة لبحث جماعات العرب        تعرض محمد غنيم ضمن سلسلة دراسته فى الدقهلي
دو بالمحافظة من خالل      ) ٢٠٠١(الرحل  حيث رصد بالبحث الميدانى جماعات الب

كل     زواج وش ادات ال ة وع الحرف البدوي عبية آ ات الش ن الممارس د م جيله للعدي تس
الج باألع   ة والع انى واللهج اء واألغ كن واألزي د   المس ى ، وق انون العرف اب والق ش
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ز   ع مراآ ا طق الجم ربين : ( غطت من ربين -ش زب ش رنس(  -) ع ى ( –) دآ بن
، آما امتدت الدراسة الميدانية أيضًا لتشمل محافظة    ) أبو دشيشة -بلقاس ( –) عبيد

ة   ة والرعى، وأن األسس الديني ين الزراع ة ب اك مزاوج ى أن هن اط وخلص إل دمي
  .تقوم بتحديد األدوار ألفراد تلك الجماعاتواالجتماعية والقبلية 

  السوق

ورة       ات بالمنص وق الخواج ول س ه ح ى بحث ًا ف يم أيض د غن د محم ا يرص آم
ادات      ) ١٩٩٧( ه الع ذى يحطم مى ال ر الرس مى وغي اعى  الرس بط االجتم للض

ة فى      ات االجتماعي ى العالق والعرف فى السوق العربى والسوق الشرقى ، مشيرًا إل
اون    –الصداقة   –الجوار   –الزواج  عالقات: السوق  افس والتع ا يتعرض   . التن آم

ة والطقوس والشعائر المرتبطة      لمظاهر االحتكار والتحكم فى األسعار والقيم الديني
  .بالسوق 

  األدب الشعبى
داع الشعبى         دة أشكال من اإلب ة بع ارتبطت دراسات األدب الشعبى فى الدقهلي

ة الشعبية   األ -الحكايات الشعبية : تدور حول  وال   –غني ى جانب     –الم وادر ، إل الن
األلغاز ،  –األغنية  –دراستين حول األدب الشعبى وطفل الريف من خالل الحكاية 

ى   ة   : األول ة للطفول أثورات الشعبية األدبي رج حول الم د ف وح أحم هى أطروحة فت
ال  أثور     ) ١٩٧٦(واألطف ر الم دت عناص ى رص رة الت ات المبك ن الدراس ى م  وه

د من الممارسات      الش عبى المقدم للطفل آالحكاية واللغز واألغنية ، فضًال عن العدي
ن     ة م ادة الميداني ت الم د جمع دات وق د والمعتق ادات والتقالي ة بالع عبية المرتبط الش

ل         . منطقة السنبالوين  ة فى اإلطار نفسه لمرسى الصباغ حول طف والدراسة الثاني
ًا       الريف وثقافته الشعبية فى وسائل اإلع ئته اجتماعي ك فى تنش ر ذل الم المصرية وأث

رقية ،    ) ١٩٩٩( ى الش ثلهم ف ة وم ن الدقهلي رى م ع ق ن أرب ا م ع مادته ى جم ، والت
تبيانات   : واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى وتمثلت أدوات الجمع فى ثالثة اس

عبى    تبيان القصص الش از  –اس عبية   –األلغ ة الش ة   . األغني ة الدراس ملت بقي وش
شرون راويًا ، وتطرح مجموعة من التوصيات الخاصة بالطفل وثقافته الشعبية ،  ع

أما الدراسات التى تناولت موضوعًا واحدًا فى األدب الشعبى فقد جاءت على النحو  
  : التالى 
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  الحكاية الشعبية

رج حول القصص الشعبى فى       ففى مجال الحكايات تبرز دراسة فتوح أحمد ف
د      والت) ١٩٧٥(الدقهليـة  ى غطت مناطق المنصورة وميت غمر والسنبالوين، وبع

ة سوى نصين     ما يقرب من عشرين عامًا من هذا التاريخ لم يظهر فى مجال الحكاي
بع  ة ست الحسن والس و حكاي افظ األول من شربين وه د الح راهيم عب دانيين الب مي

دعان  ن      ) ١٩٩٥(ج اطر حس ة الش و حكاي اس وه ن بلق انى م م ) . ١٩٩٦(والث ول
ى         تظه عبية ف ة الش ال الحكاي ى مج اديمى ف توى األآ ى المس ة عل ة متعمق ر دراس

  المنطقة 

  األغنية الشعبية

نعم سالم      د الم ا عب أما فى مجال األغنية الشعبية فتبرز دراسة واحدة نهض به
ا  ) منوفية(والتى جمع مادتها من أشمون ) ١٩٩٣(حول األغنية الشعبية الدينية  وأج

ى   وقد تناول ف) . دقهلية( ة إل ة قصيرة   : يها مناسبات آداء األغنية الشعبية الديني أغني
ة   –الموال الدينى  – د أورد      –األغنية القصصية الديني ة ، وق ة الطويل القصة الغنائي

  .نماذج لكل قسم وتصنيفاته الفرعية 

  الموال

ًا          ة آتيب ة بالمحتفظ ات العام رت إدارة العالق وال نش وع الم ار موض ى إط ف
  والذى يحوى نصوصًا من المواويل الشعبية) ١٩٩٥(الجمال بعنونان موال 

  النوادر

عبية   وادر الش وان الن راهيم شعالن بعن ة اب وادر دراس ى موضوع الن رز ف ويب
ا درجة   ) ١٩٩٣(دراسة تاريخية اجتماعية : المصرية وهى أطروحته التى نال عنه

ام  دآتوراه ع فو   ١٩٧٤ال ادر الش اريخى والمص ار الت ا اإلط اقش فيه ادرة ، ون ية للن
ًا       دانى ملحق زء المي مل الج ة ، وش ادرة العربي ة للن ة فني دم دراس ا ق المصرية ، آم

   .ذفتى والسنبالوين والمنصورة : للنوادر من مناطق 

  أدب األطفال

د         وف وح أحم ا أطروحة فت ل تطالعن أثورات الشعبية الخاصة بالطف ى مجال الم
ة واألطف  ة للطفول عبية األدبي أثورات الش رج الم ات ) ١٩٧٦(ال ف ن الدراس وهى م
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أثور    ر الم دت عناص ى رص رة الت ز    المبك ة واللغ ل آالحكاي دم للطف عبى المق الش
د  ادات والتقالي د من الممارسات الشعبية المرتبطة بالع ة ، فضًال عن العدي واألغني

ة فى   . والمعتقدات وقد جمعت المادة الميدانية من منطقة السنبالوين  والدراسة الثاني
ائل اإلعالم      اإلطار  ه الشعبية فى وس نفسه لمرسى الصباغ حول طفل الريف وثقافت

ًا  ئته اجتماعي ى تنش ك ف ر ذل ع ) ١٩٩٩(المصرية وأث ا من أرب ع مادته ى جم ، والت
نهج الوصفى   ى الم ة عل دت الدراس ى الشرقية ، واعتم ثلهم ف ة وم ن الدقهلي رى م ق

تبيانات    ة اس تبيان ال : وتمثلت أدوات الجمع فى ثالث از   –قصص الشعبى   اس  –األلغ
عبية   ة الش ن     . األغني ة م رح مجموع ًا ، وتط رون راوي ة عش ة الدراس ملت بقي وش

  التوصيات الخاصة بالطفل وثقافته الشعبية 

  الفنون الشعبية 
ى        ية الت وعات الرئيس ن الموض ب م دة جوان عبية ع ون الش ال الفن ى مج غط

  : يشملها هذا القطاع على النحو التالى 

  لشعبيةالموسيقى ا

تشمل دراسات الموسيقى الشعبية فى الدقهلية ثالث دراسات بينهما أطروحتان 
ة الشعبية من منظور موسيقى ،            نظم فى جمع ودراسة األغني نهج م تمثالن نواة م

ة    ى المطري راح ف اني األف ول أغ ى ح ة صالح عل ى لفوزي ة )١٩٨٢(األول ، والثاني
ة    ل بالمطري انى العم ول أغ ى ح ب صالح عل ة ) ١٩٨٣(لزين نهج لثالث ول م ، ونق

رتبط بمؤسسة واحدة     : أسباب ، األول  ا م ور   (أن اإلشراف العلمى لهم قسم الفولكل
ة   يقى العربي الى للموس د الع د     ) بالمعه دآتور عب تاذ ال و األس د ه رف واح ل ومش ب

اختيار موضوع واحد وهو األغنية الشعبية ، حيث ارتبطت : الحميد يونس ، الثانى 
ة بأغانى العمل ، ودراسة الخصائص والمقومات         األولى بأغانى راح ، والثاني األف

يقية ،      ة الموس وب والنوت النص والمكت المرتبطة بتلك األغانى مع توثيقها وتدوينها ب
ث  دة    : الثال ة واح دانى بمنطق ع المي ات الجم اط عملي ة (ارتب ز المطري ذه ) . مرآ ه

ه     ر أن ًا ، غي ا منهج ًا ،      العناصر الثالثة تمثل فى مجمله م يكتمل موضوعيًا ومكاني ل
د عامى     ًا عن ا توقف زمني د   ) . ١٩٨٣ – ١٩٨٢(آم ة فهى لمحم ا الدراسة الثالث أم

ة المنصورة          اء والطرب فى شارع صيام بمدين ) ١٩٩٧(غنيم حول جماعات الغن
عبى          ن الش ة الف عبية وماهي ة الش ا لألغني رض فيه ة تع ة أنثروبولوجي ى دراس وه

راح المنصورة وعالق ة وأف يقيين بمدين دم حصرًا للموس المجتمع ، وق يقى ب ة الموس
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  . المنصورة واآلالت الموسيقية وأهم العازفين

  الدراما الشعبية

د ،       ام واح ى ع ا ف ان ظهرت تان نوعيت عبية دراس دراما الش ى بحث ال دخل ف ي
ة استخدام     الدراسة األولى هى أطروحة هانم معوض شهاب عبد الجواد حول فاعلي

دخل فى        مسرح العرائس ال ، وهى ت دى رياض األطف فى تنمية مهارات الصداقة ل
ة       ات التنمي ى عملي عبى ف أثور الش ف الم ار توظي ة  ) . ١٩٩٩(إط ة الثاني والدراس

ادى       لسوزان السعيد حول الهوية آما تعكسها الدراما الشعبية فى فكر الفالح االعتق
اطق     ) ٢٠٠٠( ن من ا م ة فيه ا الميداني ت مادته ى جمع ف  عزب: والت يخ يوس ة الش

  بالمنصورة وقرية إدآو بالشرقية

  التشكيل الشعبى

يبرز فى هذا اإلطار دراستان لباحث واحد هو هانى عبده قتاية ، األولى حول  
عبية  ارف الش ن   ) ١٩٩٥(الزخ رة م ميمات معاص تنباط تص ول اس ة ح ، والثاني

اه الت   ) . ١٩٩٩(الحكاية الشعبية  ان باالتج ة   ورغم أن الدراستين مرتبطت طبيقى لكلي
ى         دارس عل ة التى عكف ال ادة الميداني الفنون التطبيقية ، إال أن ما يهمنا هنا هو الم

  . جمعها من مرآزى المطرية ومنية النصر 

  العمارة الشعبية

ادات  ت بالع ات ، ارتبط الث دراس رز ث عبية تب ارة الش ار العم ى إط وف
ى     ة ، األول ى الدقهلي الح ف اة الف ة بحي دات الخاص ول  :  والمعتق عيد ح وزان الس لس

لحة     اطق المستص ي المن ى ف زل الريف ن    ) ١٩٩٤(المن ين م ة ب ا مقارن ت فيه تناول
ة     ى عزب ل الماضى وه داهما تمث ة إح الجهود الذاتي اطق استصالح األراضى ب من
يكم حيث أقيمت           ة ، واألخرى من الحاضر وهى مزرعة س الشيخ يوسف بالدقهلي

ارة      المنازل بمادة الطفلة ، وعبر الدراس اط العم ل أنم ة بتحلي ة الميدانية قامت الباحث
وارق   ه ، والف ه وبيئت الح واحتياجات اة الف ا عن حي دى تعبيره ة ، وم ة التقليدي الريفي

يم حول       . الموجودة بين التجربيتين وسبابها  ا نع ة فهى للباحث حن أما الدراسة الثاني
دى   زء من دراسته فى    ، وهى ج  ) ١٩٩٥(عادات وتقاليد بناء المسكن الريفى التقلي

ذا الجزء دراسة مجتمع               اول فى ه د تن ل ، وق د قلي ا بع دآتوراه التى سنعرض له ال
ة         ارة التقليدي اط من العم ى ظهور أنم ميت يعيش للكشف عن الظروف التى أدت إل
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نعكس        ة ت ة تقليدي ذا المجتمع من ثقاف لها أبعادها االجتماعية والثقافية ، وما يحمله ه
ار    على شكل المسكن واست ا اختي خدامه ، وآذلك العادات والتقاليد التى تم من خالله
اء  وس البن ان وطق ة . المك ة الثالث ه  –والدراس ار نفس ى اإلط ى  –ف د النب د عب لمحم

ًا  ى أيض كن الريف ول المس كن  ) ١٩٩٨(ح اذج الس ين نم ة ب ا العالق د فيه ، رص
ة    والخبرات اإلنسانية ، متمثلة فى قيم اإلنسان وعاداته ومعتقدات ا رصد طبيع ه ، آم

  .المسكن الريفى وخصائصه ووظائفه والتغيرات التى طرأت عليه عبر الزمان 

  )الحرف الشعبية(الثقافة المادية 
ا ثالث         ة متخصصة من بينه فى مجال الحرف الشعبية خمس دراسات ميداني
غال       ول أش يم ح ا نع ة حن دأها بأطروح ر ، نب ت غم ز مي ة بمرآ ات جامعي أطروح

ى ال ب ف يش الخش ت يع ة مي عبية بقري ارة الش وذج ) ١٩٩٥(عم ل نم ى تمث ، وه
رع آخر من       ا بف الدراسة الميدانية المتخصصة فى مجال الحرف الشعبية وارتباطه
ة         ة والجمالي دالالت الوظيفي ن ال عبية ـ للكشف ع ارة الش و العم كيل وه ون التش فن

دة        ة مجتمع البحث ، وخلصت لع ام لثقاف ا    واالعتقادية فى السياق الع ائج من بينه نت
واب      : بابيك واألب دة والش ارة البيت آاألعم تنوع أشكال األخشاب المستخدمة فى عم

كل          ا الش ل فيه ى يكتم ة حت ائص معين ا بخص كال ، وارتباطه ينات واألش والتراس
ا تكشف األشكال      ا ، آم والمعنى والوظيفة لكى يناسب نمطًا معينًا متضمنًا لكل منه

ة االج تخدمة عن المكان كان المس ة للس يم .تماعي د غن ة فهى لمحم ة الثاني ا الدراس أم
رى       ) ١٩٩٧(حول الحرف والصناعات الشعبية  دة ق ا من ع م جمع مادته ، والتى ت

عبية           رف الش رات الح ق عش ع وتوثي ث بجم ا الباح ام فيه ة ، وق ز بالدقهلي ومراآ
اطف    –الحصير   –األقفاص والسالل    –الطوب  –الفخار (بالمحافظة  القفف والمق

اطير  –الخشب  – خ..الحن ى ) . ال دى الت ى الحدي ة هى أطروحة من والدراسة الثالث
وقد ) ١٩٩٨(تناولت دور الصناعات الصغيرة فى التنمية المحلية بمدينة ميت غمر 

ة الشخصية           تبيان ُطبقت من خالل المقابل تمارة اس ا باستخدام اس قامت بجمع مادته
ددها    ورش ع ن أصحاب ال ة م ًا  ٤٨لعين ائج  مبحوث ن النت ة م ، وخلصت لمجموع

ث أصحاب      ة البح زة لعين ورش والخصائص الممي ة ال اص بمورفولوجي ا خ أهمه
ى صناعة   د عل ورش تعتم ذه ال ى ه م الصناعات ف ورش ، حيث وجدت أن معظ ال

د السعيد       . األدوات المنزلية وتشكيل المعادن  رة هى أطروحة محم والدراسة األخي
ر متعدد الوسائط لحفظ وعرض بعض عناصر    أبو المعاطى حول توظيف الكمبيوت
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ة    ة المادي اول      ) ٢٠٠٢(الثقاف ديط بميت غمر ، تن ة دن ى قري ة ف وهى دراسة ميداني
ددة      -الحصير   –السالل  –األقفاص : فيها حرف  ومجاالت توظيف الوسائط المتع

اج         اول تصميم وإنت ة ، وتن اعى للحرف اليدوي اء االجتم لكل منها ، آما تعرض للبن
ة وعرضها        نظام   ة المادي ددة لحفظ بعض عناصر الثقاف والدراسة . الوسائط المتع

د اهللا حول دور   د عب يد محم د السالم س ة عب ال هى أطروح ذا المج ى ه الخامسة ف
رية        ة المص اعى بالقري راك االجتم ى الح غيرة ف ناعات الص ى ) ١٩٩٠(الص والت
ا   يعرض فيها من مننظور علة االجتماع نماذج من الصناعات الصغ  يرة فى عالقته

ع    ى المجتم ك ف اهر ذل ع المصرى ومظ اعى واالقتصادى للمجتم التطوير االجتم ب
  .الريفى 

  اإلطار الزمنى 
راث الشعبى          دانى فى موضوعات الت ات الجمع المي ى لعملي يشير الخط الزمن
ة            ثالث دراسات فى نهاي دأ ب ة ، ب ور الدقهلي إلى تصاعد مضطرد فى دراسة فولكل

ات   الخمسينات ومنتص بعينات والثمانين ف الستينات ، ثم بدأ الخط التصاعدى فى الس
الى الدراسات    % ٧٤مثلت نسبة   ) دراسة  ٣٠(ليبلغ ذروته فى التسعينات    من إجم

  :الميدانية فى المنطقة ، وقد جاء التصاعد الزمنى على الوجه التالى 

  الخمسينات

  )١٩٦٥ُنشرت (أطروحة عاطف غيث حول التغير االجتماعى :  ١٩٥٩

  

  الستينات 

  عن المشتغلين بالسحر فى قرية شرباص ىمحمد الجوهرتقرير : ١٩٦٤

    آتيب حول موال الجمال أصدرته إدارة العالقات العامة  :١٩٦٥

  السبعينات 

  )١٩٩٣نشرت عام (أطروحة إبراهيم شعالن حول النوادر :  ١٩٧٤

  .دراسة فتوح فرج حول القصص الشعبى فى الدقهلية :  ١٩٧٥
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١٩٧٦  :  

  أطروحة حسن الخولى حول آثار الخدمة العسكرية على الفالحين  

  طفالأطروحة فتوح أحمد فرج حول المأثورات الشعبية األدبية لأل  

  .أطروحة سلوى الطويل حول دور المرأة فى لتنمية الريفية : ١٩٧٩

  الثمانينات

  .أطروحة حسن الخولى حول األولياء والطب الشعبى :  ١٩٨١

  .حة فوزية صالح حول أغاني األفراح فى المطرية أطرو:  ١٩٨٢

  .أطروحة زينب صالح حول أغانى العمل بالمطرية :  ١٩٨٣

  التسعينات

١٩٩٠ :  

  بحث حسن الخولى حول اإلبداع فى مجال الممارسات العالجية   

  الصناعات الصغيرة  أطروحة عبد السالم عبد اهللا حول 

  المرأة الريفية فى التنمية  دور أطروحة ابتهال أبو الحسن حول:  ١٩٩١

  .أطروحة عبد المنعم سالم حول األغنية الشعبية الدينية :  ١٩٩٣

١٩٩٤ :  

  لطفل تنشئة اأطروحة حنان عليوة حول الثقافة الشعبية و 

  نزل الريفي بحث سوزان السعيد يوسف حول الم  

١٩٩٥ :  

  .أطروحة هاني عبده قتايه حول الزخارف والمعلقات النسجية  

  .حة حنا نعيم حول أشغال الخشب في العمارة الشعبية أطرو  

 حول عادات وتقاليد بناء المسكن الريفي التقليدي . بحث حنا نعيم   

  دراسة عزت حجازى عن األوضاع االجتماعية فى قرية أخطاب  
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  دراسة ملك زعلوك حول التاريخ االجتماعى لقرية أخطاب  

  تراث الشعبىبحث سوزان السعيد يوسف حول عسل النحل وال  

  النص الميدانى إلبراهيم عبدالحافظ لحكاية ست الحسن  

١٩٩٦ :  

  دراسة محمد غنيم حول الحرف والصناعات الشعبية  

 دراسة محمد غنيم حول عادات الميالد  

  دراسة محمد غنيم حول عادات الزواج 

 دراسة محمد غنيم حول السحر والعالقات الزوجية  

  لشعبية فى مدينة المنصورة دراسة محمد غنيم حول األحياء ا 

  النص الميدانى إلبراهيم عبد الحافظ لحكاية الشاطر حسن 

١٩٩٧  :  

  دراسة محمد غنيم حول العرب الرحل  

  .دراسة محمد غنيم حول سوق الخواجات  

  اعات الغناء والطرب ادراسة محمد غنيم حول جم 

١٩٩٨  :  

  أطروحة محمد عسكر حول الطفولة والتنشئة االجتماعية  

  حث فاتن عبد الغفار شريف حول ممارسات خصوبة المرأةب 

 الصناعات الصغيرة أطروحة منى على الحديدى حول  

  بحث محمد عبد النبى حول المسكن الريفى  

١٩٩٩  :  

  أطروحة هاني قتاية حول تصميمات معاصرة من الحكايات  

  العرائس أطروحة هانم عبد الجواد حول مسرح  
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 ل الدور اإلنتاجى لألسرة الريفية أطروحة محمود شفيق بدوى حو 

  بحث سوزان السعيد حول الهوية آما تعكسها الدراما الشعبية  

  بحث مرسى الصباغ حول طفل الريف وثقافته الشعبية فى اإلعالم  

  :   ٢١ق

  امة التقليدية فى القرية أطروحة محمد عبيد حول الزع:  ٢٠٠٠ 

٢٠٠٢  :  

  تر لحفظ الثقافة المادية أطروحة محمد السعيد حول توظيف الكمبيو 

  بحث فاتن شريف حول إنجاب التوأم فى المعتقدات الشعبية 

  اإلطار النوعى 
ة            ة األطروحات الجامعي ى غلب ات تشير إل دة بيان ى ع وعى إل يشير اإلطار الن
ات        د جاءت البيان م األبحاث ، وق على غيرها من األوعية ، يليها الكتب المنشورة ث

  :لى النوعية على الوجه التا

  أطروحات ٨        أطروحات الدآتوراة 

  أطروحات ١٢      أطروحات الماجستير 

  أبحاث ٨    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 

  آتب ١٢        الكتب المنشورة 

  تقرير ١          تقارير ميدانية 

  نصان ٢        نصوص ميدانية 

  

  اإلشراف الجامعى
ة فى المنط    ة  يشير الجانب المؤسسى فى اإلشراف على األطروحات الجامعي ق

ى األطروحات     إلى عدة دالالت ، إذا ما تأملنا التوزيع التالى لإلشراف الجامعى عل
:  
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  جامعة القاهرة

 ) دراسات ٣(      اللغة العربية –آلية اآلداب  

 )دراسة واحدة(        اجتماع –آلية اآلداب  

  )دراسة واحدة(  معهد الدراسات والبحوث التربوية  

  جامعة المنصورة

 ت دراسا ٤    آلية اآلداب 

  دراسة واحدة    آلية الزراعة 

  جامعة اإلسكندرية

  دراستان  ٢  أنثروبولوجى -آلية اآلداب  

  دراسة واحدة    الفلسفة –آلية اآلداب  

  جامعة حلوان

  دراستان ٢    فنون تطبيقية 

  أآاديمية الفنون

  دراستان ٢    موسيقى عربية 

  دراسة واحدة    الفنون الشعبية 

  

  جامعة عين شمس

  دراستان ٢  ع  اجتما –آلية البنات  

  جامعة األزهر

  دراسة واحدة. آلية الدراسات اإلنسانية ، قسم اجتماع   

) أقسام االجتماع(يالحظ هنا أن آليات اآلداب فى الجامعات المصرية وبخاصة 
ة     هى صاحبة المبادرة فى بحث المنطقة ، وبخاصة الجامعات ذات الصلة الجغرافي

ى حين ضمت      ٨وحدها  وشملت  ) اإلسكندرية –جامعة المنصورة ( دراسات ، عل
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اهرة وحدها     ر من مجال       ١٣الكليات والمعاهد المتخصصة بالق : أطروحة فى أآث
  التنمية  -األنثروبولوجى  –الموسيقى  -الثقافة المادية  –الفنون التشكيلية 

  نتائج واستخالصات
ى   -١ وع الجغراف ب التن ات    –يتناس م الدراس ن آ ًال ع وعى ، فض  ٤٢(الموض

زال فى     ) ةدراس ًا ، والتى الت مع مكانة المحافظة ضمن قطاع الوجه البحرى عموم
  حاجة للمزيد من البحث والدراسة 

ل          -٢ ة مث ة فى المنطق ى موضوعات مهم م يتطرق إل ات  : بحث المعتقدات ل الكائن
ة   وق الطبيعي الم  –ف وان  –األح ات  -الحي ادن   -النبات ار والمع زمن  –األحج  -ال

  الخ..النظرة إلى العالم  -الطهارة  –الروح  –اد األعد –األلوان 

ة   -٣ ة الحلق ع ودراس تكمال جم ة الس ى حاج ة ف ى المنطق د ف ادات والتقالي بحث الع
اة    ن دورة الحي رة م وت (األخي ادات الم اد   ) ع ة باألعي ادات الخاص ذا الع ، وآ

  الخ..والمناسبات المرتبطة بدورة العام ، وعادات الطعام 

ألدب الشعبى للمتابعة الميدانية للموضوعات التى تمت دراستها يفتقر موضوع ا -٤
ة  : وهى  ة   –الحكاي وال   –األغني ى التطرق       . الم اج بحث األدب الشعبى إل ا يحت آم

ل     تقبلية، مث ات المس ى الدراس رى ف وعات األدب األخ عبية : لموض ير الش  -الس
ة    الشعر الشعبى ، ويالحظ أن آخر    –الفكاهة –األلغــاز  -األمثــال أطروحة جامعي

م تظهر              ة الشعبية ، ول نعم سالم فى األغني د الم ًا لعب ذ عشر سنوات تقريب آانت من
  .دراسات أخرى متعمقة فى المجال بعد هذا التاريخ 

ة    -٥ ى آاف ة ف ع والدراس ى الجم ديث ف ى تح اج إل عبية يحت يقى الش ث الموس بح
ذ    الموضوعات ، حيث لم تشهد دراسات الموسيقى فى المنطقة أبح ًا متخصصة من اث

ة صالح    ١٩٨٣عام  يم     . بعد أطروحتا زينب صالح وفوزي د غن تثناء بحث محم باس
  الذى تناول جماعات الغناء والطرب من الوجهة األنثروبولوجية

ل         -٦ ة ، مث عبية بالدقهلي ون الش اع الفن ى قط الج ف م تع ا ل وعات بأآمله ا موض هن
ك      الخ حيث ل ..الرقص الشعبى و األلعاب ، األزياء  ى تل ابقة إل م تشر الدراسات الس

  . الموضوعات على اإلطالق 

اته           -٧ يم التى غطت دراس د غن ة محم ور الدقهلي احثين فى فولكل يأتى فى مقدمة الب
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وعات  ة موض ناعات   : الميداني رف والص دو والح زواج والب يالد وال ادات الم ع
ذى  وآذا الحال بالنسبة للدآتور ح. والسوق والسحر واألحياء الشعبية  سن الخولى ال

طبق دراسته فى الماجستير والدآتوراه بالدقهلية ، آما نشر دراسات متخصصة فى  
ة  أيضًا    ١٧مدن ، و ١٠التراث الشعبى بالدقهلية اشتملت على مادة ميدانية من  قري

  .األولياء –الطب الشعبى  –العادات والتقاليد : فى موضوعات 

من مجمل الدراسات فى المنطقة وهو  %٥٠تمثل األطروحات الجامعية حوالى  -٨
 فى بحث المنطقة  –الجامعى  –ما يشير إلى الدور المؤسسى 

غ     -٩ ة الخمسينات وبل هناك نكو مطرد فى الدراسات الميدانية بالمنطقة بدأ منذ نهاي
ع المنقضية من         ذروته فى التسعينات ، وقد ظهرت دراستان خالل السنوات األرب

 .٢١ق
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  )دراسات ٧(دميــاط 

  عام -دمياط 

دراسة تصميمات الحديد المطروق والمنفذ فى نوافذ . حامد السيد محمد البذرة  
وأبواب البيوت الشعبية بمحافظة دمياط وبحث إمكانية اإلفادة من هذه 

. إشراف سعد الخادم / التصميمات فى درس أشغال المعادن فى المرحلة الثانوية 
جامعة حلوان ، آلية  –) ماجستير(أطروحة  -.  ١٩٧٦ة القاهر –. ص  ٣٥٠ –

    التربية الفنية

دور حرف الحدادة الشعبية فى تطوير تشكيل الشرائح .حامد السيد محمد البذرة  
المعدنية الرقيقة وإمكانية اإلفادة منها فى تدريس أشغال المعادن بكلية التربية 

أطروحة  -.١٩٨١ القاهرة، -.ن إشراف سعد الخادم ، عبد الرازق سليما/ الفنية 
جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم األشغال الفنية والشعبية –) دآتوراه(

    

دراسة أنثروبولوجية لبعض : العرب الرحل فى مصر .  محمد أحمد غنيم 
عين للدراسات : الجيزة   -. ١ط -.جماعات البدو بمحافظتى الدقهلية ودمياط 

طبعة أخرى عن ( -.ص ٣٣٢ -. ٢٠٠٠االجتماعية، والبحوث اإلنسانية و
وعين للدراسات والنشر،  ١٩٩٧دار المعرفة الجامعية، : اإلسكندرية 

  ). ص٥٣٠

  مدينة دمياط  -دمياط 

المجتمع الحضرى والصناعات الصغيرة .  فؤاد محمد على إبراهيم العواضى 
 - .العدلإشراف أنور عطية / دراسة اجتماعية عن مدينة دمياط : والحرفية

جامعة المنصورة، آلية  –) ماجستير(أطروحة -.ص٤٣٦ -.١٩٩٥المنصورة، 
  . اآلداب، قسم االجتماع

  قرية سيف الدين -الزرقا 

شواهد حية من : الولي الطفل .  محمد الجوهري، سعاد عثمان ، علي المكاوي 
ر أآتوب( ٣ع -.الكتاب السنوي لعلم االجتماع : في  -. الواقع المصري المعاصر

 –. دراسات فى علم الفولكلور : نشر أيضًا فى ( - . ٢٩٩-٢٧٧ص -) . ١٩٨٢



٩٠  

  ١٩٩٢دار المعرفة الجامعية ، : القاهرة  –.  ٣٣٩-٣٢١ص

دراسة ميدانية على : المعتقدات الشعبية والتغير االجتماعى .  على المكاوى 
 - .١٩٨٢القاهرة،  -.إشراف محمد الجوهرى/ قرية سيف الدين بمحافظة دمياط

  .جامعة القاهرة، آلية اآلداب، قسم االجتماع –) ماجستير(أطروحة -.ص٧٢١

  فارسكور 

مشغوالت الشبكية المنتشرة فى منطقة فارسكور و اإلفادة . أمال أسعد عرفات 
منها آخامة بدوية تقليدية يمكن االعتماد عليها فى تثقيف األسر المنتجة فى 

 -. ص  ٢٨٧ –. ازق سليمان إشراف سعد الخادم ، عبد الر/ شمال الدلتا 
جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية،  -)دآتوراه( أطروحة -.  ١٩٨٣القاهرة ، 

  قسم األشغال الفنية والشعبية

  
  اإلطار الجغرافى

دراسة (دمياط : غطت الدراسات ثالث مراآز رئيسة بدمياط هى مراآز 
و ) قدات الشعبيةدراستان جول المعت( و الزرقا ) واحدة حول الحرف الشعبية

، أما الدراسات التى تناولت المحافظة ) دراسة حول مشغوالت الشبكية(فارسكور 
  ) بوجه عام ، فقد بلغت ثالث دراسات حول الحرف وجماعات الغجر

  
  اإلطار الموضوعى

م            دانيًا ، إذ ل ًا مي ًا بحثي م تشهد اهتمام اطق التى ل اط من المن تعد محافظة دمي
ة   ٤( دراسات فقط آان أآثر من نصفها ) ٧(تتجاوز الدراسات بها أطروحات جامعي

ل    )  رب الرح ول الع ات ح الث دراس ب ث ى جان عبية ، إل الحرف الش ًا ب مرتبط
ة        ة دراسات حول بقي ك ، ال توجد أي والمستندات والتغير االجتماعى ، وباستثناء ذل

د واألدب الش       ادات والتقالي ة آالع ور الرئيسية أو الفرعي ون  مجاالت الفولكل عبى وفن
كيل  و   …التش ى النح بعة عل اط الس اث دمي ار الموضوعى ألبح اء اإلط د ج خ وق أل

  :التالى 

   عام. لكلور والف
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يأتى فى إطار بحث عدة ظواهر فولكلورية لموضوع واحد ، آتاب محمد 
، الذى رصد فيه من منظور ) ١٩٩٧(غنيم حول العرب الرحل فى مصر 

من الدقهلية ودمياط ، متناوًال تأثير البيئة جماعات البدو فى آل  –أنثروبولوجى 
على البدو ، ونظم القرابة والزواج ، وآما عرض للثقافة المادية وغير المادية 

المسكن ، والمالبس ، واألغانى ، واللهجة المحلية ، ومصطلحاتها ، : موضحًا 
ف والعالج باألعشاب ، وتناول أيضًا الضبط االجتماعى والقانون العرفى والحر

أن البداوة تمثل نمطًا من أنماط الحياة : الشعبية وخلص إلى عدة نتائج منها 
االقتصادية واالجتماعية المتكاملة ، وتمثل وصفًا اجتماعيًا فى منطقة الدلتا بصفة 
خاصة ، وأن جماعات البدو تنتهج نمط الترحال الموسمى المرتبط بنهاية 

الدينية واالجتماعية والقبلية والعرقية  وأن األسس.. المحاصيل الزراعية وبدايتها 
هى التى تقوم بتحديد األدوار والمكانة وتنظيم الحقوق والواجبات ألفراد تلك 

  .الجماعات 

   المعتقدات الشعبية
فى إطار بحث المعتقدات الشعبية فى دمياط ، تبرز أطروحة على المكاوى 

التى جمع مادتها الميدانية ، و) ١٩٨٢(حول المعتقدات الشعبية والتغير االجتماعى 
من قرية سيف الدين بمرآز الزرقا ، ورصد الدراسة لعشرين موضوعًا حول 

االعتقاد فى : المعتقدات ، وتناولت بشكل مرآز ثالثة معتقدات شعبية رئيسية هى 
األولياء ، والسحر ، والطب الشعبى ، وخلصت إلى ست وثالثين نتيجة 

 علىتغير حدوث: القتها بالتغير ، منها عواستخالص أساس حول المعتقدات و
الشعبية ، حيث تروى الطب الشعبى والسحرى أمام الطب الحديث ،  المعتقدات

وتغير االعتقاد فى األولياء وآراماتهم ، وخلت القرية ممن يفسرون األحالم ، 
ويحملون تراثها االعتقادى وساد العمران وأنارت الكهرباء شوارع القرية 

وأحدث التعليم . مظلمة ، فتغير االعتقاد فى الكائنات فوق الطبيعية وطرقاتها ال
تغيرات فى بعض المعتقدات الخاصة بالنبات والحيوان والزمن والمعادن ، وترتب 
على ذلك تغير فى الدور الوظيفى للمعتقد، واستحدثت وظائف وزالت وظائف 

آل موضوعاتها العشرين ، أخرى ، ولم تشهد المعتقدات الشعبية تغيرًا متماثًال فى 
وإنما اختلفت معدالت التغير باختالف الموضوع ، فقد احتل تغير االعتقاد فى 
األولياء القمة ، على حين شغل تغير المعتقدات السحرية درجة أدنى ، وفى نفس 
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وقدم الباحث تقريرًا ميدانيًا من أطروحته . الوقت فإن التعليم يثبت المعتقد السحرى 
الذى اشترك فيه مع محمد الجوهرى وسعاد ) ١٩٨٢(ولى الطفل ضمن بحث ال

الشيخ : عثمان ، إذ ألقى الضوء على األولياء األطفال فى قرية سيف الدين هم 
عصام ، والشيخ ياسر والشيخة سناء إلى جانب أولياء آخرين من القاهرة سيأتى 

  . ذآرهم فى مكانهم 

  )الحرف( - الثقافة المادية 
الشعبية أربع أطروحات جامعية ثالث منها بإشراف من  شهد مجال الحرف

آلية التربية ، قسم األشغال الفنية والشعبية ، ويعد الباحث حامد البذرة من أوائل 
المهتمين بالحرف فى المنطقة والتى خصص لها أبحاثه فى الماجستير والدآتوراه 

ت الحديد حول حرفة الحدادة فكانت أطروحته األولى من أجل دراسة تصميما
بهذه اإلفادة من هذه ) ١٩٧٦(المطروق والمنفذ فى نوافذ وأبواب البيوت الشعبية 

التصميمات فى درس أشغال المعادن فى مرحلة الثانوية ، وهو االتجاه التربوى فى 
أما بحث الدآتوراه فقد خصصه لرصد دور حرف الحدادة الشعبية فى . األطروحة

، وذلك بهدف إمكانية اإلفادة منها )١٩٨١(لرقيقة تطوير تشكيل الشرائح المعدنية ا
واألطروحة الثالثة ألمال أسعد عرفات . فى تدريس أشغال المعادن بكلية التربية

التى اهتمت برصد حرفة أخرى مرتبطة بالبيئة فى دمياط، إذ تناولت مشغوالت 
الت من تلك المشغو اإلفادة، بهدف )١٩٨٣(نتشرة فى منطقة فارسكور مالشبكية ال

. المنتجة فى شمال الدلتا األسرآخامة تقليدية يمكن االعتماد عليها فى تثقيف 
واألطروحة األخيرة لفؤاد العواضى حول المجتمع الحضرى والصناعات 

العوامل التى أدت إلى  –الصغيرة والحرفية، والذى يبحث من منظور اجتماعى 
والتعرف على الظواهر ترآيز الصناعات الصغيرة والحرفية فى مدينة دمياط ، 

االجتماعية المصاحبة للنشاط الحرفى داخل المدينة ، وتوضيح العالقة بين التصنيع 
والتحضير ، والكشف عن دور المنظمات السياسية والشعبية فى تنمية المشارآة 

  .المجتمعية 

  
  اإلطار الزمنى

ارتبط البعد الزمنى ببحث المنطقة بأول دراسة فى منتصف السبعينات 
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ى نموًا ف -رغم قلة الدراسات عامة  –، على حين شهدت فترة الثمانينات )١٩٧٦(
، غير أن )ثالث أطروحات جامعية وبحث ميدانى(عدد األبحاث الخاصة بالمنطقة 

، على )بحثان فقط(ورًا فى بحث المنطقة عقد التسعينات لم يشهد استمرارًا أو تط
يًا وموضوعيًا خالل عقد عكس معظم المحافظات التى سجلت ارتفاعًا عدد

، منذ أن أصدر  ١٩٩٧التسعينات ومن ثم فقد توقفت الدراسات الميدانية عند عام 
  .أن محمد غنيم آتابه حول البدو الرحل وقد جاء اإلطار الزمنى على النحو التالى 

  سبعينات 

  أطروحة حامد البذرة حول أبواب البيوت الشعبية :  ١٩٧٦

  ثمانينات

  حامد البذرة حول حرف الحدادة الشعبية أطروحة :  ١٩٨١

١٩٨٢  :  

  أطروحة على المكاوى حول المعتقدات والتغير االجتماعى  

  حول الولي الطفل) وآخرون(بحث محمد الجوهري 

  أطروحة أمال عرفات حول مشغوالت الشبكية :  ١٩٨٣

  تسعينات 

  أطروحة فؤاد العواضى حول الصناعات الصغيرة والحرفية:  ١٩٩٥

  )٢٠٠٠و  ١٩٩٧ٌنشر فى (آتاب محمد غنيم حول البدو  : ١٩٩٧

  
  اإلطار النوعى

اهتمامًا باألطروحات  –رغم قلة الدراسات –سجل اإلطار النوعى
، إلى ) الدراسات (األآاديمية التى بلغت خمس أطروحات من مجموع الدراسات 

ومن ثم فقد اختفت أبحاث المؤتمرات حول . جانب آتاب واحد وبحث ميدانى 
وقد جاء . لمنطقة التى لم تشهد مؤتمرًا متخصصًا حول الظواهر الفولكلورية بهاا

  :اإلطار النوعى على النحو التالى 
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  أطروحات ٢      أطروحات الدآتوراة 

 أطروحات ٣    أطروحات الماجستير 

 بحث ١  أبحاث الدوريات والمؤتمرات 

 آتاب ١          الكتب 

  
  نتائج واستخالصات

خطة عملية  إلىمحافظات التى تحتاج تدخل محافظة دمياط ضمن ال )١
لدراستها ميدانيًا فى جميع المجاالت الفولكلورية، وبخاصة العادات 
والتقاليد واألدب الشعبى والفنون الشعبية إذ لم تظهر دراسة أو مقاًال واحدًا 

  .فى هذه المجاالت

عيًا مهمًا لبحث فولكلور تعد أطروحة على المكاوى مدخًال موضو )٢
 إلى، ن موضوعًا حول المعتقدات الشعبيةث تطرق لعشري، حيالمنطقة

جانب آتاب غنيم حول البدو الرحل الذى تطرق لعدة موضوعات 
فولكلورية أيضًا ومن ثم فقد أسهمت الدراستان فى سد بعض النقص فى 

  .التناول الموضوعى لمواد الفولكلور

سة ن هناك حاجة ماإ، فأربع أطروحات حول الحرف الشعبية رغم وجود )٣
، وبخاصة أن الشعبية العديدة فى مجتمع دمياط الستكمال بحث الحرف

  .١٩٩٥آخر دراسة حول الحرف آانت عام 

، المؤسس األآاديمى فى بحث المنطقةهناك غياب ملحوظة للدور  )٤
قاهرة وعين شمس وأآاديمية وبخاصة جامعات اإلسكندرية وال

فى أى  ، إذا أن هذه الجامعات لم تشرف على بحث واحدالفنون
  .ن الظواهر الفولكلورية بالمنطقةم
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  )دراسات ٨(آفر الشيخ 
  قرية الخادمية –مرآز آفر الشيخ 

 - .دراسة فى العديد : آل يبكى على حالة . فى األدب الشعبى . أحمد مرسى 
 - .١٩٩٩عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية، : القاهرة -.١ط

  ص١٥٩

  البرلس -بلطيم 

 - .د الحميد يونسإشراف عب/ األغاني الشعبية فى منطقة البرلس. أحمد مرسى 
جامعة القاهرة، آلية اآلداب، قسم اللغة  -)ماجستير(أطروحة  -.١٩٦٦القاهرة، 
  .  العربية

  قرية الشخلوبة –سيدى سالم 

رقصات زواج الصيادين فى قرية الشخلوبة . عماد الدين عبد العليم حمد  
 – .إشراف هانى أبو جعفر / دراسة تحليلية وميدانية : بمحافظة آفر الشيخ 

أآاديمية الفنون ، المعهد العالى للباليه  –) ماجستير(أطروحة  -.٢٠٠٣القاهرة ، 
  ، قسم تصميم وإخراج باليه 

  فوة

دراسة ميدانية : الفنون النسجية التقليدية بين القديم والمعاصرة . هاني جابر 
في  -.٢٩-١ص - . ١ج -.آفر الشيخ .. على صناعة النسيج اليدوي بمدينة فوة 

 -. ١٩٩٤ديسمبر  ٢٢-١٧تقى القومي للفنون الشعبية وثقافة المستقبل ، المل: 
  . ١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة 

/ الكليم المصري والنسجيات المرسمة وفقًا لألصول الشعبية . عطية إسكندر  
 - )  ماجستير(أطروحة  -.ص ٤٧٠ -. ١٩٩٧القاهرة ،  -.إشراف هاني جابر 
  .المعهد العالي للفنون الشعبية أآاديمية الفنون ،

استلهام تصميمات من الفنون الشعبية من منطقة فوه .  طارق عبد الرحمن أحمد 
القاهرة،  -.إشراف حماد عبد اهللا حماد / تصلح ألقمشة المفروشات األرضية 

آلية الفنون  –جامعة حلوان  –) ماجستير(أطروحة  -.ص ٢١٧ -. ١٩٩٦
  شعبة الغزل والنسيج والتريكو التطبيقية، قسم المنسوجات،
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  اإلطار الجغرافى
مرآز آفر الشيخ : غطى اإلطار الجغرافى لمحافظة قنا أربعة مراآز رئيسية هى 

دراسة واحدة حول (ومرآز سيدى سالم ) دراسة واحدة حول األغنية الشعبية(
مرآز ، ) دراسة حول األغنية الشعبية(، ومرآز بلطيم ) رقصات زواج الصيادين

  )ثالث دراسات حول التشكيل الشعبى و النسيج اليدوى(ة فو

  اإلطار الموضوعى
انعكست قلة الدراسات الميدانية حول آفر الشيخ على التنوع الموضوعى فى   

بحث المنطقة، فاختفت دراسات ميدانية فى قطاعات آاملة فى المأثورات الشعبية 
ومن ثم فلم يتبق سوى  ..آالمعتقدات والعادات الشعبية والحكاية والموسيقى 

مجموعة دراسات فى موضوعات بعينها ، يأتى فى مقدمتها أبحاث أحمد مرسى 
وأربع دراسات حول الرقص والتشكيل والحرف . فى األغنية الشعبية والعديد 

  :جاءت جميعها على النحو التالى 

  األغنية –األدب الشعبى 
مرسى ، األولى هي  عالج موضوع األدب الشعبى دراستان ميدانيتان ألحمد

وقد ). ١٩٩٦( أطروحته في الماجستير حول األغانى الشعبية فى منطقة البرلس
رصد الباحث العديد من المظاهر الشعبية للمنطقة آالزى والزينة واألعياد 

آالميالد ) المناسبات العائلية ( والمواسم وموالد األولياء ، وعادات دورة الحياة 
الموال : ثم  تعرض لبحث األغنية الشعبية وخصائصها .  والختان والزواج والوفاة

القصصى ، األغنية الدينية آأغانى المديح والحج ، أغانى الميالد والختان، أغانى 
ألعاب األطفال ، أغانى الخطبة والزواج ، وعرض لنمازج من البكائيات 

محيطة وخصائصها ووظائفها ، وخلصت الدراسة إلي أن ارتباط اإلقليم بالمدن ال
به آان له تأثير مؤآد في اتجاه األغنية في تلك المدن ، لما تمثله فى حياة الناس من 
قيم وعادات مختلفة ، وأن القيم التي تعبر عنها األغنية الشعبية في منطقة البرلس 
تتشابه مع منطقة المنزلة ، ويرجع ذلك إلي وحدة العادات والتقاليد في المنطقتين ، 

ية الشعبية الوحيد الذي اتضح فيه االختالف في البرلس ، وعما أما أسلوب األغن
يوجد في المنزلة ، فهي األغنية المجرودة التي تشتهر بها القرى التي يغلب عليها 
طابع البدو ، وقد تتبع الباحث األغانى الشعبية في المنطقة بعد أآثر من ثالثين عاما 
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د في قرية الخادمية بمرآز آفر الشيخ تقريبا ، حيث اهتم باألغانى المرتبطة بالعدي
، حيث رصد ) ١٩٩٩(دراسة في العديد :آل يبكى علي حالة : ،من خالل آتابه 

وقدراتها علي  )المعددة (العادات والتقاليد المرتبطة بالوفاة في المنطقة ،ثم تناول 
ق القيام بتلك المهمة ، والطريقة التي تؤدى بها ، ولغة العديد الفنية ، والسيا

اإلجتماعى والثقافى واالقتصادى الذى تدور في فلكه البكائيات ، حيث عرض 
  بالتحليل والتوثيق لمائتين وتسع وعشرين نًصا للعديد 

  الفنون الشعبية 
رصدت أبحاث الفنون الشعبية موضوعات حول الرقص والتشكيل الشعبى   

ياء ، على حين غابت عشرات الموضوعات األخرى آالموسيقى واألز
  : لخ وجاءت الموضوعات علي النحو التالي إ...والعمارة

  الرقص الشعبى 

أطروحة واحدة ظهرت في مجال الرقص الشعبى لعماد الدين عبد العليم ، 
والزى جمع مادتها الميدانية من قرية ) ٢٠٠٣(حول رقصات زواج الصيادين 

ويناتها الشخلوبة بسيدى سالم ،ورصد فيها للعناصر الحرآية للرقصة وتد
   .وارتباطها بالبيئة الشعبية في المنطقة

  التشكيل الشعبى 

عالج موضوع التشكيل الشعبى أطروحة واحدة لطارق عبد الرحمن حول 
وتسعى الدراسة ) . ١٩٩٦(استلهام تصميمات من الفنون الشعبية من منطقة فوة 

ة ، لرصد عناصر من تلك الفنون بهدف توظيفها في أقمشة المفروشات األرضي
االستلهام ورصد عناصر : ومن ثم فان األطروحة ترتبط بأآثر من إتجاه حول 

الفنون الشعبية ، وفضًال عن الجانب التطبيقى الذى تمثل في أقمشة المفروشات 
  األرضية 

  الحرف - الثقافة المادية 
في مجال الحروف الشعبية ارتبطت أبحاث المنطقة بما قدمه هانى جابر من 

فنون النسجية التقليدية ، حيث رصد العناصر اإلبداعية المرتبطة رصد ميداني لل
والتي تعرضت للتغير النمطى في دوالب ) ١٩٩٤(فوة  بحرفة النسيج في منطقة
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العمل التقليدى ،وانصراف الكثير من الحرفيين عن االستمرار في المهنة ، والغلق 
التغيرات والتحول المتواصل للورش والمرسمات ، وعقد الباحث عالقة بين تلك 

االجتماعى ، آما رصد مفهوم المعاصرة والحداثة على التغير في الحرف 
والصناعات التقليدية ، ومفهوم فلسفة اإلنتاج الحديث وأسلوب العمل اآللى ، 
وأثرهما علي الحرف والصناعات التقليدية والبيئة ، وقدم أخيرًا دراسة تحليلية 

بين الماضى والحاضر ، إعدادا لمستقبل الحرف لدور المبدع الشعبى في التوازن 
وقد تتبع هانى جابر موضوع . والصناعات التقليدية والستمرار الثقافة المادية 

النسجيات المرسمة في المنطقة من خالل إشرافه علي أطروحة عطية اسكندر 
والذى ) ١٩٩٧(حول الكليم المصرى والنسجيات المرسمة وفقًا لألصول الشعبية 

يها الباحث العناصر الشعبية المرتبطة بالكليم ومراحل صنعه ، من خالل رصد ف
  .المعايير التي توثق شعبية تلك الحرفة ، التي دخلت عليها الكثير من التغيرات 

  اإلطار الزمني 
وهو ) ١٩٩٦( رصد اإلطار الزمنى بداية البحث الميدانى فى المنطقة عام 

غنية الشعبية ، غير أن التتابع الزمني لم المرتبطه بأطروحة أحمد مرسى حول األ
يشهد أية دراسات خالل الثالثين عامًا التى تلت أطروحة أحمد مرسى، إذ أن أول 
دراسة ميدانية ظهرت بعد ذلك هى البحث الميدانى الذى قدمه هانى جابر عام 

حول الفنون النسجية ليبعها عدة دراسات في التسعينات حول استلهام  ١٩٩٤
الشعبية ، ثم أطروحة عطية اسكندر حول الكليم ، لينتهى عقد التسعينات  العناصر

، فلم تشهد سوى أطروحة عماد  ٢١أما بدايات ق . بكتاب أحمد مرسى حول العديد 
  :عبد العليم حول رقصات زواج الصيادين  وجاء التتابع الزمني علي النحو التالى 

  ستينات

  الشعبية فى البرلس  أطروحة أحمد مرسى حول األغاني:  ١٩٦٦

  تسعينات

  بحث هاني جابر حول الفنون النسجية التقليدية :  ١٩٩٤

  أطروحة طارق عبد الرحمن حول استلهام الفنون الشعبية :  ١٩٩٦

  أطروحة عطية إسكندر حول الكليم المصري :  ١٩٩٧
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  آتاب أحمد مرسى حول العديد :  ١٩٩٩

   ٢١ق

  حول رقصات زواج الصيادين  أطروحة عماد الدين عبد العليم:  ٢٠٠٣

  اإلطار النوعـى
 أطروحات ٤      أطروحات الماجستير 

 أبحاث ١    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 

 آتاب ١            آتب 

  نتائج و استخالصات 
تدخل محافظة آفر الشيخ ضمن المحافظات التى تحتاج إلي تخطيط آامل  -١

ثور الشعبى ، إذ أن لدراستها ميدانيًا  فى جميع المجاالت المرتبطة بالمأ
الدراسات الست التي عرضنا لها قد تناولت جوانب متفرقة في المأثور 

  .الشعبى ، في حاجة الستكمال ميداني وتحليلي 

ارتبط عقد التسعينات بظهور أربع دراسات ميدانية وهو ما يشير إلي اهتمام  - ٢
  .نسبى ببحث المنطقة في تلك الفترة 

سبعينات والثمانينات لم يظهر سوى أطروحة واحدة خالل عقود الستينات وال - ٣
  الحمد مرسى حول األغنية الشعبية ١٩٦٦عام 

: يشير الرصد األآاديمى ببحث المنطقة إلى اهتمام من أآثر من جامعة هى  - ٤
آداب القاهرة ، وآلية الفنون التطبيقية ومعهدى البالية والفنون الشعبية 

  .وبأآاديمية الفنون 

  



١٠٠  

  )دراسة ١٥(الغربيــــة  
  عام -الغربية 

 – ٣٢٧ص  -القصة الشعبية الغنائية فى مجتمع متغير  . إبراهيم عبد الحافظ   
تأليف مجموعة من أساتذة / التراث الشعبى فى عالم متغير : فى  -. ٣٩٨

مرآز البحوث والدراسات االجتماعية ، آلية : القاهرة  -.  ١ط  -. الجامعات 
تقارير بحث التراث الشعبى فى عالم متغير ( –. ٢٠٠٢معة القاهرة، اآلداب ، جا

 ،٢(  

 - .  ١ط -.مالمح التغير فى القصص الشعبى الغنائى . إبراهيم عبد الحافظ رزق  
 –. ص  ٣٨٤ –.  ٢٠٠١مرآز البحوث والدراسات االجتماعية ، : القاهرة

 - ) دآتوراه(أصًال   أطروحة  –) . مشروع بحث التراث والثقافة الشعبية(
  ١٩٩٨المعهد العالي للفنون الشعبية ،  -أآاديمية الفنون 

دراسة فى مالمح : شخصية الفالح المصرى . محمد ابراهيم عبد النبى  
الشخصية المصرية فى عالم : فى  –.  ٢١٨ – ١٧٧ص  –. االستمرار والتغير 

   ١٩٩٩، مطبعة جامعة القاهرة : القاهرة  –. تحرير محمود الكردى / متغير 

  سنباط -زفتى 

دراسة : رقصات الغجر بمدينة سنباط بمحافظة الغربية . عصام عزت مصطفى  
أطروحة  -. ٢٠٠٣القاهرة ،  –. إشراف هانى أبو جعفر / تحليلية ميدانية 

  أآاديمية الفنون ، المعهد العالى للباليه ، قسم تصميم وإخراج باليه –) ماجستير(

  العايشة -زفتى 

تزينيها وتجميلها في الفنون الشعبية مع تطبيق : العروس .  يم عليثريا إبراه 
 -. ١٩٩٤مكتبة مدبولي، : القاهرة  -.على قرية العايشة محافظة الغربية بمصر 

أآاديمية الفنون ، المعهد العالي  –) ماجستير ( أصًال أطروحة  -.ص ٣٥٩
   .للفنون الشعبية 

  

  مسجد وصيف -زفتى 

: فخ التى تصنع من نبات الغاب البلدى فى منطقة الدلتا آالت الن. وداد حامد 
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 –آالت الغاب : فى  -.  ٢ج –.  ١٤-١ص –. دراسة ميدانية وتوثيق متحفى
الهيئة العامة لقصور الثقافة : العريش  –) . ١٩٩٤يوليو  ١٧-١٠(الندوة العلمية

   )نسخة على اآللة الكاتبة محفوظة بمقر أطلس الفولكلور( - . ١٩٩٤، 

  نود سم

أثر الحرف والصناعات الصغرى فى تغيير القرية .  فاروق أحمد مصطفى 
القرية : فى  -. ٢٦٠-٢٣٥ص  -.دراسة للمجتمع القروى بسمنود : المصرية 
: القاهرة  -) .وآخ(تحرير إنعام عبد الجواد / الوقع والمستقبل : المصرية 

  . ١٩٩٦المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، 

  طاطن

الهيئة : القاهرة  -.أدبيات الفولكلور في مولد السيد البدوي .  إبراهيم حلمي 
سلسلة مكتبة الدراسات الشعبية؛ (  -.ص ١٩٤ - . ١٩٩٦العامة لقصور الثقافة، 

٩. (      

الهيئة : القاهرة  - .شيخ وطريقة : السيد أحمد البدوي .  سعيد عبد الفتاح عاشور 
 - ) .١٢٣تاريخ المصريين؛ ( -.ص ٣٠٢ -. ١٩٩٨المصرية العامة للكتاب، 

أعالم ( -. ١٩٦٦طبعة أخرى عن الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، 
      ).  ٥٨العرب؛ 

  ١٩٩٢دار الصحابة للتراث ، : طنطا  –. الموالد . عمرو عبد المنعم  

الهيئة : القاهرة  -.السيد البدوي ودولة الدراويش .  محمد فهمي عبد اللطيف 
سلسلة مكتبة الدراسات الشعبية؛ ( -.ص ١٩٨-. ١٩٩٨امة لقصور الثقافة، الع
٣٠  . (      

  المحلة الكبرى

دراسة موسيقية تحليلية ألغاني الزواج فى بعض قرى مرآز .محمد شبانة 
-.١٩٩٦القاهرة،-.إشراف صفوت آمال،إيزيس فتح اهللا/المحلة الكبرى

   .معهد العالى للفنون الشعبيةأآاديمية الفنون ، ال-) ماجستير(أطروحة -.ص٤٣٠

تغير المعتقدات الشعبية السحرية فى مجتمع محلى مصرى  . منى الفرنوانى 
تأليف مجموعة / التراث الشعبى فى عالم متغير : فى  –.  ٩٠ – ٥٣ص –. 
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مرآز البحوث والدراسات : القاهرة  -.  ١ط  -. من أساتذة الجامعات 
تقارير بحث التراث ( –.  ٢٠٠٢القاهرة، االجتماعية ، آلية اآلداب ، جامعة 

  )٢الشعبى فى عالم متغير ، 

دراسة أنثروبولوجية لتغير المعتقدات الشعبية السحرية فى .  منى الفرنوانى 
إشراف علياء / دراسة ميدانية لمدينة المحلة الكبرى: مجتمع محلى مصرى 

 جامعة عين –) ماجستير(أطروحة -.ص٣٩٠ -.١٩٨٤القاهرة،  -.شكرى
  . شمس، آلية البنات، قسم االجتماع

  األشيط -المحلة الكبرى 

مجلة العلوم  –. الطب الشعبى فى قرية مصرية . زيدان عبد الباقى 
  ٢١٧ – ٢٠٥ص –. ) ١٩٨٢( ٢،ع١٠مج –) . الكويت(االجتماعية 

  

  اإلطار الجغرافى
دمتها   ة  : ارتبطت الدراسات الميدانية بالغربية بأربعة مراآز ، يأتى فى مق مدين

دوى   ٤( طنطا  د الب ، ومرآز  )دراسات حول معتقدات األولياء المرتبطة بالسيد احم
رى   ة الكب يقى       ٤(المحل عبى والموس ب الش حر والط دات الس ول معتق ات ح دراس

ون التشكيل والموسيقى       ٣(، ثم مرآز زفتى  ) الشعبية رقص وفن ، ) دراسات فى ال
منود  ز س ى الحرف  ١(ومرآ ة ف ن ) دراس ًال ع وم  ، فض ة بعم ات المرتبط الدراس

  دراسات فى القصص الشعبى الغنائى والعادات والتقاليد ٣المحافظة ، وتشمل 

  اإلطار الموضوعى
ان         دة مجاالت موضوعية آ ة ع غطت الدراسات الميدانية فى محافظة الغربي
ن          ده م د مول ذى يع دوى ال يد الب ة الس اء ، وبخاص ث األولي ال بح ى مج ا ف أآثره

ز  ات الممي ا   العالم ة طنط ور مدين رى    . ة لفولكل وعات أخ ث موض ب بح ى جان إل
ائى       : متفرقة فى مجاالت  د والقصص الغن ادات والتقالي الطب الشعبى والسحر والع

ا        ذه الموضوعات ومكانته زيين والحرف ، وسنعرض له والرقص والموسيقى والت
  :من الرصد الميدانى على النحو التالى 
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  المعتقدات الشعبية 
ى  ) دراسات   ٤( عتقدات الشعبية حول األولياء بصفة خاصة ترآز بحث الم إل

جانب دراستين فى مجال المعتقدات المرتبطة بالسحر ودراسة أخرى حول الطب      
ا من حيث األهداف ، فالطب          ا بينه داخل فيم ة تت الشعبى ، غير أن المجاالت الثالث

  . والسحر واألولياء ممارسات تهدف إلى مفهوم العالج

  األولياء

دأ االهتمام برصد وتحليل المعتقدات الشعبية المرتبطة باألولياء فى ب
من  - وبخاصة دراسة السيد البدوى والمأثورات الشعبية الخاصة به  -المنطقة

السيد البدوى ودولة الدراويش فى " خالل آتاب فهمى عبد اللطيف المعنون 
ين واالهتمام ويرصد المؤلف مكانة وشهرة السيد البدوى لدى المصري" . مصر 

وآيف روجت األساطير والخوارق ) . ثالث موالد آل سنة ( باحتفاالت مولده 
لشخصيته ، وينتقد المؤلف مظاهر سلوك بعض جماعات الصوفية الذين يصفهم 
بالدراويش ، ويستخدم فى معالجته لموضوعه منهجًا وصفيًا وتسجيليًا لرصد 

ها من حلقات للذآر والحكايات العادات ومظاهر االحتفال بالمولد وما يصاحب
الشعبية ، ورغم النزعة الذاتية فى النقد والتحليل فإن الكتاب يقدم معلومات مهمة 
للباحثين فى الثقافة الشعبية خاصة اتصل اتصل إذ يرصد مواآب االحتفال 
وآرامات السيد ومواعيد االحتفال الثالثة وعالقتها بالتقويم القبطى ، والمعتقدات 

باألحجار ، ثم ينتقل لرصد المأثورات الشعبية الموسيقية والغنائية  المرتبطة
والشعر الصوفى واالبتهاالت والتواشيح ، ويفسر سر تعلق العامة بأدوارها 

أما الكتاب الثانى الذى يتناول . الغنائية وتأثيرها النفسى والوجدانى عليهم 
ن ظهور الكتاب السابق الموضوع نفسه ، فقد ظهر بعد حوالى ثمانية عشر عامًا م

) .  ١٩٦٦( السيد البدوى شيخ وطريقة : ، وهو دراسة سعيد عبد الفتاح عاشور 
حيث تتبع حرآة الصوفية والبعد التاريخى للشخصية آما وردت فى التراث 
العربى ، ثم تناول ألقابه المتعددة وآراماته وعالقاته ببعض الشخصيات المأثورة 

آما رصد فى باب مستقل مولد السيد البدوى . برى آالظاهر بيبرس فاطمة بنت 
ومظاهر االحتفال به والمأثورات الشعبية التى أبدعتها الجماعة الشعبية فى 

أما الدراسية الثالثة فهى لعمرو عبد المنعم الذى يرصد . احتفاالته الثالثة 
م هذه وتختت. ، متناوًال مولد السيد البدوى أيضًا ) ١٩٩٢( موضوع الموالد عامة 
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المجموعة حول السيد البدوى بكتاب إبراهيم حلمى حول أدبيات الفولكلور فى 
، والذى رصد العديد من المأثورات الشعبية )  ١٩٩٦( مولد السيد البدوى 
تعدد ألقابه وآراماته آما وردت فى التراث العربى ، : المرتبطة به، مثل 

فاطمة بنت " وبخاصة حكاية الحكايات الشعبية والقصص الغنائية التى تناولته 
" خضرة الشريفة " والقصة الغنائية " قصة شيخ العرب " وأغنية " برى 

ثم أفرد جزءًا من آتابه لرصد احتفالية . وحكاية السيد البدوى الظاهر بيبرس 
المولد الرجبى ،  –المولد الصغير  –المولد الكبير : مولد السيد البدوى 

آما سجل فى نهاية الدراسة بعض . وضريحة  والمعتقدات المرتبطة بزيارته
ونشير فى نهاية هذا الجزء إلى . المقابالت الميدانية لزوار الضريح أثناء المولد 

المعتقدات . أن بحث األولياء قد ورد أيضًا ضمن أطروحة منى الفرنوانى حول 
  .المرتبطة بالسحر ، والتى سنعرض لها أنفًا 

  الطب الشعبى

د فى مجال الطب الش  دان عب دًا لزي ًا واح ة بحث عبى سجلت الدراسات الميداني
ة       ة األشيط مرآز المحل اول   )  ١٩٨٢( الباقى حول الطب الشعبى فى قري د تن ، وق

الج       ة لع ى القري تخدمة ف عبية المس فات الش عبى والوص الج الش رق وأدوات الع ط
وز ، واألمراض     ونزا ، والل ة  بعض األمراض ، آالصداع ، والرمد ، واألنفل الباطن

وإذا آان البحث قد . ، ومرض البهاق ، وقرحة المعدة ، والعقم ، والجروح والحسد 
وهو ما يفيد الباحث فى مجال     –رصد الثقافة الشعبية للممارسات الطبية فى القرية 

ور  الب         –الفولكل ف الط و تعري ة ه احب الدراس ه ص عى إلي ذى س دف ال ان اله ف
ة للمرضى ، ومن      المتخصصين فى علم االجتماع الطبى   ة االجتماعي ة الثقاف لنوعي

وانى حول    . ثم فان عليه واحب  للطب الشعبى سنعرض له ضمن دراسة ممن الفرن
  .السحر فى الجزء الخاص بعالقة 

ة       ت دراس ب ارتبط ورى للط ب الفولكل ا الجان م ، أم اعى له ير اجتم تبص
د ى رص وانى الت ى الفرن ة من ة بأطروح ى الغربي حرية ف دات الس ر المعتق ت تغي
وجى        رى من منظور أنثروبول ة الكب ة المحل ). ١٩٨٤(المعتقدات السحرية فى مدين

ا      ى جمعه وتعرضت من خالل بحثها لعشرات العناصر الفولكلورية التى عكفت عل
ائل      ن الوس ملها م ا يش حرية وم ة الس اول العملي دأتها بتن ا ، ب ا وتحليله وتوثيقه

م ، وآداء العمل السحرى    واألدوات التى يعتمد عليها ممارسو السحر  فى آداء عمله
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آما رصدت الدراسة ممارسى السحرة من حيث اللقب     . من خالل العزائم السحرية
ى  يخ ( المحل ارس ) ش وع المم ال ( ون اء  –رج ترك  –نس ره ، ) مش ه وعم وديانت

حرية،      دارات الس ابه للق رق اآتش ية ، وط ه األساس ة ، ومهنت ه ، وزي وتعليم
ر ال   ه ، واألج ة    وتخصص ه اإلجتماعي ه ومكانت ل علي د   .. ذى يحص م ترص خ ث ال

ة         ة والمهن ة التعليمي وع والحال ات السن والن للمعتقدين فى السحر وتفسمهم حسب فئ
والموطن ودوافع لجؤهم إلى السحر لتحقيق بعض المطالب أوحل بعض المشكالت  

أخر فى    -التلبيس ( ، لفشل الطرق العادية ، أو بسبب نوعية المشكلة  زواج  الت ..) ال
ة      ا ، ورصدت عالق الخ ، وتناولت الدراسة أغراض الممارسات السحرية ووظائفه
ا   السحر بالنسق الدينى والمعتقدات من حيث عالقته باألولياء والطب الشعبى ، وفيم
احر         ة أو دور الس ائف العالجي ض الوظ ه بع ت تحقيق عبى تناول ب الش يخص الط

ًا ال  ه تبع تالف عالج عبى ، واخ ب ش حر  آطبي ته للس ة ممارس تالف طريق خ
اط          دى ارتب ة م ت الدراس اء تناول ى األولي اد ف حر باألعتق ة الس وبخصوص عالق

دافهما    ث أه ن حي الين م ة ( المج ة  –عالجي ادية  –اجتماعي ى  ) اقتص اء إل وااللتج
بس   ( السحر بعد األولياء ، وآذا وجود أولياء من ذوى القدرات السحرية   عالج التل

ردت من).  د أف ارير بحث  وق ة تق ا ضمن مجموع ًا لبحثه وانى ملخصًا وافي ى الفرن
  ).٢٠٠٢(التراث الشعبى فى عالم متغير 

  العادات والتقاليد
ا آمصدر       اد عليه فى مجال العادات والتقاليد نعرض هنا لدراسة يمكن االعتم
ية        ة لشخص ح التقليدي اعى المالم ور اجتم ن منظ اول م ادات ، إذ تتن ث الع ى بح ف

الح الم وة  الف بر وق دين والص األرض والت ه ب لطة وارتباط ه بالس رى وعالقت ص
الح  ية الف ول شخص ى ح د النب د عب ث محم الل بح ن خ ف ، م ال والتقش االحتم

رى  ر : المص تمرار والتغي ح االس ى مالم ة ف ث ). ١٩٩٩(دراس ع الباح د تتب وق
ة التقشف          د تخاف السلطة وتخلت عن حال م تع عناصر التغير فى الشخصية التى ل

ل  ال معروفة عنها ، غير أن التدين والعمل الجماعى وحب المجاملة والعرفان بالجمي
اقص من         ة والتن ى أن االزدواجي ال تزال من عنصر االستمرار ، ويشير الباحث إل

  .العناصر التى ال تزال تميز ممارسات الفالح المصرى المعاصر

  األدب الشعبى
إلبراهيم عبد الحافظ حول لم يسجل بحث األدب الشعبى سوى أطروحة واحدة 
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ائى      عبى الغن ى القصص الش ر ف ح التغي اهر   ) ١٩٩٨(مالم ة مظ د الدراس وترص
ًا    ين عام دون الصييتة خالل الخمس ه المنش ذى يغني عبى ال ى القصص الش ر ف التغي

ة   ة الغربي ى محافظ ا مصر ، وبخاصة ف ى دلت رة ف م الباحث القصص . األخي وقس
روع     ى ثالث ف داحين   ( امات والمعجزات   قصص الكر : الغنائى ال  –) قصص الم

ية   ل القصص دى ( المواوي ى البل ص المغن اعى   –) قص دينى االجتم ص ال القص
وهى ما خصها الباحث بدراسته ، وصنفها موضوعيًا  ) قصص المنشدين الصيينة (

ر التى   . القصص اإلجتماعى واألخالقى –القصص الدينى : إلى  تناول مظاهر التغي
ؤدين  لحقت بطرق التعلم و ين الم وعرض  . أساليب انتقال المادة القصصية الشعبية ب

رى ،      دى الق ى إح اد ف ة إنش الل وصف ليل ن خ عبية م ات اآلداء للقصة الش لجمالي
وحتى رصد الباحث فى القسم    . والمقارنة بين آداء اثنين من المنشرين لقصة واحدة

ر     ه ، من خالل فت ة  الثانى من دراسته لشواهد التحول فى القصص ذات ل  ( ة زمني قب
وخلص إلى أن هناك فروقًا بين آبار السن وصغار السن    ) أربعين عامًا حتى اآلن 

ا  ) الصيينة ( من رواة القصص الغنائى  االختالف فى طرق    : فى عدة ، وجوه منه
ذهب أدراج   ديم ال ي ًا أن الق ا أيض وظ القصصى ، ومنه ادة، المحف ل الم تعلم وتناق ال

داعات    ل إن إب ه       الرياح ، ب رواة تضيف إلي وبين من ال راد الموه ا خلصت   . األف آم
اء وفق      ى آداء القصص ، ج رواة لقسم السرد ف ى أن استحداث ال الدراسة أيضًا إل
ة           اط القصصية األخرى آرواي بعض األنم أثر القصص ، ب ة وبسبب ت ضرورة فني

ات     ل القصصية والحكاي ه      . السيرة والمواوي د عرض الباحث لملخص أطروحت وق
  ) .٢٠٠٢(جموعة تقارير بحث التراث الشعبى ضمن م

  الفنون الشعبية 
رصدت الدراسات ميدانية فى مجال الفنون الشعبية أربعة أبحاث فى مجاالت    
ذا      ى ه ات ف دد الدراس ة ع م قل زيين ، ورغ ون الت يقى وفن عبى والموس رقص الش ال

ات جامع      الل أطروح ن خ اولهم م م تن د ت ة ق وعات الثالث إن الموض ال ، ف ة المج ي
د        عبية وق يقية الش ق اآلالت الموس ى توثي ق ف ث متعم ب بح ى جان ة ، إل متخصص

  جاءت الدراسات على النحو التالى 

  الرقص الشعبى 

نباط    ة س ) ٢٠٠٣(تبرز هنا أطروحة عصام عزت حول رقصات الغجر بمدين
ة     ة بالمنطق والتى تناول فيها بالرصد الميدانى والتحليل مجموعة الرقصات المعروف
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 .  

  موسيقى الشعبية ال

ة    فى مجال الموسيقى شهد البحث الميدانى أطروحة متخصصة ودراسة توثيقي
، األطروحة لمحمد شبانة ، وهى دراسة موسيقية تحليلية ألغانى الزواج فى مرآز   

ه األغانى المصاحبة          ) .  ١٩٩٦( المحلة  ا تحتوي ى رصد م د عكف الباحث عل وق
ة تختص ب  يم فني ن ق زواج م بات ال نص  لمناس ه ال ا ينطق ب يقى ، وم ب الموس الجان

الموسيقى من دالالت آاشفة لخصائص جانب هام من جوانب اإلبداع فى الموسيقى  
ادات       ن الع ار م ى إط ى ، وف الى الح ياقها االحتف ى س ك ف رية ، وذل عبية المص الش

ددة   ة مح ة بمنطق د المرتبط انى  . والتقالي د رصد الباحث اآلالت المصاحبة ألغ وق
زواج وه ام ال ا ق ا ورصد خصائصها ، آم ام بتوثيقه ة ، وق ا آالت إيقاعي ى معظمه

ا ،         ًا للمناسبة الخاصة به ارة تبع اذج األغانى المخت بالتدوين والتحليل الموسيقى لنم
ة     ر التالي ل العناص مل التحلي د ش زان  : وق اع  –المي رعة   –اإليق احبة   –الس المص

شكل البناء  –درجتا البداية والنهاية  –ى البناء المقام -النماذج اإليقاعية  –اإليقاعية 
ة ألغانى          –المسار اللحنى  – ل لرصد الخصائص الفني م انتق المساحة الصوتية ، ث

ذا الجانب       ائج المرتبطة به ة    . الزواج ، ليستخلص العديد من النت ا الدراسة الثاني أم
طقة الدلتا فهى لوداد حامد حول آالت النفخ التى تصنع من نبات الغاب البلدى فى من

ى :  ق متحف ة وتوثي ة حول ) . ١٩٩٤(دراسة ميداني ة موثق ادة ميداني ه م دمت في وق
ا آلالت  تخدمة وأنواعه ات واألدوات المس اب والخام ناعة آالت الغ اى : ص  –الن

ا    –الستاوية  م جمعه األرغول ، وعرضت لنموذج متحفى لتوثيق هذه االالت التى ت
  . وعة متحف آفر الشرفا ضمن مجم) مسجد وصيف(من مرآز زفتى 

  ) الزينة ( التشكيل الشعبى 

راهيم حول       ا إب ا أطروحة ثري وفى مجال نحت فنون التشكيل الشعبى ، تطالعن
ى      ة بزفت ة العايش روس بقري ل الع زيين وتجمي ول ت ة  ) . ١٩٩٤(ح رص الدراس ت

عادات الزواج فى القرية وتزيين العروس فى الزفاف والصباحية وسبوع الزفاف ، 
لآم ة مث ورة : ا ترصد أدوات الزين ام والن ر الحم اء وحج م ...الكحل والحن خ ، ث إل

تنتقل لمظاهر الزينة متناوله دور الداية فى إعداد العروس وموآب توصيل الشوار   
ذه        د ه ات شعبية تؤآ ال وأغان وحكاي والوشم ، ثم ترصد المأثورات القولية من أمث

عبى  دان الش ى الوج اهرة ف غلها  وتخلص الدرا. الظ رأة هى ش ة الم ى أن زين ة إل س
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ك فهى         د ذل ا بع ًا، أم بته أساس الشاغل ، وارتباط عملية التزيين بفترة العرس ومناس
ل   ات التى تسمح       . مشغولة فى أعمال البيت والحق ة فى االحتفالي اة االجتماعي والحي

  . بالتحرر فى التعبيرات القولية بين الرجال والنساء 

  )حرف( –الثقافة المادية 

ر      اروق مصطفى حول أث رز دراسة ف ة تب فى مجال الحرف الشعبية بالغربي
ى    الحرف والصناعات الصغرى فى تغيير القرية المصرية ، واعتمدت الدراسة عل

ة  ) .  ١٩٩٠(مادة اتنوجرافية تم جمعها من قرى مرآز سمنود  وتناول الباحث حرف
ناعة الكت   ه ، وص اج وزخرفت ناعة الزج واخير ، وص ناعة الف ناعة ص ان ، وص

ة  : وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها . الوبريات والمالبس الجاهزة  أهمي
ة    اء أو الثقاف ى البن ل ف ود خل دم وج ى ، وع ل الزراعى والحرف ين العم ة ب المزاوج
بسبب الحرف ، وارتباط الحرف بالكثير من النظم واألنساق االجتماعية مثل النسق  

ا    األيكولوجى ، والنسق ا ام التى توفره القتصادى ، نظرًا العتمادها على المواد الخ
  .البيئة آالكتان وجريد النخل 

  

  اإلطار الزمنى
ر      ى أواخ دأت ف ة ، ب رة ببحث المنطق دايات مبك ى ب ى إل ار الزمن ير اإلط يش

دوى     يد الب ول الس ف ح د اللطي ى عب د فهم ة محم ات بدراس م )  ١٩٤٨( األربعين ث
ة س    تينات بدراس ًا      منتصف الس دوى أيض يد الب ول الس ور ح اح عاش د الفت عيد عب

ولم تظهر منذ األربعينات حتى مطلع الثمانييات سوى هاتين الدراسين ،  ) . ١٩٩٦(
دان   وقد بدأ االهتمام ببحث المنطقة مرة أخرى خالل عقد الثمانيات بظهور بحث زي

( لسحر  وأطروحة منى الفرنوانى حول ا)  ١٩٨٢( عبد الباقى حول الطب الشعبى 
روس      )  ١٩٨٤ ة الع ول زين راهيم ح ا إب ة ثري د  ) .  ١٩٨٧( وأطروح ا عق أم

بيًا بظهور مجموعة أبحاث وآتب حول           دانى نس ام المي د االهتم التسعينات فقد تزاي
بانة       د ش ( المنطقة ، آما تميز أيضًا بأطروحتين فى مجالى الموسيقى الشعبية لمحم

دالحا  )  ١٩٩٦ راهيم عب ائى إلب هد   ) . ١٩٩٨(فظ والقصص العن م يش ين ل ى ح عل
ع ق   ى مطل دانى ف ام المي عبى    ٢١االهتم رقص الش ول ال دة ح ة واح وى أطروح س

  : وقد جاء التتابع الزمنى للدراسات على النحو التالى ) ٢٠٠٣(لعصام عزت 



١٠٩  

  أربعينات

نشر فى عدة طبعات آخرها (آتاب محمد فهمي عبد اللطيف السيد البدوي :   ١٩٤٨
١٩٩٨(  

  الستينات

 )١٩٩٨نشر أيضًا(آتاب سعيد عبد الفتاح عاشور حول السيد أحمد البدوي :  ١٩٦٦
      

  الثمانينات

  بحث زيدان عبد الباقى حول الطب الشعبى :  ١٩٨٢

١٩٨٤  :  

  أطروحة منى الفرنوانى حول المعتقدات الشعبية السحرية  

  )٢٠٠٢نشر (بحث منى الفرنوانى حول المعتقدات الشعبية السحرية  

    )١٩٩٤نشرت (أطروحة ثريا إبراهيم حول تزيين العروس :  ١٩٨٧

  تسعينات

بحث فاروق أحمد مصطفى حول الحرف والصناعات بسمنود :  ١٩٩٠
  )١٩٩٦ُنشر(

  آتاب عمرو عبد المنعم حول الموالد:  ١٩٩٢

  بحث وداد حامد حول توثيق آالت النفخ :  ١٩٩٤

١٩٩٦   :  

  يآتاب إبراهيم حلمي حول مولد السيد البدو 

  أطروحة محمد شبانة أغاني الزواج فى المحلة الكبرى  

١٩٩٨   :  

نشرت فى (أطروحة إبراهيم عبد الحافظ حول القصص الشعبى الغنائى  
  )٢٠٠١آتاب 
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  )٢٠٠٢نشرت (بحث إبراهيم عبد الحافظ حول القصة الشعبية الغنائية  

  بحث محمد ابراهيم عبد النبى حول شخصية الفالح:  ١٩٩٩

   ٢١ق

  عصام عزت مصطفى حول رقصات الغجر : أطروحة  :  ٢٠٠٣

  اإلطار النوعى
بيًا      ًا نس وعى للدراسات متوازن  ٤ –أبحاث  ٦ –أطروحات   ٥( جاء اإلطار الن

ب  وى    ) . آت ل س م تحف دآتوراه ل توى ال ى مس ة ف ات األآاديمي ر أن الدراس غي
ؤتم    ة بم اًال مرتبط وعى أعم هد الرصد الن م يش ا ل ط ، آم دة فق ة واح رات بأطروح

ذا       بيًا فى ه ر نس وعى فقي متخصصة حول فولكلور المنطقة وهو ما جعل اإلطار الن
  : المجال الذى جاء على النحو التالى 

o أطروحات ١      أطروحات الدآتوراة  

o أطروحات ٤      أطروحات الماجستير  

o أبحاث ٦  أبحاث الدوريات والمؤتمرات  

o آتب ٤            الكتب  

  نتائج واستخالصات
ث المنطق  )١ ن بح اب ع دات  غ ة بالمعتق وعات المرتبط رات الموض ة عش

االت   والعادات والتقاليد الشعبية ، وخاصة موضوعات دورة الحياة واالحتف
آما غابت أيضًا األبحاث المتخصصة فى السيرة الشعبية والحكاية وأشكال  
ال  ى مج د ف ث واح وى بح ر س م يظه ث ل رى ، حي عب األخ األدب الش

  .جال التشكيل الشعبى واأللعاب والحال نفسه فى م. القصص الغنائى

ة        )٢ ة وإن آانت مجموع الدراسات الميداني هناك نمو مطرد فى بحث المنطق
 .قليل جدًا بالنسبة لحجم وأهمية محافظة الغربية 

ة من  )٣ ا ببحث المنطق ى دراسات العلي ون الشعبية ف الى للفن د الع تم المعه اه
ا    زيين  خالل ثالث أطروحات فى مجاالت الموسيقى والقصص الغن ئى والت
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تم قسم        .  رقص ، واه ة بأطروحة واحدة حول ال على حين اهتم معهد البالي
حرية     دات الس ول المعتق دة ح ة واح ات بأطروح ة البن اع بكلي م . االجتم ول

ى          ة ، وعل ث المنطق ًا ببح ة اهتمام ات المتخصص ن الكلي د م ر العدي تظه
  . آاديمية رأسها جامعة طنطا التى تمثل محافظة الغربية من الناحية اال
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  )دراسة ٢٤(المنوفيــــــــة 
  عام -المنوفية 
ة      : تربية الطفل فى الفولكلور فى الريف المصرى    . أميمة منير جادو  ة فى محافظة المنوفي / دراسة حال

د     –) دآتوراه(أطروحة  -.ص ٣٢٩ -. ١٩٩٩القاهرة،  -.إشراف عبد الفتاح جالل  اهرة ، معه ة الق جامع
  . أصول التربيةالدراسات والبحوث التربوية، قسم 

ازى   ار حج د الغف روت عب ى دروس    . ث ا ف ادة منه ة واإلف ة المنوفي ة بمحافظ ارة الريفي اط النج ة أنم دراس
ة     ة اإلعدادي ة بالمرحل ة الفني ادم   / التربي عد الخ راف س اهرة،  -. ص  ٣٠٠ -.إش ة  -.١٩٧٣الق أطروح

  زخرفةحلوان، آلية التربية الفنية ، قسم التصميم وال-جامعة  -)ماجستير(
ا فى       . عائشة محمد على   ة وتطبيقاته السمات الفنية ألسطح األبواب الخشبية الشعبية فى محافظة المنوفي

ب  غال الخش ه  / أش الم عطي ش ، س طفى دروي ر مص راف مني اهرة،  -. ص  ٢٧٤ -.إش  -. ١٩٩٩الق
  تراث الشعبى جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم األشعال الفنية وال –) ماجستير(أطروحة 

المرآز : القاهرة -.الواقع والمستقبل: تأثير وسائل اإلعالم فى القرية المصرية. عبد الفتاح عبد النبى  
   .١٩٩٤القومى للبحوث االجتماعية، 

وفيين        . على إبراهيم محمد الدسوقى  د المن زواج عن ا فى أغاني ال ة وأثره إشراف  / المتغيرات االجتماعي
اه  -.نبيلة إبراهيم ة       -)ماجستير (أطروحة   -.مج ٢ -.١٩٨١رة، الق ة اآلداب، قسم اللغ اهرة، آلي ة الق جامع

  .العربية
ل   وزى العنتي ة . ف ة الدارج عبية واألغني ة الش ـة -.األغني ـون الشعبيـ ر (٥، ع٢س -.الفن  -).١٩٦٨فبراي

  .  ٤٣-٣٧ص
اء الشعبية بمحافظة المنوفي       .  ماجدة إبراهيم األسود  ة لألزي ة تطبيقي ليمان،    / ةدراسة فني ة س إشراف آفاي

ة االقتصاد     –) ماجستير(أطروحة  -.ص ٣٨٤ -. ١٩٩٤المنوفية،  -.علياء شكري  ة ، آلي جامعة المنوفي
            . المنزلي، قسم المالبس والنسيج 

اد   ة  . مصطفى ج ادة الفولكلوري ة الصوتية  : تصنيف الم ادة الفولكلوري ة لوضع خطة لتصنيف الم محاول
الفنون الشعبية : الملتقى القومى للفنون الشعبية: فى  -. ٤١-١، ص٥مج -.ن الشعبية بمرآز دراسات الفنو

    .١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة -.١٩٩٤ديسمبر ٢٢-١٧وثقافة المستقبل، 
ة   –آالت الغاب  : فى   -.  ٢ج –.  ٣٦-١ص –. األرغول . يسرية مصطفى   دوة العلمي و   ١٧-١٠(الن يولي

ة ،  : ش العري –) . ١٩٩٤ ر       ( -. ١٩٩٤الهيئة العامة لقصور الثقاف ة محفوظة بمق ة الكاتب ى اآلل نسخة عل
  )أطلس الفولكلور

  أشمون
ة  : األغنية الشعبية الدينية . عبد المنعم عبد العزيز سالم  جمع ودراسة فى بعض قرى مرآز أشمون منوفي

ة    ا دقهلي ز أج رى مرآ ى  / وبعض ق ى مرس د عل راف أحم اهرة ،  -.إش ج ٢ -. ١٩٩٣الق ة  -.م أطروح
  . جامعة القاهرة ، آلية اآلداب ، قسم اللغة العربية -) دآتوراه(
وي   ل العيس ى آام عبي   .  من كيلي الش اء التش ي البن ة ف رى  : الخصائص الجمالي بعض ق ة ل ة ميداني دراس

ال    / محافظة المنوفية ، مرآز أشمون  ابر، صفوت آم اهرة،   -.إشراف هاني ج  -.ص ٣٧٥ -. ١٩٩٦الق
    .أآاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون الشعبية  -) ماجستير ( روحة أط

  ساقية أبو شعرة  -أشمون 
رحيم شلبي       د ال ز عب د العزي و شعرة إلخراج          .  هبا عب ة أب راث الشعبي للحرف النسجية بقري دراسة الت

ار سعيد   / تصميمات معاصرة  اهرة،   -.إشراف سعيد علي الوتيري، علي عبد الغف ص ١٨٤ -. ١٩٩٧الق
  .جامعة حلوان، آلية الفنون التطبيقية، قسم المنسوجات –) ماجستير(أطروحة  -.
يد دسوقى   ال س د الع ال عب ل  .من دخل لعم عرة آم و ش اقية أب ة س ود بقري وبرى المعق رى ال يج الحري النس

ود      " / فى مجال األسر المنتجة"مكمالت مبتكرة للزى  ليمان محم اد سعيد ، س د رش  ٢٣٣ -.إشراف محم
اهرة،  -. ص  ة  -. ١٩٩٤الق تير(أطروح االت  –) ماجس م المج ة ، قس ة الفني ة التربي وان ، آلي ة حل جامع

  الفنية التطبيقية
  زاوية جروان –الباجور 
 -.١٩٩٦الهيئة العامة لقصور الثقافة، : القاهرة -..إبداعية األداء فى السيرة الشعبية. محمد حافظ دياب 

  ج ٢ –) . ٨؛  ٧مكتبة الدراسات الشعبية (
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  برآة السبع
جمع ميدانى ودراسة  : األغنية الشعبية فى قرى مرآز برآة السبع ، محافظة المنوفية .  زينب صالح على 

أطروحة   -.ص ٦٨٥ -. ١٩٩٣القاهرة ،  -.إشراف صفوت آمال ، فتحى الصنفاوى / تحليلية لموسيقاها 
  .قى العربية ، قسم النظريات والتأليف أآاديمية الفنون ، المعهد العالى للموسي –) دآتوراه(
اهرة   -.التراث الشعبى وأغانى الطفولة .  زينب صالح على  ل ،     : الق ة والطف ومى للثقاف  ١٩٩٦المرآز الق
  .ص ٣٢ -.

  تــال
آالت : فى  - .  ١ج –.  ٣٢-١ص –. آلة السمسمية فى الموسيقى الشعبية المصرية . أشرف عوض اهللا 

 -. ١٩٩٤الهيئة العامة لقصور الثقافة ، : العريش  –) . ١٩٩٤يوليو  ١٧- ١٠(الندوة العلمية –الغاب 
   )نسخة على اآللة الكاتبة محفوظة بمقر أطلس الفولكلور(
  دنشواى -الشهداء 
 - ) .١٩٩٣مارس / ١٩٩٢ديسمبر (٣٨/٣٩ع - .الفنون الشعبية  - .أبراج الحمام .  أمل بسيوني عطية 

   . ٧٩-٧٣ص
  ورةزاوية الناع –الشهداء 
وانى   ى الفرن ة  .من ى الدراسات األنثروبولوجي ة ف ى : الصور الفوتوغرافي ة ألدوات وأوان ة تطبيقي دراس

ة   : فى  –.  ٣٨٢ – ٣٣٥صـ  –. الطعام فى قرية مصرية  ة االجتماعي قضايا الموضوع   : األنثروبولوجي
  .  ٢٠٠٣، ] مطبعة العمرانية: [القاهرة  –. والمنهج 

   آفر األآرم -قويسنا 
أثورات الشعبية     .  )عرض(أحالم أبو زيد   ون الشعبية    –. الموت فى الم اير ( ٣٥/٣٦ع –. الفن ة  / ين يوني

   ١٣٩ - ١٣٨ص  –) . ١٩٩٢
د .  سميح شعالن  ـم . العدي انى الحزن واألل ة  –. أغ ص  –) . ١٩٩٥صيف ( ٩/١٠، ع٥مج –. الحداث

٢٠٠ – ١٨٩   .  
انية ،   : القاهرة  – .الموت فىالمأثورات الشعبية . سميح شعالن   .  ٢٠٠٠عين للدراسات والبحوث اإلنس

  ١٩٩١أآاديمية الفنون، المعهد العالى للفنون الشعبية ،  –) ماجستير(أصًال أطروحة  –. ص ٣٥١ –
العقم          .سميح شعالن    ها الممارسات الشعبية الخاصة ب ا تعكس ة اإلنجاب آم بعض    : قيم ة ل دراسة ميداني

ون الشعبية     : في   -. ٣١-١ص ، ٣مج -.منوفية  –األآرم  مالمح التغير في قرية آفر ومي للفن الملتقى الق
ة ،   : القاهرة  -. ١٩٩٤ديسمبر  ٢٢-١٧الفنون الشعبية وثقافة المستقبل ،  -. ى للثقاف  ١٩٩٤المجلس األعل
 .    

  ميت بره -قويسنا 
ة     أنماط التراث الشعبى المتصلة بالمشكلة السكانية ف     .  عبد اهللا مصطفى لؤلؤ  ى مصر مع دراسة ميداني

ريتين   ريتين مص وهرى  / لق د الج راف محم اهرة،  -.إش ة -.ص٥٠٥ -.١٩٨٣الق تير(أطروح  –) ماجس
  . جامعة القاهرة، آلية اآلداب، قسم االجتماع

  

  اإلطار الجغرافى
زى    دمتها مرآ ى مق أتى ف ة ي ز بالمنوفي ة مراآ ات ثماني نا : غطت الدراس ول (قويس ات ح خمس دراس

اة  عادات دورة ة والتشكيل الشعبى والحرف       (، وأشمون  ) الحي ع دراسات حول األغني م مرآزى   ) أرب ، ث
ام (و الشهداء ) دراستان حول األغنية الشعبية(برآة السبع  م  ) دراستان حول أدوات الطعام وأبراج الحم ، ث

يقية دراسة واحدة حول اآلالت امو  (، وتال ) دراسة واحدة حول السيرة الشعبية(مرآزى الباجور  ذا  ) . س ه
ور   : حول (فضًال عن الدراسات التى غطت المحافظة بوجه عام ، وبلغت تسع دراسات  األرشيف والفولكل

  )واإلعالم وعادات الميالد واألغنية الشعبية واألزياء والموسيقى والحرف الشعبية
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  اإلطار الموضوعى
ين اختفت مجاالت أخرى بأآملها ، إذ تنوعت األبحاث الميدانية في المنوفية في مجاالت بعينها ، على ح

ترصد البيانات دراستين في إطار الدراسات العامة للفولكلور حول األرشيف و الفلولكلور اإلعالم ، على 
أما العادات والتقاليد فقد ارتبطت . حين لم تسجل دراسات مباشرة في موضوعات المعتقدات الشعبية 

وفي مجال األدب الشعبي انحصرت الدراسات . عادات الموت بالممارسات الخاصة بالتنشئة والميالد و
حول السيرة واألغنية والعديد ، على حين تنوعت موضوعات الفنون الشعبية بين أبحاث الموسيقى 

وجاء اإلطار . واألزياء والعمارة ، وحفلت الثقافة المادية بخمس  دراسات حول الحرف وأدوات الطعام 
  :حو التالي النوعي في آل مجال على الن

  عام  –الفولكور 
ة المصرية    )  ١٩٩٤( تناول عبد الفتاح عبد النبي  في دراسته حول تأثير وسائل اإلعالم في القري

ا    راغ     : ، عدة محاور ، آان ما يخص الجانب الفولكلوري منها خالصة مفاده ات الف ائل تمضية أوق أن وس
دوديتها  – ى مح ن مختل –عل رويين م اة الق بة لحي أثير بالنس ل ت د اختلفت بفع ين ، ق ن الجنس ار م ف األعم

ام        اهي ، وتقلص االهتم ردد عل المق وسائل اإلعالم ، فحلت مشاهدة التليفزيون بديًال لجلسات السمر أو الت
ة     روابط االجتماعي بحلقات الذآر واإلنشاء أو الغناء الشعبي ، مما يضاعف من الميل إلى الفردية وتفكيك ال

ريتين أخرتين          ، وقد ُأجريت الدر ا ، وق ابعتين لمحافظة المني رى الصعيد ت ريتين من ق اسة الميدانية على ق
  .من قرى محافظة المنوفية 

  أرشيف الفولكلور 
ة  ادة الفولكلوري ه حول تصنيف الم اد بحث دم مصطفى ج ة لوضع خطة )  ١٩٩٤( ق و محاول وه

ون الشع   ود      لتصنيف المادة الفولكلورية الصوتية بمرآز دراسات الفن ة تع اذج ميداني بية ، حيث استعان بنم
ى         )  ١٩٦٣( لعام  واد المرآز عل ه في أرشفة م تعانة ب ، وقام بوضعها في إطار منهجي رقمي يمكن اإلس

  .اختالف أنواعها ، وقد استعان في ذلك بالمناهج العالمية المتيعة في توثيق المعلومات واسترجاعها
  دورة الحياة  –العادات والتقاليد 

ب الث       أرت يالد ث وع الم الج موض د ع اة ، وق يالد والوف د بموضوعي الم ادات والتقالي ث الع ط بح
ة مرآز أصحابها              ة اتجاهات بحثي ة شكلت ثالث رات متعاقب ة ، في فت دراسات ميدانية في محافظة المنوفي

ذي تن        ؤ ال د اهللا مصطفى لؤل ة لعب اول في  على ممارسات اإلنجاب والتنشئة الخاصة بالطفل ، وآانت البداي
ة   )  ١٩٨٤( أطروحته أنماط التراث الشعبي المتصلة بالمشكلة السكانية  ة بقري حيث ارتبطت مادته الميداني

كانية ، من خالل            ة للمشكلة الس اد الحقيقي ي الكشف عن األبع ًا يساعد ف دخًال ثقافي ي م د تبن رة ، وق ميت ب
ة ،   راث       دراسة محددات السلوك اإلنجابي ، وخاصة المحددات الثقافي ل في رصد بعض عناصر الت ويتمث

دات       اة ومعتق ادات دورة الحي اب آع ن اإلنج د م ى مزي ة إل ية الدافع ل الرئيس ن العوام د م ي تع عبي الت الش
عبي    اب وبعض عناصر األدب الش ة بعض العناصر     . اإلنج ا هيمن ائج ، منه دة نت ة لع وخلصت الدراس

اء بالممارسات المرتبطة       الثقافية التي تحدد السلوك اإلنجابي لمجتمع البحث ،      الزواج المبكر ، واالحتف آ
ة باإلنجاب            ال المتعلق ة الطب الشعبي ، وانتشار األغاني واألمث ذا فاعلي . بالزواج والعقم والمشاهرة ، وآ

وأعقب تلك الدراسة بعد عشر سنوات بحث سميح شعالن ، الذي اهتم برصد الممارسات الشعبية الخاصة    
دة عناصر حول          من من)  ١٩٩٤( بالعقم  داني من دراسته ع : ظور فولكلوري وقد رصد في الجانب المي

الجنين ونوعه     –ممارسات العقم  ة    –الخالص   –األحالم المبشرة ب موت   –المشاهرة   –استرضاء القرين
ال  ال  –األطف رافين   . مرض األطف وء للع ة واللج ديني واألدعي عبية بالتوسل ال ات الش وارتبطت الممارس

أما الدراسة الثالثة والمرتبطة بالطفل أيضًا فقد جاءت بعد خمس سنوات من بحث سميح     . عبي والطب الش
ور في الريف المصري              ل في الفولكل ة الطف ة جادو حول تربي ) .  ١٩٩٩( شعالن ، وهي أطروحة أميم

يم األلعاب واألغاني الشعبي            تم بوضع تصور لتقس وي اه ل من منظور ترب ة واتجهت الدراسة لبحث الطف
ة التي تساهم     تقسيمًا تربويًا وفق األهداف التعليمية والنمائية ، وآذلك جمع المنظومات التعليمية الفولكلوري
ل              ة الطف ي تربي رة ف دور األس ا عرضت ل الم آم ق والك وب النط الج عي ل وع وي للطف و اللغ ي النم ف

ور ال         وي في فولكل ذا المضمون الترب ور المصري ، وآ ل من خالل بحث     وخصائص نموه في الفولكل طف
ه أطروحة      . المضمون التربوي لأللعاب والفكاهة واألغاني والحواديت  ردت ب د تف اة ، فق أما موضوع الوف
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عبية   أثورات الش وت والم ول الم عالن ح ميح ش ة )  ١٩٩١( س االت الجنائزي ا االحتف د فيه ي رص والت
اة  ومظاهرها والمالمح الخاصة ببناء القبر ، ثم عرض للمأثورات القولي دب   (ة المتعلقة بالوف د والن ) . العدي

ل وتفسير عادات الموت من خالل             ام الباحث بتحلي رم ، حيث ق ر األآ وارتبطت المادة الميدانية بقرية آف
ا ، والكشف عن العوامل التي              رات التي تطرأ عليه ع التغي ه ، فضًال عن تتب السياق الثقافي الذي تدور في

ى        تدفع نحو هذا التغير ، أو تدعو  ة حت ذ مصر القديم ادات من ك الع إلى استقرار واستمرار بعض مالمح تل
ال               ى الخي ة عل ة الزراعي أثير البيئ ق بسلوك الميت وت ا هو متعل ا م ائج منه دة نت اليوم وخلصت الدراسة لع

ادات     . الشعبي ، حيث تستقي األحالم المنبئة بالموت رموزها من ذات البيئة  ى أن بعض الع آما خلصت إل
ا تتصف     والطقو رة، آم ة المتغي س المرتبطة بالموت تتصف بالدينامية تبعا لما تفرضه عليها طبيعة الوظيف

د عرضًا               و زي دمت أحالم أب ة وق تها مع جذورها المصرية القديم ات ممارس ادات والطقوس بثب بعض الع
ام    عبية ع ون الش ة الفن ة بمجل د      ١٩٩٢لألطروح من المجل ا ض ر له ًا آخ ث عرض دم الباح ا ق األول ، آم

  ) . ١٣٠الدراسة رقم ( للفولكلور العربي 
  األدب الشعبى  

عبية          يرة الش ي الس ية ه وعات رئيس الث موض عبي ث ي األدب الش ة ف ات الميداني ت الدراس تناول
ى النحو               ة الشعبية ، جاءت عل ا في مجال األغني ان أغلبه واألغنية والعديد ، من خالل خمس دراسات آ

  :التالي 
  السيرة الشعبية 

عبية         ت يرة الش ي الس ة األداء ف ول إبداعي ته ح اب بدراس افظ دي د ح رد محم   ف
اجور ، حيث يعرض           )  ١٩٩٦(  ة جروان بالب ة من زاوي ا الميداني والتي قدمها في جزئين ، وجمع مادته

ذا     ي ه ؤدين ف ام برصد صورة الم م ق عبية ، ث يرة الش رح عروض الس اره مس ع باعتب ك المجتم ة ل لطبيع
ل لدراسة    . تمثل مرآبًا من خصائصهم الشخصية وقدراتهم الفنية وسماتهم النفسية  المجتمع ، والتي  م أنتق ث

ر        ؤدين ، عب ن الم ا م ى جمعه ف عل ي عك ات الت ي الرواي دى ف ا تتب عبية ، آم يرة الش ات نص الس جمالي
ة  ة والسردية والقيمي ة والبالغي توياتها اللغوي با. مس وره ومناس م عرض لموقف األداء من حيث جمه ته ث

ورآز الجزء األخير من الدراسة على مفهوم التلقي وبنيته . وحيزه المكاني والبرنامج الزمني الذي يحتويه 
  .والديناميات المؤثرة فيه 

  األغنية الشعبية 

ات      تينات والثمانين ود الس ي عق ات ف الث دراس ى ث ة عل ي المنوفي عبية ف ة الش تمل بحث األغني اش
وزي   ى بحث ف عينات ، األول ة   والتس ة الدارج عبية واألغني ة الش ول األغني ل ح ، ) ١٩٦٨( العنتي

ة           أليف األغني ا وت نظم واللحن فيه ين ال ة ب عرض فيه ألنواع األغنية الشعبية وخصائصها والعالق
. وانتشارها ، وقدم ضمن تحليله نماذج من أغاني حمل المياه وأغاني الطحن وأغاني جمع القطن    

ا في     أما الدراسة الثانية فهي أطروح ة وأثره رات االجتماعي ة على الدسوقى التي تناول فيها المتغي
ة الشعبية    )  ١٩٨١( أغاني الزواج عند المنوفيين  ، والدراسة الثالثة تناولت قطاعًا آخر من األغني

ة     عبية الديني ة الش ول األغني الم ح نعم س د الم ة عب الل أطروح ن خ   م
ل    ، والذي قدم فيها دراسة تحليلية لأل)  ١٩٩٣(  اهللا بمث رتبط ب : غنية الدينية ،بدأها باألغانى التي ت

م األغانى المرتبطة بالرسول         اهللا ، وأغاني التصوف ، ث ل  ) صلى ( أغاني التوسل ب التوسل  : مث
ة  يرة النبوي النبي والس ل . ب الحين مث ة بالص انى المرتبط د األغ ا رص اء : آم ت واألولي آل البي

اريخ        والمريدين ، ثم أغاني القصص الديني تلهام الت اء وقصص اس اعى وأقاصيص األنبي واالجتم
رز أطروحة زينب صالح        . والتراث اإلسالمى  ة الشعبية أيضًا ، تب وفي إطار جمع وبحث األغني

  :التي جمعت فيها األغنية من منظور موسيقى سنعرض له بعد قليل 
  العديد 

موضوع العديد ، حيث قدم تحليًال لنصوص  ) ١٩٩١( أغانى الحزن واأللم : تناول سميح شعالن في دراسته 
العديد ، والقائمات بالعديد وأوقات األداء وطريقته ، آما عرض لنماذج مختلفة من العديد  آعديد اليتامى ، 
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وعديد األرملة على زوجها ، وعديد األم على ابنها، والعديد على الصبية والعديد على األب واألم ، 
  .ض ، والعديد على القتيل والعديد الخاص بالقبر والمر

  الفنون الشعبية 

بع  ون التشكيل الشعبى من خالل س يقى وفن ى موضوعى الموس ون الشعبى عل اقتصر بحث الفن
  :دراسات متنوعة في اآلالت الموسيقية واألغانى واألزياء والعمارة ، جاءت على النحو التالي 

  الموسيقى الشعبية 

أر  عبية ب يقى الش اث الموس دمهما  ارتبطت أبح يقية ، ق ول اآلالت الموس ا ح ين منه ات اثن بع دراس
ام   البحث األول ألشرف عوض اهللا    .  ١٩٩٤أصحابهما ضمن الندوة العلمية حول آالت الغاب بالعريش ع

ي    يقية الت ات الموس ة والمقام اريخ اآلل ه ت اول في عبية المصرية ، تن يقى الش ي الموس مية ف ة السمس حول آل
اطر     . تبطة بها مع التوثيق بالنوتة الموسيقية تؤديها والمناسبات المر ة من شبين القن وقد جمع مادته الميداني

ة         . بالقليوبية ومرآز تال بالمنوفية  أما الدراسة الثانية في بحث آالت الغاب فهى ليسرية مصطفى حول آل
ة حول األدوات  ارين بالمنوفي د األخب ة من أح ا الميداني ع مادته د قامت بجم ي األرغول ، وق تخدمة ف المس

ا              دوين الموسيقى له ة مع الت ى اآلل ؤداة عل اذج من االغانى الم دمت نم م ق . صناعة األرغول وأنواعها ، ث
ة           رى مرآز برآ ة الشعبية فى ق ى حول األغني وفى مجال األغنية الشعبية تبرز أطروحة زينب صالح عل

يقية المس     ) .  ١٩٩٣( السبع  ة أيضًا اآلالت الموس م قامت      وقد رصدت الباحث ة البحث ، ث تخدمة فى منطق
أغانى الصغار التى يؤديها الكبار مثل السبوع والتهنين والختان واأللعاب ، : بتحليل أغانى مرحلة الطفولة 

ا  ة له ة والخصائص العام ة الطفول انى مرحل م أغ ة الصبا والشباب . ث انى مرحل ا رصدت الدراسة أغ آم
دوين الموسيقى الخصائص        ومناسبات دورة الحياة واالحتفاالت الدي ل والت ق التحلي نية ، ونشرت عن طري

تقلة  . العامة لألغنية الشعبية في منطقة البحث  وقدمت الباحثة الجزء الخاص بأغانى الطفولة في دراسة مس
وان   ت عن ة    : تح اني الطفول عبي وأغ راث الش   الت

ي  ) .  ١٩٩٦(  يقى ف ل المنظور الموس ب صالح تمث ة زين ت أطروح كل وإذا آان ة ، فهى تش بحث االغني
( أيضًا امتدادًا لبحث وجمع نصوص األغنية في المنوفية والذي بدأ بأطروحة أغانى الزواج لعلي الدسوقي 

  ) . ١٩٩٣( ، ثم أطروحة األغنية الدينية لعبد المنعم سالم )  ١٩٨١
  التشكيل الشعبى 

ام ،    الزخارف وا : شهد بحث التشكيل الشعبي عدة موضوعات متنوعة حول    راج الحم اء وأب ألزي
عبي   كيلى الش اء التش ي البن ة ف ائص الجمالي ول الخص وى ح ى العيس ة من دأها بأطروح   نب

ة    . التي جمعت مادتها الميدانية من مرآز أشمون )  ١٩٩٦(  حيث قدمت الباحثة عرضًا للخصائص الثقافي
ة     والسمات العامة لإلبداع الشعبي، مع رصد مالمح العناصر الثقافية في مج  تمع الدراسة ، والسمات العام

عبي   كيلي الش اء التش ون    . للبن ع البحث آفن ي مجتم ة ف اهيم والخصائص الجمالي يًال للمف ًا تحل دمت  أيض ق
اء الفنى للزخارف الشعبية           ات البن ود والمشروبات ، وتنتهى ببحث مكون المعمار واألبواب والعتب والعق

دا       ى وح نيفها إل ا وتص ا وتحليله ث توثيقه ن حي ة  م ة ،    : ت زخرفي ة وجمادي ية ونباتي ية وتشخيص هندس
  .باإلضافة إلى بعض الوحدات الزخرفية األخرى 

ا حول   : األزياء الشعبية  في مجال بحث األزياء الشعبية تبرز دراسة واحدة لماجدة األسود وهى أطروحته
الباحثة األزياء الشعبية من   وترصد) .  ١٩٩٤( الدراسة الفنية التطبيقية لألزياء الشعبية بمحافظة المنوفية 

اء حسب الجنس        داني لألزي ى الرصد المي م   –رجال   –نساء  : منظور تربوي تطبيقي ، يقوم عل ال ، ث أطف
  .ترصد األقمشة المستخدمة في األزياء ومكمالتها من حيث الخامات والحلي والزينة 

ارة الشعبية بدراسة أمل بسيونى ح        : العمارة الشعبية  بط بحث العم ام ، حيث جمعت     ارت راج الحم ول أب
تعمر        ة المس دت فظاع ي جس هيرة الت ة الش مها بالحادث بط اس ي ارت واى الت ة دنش ن قري ة م ا الميداني مادته

الح المصري  زى ضد الف ن   . اإلنجلي رج م وع والب كل الزل ام وش راج الحم أ أب ة لمنش د رصدت الباحث وق
راج و    اء األب ى بن وب        الداخل ، آما تناولت حرص الفالحين عل راج و عي اء األب ر الطرق شيوعًا في بن أآث
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اء           ول ، وظاهرة بن راج في الحق ة األب رمس ، واقام ة الت راج بطريق األبراج العادية ، آما رصدت بناء األب
  .أآثر من برج في مكان واحد 

  الثقافة المادية 
راسة واحدة حول أدوات تناولت دراسات الثقافة المادية أربعة أبحاث في مجال الحرف الشعبية ، إلى جانب د

. الطعام ، ارتبطت جميعها بعقد التسعينات باستثناء دراسة واحدة لثروت حجازي في مطلع السبعينات 
  :وارتبطت تلك الدراسات بعدة عالقات على النحو التالي

  الحرف الشعبية 

ة أبحاث   ( تميزت أبحاث الحرف الشعبية     ا بي     ) أربع ة تكاملت فيم ا أطروحات جامعي ا ،  بكونه نه
ة      ى حرفتين شهيرتين بالمنوفي روت         . إللقاء الضوء عل ا ث د تناوله ى هى نجارة الخشب ، وق ة األول الحرف

ة       ارة الريفي اط التج ول أنم ه ح الل أطروحت ن خ ازي م ميم   )  ١٩٧٣( حج ر التص د عناص ث رص ، حي
ك ا   اط في دروس   والزخرفة في أشغال التجارة ، وآان الهدف البحثي من منظور تربوي لإلفادة من تل ألنم

ًا ،  . التربية الفنية بالمرحلة اإلعدادية  واألطروحة الثانية في مجال التجارة بعد أآثر من خمس وثالثين عام
د  )  ١٩٩١( حيث تناولتها عائشة محمد في أطروحتها السمات الفنية ألسطح األبواب الخشبية الشعبية  ، وق

اه العلمي بقسم األشغال     رصدت تلك السمات للشروع في تطبيقها في أشغال ا لخشب ، وهو ما يساير االتج
ة      ة التربي راث الشعبي بكلي ا أطروحتين في         . الفنية والت ة مرتبطة بمجال النسيج ، وتناولته ة الثاني والحرف

دة  ة واح و شعرة (منطق ة أب ي ) قري ال دسوقي الت وي لمن ى من منظور ترب عينات ، األول د التس خالل عق
يج الحر ت النس ود رصدت حرف وبري المعق ري ال نهج  )  ١٩٩٤( ي تنباط م ة اس ن الدراس دف م ان اله وآ

ا             ه في مشروعات األسر المنتجة ، وهو م تفادة ب زي ، يمكن االس رة لل ومدخل علمي لعمل مكمالت مبتك
ة    ة الفني ة في مجال النسيج ،       . يساير طبيعة قسم المجاالت الفنية التطبيقية بكلية التربي ا االطروحة الثاني أم

راث الشعبى             ف ة شلبي التي تناولت دراسة الت ة بقسم المنسوجات لهب ون التطبيقي قد جاءت من منظور الفن
وآان الهدف التطبيقي مرتبط باستخراج تصميمات معاصرة لتلك النسجيات  ) .  ١٩٩٧( للحرف النسيجية 

.  
  األدوات الشعبية 

الصور الفوتوغرافية فى : اني بعنوان دراسة واحدة في مجال توثيق أدوات الطعام قدمتها منى الفرنو
: ، تناولت فيها ) ٢٠٠٣(دراسة تطبيقية ألدوات وأوانى الطعام فى قرية مصرية : الدراسات األنثروبولوجية 

أدوات  –تناول الطعام  –أدوات تقديم الطعام  –األدوات المساعة فى الطهى  –مواقد الطهى التقليدية والحديثة 
  .ن التقليدية ومكوناتها األفرا –تخزين الطعام 

  اإلطار الزمنى
ا تنتمي              ع منه أربع وعشرين دراسة ، أرب ة ب ور المنوفي ة فى  بحث فولكل ادة الميداني ارتبطت الم
دأت   لعقود الستينات والسبعينات والثمانينات ، على حين ارتبطت العشرين دراسة بعقد التسعينات ، والتي ب

ة في خط تصاعد        )  ١٩٩١( بأطروحة سميح شعالن حول عادات الموت       ام ببحث المنطق دأ االهتم ، وب
امى  داني   (  ١٩٩٤ – ١٩٩٣ع ام المي جلتا ذروة االهتم ان س امى   ) اللت م ع ف .  ١٩٩٧و  ١٩٩٦ث وتوق

ام    د ع د التسعينات عن ى عق داني ف ي   ١٩٩٩البحث المي ل ف ادو حول الطف ة ج دانيين ألميم أطروحتين مي ب
فقد شهد دراسة واحدة حول      ٢١أما مطلع القرن .ح األبواب الخشبية الفولكلور ، وعائشة محمد حول أسط

  :وجاء النتائج الزمني على النحو التالي ).  ٢٠٠٣( أدوات الطعام لمنى الفرانوانى 
  
  ستينات

  )١٩٩٤والنشر  ١٩٦٣المادة الميدانيةعام(بحث مصطفى جاد حول تصنيف الفولكلور:  ١٩٦٣
  غنية الشعبية واألغنية الدارجةبحث فوزى العنتيل حول األ:  ١٩٦٨

  سبعينات
  أطروحة ثروت حجازى حول النجارة الريفية :  ١٩٧٣
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  ثمانينات
  أطروحة على الدسوقى حول أغاني الزواج عند المنوفيين:  ١٩٨١
  أطروحة عبد اهللا مصطفى لؤلؤ حول أنماط التراث الشعبى المتصلة بالمشكلة السكانية :  ١٩٨٣

  تسعينات
١٩٩١  :  
  ) ٢٠٠٠نشرت(ة سميح شعالن حول الموت والمأثورات الشعبية أطروح 
  )١٩٩٥نشر(بحث سميح شعالن حول العديد  
  عرض أحالم أبو زيد ألطروحة سميح شعالن الموت والمأثورات الشعبية  
١٩٩٣  :  
  أطروحة زينب صالح حول األغنية الشعبية  
  أطروحة عبد المنعم سالم حول األغنية الشعبية الدينية  
  مل بسيوني حول أبراج الحمامبحث أ 
١٩٩٤  :  
  أطروحة ماجدة األسود حول األزياء الشعبية  
  أطروحة منال دسوقى حول النسيج الحريرى الوبرى المعقود  
 بحث أشرف عوض اهللا حول آلة السمسمية  
  بحث سميح شعالن حول قيمة اإلنجاب   
  ريةبحث عبد الفتاح عبد النبى حول تأثير اإلعالم فى القرية المص 
  بحث يسرية مصطفى حول األرغول  
١٩٩٦ :  
  آتيب زينب صالح حول التراث الشعبى وأغانى الطفولة  
  أطروحة منى العيسوى حول البناء التشكيلي الشعبي  
  آتاب محمد حافظ دياب حول األداء فى السيرة الشعبية  
  أطروحة هبا شلبي حول الحرف النسجية :  ١٩٩٧
١٩٩٩  :  
 ل تربية الطفل فى الفولكلور أطروحة أميمة جادو حو 
 أطروحة عائشة محمد على حول أسطح األبواب الخشبية الشعبية  

  ٢١ق
  منى الفرنوانى حول أدوات وأوانى الطعام :  ٢٠٠٣

  اإلطار النوعى
غ        ذي بل ة وال اديمي في دراسة المنطق ة    ١١سجل اإلطار النوعي غلبة البحث األآ أطروحة جامعي

ي     ) انية حوالي نصف الدراسات الميد( ة واالقتصاد المنزل ون التطبيقي في مقدمتها آليات التربية الفنية والفن
ة من خالل أطروحتين في       . بجامعة حلوان  آما آان للمعهد العالي للفنون الشعبية نصيب في بحث المنطق

ا       د الع عبية بالمعه يقى الش ي الموس ة ف ن أطروح ًال ع عبي ، فض كيل الش ون التش د وفن ادات والتقالي لى الع
ي   ن خالل أطروحتين ف دانيًا أيضًا م ة مي د اهتمت ببحث المنطق اهرة فق ا آداب الق ة ، أم يقى العربي للموس
ة          د الدراسات والبحوث التربوي ًا بمعه ل فولكلوري ة الطف . األغنية الشعبية ، فضًال عن أطروحة حول تربي

تقبلية    وهو ما آَّون في النهاية عدة اتجاهات في مناهج الجمع والتحليل والت ا رؤى مس طبيق ، شكلت جميعه
ان ينتظر أن    في بحث المنطقة ، التي خلت تمامًا من اإلشراف األآاديمي من قبل جامعة المنوفية ، والتي آ

دوريات   . تقف في مقام الصدارة في بحث المنطقة  آما يشير اإلطار النوعى إلى ظهور متميز في أبحاث ال
ل    والمؤتمرات ، والتي بلغت إحدى عشر د ؤتمرات مث ون    : راسات نشرت في م ومي األول للفن الملتقى الق

ة     ( ، إلى جانب )  ١٩٩٤( ، وفنون آالت الغاب )١٩٩٤(الشعبية  المقاالت المنشورة ضمن الكتب المجمع
ة المنشورة،     ) دراسات   ٣( ومجلة الفنون الشعبية ، وتأتي الدراسات المنشورة في آتب    ة األوعي في نهاي
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ور            وهو عدد يتناسب  ة آتب متخصصة حول فولكل ة ، حيث صدرت ثالث ة عام مع مجموع بحث المنطق
ة المصرية      : المنوفية ، األولى  ائل اإلعالم في القري ة  ) .  ١٩٩٤( لعبد الفتاح عبد النبي حول وس : والثاني

عبية  يرة الش اب حول الس افظ دي ة )  ١٩٩٦( لح ة : والثالث انى الطفول ) .  ١٩٩٦( لزينب صالح حول أغ
باإلضافة إلى بعض األطروحات الجامعية التي نشرت في آتب ، مثل أطروحة سميح شعالن حول الموت   

  :، وقد جاء اإلطار النوعي على النحو التالي  ٢٠٠٠في المأثورات الشعبية التي نشرت عام 
  أطروحات ٣      أطروحات الدآتوراة 
  أطروحات ٨      أطروحات الماجستير 
  أبحاث ١٠    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
  آتاب ٣          الكتب 

  

  نتائج واستخالصات 
دمتها مرآزي    - ١ ترآزت المادة الميدانية في بحث فولكلور المنوفية على سبع مراآز رئيسية في مق

  .أشمون وقويسنا 

غابت األبحاث المباشرة المرتبطة بالمعتقدات الشعبية في المنطقة ، حيث جاءت ضمن الحديث      - ٢
  .الد ، والوفاة فقط عن العادات الشعبية في المي

اة    - ٣ دورة الحي اة   (اهتمت أبحاث العادات والتقاليد ب يالد والوف زواج ،    ) الم دون أن تشمل عادات ال
  .آاالحتفاالت الشعبية :والممارسات األخرى المرتبطة للعادات 

ة الشعبية فقط ، دون التعرض ألشكال       - ٤ ترآز بحث األدب الشعبي في موضوعي السيرة واألغني
ون   األدب الش ادات والفن عبي األخرى ، التي جاءت آفصول متفرقة في الجانب األدبي ألبحاث الع

  .عامة 

ارتبط بحث الموسيقى الشعبية بدراسة اآلالت واألغاني الشعبية في منتصف التسعينات فقط دون  - ٥
  .التعرض لموضوعات أخرى متخصصة 

  .اج اهتم بحث التشكيل الشعبي برصد عناصر الزخرفة واألزياء واألبر - ٦

ام ، دون          - ٧ ن أدوات الطع ًال ع ارة فض يج والنج ي النس ة حرفت ة بدراس ة المادي ث الثقاف تم بح اه
  .التطرق للعديد من الحرف األخرى المرتبطة بالمنطقة 

  شهد عقد التسعينات آثافة بحثية ميدانية لفولكلور المنطقة  - ٨

ة نشاطاً        - ٩ ى أبحاث المنوفي ًا وبخاصة في     شهد البحث االآاديمي في اإلشراف العلمي عل ملحوظ
  .جامعات حلوان والقاهرة وأآاديمية الفنون 
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  محافظة البحيرة
  

  عــام -البحيرة 
رة . عبد الحميد حواس، صابر العادلى   -.مالحظات حول بعض الظواهر الفولكلورية بمحافظة البحي

         .٨٥-٦٢ص -).١٩٧٠مارس (١٢، ع٤س -.الفنون الشعبية
ل أوالد    (مدخل سوسيوأنثروبولوجى فى دراسة القضاء البدوى .  محمد عبده محجوب  ال من قبائ مث

ة المصرية   على ف داد  -).ى الصحراء الغربي ة،     : بغ د البحوث والدراسات العربي دوة   -.١٩٨٣معه ن
  .ص٨٥ -.البداوة فى الوطن العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

ى   ى السنوس د فتح ة. محم وص بدوي ـة -.نص ون الشعيبيـ اير(٥٠ع -.الفن ارس  -ين  -).١٩٩٦م
 .) ٦٣-٥٢ص

  المعدية–إدآو 
ة   : العادات االجتماعية بإحدى مجتمعات الصيد . طورس شنودة بسطورس بس  دراسة أنثروبولوجي

ادآو  ة ب ة المعدي ي عيسى  / لقري د ، عل و زي د أب كندرية،  -.إشراف أحم ة  -. ١٩٨١اإلس ( أطروح
    .  جامعة اإلسكندرية ، آلية اآلداب ، قسم األنثروبولوجيا  –) ماجستير 

  دمنهور 
ور     : مالمح تغير عادات الزواج بمدينة دمنهور  .  فايز عوض الخولى  ر فولكل ديناميات تغي دراسة ل

أطروحة  -.ص٣٤٦ -.١٩٩٧القاهرة،  -.إشراف علياء شكرى ، منى الفرنوانى / العاصمة اإلقليمية
  . قسم االجتماع -آلية البنات  -جامعة عين شمس  -) ماجستير(

  دمتيوه–دمنهور 
ي    : ات الشعبية حول األضرحة اليهودية المعتقد. سوزان السعيد يوسف   وب أب د يعق دراسة عن مول

اهرة   -.حصيرة بمحافظة البحيرة  ة،      : الق انية واالجتماعي  -. ١٩٩٧عين للدراسات والبحوث اإلنس
     .ص ٢٦١

  رشيد 
ذوق       . عبد المنعم محمود الرحجان   و بال يد في النم ة برش دور األعمال الفنية ببيوت المماليك األثري

عب ازى / ي الش روت حج ادم ، ث عد الخ راف س اهرة ،  -.ص  ٢٢٢ –. إش ة  -.١٩٨٠الق أطروح
  جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم األشغال الفنية والشعبية –) ماجستير(
ة    : المقومات الطبقية لالختيار الزواجى .  فاتن محمد عبد الغفار شريف  ة لمدين دراسة أنثروبولوجي

يد  كندرية  -.رش ة  -.ص ٢٣٧ -. ١٩٨٦، اإلس تير(أطروح ة    -) .ماجس كندرية ، آلي ة اإلس جامع
 اآلداب ، قسم األنثروبولوجيا 

ى   وان العرب وزى رض يد  . ف ع رش ة : مجتم ة أنثروبولوجي عبية  -.دراس ون الش  -.الفن
  .٦٩-٦٥ص -).١٩٨٩سبتمبر /أبريل(٢٧/٢٨ع
د    ار     خصائص الزخارف الشعبية وعناصرها ال    . مجدى عبد العزيز أبو زي ون المعم ة فى فن جمالي

ود      / دراسة ميدانية وتحليلية بمرآز رشيد : وأشغال الخشب  ليمان محم ابر ، س انى ج  –. إشراف ه
وراه (أطروحة  -. ص  ٣٦٠  –.  ٢٠٠٠القاهرة ،  ون       –) دآت الى للفن د الع ون ، المعه ة الفن أآاديمي
    الشعبية
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د شريف   .  محمد أحمد غنيم   اتن محم ة   السحر و الحسد ف   .  ف : اإلسكندرية   -.ي المجتمعات الريفي
   .ص ١٦٠ -. ١٩٩٧منشأة المعارف 

د الشعبية       : دورة الحياة عند الفرد . مرفت العشماوى   ادات والتقالي ة للع ة مقارن دراسة أنثروبولوجي
ال     / فى مجتمع رشيد ده محجوب ، صفوت آم  ٤٥٥ –.  ١٩٩١اإلسكندرية،   –. إشراف محمد عب

  . جامعة اإلسكندرية آلية اآلداب، قسم األنثروبولوجيا ) . دآتوراه(أطروحة  –.ص 
دراسة أنثروبولوجية للوظائف الثقافية واالجتماعية لألغنية الشعبية فى المجتمع    . مرفت العشماوى 

    .  ٧٠-٦١ص -).١٩٩٦سبتمبر  -يولية(٥٢ع -.الفنون الشعبية -.القروى برشيد
  اإلطار الجغرافى

و فضًال عن الدراسات      غطت الدراسات الميدانية با لبحيرة ثالث مراآز هى رشيد ودمنهور و إدآ
ك الدراسات        ر من تل يد النصيب األوف  –التى تعرضت للمحافظة بشكل عام ، وقد احتل مرآز رش

ات  ٧ وعات   –دراس ى موض زواج : ف عبية   –ال ارف الش د   –الزخ ادات والتقالي ارة  –الع  –العم
عبى  اة  –الطب الش تين حول  األغني –دورة الحي بط بدراس د ارت ور فق ز دمنه ا مرآ عبية ، أم ة الش

و          ز إدآ يد بمرآ ادات الص ول ع دة ح ة واح م دراس اء ، ث دات األولي زواج ومعتق ادات ال ا . ع أم
ة        واهر الفولكلوري ول الظ تين ح ى دراس اءت ف د ج ام فق كل ع رة بش ى غطت البحي ات الت الدراس

  .والفضاء البدوى 
  

  اإلطار الموضوعى
ـ   ارتبط األط ادات           ١٤ار الموضوعى ب ا فى مجال الع ان أآثره دة موضوعات آ دراسة غطت ع

  : والتقاليد الشعبية ، وقد جاء التنوع الموضوعى على النحو التالى 
  عام –الفولكلور 

دلى حول الظواهر        د حواس وصابر الع يبرز فىهذا اإلطار التقرير الميدانى الذى أعده عبد الحمي
اطق  ) ١٩٧٠(الفولكلورية بالبحيرة  يد   –دمنهور  : فى من دلنجات   –رش وم   –حوش عيسى    –ال آ

رة    –أفينا  –إدآو  –المحمودية  –أبو المطامير  –حمادة  و زه ارود    –عزبة اب اى الب ر  . إيت والتقري
دها      ارير التى يع اذج التق يرصد الدراسة االستطالعية التى قام بها الباحثان للمحافظة ، ويعد من نم

ات الف ز دراس واهر     مرآ دة ظ ان  ع اول الباحث دان ، وتن ى المي زول إل ل الن ذاك قب عبية آن ون الش ن
ارة   –الطب الشعبى   –األولياء  –الحرف  –األزياء الشعبية  –اللهجة : فولكلورية فى المنطقة  العم

عبية  واق  –الش زواج  –األس م  –ال ة  –الوش ى وأدوات الزين ة  –الحل كال  –الشخصية المحلي األش
وزى رضوان      . الموت  –أغانى الصيد  –السامر  –الحج  –األدبية  ذا القسم دراسة ف آما يرصد ه

ة        ) ١٩٨٩(العربى حول مجتمع رشيد  وت األثري ة عن المجتمع والبي ه لمحة تاريخي الذى رصد في
شغل  –األزياء : برشيد ثم انتقل إلى عدة موضوعات وظواهر فولكلورية قام بالتعريف بها ، وهى 

راغ  ات الف عبية  –أوق ة الش كن  –األطعم زواج  –المس االت ال عبى  –احتف رات  –الطب الش الهج
  .التوسعات العمرانية بالمدينة  –الدائمة والمؤقتة 

  المعتقدات والمعارف الشعبية
الى     ى النحو الت يرتنبط موضوع المعتقدات فى البحيرة بدراسة متخصصة فى موضوع األولياء عل

:  
  األولياء

أبو حمص      -لياء لسوزان السعيد ارتبطت دراسة األو وه ب ة دمتي  -التى جمعت مادتها الميدانية بقري
ه   ا     ) (١٩٩٧(بمولد يعقوب أبو حصيرة والمعتقدات الشعبية الخاصة ب د عودته ملخص للدراسة بع

  ) من المرآز
  العادات والتقاليد
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ة          ا الميداني د خمس دراسات متنوعة ارتبطت مادته ادات والتقالي : بموضوعات  عالج موضوع الع
  عادات الحرف والمهن  –القضاء العرفى  –عادات الزواج  –دورة الحياة 
  دورة الحياة

اة   ويتدرج موضوع دورة الحياة من العام للخاص من خالل ثالث أطروحات األولى عن دورة الحي
يالد ( زةاج  –الم اة –ال ر تخصصًا حول اختي) الوف ة أآث زواج ، والثالث ادات ال ة حول ع ار والثاني

زواج  ريك ال رد . ش د الف اة عن ادات دورة الحي ول ع ماوى ح ت العش ة مرف ا بأطروح دأ هن ونب
يد     ) ١٩٩١( ة رش روى ومدين ع الق وذج للمجتم رج آنم ة ب ن قري ة م ا الميداني ت مادته ى جمع والت

ى    ب ف ان جني ور لف وس العب ة طق ة نظري تخدمت الباحث ى الحضرى ، واس ع الريف وذج للمجتم آنم
ك المراحل     : تحليل مادتها  شعائر االنفصال و الشعائر الهامشية وشعائر االندماج ، وآشفت عن تل

الزواج     وغ ف ة والبل التى ينتقل من خاللها األفراد عبر دورة الحياة من الحمل إلى الميالد إلى الطفول
اة  م الوف ر  . ث ايز الخولى حول مالمح تغي اة هى أطروحة ف ى إطار دورة الحي ة ف والدراسة الثاني

زواج    ) ١٩٩٧(ات الزواج بمدينة دمنهور عاد ع مراحل ال ات المفضلة   : التى رصد فيها جمي األوق
زواج    –سن الزواج  –اختيار الشريك  - -للزواج  راءة الفاتحة    –وسيط ال ة   –ق اف   –الخطوب الزف

ة ،   . زواج األرامل  –الصباحية  –فض البكارة  – وقد رصد الباحث ديناميات التغير فى آل مرحل
ى أن          آما رق المتخصصة ، وخلص إل راح سواء األغانى الشعبية أو الف قدم نماذج من أغانى األف

الموقع الجغرافى فى مجتمع البحث آمدينة إقليمية لها سمات جغرافية وتاريخية وسوسيولوجية فى   
عبية   ه الش ى ثقافت مات خاصة عل زواج  –إضفاء س ادات ال ات   –ع ن المجتمع ره م زه عن غي تمي

د             . األخرى  اتن عب دمتها ف اة هى أطروحة الماجستير التى ق ة فى إطار دورة الحي والدراسة الثالث
يد    ة رش نمط     ) ١٩٨٦(الغفار حول المقومات الطبقية لالختيار الزواجى فى مدين ا ال التى بحثت فيه

ار الزواجى ،          ى االختي ره عل ه وأث اء الطبقى ومكونات ه بالبن المفضل للزواج فى المجتمع فى عالقت
ادئ   وتو ايير ومب صلت إلى أن االختيار الزواجى سلوك اجتماعى يمارسه األفراد متأثرين بقيم ومع

توى   ًا للمس ة يختلف تبع ع الدراس ى مجتم زواج ف ا، وأن السن المفضل لل ون إليه ى ينتم ة الت الطبق
  .المهنى والتعليمى، وأن مجتمع البحث تميز بالزواج االغترابى 

  القضاء العرفى
ده محجوب             بحث واحد يدخل د عب البحيرة وهو دراسة محم فى إطار موضوع القضاء العرفى ب

ة        دت عملي د امت ة المصرية ، وق ى فى الصحراء الغربي ل أوالد عل دى قبائ دوى ل حول القضاء الب
ام     داها من ع ى   ١٩٦٥جمع المادة الميدانية فى فترات تفاوت م دة     ١٩٨٢إل ة الممت وغطت المنطق

ة اإلسكندرية     رة ، حيث           من حدود مدين ى محافظة البحي م اتجهت إل لوم ث ة الس ى منطق ة حت الغربي
د ،         ا وحدة الخضوع للعواي ة وحضرية تجمعه ة وريفي تنتشر قبائل أوالد على فى مناطق شبه بدوي
ى            ة ف ة والعقوب ؤلية الثأري دوى والمس اء الب ة للقض ات البنيوي ى المقوم ة عل زت الدراس د رآ وق

  .ومجالس القضاء البدوى وصالحيتها  الجماعات القبلية شبه البدوية ،
  عادات الصيد

ادت الصيد       ة بإحدى مجتمع ادات االجتماعي ، حيث  ) ١٩٨١(وتتناول دراسة بسطروس شنودة الع
  )استكمال ملخص الدراسة(ارتبطت مادته الميدانية بقرية المعدية بإدفو 

  األدب الشعبى
ة حول الشعر ا    ة      عالج موضوع األدب الشعبى فى مادة ميداني ة حول األغني لشعبى ودراسة تحليلي
  :الشعبية ، والبحثان منشوران بمجلة الفنون الشعبية المصرية 

  الشعر الشعبى 
ه          د السنوسى من خالل بحث ة   : وقد عالج موضوع الشعر الشعبى محم ، ) ١٩٩٦(نصوص بدوي

ى لم مالى الغرب ة الساحل الش ى منطق دوى ف اذج من نصوص الشعر الب ه لنم ذى أورد في صر ، ال
م    –صوب الخليل  –المجرودة : وهى أنواع متعددة تشمل  تاوة   –أغانى العل ول األجواد    –الش  –ق

دير  باهة  –التق دش  –ضم القش  –طق العصا  –الش انى ال ا  –أغ ى أورده اذج الت داء ، والنم الح
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ا     تاوة التى جمعه  الباحث جمع معظمها من محافظة البحيرة ، وبخاصة نصوص قول األجواد والش
  .أبو حمص  –أبو المطامير  –آفر الدوار : من عدة إخباريين بمناطق 

  األغنية الشعبية
ا          ة عالجت مرفت العشماوى الموضوع من خالل بحثه ة   : وفى مجال األغني دراسة أنثروبولوجي

ه   ذى جمعت مادت يد وال روى برش ع الق ى المجتم عبية ف ة الش ة لألغني ة واالجتماعي للوظائف الثقافي
ام ها  ) ١٩٩٢(ع ة نفس ى القري دآتوراه ف ة ال ى مرحل ا ف ى قامت به ة الت تها الميداني تكماًال لدراس اس

اة  ( وع دورة الحي ع موض ة       ) راج ائف الثقافي عبية والوظ ة الش وم األغني ا مفه ت هن د ناقش وق
واالجتماعية لألغنية بوصفها عنصرًا من عناصر األدب الشفاهى  وخلصت إلى أن األغنية تعكس  

ات  يم واتجاه زواج  الق ى ال أخر ف الزواج آصغر سن العروس والت ق ب يم تتعل ذه الق ة ، وه الجماع
ارة واألصل       يم الشرف والطه والصفات الفيزيقية لها والتمايز النوعى بين الجنسين ، آما تعكس ق
ا تعكس نظرة      وترات ، آم العائلى ، وتعمل األغنية الشعبية على تخليص األفراد من الضغوط والت

بعض األ  اة   األفراد ل اعى ، وتعكس        . شخاص آالحم ًا فى الضبط االجتم ة دورًا مهم وتلعب األغني
  .الواقع االجتماعى للسكان والتغير الذى يحدث فى المجتمع 

  الفنون الشعبية
عبى ،       كيل الش ون التش ى فن أطروحتين ف عبية ب الفنون الش ة الخاصة ب ات الميداني ارتبطت الدراس

ارة      فى مجال الحرف واألشغال ا: األولى  ة فى مجال العم ة ، والثاني ا الموسيقى الشعبية    . ليدوي أم
  .فهناك مقال محمد السنوسى حول آلة المقرونة 

  الحرف اليدوية
ائص   ول خص وعها ح ى دار موض عبية والت رف الش ال الح د مج و زي دى اب ة مج دخل دراس ت

ار وأشغال الخشب        ون المعم ة فى فن د رصد    ،) ٢٠٠٠(الزخارف الشعبية وعناصرها الجمالي وق
ذ     واب والنواف بية واألب ات الخش ناعة العرب ى ص تخدمة ف طلحات المس ث األدوات والمص الباح

ل     ة ، مث ال الدراس ة بمج رف المتعلق ة الح ب ومجموع ى : والمراآ د الزخرف ى  –الحدي ر عل الحف
يًال           ة ، وتحل ع الدراس ى مجتم عبى ف كيل الش ائص التش ث خص ة البح ى نهاي د ف ب ، ورص الخش

  . ن المشغوالت الفنية بالمنطقة وأساليب التلوين الزخرفة لمختارات م
  العمارة الشعبية

وت المماليك           ة ببي ال الفني ه دور األعم نعم الرحجان فى أطروحت د الم فى العمارة الشعبية عالج عب
عبي   ذوق الش و بال ي النم يد ف ة برش ل  ) ١٩٨٠(األثري ة برصد وتحلي ة الدراس د ارتبطت منطق وق

رة ، وهى       مجموعة من البيوت ذه الفت ارى الخاص به بيت   –بيت األماصيلى   : ذات الطابع المعم
  .بيت رمضان  -بيت التوقاتلى  –عرب آلى 

  
  اإلطار الزمنى

شهد عقدى الثمانينات والتسعينات حرآة االهتمام بدراسة المنطقة إذ تشير البيانات إلى ظهور ست  
ع ق     دراسات فى آل عقد ، على حين نجد دراسة واحة فى مط    ا فى مطل بعينات ومثله ع الس ،  ٢١ل

ى           ة ، عل ر من مرحل اة فى أآث ات والتسعينات موضوعات دورة الحي وقد تناولت دراسات الثمانين
ات التى شهدت           ة الثمانين ى نحو مانجده فى مرحل حين تفرد آل عقد ببحث موضوعات أخرى عل

رصدت دراسات التسعينات  الطب الشعبى ، على حين -القضاء العرفى  -العمارة : دراسات حول 
رة   –الشعر  –الموسيقى : موضوعات :  ) ١٩٧٠(األولياء ، آما يشير بداية أول دراسة حول البحي

وح نحو    ) ٢٠٠٠(إلى التناول العام للمنطقة فولكلوريًا ، على حين تشير أحدث الدراسات   ى الجن إل
ى  التخصص فى الموضوع واختيار المكان فى الوقت ذاته ، وقد جاء ال توزيع الزمنى للدراسات عل

  :النحو التالى 
  السبعينات 

دراسة عبد الحميد حواس وصابر العدلى حول الظواهر الفولكلورية   ١٩٧٠
  بالبحيرة
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  الثمانينات
  أطروحة عبد المنعم الرحجان حول األعمال الفنية ببيوت المماليك       ١٩٨٠
 بإدآوأطروحة بسطويس شنودة حول العادات االجتماعية     ١٩٨١
  بحث محمد عبده محجوب حول القضاء البدوى     ١٩٨٣
  أطروحة فاتن عبد الغفار حول االختيار الزواجى      ١٩٨٦

  بحث فوزى رضوان حول مجتمع رشيد     ١٩٨٩  
  التسعينات

  أطروحة مرفت العشماوى حول دورة حياة الفرد     ١٩٩١  
  بحث مرفت العشماوى حول األغنية الشعبية برشيد      ١٩٩٦  
    بحث محمد السنوسى نصوص بدوية      
  أطروحة فايز الخولى حول عادات الزواج بدمنهور     ١٩٩٧  
  آتاب سوزان السعيد حول مولد يعقوب أبى حصيرة      

  بحث محمد أحمد غنيم و فاتن محمد شريف حول السحر و الحسد 
  ٢١ق

  أطروحة مجدى ابو زيد حول الزخارف الشعبية فى العمارة والخشب    ٢٠٠٠  
  

  اإلطار النوعى
  

ر من نصفها      ١٤تشير البيانات النوعية إلى أن الدراسات الميدانية فى المحافظة بلغت     دراسة أآث
ين سنة          ة الدراسات فى الثالث رغم من قل ى ال أطروحات جامعية ، وهو ما يميز مادة البحيرة ، فعل

ر من موضوع ،    األخيرة ، فإن االهتمام الجامعى آان فى مقدمة االهتمام إلى بحث الم نطقة فى أآث
  :وقد جاءت البيانات النوعية على النحو التالى 

  أطروحتان      أطروحات الدآتوراة 
  أطروحات ٥      أطروحات الماجستير 
  أبحاث ٥    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
  آتب ١        الكتب المنشورة 

  

  اإلشراف الجامعى
دة دالالت ، إذا   يشير الجانب المؤسسى فى اإلشراف على األطروحات الجامعي ى ع ة فى المنطقة إل

  :ما تأملنا التوزيع التالى لإلشراف الجامعى على األطروحات 
  جامعة اإلسكندرية

  )١٩٩١ – ١٩٨٦ – ١٩٨٤ – ١٩٨١أعوام  –دراسات  ٤(آلية اآلداب ، قسم األنثروبولوجيا 
  جامعة عين شمس

  )١٩٩٧ –دراسة واحدة (  قسم االجتماع –آلية البنات  
  انجامعة حلو

  )١٩٨٠ –دراسة واحدة (    آلية التربية الفنية 
  أآاديمية الفنون

  )٢٠٠٠ –دراسة واحدة (  المعهد العالى للفنون الشعبية 
ًا ببحث    ة اهتمام ام الجامعي ر األقس و أآث كندرية ه آداب اإلس وجى ب م األنثروبول ا أن قس يالحظ هن

ى ، يشير     المنطقة ، وقد يعود ذلك لالرتباط اإلقليمى ، غير أن رصد المو  ا الزمن ضوعات وتتابعه
دأت خالل أعوام           ة ب ى مشروع خطة لبحث المنطق  ١٩٩١ – ١٩٨٦ – ١٩٨٤ – ١٩٨١أيضًا إل
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د     د واح الل عق رت خ ة ظه ات نوعي ع دراس اك أرب دة   . أى أن هن ة واح ل أطروح ى مقاب ك ف وذل
  .للمؤسسات الجامعية األخرى أحدثها بالمعهد العالى للفنون الشعبية 

  
  خالصاتنتائج واست

بيًا    )١ ديث نس البحيرة ح ة ب واهر الفولكلوري د الظ ام برص ات  –االهتم ة الثمانين ا  -بداي إذا م
  الخ..قورن بمحافظات أخرى ، شهدت حرآة الجمع فيها منذ الخمسينات والستينات 

ر أن        )٢ كندرية ، غي آداب اإلس وجى ب م النثروبول ة بقس ات الجامعي م األطروح اط معظ ارتب
  ١٩٩١قد توقفت منذ عام  –من خالل القسم  -فى المنطقة حرآة البحث الجامعى 

ة بموضوعات    )٣ اء  : ارتبطت المادة الميداني اة   -الطب الشعبى    -األولي القضاء   -دورة الحي
ى  يد -العرف ادات الص عبى  -ع عر الش عبية  -الش ة الش ة  -األغني ارة  -الحرف اليدوي العم
ا      اآلالت الموسيقية ، ومن ثم فإن هناك  -الشعبية  عشرات الموضوعات التى لمتتطرق له

عادات   –االحتفاالت الشعبية  –األحالم  –الممارسات السحرية : األبحاث الميدانية ، مثال 
ام  عبية  –الطع ة الش عبية  –الحكاي ير الش از  -الس ال  –األلغ عبية  –األمث دراما الش  –ال

  خال…الموسيقى الشعبية  –) غير النجارة والحديد(الحرف الشعبية 
ى     : لم يدرس سوى فى البحيرة سوى ثالث مراآز فقط هى      )٤ و ، عل يد ودمنهور و إدآ رش

  حين ظلت بقية المحافظات دون بحث ميدانى فى أى موضوع
ام        )٥ ى ع ات حت ع الثمانين ذ مطل إذ  ٢٠٠٠يعد التدرج الزمنى فى بحث المنطقة بنمو ثابت من

  .نقضية لم تظهر دراسة جديدة حول المنطقة فى األربعة أعوام الم
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  محافظة اإلسكندرية 
  

  عــام
د   د فري مية محم ه    . س ة البالي ه بمدرس رح لتدريس نهج مقت كندرى ووضع م عبى الس رقص الش ال

رية ى    / المص ر عفيف ادل عم راف ع اهرة،  -.إش ة  -.ص٢٣٠ -.١٩٩٨الق وراه(أطروح  -)دآت
      .  أآاديمية الفنون، المعهد العالى للباليه، قسم طرق تدريس الباليه

د عل  اتن أحم اوي ف ا الصيد  . ي الحن ي تكنولوجي ر ف ح التغي ة : بعض مالم ة أنثروبولوجي دراس
كندرية  ة اإلس اهرة ،  -.بمحافظ ة  -. ١٩٩١الق وراه( أطروح ة   -) دآت مس ، آلي ين ش ة ع جامع
 البنات ، قسم االجتماع 

 –.  ٣٨٥ – ٢٧٧ص –. النظم االقتصادية بمجتمعات الصيد البحرى .  فاتن أحمد علي الحناوي 
: اإلسكندرية   –. إشراف محمد الجوهرى / وجهة نظر علم االجتماع : االقتصاد والمجتمع : ى ف

  ١٩٩٤دار المعرفة الجامعية ، 
طفى    د مص اروق أحم ة  . ف واق التقليدي ة : األس ة أنثروبولوجي اهرة -.دراس ة : الق دار المعرف

  .ص٨٤ -.١٩٨٩الجامعية، 
ين فى مصر     دراسة أنثروبولوجية للطب ا. مرفت العشماوى  ين محلي إشراف  / لشعبى فى مجتمع

ى د عيس ى أحم كندرية، -.عل ة -.ص٢٧٧ -.١٩٨٤اإلس تير(أطروح ة  –) ماجس جامع
  )رأس التين وبرج العرب: أماآن الجمع . (اإلسكندرية،آلية اآلداب، قسم األنثروبولوجيا

ى    ن برع ت حس ة   . مرف ئة االجتماعي عبى والتنش راث الش ف : الت ة لتوظي ة منهجي بعض  محاول
ى   ى     / سنة   ١٤عناصر التراث فى تنمية قيم االنتماء لدى األطفال حت اء شكرى ، من إشراف علي

وانى  اهرة ،  –. الفرن ة  –. ص ٣٨٤ –.  ٢٠٠٢الق وراه(أطروح مس ،   –) دآت ين ش ة ع جامع
      آلية البنات ، قسم اجتماع

ة   دراسة الزخارف الشعبية فى العربات الخشبية وأث. مصطفى فريد الرزاز   دريس التربي رها فى ت
اهرة ،   –. ص  ٢٦٢ -.إشراف سعد الخادم / الفنية فى المرحلة اإلعدادية  أطروحة   -. ١٩٧٢الق

  جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم التصميم والزخرفة –) ماجستير(
ى   ى السنوس د فتح ة . محم ـة  -.نصوص بدوي ون الشعيبيـ اير(٥٠ع -.الفن ارس  -ين  -).١٩٩٦م

  .)٦٣-٥٢ص
  األنفوشى

دريس    .مصطفى زين الدين محمود   اإلفادة من نجارة المراآب فى المناطق الساحلية بمصر فى ت
يم األساسى        ة التعل ذ مرحل ليمان    / أشغال الخشب لتالمي رازق س د ال  –. ص  ٢٥٦ -.إشراف عب

اهرة ،  ة  -. ١٩٨٢الق تير(أطروح م األ –) ماجس ة ، قس ة الفني ة التربي وان ، آلي ة حل غال جامع ش
  الفنية والشعبية

  بحـرى
الي حي بحري باإلسكندرية     .  سنية خميس  إشراف إنصاف حسن    / دراسة األزياء الشعبية أله

اهرة،   -.ص  ٢٢٧ –. نصر، آفاية سليمان  وان،    -) ماجستير (أطروحة   -. ١٩٨٣الق ة حل جامع
          . آلية االقتصاد المنزلي، قسم المالبس والنسيج 

يس    نية خم ة األ.  س كندرية     دراس ري باإلس ي بح عبية بح اء الش ي  -. ٣٣-١ص -. ١ج.زي : ف
عبية    ون الش ومي للفن ى الق تقبل    : الملتق ة المس عبية وثقاف ون الش مبر  ٢٢-١٧الفن  -. ١٩٩٤ديس

              .  ١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة 
  برج العرب 
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ون الشعبية فى مصر      . تيسير حسن جمعة   بعض    دراسة أنث : الحرف والفن ة ل ة مقارن روبولوجي
د   / جوانب الثقافة المادية  و زي وراة (أطروحة   –.  ١٩٩٤األسكندرية ،   –. إشراف أحمد اب ) دآت

  جامعة األسكندرية ، آلية اآلداب  –
  آوم الناصور –الجمرك 

د   ور حام د أن ة محم ة   .  هندوم ة الطفول ى مرحل و ف ـى النم ة عل دات الغذائي ادات والمعتق ر الع أث
 -) .٢٠٠٠(٥٠،ع١مج  -.مجلة آلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  -.دراسة أنثروبولوجية  .المبكرة 

  .٥٥١-٥١١ص 
  الحمـالين

انم   ة    . عبد اهللا غ دى العامل اعى       : هجرة األي اء االجتم ة للبن ا االجتماعي دراسة فى األنثروبولوجي
 -. ١٩٨٢ الحديث،  المكتب الجامعى  : اإلسكندرية  -. ١ط -.لمجتمع الحمالين بميناء اإلسكندرية 

  .ص٤٤٤
  باآوس -الرمل  -شرق اإلسكندرية 

بتمبر   -يولية( ٥٢ع -.الفنون الشعبية  -.ياليل يا عين : ذآريات فلكلورية .  توفيق حنا  ) ١٩٩٦س
  . ٨٥-٧٩ص -.
ا  ق حن ـن .  توفي ـا عي ـل ي ا لي ـة  -.ي ون الشعبيـ ـل (١٩ع -.الفن ـايو  -أبـري ة  -م  -) . ١٩٨٧يوني

  . ٩٣-٨٩ص
  أبو قير  -مـنتزة ال

د جماعات صيادى األسماك بساحل         .  فاتن أحمد علي الحناوي  دات السحرية عن وظائف المعتق
ر  و قي يج أب د : خل يط المعتق ة لتنم ة منهجي ي  -. ٢٧-١ص  -.  ٥مج -.محاول ومي : ف ى الق الملتق

عبية  ون الش تقبل : للفن ة المس عبية وثقاف ون الش مبر  ٢٢-١٧الفن اه -. ١٩٩٤ديس المجلس : رة الق
ة  ى للثقاف ى   ( -. ١٩٩٤ األعل ًا ف رت أيض رون  : ُنش وهرى وآخ د الج م   / محم ى عل ات ف دراس

  .١٩٩٨عين للدراسات والبحوث اإلنسانية، : القاهرة -.١ط -.الفولكلور 
ة      : الطب الشعبي الساحلى . فاتن أحمد علي الحناوي   ة والبيئ ين الثقاف ة ب  -.مدخل لدراسة العالق

وجي األول   : في  -. ٤٦١:  ٤٢٣ص ؤتمر األنثربول ا مصر   : الم  ١٩٩٥ديسمبر   -.أنثروبولوجي
اهرة  -. اهرة ، : الق ة الق ًا  ( –.  ١٩٩٥ جامع رت أيض ى ُنش وهرى  : ف د الج رون(محم ) / وآخ

  .١٩٩٨عين للدراسات والبحوث اإلنسانية، : القاهرة -.١ط -.دراسات فى علم الفولكلور 
  المنشية

د     و زي ليمان أب د س كالت      ت.  أحم ع والمش ة ، الواق ارات اليدوي رف والمه ث الح ة  : وري دراس
ة الشعبية    : فى   -. ٦٣٠ – ٥٩٣ص  -.سوسيولوجية بالقطاع الحرفى باإلسكندرية    ؤتمر الثقاف م

راث      : المنصورة   -) .١٩٩٩أآتوبر  ٢١ – ١٩(والتنمية  وم اإلنسان والت المرآز الحضارى لعل
  .  ٢٠٠٠الشعبى، 

رحمن  د ال ى عب اتن عل كندرية. ف ة اإلس ة بمدين واق التقليدي ا : األس ى األنثروبولوجي ة ف دراس
ادية  ة اآلداب  -.االقتص ة آلي كندرية(مجل ة اإلس ج -) .جامع -٣١٧ص  -) .٢٠٠٠(٥٠، ع١م

٤١٠.  
راهيم  اس إب د عب ة .  محم ات الفرعي ة  : الثقاف ة بمدين ات النوبي ة للجماع ة أنثروبولوجي دراس

  . ص٤٤٥ -. ١٩٨٥ ر المعرفة الجامعية،دا: اإلسكندرية  -.اإلسكندرية 
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  اإلطار الجغرافى
ذى    ٨غطت الدراسات الميدانية  مراآز وأحياء باإلسكندرية ، آان أآثرها تناوًال هو حى المنشية ال

د   ) ٢٠٠٠(الحرف واألسواق   : تمت دراسته من خالل  موضوعات    ادات والتقالي ، ) ١٦٨٥(والع
ز و  ة مراآ ى غطت مجموع ا الدراسات الت كندرية أم اء باألس كندرية (أحي ام –اإلس ى ) ع فهى الت

ل       د ارتبطت بموضوعات متنوعة مث رقص  : مثلت الجانب األآبر من البحث ، وق   -األسواق   –ال
  العربات الخشبية  –الحمامات الشعبية  –الموسيقى  –التنشئة االجتماعية  –الصيد 

  اإلطار الموضوعى
ة بم  ات الميداني اث والدراس ن موضوعات   تنوعت األبح ًا م ث غطت جانب كندرية حي ة اإلس حافظ

ة ، فى حين نجد          د الشعبية والحرف التقليدي ادات والتقالي المأثورات الشعبية الرئيسية وبخاصة الع
الى    تقلصًا واضحًا فى ميدان األدب الشعبى بصفة عامة ، وقد تم تناول الموضوعات على النحو الت

:  
  المعتقدات والمعارف الشعبية 

عبى ،         ارتبط ب الش ا الط يين هم وعين رئيس دات بموض ال المعتق ى مج ة ف ات الميداني ت الدراس
  :والمعتقدات السحرية 

  الطب الشعبى
وان   - ١٩٨٤ –األولى لمرفت العشماوى : عالج موضوع الطب الشعبى باألسكندرية دراستان  بعن

ا للماجستير   دراسة أنثروبولوجية للطب الشعبى فى مجتمعين محليين فى مصر ، وهى أط:  روحته
ى أن         ائدة فى المجتمع ، مشيرة إل ة الس التى تناولت فيها الطب الشعبى فى عالقته بالجوانب الثقافي
ا والسحر    المرض وطرق العالج منه يرتبطان بغيره من األنساق االجتماعية والثقافية آاإليكولوجي

اسب الفرعونية واإلسالمية  والدين والضبط االجتماعى ، آما أوضحت ارتباط الطب الشعبى بالرو
ا    ين هم ى مجتمع ة عل ت الدراس د أجري احلى ،   : وق ين الس رب الصحراوى ، و رأس الت رج الع ب

ًا   –والدراسة الثانية . وجمعت الباحثة مادتها من بائعى األعشاب والصيادين بعد عشر سنوات تقريب
ذى     : بعنوان  – ١٩٩٥ –لفاتن الحناوى  – ه الموضوع من     الطب الشعبى الساحلى ، وال بحثت في

عبية         ة الش ات الطبي ث الممارس ى بح زت عل ث رآ ة ، حي ة والبيئ ين الثقاف ة ب د العالق الل رص خ
ذا النسق وخصائصه        ة له الخاصة بجماعات صيادى األسماك ، آما تعرضت للممارسات العالجي

والدراستان يمثالن ورصد عوامل التغير فيه ، وارتبط البعد الميدانى هنا بمنطقة أبو قير بالمنتزة ، 
  .غرب اإلسكندرية  –سيدى بشر  –أبو قير : على هذا النحو ثالث مناطق بالمحافظة هى 

  السحر
دات الشعبية      ارتبط موضوع السحر بدراسة واحدة أعدتها فاتن الحناوى التى بحثت وظائف المعتق

د    ى تعتم ات الت ت الممارس ر ، وتناول و قي احل أب ماك بس ات صيادى األس د جماع واد  عن ى الم عل
ة        ياء التى تجلب الحظ أو المكروه ال واألش وترصد  . واألشكال ذات التأثير السحرى ، وآذا األفع

أثرًا    اق ت ل األنس ن أق د م ى تع حرية الت دات الس ر للمعتق ح التغي ة ومالم ًا نمط ووظيف ة أيض المؤلف
  .بالتغير 

  العادات والتقاليد
ة د بالمحافظ ادات والتقالي ات الع تملت دراس ى  اش وعات ه ة موض يالد : خمس زواج  –الم  –ال

  عادات الطعام –السواق الشعبية  –االحتفاالت الشعبية 
  الميـالد

ال من خالل ثالث               ه وهو التنشئة المرتبطة باألطف يالد ببحث جانب محدد في ارتبط موضوع الم
ة     ئة االجتماعي عبى والتنش راث الش ول الت ى ح ت البرع ى لمرف ات ، األول ث  - ٢٠٠٢ –دراس حي

دى         اء ل يم االنتم ة ق راث الشعبى فى تنمي تبحث الدراسة محاولة منهجية لتوظيف بعض عناصر الت
ة     . سنة  ١٤األطفال حتى  دات الغذائي ادات والمعتق ر الع والدراسة الثانية لهندومة محمد أنور عن أث

ا أن  وهى دراسة أنثروبولوجية أآدت من خال  – ١٩٩٥ –على النمو فى مرحلة الطفولة المبكرة  له
ة        دات ، وأن تقليدي ن المعتق ر م ال أآث ة األطف ى تغذي ة ف الغ األهمي ب دورًا ب ة تلع ادات الغذائي الع
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ابة           ام واإلص ة للطع ة الغذائي د القيم ى فق ره ف ه أث ام ل ه للطع داده وتقديم اليب إع ى أس ع ف المجتم
رة        ة المبك ة الطفول ة فى مرحل ة فهى لمحم     .بأمراض سوء التغذي ا دراسة الثالث وان   أم اس بعن د عب

الج   – ١٩٨٥ –دراسة أنثروبولوجية للجماعات النوبية بمدينة اإلسكندرية : الثقافات الفرعية  فقد ع
ات             م عملي ك من خالل فه وبيين ، وذل ة للن ة والسمات الثقافي فى فصلها السادس التنشئة االجتماعي

أخرة ،     ة المت ة الطفول رة ومرحل رات التى      التنشئة فى آل من مرحلة الطفولة المبك ا رصد التغي آم
  . لحقت بأسلوب التربية والتثقيف فى ظل الثقافة النوبية المتغيرة 

  الـزواج
ر مباشرة  ، حيث جاء         ارتبط موضوع الزواج بدراستين تناول أصحابهما الموضوع بصورة غي

ا    –ضمن دراسات أشمل ، األولى لمحمد عباس  ة بمدين     –التى أشرنا إليه ة حول الجماعات النوبي
ا           – ١٩٨٥ –اإلسكندرية  ا طرأ عليه ة وم ة النوبي اة العائلي ل الحي ع تحلي وقد بحث فى الفصل الراب

ير    ب تفس ى جان ة ، إل ارات الزواجي اعى واالختي ا االجتم ب تنظيمه ى جوان ية ف رات أساس ن تغي م
ى      اء الطبق ة البن امس طبيع ل الخ ى الفص اول ف ا تن ة ، آم رأة النوبي ة الم ى وظعي رات ف التغي

د   . تجاهات والمعتقدات الشعبية التى درجت األسرة النوبية على ممارستها واال ة لعب والدراسة الثاني
ة  : اهللا غانم بعنوان  الين       : هجرة األيدى العامل ة لمجتمع الحم ا االجتماعي دراسة فى األنثروبولوجي

كنرية  اء اإلس ا بحث النسق ا  – ١٩٨٢ –بمين ن بينه دة موضوعات م ا ع اول فيه ى تن ى والت لقراب
  .واالنتمائى لمجتمع الحمالين وطقوس الزواج والحياة العائلية عندهم 

  األسواق الشعبية
أتى        ر من دراسة ي تناول موضوع األسواق الشعبية والنظم االقتصادية فى المجتمعات الشعبية أآث

وان      اوى بعن اتن الحن ة ف دمتها دراس ى مق كندرية   : ف ة اإلس ة بمدين واق التقليدي ة: األس ى  دراس ف
ا االقتصادية  ياختى   – ٢٠٠٠ –األنثروبولوجي ة بش ة الواقع واق القديم ة األس ا مجموع ت فيه تناول

ية             واق بخصوص ذه اس م ه ث تتس ية ، حي ى المنش ارى بح ز التج ب المرآ ة بقل رك والمغارب الت
ا     ائج منه دة نت ة لع زة ، وخلصت الدراس ة ممي واق   : إيكولوجي ى األس ة ف رات ملموس دوث تغي ح

ة البضائع ،   موضوع الد راسة ، وتباين مستويات هذا التغير بين اندثار بعض األسواق وتغير نوعي
دى      اج التقلي اوى أيضًا      . وحدوث بعض التغيرات النسبية فى نمط اإلنت اتن الحن ة لف والدراسة الثاني

ى   ٩وهى الفصول من  –حول النظم االقتصادية بمجتمعات الصيد البحرى  التها فى     ١١إل من رس
ة باألسكندرية    : بعض مالمح التغير فى تكنولوجيا الصيد : راه المعنونة الدآتو دراسة أنثروبولوجي

ة بخمس مجتمعات هى       –) ١٩٩١( ا الميداني ر   : والتى ارتبطت مادته و قي اء الشرقى    –أب  –المين
ة    –الجوبية  –األنفوشى  نمط الثقاف زة ل  المكس ، وقد سعت الدراسة إلى التعرف على المالمخ الممي

ل          نظم التموي د تعرضت ل م فق ن ث دًا ، وم اديًا وفري ًا اقتص ه نمط يد في كل الص ذى يش احلية ال الس
ع    م التوزي ت نظ ا بحث طاء ، آم ام الوس اونى ونظ ويق التع نظم التس ة آ ة والحديث ويق التقليدي والتس

ة    ا الدراسة الث  . التقليدية آنظام التخصيص الذى يضم نظام التخصيص على الحرف التقليدي ة  أم الث
وان     طفى بعن اروق مص ى لف ة  : فه واق التقلدي ة  : األس ة أنثروبولوجي رض  – ١٩٨٩ –دراس تع

خاللها لموضوع السوق آتراث إنسانى بغلقاء الضوء على نماذج من السوق التقليدية التى ظهرت   
ة      دة دول أفريقي ا بع ى مصر ومقارنته ة ف واق التقليدي ا تعرض لألس الم ، آم اء الع م أنح ى معظ ف

د  وأسي ال     –وية ، فيعق ى سبيل المث ة باإلسكندرية وسوق األحد فى          –عل ين سوق الجمع ة ب مقارن
ة      زة الكهربائي تعملة واألجه ة المس لع القديم ع الس ى بي ابهان ف د يتش ا ق ى أنهم يرًا إل ودلهى ، مش ني

ى       رددين عل وع المت ان فى ن ا يختلف ى سوق       والعدد وخالفه ، لكنهم رددين عل السوق ، فمعظم المت
ار          ال ع األعم رددين من جمي ين المت ا سوق األحد يجمع ب . جمعة من الرجال وقلة من النساء ، بينم

ع و        والدراسة الرابعة واألخيرة ألحمد سليمان أبو زيد الذى بحث موضوع السوق من خالل الواق
وق            ى الس ته عل رى دراس د أج ة ، وق ارات اليدوي رف والمه ث الح ة  بتوري كالت المرتبط المش

تها       –ى وسوق الترك بالمرآز التجارى الفرنساو اوى دراس اتن الحن ه ف السوق نفسه الذى أعدت في
ًا  كندرية   –أيض ة اإلس ى     – ١٩٩٩ –لمدين ى الماض ة ف ين المهن ة ب ة مقارن دت الدراس ورص

و وثين نح ات المبح ك   والحاضر ، واتجاه اغليها ، وتل ة وش ى تتصل بالمهن ة الت الظروف الداخلي
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ة ف ة المتمثل د   الخارجي ى تحدي هم ف ل تس تهلكين ، آعوام ات المس وق واتجاه ة والس ة الدول ى سياس
ا            ائج منه دة نت ال ، واستخلص الباحث ع ين األجي ى ب أن : مصير القطاع الحرفى والتواصل المهن

وافر         ل عدم ت ذا القطاع ن مث ة له المبحوثين يرون أن سياسات الحكومة تجاه القطاع الحرفى معوق
  .رائب الباهظة وارتفاع أسعار الخامات واألدوات الض أسواق خارجية وفرض

  عادات الطعام
: نرصد هنا دراسة هندومة محمد أنور التى أشرنا إليها ضمن الحديث عن عادات الميالد ، بعنوان 

والتى تعرضت  – ١٩٩٥ –أثر العادات والمعتقدات الغذائية على النمو فى مرحلة الطفولة المبكرة 
ه بصحة   فيها للعادات والمعتقد ات المرتبطة بإعداد الطعام وتقديمه وأسلوب تناوله ، وعالقة هذا آل

  .الطفال 
  األدب الشعبــــى

: باألسكندرية على مقالين فى موضوعين مختلفين هما  –ميدانيًا  –اقتصر موضوع األدب الشعبى 
  :الحكاية الشعبية والشعر الشعبى ، سنعرض لهما على النحو التالى 

  بيةالحكاية الشع
ة    : يبرز هنا مقال توفيق حنا  ه حكاي ا عين    "يا ليل يا عين الذى يسجل في ل ي ا لي ا سمعها من    " ي آم

اآوس ، وهى     – ١٩٤٤عام  –أحد أصدقائه  الذى سمعها بدوره من األسطى ياقوت الحالق بحى ب
ة وال   –آما يشير الكاتب  –حكاية تنتمى  ين الحكاي وال فى   إلى فولكلور البحر ، وقد ربط الكاتب ب م

وال        راق فى م ين الف ة ، وب ا عين  "سياق أدبى يجمع بين صورة الحب والفراق فى الحكاي ذى  " ي ال
ام      –من أحد الرواة  ة أى ع م نجد      – ١٩٥٤بعد عشر سنوات من سماعه الحكاي اهرة ، ومن ث بالق

ة ، وذاك شعر يصف         ر مصاغ فى حكاي ذا نث ين ، فه  بين أيدينا شكلين مختلفين لموضوعين مختلف
ا  . حالة وجدانية ال يجمع بينهما غير عنصر األسى من فراق األحبة وغدر الزمان  ويلقى توفيق حن

ا عين     : ذآريات فولكلورية " مزيدًا من الضوء على الحكاية الشعبية فى مقال آخر بعنوان  ل ي ا لي ي
لنص فى ، آما يشير لتجربة تجسيد ا ١٩٤٤، ويفصل فى سيرة الراوى الذى سمع من الحكاية عام 

ة        وان الحكاي ذى يحمل عن ه ال ا    "استعراض موسيقى وغنائى ، وتجربة يحى حقى فى آتاب ل ي ا لي ي
  "عين

  الشعر الشعبى
د السنوسى     ة          : تعرض دراسة محم دوى فى منطق اذج من نصوص الشعر الب ة لنم نصوص بدوي

ل   –المجرودة  : الساحل الشمالى الغربى لمصر ، وهى أنواع متعددة تشمل   أغانى   – صوب الخلي
باهة   –التقدير  –قول األجواد  –الشتاوة  –العلم  دش    –ضم القش    –طق العصا    –الش  –أغانى ال

الحداء ، والنماذج التى أوردها الباحث جمع معظمها من محافظة البحيرة ، باستثناء نص واحد من  
  ١٩٩٣أغانى صوب الخليل جمع من منطقة أبيس باألسكندرية عام 

  الفنـون الشعبيـة
رقص الشعبى         دة موضوعات رئيسية هى ك ال اء الشعبية    –اشتمل قسم الفنون الشعبية ع  –األزي

  : الحرف الشعبية ، وقد جاءت األبحاث التى تناولتها على النحو التالى 
  الرقص الشعبى

عبى   رقص الش ول ال د ح د فري مية محم ة لس ة أآاديمي عبى بدراس رقص الش وع ال بط موض ارت
كندرى  ج – ١٩٩٨ –الس ة س كندرى وآيفي الرقص الس ة ب ة المرتبط رات الحرآي ا التعبي لت فيه

ه المصرية ،       توظيفها ، بغرض االستفادة منها فى وضع منهج مقترح يمكن تدريسه بمدرسة البالي
  .يمكن أن يستمد فنونه من التراث الشعبى المصرى  –الباليه  –ومن ثم فإن الفن الرسمى 

  األزياء الشعبية
 ١٩٨٣ –حدة تناولت موضوع األزياء باألسكندرية ، وهى أطروحة سنية خميس دراسة ميدانية وا

وان   – ى          : بعن ا ف د نشرت جزء منه الى حى بحرى باألسكندرية ، وق اء الشعبية أله دراسة األزي
ام   زل        .  ١٩٩٤بحث آخر بالعنوان نفسه تقريبًا ع د تناولت المالبس الشعبية داخل وخارج المن وق

اءة   –الصديرى  –روال الس –النيش : للرجال  ة طرز وأشكال        –العب ة ، حيث سجلت الباحث الفانل
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الجلباب  –الفستان  –الحبرة  –المالءة اللف : آل زى وسماته المميزة ، آما تناولت أزياء السيدات 
  .قميص النوم  –

  العمارة الشعبية 
ة   ضمن   – ١٩٧٥ –الحمامات الشعبية فى مصر     : تدخل دراسة عاطف فهيم عبد العزيز المعنون

عبية       ات الش ارة الحمام ن عم اط م دة أنم احبها ع درس ص ث ي عبية ، حي ارة الش موضوعات العم
  .ويرصد خصائصها المميزة ، وارتباطها بالعادات والتقاليد الخاصة بالمنطقة 

  الحرف الشعبية
دأها باألحدث          زة لإلسكندرية ، نب ل الخصائص الممي ع دراسات تمث ، يتناول موضوع الحرف أرب

د  و زي ليمان أب د س ة أحم ديث عن األسواق  –وهى دراس ا ضمن الح رنا إليه ى أش وان  –الت : بعن
كالت    ع والمش ة الواق ارات اليدوي رف والمه ث الح ى   : توري اع الحرف يولوجية بالقط ة سوس دراس

كندرية  المرآز   – ١٩٩٩ –باإلس رك ب اوى وسوق الت ع بالسوق الفرنس ة الجم د ارتبطت منطق وق
ة ، ورصدت      التجارى لمد د من الحرف بالمنطق ينة اإلسكندرية ، وعرضت الدراسة الميدانية للعدي

ة    منتجات آل حرفة ، حيث خلصت إلى أن المسار المهنى للحرفيين تمثل فى اشتغالهم بحرف يدوي
وان     . مثل آبائهم وأجدادهم  اوى بعن اتن الحن ر فى     : أما الدراسة الثانية ، فهى لف بعض مالمح التغي

ة بمحافظة اإلسكندرية    : يا الصيد تكنولوج رات التى     – ١٩٩١ –دراسة أنثروبولوجي تناولت التغي
ه    وآشفت  . طرأت على مكونات النسق التكنولوجى التقليدى لحرفة الصيد واألدوات المستخدمة في

عن حدوث تغيرات ملموسة ، فى صناعة المراآب وأدوات الصيد ، وآذا الخامات المستخدمة فى    
د غطت   عملية الصي د ، آما بحثت النظم االقتصادية مثل نظام التخصيص على الحرف التقليدية وق

ر  ( المـنتزة  -الميناء الشرقى : الدراسة مناطق عدة  و قي ة   -المكـس   -) أب ا  . األنفوشى   –الجوبي أم
الدراسة الثالثة ، فهى مرتبطة بسابقتها أيضًا ، غير أنها من منظور بحثى مختلف ، وهى أطروحة   

اطق الساحلية بمصر        ارة المراآب فى المن دين حول نج ن ال بط   – ١٩٨٢ –مصطفى زي د ارت وق
ة للدراسة بحى األنفوشى ، وتهدف         ادة الميداني وى     -جانب من الم ادة من     -من منظور ترب لإلف

ى       يم األساس ة التعل ذ مرحل ب لتالمي غال الخش دريس أش ى ت ب ف ارة المراآ ع  . نج ة الراب والدراس
بية    واألخيرة ل ات الخش ا    – ١٩٧٢ –مصطفى الرزاز حول الزخارف الشعبية فى العرب يرصد فيه

ا    بالبحث والتحليل حرفة صناعة هذه العربات والورش المتخصصة فيها بمدينة اإلسكندرية ، ومنه
ا وأدوات ومراحل صنعها وبعض الحرفيين         :  ارو وأجزاء آل منه عربات السريحة وعربات الك

ناعتها    ى ص اهير ف ل         المش ث تمث ات ، حي ى العرب رة عل ارف المنش رًا للزخ دم حص ا يق  –، آم
ارف  ة    –الزخ ذه الحرف ى ه يًا ف ة    . عنصراص أساس ة الدراس ى نهاي وى ف ور الترب أتى المنظ وي

  .باقتراح صاحبها حلوًال لالستفادة منها فى مجال التربية الفنية 
  

  اإلطار الزمنى  
ة     ى للدراسات الميداني ادة         يشير التتابع الزمن دأ بم ى تصاعد مضطرد ب فى محافظة اإلسكندرية إل

ا عين         –ميدانيًا ، فى منتصف الخمسينات    –واحدة  ل ي ا لي ا ي ق حن ا توفي ًا فى     –مقالت ليخفت تمام
ات   رزاز حول العرب ة مصطفى ال بعينات بدراس ى الس رة أخرى ف دأ التصاعد م م يب تينات ، ث الس

س      ات لخم رة الثمانين ع فت م تتس بية ، ث عينات     الخش ى التس زروة ف غ ال ة ، وتبل ات متنوع  –دراس
ة       ٢١وبداية ق -) ثالث دراسات( ١٩٩٤وبخاصة عام  الذى سجل دراستين فى التنشئة االجتماعي

  :واألسواق التقليدية ، وجاء التتابع الزمنى على النحو التالى 
      الخمسينات
  )١٩٩٦و  ١٩٨٧ُنشرتا (ياليل ياعين : مقالتا توفيق حنا   ١٩٥٤

  لسبعيناتا
  أطروحة مصطفى الرزاز حول الزخارف الشعبية فى العربات الخشبية  ١٩٧٢
  الثمانينات

١٩٨٢      



١٢٦ 

  

  أطروحة مصطفى زين الدين حول نجارة المراآب 
 دراسة عبد اهللا غانم حول البناء االجتماعى لمجتمع الحمالين 
  )١٩٩٤ُنشرت فى بحث (أطروحة سنية خميس حول األزياء الشعبية :  ١٩٨٣
  أطروحة مرفت العشماوى حول الطب الشعبى:  ١٩٨٤
  دراسة محمد عباس ابراهيم حول الجماعات النوبية بمدينة اإلسكندرية:  ١٩٨٥
  دراسة فاروق مصطفى حول األسواق التقليدية:  ١٩٨٩
  التسعينات
١٩٩١    
  أطروحة فاتن الحناوى حول مالمح التغير فى تكنولوجيا الصيد 
 )١٩٩٥ُنشر عام (الشعبى الساحلى  بحث فاتن الحناوى حول الطب   
  بحث فاتن الحناوى حول النظم االقتصادية بمجتمعات الصيد البحرى   
١٩٩٤    
  بحث فاتن الحناوى حول المعتقدات السحرية لصيادى األسماك 
  )٢٠٠٠نشر عام (بحث هندومة محمد أنور حول العادات الغذائية :  ١٩٩٥
  نصوص بدوية: بحث محمد السنوسى :  ١٩٩٦
  بحث أحمد سليمان حول توريث الحرف والمهارات اليدوية:   ١٩٩٩

  ٢١ق
٢٠٠٠  :  
  بحث فاتن على عبد الرحمن حول األسواق التقليدية  
  بحث هندومة محمد أنور حامد حول العادات والمعتقدات الغذائية  
  أطروحة مرفت برعى حول التراث الشعبى والتنشئة االجتماعية:   ٢٠٠٢

  اإلطار النوعـى
دآتوراة    –يانات اإلطار النوعى إلى حاجة البحث األآاديمى تفيد ب ى   –فى مستوى الماجستير وال إل

ة فى     اهتمام أآبر بالمنطقة ، حيث  ى األطروحات الجامعي يشير الجانب المؤسسى فى اإلشراف عل
  :المنطقة إلى عدة دالالت ، إذا ما تأملنا التوزيع التالى لإلشراف الجامعى على األطروحات 

 عة عين شمس جام
 )٢٠٠٢-١٩٩١-١٩٨٧: أطروحات أعوام  ٣(  قسم االجتماع  –آلية البنات  

 :جامعة حلوان 
 )١٩٨٣ –أطروحة واحدة (حلوان  –قسم المالبس والنسيج منزلى  -اقتصاد  
 )١٩٨٢-١٩٧٢: أطروحتان (آلية التربية الفنية 
 )١٩٧٥ –فنون جميلة أطروحة واحدة  

 أآاديمية الفنون
 )١٩٩٨ –أطروحة واحدة (لى للباليه المعهد العا  

ات ، إذ        ره من الكلي ة عن غي ويشير هذا البيان إلى اهتمام قسم االجتماع بكبية البنات ببحث المنطق
ان        ر من مك دل دراسة    –أنه خالل خمسة عشر عامًا قدم القسم ثالث دراسات متنوعة فى أآث بمع

ات  على حين مثلت جامعة حلوان بأآملها أر -آل خمس سنوات بع دراسات فقط من خالل ثالث آلي
ام   ون من             ١٩٨٣أحدثها ع ة الفن ة أآاديمي ام ببحث المنطق رة فى االهتم ة األخي أتى فى المرتب ، وي

كندرى  عبى الس رقص الش ول ال دة ح ة واح الل أطروح ة ) . ١٩٩٨(خ ب جامع ين تغي ى ح عل
ة با  لمحافظة ، وهو مؤشر نلفت     اإلسكندرية وبخاصة أقسام آلية اآلداب بها عن الدراسات الميداني

ات     ذه البيان ة أو        . االنتباه إليه من خالل ه ات المنشورة فى األبحاث العلمي ة الكتاب وإن آانت حرآ
  :فى هذا المجال الذى جاء على النحو التالى  –إلى حد ما  –الكتب قد سدت النقص 

  أطروحات٤      أطروحات الدآتوراة 



١٢٧ 

  

  أطروحات٤    أطروحات الماجستير 
  أبحاث٩  وريات والمؤتمراتأبحاث الد 
  آتب ٣      الكتب المنشورة 

  
  نتائج واستخالصات

ات      )١ دانيًا ، إذن البيان يحتاج بحث المعتقدات الشعبية إلى معالجة العديد من الموضوعات مي
ادات         ا بحث الع الببليوجرافية لم ترصد سوى موضوعى الطب الشعبى والسحر فقط ، أم

ا    د رصد ع ات عن       فقد توقف فى دورة الحياة عن م يسجل أى بيان زواج ، ول يالد وال دات ال
  عادات الموت وغيرها من الموضوعات

م    )٢ تشير البيانات أيضًا إلى االفتقار الشديد فى المادة الميدانية المرتبطة باألدب الشعبى ن ول
الين فقط فى              ات سوى مق م ترصد البيان ذا المجال ، ول ة فى ه تظهر دراسة واحدة متعمق

  الشعبية والشعر البدوى موضوععى الحكاية 
ارة ،            )٣ ة المرتبطة بالموسيقى الشعبية والعم ًا األبحاث الميداني ون تغيب تمام فى مجال الفن

ا    واألمر نفسه ينطبق على الرقص الشعبى الذى لم تظهر فيه سوى أطروحة وظفت بياناته
اث م        اج ألبح و تحت ذا  النح ى ه ون عل اقى الفن ه ، وب ن البالي ى ف ا ف تفادة منه ة لالس يداني

  .متخصصة 
ورة   )٤ ة الكمنش ادة الميداني ى للم ابع الزمن ير التت ا  –تش م قلته ذ  –رغ رد من و مط إلىنم

  ) دراسات ٨(حتى بلغت ذروتها فى التسعينات ) دراسة واحدة(الخمسينات 
ا    )٥ ا ارتبطت أبحاثه كندرية ، آم اطق اإلس م من اوى معظ اتن الحن دآتورة ف غطت أبحاث ال

د من الموضوعات      الميدانية فى الماجستير  والدآتوراة باإلسكندرية أيضًا ، وتناولت العدي
ة وهى     ة للمنطق األسواق   –السحر   –الطب الشعبى   : فى مجال المأثورات الشعبية الممثل

ة فى   . الحرف المرتبط بالصيد  –التقليدية  ومن ثم فهى تعد مرجعًا أساسيًا فى بحث المنطق
  .أآثر من مجال

 



  

  
  محافظة بور سعيد

  
  بور سعيد 
ون الشعبية     –. احتفالية شم النسيم فى بور سعيد   .أحالم ابو زيد   ة الفن دد   –. مجل وبر ( ٤٩الع -أآت

 )عرض ألطروحة عائشة شكر( –) .١٩٩٥ديسمبر
دولى األول للموسيقى الشعبية     : فى  -.  ٢٢-١صـ  –. آلة السمسمية . جماالت غويبة   المهرجان ال

مبر  ٢٨ – ١٢( عيد  –) . ١٩٩١ديس ور س ة ،  : ب ة لقصور الثقاف ة العام اث ( –.  ١٩٩١الهيئ أبح
  ) المؤتمر

ور سعيد النضالى     . حسن أحمد زرد   اح ب المهرجان  : فى   -.  ٢٣-١صـ   –. أدوار السمسمية وآف
ة لقصور    : بور سعيد  –) . ١٩٩١ديسمبر  ٢٨ – ١٢(الدولى األول للموسيقى الشعبية  ة العام الهيئ

  ) أبحاث المؤتمر( –.  ١٩٩١لثقافة ، ا
عالن   ميح ش حراتى . س ة : المس ة ميداني عبية  –. دراس ون الش اير( ٣٥/٣٦ع –. الفن ة / ين يوني

  .  ٥٧ – ٤٣ص  –) . ١٩٩٢
ابر  مير ج زوال  . س ة ال عبى ونقط رقص الش عبية -.ال ون الش ل(١٩ع -.الفن ايو -أبري ة  -م يوني

   .١١٣-١٠٩ص -).١٩٨٧
ون الفرجة الشعبية     –. حالة مسرحية فى احتفالية شم النسيم : رجة الشعبية الف. عائشة شكر    –. فن
  ٧٩ص  – ٧٦ص  –) . ٢٠٠٢(١ع
دين شكر      يم    . عائشة صالح ال ال بشم النس ور سعيد      : االحتف ة فى ب اء   / دراسة ميداني إشراف علي

كرى  اهرة،  –. ش ة  –. ص  ٣٧٨ –.  ١٩٩٥الق تير(أطروح و  –) ماجس ة الفن د أآاديمي ن، المعه
   . العالى للفنون الشعبية 

د حواس   د الحمي يم . عب م النس ة ش ى  -.  ٢٣٥ – ١٩٧ص –. دمي عبية: ف ة الش ى الثقاف /  أوراق ف
    ٢٠٠٣دار األمين للنشر والتوزيع ، : القاهرة  –.  ٢٣٥ - ١٩٧ -.عبد الحميد حواس

ة فى  . عبير الحسينى موافى    ة آمصدر       الوحدة الفنية ذات التعددية الثقافي ور سعيد القديم ارة ب عم
ادر حمدى      / الستلهام أعمال تصويرية  ال رفعت لمعى ، ن اهرة،   -. ص  ٢٦٩ -.جم  -. ٢٠٠٢الق

 جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم الرسم والتصوير –) ماجستير(أطروحة 
وة    ور سعيد   . آامل عيد ، قاسم مسعد علي ام النصر   : ب اة و   –. أنغ يم القن افى   إقل يناء الثق ة  : س الهيئ

 ) ٢٠مطبوعات إقليم القناة وسيناء الثقافى ؛ ( –] . ٢٠٠٠[العامة لقصور الثقافة ، 
ول   . محمد خضير   ة   –صياد الضهرة    –السمسمية وصياد أم الخل : فى   -.  ٦-١صـ   –. البمبوطي

عبية    يقى الش دولى األول للموس ان ال مبر  ٢٨ – ١٢(المهرج عي  –) . ١٩٩١ديس ور س ة : د ب الهيئ
 ) أبحاث المؤتمر( –.  ١٩٩١العامة لقصور الثقافة ، 

ور سعيد      . محمد شبانة   يقية    : أغانى الضمة فى ب ة موس تح اهللا ،    / دراسة ميداني زيس ف إشراف إي
كرى   اء ش اهرة ،  –. علي ة  –.  ٢٠٠٣الق وراه(أطروح الى    –) دآت د الع ون ، المعه ة الفن أآاديمي
    للفنون الشعبية



  

ين الضمة والسمسمية    .  مدحت منير  دولى األول للموسيقى    : فى   -.  ١٩-١صـ   –. ب المهرجان ال
عبية  مبر  ٢٨ – ١٢(الش عيد  –) . ١٩٩١ديس ور س ة ،  : ب ة لقصور الثقاف ة العام  –.  ١٩٩١الهيئ

  ) أبحاث المؤتمر(
ا   عبية  . نشأت حن يقى الش دولى األول للموس ان ال مية : المهرج ون السمس ون الش -.فن ـة الفن  -.عبيـ
  ١٢٧-١٢٣ص –) . ١٩٩٢يونية/يناير( ٣٥/٣٦ع
طفى    رية مص مية   . يس ة السمس ن آل ارة : ع ارة  –الكن ورة  –القيث ـ  –. الطمب ى  -.  ٥٠-١ص : ف

عبية    يقى الش دولى األول للموس ان ال مبر  ٢٨ – ١٢(المهرج عيد   –) . ١٩٩١ديس ور س ة : ب الهيئ
  ) ؤتمرأبحاث الم( –.  ١٩٩١العامة لقصور الثقافة ، 

  

  تقريـــــــــــر المادة
  األطار الجغرافى

اء رئيسية هى         ور سعيد سبعة أحي اخ ،       : تضم محافظة ب حى الشرق ، وحى العرب ، وحى المن
وب  ؤاد ، وحى الضواحى ، وحى الزهور ، وحى جن ور ف ة . وحى ب ر أن الدراسات الميداني غي

ة      بالمحافظة لم ترتبط بحى بعينه وإنما تناولت الظواهر دة جغرافي ة آوح الشعبية فى المحافظة عام
  .تشير إلى ثقافة بعينها 

  األطارالموضوعى
عيد  ة لمحافظة بورس وت الدراسات الميداني ادات : دراسة متنوعة شملت موضوعات  ١٥احت الع

د  عبية   ٤(والتقالي االت الش ال االحتف ى مج ات ف ـى ) دراس ال   ٤(، واألدب الشعب ى مج ات ف دراس
رقص     :دراسات فى مجاالت ٧(، والفنون الشعبيـة ) ةاألغنية الشعبي دراما وال الموسيقى الشعبية وال

ى      ) . والعمارة ا إل دات الشعبية ، و نشير هن على حين خلت الدراسات تمامًا من أبحاث حول المعتق
ا    ـ  ) دراسات  ٦(أن عددًا من الدراسات التى أوردناه دولى األول للموسيقى     ، مرتبطة ب المهرجان ال

ة السمسمية     ١٩٩١عبية ، الذى عقد فى بور سعيد عام الش ا الدراسات األخرى    . حول آل ) دراسات  ٩(أم
  : فقد تعددت موضوعاتها فى باقى المجاالت ، ومن ثم فقد جاء اإلطار الموضوعى على النحو التالى 

  العادات والتقليد
اليتي        ت احتف ة تناول ات ميداني ثالث دراس د ب ادات والتقالي ت الع ول   ارتبط ى ح عبيتين ، األول ن ش

يم  م النس ة ش تان(احتفالي عبية ) دراس ة الش ر االحتفالي د عناص حراتى آأح ول المس ة ح ، والثاني
  : المرتبطة بشهر رمضان ، وقد جاءت الدراسات على النحو التالى 

وان          :احتفالية شم النسيم  د حواس بعن د الحمي يم لعب ة شم نس  الدراسة األولى التى تناولت احتفالي
ام  ة لع ا الميداني ود مادته يم تع م النس ة ش ى ) ١٩٧٩(دمي ه أوراق ف ؤخرًا ضمن آتاب د ُنشرت م وق

عبية  ة الش ة ،     ) . ٢٠٠٣(الثقاف يم بالمنطق م النس ة ش ى باحتفالي ة إلينب اط دمي ف ارتب د المؤل ويرص
ة والنصوص          ة الدمي م زف وت ، ث قق والبي ارجى للش ائط الخ ى الح ا عل نعها وتعليقه ة ص وطريق

ة   –إشعال النيران عند منتصف الليل  –صاحبة لها والوليعة الم وخاتمة الدمية وتفسير ظاهرة الدمي
يم        رة شم النس ى رصد دائ ل إل المحروقة فى شم النسيم آتعبير وطنى ضد المحتل األجنبى ، ثم ينتق

ة ،    م ألحق   االحتفالية والممارسات المصاحبة لها وانحصار الظاهرة ، وموقع الدمية من االحتفالي ث
ال  . مرشدًا ميدانيًا للجامعين لمادة االحتفالية  والدراسة الثانية هى أطروحة عائشة شكر حول االحتف

ة ،   ) ١٩٩٥(يشم النسيم فى بور سعيد  ة آامل وقد توسعت الباحثة فى بحث الظاهرة لتشمل االحتفالي
ن ش          ة م يلة للمقارن رى آوس ات األخ ى المحافظ اهرة ف ى الظ التعرف عل دأت ب دد وب أنها أن تح

ة البحث من خالل            ا رصد ت مالمح منطق ور سعيد ، آم ة ب خصوصية االحتفال المحلى فى مدين
ة  عبية ، وخصصت فصًال مستقالص لدمي انى الش ات و األغ ى"الحكاي ى " إلمب د المظاهر الت آأح

روف           ة والظ عبية العربي ات الش ى الثقاف ة ف ة للعروس كال المختلف ت األش ال ، وتابع ز االحتف  تمي



  

تعدادات     ال  االس اهر االحتف ة مظ ق ، ورصدت فصول الدراس رة الحري ة المصاحبة لفك التاريخي
ة  ن     –العام لبية م اذج س يد نم ى تجس ى إل تالل األجنب وز االح ن رم ة م تخدام الدمي ور اس تط

ة ، فضًال      ة لعناصر االحتفالي الشخصيات المصرية ، وقدمت شرحت للوظائف االجتماعية المختلف
ة ا  ن مجموع دمى      ع وم وال ارض الرس ة ومع روض الفني لة للع روحًا مفص ة وش لنصوص الغنائي

ة      . وخطوات االحتفال والدليل الميدانى لجمع المادة  ًا ىخر حول االحتفالي وقدمت عائشة شكر بحث
و     . نفسها من زاوية الفرجة الشعبية سنعرض لها فى مكانها من التقرير  د فه و زي أما مقال أحالم اب

  .حة عائشة شكر حول احتفالية شم النسيم عرض مفصل ألطرو
ه ،     :  فنون التسحير ين المسحراتى وذبائن ة ب يعرض سميح شعالن فى بحثه عن المسحراتى للعالق

ام                 ة ع ه الميداني ام بجمع مادت د ق ور سعيد ، وق ديثًا فى ب اهرة وح ديمًا فى الق ه ق ة بين إذ يعقد مقارن
ام   ) ١٩٨٨( وال       و) . ١٩٩٢(غير أن البحث قد نشر ع بعض النصوص من األق يعرض الباحث ل

اهى والنصوص المرتبطة       دينى والقصص الفك الفنية للمسحراتى فى المنطقة آالمديح والقصص ال
رًا               ة الشهر ، وأخي رتبط بنهاي ديح الم وع من الم وداع وهو ن ذا ال د التسحير ، وآ ذبائن عن بتحية ال

ور سعيد    التنبيه الجماعى للسحور واإلمساك وصالة الفجر ز وخلص الباحث إلى أن التسحير فى ب
ة ،     يجمع بين التطوع من أجل المكاسب الروحية وبين االمتهان الموسمى من أجل المكاسب المادي

  .وأن الفنون القولية للمسحر تعبر بشكل دقيق عن الجماعة الشعبية الموجهة إليها 
  األغنية الشعبية -األدب الشعبى 

ة        غطت دراسات األدب الشعبى ثالث ى آل ؤدى عل ة الشعبية التى ت بحوث ميدانية فى مجال األغني
الدراسة األولى ) .١٩٩١(السمسمية ، ضمن المهرجان الدولى األول للموسيقى الشعبية ببور سعيد 

ة ، التى تناولت أم       لمحمد خضير عرض فيها لنماذج من النصوص الميدانية حول األغانى التلقائي
ة   . من أغانى البمبوطية التى أبدعها فنانو بور سعيد  الخلول وأغانى الصيد ونماذج  والدراسة الثاني

ا    لمدحت منير بعنوان بين الضمة والسمسمية تضمنت توصيفًا ميدانيًا حول آلة السمسمية وارتباطه
زواج     ة   (بأدوار الضمة فى المناسبات الخاصة بالسبوع وال ة الدخل ة   ) . الشبكة الحن والدراسة الثالث

اذج من األدوار التى     لحسن زرد حول  ا  نم أدوار السمسمية وآفاح بور سعيد النضالى ، تناول فيه
وطنى من خالل حروب        ور سعيد ال حرب   – ١٩٥٦آانت تؤدى على السمسمية وسجلت تاريخ ب

تنزاف والهجرة  ور  –االس ام .  ١٩٧٣عب اب  ٢٠٠٠وفى ع افى آت يناء الثق اة وس يم القن أصدر إقل
ام  : بور سعيد  : "ل األغنية الشعبية الوطنية فى بور سعيد ، بعنوان آامل عيد و قاسم عليوة حو أنغ

دوين       " النصر ة المؤلف والت فاهية ومجهولي اهيم الخاصة بالش ، اشتمل على تحليل حول بعض المف
دوان     الموسيقى ، ثم عشرات النماذج من األغانى الشعبية المرتبطة بكفاح شعب بور سعيد ضد الع

د نكسة    -١٩٥٦حرب : الخارجى  ودة من المهجر      ١٩٦٧أغنيات ما بع ى الع ات   -١٩٧٤حت أغني
المهجر   عبى ب اء الش رق الغن راد وف عيد     -األف ور س باب النصر بب ة ش ات فرق تملت  . أغني د اش وق

  .الدراسة على تدوين موسيقى لجميع النصوص التى وردت بها 
  الفنون الشعبية

ارة  -الموسيقى الشعبية   -دراما الشعبية ال : ارتبطت موضوعات الفنون الشعبية بدراسات حول  العم
  :الشعبية ، وقد جاءت على النحو التالى 

ا    :  الدراما الشعبية تط مادته يدخل فى هذا االطار بحث عائشة شكر حول الفرجة الشعبية التى ارتب
ام  ة بع ام ) ١٩٩٤(الميداني رت ع يم ) ٢٠٠٢(و نش م النس االت ش ًا الحتف ى نموذج ث تعط ، حي
عيد آ ة      ببورس ين االحتفالي تراآية ب ح االش د المالم عبية و ترص ة الش ل الفرج رحية ، تمث ة مس حال

يم فى          د شم النس ة الشعبية بعي ا االحتفالي ا تظهره الشعبية وفن المسرح ، ثم ترصد هذه المالمح آم
عيد ور س ى أن     . ب رة ، وخلصت إل ًا لعرض الفك ة أساس عبية و الدمي ة ش ن احتفالي ذت م د اتخ و ق
ا فى المسرح ، تحقق البهجة و              عناصر الفر ة آم اليب فني دة أس ال الشعبى تشمل ع جة فى االحتف

ى      ة إل ات الحرآي يقى واإليقاع اء والموس ين الغن راوح ب معية والبصرية ، تت واس الس تثارة الح اس
  .جانب الفنون التشكيلية المختلفة فى إعداد اللوحات و المناظر و الشخصيات والدمى 

  



  

ارتبط موضوع الموسيقى الشعبية بأطروحة محمد شبانة حول أغانى الضمة   :  الموسيقى الشعبية
عيد  ور س ى ب ز خصوصية ) ٢٠٠٣(ف ذى يمي ن ال ذا الف يقية له ة موس ا دراسة ميداني دم فيه ذى ق ال

الى الحى               . المنطقة  ياقها االحتف ور سعيد فى س ة ب ام الباحث بجمع أغانى الضمة فى منطق د ق وق
ة ، فضالً  باتها المختلف ى     ومناس ة الت ة ، وبخاص ى المنطق يقية ف ى اآلالت الموس رف عل ن التع  ع

مة     ة الض ى احتفالي اء ف احب الغن مية  (تص ورة والسمس ى الطنب اعى   ) آلت اء اإليق د البن ا رص ، آم
أنظر بحث سمير جابر فى الجزء (والمصاحبة اإليقاعية لالحتفالية وطريقة اآلداء من واقع الميدان 

الى ال الموس) . الت ى مج يقى   وف ان الموس ار مهرج ى إط ثالث دراسات ف ا ل ًا نعرض هن يقى ايض
ة السمسمية         ة عن آل ادة ميداني الشعبية ، األولى لجماالت غويبة حول آلة السمسمية والتى تحوى م
ا   وطريقة الصنع ، فضًال عن روايات ميدانية حول تاريخ اآللة وتطورها ، والموسيقى المرتبطة به

ة السمسمية    والدراسة الثانية ليسري.  ارة  (ة مصطفى عن آل ارة   –الكن ورة  –القيث ، وتحوى  ) الطمب
وال   مادة ميدانية موثقة موسيقيًا حول صناعة وتاريخ آلة السمسمية وأجزائها ، ونصوص لفنون الم

ا تشمل    . والموسيقى الراقصة من بورسعيد تم توثيقها بالنوتة الموسيقية  والدراسة الثالثة لنشأت حن
ول  رًا ح عيد    تقري ور س د بب ذى عق مية ال ة السمس ون آل اول فن ذى تن ان ال اث المهرج ) ١٩٩١(أبح

ة    اريخ اآلل ى تعرضت لت ة أو الت واء األبحاث الميداني ى نوقشت ، س ع األبحاث الت وملخصًا لجمي
  .وطبيعتها الموسيقية 
رقص الشعبى اؤل   :  ال ى تس زوال إل ة ال عبى ونقط رقص الش ه حول ال ى بحث ابر ف مير ج ير س يش

زوال           : يسى رئ ه التى هى نفسها لحظة التالشى وال آيف يخلد فن مثل الرقص الشعبى لحظة آدائ
ايرة     رقص مس ن ال ويستعرض تاريخ تدوين الرقص منتهيًا إلى المطالبة باألخذ بمنهج التدوين فى ف

دوين   ة الت ى مرحل ين إل ة التلق ن مرحل ى تحولت م يقى الت دوينا. للموس ًا لت ًا تطبيقي دم نموذج ت ويق
ور سعيد      بانه فى الجزء السابق       (الوحدات الحرآية لرقصة الضمة بب د ش ، ) أنظر أطروحة محم
ى       –وقام سمير جابر باختيار ست وحدات حرآية  ى أعل رأ من أسفل إل ا من      –ُتق ام بتفريغه د ق وق

ام            ى ع ا إل اريخ جمعه ون الشعبية والتى يرجع ت اريخ  ( ١٩٦٥أفالم أرشيف مرآز دراسات الفن ت
  ويفرد الباحث لنموذج للرموز واألشكال الخاصة بالتدوين ) . ١٩٨٧بحث نشر ال

ة            :  العمارة الشعبية  ا حول الوحدة الفني وافى  أطروحته ر م دمت عبي ارة الشعبية ق فى مجال العم
ة المرتبطة           ة العناصر الفني ة  ، إذ ترصد الباحث ور سعيد القديم ارة ب ذات التعددية  الثقافية فى عم

  . اثية بالمنطقة وتصنيفها وتقدمها آمصدر الستلهام اعمال فنية قائمة على التصويربالعمارة التر
  
  

  اإلطار الزمنى
ر من دراسة ،      اختلفت تواريخ النشر فى أبحاث بور سعيد عن تواريخ جمع المادة الميدانية فى أآث

ادة ميد               ى م ه عل د في ذى اعتم ابر حول رقصة الضمة ال ا نجده فى بحث سمير ج ة  على نحو م اني
، وبحث عائشة شكر حول      ١٩٨٧ونشر تحليًال لها عام  ١٩٦٥بمرآز الفنون الشعبية ترجع لعام 

ام     ١٩٩٥الفرجة التى اعتمدت على مادة ميدانية تعود لعام  ا ع د    ٢٠٠٢ونشرت بحثه ، وبحث عب
ام    ه ع ه وآتب ع مادت د جم يم وق م النس ة ش ول دمي واس ح د ح ام  ١٩٧٩الحمي ره ع م نش ،  ٢٠٠٣ث

ام       وبحث س ه ع ذى جمع مادت ام   ١٩٨٨ميح شعالن حول المسحراتى ال م   . ١٩٩٢ونشره ع ومن ث
دنا      فنحن نعرض التتابع الزمنى هنا تبعًا لتاريخ جمع المادة وليس نشرها ، وهى القاعدة التى اعتم

  :عليها منذ البداية فى الرصد الزمنى للمادة ، وقد جاء التتابع الزمنى على النحو التالى 
  الستينات

  )١٩٨٧نشر عام(سمير جابر حول الرقص الشعبى ونقطة الزوال    ١٩٦٥
  السبعينات

    )٢٠٠٣نشر عام (بحث عبد الحميد حواس حول دمية شم النسيم     ١٩٧٩
  الثمانينات

  ) ١٩٩٢نشر عام (بحث سميح شعالن حول المسحراتى     ١٩٨٨



  

  التسعينات
١٩٩١  
  بحث مدحت منيرحول الضمة والسمسمية  
  حول أدوار السمسمية بحث حسن زرد  
  بحث  محمد خضير حول السمسمية  
  بحث جماالت غويبة حول السمسمية  
  عن السمسمية . بحث يسرية مصطفى  
  عرض نشأت حنا للمهرجان الدولى األول للموسيقى الشعبية  
١٩٩٥ :  
  أطروحة عائشة صالح الدين شكر حول االحتفال بشم النسيم  
  ) ٢٠٠٢نشر عام ( بحث عائشة شكر حول الفرجة الشعبية 
 عرض أحالم ابو زيد ألطروحة شم النسيم  

  
  

  ٢١ق
 آتاب آامل عيد ، وقاسم عليوة حول أغانى بور سعيد الوطنية :  ٢٠٠٠
  أطروحة عبير الحسينى حول الوحدة الفنية فى عمارة بور سعيد :  ٢٠٠٢
  أطروحة محمد شبانة حول أغانى الضمة فى بور سعيد :  ٢٠٠٣
ه ،         وال يشير التتاب ا الوقوف علي ة يمكنن ع الزمنة هنا إلى اضطراد و انحصار فى البحوث الميداني

ور سعيد وأطروحة واحدة        –آما أشرنا   –باستثناء فترة التسعينات التى شهدت  أبحاث مهرجان ب
ًا آل               ة واحدة تقريب ا نالحظ ظهور دراسة ميداني ك فإنن تثاء ذل فقط والخاصة بعائشة شكر ، وباس

بعينات   –الستينات (عقود  عشر سنوات فى ات  –الس د األول من ق   ) الثمانين ا العق ر    ٢١أم م يختب فل
ارة      دانيتين فى مجال العم حتى اآلن ، وإن آانت المؤشرات األولية تشير إلى ظهور أطروحتين مي
دل    والموسيقى الشعبية إلى جانب آتاب متخصص فى األغنية الشعبية خالل ثالثة أعوام ، وهو مع

م         –بيًا نس –ممتاز  ذى ل رن العشرين ، ال انى من الق إذا ما قورن بأبحاث المنطقة خالل النصف الث
  .تظهر خالله سوى أطروحة عائشة شكر حول االحتفال بشم النسيم 

  اإلطار النوعى
ا          ة والتى بلغت ثالث أطروحات بينه ة عام تشير البيانات النوعية إلى تقلص األطروحات الجامعي

اك        واحدة فقط بدرجة الدآ ثالث هن ين األطروحات ال ه من ب ى أن توراه ، آما تشير البيانات أيضًا إل
ة فى         د ببحث المنطق ام المعه د اهتم ا يؤآ اثنين منها بإشراف من المعهد العالى للفنون الشعبية ، مم

االت الشعبية   : أآثر من مجال   وان    ). ٢٠٠٢(الموسيقى الشعبية    –) ١٩٩٥(االحتف ة حل ا جامع أم
ؤتمرات  .حول عمارة بور سعيد  ٢٠٠٢ى أطروحة واحدة عام فقد أشرفت عل وفى إطار أبحاث الم

ود         - ى تع عيد ، فه ور س ات ب م دراس ل معظ ى تمث رنا   –الت ا أش ان    –آم ا بمهرج ى ارتباطه إل
وقد بقيت الدراسات المنشورة فى آتب محصورة فى آتاب واحد أصدره  . الموسيقى الشعبية هناك 
  :وقد جاءت البيانات النوعية على النحو التالى . افى حول األغانى الوطنية إقليم القناة وسيناء الثق

  أطروحة واحدة  ١      أطروحات الدآتوراة 
  أطروحات ٢      أطروحات الماجستير 
  أبحاث ١١    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
  آتب ١        الكتب المنشورة 



  

  نتائج واستخالصات
 صف القرن الماضى بصفة عامةقلة الدراسات الميدانية ببحث المنطقة خالل ن 
اة   ادات دورة الحي عبية وع دات الش ن المجاالت آالمعتق د م ى العدي ة ف اء بحث المنطق اختف

 الخ..والحكايات والحرف الشعبية 
ل من عشر      اهتمام المعهد العالى للفنون الشعبية ببحث المنطقة من خالل أطروحتين فى أق

د ات جدي تحداث دراس د الس ل المعه نوات ، يؤه ث س ة لبح ى وخط امج زمن ة ببرن
 الموضوعات التى لم تدرس بعد

ة البحث         اة السويس فى عملي ة قن غياب دور الجامعات اإلقليمية المرتبطة بالمنطقة آجامع
 .الميدانى والدراسة التحليلية 

  
  



  

  )دراسة ٢(السويس 
  عام -السويس 

إشراف /جمع ميداني ، دراسة تحليلية لموسيقاها: األغنية الشعبية فى السويس . فوزية صالح على  
أآاديمية  -) دآتوراه(أطروحة-.ص ٧٧٠ -. ١٩٩٣القاهرة ، -.صفوت آمال، فتحي الصنفاوى 

  .ياتالفنون ، المعهد العالي للموسيقى العربية، قسم التأليف والنظر
. ص٨٠ - .١٩٩٦المرآز القومى لثقافة الطفل، : القاهرة -.أغاني مرحلة الطفولة. فوزية صالح 

                          
، وقد ) الجناين –عتاقة  –األربعين  –السويس : تشتمل السويس على أربعة أحياء فقط هى 

شعبية ، من تناول اإلطار الجغرافى دراستين حول منطقة السويس عــامة  فى مجال الموسيقى ال
، والتى عالجت الغناء ) ١٩٩٣(خالل  أطروحة فورية صالح حول األغنية الشعبية فى السويس 

الشعبى المرتبط بدورة الحياة ، من خالل بحث الخصائص الموسيقية والفنية وما يرتبط بها من 
رصدت أما موضوعات الغناء فقد . أساليب وطرق أداء واستخدامات لآلآلت واألدوات الموسيقية

أغانى  –أغانى الزواج  –أغانى الصحبة  –أغانى العمل  –أغانى مرحلة الطفولة : الباحثة 
أغانى المراثى ، وخلصت لعدة نتائج علمية ، فى مقدمتها أن ألحان األغانى فى  –المناسبات الدينية 

ة واحدة السويس تبنى على درجات صوتية مختلفة وفى مساحات لحنية متباينة ، تبدأ بدرجة صوتي
وتصل إلى الديوان الكامل ، وأن المساحات اللحنية التى تتكون من ثالث أو خمس درجات صوتية 

أما أغانى الصحبة فقد يصل . متتالية هى األآثر استخدامًا خاصة فى أغانى الزواج وأغانى األطفال 
السمسمية هى اآللة آما خلصت الباحثة أيضًا إلى أن آلة . مداها الصوتى إلى ديوان آامل أو أآثر 

الوترية الوحيدة التى تصاحب الغناء فى منطقة البحث ، وخاصة الغناء الذى يؤديه الرجال فى 
أما الدراسة الثانية للباحثة نفسها فهى حول أغانى مرحلة الطفولة ، وهى . األعراس وجلسات السمر

ناول فيه أغانى التهنين الذى تت -الفصل األول من الباب الثانى  -جزء من أطروحتها السابقة 
وترقيص األطفال وأغانى ألعاب األطفال ، مع توضيح أهم خصائصها الموسيقية بالتدوين الموسيقى 

  :وعلى هذا النحو فإن بيانات المنطقة تشير زمنيًا إلى .وأساليب التحليل الموسيقى العامة 
  )١٩٩٣(تسعينات 

 سأطروحة فوزية صالح على األغنية الشعبية فى السوي 
 )١٩٩٦ُنشر عام (آتاب فوزية صالح أغاني مرحلة الطفولة  

  :أما اإلطار النوعى فيشير إلى 
 أطروحة ١    أطروحات جامعية 
 آتب ١    الكتب المنشورة 

  
  نتائج واستخالصات

يحتاج البحث الفولكلورى فى منطقة السويس لخطة علمية متكاملة لدراسة المنطقة فى  )١
ا بصورة متعمقة سوى أطروحة أآاديمية واحدة جميع الموضوعات ، حيث لم تتناوله

 .رصدت الغناء الشعبى فى مطلع التسعينات
  
  



  

 
  محافظة اإلسماعيلية

ل     ده خلي ة السمسمية    . سامية عب دولى األول للموسيقى    : فى   -.  ٩-١صـ   –. عن آل المهرجان ال
عبية  مبر  ٢٨ – ١٢(الش عيد  –) . ١٩٩١ديس ور س ة ،  : ب ة لقصور الثقاف ة العام  –.  ١٩٩١الهيئ

  ) أبحاث المؤتمر(
ى    .  نشأت نجيب حنا  ة حرق اللنب ن حلمبوحة  (ليل ة       د) : اب ة فى المسرح الشعبى بمدين راسة ميداني

  ٧٥ص  – ٦٨ص  –) . ٢٠٠٢(١ع –. فنون الفرجة الشعبية  –. اإلسماعيلية 
  

  اإلطار الموضوعى
ين ، األول فى      شهد الرصد الببليوجرافى للدراسات الميدانية التى تناولت محافظة اإلسماعيلية بحث

ذى     مجال الموسيقى الشعبية ، والثانى فى مجال الدراما ار الشديد ال الشعبية ، مما يشير بداية لالفتق
د جاءت        ع المستويات ، وق ى جمي تشهده عملية البحث الميدانى بالمنطقة فى معظم المجاالت، وعل

  :جاءت الدراستين على النحو التالى 
  الفنون الشعبية 

  :شملت بحثين فى مجالى الموسيقى الشعبية والدراما الشعبية على النحو التالى 
ة السمسمية           :  لموسيقى الشعبية ا ل عن آل ده خلي امية عب ى دراسة س ا إل التى  ) ١٩٩١(ونشير هن

ردى    اء الف مية بمصاحبة الغن ة السمس ى آل يقيًا عل دون موس وذج م يًال لنم ًا وتحل ا عرض دمت فيه ق
اهر       ال وم ه صفوت آم ام بجمع والترديد الجماعى ، من أرشيف مرآز دراسات الفنون الشعبية ، ق

  )١٩٦٣(ام صالح ع
ة  : عالج نشأ نجيب فى بحثه موضوع الدراما الشعبية من خالل بحثه المعنون :  الدراما الشعبية ليل

ن حلمبوحة  (حرق اللنبى   ة اإلسماعيلية       ) : اب ة فى المسرح الشعبى بمدين ) . ٢٠٠٢(دراسة ميداني
ى       ة ه اآن بالمحافظ دة أم ن ع ة م ه  الميداني ع مادت ث بجم ام الباح د ق ى الع : وق ة (رب ح المحط

دانيًا   . حى السالم    –عرايشة مصر   –) منشية الشهدا(عرايشة العبابدة –) الجديدة وأورد رصدًا مي
اة    ة القن ا منطق زت به ى تمي ة الت ك االحتفالي ى   (آلداء تل ة إللنب ول احتفالي رى ح ات أخ ر دراس أنظ

  ) .بمنطقة بور سعيد
  اإلطار الزمنى

ة دال  ى أي ًا ل ى أيض ار الزمن ير اإلط ة   اليش ة البحثي ى المتابع ديدة ف درة الش نقص والن وى ال الت س
  :الميدانية للمنطقة ، التى لم تشهد سوى بحثين فقط ، على النحو التالى 

  بحث  سامية عبده خليل حول آلة السمسمية  ١٩٦٣ :الستينات  
 )ابن حلمبوحة(بحث نشأت نجيب حنا حول ليلة حرق اللنبى  ٢٠٠٣:       ٢١ق

  اإلطار النوعى
  بحثان ٢    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 

  نتائج واستخالصات
تشير البيانات هنا إلى حاجة مجتمع اإلسماعيلية إلى خطة جمع منظمة فى آافة الموضوعات ، 
وبخاصة خطط األبحاث الجامعية ، لدراسة المنطقة ورصد التطورات والتغيرات التى حدثت لها ، 

وبخاصة عند الرجوع لألرشيفات المتخصصة فى منذ آخر عملية جمع ودراسة تمت هناك ، 
  .المجال 



  

  )دراسة ٣٤(  الجيزةمحافظة 
  عــام

نكالوى  د ال وهر .  أحم ليمان ج وق س اعى لس اء االجتم ا : البن ى األنثروبولوجي ة ف ة ميداني دراس
  .ص٧٥ -. ١٩٩٧دار الثقافة العربية، : القاهرة  -. ١ط -.الحضرية 

درى ونيس    ع        .  سامية ق ين الشريعة والواق اط ب د األقب زواج والطالق عن ة  دراسة مي : عادات ال داني
 -قسم االجتماع -) .دآتوراه(أطروحة  -. ١٩٩٩القاهرة ،  -.إشراف علياء شكرى / بمحافظة الجيزة

  .صفحة ٢٤٥ -.جامعة عين شمس -آلية البنات
اوى   ة الصحية      .  علي المك ة للخدم ة والثقافي اع      : الجوانب االجتماعي م االجتم ة في عل دراسة ميداني

ي  كندرية  -. ١ط -.الطب ة ، دار ال: اإلس ة الجامعي اع (  -.ص ٤٧١ -. ١٩٨٨معرف م االجتم عل
وراه  ( أصًال أطروحة  -) . ٧٩المعاصر ؛  اهرة     –) دآت ة الق اع،    –جامع ة اآلداب ، قسم االجتم آلي

١٩٨٦   
 -) .١٩٩٤مارس  (٤٢ع -.الفنون الشعبية  -.صناعة األقفاص في الريف المصري .  علي المكاوى 

   ١١٧-١١٣ص
زة     : الحصان  رقص . يسرى رياض مصطفي    اء شكرى،    / دراسة في بعض قرى الجي إشراف علي

راوى    الح ال ى، ص مت يحي اهرة،  -.عص ة  -.ص٢٤٠ -.١٩٩٦الق تير(أطروح ة  -)ماجس أآاديمي
 الفنون، المعهد العالى للفنون الشعبية

/ واألصول التربوية إلنتاجه " القباطى"الخصائص الفنية للنسيج المرسم .هالة عبد العزيز الخواص  
جامعة حلوان  –) ماجستير(أطروحة  -. ١٩٧٦القاهرة ، –. ص  ٢٤٥ -.راف تحية آامل حسين إش

  ، آلية التربية الفنية ، قسم التصميم والزخرفة
  عزبة الصعايدة –امبابة 

دراسة أنثروبولوجية لبعض األسر : األسرة والروابط القرابية بين فقراء الحضر. هدى الشناوى  
ة   الفقيرة المهاجرة من ال  ى المدين اء شكرى   / ريف إل اهرة،   -.إشراف علي  -.ص٤٥٩ -.١٩٨٨الق

  قسم االجتماع -جامعة عين شمس، آلية البنات  -) دآتوراه(أطروحة 
  شبرامنت -أبو النمرس 

الل    د ج دبولى محم الل م ة      .  ج ى قري التطبيق عل ف ب ى الري ة ف نن االجتماعي افى والس ر الثق التغي
اهرة،   -.شبرامنت بالجيزة  ة اآلداب، قسم      –) ماجستير (أطروحة   -. ١٩٦٩الق اهرة، آلي ة الق جامع

  . االجتماع 
  الحرانية -شبرامنت  -أبو النمرس 

ة    :نسجيات الحرانية.  جمال رفعت لمعى   ة التربوي ادم ،    / دراسة تحليلية من الوجه إشراف سعد الخ
يونى  ود البس اهرة ، -.ص  ٣٠٣ –. محم ة  -.١٩٧٥الق تير(أطروح ة  -)ماجس ة جامع وان ، آلي حل

      .التربية الفنية ، قسم التربية 
د السالم الشريف  وفر .  عب ي متحف الل ة ف رات الحراني عبية  -.زه ون الش ل (٢، ع١س -.الفن أبري

      . ٩٥-٨٩ص -) .١٩٦٥
ة المصرية   .  على عبد المنعم مراد  ة   : الصناعات البيئية وتغير البناء االجتماعى للقري دراسة ميداني

  جامعة المنيا ، آلية اآلداب –) دآتوراة(أطروحة  –.  ١٩٨٩المنيا ،  –. ريتين على قريتين مص
  قرية دير الميمون   -البرميل  –أطفيح 

رم يسى  د مك ة  .  ماج اد القبطي ى األعي عبية ف االت الش ون : االحتف ر الميم ة دي ة لقري ة ميداني  -دراس
يح   ز أطف زة -مرآ كرى   /الجي اء ش ال، علي فوت آم راف ص اهر -.إش ة  -.٢٠٠٠ة، الق أطروح

  .ص٢٧١ -.المعهد العالى للفنون الشعبية -أآاديمية الفنون-)ماجستير(
ون الفرجة الشعبية     –. المظاهر االحتفالية الشعبية ألسبوع اآلالم عند األقباط .  ماجد مكرم يس  . فن

  ٩١ص  – ٨٤ص  –) . ٢٠٠٢(١ع –
  البراجيل -أوسيم 



  

ا تعكسه عادات         بعض مالمح التغير االج.  منى الفرنوانى  افي فى الريف المصرى آم اعي والثق تم
ة مصرية    : دورة الحياة  ة لقري اء شكرى    / دراسة متعمق اهرة،   –. إشراف علي  ٣٢٨ –.  ١٩٨٩الق

  . جامعة عين شمس، آلية البنات، قسم االجتماع  –) دآتوراه(أطروحة  –. ص 
وانى   ى الفرن ل . من ة البراجي ى قري اة ف ادات دورة الحي ى  –.  ٢٤٩– ٢٠٩ص  – .بعض ع : ف

الجزء الثالث، دليل العمل . الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية). وآخرون(محمد الجوهرى 
  . ص٢٠٠ -.١٩٩٢: دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية -.الميدانى لجامعى التراث الشعبى

  شنبارى -أوسيم 
واقعى       ظاهرة الطالق فى المجتمع . عايدة فؤاد عبد الفتاح   نمط ال الى وال نمط المث ين ال : المصرى ب

رية     رى المص دى الق ى إح ة ف ة اجتماعي ة أنثروبولوجي كرى   / دراس اء ش راف علي اهرة ،  -.إش الق
 .قسم االجتماع  -آلية البنات  -جامعة عين شمس  -) .دآتوراه (أطروحة  -.ص ٣٦٢ -.١٩٩١

  آرداسة -أوسيم 
ات فى آرداسة ، مصر     النساء ا .  لينش ، هدى فهمى   .باتريشيا د  ة  : جنيف   -. ١ط -.لحرفي منظم

  ). باللغة اإلنجليزية(  -.ص ٩١ -. ١٩٨٤العمل الدولى ، 
رت   د أحد السعف     .  عثمان خي ات عي ـة    –. باق ون الشعبي بتمبر  ( ١٤، ع٤س –. الفن  –) . ١٩٧٠س

  . ٢٠– ١٢ص
اء    األزياء الشعبية للمرأة المصرية في محافظة الجي.  فوزية حسين مصطفى  ا ألزي ار منه زة واالبتك

رية  ف      / عص ماعيل آاش يدة إس ادم ، س عد الخ عد س راف س اهرة،  -.إش  -.ص ٤٢٥ -. ١٩٧٩الق
 جامعة حلوان ، آلية االقتصاد المنزلي، قسم المالبس والنسيج–) دآتوراه(أطروحة 

  المعتمدية  -أوسيم 
دراسة لعادات الطعام وآداب : ديناميات تغير التراث الشعبى فى المجتمع المصرى .  نجوى الشايب 

ة ،    : القاهرة  –.  ١ط –. إشراف وتقديم علياء شكرى /المائدة  مرآز البحوث والدراسات االجتماعي
اعى ،     ( -. ص  ٣٥٢ –.  ٢٠٠٢آلية اآلداب ، جامعة القاهرة،  ر االجتم راث والتغي تقارير بحث الت

 .قسم االجتماع -ة البنات آلي -جامعة عين شمس  -) دآتوراه(أصًال أطروحة  –) . ١٠
يالد   : ديناميات التجديد فى العادات الشعبية .  منى الفرنوانى  ١٩٣ص  –. دراسة لبعض عادات الم

ة ،   : اإلسكندرية   -. دراسات فى علم الفولكلور : فى  –.  ٢١١ - ة الجامعي (  –.  ١٩٩٢دار المعرف
ى   ًا ف رت أيض ر   : ُنش الم متغي ى ع عبى ف راث الش أليف/ الت ات    ت اتذة الجامع ن أس ة م  –. مجموع

اهرة  -.  ١ط  -.  ٢٦٠ - ٢٣٩ص ة اآلداب ،    : الق ة ، آلي ات االجتماعي وث والدراس ز البح مرآ
  ) ٢تقارير بحث التراث الشعبى فى عالم متغير ، ( –.  ٢٠٠٢جامعة القاهرة، 

  قرية نهيا –أوسيم 
يالد   د: ديناميات التجديد فى العادات الشعبية .  منى الفرنوانى   ١٩٣ص  –. راسة لبعض عادات الم

ى  –.  ٢١١ - ور : ف م الفولكل ى عل كندرية  -. دراسات ف ة ، : اإلس ة الجامعي  -.  ١٩٩٢دار المعرف
ى   ًا ف رت أيض ر   : نش الم متغي ى ع عبى ف راث الش ات   / الت اتذة الجامع ن أس ة م أليف مجموع  –. ت

اهرة  -.  ١ط  -.  ٢٦٠ - ٢٣٩ص وث والدراس  : الق ز البح ة اآلداب ،  مرآ ة ، آلي ات االجتماعي
  )  ٢تقارير بحث التراث الشعبى فى عالم متغير ، ( –.  ٢٠٠٢جامعة القاهرة، 

ى       . نجوى الشايب  ة فى المجتمع المحل ة الطبي رى      : نسق الخدم ة فى إحدى الق دراسة أنثروبولوجي
رية  كرى / المص اء ش راف علي اهرة ،  –. ص٢٢٤ -.إش ة  –.  ١٩٨٩الق تي(أطروح  –) رماجس

  جامعة عين شمس ، آلية البنات ، قسم االجتماع 
  السادس من أآتوبر

د   ر اهللا محم ات        .  دالل يس ى المجتمع باب ف كان الش ة إلس ارة الداخلي ى العم راث ف ف الت توظي
دة ة الجدي د أشرف الخطاط / العمراني ه ، محم د وهب دين محم ى ال  -. ص  ٣٣٧ –. إشراف محي

  جامعة حلوان ، آلية الفنون الجميلة ، قسم الديكور  –) يرماجست(أطروحة  -. ٢٠٠١القاهرة، 
  قرية الكداية –الصف 

اوى   ى المك ب . عل ر والطبي ين المجب ام ب ى  –.  ١١٦ – ٨١ص . عالج العظ ة : ف : الصحة والبيئ
ل صبحى        دآتور نبي تاذ ال ى روح األس داة إل أليف مجموعة   / دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية مه ت



  

م  اتذة عل ن أس ات المصرية   م اع بالجامع اهرة  –.  ١ط –. االجتم ات  : الق وث والدراس ز البح مرآ
  ٢٠٠١االجتماعية ، آلية اآلداب ، جامعة القاهرة، 

  العياط 
اط      .  ماجدة أحمد قنديل  ة الشعبية بقرى مرآز العي ة لألغني إشراف صفوت   / دراسة موسيقية تحليلي

نفاوى    ي الص ال، فتح اهرة، -.آم ة -.ص ٦٢٠ -. ١٩٩٢الق وراه(أطروح ون ،  -)دآت ة الفن أآاديمي
      .المعهد العالي للموسيقى العربية ، قسم التأليف والنظريات

الل   د ه عبية . محم ات الش اط  : الحكاي ز العي ى مرآ ة ف ة ميداني ى  / دراس ى مرس د عل راف أحم  -.إش
  .  يةآلية اآلداب، قسم اللغة العرب -جامعة القاهرة  –) ماجستير(أطروحة  -. ١٩٨٩القاهرة، 

  أم المصريين -مدينة الجيزة 
-٤٥ص -).١٩٨٧سبتمبر  -أغسطس -يوليه(٢ع -.الفنون الشعبية -.حكاية بنت الصياد. محمد هالل 

٦٦  .  
  الواحات البحرية 

د فخرى    رة    . الصحراوات المصرية  . أحم ة والفراف اني، واحات البحري د الث ة جاب اهللا  / المجل ترجم
د ال    وقى عب ة ش اب اهللا؛ مراجع ى ج ان عل وى عثم اهرة -.ق ار،   : الق ى لآلث س األعل  -.١٩٩٩المجل

ر ( -.ص٢٠٩ ارى معاص ى حض و وع ة : نح ة والتاريخي ة األثري لة الثقاف ة : سلس روع المائ مش
     ).٣٠آتاب؛

ة    : الواحات البحرية . حسن برآات   اريخ والسكان والثقاف بحوث  : فى   -.  ٢٧٠ – ٢٥٧ص  –. الت
ة        مهداة: فى األنثروبولوجيا العربية  ا العربي د األنثروبولوجي د رائ و زي د اب / إلى الستاذ الدآتور أحم

  ٢٠٠٢مرآز البحوث والدراسات االجتماعية ، : القاهرة  –.  ١ط –. تحرير ناهد صالح 
ة   ة     . خطرى عرابى أبو ليف ة الشعبية فى الواحات البحري ة   : األغني ة فني ة   / دراسة ميداني إشراف نبيل

قسم اللغة  -آلية اآلداب -جامعة القاهرة -)ماجستير(أطروحة -.ص٤٠١ -.١٩٨٩القاهرة،  -.إبراهيم
    .العربية

ون الشعبية    -.الفن الشعبي في الواحات البحرية . عثمان خيرت   وبر  ( ٧، ع٢س -.الفن )  ١٩٦٨أآت
  .٧٩-٦٥ص -.
لنوبة القيم الجمالية فى العمارة الشعبية المصرية فى مناطق الواحات وا. على محمد على عبد المنعم 

اهرة ،  -..…إشراف /  وراه(أطروحة  -. ١٩٩٨الق ون  –) دآت ة الفن د  –أآاديمي الى للنق د الع المعه
  الفنى 

ويفه    واد ش د الج اروق عب ة،    . ف ات البحري ع الواح ى مجتم ة ف ة والثقافي ادات االجتماعي بعض الع
اهرة    –مجلة آلية اآلداب  –.دراسة أنثروبولوجية ميدانية  ة الق  –) . ١٩٩٥( ٤،ع٢٥٥مج  –. جامع

                   . ٣٦٤ – ٣٢١ص
تفادة    . ماجدة محمد ماضى   ان االس ًا وإمك دراسة األزياء الشعبية بواحات مصر الغربية جماليًا ونفعي

ى معاصر    ار زى وطن ى ابتك ا ف اد    / منه د اهللا حم اد عب ين مصطفى ، حم ة حس راف فوزي  -، إش
ى ،    –) دآتوراه(أطروحة  –. ص  ٢٣٠ –.  ١٩٨٩القاهرة ،  جامعة حلوان ، آلية االقتصاد المنزل

  قسم المالبس والنسيج
  

  االطارالجغرافى
 –أبوالنمرس ـ أطفيح  : تعرضت الدراسات الميدانية فى الجيزة لبحث تسع مراآز ومدن رئيسيةهى

اط             ة ـأوسيم ـ الصف ـ العي وبر         -إمباب زة ـ  السادس من أآت ة الجي ة    –مدين و . الواحات البحري
ا  تفاوت تصي ا وبحثه وتشير  . ب آل منها من حيث آم المعالجة ونوعية الموضوعات التى تم جمعه

يم   زى أوس ى أن مرآ ات إل ات ٨(البيان ة ) دراس ات البحري ات ٧(والواح اال النصيب  ) دراس د ن ق
ا فى    األوفر من البحث ، إلى جانب الدراسات التى تناولت محافظة الجيزة عامة أو عدة مراآز منه

دانيًا لمعظم المراآز       ) دراسات ٧(بلغت موضوع واحد و ارًا مي ة شهدت انتش ، ومن ثم فإن المنطق
ة            ة معين ة أو وحدة محلي ر من دراسة بقري ام أآث ى اهتم الموجودة بها ، آما تشير البيانات أيضًا إل

  .على نحو ما نجده فى الحرانية وآرداسة والبراجيل والمعتمدية ونهيا 



  

  اإلطار الموضوعى
ام الرئيسية الستة      ٣٤الموضوعى  عالج اإلطار دراسة ميدانية فى محافظة الجيزة شملت األقس

ت موضوعات      د غلب م فق ن ث ة ، وم دد الموضوعات الفرعي ث ع ن حي ة م ت المعالج د تفاوت ، وق
ام      االت وعادات الطع اة واالحتف العادات والتقاليد على اهتمام الباحثين فى عدة مجاالت آدورة الحي

ا موضوعات  ى مجال التشكيل الشعبى ، يليه عبية وبخاصة ف ون الش ل . الفن م تحف ام ل اك أقس وهن
بتنوع فى المعالجة آالقسم المعتقدات الشعبية التى اقتصرت على موضوعات الطب الشعبى فقط ،   

  :وقد جاء اإلطار الموضوعى على النحو التالى 
  عام –الفولكلور 

ة بدر  ى المنطق ة ف ور العام ات الفولكل ات  ارتبطت دراس ع الواح ول مجتم د فخرى ح ة أحم اس
ة  ام   ) ١٩٦٤(البحري ر ع ذى نش ول الصحراء المصرية ، وال اته ح ن دراس انى م د الث و المجل وه
اريخ     ١٩٩٩ ف ت ا المؤل ة ، إذ يرصد فيه ات البحري ى بحث الواح ة ف ن المصادر الميداني د م ويع

  .ة مادية المنطقة والمظاهر الفولكلورية لها من عادات ومعتقدات وفنون وثقاف
  الطب الشعبى  -المعتقدات والمعارف الشعبية 

م  ط ، إذ ل ى مجال الطب الشعبى فق رز ثالث دراسات ف دات الشعبية تب ى إطار بحث المعتق ف
ثالث   دات ، والدراسات ال ى مجاالت أخرى مرتبطة بالمعتق وًدا ف ة جه  –تشهد الدراسات الميداني

رة     -بينهما أطروحتان جامعيتان  اوى حول الجوانب       ظهرت فى فت ى المك ى لعل ات ، األول الثمانين
ا    ) ١٩٨٦(االجتماعية والثقافية للخدمة الصحية فى محافظة الجيزة  ائج من بينه خلصت إلى عدة نت

ثراء الممارسات العالجية الشعبية فى القطاع البدوى عن القطاعين الريفى والحضرى ، وظهور  : 
ا خلصت        طائفة جديدة من الممارسين الشعبيين يجمع  ين الطب الشعبى والطب الرسمى ، آم ون ب

ة ،        الجين بالحجام ادة شهرة المع اء ، وزي فاء باألولي إلى رصد زيادة الممارسات المرتبطة باالستش
ذه الممارسة     الج شعبى         . وظهور أسر بأآملها عرفت به ة لمع اوى دراسة حال ى المك د نشر عل وق

ة        ة الكداي ه حول        محترف ومتخصص فى عالج العظام بقري ة فى بحث دة دراسات حال ، ضمن ع
ب   ر والطبي ين المجب ام ب ى   ) . ٢٠٠١(عالج العظ عبى ف ة ضمن بحث الطب الش ة الثالث والدراس

د جمعت             ى وق ة فى المجتمع المحل ة الطبي الجيزة ، هى أطروحة نجوى الشايب حول نسق الخدم
ى أن الممارسين        ا ، وخلصت الدراسة إل ة نهي رة     مادتها الميدانية من قري ون الخب الشعبيين يتوارث

ة            ى استخدام األعشاب الطبي ا يلجأون إل م االقتصادية ، آم ة عمالئه ًا لحال . ويحددون أجورهم تبع
ى   وتشير النتائج أيًضا إلى أن نوعية األمراض ، تلعب دورًا فى اتخاذ قرار المفاضلة بين اللجوء ال

  .آًال النسقين من أجل تحقيق الفائدة الطبية الطب الرسمى أو الشعبى ، إذ أن األفراد يتعاملون مع 
  العادات والتقاليد 

ة     احيتين الكمي  ١٣( تشمل دراسات العادات والتقاليد النصيب األآبر من البحث الميدانى من الن
ة  اة ( والموضوعية ) دراس االت  –دورة الحي ام  –االحتف رية –الطع ات األس ا خمس ) العالق بينه

اع          أطروحات جامعية بإشراف ا فى قسم االجتم اء شكرى ، وترآزت معظمه دآتورة علي علمى لل
ون الشعبية ،    آلية البنات ، باستثناء أطروحة واحدة حول االحتفاالت الشعبية من المعهد العالى للفن
د ، فى إطار          ادات والتقالي ة فى مجال الع ونشير بداية إلى ثالث دراسات تناولت موضوعات عام

،  ومن ثم فمن المهم أن نعرض لها هنا حيث يفيد منها الباحث فى مجال   اجتماعى وأنثر وبولوجى
ة    د عام ر           : العادات والتقالي دبولى حول التغي ى هى أطروحة جالل م بصفة خاصة الدراسة األول

ا  ) ١٩٦٩(الثقافى والسنن االجتماعية فى الريف  والتى جمع مادتها من قرية شبرا منت ، وتناول م
ادات وا  ى الع رأ عل ى     يط ادى ف ادى والالم افى والم ر الثق ة للتغي ر نتيج ن تغي راف م د واألع لتقالي

المجتمع الريفى ، آما تناولت الدراسة جانبًا من عادات الزواج ، ودور التعليم والحراك المهنى فى  
دانيتان      . تغير العادات والتقاليد وصعوبة التغير فى سلطة األسرة  ذا اإلطار دراستان مي يبقى فى ه

اول  فى منط قة الواحات البحرية ، ظهرت خالل السنوات العشر األخيرة ، األولى لفاروق شويفة تن
ع الواحات   ى مجتم ة ف ة والثقافي ادات االجتماعي ا بعض الع ات ) ١٩٩٥(فيه ة لحسن برآ ، والثاني

ة     ة الواحات البحري د رصد المؤلف ضمن دراسته بعضًا       ) . ٢٠٠٢(حول تاريخ وسكان وثقاف وق



  

ة   من عادات ال ا  . ميالد والزواج والمناسبات الدينية واالحتفالية وعادات الطعام بالواحات البحري أم
ى النحو         د جاءت عل د الشعبية فق ادات والتقالي الدراسات التى تناولت موضوعات مباشرة فى الع

  :التالى 
  دورة الحياة 

دمتها أبحاث     أتى فى مق وانى    ارتبط موضوع دورة الحياة فى المنطقة بعدة دراسات ي ى الفرن من
افى        اعى والثق ر االجتم دآتوراة حول التغي فى عدة قرى ومراآز بالجيزة ، بدأتها بأطروحتها فى ال

ة   ) ١٩٨٩(فى الريف المصرى آما تعكسة عادات دورة الحياة  وقد جمعت مادتها الميدانية من قري
لحمل والوضع   البراجيل ، حيث رصدت عشرات العناصر المرتبطة بالموضوع بداية من عادات ا

ة ،        ت الزوجي اف وبي ة والزف اهر الخطب ن مظ ملها م ا يش زواج وم ادات ال رورًا بع بوع ، م والس
ى  " وانتهاء بعادات الوفاة وما يشملها من عالمات وقوع الموت والغسل والكفن والفش والجنازة حت

الد والزواج ضمن المرتبطة بالمي. من مادتها الميدانية " وقد عرضت الباحثة جانبا. مرحلة العزاء 
آنموذج لجمع المادة الميدانية وفى ) دليل العمل الميدانى( الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية 

يالد بقريتى           ة حول عادات الم تها الميداني وانى دراس ى الفرن دمت من إطار بحث عادات الميالد ، ق
ات ال   ة دينامي ت في ذى تناول ا ال ة ، ضمن بحثه ا والمعتمدي ة  نهي د دراس ادات والتقالي ى الع د ف تجدي

يالد   ادات الم بعض ع ث رصدت    ) ١٩٩٢(ل ة ، حي دة لبحث الموضوع والمنطق ة جدي ى محاول ف
ار اسمه     ( الممارسات الخاصة د ، واختي بالعقم والوحم واإلجهاض والوضع ، وتجهيز مالبس الولي

بوع   ه الس ات التغي    ) ، واحتفالي ى اتجاه ابهًا ف اك تش ى أن هن ت ال ل  وخلص رى البراجي ى ق ر ف
ا يلعب         ه م ه فاستمر من والمعتمدية ونهيا ، إال أن التغيرات لم تلغ التراث القديم ، حيث تفاعلت مع
دورًا وظيفيًا فى حياة المجتمع مثل ممارسات السبوع ، واندثر ما لم يستطيع مواآبة التغير آعادات 

ر وتهضمه لتف      دة ، ومن     الختان ، واستطاعت عناصر أخرى أن تمتص التغي رزه فى صورة جدي
رز أطروحتين       . ذلك الداية والممارسات التى تؤديها  اة أيضًا تب وفى إطار بحث عادات دورة الحي

ت      ى تناول ؤاد الت دة ف ى لعاي زواج والطالق ، األول ادات ال ى موضوع ع عينات ف د التس الل عق خ
واقعى   نمط ال الى وال نمط المث ين ال ع المصرى ب ى المجتم اهرة الطالق ف ة  ظ ة أنثروبولوجي دراس

زواج   ) ١٩٩١(اجتماعية فى إحدى القرى المصرية  زواج    –رصدت فيها السن المفضل لل رار ال ق
تقرار        –معايير اختيار الشريك  – ى االس أثير عل ردات ذات ت ه من مف ثم الحياة الزوجية وما تحتوي

ة    وة غيبي ) ( القسمة و النصيب    (الزواجى ، وتتحدد النظرة للطالق فى مجتمع البحث بارتباطه بق
اك     ) العيش انقطع لغاية آدة  ه ، فهن ، آما ترسم الثقافة السائدة طبيعة الطالق واألسباب المرتبطة ب

رار الطالق      م صاحب ق يم   –ومراحل التصالح    –أسباب خفية وأخرى مفضلة لإلعالن ، ث والتحك
زوجين  ين ال ا  –ب يم حقوقهم زواج  –وتنظ اء ال يم إنه م تكيف –ومراس ع الطالق  ث رأة م ا . الم أم

وقد رصدت  ) ١٩٩٩(الدراسة الثانية فهى لسامية ونيس حول عادات الزواج والطالق عند األقباط 
سن  : فيها عناصر الظاهرة والممارسات المرتبطة بها فى العقيدة المسيحية ، فتناولت موضوعات  

ل ا  وم االرثوذوآسى ، وحف ى المفه ة ف ريك والخطب ار الش زواج واختي زواج ال ل ( ل ا ) اإلآلي ، آم
ه   اط وطبيعت د األقب زواج، وناقشت قضية الطالق عن ار ال ة النهي ل المؤدي ة العوام رصدت الباحث
وة       ومدى مشروعيته ، وخلصت الى أن هناك تزايدًا مستمرًا فى معدالت الطالق  ، فضًال عن اله

  .ى تتم بالفعل بين طبيعة الطالق آما تعكسها الشريعة المسيحية وبين الممارسات الت
  االحتفاالت الشعبية 

ان   ارتبطت أبحاث االحتفاالت الشعبية فى الجيزة برصد مظاهر األعياد القبطية خاصة ، فنجد عثم
د أحد السعف          ات عي ه حول باق دى      ) ١٩٧٠(خيرت يرصد فى مقال د ل ذا العي ال به مظاهر االحتف

د      األقباط والفنون المرتبطة بالسعف والتى تتخذ أشكاًال ورم       ددة ، وفى اإلطار نفسه وبع وزًا متع
ة           اد القبطي ى األعي االت الشعبية ف ه حول االحتف رم فى أطروحت دم ماجد مك ًا ، يق ين عام نحو ثالث

اة    ) ٢٠٠٠( دى دورة حي ى م ر عل اط مص دى أقب اد ل ع األعي دًا لجمي   رص
اول الباحث االح           أطفيح ، وتن ر الميمون ب ة دي ادة البحث من قري ة   العام ، وقد جمع م االت الديني تف

يالد   –وأعياد الملك ميخائيل  –وأعياد الصليب  –عيد النيروز ( ذات الموعد الثابت وهى  وعيد الم



  

اول   ) وعيد السيدة العزراء   –وعيد الرسل  –وعيد القديس أنطونيوس  –وعيد الغطاس  – ا تن ، آم
ة      األعياد ذات الموعد المتغير والتى تتبع عيد القيامة فى تحديد موعدها ع عشرة احتفالي ، وهى أرب

ر    –عيد يونان (لها نفس الصفة ، وهى   –وأحد التناصير    –وأحد النص    –واحتفالية الصوم الكبي
ة   وب    –وأحد السعف    –والجمعة اليتيم اء أي د    –وأربع ة    –وخميس العه ة اليتيم وسبت   –والجمع

ر   –وعيد الصعود  –وشم النسيم  –وعيد القيامة  –النور  رًا ال ا نشر الباحث    ) وح القدس وأخي ، آم
  .جزءًا من هذه االحتفاليات ضمن بحثة حول أسبوع اآلالم عند األقباط 

  عادات الطعام 
ة               رز أطروحة نجوى الشايب المعنون دة ، تب : وفى إطار بحث عادات الطعام وآداب المائ

ام     ادات الطع ة لع رى دراس ع المص ى المجتم عبى ف راث الش ر الت ات تغي دة دينامي   وأداب المائ
ام ) ١٩٩٨( اب ع ى آت رتها ف ى نش ال ، وجمعت  ) ٢٠٠٢(والت ى المج دة ف ة الوحي د الدراس ، وتع

ور     ول فولكل ية ح دة عناصر أساس ا ع ة ، رصدت فيه ة المعتمدي ن قري ة م ا الميداني ة مادته الباحث
ة   –ة وأطعمة وجبة اإلجاز  –ونوعية األطعمة المقدمة  –الوجبات ومواعيدها ( الطعام منها  واآلآل

ة   ى المنطق عبية ف ة   –الش ة والديني بات االجتماعي الت المناس ز  ) وأآ ت موضوع الخب ا تناول ، آم
ادات      واقعى للع الى وال نمط المث ومسمياتة وأنواعه واإلعداد له ، وتعرضت أخيرًا آلداب المائدة وال

  .الغذائية 
  العالقات األسرية 

رة ول األس ا ح ى أطروحته ناوى ف دى الش دمت ه ر ق راء الحض ين فق ة ب روابط القرابي   وال
د          ) ١٩٨٨( ة ، وق ى المدين ف إل ن الري اجرة م رة المه ر الفقي بعض األس ة ل ة أنثروبولوجي دراس

ور األسرة من حيث توصيف ومؤشرات نمط األسرة ، وشكل            رصدت عدة عناصر حول فولكل
ة   –ونمط المسكن األسرى   –وعدد مرات الزواج  –والسن عند الزواج  –الزواج  بهدف   –والمهن

ة            اجر والمستقر ، بمنطق دم المه ة  للفالح المع روابط القرابي ة استمرار ال التعرف على مدى وآثاف
رته    ين أس ه وب روابط آنسق اتصال بين ذه ال اهرة ، ودور ه ة الق رة داخل مدين ة فقي حضرية ريفي

  .لحضرى الجديد بالقرية ، وآذا دور جماعته فى تحديد نظريه للعالم الخارجى داخل البناء ا
  السوق 

اعى           اء االجتم ة حول البن نكالوى دراسته الميداني د ال دم أحم فى إطار بحث األسواق الشعبية يق
ذا        ) ١٩٩٧(لسوق سليمان جوه  اعى له اء االجتم ى الكشف عن خصائص البن ، وتهدف الدراسة ال

أثير ا         دى ت ث م رية ، وبح ة حض ل بيئ ائم داخ ى ق ى فرع عبى محل ع ش وق ، آمجتم ع الس لمجتم
  .الحضرى األعرض على البناء االجتماعى للمجتمع المحلى للسوق 

  األدب الشعبى 
ن     ة ، م عبية واألغني ة الش زة موضوعى الحكاي ى الجي عبى ف ار بحث األدب الش ى إط دخل ف ي

د   ام واح ى ع ا ف امعيتين ظهرت روحتين ج ها    ) ١٩٨٩(خالل أط ة نفس ن الكلي امعى م راف ج وبإش
ة لألطروحتين اختلفت من           ) ة آلية اآلداب القاهر( ادة الميداني ر أن الم ة ، غي ة العربي فى قسم اللغ

ادة       ت م ين جمع ى ح اط عل ز العي عبية بمرآ ة الش ة الحكاي ث ارتبطت أطروح ان ، حي ث المك حي
  :األغنية الشعبية من الواحات البحرية ، وقد جاءت على النحو التالى 

  الحكاية الشعبية 
ة   اهتم الباحث محمد هالل بد راسة الحكاية الشعبية فى الجيزة حيث قام بجمع وتوثيق نص حكاي

من منطقة أم المصريين ، وقدم شروحات مفصلة فى الهوامش آشفت عن   )  ١٩٨٧( بنت الصياد 
اط   د  )  ١٩٨٩( سياق النص ومضمونه أما أطروحته فى الماجستير حول الحكايات الشعبية بالعي فق

ة ، ن ة حكاي والى مائ ا ح ع خالله عبية ، وقضية جم ات الش ع الحكاي ا جم دة قضايا منه ا ع اقش فيه
ة      دانيًا واألسس العلمي ات مي دوين الحكاي م ت ة ، ث ا بالمنطق ات وارتباطه ى الحكاي عبى ف األدب الش
ة فى النص          ى األسس الجمالي يًرا إل ة الشعبية مش الخاصة بالتدوين ، آما رصد الباحث فنية الحكاي

ى  ات الت دم تصنيفًا للحكاي ون   وق ى طومس المى آلرن تخدمًا التصنيف الع ا ، مس ى جمعه عكف عل
  . المعروف بفهرس العناصر 



  

  األغنية الشعبية 
ى    ة ، والت ى المنطق عبية ف ة الش ال األغني ى مج دة ف ة ، فهى الوحي ة خطرى أبوليف ا أطروح أم

ة      " رصد فيها ميدانيا ة الشعبية فى الواحات البحري اول الباحث   )  ١٩٨٩( األغني د من   ، وتن العدي
ا ،       ة به وعات المرتبط زواج والموض انى ال يالد وأغ انى الم باتها ، آأغ انى ومناس نصوص االغ
ته دور     ى دراس ث ف جل الباح دراس ، وس ى وال ات والرح ج والبكائي انى الح اول أغ تم بتن واه

ا    دراس   : الموسيقى الشعرية فى األغنية الشعبية ، وخلص لعدة نتائج من بينه  أن أغانى الرحى وال
اس عاشه أهل الواحات ،             ع ق ر عن واق الى الواحات ، وهى تعب ين أه هى أآثر األغانى انتشارًا ب

  . وأآثر هذه االغانى ارتباطًا بطبيعة العمل هى أغانى حفر اآلبار 
  الفنون الشعبية  

رقص    يقى وال االت الموس ى مج دة دراسات ف زة بع ى الجي عبية ف ون الش ارتبطت دراسات الفن
ون الشعبية          والتشكيل الشع ى موضوعات الفن اء عل ارة الشعبية واألزي بى ، وقد غلبت دراسة العم

ى غطت  ة الت ا  –عام م قلته ة ق  –رغ ى بداي تينات حت ن الس ود م ن   ٢١العق ل م ا تقاسمت آ ، آم
أآاديمية الفنون وجامعة حلوان اإلشراف العلمى على بحث الفنون الشعبية فى أآثر من مجال جاء    

  .على النحو التالى 
  الموسيقى الشعبية  

يقية           ديل دراسة موس ا ماجدة قن دمت فيه الجيزة ق أطروحة واحدة فى مجال الموسيقى الشعبية ب
دة فى بحث        )  ١٩٩٢( تحليلية لألغنية الشعبية بقرى مرآز العياط  د خطوة جدي م فهى تع ، ومن ث

دمت الباحث    ًا ، وق نوات تقريب ثالث س الل ب د ه ة محم د أطروح اط بع ة العي آلالت منطق دُا ل ة رص
ة ، وشملت        ة الطفول ل أغانى مرحل : الموسيقية المستخدمة فى منطقة البحث ، آما رصدت بالتحلي

م       ان ، ث رقيص والخت ين والت أغانى الصغار التى يؤديها الكبار مثل الحمل والميالد والسبوع والتهن
ال ومرحلتى الصبا والشباب ، فضال عن مناسبات دورة ا          االت   أغانى ألعاب األطف اة واالحتف لحي

ة الشعبية    . الدينية  ة لألغني وتعرف الباحثة عن طريق التحليل والتدوين الموسيقى الخصائص العام
  .فى منطقة البحث 
  الرقص الشعبى 

وفى إطار الرقص الشعبى بالجيزة قدم يسرى رياض أطروحته حول رقص الحصان فى بعض 
رقص الحصان أو      ، وتهدف الدراسة الى جمع ما) ١٩٩٦(قرى الجيزة  ة تتصل ب ة آافي ( دة ميداني

رقيص الحصان  ًا منضبطا) ت ادة  " جمع ذه الم ق ه دانى ، وتوثي ع المي رح للجم ل مقت تخدام دلي باس
دالالت      ى ال ول إل ًا للوص ا علمي ائق ( وتحليله مات األداء    ) الحق ائص وس فة لخص ة الكاش العلمي

ة عناصر أساسية تشكل      الحرآى ، الذى يقوم به اإلنسان بمشارآة الحصان ، وذ لك من خالل ثالث
ل  ) الفارس  –الحصان  –المدرب ( هذه الظاهرة وهى  ، فى إطار واقع اجتماعى محدد ، حيث تمث

عبية  ا الش ا طبيعته ا يعطيه اهرة بم افى للظ اء الثق ة الوع اول . الجماع ى ح ل الفن ن خالل التحلي وم
ة   الباحث استخالص السمات والخصائص الحرآية ، فى أداء  المؤدى من ناحية والحصان من ناحي

  .أخرى ، وآذلك ارتباط آل منهما باآلخر 
  فنون التشكيل الشعبى 

ن الشعبى فى الواحات         تتصدر دراسات فنون التشكيل الشعبى بدراسة عثمان خيرت حول الف
ة  ون        ) ١٩٥٨(البحري م الفن ا ، ث رحة وزينته ات واألض ارة الواح ًا لعم ا عرض دم فيه ذى ق ، وال

ة آل      وال ة ووظيف صناعات الخموصية المرتبطة بالنخيل ، آما رصد فنون الفخار بالوحات البحري
ة           اء الرجال فى المناسبات المختلف تهن وأزي اء النساء وزين ا دراسات   . منها لينتقل لتعريف أزي أم

  .الفنون التشكيلية المرتبطة بموضوعات متخصصة فقد جاءت على النحو التالى 
  األزياء الشعبية 

ا عشر سنوات وآل                  ان تفصل بينم رز أطروحت زة تب فى إطار بحث االزياء الشعبية فى الجي
وان بدرجة  ة حل ى بجامع ة االقتصاد المنزل م المالبس والنسيج بكلي ا بإشراف علمى من قس منهم
رأة المصرية فى لمحافظة           اء الشعبية للم ة حسين حول األزي الدآتوراة ، األطروحة األولى لفوزي



  

اء عصرية   ال اء الشعبية فى       ) ١٩٧٩(جيزة واالبتكار منها ألزي ة خصائص االزي درس الباحث ، وت
لوك     ى الس ا عل عبية وأثره د الش ادات والتقالي يم والع ايير والق ن خالل رصد المع زة م ة الجي منطق

تحليليًا لألزياء الشعبية فى  " الملبس فى مجتمع البحث ، وبخاصة فى منطقة آرداسة ، وتقدم وصفا
آرداسة والمصاغ الشعبى المكمل للزى ، وتنتهى الدراسة بمبحث تطبيقى عن الموضة وتصميم        

اء  عبية بواحات  . األزي اء الش ة لألزي دمت دراس ى ق دة ماضى الت ة فهى لماج ا األطروحة الثاني أم
د ارتبطت      مصر الغربية جماليًا ونفعيًا ، وإمكان االستفادة منها فى ابتكار زى وطنى معاصر ، وق
الوادى          رة ب ة والخارجة والفرف الجيزة ، وواحات الداخل ة ب المادة الميدانية للدراسة بواحات البحري
ك الواحات من خالل              اء فى تل دانى عناصر األزي ة فى الجانب المي الجديد ، حيث رصدت الباحث
وع          ا عرضت لطرائق التفصيل ون تحليل أشكال الزى للرجال والنساء ، ومالبس المناسبات ، آم

ل والخضاب والوشم    . لخامة ا . تناولت الباحثة أيضًا مكمالت الزى من حلى ووسائل زينة آالتكحي
واختلف الهدف التطبيقى ألطروحة ماجدة ماضى هنا عما سبقتها ، حيث حاولت أن تستخلص زى  

  .وطنى مصرى معاصر من خالل تحليلها للمادة الميدانية 
  العمارة الشعبية 

ى  جاء بحث العمارة       د   : الشعبية فى الجيزة حديث نسبيًا ، إذ ارتبط بأطروحتين األول ى محم لعل
عبية المصرية  ارة الش ى العم ة ف يم الجمالي ى الق ذى بحث ف نعم ال د الم ه ) ١٩٩٨(عب ع مادت ، وجم

رزًا    ين مب الميدانية من منطقة النوبة والواحات البحرية ، وقدم تحليًال للنماذج المعمارية فى المنطقت
ى وتطبيقى ،      . اإلبداع الجمالى فيهما  عناصر ارة من منظور فن أما دالل يسر اهللا ، فقد بحثت العم

ة   ات العمراني ى المجتمع باب ف كان الش ة الس ارة الداخلي ى العم راث ف ن خالل رصد توظيف الت م
  .الجديدة 

  الثقافة المادية الحرف 
زة زمني        ام  ارتبط االهتمام البحثى بالحرف الشعبية فى الجي ، وموضوعيًا برصد   ) ١٩٧٥(ًا بع

داع        ذى عرض إلب د السالم الشريف ال حرفة النسيج ، ومكانيًا بمنطقة الحرانية ، وآانت البداية لعب
اريس ،         وفر بب الهم للعرض بمتحف الل د ذهبت أعم أطفال الحرانية فى مجال السجاد والنسيج ، وق

ة   بعد أن وصلت شهرتهم أنحاء أوروبا فى هذا الوقت ، وي ة الحراني شير عبد السالم الشريف بتجرب
يرًا لمصادر       ا بمش اذج منه التى تتضمن ثورة على الطريقة التقليدية لصناعة النسيج ، وعرض لنم
ى       ة ف ة الثاني ا الدراس ة ، أم ن للعالمي ذا الف ى أوصلت ه ة الت اط بالبيئ ة واالرتب ى القري تالم ف االس

ال لمعى حول نسج     يال     الموضوع نفسه فهى أطروحة جم ا تحل دم فيه ة والتى ق ًا  " يان الحراني علمي
ة               دمت هال وى وفى أطار بحث النسيج أيضا ق ة فى النسيج من منظور ترب إلبداع أطفال الحراني
الخواصى بعد عام واحد من الدراستين السابقتين أطروحتها حول الخصائص الفنية للنسيج المرسم  

وى األص  ) ١٩٧٦(القباطى  ا     ، حيث رصدت من منظور ترب ر أن مادته ة النتاجة ، غي ول التربوي
الميدانية ارتبطت ببيت الكريدلية بقصر المنيل ، وفى عقد الثمانينات ظهرت دراستين فى موضوع 

ات فى آرداسة            يا وهدى فهى حول النساء الحرفي نش باتريش ى للي ، ) ١٩٨٤(الحرف أيضًا األول
وفر          د ت ه ق ر أن ة ، غي ى العربي رجم إل م تت د األول من        وهذه الدراسة ل ا فى المجل ا ملخصًا حوله لن

ذا     )  ٢٥٢الدراسة رقم ( الفولكلور العربى بحوث ودراسات  ا فى ه ارة له فرأينا أنه من المهم اإلش
م      يليًا أله ًا تفص دم عرض ا تق ة ، آم الحرف اليدوي ل ب ى تعم ات الت ة الفئ باق ، وترصد الدراس الس

يج : الحروف وهى  يليا  –النس ة صناعة المال –الفرس ياحة –بس التقليدي ( الحرف المرتبطة بالس
ة  ة   ) الجالبي ك المرتبط ا آتل ة ، منه ن الحرف والصناعات اليدوي واع أخرى م ذا فضًال عن أن ه

ة    زل أو خارج ل المن واء داخ ل وصناعة الحصير والسالك س رة  . بالنخي ى فت ة ف ة الثاني والدراس
راد حول    الثمانينات تمثل عودة أخرى لالهتمام ببحث تجربة الح ى م رانية ، من خالل أطروحة عل

ة المصرية      اعى للقري ة    ) ١٩٨٩(الصناعات البيئية وتغير البناء االجتم ادة الميداني ، وارتبطت الم
دمتها     ى مق ائج ف دة نت العريش ، وخلصت لع ى صقل  ب الجيزة ، وأب ة ب ة الحراني أن : للبحث بقري

ال فى تغي    ر المستوى االقتصادى لألسرة داخل مجتمعى      للصناعات البيئية تأثيرها الواضح والفع
ال        ذه الصناعات ، ودرجة اإلقب تج من ه الدراسة ، وأن معدالت هذا التغير تتزايد بزيادة حجم المن



  

ا       ة دوره ناعات البيئي ائج أن للص رزت النت ا أب ة ، آم رة فني د وخب ن جه ذل م ا يب دار م ا بمق عليه
ر   . ل األسرة فى مجتمعى الدراسة   الواضح فى تغير قيم العمل ومصادر اإلنتاج داخ والبحث األخي

دم رصدا             ذى ق اوى ال ى المك زة لعل ه فى مجال الحرف الشعبية فى الجي لصناعة  " الذى نعرض ل
ى الريف المصرى  ا ) ١٩٩٤(األقفاص ف ة ، منه ارات ميداني دة زي ن خالل ع ر نشت : م ة ب قري

بل والودى بمرآز الصف الى جانب بمرآز العياط ،وقريتى الوادى بمرآز الصف ، وقريتى البر م
د     واع الجري ة ، وأن ى المنطق اص ف ناعة األقف ث ألدوات ص وم،وعرض الباح رى الفي ض ق بع
رات التى        المستخدم  وأنواع األقفاص ، آما رصد ورش صناعة األقفاص ومراحل الصنع والتغي

  .طرأت على الحرفة 
  اإلطار الزمنى

رد ف            و مط ى نم ى إل ار الزمن ير اإلط ة      يش تينيات بدراس ذ الس دأ من ة ب ث المنطق   ى بح
رة    ة والفراف ة أو       ) ١٩٦٤(أحمد فخرى حول واحات البحري رة آمي بعينات طف د الس م يشهد عق ، ول

ى بلغت   رة الت ك الطف هد تل د ش ات ق د الثمانين ر أن عق ة ، غي ة المنطق ى دراس ة ف ة  ١١نوعي دراس
أطروحات جامعية فى موضوعات   الذى سجل ظهور ست ) ١٩٨٩(نوعية ترآز معظمها فى عام 

اة    د        . مختلفة آالزياء والحكاية واألغنية وعادات دورة الحي د تساوى مع عق د التسعينات فق ا عق أم
د              الح عق بيًا لص اديمى نس ث االآ ال البح ل مج ث ، وإن ق ى البح وع ف ث التن ن حي ات م الثمانين

ع ق . الثمانينات  ة       ٢١أما مطل ًا لبحث المنطق رًا قوي د موش ه خالل ثالث سنوات فقط      ،  فيع ، إذ أن
ظهرت ست دراسات متنوعة بينها أطروحتان حول االحتفاالت الشعبية والعمارة الداخلية وقد جاء  

  :اإلطار الزمنى على النحو التالى 
  ستينات

  )١٩٩٩نشرت ترجمته (آتاب أحمد فخرى حول واحات البحرية والفرافرة :  ١٩٦٤
  زهرات الحرانية في متحف اللوفر بحث عبد السالم الشريف حول:  ١٩٦٥
  بحث عثمان خيرت حول الفن الشعبي في الواحات البحرية :  ١٩٦٨
  أطروحة جالل مدبولى حول التغير الثقافى فى الريف :  ١٩٦٩

  سبعينات
  بحث عثمان خيرت حول باقات عيد أحد السعف :  ١٩٧٠
  أطروحة جمال لمعى حول نسجيات الحرانية:  ١٩٧٥
  لة الخواص حول النسيج المرسم القباطى بحث ها:  ١٩٧٦
  أطروحة فوزية حسين مصطفى حول األزياء الشعبية للمرأة :  ١٩٧٩

  ثمانينات
  النساء الحرفيات فى آرداسة. لينش ، هدى فهمى .آتاب باتريشيا د:  ١٩٨٤
  )١٩٨٨نشرت(أطروحة على المكاوى حول الخدمة الصحية :  ١٩٨٦
  ة بنت الصياد نص جمع محمد هالل لحكاي:  ١٩٨٧
  بحث هدى الشناوى حول األسرة والروابط القرابية :  ١٩٨٨
١٩٨٩  :  
  أطروحة خطرى عرابى حول األغنية الشعبية فى الواحات البحرية  
  أطروحة على عبد المنعم مراد حول الصناعات البيئية  
  أطروحة ماجدة ماضى حول األزياء الشعبية  
  ية أطروحة محمد هالل حول الحكايات الشعب 
  أطروحة منى الفرنوانى حول دورة الحياة  
  )١٩٩٢نشر(بحث منى الفرنوانى حول عادات الميالد  
 )٢٠٠٢نشر(بحث منى الفرنوانى حول دورة الحياة  
  أطروحة نجوى الشايب حول الخدمة الطبية  

  تسعينات



  

  أطروحة عايدة فؤاد عبد الفتاح حول ظاهرة الطالق :  ١٩٩١
١٩٩٢  :  
  يل حول األغنية الشعبية أطروحة ماجدة قند 
  بحث علي المكاوى حول صناعة األقفاص :  ١٩٩٤
  بحث فاروق شويفه حول العادات فى الواحات البحرية:  ١٩٩٥
  أطروحة يسرى رياض حول رقص الحصان:  ١٩٩٦
  آتاب أحمد النكالوى حول البناء االجتماعى لسوق سليمان جوهر:  ١٩٩٧
  القيم الجمالية فى العمارة الشعبية أطروحة على عبد المنعم حول :  ١٩٩٨
  أطروحة سامية قدرى ونيس حول عادات الزواج والطالق عند األقباط :  ١٩٩٩

  ٢١ق
٢٠٠٠  :  
  أطروحة ماجد مكرم حول االحتفاالت الشعبية فى األعياد القبطية 
  ) ٢٠٠٢نشر (بحث ماجد مكرم حول االحتفالية الشعبية ألسبوع اآلالم  

   
٢٠٠١  :  
  ل يسر اهللا حول العمارة الداخلية أطروحة دال 
  بحث على المكاوى حول عالج العظام بين المجبر والطبيب  
٢٠٠٢   :  
  بحث حسن برآات حول الواحات البحرية  
 بحث نجوى الشايب حول عادات الطعام وآداب المائدة  

  اإلطار النوعى
الجيزة          ة     لعل أآثر ما يميز اإلطار النوعى لدراسات الفولكلور ب ة الدراسات األآاديمي هو غلب

ات آداب         ) أطروحة  ٢١( فى معظم المجاالت  ة عين شمس وآلي ات بجامع ة البن ا آلي شارآت فيه
ا      اديمى زمني ام االآ ذا االهتم وزع ه ون ، وت ة الفن د أآاديمي اهرة ومعاه وان وأداب الق ذ " حل من

ؤتمرات فى الم    دوريات والم ة    الستينات حتى مطلع مقا ، وجاءت أبحاث ال ة الثاني  ١٠حوالى  (رتب
ددا     ) دراسات  رز أصحابها ع ان ينتظر أن يف " وهى نسبة قليلة بالقياس إلى آم األطروحات التى آ

ة  دة حول المنطق زة فهى ثالث آتب . من األبحاث الجدي ور الجي ا الكتب الصادرة حول فولكل أم
دة م        رة ، ورغم تعرضه لع ة والفراف ة فى    األول أحمد فخرى حول واحات البحري ظاهر فولكلوري

ة      " الواحات البحرية فهو ليس متخصصا  ة فولكلوري ًا مباشرة لبحث المنطق اب   . أو متوجه ا الكت أم
ر   الثانى فهو فى مجال الحرف ، ولم يترجم بعد ، حول النساء الحرفيات فى آرداسة والكتاب األخي

  :لنحو التالى  الحمد النكالوى حول سوق سليمان جوهر ، وقد جاء اإلطار النوعى على ا
  )بينهما أطروحتين نشرتا فى آتب(أطروحات  ١١  أطروحات الدآتوراة 
 أطروحات ٩      أطروحات الماجستير 
 أبحاث ١٠    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
 آتاب ٣          آتب 
 نص ١        نصوص  

  
  نتائج واستخالصات

  رآزت بعض الدراسات الميدانية على منطقتى الحرانية والواحات  )١
االت   ارتبطت درا )٢ ن المج ره م ط ، دون غي عبي فق ال الطب الش عبية بمج دات الش سات المعتق

  األخرى 
ة الشعبية  فقط وتوقف         )٣ ة الشعبية واألغني ارتبطت دراسات األدب الشعبى بموضوعى الحكاي

  . ١٩٨٩البحث فى المجالين حتى عام 



  

ت    )٤ ان ، وغاب ص الحص عبية ورق ة الش ددة آالغني روع مح ون ف وعات الفن زت موض ترآ
ا اقتصرت   م وضوعات أخرى آاأللعاب والرقص الشعبى وفى اآلالت الموسيقية الشعبية ، آم

اء     ى موضوع االزي عبى عل كيل الش اث التش ام   ( أبح د ع ف عن ذى توق ارة )  ١٩٨٩ال والعم
  .الشعبية 

  .هناك اهتمام ملحوظ ببحث المنطقة بدأ منذ عقد الثمانينات حتى اآلن فى تصاعد مستمر  )٥
ة عين        غلب على اإلطار )٦ ات بجامع ة البن ًا ، وآانت آلي النوعى االهتمام ببحث المنطقة أآاديمي

اء شكرى  دآتورة علي ا أشرفت ال ة ، آم ى اهتمت ببحث المنطق ات الت ة الكلي ى مقدم شمس ف
عبية             ون الش الى للفن د الع ات والمعه ة البن ات آلي ع أطروح ى جمي ور عل م الفولكل تاذ عل أس

 .             خالل خطة علمية مسبقة بدأتها منذ الثمانينات حتى االن  المرتبطة ميدانيًا بالمنطقة من
  



  

  )دراسة ٢٤(  الفيــوم) ٨(
  عام -الفيوم 

/ جمع ودراسة : األغنية الشعبية وحكايات األولياء فى مدينة الفيوم . إبراهيم عبد العليم حنفى  
 –) ماجستير(أطروحة  -.ص ١٨٣ -. ١٩٩٨القاهرة،  -.إشراف أحمد شمس الدين الحجاجى 

  . جامعة القاهرة، آلية اآلداب، قسم اللغة العربية 
إشراف عبد الحميد / دراسة ميدانية في إقليم الفيوم : المأثورات الشعبية األدبية.  د مرسيأحم 

آلية اآلداب، قسم  –جامعة القاهرة ) دآتوراه(أطروحة  -.ص ٢٥٦ -. ١٩٦٩القاهرة،  -.يونس 
  اللغة العربية 

 - ).١٩٧١مارس (١٦، ع٤س - .الفنون الشعبيـة -.المأثورات الشعبية فى الفيوم. أحمد مرسى  
    .٤-٢٣ص

 - .الفنون الشعبية -.دراسة ميدانية فى إقليم الفيوم: المأثورات الشعبية األدبية .تحسين عبد الحى 
    )عرض أطروحة الدآتوراه ألحمد مرسى.( ٩٧-٩٢ص -).١٩٦٩سبتمبر (١٠، ع٣س

    
 دراسة اجتماعية: الفروق الريفية الحضرية فى بعض عناصر التراث الشعبي . حسن الخولي  

القاهرة،  - .إشراف محمد محمود الجوهري / عن األولياء والطب الشعبي في الريف والحضر 
جامعة القاهرة ، آلية اآلداب ، قسم  -منشورة ) دآتوراه(أطروحة  - . -.ص ٩٦٠ -. ١٩٨١

نشرت عن دار المعارف تحت عنوان الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث ، (- .االجتماع
١٩٨٢.(  

إشراف أحمد / دراسة ميدانية فى محافظة الفيوم: الحكاية الشعبية . عبد الحليم أبو الليل  خالد  
جامعة القاهرة، آلية اآلداب، قسم  -)ماجستير(أطروحة  -.مج  ٢ -.٢٠٠٣القاهرة،  -.مرسى 

    .اللغة العربية
 –) اجستيرم(أطروحة  -.طينة الفيوم وإمكانياتها فى التشكيل الخزفى .  سهير محمد الغريب 

  جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم التشكيل المجسم
 ٤٠ – ٢٥ص  –) . ١٩٧٧( ٦، ع٨س –. التراث الشعبى  –. العريس ملكًا . عبد الحميد حواس  

 –.  ٢٥٤ - ٢٣٧ص -.عبد الحميد حواس/ أوراق فى الثقافة الشعبية : نشرت أيضًا فى  –. 
  ٢٠٠٣توزيع ، دار األمين للنشر وال: القاهرة 

) ١٩٩٤مارس (٤٢ع -.الفنون الشعبية  -.صناعة األقفاص في الريف المصري . علي المكاوي  
   ١١٧-١١٣ص -.
دار : اإلسكندرية  - .المرأة في الريف و الحضر . علياء شكري ، حسن الخولى ، أحمد زايد  

  .  ١٩٨٨ المعرفة الجامعية ،
إشراف نفيسة الغمراوى ، عبد الحميد يونس / الرقص البدوى فى مصر.  آوثر عبد العزيز مطر 
  المعهد العالى للتربية الرياضية بالجزيرة  -)ماجستير(أطروحة  -.ص ٢٠٠ -.١٩٧٣القاهرة ،  -.
فى  –. بحث ميدانى استطالعى عن محافظة الفيوم : أطلس الصناعات البيئية . نجوى عبد الحميد  

        ١٩٩٠الفيوم ،  –. ماعية المؤتمر العلمى الثانى بكلية الخدمة االجت: 
 ٣٢٦-٢٣٧ص -.محاولة لتصنيف بدو محافظة الفيوم: أنماط البداوة .  نجوى عبد الحميد سعد اهللا 
: اإلسكندرية  -.دراسات فـى علم االجتماع الريفى والبدوى / محمد الجوهرى وآخرون : فى  -.

  . ٣٢٦- ٢٣٧ص  -.١٩٩٤دار المعرفة الجامعية ، 
/ المشغوالت الحرفية القائمة على بعض خامات النخيل. ف السيد شاهين نيرمان عبد اللطي 

أطروحة  - . ١٩٨٦القاهرة ،  –. ص  ٢٣٤ –. إشراف سعد الخادم ، محمود آامل السيد 
   جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم المجاالت الفنية والتطبيقية –) ماجستير(
إشراف أحمد / دراسة ميدانية فى محافظة الفيوم : ية األغنية الشعبية البدو. وصفى عطية حسن  

 -) ماجستير(أطروحة  -.ص ٣٢٨ -. ١٩٩٧بنى سويف ،  -.على مرسى ، عليه حسن حسين 
    قسم اللغة العربية-)فرع بنى سويف(آلية اآلداب -جامعة القاهرة 



  

  مدينة الفيوم
روبولوجى عن دور آبار السن بحث أنث: العالقات بين األجيال . جيهان عبد العزيز محمود فرج  

 ٢٣٦ –.  ١٩٩٨بنى سويف،  –. إشراف علية حسن حسين / فى األسرة المصرية بمدينة الفيوم 
  .قسم االجتماع  –آلية اآلداب  –جامعة القاهرة، فرع بنى سويف  –) ماجستير(أطروحة  –. ص 

  أبشواى 
-١٤١ص -.١٩٩٩يونية  - يناير(٥٤/٥٥ع -.الفنون الشعبية - .مدرسة عزبة تونس. حسن سرور 

١٤٤    
  أطسا

األسرة ) / إشراف(علياء شكرى : فى  –. تبادل الهدايا والتضامن االجتماعى . منى الفرنوانى  
دار المعرفة الجامعية ، : اإلسكندرية  –.  ١ط –. دراسة اجتماعية وأنثروبولوجية : والطفولة 
  ص ٤٠٤ –.  ١٩٩٤

  قرية الغرق  –أطسا 
دراسة أنثروبولوجية مقارنة ألنماط التنشئة االجتماعية فى مجتمع . د اهللا نجوى عبد الحميد سع 

 –.  ١٩٨٦القاهرة،  –. إشراف علياء شكرى / محلى بدوى ومجتمع محلى ريفى فى مصر 
  .جامعة عين شمس، آلية البنات ، قسم االجتماع  –) دآتوراه(أطروحة 

  ترسا –سنورس 
ثروبولوجية مقارنة ألنماط التنشئة االجتماعية فى مجتمع دراسة أن. نجوى عبد الحميد سعد اهللا  

 –.  ١٩٨٦القاهرة،  –. إشراف علياء شكرى / محلى بدوى ومجتمع محلى ريفى فى مصر 
 . جامعة عين شمس، آلية البنات ، قسم االجتماع  –) دآتوراه(أطروحة 

تعكسها جداول استخدام  أنماط رعاية الطفولة فى قرية مصرية آما. نجوى عبد الحميد سعد اهللا  
 - .الطفل والتنشئة االجتماعية. محمد الجوهرى وآخرون: فى -.٣٣٨-٣٢١ص -.الوقت فى األسرة

   .١٩٨٩دارالمعرفة الجامعية، : اإلسكندرية
  آفر محفوظ –طامية 

حضرية (دراسة لعينة : قيم التنشئة االجتماعية آما تعكسها حكايات األطفال . فاطمة يوسف القلينى  
القاهرة،  –. إشراف محمد الجوهرى، أحمد مرسى / باستخدام منهج تحليل المضمون ) يفية ر –

. جامعة القاهرة، آلية اآلداب، قسم االجتماع  –) دآتوراه(أطروحة  –. ص  ٤١٨ –.  ١٩٨٩
    

  آحك  –يوسف الصديق 
دراسة : الصناعات البيئية آمدخل لالستقرار االقتصادى واالجتماعى . نجوى عبد الحميد  

ندوة الهدر البيئى لبحيرة قارون وأثره على االستقرار : فى  –. استطالعية لقرية آحك بحرى 
جمعية المحافظة على البيئة ،و، مؤسسة فريدريش ومان ، : الفيوم  –. االقتصادى واالجتماعى 

 - .  ١ط –. نجوى عبد الحميد / دراسات بيئية فى المجتمع المصرى : نشرت أيضًا فى  –.   ١٩٩٤
ص  -.  ٢٠٠٢مرآز البحوث والدراسات االجتماعية ، آلية اآلداب ، جامعة القاهرة، : القاهرة 
٢٠٧ – ١٧٣  

  اإلطار جغرافى
ع    ات الجم ى عملي ية ف ز رئيس ى ست مراآ ى المحافظة عل ى ف ار الجغراف تمل اإلط اش

وم ومراآ      ة الفي ى مدين ًا ، ه دة تقريب ة واح ا دراس ل منه ان نصيب آ دانى ، آ : ز المي
ى       ات الت ن الدراس ًال ع ديق ، فض ف الص ة و يوس نورس و طامي ا وس وى  وأطس ابش

ات        ى الدراس والى ثلث دها ح ت وح ى بلغ ة ، والت ح المنطق ت مس ة ١٧(تناول ، ) دراس
عبى     األدب الش عبية آ أثورات الش ن موضوعات الم ر م ب األآب ا الجان وغطت جميعه



  

رقص الشعبى   واألغنية والحكاية والسيرة والطب الشعبى واألول ياء وعادات الزواج وال
  .والحرف 

  اإلطار الموضوعى 
  غطت الدراسات الميدانية فى الفيوم عدة أفرع فى مجاالت الفولكلور 
الرئيسية ، وهو ما ميز المنطقة بالتنوع الموضوعى فى التناول الذى غطى 

، األولياء ، والطب الشعبى ، والسحر وعادات الميالد ، والزواج : موضوعات 
وآان . واألسرة ، والحكايات ، واألغانى ، والرقص واأللعاب ، والحرف 

النصيب األآبر من البحث الميدانى مرتبط بالحرف الشعبية وبخاصة الحرف 
التى تقوم على النخيل ، وهو ما عكس االهتمام بالبيئة المحلية للمنطقة فى هذا 

تقدات الشعبية والعادات المجال ، ويأتى فى مرتبة االهتمام الثانية بحث المع
أما األدب الشعبى فقد . والتقاليد فى جوانب معينة دون أن تطرق لها جميعًا 

شهدت الدراسات الميدانية للمنطقة بعدًا زمنيًا تمثل فى أطروحة أحمد مرسى 
الذى اهتم منذ فترة الستينات برصد العديد من المأثورات األدبية ضمن أطروحته 

  : وقد جاء اإلطار الموضوعى للفيوم على النحو التالى . ة الميدانية فى المنطق
  

  ) األولياء والطب ( المعتقدات والمعارف الشعبية 
ارتبط بحث المعتقدات الشعبية فى المنطقة بأطروحة واحدة لحسن الخولى 

أدرجنا موضوعًا األولياء والطب . تناولت موضوعى األولياء والطب الشعبى 
هنا حيث تتناولهما أطروحة واحدة لحسن الخولى حول الشعبى فى إطار واحد 

الحضرية فى بعض عناصر التراث الشعبى من خالل بحث حيث رصد الفروق 
وقد طبق دراسته ) .  ١٩٨١( األولياء والطب الشعبى فى الريف والحضر 

الميدانية على محافظتى الدقهلية والفيوم ، واشتملت الدراسة الميدانية عشر مدن 
قرية بمحافظة الدقهلية ، فضًال عن مدينتين وثالث قرى بمحافظة  وسبع عشر

وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الذى تلعبه وسائل االتصال . الفيوم 
الجماهيرى فيما يتعلق بنشر الثقافة الجماهيرية ، فضًال عن الدور الذى تلعبه هذه 

وفى مجال الطب . نا المصرى الوسائل بالنسبة لعناصر التراث الشعبى فى مجتمع
الشعبين تلقى الدراسة الضوء على المعالجيين الشعبين وأنواعهم ، آما تشير إلى 
األدوار العالجية لكل من الحالق والداية ومعالجة األطفال ومعالجة عقرة الكلب 

: وتشير الدراسة إلى عدة نتائج ، منها . ومجبرى العظام بالكى خاصة فى الفيوم 
فروقًا فى الممارسات العالجية الشعبية فى ضوء البعد الطبقى أن هناك 

والمستوى التعليمى ، غير أنها ليست فارقة فى الطب الشعبى الدينى والسحرى ، 
فالممارسات المتصلة بالطب الشعبى يمكن أن تتعدل آلما تحسنت أساليب الرعاية 

عليم وأزداد الوعى الصحية الرسمية ، وتحسنت األحوال المعيشية آلما انتشر الت
أما بالنسبة لألولياء فاألمر يبدو مختلفًا ، إذ ليس هناك فى األفق ما . الصحى 

يشير إلى إمكانية حدوث مثل هذا التغير فى ظل الرعاية الكاملة من جانب التنظيم 
  .الصوفى ودعم وتأييد الدولة وأجهزة اإلعالم على المستوى الرسمى 



  

     العادات والتقاليد
بحث العادات والتقاليد عدة دراسات فى مجاالت دورة الحياة  اشتمل

وآداب السلوك وعادات األسرة ، غير أننا سنبدأها هنا بدراسة تعد مدخًال 
حول ) نجوى عبد الحميد(لموضوعات العادات والتقاليد فى المنطقة ، وهى بحث 

ناصر ، والتى تعرضت خالله لعدة ع) ١٩٩٤(أنماط البداوة بمحافظة الفيوم 
ومؤشرات اجتماعية وثقافية دالة على األنماط البدوية الفرعية لمجتمعات البحث 

وفى القسم الرابع . آالمسكن وأثاث المنزل والزى ) بدو الكيمان وبدو البحيرة ( 
والخامس من الدراسة عرضت للعديد من عناصر المأثورات  الشعبية المرتبطة 

ماعية للطفل والمجلس العرفى واألنشطة بالعادات والتقاليد ، آالتنشئة االجت
المنزلية ، ثم رآزت بصفة خاصة على عادات الطعام ، وأدرجت قائمة بأهم 

  .الوجبات الرئيسية والشائعة فضًال عن الوجبات الخاصة بمناسبات دورة الحياة 
   الميــــــالد

فقد  أما بحث العادات المرتبطة بدورة الحياة العامة وعادات الميالد خاصة ،
اهتمت بها نجوى عبد الحميد أيضًا من خالل أطروحتها للدآتوراه ، التى أجرت 
خاللها دراسة مقارنة ألنماط التنشئة االجتماعية فى مجتمع محلى بدوى وأخر 

، ويمثل النمط الريفى قرية ترسا مرآز سنورس ، أما النمط ) ١٩٨٦(ريفى 
البدوى التقليدى ويمثله مجتمع البدوى فقد انقسم إلى نمطين فرعيين هما النمط 

وقد رصدت . بدو الكيمان ، واألخر بدوى متريف تمثله قرية الفرق مرآز أطسا 
غرس قيمة : الدراسة عشرات العناصر المرتبطة بالتنشئة ودورة الحياة مثل 

اإلنجاب منذ الطفولة ، مرورًا بعملية الوالدة ، ثم التسمية والسبوع ، واحتياطات 
ة ، والعناية باألم والوليد والرضاعة والعظام ، وعادات الطعام مابعد الوالد

آما تتناول بعض القيم المرتبطة بمرحلة اإلعداد . والنظافة والرعاية الصحية 
للزواج والحياة الزوجية ، تم تنتقل لرصد التنشئة وإدراك العالم الخارجى 
  آالمعارف المادية والعالقات القرابية 

األلعاب الشعبية : ول النشاط الترويحى الذى يمتد لرصد والتدين ، آما تتنا
ألخ ومن تم  …وحكايات األطفال والمواويل واألغانى الشعبية والرقص الشعبى

فقد رصدت األطروحة مجموعة العناصر الشعبية فى إطار عالقتها يبحث التنشئة 
قرية وقد أفردت لجانب من الرسالة فى بحثها حول أنماط رعاية الطفولة فى . 

آما تعكسها جداول استخدام الوقت فى األسرة خاصة فى مجال ) ترسا(مصرية 
  .التغذية والنظافة والعالج الشعبى 

  الـــــــزواج 
العريس : يبرز فى مجال دراسة عادات الزواج بحث عبد الحميد حواس 

، الذى يرصد فيه الممارسات الخاصة باحتفاالت العرس ، ) ١٩٧٧(ملكًا 
ى تقوم على تكريم العريس وتنصيبه ملكًا ، ويجرى ذلك على ثالث وبخاصة الت

ليلة الحنة ويوم الزفاف ، واليوم : مراحل يتناولها الباحث بالرصد والتحليل هى 
  . التالى للزفاف 



  

    آداب السلوك
وهو من الموضوعات القليلة فى ميدان  - وفى مجال دراسة آداب السلوك 

د لمنى الفرنوانى حول تبادل الهدايا والتضامن هناك بحث واح–الفولكلور عامة 
فولكلوريًا ضمن  –، وهو من الموضوعات التى ندرجها ) ١٩٩٤(االجتماعى 

آداب السلوك ، وتشير الباحثة إلى ارتباط تلك الممارسة بمناسبة أو حدث ما ، 
مثل المناسبات المرتبطة بدورة الحياة وأنواع الهدايا الخاصة بها ، آما ترصد 

ادل الهدايا المرتبطة بدورة العام واألعياد والمواسم الشعبية ، مما تشكل فى تب
  ) .مدينة أطسا(النهاية أحد عناصر التضامن االجتماعى فى مجتمع الدراسة 

  األســـــــرة
  فى إطار بحث العادات المرتبطة باألسرة ، هناك دراستان ميدانيتان األولى 

  حول المرأة فى الريف : زايد  لعلياء شكرى و حسن الخولى و أحمد
يرصد فيها الباحثون ) ١٩٨٨(دراسة لحياتها فى العمل واألسرة : والحضرة 

عشرات العناصر المرتبطة بالموضوع من منظور اجتماعى ، غير أن هناك 
العديد من العناصر التى تهم البحث الفولكلورى ، تلك المرتبطة بالممارسات 

، ) دور الداية فى الوالدة ( الحمل والوالدة  الشعبية العالجية ، وممارسات
والعادات المرتبطة بالزواج ، وأحوال المسنين واألرامل والمطلقين من الرجال 

القيدمين ، : والنساء فى الريف ، وقد طبقت المادة الميدانية للدراسة فى مناطق 
وفى . العباسية وفى القاهرة بأحياء الخليفة و. والتوفيقية ، وترسا ، ومدينة الفيوم 

إطار بحث األسرة أيضًا وبعد عشر سنوات من بحث المرأة ظهرت أطروحة 
، والذى ترصد فيها الباحثة من ) ١٩٩٨(جيهان فرج حول العالقات بين األجيال 

وقد أجريت الدراسة الميدانية . المنظور أنثروبولوجى دور آبار السن فى األسرة 
  .على مدينة الفيوم فقط 

  بى األدب الشع
شهدت الدراسات الميدانية فى مجال بحث األدب الشعبى فى الفيوم أربع 
أطروحات جامعية ، رصدت عناصر األدب الشعبى من منظور أدبى واجتماعى 
وبخاصة فى مجالى الحكاية واألغنية الشعبية فى نهاية الثمانينات وخالل عقد 

فى مجال األدب وغير أن المجال يكشف هنا عن أن أول أطروحة . التسعينات 
حول المأثورات  -قبل ذلك بنحو عشرين عامًا  -الشعبى آانت ألحمد مرسى 

، ورصدت الدراسة فى البداية العادات ) ١٩٦٩(الشعبية األدبية فى إقليم الفيوم 
والتقاليد فى مجتمع الفيوم ، وبخاصة المرتبطة بمجاالت التحكيم العرفية وعادات 

ويتناول الجزء الثانى المأثورات األدبية ، . نازات األفراح والموالد وعادات الج
حيث تعرض الدراسة لموضوعات المثل آتعبير شعبى ووظيفته وعالقته 
باألغانى والحكايات ثم األصل اللغوى للحرز واالستعمال الشعبى له ووظيفته 
وعالقته بالحكايات الشعبية ، ثم األغنية الشعبية وخصائصها الدينية وأغنية العمل 
، وأغانى األفراح ، والبكائيات ، والموال الشعبى ، وأخيرًا ترصد الدراسة 

حكايات الجان : الحكاية الشعبية فى المنطقة وعالقتها باألسطورة وأنواعها مثل 



  

وحكايات الحيوان وحكايات البطولة الخارقة ، آما تناولت العالقة بين اإلطار 
: ت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها وخلص. الثقافى للمجتمع ومأثوراته الشعبية 

أن مجتمع الفيوم يتخذ أشكال المأثورات الشعبية المتعددة بهدف المحافظة على 
  تقوية وعى 

وقد عرض . الفرد وصياغة أسلوبه فى الحياة ، وعالقته مع غيره من األفراد 
  ها تحسين عبد الحى لهذه األطروحة فى العام نفسه الذى نوقشت فيه ، آما تناول

  .  ١٩٧١أحمد مرسى بالعرض أيضًا عام 
  الحكاية الشعبية

أشتمل بحث الحكاية أطروحتان يفصل بينهما عشر سنوات تقريبًا ، 
األولى لفاطمة القلينى التى تناولت بالتحليل قيم التنشئة االجتماعية آما تعكسها 
حكايات األطفال ، وقد اختارت مجتمعى طامية وآفر محفوظ آنموذج يمثل 

لسياق الريفى ، وحى السيدة زينب آنموذج يمثل السياق الحضرى للجانب ا
رصد القيم األساسية التى : وتسعى الدراسة لتحقيق عدة أهداف منها . الميدانى 

تترسب لدى األطفال من مختلف القصص والحكايات التى تأتى الطفل من مختلف 
أن : لعدة نتائج منها  المصادر ، وتحديد أآثرها فاعلية لديه ، وتخلص الدراسة

األسر التى تهتم بسرد الحكايات لألطفال عادة ال تهتم بتوسع المدرآات العقلية 
للطفل ، ولكن الغرض منها إما تقويم الطفل إذا ما ارتكب خطأ ما أو بغرض 
التخويف من بعض األفعال ، أو بغرض التسلية وتضييع الوقت ، آما أن بعض 

الشاطر ( التى سمعها من أبائه وأجداده آحكاية  األباء يروى ألبنائه القصص
  و ذات الرداء األحمر) حسن 

غير أن الدراسة رصدت فاعلية أدوات التنشئة . الخ ) ... عين القمر(و  
والتى أصبحت ) آالتليفزيون وخاصة التمثيليات واألفالم ( االجتماعية الحديثة 

أما . مهات أو األباء أآثر فاعلية من الحكايات والقصص التى تسردها األ
األطروحة الثانية فهى إلبراهيم حنفى حول األغنية الشعبية وحكايات األولياء فى 

التى سنعرض لها ضمن موضوع األغنية الشعبية فى ) ١٩٩٨(مدينة الفيوم 
واألطروحة األخيرة فى مجال الحكاية تمثل أحدث دراسة . الجزء التالى 

، وهى أطروحة خالد أبو الليل حول  متخصصة فى الموضوع والمنطقة عامة
، وتناولت الدراسة ) ٢٠٠٣(دراسة ميدانية فى محافظة الفيوم : الحكاية الشعبية 

موضوع الذاآرة الشعبية واختالف روايات الحكاية الشعبية الواحدة ، ورصدت 
الحواديت ، المثالت ، : رؤية الرواة الشعبيين لمصطلحات الحكاية ومنها

آما رصدت خصوصية األداء فى الحكاية والجمهور . ديث السهارى ،األحا
آما قدم الباحث فى مجلد مستقل مجموعة . المتلقى والشفاهية وتقنيات الحكاية 

  النصوص الميدانية التى تناولها بالتدوية والتوثيق 
  ) .حكاية  ٤٠٠حوالى ( 

   األغنية الشعبية



  

ت الميدانية أطروحتين فى مجال األغنية الشعبية  فى الفيوم ترصد الدراسا
خالل عامين متتاليين ، األولى لوصفى عطية حول األغنية الشعبية البدوية 

الذى تناول مضمون األغنية الشعبية البدوية ، ورصد نماذج من أغانى ) ١٩٩٧(
العلم والشتيتوة والمجرودة وشعر العصا ، آما رصد أغانى العمل وأغانى 

نصوص من حيث الشكل واألداء آما رصد األطفال بالمنطقة ، وبحث تلك  ال
أما األطروحة الثانية فهى إلبراهيم حنفى حول . خصائص المؤدين والمتلقين 

، الذى رصد فيها موضوعات الحلم ) ١٩٩٨(األغنية الشعبية وحكايات األولياء 
والطقوس والشعائر فى حكايات األولياء ، وصنف األغانى الشعبية المرتبطة 

ء إلى عدة موضوعات آاإلنشاد الدينى والتعاويذ ، وأغانى الزواج بحكايات األوليا
وتناول التشكيل الفنى لألغانى متوقف عند الموال . ، والسبوع ، والبكائيات 

  .والزار ومراحله واألداء والمؤدين لألغانى 
  الفنون الشعبية

يعد االهتمام ببحث الفنون الشعبية بالمنطقة األقل نسبيًا ، إذ تناولت 
لدراسات موضوعين فقط حول الرقص الشعبى وتشكيل الفخار ، من خالل ا

التربية ( أطروحتين جامعتين ارتبطت آل منها باالتجاه التربوى بجامعة حلوان 
  : على النحو التالى ) الرياضية والتربية الفنية

   الرقص الشعبى
تناول موضوع الرقص الشعبى أطروحة واحدة لكوثر مطر حول الرقص 

، والتى تعد من بواآير االهتمام بتوثيق الرقص الشعبى فى ) ١٩٧٣(ى البدو
المنطقة، وقد رصدت الباحثة رقصة الحجالة لدى البدو الرحل بالفيوم ، آما 
قدمت تحليًال مقارنًا لنظيرتها فى ليبيا ، واستخدمت فى جميع وتوثيق المادة جميع 

من أدوات للتدوين والتصوير األدوات التقنية فى الجمع الميدانى فى ذلك الوقت 
  . الفوتوغرافى والتصوير السينمائى 

  ) الفخار(   - التشكيل الشعبى 
قدمت سهير الغريب من خالل أطروحتها حول طينة الفيوم محاولة لربط 
مكونات البيئة وتوظيفها فى فنون التشكيل ، ومن ثم فقد رصدت إمكانيات االستفادة 

  . ى وابداعاتة المتعددة بطينة الفيوم فى التشكيل الخزف
  ) الحرف(  - الثقافة المادية 

تناولت الدراسات الميدانية فى الفيوم موضوع الحرف من عدة مداخل ميدانية 
تحليلية ، نبدأها بأطروحة نيرمان شاهين حول المشغوالت الحرفية القائمة على بعض 

ف آالسالل ، وقد رصدت فيها الباحثة العديد من الحر) ١٩٨٦(خامات التحليل 
 –العجمين : والجريد واألقفاص وغيرها ، وجمعت المادة من عدة مناطق بالفيوم هى 

أما نجوى عبد الحميد ، فقد أهتمت .السليين  –بيجامو  –الكعابى الجديد  –اإلعالم 
بالحرف والصناعات البيئية الموجودة فى المنطقة ، وعكفت على جمعها وتوثيقها من 

الذى يعد المحاولة األولى فى هذا المجال ) ١٩٩٠(البيئية خالل أطلس الصناعات 
واعتمدت على نتائج هذا السلبيين البحث فى دراسة استطالعية أخرى لقرية آحك 



  

) . ١٩٩٤(بحرى ، حول الصناعات البيئية آمدخل لالستقرار االقتصادى واالجتماعى 
ة فى سياقها االجتماعى وسعت هذه الدراسة إلى التعرف على الصناعات البيئية التقليدي

والثقافى والعمل على إحيائها ، وإلقاء الضوء على العوامل والمقومات الطبيعية 
أما البحث األخير فى . المتوفرة داخل البيئة التى تسهم قى تطوير الصناعات التقليدية 

والذى يعد واحد ) ١٩٩٧(مجال الحرف ، فهو لحسن سرور حول مدرسة عزبة تونس 
ت التى أعدها الباحث حول المدارس والمعاهد غير الحكومية التى تعنى من الحوارا

. بالحرف التقليدية فى مصر ، وذلك سعيًا نحو رصد حاضر هذه الحرف ومستقبلها 
ويسجل الباحث هنا حوارًا حول مدرسة عزبة تونس للفخار بمحافظة الفيوم أجراه مع 

، وأولى خريجات المدرسة الفنانة  مؤسسة المدرسة الفنانة السويسرية ايفيلين بوريه
  المصرية راوية عبد القادر

  ) . مرآز الفيوم لتدريب األطفال على أعمال الحرف ( 
  اإلطار الزمنى

بعد البعد الزمنى فى بحث المنطقة حديًثا نسبيًا ، إذ ترصد حرآة البحث الميدانى 
األدبية بالفيوم ،  حول المأثورات الشعبية) ١٩٦٩(أن أول أطروحة ميدانية آانت عام 

وقد تدرج االهتمام بالمنطقة دون أن يشهد نموًا ملحوظًا خالل عقد السبعينيات ، الذى لم 
وبحث حول عادات الزواج ، ) ١٩٧٣( يرصد سوى أطروحة حول الرقص الشعبى 

ليتسع االهتمام ببحث المنطقة فى فترة الثمانينات فى عدة مجاالت آاألولياء والطب 
ت التنشئة واألسرة والحكايات الشعبية والمشغوالت الفنية والحرف الشعبى وعادا

أما حقبة التسعينات فقد سجلت أعلى نسبة رصد ميدانى من ناحية . واألدب الشعبى 
وتنوع فى مجاالت البحث من ناحية أخرى ، إذ امتد االهتمام إلى جانب موضوعات 

أطلس الحرف وحكايات األولياء الثمانينات إلى بحث األغانى الشعبية وآداب السلوك و
فلم تسجل سوى أطروحه واحدة حول الحكايات الشعبية بالمنطقة  ٢١أما بدايات ق . 
  :وقد جاء التتابع الزمنى على النحو التالى ) ٢٠٠٣(

  ستينات
١٩٦٩  :  

  أطروحة أحمد مرسي حول المأثورات الشعبية األدبية 
  ة األدبيةعرض تحسين عبد الحى ألطروحة المأثورات الشعبي 

 سبعينات
١٩٧١  :  

 بحث أحمد مرسى حول المأثورات الشعبية فى الفيوم 
  أطروحة آوثر مطر حول الرقص البدوى فى مصر:  ١٩٧٣
  العريس ملكًا : عبد الحميد حواس : بحث :  ١٩٧٧

  ثمانينات
  أطروحة سهير محمد الغريب جول طينة الفيوم والتشكيل الخزفى :  ١٩٨٠
  لخولي حول األولياء والطب الشعبيأطروحة حسن ا:  ١٩٨١
١٩٨٦  :  

  أطروحة نجوى عبد الحميد حول أنماط التنشئة االجتماعية  
  أطروحة نيرمان عبد اللطيف حول المشغوالت الحرفية  



  

  حول المرأة في الريف و الحضر ) وآخرون(بحث علياء شكري :  ١٩٨٨
١٩٨٩  :  

  تعكسها حكايات األطفال  أطروحة فاطمة القلينى حول التنشئة االجتماعية آما 
  بحث نجوى عبد الحميد حول أنماط رعاية الطفولة  

  تسعينات
  أطروحة سهير الغريب حول طينة الفيوم وإمكانياتها فى التشكيل الخزفى ] : ١٩٩٠[

١٩٩٨   :  
  أطروحة إبراهيم حنفى حول األغنية الشعبية وحكايات األولياء  
  جيال أطروحة جيهان فرج حول العالقات بين األ 
١٩٩٤  :  

  بحث علي المكاوى حول صناعة األقفاص  
  بحث منى الفرنوانى حول تبادل الهدايا والتضامن االجتماعى  
  بحث نجوى عبد الحميد حول الصناعات البيئية   
  بحث نجوى عبد الحميد حول أنماط البداوة  
  بحث نجوى عبد الحميد حول أطلس الصناعات البيئية :  ١٩٩٠
  صفى عطية حسن حول األغنية الشعبية البدوية أطروحة و:  ١٩٩٧

  : ٢١ق
  أطروحة خالد ابو الليل حول الحكايات الشعبية فى الفيوم:  ٢٠٠٣



  

  اإلطار النوعى
  تميز اإلطار النوعى فى البحث باهتمام ملحوظ باألطروحات الجامعية 

  واإلشراف العلمى على عدة موضوعات متميزة فى مجال ) أطروحة  ١١(
، وتأتى آلية اآلداب بقسميها اللغة العربية واالجتماع فى مقدمة المؤسسات  الفولكلور

  يليها جامعة حلوان ) أطروحات جامعية ٧(التى اهتمت ببحث المنطقة 
ومن  إالوأطروحة واحدة بإشراف من قسم االجتماع بكلية البنات ) ثالث أطروحات ( 

خالل زوايا اجتماعية وأدبية وتربوية  ثم فإن البحث األآاديمى أيضًا قد اهتم ميدانيًا من
آما يشير . ، وقد سد هذا االهتمام العجز الملحوظ فى عدد الدراسات حول المنطقة 

البحث الميدانى أيضًا إلى تنوع األبحاث والدراسات المنشورة فى الدوريات 
المتخصصة ، غير أنه لم يظهر دراسات منشورة فى آتب حول المنطقة ، أو نصوص 

ة مستقلة ألشكال اإلبداع الشعبى ، أو التقارير العلمية حول البعثات الميدانية وقد ميداني
  :جاء اإلطار النوعى على النحو التالى 

  
  ١٢      أطروحات جامعية 
  ١٣    أبحاث دوريات ومؤتمرات 
  

  نتائج وأستخالصات
فى اختيار  –دراسة حسن الخولى خاصة  –أسهمت بعض الدراسات الميدانية  - ١

المعبرة عن المناطق الثقافية للمجتمع المصرى والتى تم تحديدها قرى البحث 
مسبقًا فى أطلس الفولكلور المصرى ، فهى تقدم تطبيقًا للمنهج الجغرافى فى دراسة 

  .بعض عناصر التراث الشعبى ، وتجربة لمشروع أطلس الفولكلور
ناك تميز اإلطار الموضوعى برصد ومعالجة العديد من الموضوعات ، غير أن ه - ٢

موضوعات رئيسية غابت عن مجال الرصد آعادات دورة الحياة ومعتقدات السحر 
والسيرة الشعبية أما مجال الفنون الشعبية ، فقد اختفت الدراسات المرتبطة 

  . باأللعاب الشعبية واألزياء والعمارة والموسيقى 
) ١٩٦٩( يعد بواآير االهتمام ببحث المنطقة من خالل المأثورات الشعبية األدبية - ٣

أما عقدى الثمانينات والتسعينيات فقد شهدا تطورًا نوعيًا وآميًا فى بحث المنطقة 
 ٢٠٠٣من خالل العديد من الموضوعات ، والتى استمرت توابعها حتى عام 

  .بظهور أطروحة متخصصة حول الحكاية الشعبية 
الرقص : ل هناك عدة مجاالت تحتاج إلى تحديث فى الجمع والرصد الميدانين ، مث -٤

، على حين نجد تحديثًا  ١٩٧٣الشعبيى الذى توقف البحث األآاديمى فيه عند عام 
  .لموضوعات أخرى آالحكاية واألغنية الشعبية 

تميزت الدراسات الميدانية بوفرة األطروحات األآاديمية وتنوعها فى مجاالت  -٥
حثًا ومشرفًا وقد أسهم أحمد مرسى با) أطروحة  ١١( متعددة موضوعًا وبحثيًا 

على أربع أطروحات منها ، إذ أنه صاحب أول أطروحة فى بحث المأثورات 



  

، آما أشرف على ثالث أطروحات حول حكايات ) ١٩٦٩(الشعبية بالمنطقة 
  ) .٢٠٠٣(األطفال واألغنية الشعبية ، وأخيرًا الحكاية الشعبية 

  



  

  
  محافظة بنى سويف

  
  عام  -بنى سويف 

د     رحمن محم ة     . سامي محمد عبد ال ة   : تأسيس المساآن الشعبية الريفي إشراف  / بالخامات المحلي
ـة     ين جمع ائي حس ي، رج دي زآ ود حم ـرة ،  -.محم ة  -.ص ٣٦٥ -. ١٩٧٦القاه أطروح

    لداخلـي جامعة حلوان ، آلية الفنون التطبيقيـــة، قسـم التصميـم ا –) ماجستير(
  آوم ابو خالد –ناصر 

   ٦٧ – ٦١ص –). ٢٠٠٢(١ع –. فنون الفرجة الشعبية  –. مسرح الضريح . هانى السيسى  
  الجفادون –الفشن 

رحمن  د ال وزى عب ف المصرى   . ف ى الري عبية ف ة الش ات الطبي ة للممارس ة أنثروبولوجي : دراس
ة مصرية    اء شكرى، وحسن ا    / دراسة ميدانية فى قري اهرة،   -.لخولى  إشراف علي  -. ١٩٨٤الق

  . جامعة عين شمس، آلية البنات، قسم االجتماع  –) ماجستير(أطروحة  -.ص٢٧٠
  اإلطار الجغرافى

  
ا هو               ا آم ا وقراه ًا فى مراآزه ًا ملحوظ ارًا جغرافي ى سويف انتش ة ببن لم تشهد الدراسات الميداني

ة فى         اقى المحافظات ، إذ أن ثالث دراسات ميداني ة      الحال فى ب رة جغرافي م تحقق وف ة ، ل المنطق
ة                  ى سويف عام ى ثالث دراسة واحدة فى بن ات تشير إل إن البيان م ف ا ، ومن ث يمكن الحديث عنه

  .ودراستين فى مرآزى ناصر والفشن سنعرض لتفاصيلها خالل التقرير 
  

  اإلطار الموضوعى
ثالث           بط ب ة ثالث دراسات فى موضوعات منوعة ارت ى   بلغت الدراسات الميداني موضوعات عل

  :النحو التالى 
  المعتقدات والمعارف الشعبية

عبى        ى الطب الش ى ف تين األول تين متخصص ويف بدراس ى س ى بن دات ف رتنبط موضوع المعتق ي
  والثانية فى موضوع األولياء 

  الطب الشعبى
رحمن حول ا        د ال وزى عب ة الشعبية في     ارتبطت دراسة الطب الشعبى بأطروحة ف لممارسات الطبي

ة عدة        ) ١٩٨٤(المصرى الريف  ادة الميداني ا ، وغطت الم ادون وتوابعه ة الجف والتى جمع مادتها من قري
ا   ن بينه وعات م ث     : موض ع البح ل مجتم ة داخ اتهم العالجي عبيين وتخصص الجين الش  –أدوار المع

ة         ة للممارسات المتبع الجون ، فضًال عن دراسة متعمق فى   الممارسات العالجية التىيقوم بها هؤالء المع
دم   ا ، ةتق ة حياله ى الممارسات العالجي ار الباحث عشر أمراض للتعرف عل د اخت عالج األمراض ، وق
عبية        ة الش أثر الجماع د ت ا ترض راض ، آم باب بعض األم ول أس عبية ح يرات الش ة بعض التفس الدراس

  اء  باألبعاد االجتماعية والثقافية واالقتصادية فى الممارسات المرتبطة بالعالج وطلب الشف
  األولياء

انى السيسى      دخل بحث ه اء من خالل      " مسرح الضريح "ي دات المرتبطة باألولي فى إطار المعتق
اء          رحة األولي ول أض رآن ح راءة الق اد وق رة واإلنش ارة والحض واف والزي ر الط ده لعناص رص

دراما الشعب        . بالمنطقة  ون لفرجة وال ة ا لفن ية ، غير أنه تناول تلك الظواهر بوصفها عناصر ممثل
  وهو ماسنعرض له بعد قليل

  الفنون الشعبية



  

  العمارة  –الدراما الشعبية : فى مجال الفنون الشعبية تم رصد موضوعين فى 
  الدراما الشعبية

ة فى      –) ٢٠٠٢(يدخل فى هذا اإلطار بحث هانى السيسى حول مسرح الضريح     ذى سبق تناول ال
ولى و  –معتقدات األولياء  ه من منظور       يرصد الباحث هنا ضريح ال ة المرتبطة ب الطقوس الحرآي

رآن  : الفرجة الشعبية ، فيتناول عناصر الفرجة حول مسرح ضريح الشيخ الرشيدى وهى  قراءة الق
اء    –آداء التصفيق   –اإلنشاد  – ة والغن ه         –الحرآ د وداللت ا يرصد مشهد إجازة المري الشعر ، آم

وذج آخر وهو ضريح ا      ل لنم ة التى ارتبطت     وعناصره اللونية ، ثم ينتق يدة حوري ًا   –لس  –تاريخي
م يؤصد فى        يدة زينب ، ث بمعرآة البهنسا والعديد من معتقدات األحالم والعالقة بينها وضريح الس

ارة   –الطواف : طقوس هذا الضريح عدة عناصر مسرحية ممثلة فى  دين    –الزي  –مجموعة المري
  .الحضرة  –تقبيل عتبة الضريح 

  العمارة الشعبية
ة ول تأسيس    دراس رحمن ح د ال د عب امى محم ة س عبية هى أطروح ارة الش ال العم ى مج دة ف واح

  )تحتاج إلى تلخيص() ١٩٧٦(المساآن الشعبية الريفية بالخامات المحلية 
  اإلطار الزمنى  

ى           ابع الزمن د جاء التت ًا ، وق يشير اإلطار الزمنى إلى ظهور دراسة واحدة آل عشر سنوات تقريب
ا آخر      على النحو التالى  ًا ، أم بعينات تقريب الذى يبين بداية االهتمام ببحث المنطقة فى منتصف الس

  دراسة فقد آانت حديثة نسبيًا 
  أطروحة سامى محمد رمضان حول المساآن الشعبية الريفية    ١٩٧٦
  أطروحة فوزى عبد الرحمن حول الممارسات الطبية الشعبية      ١٩٨٤

  ضريحبحث هانى السيسى حول مسرح ال    ٢٠٠٢  
  

  اإلطار النوعى
ة             ى غلب ير إل وعى يش ار الن إن اإلط ة ف ول المحافظ ة ح ات الميداني ة الدراس ن قل رغم م ى ال عل

  : األطروحات الجامعية فى موضوعات متخصصة ، وقد جاءت اليبانات النوعية على النحو التالى 
  أطروحة  ٢      أطروحات الماجستير
  بحث ١      األبحاث المنشورة

  

  ىاإلشراف الجامع
ين ثالث جامعات          وزع ب د ت ى سويف ق تشير البيانات إلى أن االهتمام األآاديمى ببحث محافظة بن

  :هى 
  جامعة اإلسكندرية 

  )١٩٧٦(دراسة واحدة     آلية الفنون التطبيقيـــة 
  جامعة عين شمس 

  )١٩٨٤(دراسة واحدة       اجتماع -آلية البنات  
  

م يم اهرة ل ة الق ى سويف بجامع رع بن تقيم ويالحظ أن ف ة ، وهو مؤشر ال يس ذه القائم ى ه ل ف  –ث
ًا ببحث   –موضوعيًا ر المؤسسات اهتمام و أآث رع اإلقليمى ه ة أو الف ة اإلقليمي ار أن الجامع باعتب

  .المناطق المحيطة 
  نتائج واستخالصات

 قلة عدد األبحاث المرتبطة بالمنطقة ، والتى لم تتعد ثالث دراسات فقط )١
 الفولكلور غياب البحث فى معظم موضوعات )٢



  

اره متخصصًا    )٣ لم تشر البيانات الموضوعية إلى ارتباطها بمؤلف أو باحث بعينه يمكن اعتب
 فى بحث المنطقة 

 غياب اهتمام فرع بنى سويف بجامعة القاهرة ببحث المنطقة ميدانيًا )٤
دراما  : ارتبط الدراسات الميداينة بموضوعات  )٥ ارة   –ال اء ،   –الطب الشعبى    –العم األولي

 لج معظمها بصورة هامشيةوقد عو
ى        )٦ ة عل ا الميداني ى اقتصرت مادته ة الت رى المحافظ ز وق م مراآ ى معظ ث ف اب البح غي

  .مرآزين فقط هما ناصر والفشن 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  تم ضبط بيانات السيرسى وإرسالها وإضافة الملف إلى محافظات منتهية

  

يبقى إضافة اإلطار الموضوعى والنوعى والزمنى بعد استالم بروفة 
  الشافعى 

  )دراسة ١٧(المنيــــــــــــــــا 
  

  عام  -المنيا 
ون الشعبية    -.الحنطور .  سونيا ولي الدين شوقي عبد القوي عثمان ،   -) .١٩٩١ديسمبر  ( ٣٤ع -.الفن

  .  ٨٤-٧٧ص
المرآز : القاهرة -.الواقع والمستقبل: تأثير وسائل اإلعالم فى القرية المصرية. عبد الفتاح عبد النبى  

   .١٩٩٤القومى للبحوث االجتماعية، 
ود   د الموج يد عب د الرش ود عب ع  .  محم ة المجتم ي تنمي ا ف ات الصوفية ودوره ة : التنظيم ة ميداني دراس

ا،   -.رق الصوفية بمحافظة المنيا إلحدى الط وراه  ( أطروحة   -. ١٩٨٨المني ا   ) . دآت ة المني ة   –جامع آلي
                  .قسم االجتماع –اآلداب 

  أبو قرقاس
ت    ز رفع د العزي ة   . عب ة الغنائي ى القص ر ف كل. التغي عبية  -.أ، الش ون الش اير(٥٤/٥٥ع -.الفن ه  -ين يوني

        ٩٥ -٨٩ص -).١٩٩٧
  تمىالشيخ  –أبو قرقاص 

د رشدي صالح  ون األدب الشعبي . أحم اهرة -. ١ط -.فن ر، : الق ج١٩٥٦دار الفك  -).ص١٤٦،١٨٣(، م
  )١٩٧٣دار النهضة المصرية، :القاهرة -.٣ط(
  أبو العباس –بنى مزار 
ز رفعت  د العزي د. عب ـوذج األول. الشاطر محم عبية -.النم ون الش ارس (٤٢ع -.الفن -٨٧ص -).١٩٩٤م

٩٧  .  
  الوقف أعطو –بنى مزار 
–مايو  –أبريل ( ١٩ع -.الفنون الشعبية  -" .أعطوا الوقف " الطب الشعبي في قرية .  عبد العزيز رفعت 

               .   ٤٦-٣٨ص -) .١٩٨٧يونية 
ل : أدهم الشرقاوى. عبد العزيز رفعت  ون الشعبية   -.نص وتحلي مارس  ( -١٩٩٢ديسمبر  (٣٨/٣٩ع -.الفن

  .  ٤٢-٣٠ص -).١٩٩٣
ز رفعت    ـوذج  . الشاطر حسن  . عبد العزي ون الشعبية   -).١(النم بتمبر  (٤٤ع -.الفن -١٠١ص -).١٩٩٤س

١١١.  
  ٤٧-٣٩ص -).١٩٩٤يونية (٤٣ع -.الفنون الشعبية -.النمـوذج الثانى. الشاطر محمد. عبد العزيز رفعت 
ل (٥١ع -.الفنون الشعبية -.حيوية الحكاية الشعبيـة. عبد العزيز رفعت  ة   -أبري . ٨٨-٨٠ص -).١٩٩٦يوني

                      
ت   ز رفع د العزي وال  .عب ن الم وص م ـة -.نص ـون الشعبيـ مبر (٣٨/٣٩ع -.الفنـ ارس  -١٩٩٢ديس م

  . ٥٩-٥٣ص -).١٩٩٣
  شلقام  -بنى مزار 
راهيم،    / جمع وتصنيف: الحكايات الشعبية والحواديت فى منطقة شلقام. عبد العزيز رفعت  ة إب إشراف نبيل

المعهد العالي للفنون  -أآاديمية الفنون -)ماجستير(وحة أطر -.ص٧٧٩ -.١٩٩٣القاهرة،  -.صفوت آمال
  .  الشعبية

  بنى واللمس -مغاغة 



  

محمد الجوهري : فى  –.  ١٣١ - ١١٥ص –). ١٩٧٦(تقرير عن األولياء فى قرية مصرية . أحمد زايد  
ة ال : اإلسكندرية  -.الجزء الثاني، دراسة المعتقدات الشعبية . علم الفولكلور .  ة،  دار المعرف   ١٩٩٠جامعي
  طبعات متعددة -) .٢٢علم االجتماع المعاصر؛ (  -.ص ٦٥٩ -.

  زاوية سلطان -المنيا 
الفنون  -) .بقال ومقاول وفنان (فالح من زاوية سلطان : حسن عبد الرحمن .  عبد السالم الشريف 

    .  ٦٥-٦٣ص - ) .١٩٨٨يونية  -مايو -أبريل ( ٢٣ع - .الشعبية 
  مدينة المنيا -المنيا 

ر  . سعاد عثمان   ة        : المعتقد الشعبى بين الثبات والتغي اء فى مدين ريم األولي ة استطالعية لتك دراسة ميداني
. تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات  / التراث الشعبى فى عالم متغير : فى  –.  ٥٢ – ٣٥ص –. المنيا 

اهرة  -.  ١ط  - ة اآلدا: الق ة ، آلي ز البحوث والدراسات االجتماعي اهرة، مرآ ة الق  –.  ٢٠٠٢ب ، جامع
ر ،  ( الم متغي ى ع عبى ف راث الش ارير بحث الت ى ( –) . ٢تق ًا ف عاد : ُنشرت أيض د الجوهرى ، وس محم

دار المعرفة الجامعية، : اإلسكندرية  -. ٣٢٤ – ٣٠٥ص -.دراسات فىاألنثروبولوجيا الحضرية / عثمان
١٩٩١ (  

  ملوى
 –فبراير  –يناير ( ٢٢ع –. الفنون الشعبية  –. شريف فى ملوى احتفاالت المولد النبوى ال.  سمير جابر 

 )١٢٣ – ١٢٢ص  –) . ١٩٨٨مارس 
  

 اإلطار الجغرافى
دمتها       زار   : غطت أبحاث المنيا خمس مراآز رئيسية فى مق ى م ة     (بن ان دراسات ونصوص ميداني ثم

عبى وال والطب الش ة والم اص ) حول الحكاي و قرق زى أب م مرآ ول فن(، ث تان ح عبى دراس ون األدب الش
تقرير (، ثم مرآزى مغاغة ) دراستان حول معتقدات األولياء وفنون التشكيل(، والمنيا ) والقصص الغنائى

وى      (، وملوى ) حول األولياء د النب ال بالمول ، فضًال عن الدراسات المرتبطة     ) دراسة واحدة حول االحتف
  ) الطرق الصوفية والحرفثالث دراسات حول الفولكلور واإلعالم و(بالمنيا عمومًا 

  
  

  
  



  

  )دراسة ١٦(أسيـوط 
  عام -أسيوط 

(  ٥٢ع -.الفنون الشعبية  -.الرسوم الشعبية الملونة على جداريات مقابر أسيوط . السيد القماش  
  ١٧٦-١٧١ص -) . ١٩٩٦سبتمبر  –يولية 

دراسة لجوانب من التطريز الشعبي في محافظة أسيوط وأثر ذلك في مجال . سادات عباس سليم  
أطروحة  -.ص ٢٤٤ -. ١٩٧١القاهرة ،  –. ص  ٢٣٣ -.ف سعد الخادم إشرا/ التربية الفنية 

 . قسم التصميم واألشغال  -وزارة التعليم العالى ، المعهد العالى للتربية الفنية  –) ماجستير(
مشغوالت العظم والقرن فى حرف مصرية قديمة واإلفادة منها فى إعداد . سليمان محمود حسن  

) دآتوراه(أطروحة  -. ١٩٧٨القاهرة ،  –. ص  ٥٣٦ -.اف سعد الخادم إشر/ معلم التربية الفنية 
   جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم التصميم واألشغال الفنية  –
إشراف / دراسة ميدانية : روايات السيرة الهاللية فى محافظة أسيوط .  محمد حسن عبد الحافظ 

جامعة القاهرة ، آلية اآلداب ن قسم  –) ماجستير(أطروحة  –.  ٢٠٠٤القاهرة ،  –. أحمد مرسى 
 اللغة العربية

دراسة مقارنة بين : العوامل المؤثرة على تصميم األزياء الشعبية . منى محمود حافظ صدقي  
 ١٩٨١اإلسكندرية،  - .إشراف إنصاف حسن نصر، ثريا أحمد نصر / محافظتي الشرقية وأسيوط 

  .درية جامعة اإلسكن –) ماجستير(أطروحة  -.
ابتكار تصميمات مستمدة من العناصر التشكيلية الشعبية . هدى صدقي عبد الفتاح صدقي  

القاهرة،  -.إشراف سامي لبيب إسحق، مصطفى فريد الرزاز / وطباعتها على أقمشة السيدات 
آلية الفنون التطبيقية، قسم  –جامعة حلوان  –) ماجستير ( أطروحة  -.ص ٢٢٧ -. ١٩٨٤

  بة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزاتمنسوجات ، شع
  بنى حسين -مرآز أسيوط 

- ).١٩٩٦مـارس  –ينـاير (٥٠ع -.الفنــون الشعبيــة -.أغاني الحج. محمد حسن عبد الحافظ  
   .٥١-٤٥ص
  نجع سبع -مرآز أسيوط 

 ١٩٦٤ دار المعارف،: القاهرة  -.دراسة أنثروبولوجية بإحدى قرى الصعيد : الثأر . حمد أبو زيدأ 
  . ص١١١ -.

  أبو تيج
ديسمبر  -أآتوبر(٤٩ع -.الفنون الشعبية - .حكاية ست الحسن والجمال. محمد حسن عبد الحافظ  

  .٥٧-٥٤ص -).١٩٩٥
- ).١٩٩٦مـارس  –ينـاير (٥٠ع -.الفنــون الشعبيــة -.أغاني الحج. محمد حسن عبد الحافظ  

    .٥١-٤٥ص
  النخيلة -أبو تيج 

 -.الفنون الشعبية - ).التغرية(رحلة بنى هالل لبالد الغرب ). عجام(محمد حسن عبد الحافظ  
  .١١٩-٩٥ص -).١٩٩٧يونية /يناير(٥٤/٥٥ع
 - .الفوازير: نحو رصد دقيق لتحوالت وتنويعات نوع أدب شعبى). جامع(محمد حسن عبد الحافظ  

    .  ١٢١- ١١٨ص -).١٩٩٦سبتمبر /يولية(٥٢ع -.الفنون الشعبية
  بنى محمد -أبنوب 

األبعاد االجتماعية للممارسات الدينية فى المجتمع المصرى المعاصر .  الح الدين حنفىمحمد ص 
 –) دآتوراه(أطروحة  –.  ٢٠٠٠القاهرة ،  –. ص  ٢٤٨ –. إشراف سامية مصطفى الخشاب / 

  جامعة القاهرة ، آلية اآلداب ، قسم االجتماع 
  المعايدة -أبنوب 



  

المنيا  –. ص  ٣٧١ –. د المعوقة للتنمية فى القرية المصريةالعادات والتقالي.  مختار أحمد الفولى 
 جامعة المنيا ، آلية اآلداب ، قسم االجتماع –) ماجستير(أطروحة  –.  ١٩٨٠، 

  البدارى
 - .الفنون الشعبية -.نصوص من سيرة بنى هالل). جامع(محمد حسن عبد الحافظ  
    .٧٣-٦٤ص -.١٩٩٦٩يونية /أبريل(٥١ع

  األآراد –الفتح 
ديسمبر  -أآتوبر(٥٣ع -.الفنون الشعبية - .العديد فى محافظة أسيوط). جامع(حمد توفيق أ 

   .١٢٧-١٠٧ص -).١٩٩٦
  نزالى جانوب –القوصية 

علم : فى  -.  ١٥٢ – ١٤٩ص  –. تقرير عن زيارة الشيخ داود الغرب . محمد الجوهري  
 - . ١٩٨٠دار المعارف ، : القاهرة  –.  ١ط -.الجزء الثاني، دراسة المعتقدات الشعبية . الفولكلور 

        طبعات متعددة -) .٢٢علم االجتماع المعاصر؛ (  -.ص  ٦٥٩
                    

  بنى عدى –منفلوط 
 –. ص  ٣٧١ –. العادات والتقاليد المعوقة للتنمية فى القرية المصرية.  مختار أحمد الفولى 

اإلطار  اآلداب ، قسم االجتماع  جامعة المنيا ، آلية –) ماجستير(أطروحة  –.  ١٩٨٠المنيا ، 
  الجغرافى

 ٤(مرآز أبو تيج : تناول اإلطار الجغرافى سبع مراآز رئيسية فى أسيوط ، يأتى فى مقدمتها 
دراستان حول العادات (، ومرآز أبنوب ) دراسات حول الحكاية واألغانى والسيرة واأللغاز

، ومرآز ) العرفى و األغنية الشعبيةدراستان حول القانون (مرآز أسيوط : ، ثم ) والمعتقدات
، ومرآز )دراسة واحدة حول العديد(، ومرآز الفتح ) دراسة واحدة حول السيرة الشعبية(البدارى 

دراسة واحدة حول العادات (، وأخيرًا مرآز منفلوط ) دراسة واحدة حول األولياء(القوصية 
دراسات حول السيرة الشعبية  ٦(ة إلى جانب الدراسات التى تناولت المحافظة عام) والتقاليد

  )والرسوم الشعبية واألزياء والحرف
  اإلطار الموضوعى

دراسة ميدانية متنوعة فى مجاالت المعتقدات والعادات والتقاليد واألدب  ١٤سجلت محافظة أسيوط 
وإن . تشكيلالشعبى وفنون التشكيل الشعبى والثقافة المادية ، آانت أآثرها فى مجال األدب الشعبي وفنون ال

يمكن اإلشارة إليه ، بل إن آل  –آانت قلة الدراسات الميدانية عامة لم تميز مجال بعينه من الناحية البحثية 
دراسة واحدة حول األولياء ومثلها فى السيرة واأللغاز ( تخصص فرعى قد ارتبط بدراسة واحد تقريبًا 

  :النحو التالى  وسنعرض لكل مجال على) الخ .. والحكاية والرسم والحرف 
  األولياء  –المعتقدات الشعبية 

أرتبط موضوع المعتقدات الشعبية فى المنطقة بتقرير ميدانى آتبه محمد الجوهرى حول 
، ويأتى ضمن مجموعة تقارير ) ١٩٦٥(تقرير عن زيادة الشيخ داود الغرب : األولياء تحت عنوان 

أولياء محليون ، تمتد شهرتهم فى داخل قراهم  خبرات ميدانية فى دراسة األولياء يشترآون فى أنهم
حكاية الشيخ ومولده ووصف الضريح والزيارات األسبوعية : وسجل التقرير معلومات حول . فقط

  .والدورية ومظاهر التكريم 
  العادات والتقاليد

سجل بحث العادات والتقاليد الشعبية فى أسيوط دراستين ميدانيتين تناول أصحابها موضوع 
الدراسة األولى لمختار الفولى الذى رصد العادات والتقاليد . ات فى ارتباطه بعلم االجتماعالعاد

فى محاولة للوقوف على الخصائص الثقافية ، وما يرتبط بها من أمثال ) ١٩٨٠(المعوقة للتنمية 
شعبية وقيم ، وأسباب التمسك بها وأوجه نفعها وضررها ، آما تهدف إلى تحديد أهم العادات 



  

وخلصت الدراسة الى وجود عالقة عكسية بين عادة األخذ بالثأر . لتقاليد التى تعوق التنميةوا
والمشارآة فى التنمية ، وآل من تفضيل الذآور فى الميراث ، وعادة حرمان المرأة من العمل ، 

ن خالل أما الدراسة الثانية فقد تناولت العادات والتقاليد م. والزواج المبكر وتعدد زيارات القبور
، حيث رصد فيها محمد حنفى آيفية تأثر تلك ) ٢٠٠٠(األبعاد اإلجتماعية للممارسات الدينية 

. الممارسات باختالف الوضع االجتماعى لكل طبقة من طبقات المجتمع ، وما هو حجم انتشارها
التى واختار مناسبات معينة لجمع مادته آاإلفطار على موائد الرحمن والمشارآة فى اإلحتفاالت 

تصاحب األولياء والممارسات المرتبطة بالحج والعمرة ، واختار حاالت الدراسة من قرية بنى مجد 
، وحاالت أخرى من القاهرة الكبرى ، لرصد الفروق الريفية الحضرية ، حيث خلص إلى أنها تكاد 

ظهر بوضوح فى تختص إال من فروق طفيفة متعلقة أساسًا بالتراث الثقافى ، أما البعد الطبقى فلم ي
  .أقوال دراسات الحالة ، وإن دل عليها مظاهر عديدة آتعدد الحج والعمرة وإقامة موائد الرحمن 

  القانون العرفى
، حيث )١٩٦٤(وفى مجال القانون العرفى تناول أحمد ابو زيد موضوع الثأر بقرية بنى سبع 

لظروف على الثأر آظاهرة رصد الظروف البيئية واالقتصادية العامة للقرية ، وتأثير تلك ا
وعالقته بنظام الثأر ، وأوضحت الدراسة أن . اجتماعية ، آما رصد نظام القرابة السائد بالقرية

  .التفاضل فى البدنة يكون على أساس السن الذى يحدد المكانة االجتماعية لألفراد 
  األدب الشعبى 

ر جمع المادة وتوثيقها فى فى مجال األدب الشعبى هناك معالجات ميدانية معظمها فى إطا
أآثر من موضوع ، على نحو ما سنعرض ، ويالحظ أن آل مجال أدبى قد عولج مرة واحدة تقريبًا 
، آما يبرز اسم الباحث محمد حسن عبد الحافظ فى إطار رصد المادة األدبية بالمنطقة من خالل 

  .جمعه ودراسته لنصوص عديدة ومتنوعة 
  الحكاية الشعبية 

لحكاية قام محمد حسن عبد الحافظ بجمع وتدوين حكاية ست الحسن والجمال من فى مجال ا
، ثم انتقل الى  ١٩٤٣الراوى حسين عبد العاطى ، الذى ولد فى قرية البطاخ مرآز مغاغة عام 

حيث آان يحى أفراح القرى هناك ، وتعلم حتى االبتدائية ، وسجل الجامع  ١٩٧٥مدينة أبو تيج عام 
  . ١٩٩٣ة ضمن ما سجل معه عام منه هذه الحكاي

  السيرة الشعبية 
وقد قام محمد حسن عبد الحافظ أيضًا بجمع عدة نصوص من السيرة الهاللية ، بدأها بميالد 

أبو زيد فى جناين الغرب ، وحلم سعدة بنت : أبو زيد ، ونص آخر مرتبط بالتغرية تحت عنوان 
ويقيم ) ١٩٢٧من مواليد مارس ( يوسف وجمع مادته من الراوى يوسف أحمد ) ١٩٩٦(الزناتى 

بقرية المقال المجاورة لمرآز البدراى ، وقد ورث رواية السيرة ، وعزف الرباب عن جده وأبيه ، 
سنة ، وعمل مع أآبر رواة السيرة فى أسيوط  ١٣واحترف آداء السيرة والموال منذ آان عمره 

نصوص من السيرة الهاللية أيضًا ، وفى إطار جمع وتوثيق الباحث ل). الريس حامد األسيوطى(
من الراوى حسنى جاد على أحمد هيكل ) ١٩٩٦(قام بجمع وتدوين جانب من تغريبه بنى هالل 

، وهو مزارع لم يتعلم ، وقد جمع ) أبو عبد اللطيف أو أبو عبده( وشهرته ) سنة  ٦٥( مرزوق 
والثانية بحضور أحد الباحث هذا النص منه مرتين األولى فى حضور جمهور من السيرة ، 

آما  –األصدقاء ، والراوى على هذا النحو ال يعتمد على أية آالت موسيقية ، بينما تتسم روايته 
وقد توج الباحث . بسرعة اآلداء الصوتى وبالحرآات التعبيرية ومخاطبة الجمهور –يشير الباحث 

يرة الهاللية فى محافظة محاوالته فى رصد وتوثيق السيرة الهاللية بأطروحته حول روايات الس
والتى قدم فيها وصًفا دقيًقا لتجربته الميدانية في جمع روايات السيرة الهاللية من ) ٢٠٠٤(أسيوط 

مرحلة الجمع التمهيدية حيث قام الباحث بتحديد النطاق الميدانى : خالل عدة مراحل ،األولى
ء إلى موضوع السيرة ، فضًال عن لدراسته والرواة واإلخباريون الذين توصل إليهم ليكونوا أدال

مرحلة : الثانية .معرفة المواسم والفصول واألوقات والمناسبات المالئمة للرواة ولمنطقة الجمع
خصوصية أداء السيرة . تتمة البحث عن الرواة: الجمع الرئيسية التي أجملها تحت العناوين التالية

الباحث رصًدا للرواة الذين التقاهم طوال ثم يقدم . وأجهزة الجمع الميداني، معاونة األصدقاء



  

سنوات عمله الميداني، سواء الذين اعتمدهم في دراسته أو الذين لم يعتمدهم، مع توضيح العالمات 
األساسية في عالقة آل راٍو بالسيرة، ثم يحدد الباحث الرواة الذين اعتمدهم في بحثه وقوامهم تسعة 

ضح الباحث في هذا القسم الكيفية التي دوَّن بها روايات مرحلة التدوين، حيث يو: الثالثة. رواة
ويقدم الباحث فى الملحق ثماني روايات للسيرة الهاللية، قام بتدوينها وفق المنطوق . السيرة

. الصوتي واللهجي لرواتها، حيث قام بتشكيلها بالصورة التي تعين القارئ على معرفة منطوقها
ثناء أداء الراوي، وأدرج الحرآات واإليماءات األساسية التي آما قام بتدوين تعليقات الجمهور أ

صدرت من الرواة والجمهور على السواء، آما تستقل آل رواية بعدد آبير من الهوامش لتفسير 
ويشير الباحث إلى أن هذه . المفردات اللهجية المستغلقة على القارئ غير العارف بلهجة الرواة

ادة لغوية تبلغ ثالثة آالف مفردة، مما يساعد على تكوين معجم الهوامش التفسيرية تحتوي على م
آما تحوى األطروحة ملحقًا آخر يحتوي على فهارس تكشيفية . خاص بلهجة القرى التي عمل بها 

أما الملحق األخير فيحتوي . للروايات المجموعة من الميدان، بلغ عددها تسعة وعشرين فهرًسا
  .رة وجمهورها وللمواقع التي عمل بها الباحثعلى صور فوتوغرافية لرواة السي

  
  األغنية الشعبية

رصد الباحث محمد حسن عبد الحافظ أيضًا ضمن ما قام برصده وجمعه من أسيوط ، 
الحنون والزيارات والتوديع والعودة ، : مجموعة نصوص حول أغانى الحج شملت موضوعات 

، التى ) عامًا  ٤٩( وهى الراوية أم صبور  واعتمد فى الجمع من اثنين من الرواه أحدهما سيدة ،
و الراوى . تؤدى أغانى الحج فى الحاالت العائلية فقط ، وقد تعلمت هذا اآلداء من أخواتها وأقاربها

  .الثانى هو حسين عبد العاطى الذى جمع منه الباحث حكاية ست الحسن والجمال التى أشرنا إليها 
  األلغـــــــاز

ألدب الشعبى أيضًا قام محمد حسن عبد الحافظ بجمع وتدوين مجموعة وفى إطار جمع مواد ا
. الفوازير - نحو رصد دقيق لتحوالت وتنويعات نوع أدب شعبى : من األلغاز تحت عنوان 

آما  –وارتبطت مناطق الجمع بمدينة أبو تيج وبعص قراها ، غير أن بعضًا قليًال منها يعود مصدره 
وقد تنوع اإلخباريون بين األطفال والشباب وقليل من . بيرة آالقاهرة إلى المدن الك –يشير الباحث 

الشيوخ ، وتتسم بالطابع المدينى أآثر من اتصالها بعالم القرية ، لكنها تنتقل إلى الريف بسرعة فائقة 
  .مع بعض التعبير 

  العـــديد
وفيق مجموعة من وفى مجال جمع وتوثيق المأثور القولى فى محافظة أسيوط ، يقدم لنا أحمد ت

عديد البنت على : وقد صنفها إلى عدة موضوعات هى ) ١٩٩٦(النصوص الميدانية الموثقة حول العديد 
عديد اليتامى  –عديد الرجال  –عديد الغريب  –عديد الحزن  –عديد األم  –عديد المرأة على زوجها  –أبيها 

عديد األم  –عديد االبن على أبيه  –) آبير العائلة(عديد ذوى المكانة  –عديد المرأة التى لم تترك أوالدًا  –
عديد األم  –عديد المواسم واألعياد  –عديد البنت التى لم تتزوج  –عديد الولد الذى لم يتزوج  –على ابنتها 
عديد  –عديد اللديغ  –عديد الكفن  –عديد الغسل  –عديد القبر  –عديد القتل  –عديد الطفل  –على ولدها 
، من ) سيدات ٥(وقد تميزت هذه المجموعة بانتسابها لعدة رواة . عديد الفتاة المتزوجة حديثًا –المحروق 

  .آعمار متقاربة ينتمين جميعًا إلى قرية بنى زيد األآراد بمرآز الفتح 
  الفنون الشعبية 

األزياء والرسوم (ارتبطت أبحاث الفنون الشعبية بالمنطقة بمجال التشكيل الشعبى فقط 
على حين خلت تمامًا من موضوعات الموسيقى والرقص والدراما وغيرها من مجاالت  ،) خاصة

  :على النحو التالى ) دراسات ٤( الفنون ، وقد جاءت أبحاث هذا القطاع من خالل 
  فنون التشكيل الشعبى

، والتى ) ١٩٨٤(ارتبط مجال التشكيل الشعبى واستلهامه عامة بأطروحه هدى صدقى 
ث العناصر التشكيلية الشعبية فى سياقاتها المتعددة ، بغرض ابتكار تصميمات رآزت فيها على بح

مستمرة من هذه العناصر لطباعتها على أقمشة السيدات ، ومن ثم فإن المنظور التطبيقى فى الدراسة 
  .يحاول االستفادة من عناصر فولكورية فى مجال بعينه



  

  األزيــــــاء
إلى دراستين ميدانيتن اشترك أصحابهما فى رصد  فى مجال األزياء الشعبية نشير هنا

أطروحة سادات عباس لجوانب : األولى . وتوثيق الزى الشعبى ، وإن اختلفت األهداف لكل دراسة
، حيث يرصد فنية وإبداع هذا التطريز لتوظيفه وبيان أثره فى مجال ) ١٩٧١(من التطريز الشعبى 

هنا وبخاصة فى مجاالت التصميم واألشغال على بحث التربية الفنية ، حيث يغلب الهدف التربوى 
أما الدراسة الثانية ، فهى أطروحة منى صدقى التى حاولت رصد العوامل المؤثرة . العنصر الشعبى

وهى هنا تربط بين البيئة والتراث الثقافى ). ١٩٨١(على تصميم األزياء الشعبية بصفة عامة 
الشرقية ( مر الذى جعلها تبحث فى منطقتين مختلفتين للمنطقة وإبداع وتصميم الزى الشعبى ، األ

  .حتى يتسنى لها رصد العوامل المؤثرة على تصميم الزى الشعبى فى بيئته ) وأسيوط 
   الرسوم الشعبية

فى مجال الرسوم الشعبية يرصد السيد القماش فى بحثه حول الرسوم الشعبية الملونى على 
العديد من الزخارف والرسوم التى صنفها إلى عناصر  –يرصد  –) ١٩٩٦(جداريات مقابر أسيوط 

الديك  –آالحمام (، والعناصر الحيوانية ) آالجوامع(نباتيه آالزهور والنخيل ، ثم العناصر المعمارية 
ويوضح الكاتب التشابه بين الفن الشعبى . ، وأخيرًا األدوات اليومية ) الجمل –السمكة  –األسد  –

  .ذا التشابه بين رسوم الفنان الشعبى ورسوم األطفال القبطى واإلسالمى ، وآ
  الثقافة المادية 

يبرز فى مجال الثقافة المادية فى أسيوط بحثًا واحدًا فى إطار دراسة الحرف الشعبية ، وهو 
والتى استعرض فيها طائفة من ) . ١٩٧٨(أطروحة سليمان محمود حول مشغوالت العظم والقرن 

مة على تصنيع عظام وقرون الحيوان ، والتى انتجت على مر العصور فى المشغوالت الشعبية القائ
اإلبر ، والمخازن ، وأدوات الصيد ، والهراوات ، والسكاآين ، وأدوات الزينة : مصر ، منها 

والتجميل ، والخرز ، والتمائم ، والداليات ، واألساور ، والخواتم ، واألمشاط ،  ودبابيس الشعر ، 
ة المخصصة لحفظ األدهنة والزيوت أو المواد الطبية ، والعلب الصغيرة ، إلى واألوعية الصغير

المالعق ، والمالوق ، وأشكال األنياب والقرون التى استخدمت آأدوات للسحر ، وأدوات : جانب 
وقد سجل الباحث نتائج . اللعب ، واألشكال اآلدمية والحيوانية ، ومساند الرأس ، وعرائس العظم 

يدانية التى قام بها فى مدينة أسيوط ، باعتبارها المرآز المحورى لتشغيل العظم والقرن دراسته الم
آما . فى مصر ، وقد رصد العديد من المالحظات والمعلومات عن الورش والحرفيين فى المنطقة

أفراد جانبًا لخامة العظم وبيان تكوينه واألجزاء الصالحة منه لالستخدام الحرفى وأساليب إعداده 
للتشغيل ، آما تعرض لخامة العاج بإعتبارها نوعًا من العظم وسجل مجموعة من المشغوالت 

داليات  –أساور وخواتم  –وراقات  –مساآات الورق  –فتاحات األظرف : الشائعة فى أسيوط منها 
أمشاط  –مباسم تدخين  –دبابيس زينة  –منشات وعصى  -مراوح أيدى  –قطع شطرنج  –قالدات  –
.  

  ار الزمنىاإلط
يشير اإلطار الزمنى إلى أن عقد الستينات قد مثل بداية البحث الميدانى فى المنطقة والذى 
شهد درسة أحمد أبو زيد حول الثأر آما شهد التقرير الميدانى لمحمد الجوهرى حول أولياء مرآز 

ات متتابعة أما عقدى السبعينات والثمانينات فقد شهد خمس أطروح. القوصية بقرية نزالى جنوب 
فى مجاالت التشكيل الشعبى والحرف والعادات والتقاليد ، غير أن نصف دراسات المنطقة تقريبًا 
ارتبط بعقد التسعينات ، الذى شهد نشاطًا ملحوظًا فى عملية جمع المادة الميدانية ، على حين اختفى 

 ٢٠٠٤/  ٢٠٠٠عامى  خالل عقد التسعينات ،ليظهر مرة أخرى خالل –أآاديميًا  -بحث المنطقة 
ويوضح البيان التالى التتابع . بأطروحتين ترصدان العادات والممارسات الدينية والسير الشعبية 

  :الزمنى للدراسات الميدانية فى أسيوط 
        ستينات

  آتاب أحمد ابو زيد حول الثأر:  ١٩٦٤
  )١٩٨٠نشر عام (تقرير محمد الجوهري حول زيارة الشيخ داود الغرب :   ١٩٦٥

      سبعينات



  

  أطروحة سادات عباس سليم حول التطريز الشعبي :  ١٩٧١
    أطروحة سليمان محمود حول مشغوالت العظم والقرن:  ١٩٧٨

  ثمانينات
  أطروحة مختار الفولى حول العادات والتقاليد المعوقة للتنمية ١٩٨٠
  أطروحة منى محمود حافظ صدقي حول تصميم األزياء الشعبية :  ١٩٨١
  حول العناصر التشكيلية الشعبية و أقمشة السيداتهدى صدقي عبد الفتاح طروحة أ:  ١٩٨٤

  تسعينات 
١٩٩٣  
  ) ١٩٩٥نشر(حكاية ست الحسن والجمال : بحث محمد حسن عبد الحافظ  
  )١٩٩٦نشر(بحث محمد حسن عبد الحافظ حول أغاني الحج  
١٩٩٦  
  النص الميدانى ألحمد توفيق حول العديد  
  ول الرسوم الشعبية على جداريات مقابر أسيوط بحث السيد القماش ح 
  نص محمد حسن عبد الحافظ حول الفوازير   
  نص محمد حسن عبد الحافظ حول سيرة بنى هالل 
  نص محمد حسن عبد الحافظ حول تغريبة بنى هالل :   ١٩٩٧

   ٢١ق
  أطروحة محمد صالح الدين حنفى حول األبعاد االجتماعية للممارسات الدينية :  ٢٠٠٠
  أطروحة محمد حسن عبد الحافظ حول روايات السيرة الهاللية:  ٢٠٠٤

  اإلطار النوعى 
رغم قلة الدراسات الميدانية فى أسيوط ، فإن األطروحات الجامعية مثلت نسبة عالية من 

قسم  –قسم اإلجتماع بكليات اآلداب : مجموع تلك الدراسات فى أآثر من تخصص جامعى 
أما بقية المواد األخرى فقد آانت .. قسم التصميم بكلية التربية  –تطبيقية المنسوجات بكلية الفنون ال

على حين غابت تمامًا الدراسات . فى إطار األبحاث والتقارير الميدانية والنصوص المجموعة 
وقد جاء اإلطار النوعى على . المنشورة من خالل آتاب متخصص فى فولكلور محافظة أسيوط 

  :النحو التالى 
  أطروحات ٢      ت الدآتوراةأطروحا 
  أطروحات ٥      أطروحات الماجستير 
  أبحاث ٣    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
  آتاب ١          آتب 
  تقرير ١        تقارير ميدانية 
  نصوص ٤        نصوص ميدانية 

  

  نتائج واستخالصات
ال تزال محافظة أسيوط فى حاجة الى عشرات البحوث الميدانية فى آافة نواحى المأثورات  )١

الثقافة المادية ، حيث أن البحوث التى  –الفنون  –اآلدب  –العادات  –المعتقدات : ية الشعب
رصدناها تمس جانبًا محدودًا جدًا من هذه الموضوعات ، على حين نجد عشرات المجاالت 

عادات دورة  –السحر  –الطب الشعبى : التى لم يتطرق لها البحث الميدانى ، نذآر منها 
.. الموسيقى الشعبية   –الرقص واأللعاب  –العمارة  –األمثال  –الشعبية الحكاية  –الحياة 

  .الخ 



  

اإلهتمام ببحث محافظة أسيوط يعد حديثاًَ نسبيًا ، رغم اإلرهاصات األولى التى بدأها أحمد  )٢
ابو زيد ومحمد الجوهرى فى الستينات ، وأطروحتى سادات عباس وسليمان محمود فى 

بحث المنطقة أآاديميًا لم يشهد اضطرادًا أو تقدمًا ملحوظًا من السبعينات ، ومع ذلك فإن 
الناحية الزمنية ، حيث لم يظهر خالل العشرين عامًا المنقضية سوى أطروحتين فقط عامى 

 ٢٠٠٤و  ٢٠٠٠
يعد الباحث محمد حسن عبد الحافظ من الدارسين الذين يمكن الرجوع إليهم آمصدر فى  )٣

نظرًا لتعدد اهتماماته فى جمع  –دب الشعبى خاصة فى موضوعات األ –بحث المنطقة 
  وبحث عدة أشكال من فنون األدب الشعبى فى أسيوط

 
  



  )برجاء ضبط نص اإلطار الزمنى بحيث يكون نص حواس فى الستينات وال يوجد أى مادة فى السبعينات
  )دراسة ٢٢(سوهاج 

  عام  –سوهاج 
دراسة ميدانية للعالقة بين السمات الترآيبية ألغنية العمل : أغنية العمل والبنية األولية للشعر. عبد الحميد حواس 

: نشرت أيضًا فى  –.  ٣٤- ٧ص -).١٩٧٦(١،ع٧س -.التراث الشعبى -.رالشعبية والتراآيب األولية للشع
دار األمين للنشر والتوزيع ، : القاهرة  –.  ٢٨٦ -  ٢٥٥ص -.عبد الحميد حواس/ أوراق فى الثقافة الشعبية 

٢٠٠٣     
    .١١٦-١٠٣ص -).١٩٩٣أآتوبر /يوليو(٤٠/٤١ع - .الفنـون الشعبية - .أوالد جاد المولى. عبد العزيز رفعت 
مارس  -فبراير -يناير(٢٦ع -.الفنون الشعبية -.المقاطع المنغمة فى الحكاية الشعبية المصرية. عدلى إبراهيم 

   ٧٥-٦٦ص -).١٩٨٩
 -.دراسة سوسيوأنثروبولوجية فى محافظة سوهاج : ظاهرة الوشم فى صعيد مصر .  محمد الغريب عبد الكريم 

  ).٢١سلسلة دراسات اجتماعية ؛ ( -.ص ١٠٨ -. ١٩٩٣تماع، جامعة أسيوط  ،آلية اآلداب، قسم االج: سوهاج 
  -.٢مج -.دراسة تطبيقية على رقصة التحطيب :  استلهام الرقص الشعبي ومسرحته.  وهيب محمد لبيب 

 -. ١٩٩٤ديسمبـر  ٢٢-١٧الفنون الشعبية وثقافة المستقبل، : الملتقى القومي للفنون الشعبية : في  -. ٣٣-١ص
        . ١٩٩٤جلس األعلى للثقافة،الم: القاهــرة 

  أخميم
  ٥٢-٤٠ص –) . ١٩٨٤( ٤، ع ٨مج –. تنمية المجتمع  –. لصناعات الحرفية والتنمية ا.  السيد حنفى عوض 
مثال مستقبلي من مرآز الخدمة الجماعية للفتيات : استنهاض الوجدان الشعبي في فن التطريز .  سليمان محمود 

-١٧الفنون الشعبية وثقافة المستقبل ، : الملتقى القومي للفنون الشعبية : ي ف - . ١٨- ١ص  -.  ٤مج -. بأخميم 
     ١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة  -. ١٩٩٤ديسمبر  ٢٢

إشراف سليمان محمود ، صوفى حبيب / دراسة تحليلية لمطرزات فتيات مرآز اخميم . ماجدة جرجس حنين  
    .جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية  –) ماجستير(طروحة أ -.١٩٩٦القاهرة ،  –. ص  ٣١٢ -.جرجس 

  الصوامعة شرق –أخميم 
 -) .١٩٩٥صيف (٩/١٠،ع٥مج -.الحداثة  -.حكاية شعبية : المية اللي بتتكلم .  )جامع(أحمد عبد الرحيم  

                  .٢٢٢-٢٢١ص
 -) .١٩٩٦شتاء(١٤-١٣ع ،٧مج -.الحداثة  - .زي ما يريد … زي ما يكون .  )جامع(أحمد عبد الرحيم  

  . ٢٨٢-٢٧٩٦ص
-٢٧٧ -) .١٩٩٦شتاء(١٤-١٣، ع٧مج -.الحداثة  -.حكاية شعبية : محمد المسكين .  )جامع(أحمد عبد الرحيم  

٢٧٨.      
الفنون : الملتقى القومي للفنون الشعبية : في  -. ٢٣-١ص –.  ٤مج -.الثأر فولكلوريًا .  أحمد عبد الرحيم 

  .١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة : القاهرة  -. ١٩٩٤ديسمبر  ٢٢-١٧ل ، الشعبية وثقافة المستقب
مؤتمر الثقافة الشعبية والتنمية : فى  –.  ٤٧٦ - ٤٣١ص  -.مأثور شعبى ال يندثر : الحكاية . أحمد عبد الرحيم  

آلية االداب ، جامعة المنصورة ، المرآز الحضارى لعلوم : المنصورة   –) . ١٩٩٩أآتوبر  ٢١ – ١٩(
    ٢٠٠٠اإلنسان ، 

المرآز : القاهرة  –.  ١ط  -.  ١ج  –. حكايات من الصوامعة : من المأثورات الشعبية . أحمد عبد الرحيم  
        ص  ١٩٢ –.  ٢٠٠١المصرى للدراسات والبحوث اإلعالمية ، 

  . ٢٢٢-٢٢١ص -) .١٩٩٥خريف ( ١٢-١١ع -.الحــداثة  -.حكــاية سنسبانة .  )جامع(أحمد عبد الرحيم 
        

  عرب االطاولة -أخميم 
دراسة : المعتقدات الشعبية وأثرها على سلوك األفراد فى عادات دورة الحياة .  محمود هاشم العدوى 

 -. ٣٥٧ -. ٢٠٠٠المنيا،  -.إشراف خالف خلف خالف / أنثروبولوجية بقرية عرب االطاولة بمحافظة سوهاج 
   .، قسم االجتماع جامعة المنيا، آلية اآلداب -) ماجستير(أطروحة 

  بنى حميل  -البلينا
دراسة ميدانية فى قريتى بنى جميل وجزيرة : ظاهرة األخذ بالثأر، دوافعها آثارها .  محمد على محمود بخيت 

 - .ص ٤٧٥ -. ١٩٩٢سوهاج،  -.إشراف عبد الهادى الجوهرى ، ومحمد الغريب عبد الكريم / شندويل بسوهاج 
 . اب، جامعة أسيوطآلية اآلد –) ماجستير(أطروحة 

  نجع حمد   -طما 



مجلة آلية  -.دراسة للطب الشعبى فى قريتى ونينة ونجع حمد فى محافظة سوهاج.  هاشم عبد اهللا عبد الهوارى 
  .١٩٨-١٤٩ص -).١٩٨٨(٧، ع٧مج -.اآلداب، جامعة أسيوط

  ساحل طهطا –طهطا 
 - ).١٩٩٦سبتمبر / يولية(٥٢ع - .ن الشعبيةالفنو -.أغاني الحجيج فى إحدى قرى الصعيد ).جامع(أحمد الليثى  

  . ٧٨-٧٦ص
  بنى هالل  -المراغة 
 - .١ط -.قرية بنى هالل بين المسار التاريخى والواقع االجتماعى .السيد حنفى عوض، محمد المهدى صديق 

          .  ص١٣٦ -.١٩٨١دار المعارف، : القاهرة
دراسة أنثروبولوجية فى قرية بنى هالل : بنو هالل بين السيرة والواقع االجتماعى .  السيد حنفى عوض 

  .ص ٨٠ -.١٩٨٥مكتبة نهضة الشرق، : القاهرة  -.بمحافظة سوهاج
 – ٢٤ص  –) . ١٩٨٨مارس  –فبراير  –يناير ( ٢٢ع –. الفنون الشعبية  –. ليالى الصعيد المالح .  توفيق حنا 

  غنية الشعبية األ –تصنف المادة تحت األدب الشعبى  –) ١٩٦١تاريخ جمع المادة ( ٣٥
  ونينة  -مرآز سوهاج 

مجلة آلية  -.دراسة للطب الشعبى فى قريتى ونينة ونجع حماد فى محافظة سوهاج.  هاشم عبد اهللا عبد الهوارى 
  .١٩٨-١٤٩ص -).١٩٨٨(٧، ع٧مج -.اآلداب، جامعة أسيوط

  
  اإلطار  الجغرافى

دراسة  ١١(يأتى فى مقدمتها مرآز اخميم دراسة غطت ستة مراآز بالمحافظة  ٢٢اشتملت أبحاث سوهاج على 
ثالث دراسات حول األغانى (، ثم مرآز مغاغة ) حول الحكايات الشعبية والثأر ودورة الحياة والحرف الشعبية

مرآز سوهاج : ، ويأتى بعد ذلك أربعة مراآز آان لكل منها دراسة واحدة فقط ، وهى ) الشعبية وقرية بنى هالل
، ) دراسة حول الطب الشعبى(، ومرآز طما ) دراسة حول الثأر(، ومرآز البلينا ) ىدراسة حول الطب الشعب(

هذا فضًال عن الدراسات التى تناولت محافظة سوهاج عامة ، ) . دراسة حول أغانى الحج(ومرآز طهطا 
  .وشملت خمس دراسات حول األغانى والحكاية والوشم واستلهام الرقص الشعبى 

  اإلطار الموضوعى 
ت أبحاث سوهاج عدة موضوعات بنسب متفاوته ، ارتبط الجانب الرئيسى منها بمجال تناول

أما موضوعات الفولكلور األخرى فقد تناولتها . األدب الشعبى وخاصة الحكايات الشعبية واألغانى 
دراسات قليلة متفرقة فى فرع دون اآلخر ، آأن نجد دراسة فى الطب الشعبى فى مجال المعتقدات 

أن نجد  دون    )فى مجال الفنون( وثالثة فى الرقص ) فى مجال التشكيل ( الوشم  وأخرى فى
  :دراسات أخرى تدعم هذا المجال أو ذاك ، وقد جاء التناول الموضوعى على الوجه التالى 

  الطب الشعبى  –المعتقدات الشعبية 
  شعبى ارتبط مجال المعتقدات الشعبية بدراسة واحدة لهاشم الهوارى حول الطب ال

وقد جمع مادته الميدانية من قرية ونينة . ، تناول فيها أشكال وطرق العالج فى المنطقة )  ١٩٨٨( 
  . بمرآز سوهاج ، وقرية نجع حمد بمرآز طما 

  :العادات والتقاليد 
لم يسجل موضوع العادات والتقاليد بسوهاج دراسات متنوعة سوى موضوعى دورة الحياة 

، )  ١٩٨١(لسيد حنفى عوض ومحمد المهدى صديق حول قرية بنى هاللوالثأر، غير أن دراسة ا
تعد من المصادر التى ترصد مجتمع سوهاج وبخاصة فى مرآز المغاغة التى تقع فيها القرية و 
يرصد الباحثان تلك القرية بين المسار التاريخى لها آما ورد فى المصادر العربية ، والواقع 

وقد قدم السيد حنفى عوض استكماًال لتلك الدراسة من خالل بحثة . االجتماعى الذى يعيشة أهلوها 
، حيث يكشف من منظور أنثروبولوجى )  ١٩٨٥( حول بنى هالل بين السيرة والواقع االجتماعى 

مالمح القرية بين هذين السياقين ، ومن ثم فإن الدراستين تقدمان مادة مهمة فى بحث العادات 
  . ضًا والتقاليد واألدب الشعبى أي



  دورة الحياة
وفى مجال دورة الحياة فى سوهاج ، قدم محمود العدوى أطروحته الميدانية حول المعتقدات 

، ويرصد فيها الباحث من )  ٢٠٠٠( الشعبية وأثرها على سلوك األفراد فى عادات دورة الحياة 
لفة ، لفهم األنماط منظور أنثروبولوجى ارتباط المعتقد الشعبى بدورة الحياة فى مناسباتها المخت

  . السلوآية الخاصة بهذا المعتقد ، وقام الباحث بجمع مادته من قرية عرب األطاولة بمرآز أخميم 
  القانون العرفى 

تناول موضوع القانون العرفى فى سوهاج ، فيما يرتبط بالثأر خاصة ، دراستين ميدانيتين ، 
البلينا  وجزيرة شندويل ، حول دوافع  هى أطروحة محمد بخيت بقرية بنى حميل مرآز: األولى 

، ويرصد الباحث الظاهر فى صعيد مصر ، وأثر التنشئة )  ١٩٩٢( وآثار ظاهرة األخذ بالثأر 
االجتماعية والمستوى االقتصادى فى ارتكاب الجريمة ، وخلص  إلى أن التنشئة االجتماعية لها 

ى ،وأن عدم تطبيق حد القصاص على أثرها الواضح فى ارتكاب هذه الجريمة فى المجتمع الريف
القاتل من أسباب إنتشارها ، وأنا التعليم يؤثر على وجه خاص فى انخفاض معدل جريمة األخذ 

فى قرية ) ١٩٩٤(أما الدراسة الثانية ، فهى ألحمد عبدالرحيم حول الثأر فولكلوريًا . بالثأر 
زاع بين العائالت واألفراد فى الصوامعة شرق بمرآز إخميم ، وتتبع الباحث فيها أسباب الن

المنطقة ، وجذور الخالفات التى قد تعود إلى النزاع حول ري األرض، أوتبادل االتهمات فى 
أو شجار األطفال ، أو المزاج الذى قد ينقلب . سرقة محصول األرض ، أو المنافسة على السلطة 

توظيف الجماعة الشعبية لهذا ثم يرصد المعتقدات المرتبطة حول عفريت المقتول ، و . إلى جد 
  . المعتقد فى التعرف على شخصية القاتل 

  األدب الشعبى
ارتبطت أبحاث األدب الشعبى بسوهاج بموضوعى الحكاية الشعبية واألغنية الشعبية ، 
وشكلت معظمها نصوصًا ميدانية جمعها أصحابها ووثقوها بالشرح والتشكيل ،وجاءت الدراسات 

  :على النحو التالى 
  لحكاية الشعبية  ا

من مجموع أبحاث %  ٣٣( شكلت أبحاث الحكاية الشعبية الجانب األآبر فى أبحاث سوهاج 
، آما ارتبطت معظمها بالباحث أحمد عبد الرحيم الذى تخصص فى جمع الحكاية ) المنطقة 

ى الشعبية من قرية الصوامعة شرق بمرآز أخميم ، والتى تناولها أيضًا ضمن موضوع الثأر الذ
أشرنا إليه منذ قليل ،غير أننا سنبدأ بدراسة عدلى إبراهيم حول المقاطع المنغمة فى الحكاية الشعبية 

، وقد اعتمد فى مادته الميدانية على ما جمعه أحمد عبد الرحيم أيضًا ، إلى )  ١٩٨٩( المصرية 
حث فى هذه جانب مجموعة من الحكايات قام عدلى إبراهيم بجمعها من القاهرة ، ويرصد البا

الحكايات اعتمادها إلى حد ما على صياغة بعض األحداث والمواقف أو العناصر فى آلمات لها 
 –نص نصيص : قافية تؤدى بطريقة منغمة ، وتتبع هذه المالحظة فى ثمان حكايات شعبية هى 

آما  –ة المرأة المظلوم –الديك الخضر  –عاشقة األربعة  –الثالث بنات ابن السلطان وبنت الفوال 
و  ١٩٩٥أما الباحث أحمد عبد الرحيم، فقد قدم خالل عامى . المعزة والذئب  –تعود الزوجة 

حكاية  –المية اللى بتتكلم : أربع حكايات شعبية موثقة ومدونة من الصوامعة شرق هى  ١٩٩٦
ثور آما رصد فى بحثة حول الحكاية مأ. محمد المسكين  –زى ما يريد .. زى ما يكون  –سنسبانة 

عدة قضايا آتأثير التليفزيون على انتشار الحكاية ومهرجان الحكاية، )  ١٩٩٩( شعبى ال يندثر 
الشعبية فى مصر القديمة والمعتقدات المرتبطة باألشباح، وتصنيف ونشر الحكايات الشعبية ،آما 

الشيخ محمد قدم تحليالت من خالل عدة حكايات منها حكاية باب البنية ،حكاية السبع بنات ،حكاية 



وأخيرًا قدم الباحث خالصة ما جمعه من الحكايات الشعبية فى آتابه . عراف ، حكاية التكرودى 
  ) ٢٠٠١(حول حكايات  الصوامعة

  األغانى الشعبية 
ارتبطت أبحاث األغنية الشعبية بأربع دراسات ونصوص ميدانية ، نبدأها ببحث توفيق حنا 

، قدم فيها بعض نصوص )  ١٩٦١(فرح ريفى صعيدىنصوص غنائية فى : حول ليالى الصعيد 
الصباحية  –ليلة الحنة  –آتب الكتاب : األغانى الشعبية المرتبطة باحتفالية الزواج فى نجع هالل 

أما عبد . ،إلى جانب بعض نصوص من الموال حول شكوى الزمان والفراق وغدر األحباب 
سمات هذا النوع من األغانى ،من ) ١٩٦٧( الحميد حواس فقد رصد فى بحثه حول أغنية العمل 

، وقد تم تسجيلها فى ) سوهاج ( خالل استعراض مجموعة من النماذج تتردد فى منطقة واحدة 
، وقد تتبع الباحث الخصائص الشعرية البالغية ألغانى العمل )  ١٩٦٧أبريل ( فترة زمنية واحدة 

بى قدم عبد العزيز رفعت نصًا غنائيًا وفى إطار القصص الغنائى الشع. والسمات الترآيبية لها 
، وقد زوده الباحث بشرح يوضح بعض القضايا الهامة التى )  ١٩٨٨( بعنوان أوالد جاد المولى 

( يتضمنها النص فى بنيته وأخيرًا يقدم أحمد الليثى مجموعة نصوص ميدانية حول أغانى الحجيج 
الجمال ، ورصد من خاللها عناصر  ، تناولت أغانى الوداع والمحمل النبوى ورحلة)  ١٩٩٦

  . احتفالية الحج فى مرآز طهطا 
  فنون شعبية

لم تشهد المنطقة تنوعًا موضوعيًا أو آميًا فى بحث الفنون الشعبية، إذ اقتصر المجال على 
المرتبطة بالموسيقى    دراستين فقط حول رقصة التحطيب  وفن الوشم ، على حين غابت الدراسات

  .أللعاب أو غيرها من موضوعات الفنون الشعبية  أو العمارة أو ا
  الرقص الشعبى

قدم وهيب لبيب رصدًا موثقًا لرقصة التحطيب من خالل دراسته حوله استلهم الرقص 
وتناول الباحث وظيفة ) .  ١٩٩٤( دراسة تطبيقية عل رقصة التحطيب : الشعبى ومسرحته 

والتحية االستهاللية والمستوى العالى  الرقصة وأشكال آدائها آالتحطيب فى حالة الترجل ،
والمنخفض فى الرقصة ،وعصا التحطيب ، ثم عرض لمجال أداء الرقصة فولكلوريًا ومسرحتها 

  . واستلهامها
  الوشم  –التشكيل الشعبى 

، )١٩٩٣(فى مجال التشكيل الشعبى قدم محمد الغريب دراسة ميدانية حول ظاهرة الوشم 
  . بالمجتمع ،ومراحل تطورها من خالل منظور سوسيو أنثروبولوجى تناول فيها ارتباط الظاهرة

  الحرف –الثقافة المادية 
ارتبطت أبحاث الحرف الشعبية فى سوهاج بثالث دراسات ميدانية ، األولى للسيد حنفى 

والثانية لسليمان محمود الذى تناول ) .  ١٩٨٤( عوض حول الصناعات الحرفية والتنمية 
، من خالل عرض لمثال مستقبلى من مرآز ) ١٩٩٤( لشعبى فى فن التطريز استنهاض الوجدان ا

وقد رصد الباحث للعديد من العناصر المرسميةو المرتبطة .الخدمة االجتماعية للفتيات بأخميم 
بالتطريز آالبشارة  أوالماليات أوقطف القطن أوجمع القمح أوتلوث النهر أوالمصيف أوليالى 

أما ماجدة جرجس حنين فقد رصدت فى أطروحتها أيضًا دراسة . ير رمضان أوالرحلة إلى الد
تناولت فيها تجربة مرآز الخدمة االجتماعية )  ١٩٩٦(تحليلية لمطرزات فتيات مرآز أخميم  

بأخميم الذى أنشأة األب هنري عيروط ، وتتبعت أسباب نجاحه ،وعرضت بالتحليل لمجموعة 
لفتيات المرآز تمثل االتجاهات المختلفة  للوحاتهم ،  مختارة من لوحات الفن التلقائى المطرز



واستخلصت الباحثة مدى ارتباط اإلبداع الفنى لدى فتيات أخميم بالعوامل البيئية المحيطة بهن 
  . سواء البيئة المكانية أو الثقافية ، مع تحديد مصادر الموضوعات التى تضمنتها اللوحات 

  اإلطار الزمنى
، وهو تاريخ نصوص  ١٩٦١بحث محافظة سوهاج ميدانيًا إلى عام  يشير العمق الزمنى فى

األغانى الشعبية التى حصل عليها توفيق حنا من أحد تالمذته ببنى هالل ، فضًال عن أغانى العمل 
غير أن عقد السبعينات لم يشهد أى إشارة بحثية . ١٩٦٨التى جمعها عبد الحميد حواس عام 

د الثمانينات بداية جديدة لبحث المنطقة التى شهدت خمسة أبحاث لفولكلور المنطقة ، وقد مثل عق
متنوعة ، ليصل االهتمام الميدانى والتحليلى إلى ذروته فى حقبة التسعينات التى شهدت معظم 

واستمر االهتمام ) . دراسة  ١٤( الدراسات واألبحاث والنصوص الميدانية التي عرضناها 
فى أطروحة محمود العدوى حول عادات دورة الحياة ،  الذى انعكس ٢١الميدانى في مطلع ق 

  :وقد جاء اإلطار الزمنى على النحو التالى . وآتاب أحمد عبد الرحيم حول حكايات الصوامعة 
  الستينات

  )١٩٨٨نشر(ليالى الصعيد المالح : بحث توفيق حنا :  ١٩٦١
  )٢٠٠٣و  ١٩٧٦نشر فى (بحث عبد الحميد حواس حول أغنية العمل :  ١٩٦٧

  الثمانينات
  

  آتاب السيد حنفى عوض ومحمد المهدى صديق حول قرية بنى هالل :  ١٩٨١
  بحث السيد حنفى عوض حول الصناعات الحرفية :  ١٩٨٤
  آتاب السيد حنفى عوض حول بنى هالل :  ١٩٨٥
  بحث هاشم الهوارى حول الطب الشعبى :  ١٩٨٨
  الحكاية الشعبية بحث عدلى إبراهيم حول المقاطع المنغمة فى :  ١٩٨٩

  تسعينات
  أطروحة محمد على بخيت حول ظاهرة األخذ بالثأر :  ١٩٩٢
١٩٩٣  :  
  آتاب محمد الغريب عبد الكريم حول ظاهرة الوشم  
  أوالد جاد المولى : نص جمع عبد العزيز رفعت للقصة الغنائية  
١٩٩٤  :  
  بحث أحمد عبد الرحيم حول الثأر  
  يز بحث سليمان محمود حول فن التطر 
  بحث وهيب لبيب حول استلهام الرقص الشعبي ومسرحته 
١٩٩٥  :  
  نص جمع أحمد عبد الرحيم لحكاية المية اللي بتتكلم  
  نص جمع أحمد عبد الرحيم لحكاية سنسبانة  
١٩٩٦   : 
  أطروحة ماجدة جرجس حنين حول مطرزات فتيات إخميم  
  دزي ما يري.. نص جمع أحمد عبد الرحيم لحكاية زي ما يكون  
  نص جمع أحمد عبد الرحيم لحكاية محمد المسكين  
  نصوص جمع أحمد الليثى حول أغاني الحجيج  
  بحث أحمد عبد الرحيم حول الحكاية :  ١٩٩٩

  :  ٢١ق
  أطروحة محمود هاشم العدوى حول عادات دورة الحياة :  ٢٠٠٠
  حكايات من الصوامعة : آتاب أحمد عبد الرحيم :  ٢٠٠١

  اإلطار النوعى 



اإلطار النوعى اهتمامًا بحثيًا خالل الدراسات المنشورة فى الدوريات والمؤتمرات ، شهد 
وتأتى النصوص الميدانية فى المرتبة الثانية، أما الكتب المنشورة فقد بلغ عددها أربع آتب فى 

أما . مجاالت متنوعة ، وهوعدد مناسب إذا ما نظرنا لمجموع الدراسات حول المنطقة عامة 
األآاديمية فقد جاءت فى ذيل االهتمامات البحثية حيث بلغت ثالث أطروحات فقط منذ  األطروحات

حتى اآلن ، وقد آان االهتمام األآاديمى حديث نسبيًا إذ أن األطروحات الثالث قد  ١٩٦١عام 
حول مطرزات (  ١٩٩٦بإشراف من آداب أسيوط و ) حول الثأر (  ١٩٩٢ظهرت خالل أعوام 

حول عادات دورة الحياة  بإشراف من قسم االجتماع  ٢٠٠٠تربية حلوان و بإشراف من ) أخميم 
وقد جاء اإلطار النوعى . بآداب المنيا ، على حين غابت آليات األداب والفنون عن بحث المنطقة 

  :على النحو التالى 
  أطروحات ٣      أطروحات الماجستير 
  أبحاث ٩    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
  آتب ٤          الكتب 
  نصوص ٦        ص ميدانيةنصو 

  نتائج واستخالصات 
غلبت موضوعات األدب الشعبى على بحث المنطقة وبخاصة فى مجال األغنية الشعبية ،  -١

، على حين غابت ) التى اهتم بها أحمد عبد الرحيم بصفة خاصة ( والحكاية الشعبية 
  .. موضوعات أخرى آاأللغاز والسير الشعبية واألمثال 

المعتقدات الشعبية ندرة فى البحث الميدانى فى سوهاج ، إذ لم تسجل سوى  شهدت مجاالت -٢
وآذا الحال بالنسبة للعادات والتقاليد والفنون .  ١٩٨٨دراسة واحدة حول الطب الشعبى عام 

  .الشعبية 
  . يشير اإلطار الزمنى إلى نمو نسبى فى بحث المنطقة ميدانيًا  -٣
لدراسات األآاديمية الميدانية فى الموضوعات التى لم يتطرق يحتاج بحث المنطقة للمزيد من ا -٤

  .لها البحث 
  
  
  
 

  



 

  

  )دراسات ١٠(قنـــــــــا 
  عام -قنـا 

 - ) .١٩٩٧يونية  -يناير (٥٤/٥٥ع -.الفنون الشعبية  -.من فن الحداء فى قنا  -. أحمد محمد حسن 
  .١٢٦-١٢١ص

دراسة ميدانية على جماعات الكنوز : مظاهر التماسك القبلى وعوامله . إيمان مبارك سليم 
  .جامعة المنيا، آلية اآلداب –) ستيرماج(أطروحة -. ١٩٩٧المنيا،  -.بمحافظة قنا 

) ١٩٨٨مارس  –فبراير  –يناير ( ٢٢ع –. الفنون الشعبية  –. ليالى الصعيد المالح .  توفيق حنا 
  .  ٣٥ – ٢٤ص  –. 
إشراف جهاد / دراسة تحليلية لموسيقى الرقص الشعبى في محافظة قنا .  عاطف مصطفى على 

أآاديمية الفنون  - ) دآتوراه(أطروحة  -.ص ٢١٠ -. ١٩٩٩القاهرة ،  - .داودو ، هانى ابو جعفر 
    .، قسم الموسيقى ) الكونسيرفتوار(، المعهد العالي للموسيقى 

دراسة أنثروبولوجية للتراث الشعبى بريف صعيد مصر فى ضوء . عبد الرحيم أبو آريشة  
أآتوبر  ٢١ – ١٩(مؤتمر الثقافة الشعبية والتنمية : فى   -.  ١٢٧ – ٥٤ص  -.ظاهرة العولمة 

آلية االداب ، جامعة المنصورة ، المرآز الحضارى لعلوم اإلنسان ، : المنصورة   –) . ١٩٩٩
٢٠٠٠    

دراسة : دراسة أنثروبولوجية لمالمح الطب الشعبى فى الريف المصرى . عبد الرحيم أبو آريشة  
  .ص٢٠٣ -.١٩٩٢مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة  -.ميدانية فى ريف محافظة قنا 

  أبو مناع –دشنا 
 -).١٩٨٧سبتمبر  -أغسطس -يولية(٢٠ع -.الفنون الشعبية -.من فن الموال. عبد العزيز رفعت 

  .  ٤٨ص -).١٩٨٨مارس  -فبراير -يناير(٢٢ع(و. ١٣١ص
  جراجوس –قوص 

 –.  ٢٠٠٢مكتبة األنجلو المصرية ، : القاهرة  –.  ١ط –. خزف جراجوس . إيمان مهران 
  ص٧٩
  الهـو -ى نجع حماد
 - .نموذج من الفن الشعبي الفريد في العالم : مقابر الهو وشواهدها المدهشة .  صبحي الشاروني 

  .  ١٣٨-١٣٥ص -) .١٩٨٩ديسمبر-نوفمبر-أآتوبر(٢٩ع-.الفنون الشعبية
الهيئة العامة لقصور الثقافة، : القاهرة  -.الزخارف الشعبية على مقابر الهو . السطوحي محمود  

سلسلة المجلس؛  - ١٩٦٨الطبعة األولى عن المجلس األعلى للثقافة، ( -.ص ١٧٤ -. ١٩٩٩
١٠٥ (  

  
  اإلطار الجغرافى

) آتاب حول الخزف(وقوص ) نصان حول الموال(غطت الدراسات ثالث مراآز بقنا هى دشنا 
، فضًال عن الدراسات التى غطت المحافظة بوجه ) دراستان حول مقابر الهو(و نجع حمادى 

المعتقدات الشعبية ، والطب الشعبى ، والشعر ، والتماسك القبلى ، : موضوعات عام فى 
 وموسيقى الرقص 

  اإلطار الموضوعى
اقتصر اإلطار الموضوعى فى قنا على مجاالت معينة فى البحث الميدانى 

وفى مجال . للمنطقة ، آرصد بعض مظاهر المعتقدات الشعبية آالطب الشعبى والسحر
لموضوع التماسك القبلى ، على حين اقتصرت دراسات األدب  العادات هناك رصد

الشعبى على نماذج من الشعر ، ومن الفنون الشعبية رصدت الدراسات عدة 



 

  

موضوعات حول الرقص الشعبى والزخرفة والعمارة وفن الفخار ، بواقع دراسة 
  :واحدة فى آل موضوع تقريبًا ، وقد جاء اإلطار الموضوعى على النحو التالى 

      المعتقدات الشعبية
ارتبط بحث المعتقدات الشعبية فى قنا بأبحاث عبد الرحيم أبو آريشة ، الذى قدم 
دراسة أنثروبولوجية موسعة للتراث الشعبى بريف مصر فى ضوء ظاهرة العولمة 

، رصد خاللها بعض عناصر العادات والمعتقدات الشعبية ، مشيرًا إلى أهمية ) ١٩٩٩(
الشعبية لالستفادة من اإليجابى منها ، وقد تعرض البحث للمعتقدات غربلة العناصر 

المرتبطة بالزواج واإلنجاب والختان وظاهرة الربط والحداد والرسم على القبور ، 
وظاهرة السحر ودوافع المترددين على الممارسات السحرية ، وتفشى ظاهرة العمل 
  السحرى للرغبة فى اإلنجاب وفى الشفاء ومن بعض 

آما رصدت . مراض ، والرغبة فى الشفاء من مس الجان والرغبة فى الزواجاأل
الدراسة العديد من المشتغلين بالسحر ، زواج اإلنس والجن ، والمعتقدات حول 

وخلصت الدراسة إلى أن هناك أبعادًا ومضامينًا جزئية للتراث الشعبى ، . األشجار 
دًا ومضامينًا سلبية ، وانتشار البحث إلى تحمل طابعًا إيجابيًا وبعضها اآلخر يحمل أبعا

  .بعض األمثلة الدالة
   الطب الشعبى

خصص عبد الرحيم أبو آريشة أيضًا دراسة مستقلة حول الطب الشعبى فى قنا 
، ورصد فيه عشرات الممارسات العالجية ، منها ما هو )١٩٩٢(نشرت فى آتاب 

يلة للعالج ، حيث تناول فيه مرتبط بأمور النساء آعالج تأخر الحمل ، والزار آوس
ورصد المؤلف . حفالته وطقوسه ووالئمة ومدعويه وأغانيه والبسه وآودية الزار
ممارسات حول : أيضًا الممارسات المتعلقة بحماية المولود من الموت وصنفها إلى 

( القرينة من حيث الصلح مع القرينة وتنفرها ، وممارسات ليست من طبيعة واحدة 
، وانتقل المؤلف إلى رصد عناصر أخرى ) وصفات الوقائية السحرية تميل إلى ال

آتحول األطفال إلى آائنات أخرى وعالج العقم عند الرجال ، وطرق وأساليب عالج 
ثم رصد لموضوع . بعض األمراض آتأخر المشى وعالج العيون والروماتيزم والتسمم

  لمرتبطة األماآن العالجية والمعالجين التقليديين والممارسات ا
  .بهم 

  العادات والتقاليد
يرصد بحث العادات والتقاليد أطروحة واحدة تناولت عدة عناصر مرتبطة 

اليمان مبارك ، وقد طبقت دراستها الميدانية ) ١٩٩٧(بمظاهر التماسك القبلى وعوامله 
  .على جماعات الكنوز بمحافظة قنا 

  الشعر –األدب الشعبى 
سوى مجموعة نصوص شعرية من أآثر من  لم تسجل دراسات األدب الشعبى

زاوية إبداعية ، على حين اختفت أية معالجات ألشكال التعبير األخرى فى قنا ، وأول 
ليالى الصعيد المالح : المعنونة **** ما نعرض له فى هذا اإلطار هو دراسة توفيق 

لدراسة وقد حوت ا) ١٩٥٥(، وتعود مادتها الميدانية إلى عام  ١٩٨٨التى نشرت عام 



 

  

عدة نصوص غنائية مرتبطة باحتفالية الزواج فى سوهاج ، فضال عن بعض المواويل 
وفى إطار . التى جمعها من قنا ، وشرح بعض مفرداتها ، غير أنه ال تذآر جامعها 

نصوص الموال أيضًا قدم عبد العزيز رفعت عدة نصوص ميدانية فى موضوعات 
اوى محمد توفيق خلف اهللا وهو مطرب من الر) ١٩٨٧-١٩٨٦(مختلفة جمعها أعوام 

أما أحمد محمد حسن فقد قدم دراسة تحليلية . أبو مناع مرآز دشنا -شعبى من الغاوية 
بنوعية وألداء  –، مشيرًا إلى ارتباط الحداء ) ١٩٩٧(ميدانية حول فن الحداء فى قنا 

العمل والشكوى من مشقة العمل والرغبة فى الراحة ، والحرص على مد حرف 
بالموروث الشفاهى فى أغراضه المختلفة -فى أغراضه  -القافية، آما يلتقى هذا الفن 

وعرض الباحث لنماذج من حداء . آاإليمان باهللا ، والعشق والحكمة والحزن والسخرية
  .الحرات وحداء الجمال وحداء العواد وحداء السواقى

  
  

  الفنون الشعبية
موسيقى الرقص : عات رئيسية ، هى ارتبط مجال الفنون الشعبية بثالثًا موضو

الشعبى ، والفخار ، والعمارة الشعبية ، على حين اختفت المعالجات الميدانية لبقية 
وجاءت موضوعات . الخ .. موضوعات الفنون الشعبية األخرى آاأللعاب واألزياء 

  :الفنون الشعبية على النحو التالى 
  الموسيقى الشعبية

بية بأطروحة واحدة لعاطف مصطفى والتى قدم ارتبط موضوع الموسيقى الشع
  ) .١٩٩٩(فيها دراسة تحليلية لموسيقى الرقص الشعبى بالمنطقة 

  التشكيل الشعبى
تناولت الدراسات الميدانية موضوع التشكيل الشعبى من خالل بحثين حول 

  :عمارة مقابر الهو ، وبحث ثالث حول الفخار جاءت على النحو التالى 
  ةالعمارة الشعبي

قدم محمود السطوحى فى آتابه حول الزخارف الشعبية على مقابر الهو 
، رصدًا لمنطقة المقابر بنجع حمادى وبنائها ، وصنفها إلى مقابر خاصة ) ١٩٦٨(

وصنف . بالرجال والنساء واألطفال ، آما رصد واختالف آل نوع عن األخر 
، وزخارف خاصة  زخارف خاصة بالرجال: الزخارف الموجودة على المقابر إلى 

بالنساء ، رسم النباتات والورود ، األبنية والمراآب ، رسوم الكليم أو الوحدات المجردة 
، ورصد العناصر المكونة لكل منها ، ثم انتقل لمعرض مقابر األولياء ورؤية األطرحة 
فى األحالم ، ثم تناول الطرز الخاصة بمقابر الهو ، والتى ربما ارتبطت بشكل أو بآخر 
بالعهود الفرعونية وفكرة تخليد االنسان بعد وفاته ، آما رصد تقليد تزيين المقابر ، 
وقارن بين زخارف الهو وزخارف خيام البدو ومالبسهم وأنيتهم ، وخلص إلى أن 
مقابر الهو الشعبية تعتبر طرازًا متميزًا آان له أن يكون وريثًا شرعيًا لحضارات 

تناول الموضوع نفسه بعد أآثر من عشرين عامًا فى أما صبحى الشارونى فقد . قديمة
نموذج من الفن الشعبى الفريد : مقابر الهو وشواهدها المدهشة : بحث المعنون 



 

  

والذى بدأه باإلشارة إلى آتاب محمود السطوحى ، وقد الشارونى تجربته ) ١٩٨٧(
ود المصورة مع مقابر الهو شارحًا ألنواعها وزخارفها من خالل ما آتبه محم

  .السطوحى ، إلى جانب المادة المصور التى وثقها بنفسه
  الفخــــــــار

فى مجال فن الفخار تبرز دراسة واحدة حديثة إليمان مهران حول خزف 
التى رصدت تاريخ الحرفة فى المنطقة ، والموالد القبطية ، ) ٢٠٠٢(جراجوس 

  الخامات مراحل العمل و: وطبيعة العمل داخل مصنع خزف جراجوس من حيث 
أدوات تشكيل أسفل  –أدوات الرسم والحفر والتفريغ : واألدوات ) الطيه والجليز ( 

األشكال  –عجلة الفخار  –أدوات تستخدم عند الحريق  –أدوات الفخرانى  –الطين 
ثم انتقلت لتحليل األشكال التى . األفران  –التجفيف  –التوقيع  –ووحدات التصميم 

طة بالعقيدة والبيئة وخيال الحرفى ، وتوقفت عند أسباب قلة صنفتها إلى عناصر مرتب
  .الحرفيين بالقرية ، وقدمت استبيانًا مفصًال حول الخزف
  اإلطار الزمنى

ارتبط العمق الزمنى فى بحث المنطقة بنصوص الموال التى عثر عليها توفيق 
ب أما عقد الستينات فلم يشهد سوى آتا.  ١٩٨٨و نشرها عام  ١٩٥٥حنا عام 

السطوحى حول مقابر الهو ، لتختفى أية معالجات بحثية خالل السبعينيات لتعود فى 
الثمانينات بنصوص عبد العزيز رفعت حول الموال ، وبحث الشارونى حول مقابر 

على حين اتسع االهتمام نسبيًا فى مرحلة التسعينات ليشمل أبحاث وأطروحات فى . الهو
. سك القبلى وموسيقى الرقص ، والمعتقدات الشعبيةالطب الشعبى ، وفن الحداء والتما

) .  ٢٠٠٢( فلم يشهد سوى آتاب إيمان مهران حول خزف جراجوس  ٢١أما مطلع ق 
  :وقد جاء التتابع الزمنى على النحو التالى 

  خمسينات
  )١٩٨٨نشر(ليالى الصعيد المالح : بحث توفيق حنا :  ١٩٥٥

  ستينـات
  الزخارف الشعبية على مقابر الهو  آتاب محمود السطوحي حول:  ١٩٦٨

  ثمانينات
  من فن الموال . نصوص ميدانية جمع عبد العزيز رفعت:  ١٩٨٨
  بحث صبحي الشاروني حول مقابر الهو :  ١٩٨٩

  تسعينات
  آتاب عبد الرحيم أبو آريشة حول الطب الشعبى :  ١٩٩٢
١٩٩٧  :  
  بحث أحمد محمد حسن حول فن الحداء  
  ك حول التماسك القبلى إيمان مبار: أطروحة  
١٩٩٩  :  
  أطروحة عاطف مصطفى حول موسيقى الرقص الشعبى  
  بحث عبد الرحيم أبو آريشة حول التراث الشعبى بريف صعيد مصر  

  ٢١ق
 آتاب إيمان مهران حول خزف جراجوس :  ٢٠٠٢



 

  

  اإلطار النوعى
ر رغم قلة الدراسات بالمنطقة ، فقد تنوعت األطر التى تشملها من حيث النش

التى سجلت (، وأبحاث وآتب ) ماجستير ودآتوراه (لتشمل األطروحات الجامعية 
  :وقد جاءت بياناتها على النحو التالى . ، إلى جانب نص ميدانى واحد ) النسبة األعلى 
  أطروحات ١      أطروحات الدآتوراة 
 أطروحات ١      أطروحات الماجستير 
 بحث ٤    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
 آتاب ٣          الكتب 
 نص ١        نصوص ميدانية 

  
 نتائج وأستخالصات

تدخل محافظة قنا ضمن المناطق التى تحتاج إلى خطة علمية منظمة ومتكاملة  -١
لبحث مأثوراتها الشعبية فى آافة المجاالت ، إذ أن هناك قطاعات آاملة من 

لسيرة المأثورات الشعبية لم يتناولها أحد آالعادات والتقاليد ، وأشكال األدب آا
  .ألخ ، وفنون الرقص واأللعاب واألزياء والثقافة المادية ..والحكاية واللغة 

يعد آتاب عبد الرحمن أبو آريشة من المراجع التى يمكن االستعانة بها فى بحث  -٢
العديد من موضوعات المأثورات الشعبية فى قنا ، حيث تعرف لعناصر عديدة من 

  .فولكلور المنطقة 
ببحث المنطقة ، وبخاصة  –الجامعى  –ن الجانب األآاديمى هناك غياب م -٣

  . المينا وأسيوط وجنوب الوادى : جامعات الصعيد 
هناك غياب واضح لبحث العديد من المراآز المهمة فى قنا ، حيث غلب على  -٤

  .    الدراسات بحث المنطقة عامة دون تناول مراآز أو قرى مميزة 
  



  

  )دراسات ٨(األقصــر  
 - .الفنون الشعبية  -.النبؤة أو قدر البطل فى السيرة الشعبية العربية. أحمد شمس الدين الحجاجى 
              .٣٠-١٥ص - ) .١٩٩٢يونية / يناير (٣٥/٣٦ع
الفنون  -.مواليد أبى زيد الهاللى سالمة: من روايات الهاللية . أحمد شمس الدين الحجاجى 

  . ٦٤-٣٣ص -).١٩٨٩ديسمرب  -نوفمبر -برأآتو(٢٩ع -.الشعبية
الفنون الشعبية،  - .ميالد البطل فى السيرة الشعبية العربية. أحمد شمس الدين الحجاجى 
  .٦٠-٣٧ص -.١٩٩١٩(٣٢/٣٣ع
حلقة العناصر : فى  -. ٣٧٢-٣٣٧ص -.دراسة تحليلية مقارنة : البكائيات. عدلى محمد إبراهيم 

  . ١٩٧١أآتوبر، ٢٠-١٣لوطن العربى، القاهرة، المشترآة فىالمأثورات الشعبية فى ا
: م . د [ -. ١ط -.الموال فى الغناء الشعبى فى األقصر ) . جمع وتقديم وتعليق(غريب محمد على  

  ) ٢سلسلة التراث الشعبى؛ ( -.ص  ٩١ -. ٢٠٠٠، ]ن. د 
 - ).١٩٦٥يولية ( ٣، ع ١س -.الفنون الشعبيـة -.رقصة الكـف . محمد عبد المنعم الشافعى 

  .  ١٠٠-٩٧ص
تأثير الحضارات المختلفة على األزياء الشعبية التقليدية وزخارفها .  وليد شعبان مصطفى رمضان 

 -. ١٩٩٩القاهرة، -.إشراف سهام زآي عبد اهللا موسى، ثريا سيد أحمد نصر / في األقصر
والنسيج آلية االقتصاد المنزلي، قسم المالبس  –جامعة حلوان  –) ماجستير(أطروحة  -.ص٢٦٥

   وادى الملكات  –وادى الملوك  –القرنة  –هابو  –الكرنك : أماآن الجمع . 
دراسة تطبيقية لفرقتي رضا : سيمفونية الرقص بالعصا ولعبة التحطيب .  وهيب محمد لبيب 

الفنون الشعبية بين السياق الشعبي وسياق  : في  -. ١٦٩-١٤٣ص - .والقومية للفنون الشعبية 
الهيئة : القاهرة  -.الندوة العلمية لمهرجان اإلسماعيلية الدولي السادس : ي العرض الجماهير

      . ١٩٩٥العامة لقصور الثقافة، 
  اإلطار  الجغرافى

ارتبط اإلطار الجغرافى بمدينة األقصر عامة بثمانية موضوعات هى مجموع ما نشر حول المنطقة فى 
 زياءمجاالت السيرة الشعبية والشعر الشعبى والرقص واأل

  اإلطار الموضوعى
شهدت الدراسات الميدانية فى األقصر ندرة واضحة فى التنوع الموضوعى ، ويعود ذلك لقلة 
الدراسات التى تناولت المنطقة و التى ارتبطت معظمها باألدب الشعبى ، وبخاصة النصوص 

الدراسات  وقد جاءت. الميدانية التى جمعها أحمد شمس الدين الحجاجى حول السيرة الهاللية 
  :الميدانية على النحو التالى 

  األدب الشعبى 
ارتبطت دراسات األدب بمجاالت السيرة الشعبية والعديد وفن الموال ، مثلت مجموعة من 

  .المواد الميدانية التى قام بها متخصصون فى تلك الموضوعات 
  السيرة الشعبية

، تلك التى نهض بها أحمد ثالث دراسات ميدانية ميزت بحث السيرة فى منطقة األقصر 
حول مواليد أبى زيد الهاللى ، والتى قدم فيها جمعًا وتوثيقًا وتحليًال : شمس الدين الحجاجى ، األولى 

من رواية الحاج عبد الظاهر بقرية الكرنك : لهذا الموضوع من خالل نصين ميدانيين ، األول 
فهو من رواية عوض اهللا عبد  - ليد أبى زيد لموا -أما النص الثانى ). ١٩٧٨(مرآز األقصر . القديمة

والدراسة الثانية يقوم فيها أحمد شمس الدين ) . ١٩٧٩(مرآز إدفو  –الجليل من الحجز بحرى 
الحجاجى بتحليل مرحلة ميالد البطل فى السيرة الشعبية ، من خالل النصوص التى جمعها فى 

ه موضوع النبوءه أو قدر البطل فى السيرة أما بحثه الثالث فقد تناول في. األقصر والكرنك وإدفو
  .الشعبية العربية عامة

  الشعر الشعبى
مرتبط بشعر العديد : وفى مجال الشعر الشعبى تبرز دراستان فى نوعين من الشعر ، األول 

، من خالل بحث عدلى إبراهيم حول البكائيات ، والتى أجرى من خالله دراسة تحليلية مقارنة 



  

آذلك من حيث . يان ترآيبها الشعرى ومضمونها بالنسبة للباآى والمبكى عليهلنصوص العديد ، لب
وقد أجرى الباحث مقارنات بين . عالقة هذه البكائيات ببنية ونظام المجتمع التى هى جزء منه

واعتمد . البكائيات المصرية ونظيراتها فى البالد العربية بمصر ولبنان واألردن وتونس وفلسطين
باألقصر ، وقد صنفها إلى ) ١٩٦٤(دانية المصرية على ما جمعه من مادة عام فى النصوص المي

بكائيات عن  –بكائيات الشاب  –بكائيات عن األم  –بكائيات فى رثاء األب : موضوعات شملت 
الذى  -أما الدراسة الثانية فهى لغريب محمد على حول فن الموال ، حيث يرصد فى آتابه . اليتامى 

التراث الشعبى ، مجموعة من المواويل التى تمثل الغناء الشعبى فى صدر ضمن سلسلة 
  .مع مقدمة عن هذا اللون من الفن وتعليق وتوثيق للنصوص ) ٢٠٠٠(األقصر

  الفنون الشعبية 
يبرز فى مجال الفنون الشعبية فى األقصر ثالثة موضوعات فى إطار بحث الرقص الشعبى 

، على حين ال نجد أية معالجات تذآر فى مجاالت ) احدةدراسة و(واألزياء الشعبية  )دراستان(
  :الفنون األخرى ، وقد جاءت الدراسات الثالث على النحو التالى 

  الرقص الشعبى 
يرصد فيها محمد الشافعى ) ١٩٦٥(الدراسة األولى فى الرقص الشعبى حول رقصة الكف 

أما وهيب . نى المصاحبة لهارقصة الكف وتدوين الرقصة ووصفها والراقصين المشارآين واألغا
لبيب ، فقد عرض لرقصة العصا ولعبة التحطيب من خالل ما قدمته فرقتى رضا والقومية للفنون 

وتهدف الدراسة إلى تحديد األساليب التى ). ١٩٩٥(الشعبية ، فى مهرجان اللعب بالعصا باألقصر 
تعدد أنماط المشترآين ، : حيث تتخذها الفرق فى جمع المادة الميدانية فى سياقها الشعبى ، من 

والمالبس ، واآلالت الموسيقية المصاحبة ، واألغانى واإلآسسوارات المستخدمة ، ومدى العالقة 
وقد . بين عرض الرقصة ولعبة التحطيب فى سياقهما الجماهيرى ، ومشاهدتهما فى سياقهما الشعبى

يب فى سياقهما الشعبى ، لهما تعبير أن رقصة العصا ولعبة التحط: خلص الباحث لعدة نتائج منها 
حى عن عادات وتقاليد أهل جنوب الوادى فى ممارستها أثناء االحتفال باألعياد القومية والوطنية 

واشتراك . واإلجتماعية ، وال تشترك المرأة فيها أو فى أى منها ، وهى سمة من سمات هذا المجتمع
سياقهما الجماهيرى ، مخالفة للسياق الشعبى لهذا المرأة فى رقصة العصا بفرقتى رضا والقومية فى 

  .المجتمع ، وهو ما ال يتفق وطبيعة وعادات وتقاليد الجماعة الشعبية هناك 
  األزيــــــاء

وفى مجال فنون التشكيل الشعبى تبرز دراسة واحدة هى أطروحة وليد شعبان ، التى يرصد 
، وقد ) ١٩٩٩(ة التقليدية وزخارفها باألقصر فيها تأثير الحضارات المحتلفة على األزياء الشعبي

وتناول . وادى الملكات  –وادى الملوك  –القرنة  –هابو  –الكرنك : شملت المادة الميدانية مناطق 
المالبس الخارجية ، أغطية الرأس : الباحث بالوصف األزياء التقليدية للرجال والنساء والمتمثلة فى 

آما تناولت الدراسة األقمشة المصنوعة من . اسبات ، والحلى والداخلية ، ومالبس العمل والمن
الحرير ، واأللياف  –التيل  –الصوف  –القطن : األلياف الطبيعية المستخدمة فى منطقة البحث 

الصناعية ، وآذلك أنواع النسيج السادة والمبردى واألطلس والوبرى ، آما تعرض الباحث أللوان 
وبالنسبة للزخارف رصد . ائها والخامات المستخدمة فى التطريز األقمشة ومسمياتها وأماآن شر

وخلص إلى . الباحث أماآن توزيعها على األثواب مع تصنيف ألنواعها ، وطرق التزيين المختلفة 
أن األزياء التقليدية وزخارفها تأثرت بالعصور التاريخية التى توالت على األقصر ، آما تأثرت 

  .اطق البحث بالعوامل الجغرافية فى من
  اإلطار الزمنى

تعود بداية اإلهتمام بجمع المادة الميدانية باألقصر إلى عقد الستينات ، الذى شهد رصدًا 
أما عقد السبعينات فلم يشهد سوى نصوص السيرة الهاللية . ميدانيًا لنصوص العديد ورقصة الكف 

ًا دون أية معالجات ميدانية ، ألحمد شمس الدين الحجاجى ، وقد مر عقد الثمانينات عابر) ١٩٧٨(
ليشهد عقد التسعينات انفراجة نسبية من خالل أبحاث شمس الدين الحجاجى ووهيب لبيب وأطروحة 

) ٢٠٠٠(فقد شهد صدور آتاب غريب محمد حول الموال  ٢١أما مطلع ق. وليد شعبان حول األزياء



  

ة ، التى جاء تتابعها الزمنى على ويعكس هذا آله الندرة التى أشرنا إليها بداية فى بحث المنطق. 
  :النحو التالى 

  ستينات
  )١٩٧١نشر (بحث عدلى إبراهيم البكائيات :   ١٩٦٤
  بحث محمد الشافعى حول رقصة الكـف :   ١٩٦٥
  سبعينات

  )١٩٨٩نشر(بحث شمس الدين الحجاجى حول مواليد أبى زيد الهاللى :    ١٩٧٨
  تسعينات 
  الد البطل فى السيرة الشعبية بحث شمس الحجاجى حول مي:   ١٩٩١
  بحث شمس الحجاجى حول النبؤة فى السيرة الشعبية :   ١٩٩٢
  بحث وهيب لبيب حول الرقص بالعصا ولعبة التحطيب :    ١٩٩٥
 أطروحة وليد شعبان مصطفىحول األزياء الشعبية التقليدية :   ١٩٩٩

  
  ٢١ق

  آتاب غريب محمد على حول الموال فى األقصر :    ٢٠٠٠
  إلطار النوعىا

من خالل رصد اإلطار النوعى ألوعية النشر ، نجد أن أبحاث الدوريات والمؤتمرات قد 
احتلت المقدمة فى هذا المجال ، على حين لم تظهر سوى أطروحة أآاديمية واحدة خالل العقود 

ها وآتاب واحد متخصص فى فولكور المنطقة ، وقد جاءت الدراسات فى إطار) ماجستير ( السابقة 
  :النوعى على النحو التالى 

 أطروحة ١    أطروحات جامعية 
  آتب ١      الكتب المنشورة 
 أبحاث ٦  أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
  

  نتائج واستخالصات
يحتاج البحث الميدانى لفولكور األقصر إلى خطة شاملة لرصد العديد من  )١

طة بالمعتقدات الموضوعات الفولكلورية ، إذ يغيب على سبيل المثال األبحاث المرتب
و . بكافة فروعها والعادات والتقاليد بكافة فروعها أيضًا ، فضًال عن الثقافة المادية

  .العديد من مواد األدب الشعبى آالحكاية واأللغاز والفكاهة 
شهد عقد التسعينات نشاطًا نسبيًا فى جمع وتحليل مادة األقصر ، على حين نجد أن  )٢

لم تسجل سوى ثالث أبحاث فقط ، دون أن  ١٩٩٠إلى عام  ١٩٦٠الفترة من عام 
  .يكون لعقد الثمانينات أية مؤشرات دالة على ذلك 

بالقدر الكافى ، حيث لم ) األطروحات ( لم تحظ منطقة األقصر بالدراسات األآاديمية  )٣
  .تظهر سوى أطروحة ماجستير واحدة خالل نصف القرن الماضى 

من مجموع % ٣٨حوالى  –ث أبحاث ثال –مثلت أبحاث أحمد شمس الدين الحجاجى  )٤
  .الدراسات المقدمة حول المنطقة 



  

   
  



  

  ) دراسة ٩٢(أســوان 
  

  عام -أسوان 
 

ة،     : أسوان   -. الطرق الصوفية فى محافظة أسوان .أحمد أبو خنيجر   ة لقصور الثقاف ة العام الهيئ
ة النهضة ،      ة ، مكتب الصندوق االجتماعى للتنمية ، قسم التوثيق بمشروع توظيف األنشطة الثقافي

    )٣سلسلة ثقافتنا الشعبية ، ( -.  ١٩٩٧
ى    ال وهب وان   .جم ة أس ى محافظ عبية ف ال الش وان  -. األمث ة،   : أس ة لقصور الثقاف ة العام الهيئ

ة النهضة ،      ة ، مكتب الصندوق االجتماعى للتنمية ، قسم التوثيق بمشروع توظيف األنشطة الثقافي
  ) ٦سلسلة ثقافتنا الشعبية ، ( -.  ١٩٩٨

ة ا : أسوان   -. فن النميم فى محافظة أسوان   .جمال وهبى   ة، الصندوق     الهيئ ة لقصور الثقاف لعام
 -.  ١٩٩٧االجتماعى للتنمية ، قسم التوثيق بمشروع توظيف األنشطة الثقافية ، مكتبة النهضة ،  

    )٢سلسلة ثقافتنا الشعبية ، (
ة،     : أسوان  -. األولياء فى محافظة أسوان .جمال وهبى ، نور عطية   ة لقصور الثقاف ة العام الهيئ

ة النهضة ،     الصندوق االجتماعى للتن ة ، مكتب مية ، قسم التوثيق بمشروع توظيف األنشطة الثقافي
    )١سلسلة ثقافتنا الشعبية ، ( -.  ١٩٩٧

ة   : أسوان   -. صناعات وحرف شعبية فى محافظة أسوان .جمال وهبى ، نور عطية   ة العام الهيئ
ق بمشروع توظيف األ    ة ،   لقصور الثقافة، الصندوق االجتماعى للتنمية ، قسم التوثي نشطة الثقافي

    )٤سلسلة ثقافتنا الشعبية ، ( -. ص  ٩٥ –.  ١٩٩٨
اهرة ،   -.إشراف علياء شكرى ، ماجدة عز    / الرقص الشعبى والتدوين . سمير جابر    ١٩٩١الق
  أآاديمية الفنون ، المعهد العالي للفنون الشعبية  -) ماجستير(أطروحة  -.ص ٢٠٠ -.
اى    ابر بش مير ج عبى وال . س رقص الش ة ال عبية   –. فرج ة الش ون الفرج  –). ٢٠٠٢(١ع –. فن

  ٥٠ – ٤٦ص
  ص ٦٢ -. ١٩٦٣مطبعة الكامالبي، ] : م.د[ -.األدب الشعبي في أسوان .عز الدين أحمد حسن 
د فضل   ود أحم وان  . محم ى أس افرة ف ل الجع د قبائ رأة المصرية عن ة للم ة الفولكلوري  –. األغني

  )٦٨مكتبة الدراسات الشعبية ، ( -. ص ٢٦٤ –.  ٢٠٠٢ة ، الهيئة العامة لقصور الثقاف: القاهرة 
: أسوان  –. دراسة ميدانية بمحافظة أسوان : اإلبداع فى العالج الشعبى .  نور الدين محمد عطيه 

فرع أسوان الثقافى ؛ الصندوق االجتماعى للتنمية ؛ مشروع توظيف (الهيئة العامة لقصور الثقافة
  )٥ثقافتنا الشعبية ؛ ( –. ص ١٧٣ –.  ١٩٩٨، ) األنشطة الثقافية

  مرآر أسوان
ة أسوان         . نجوى عبد الحميد  دة في منطق ل العباب اذلي وقبائ و الحسن الش  -. ٣٠٠-٢٧٧ص -. أب

د  / مصر أفريقيا : المؤتمر األنثروبولوجي الثاني : في  ي سويف    -.تحرير السيد حام ة  : بن جامع
            . ١٩٩٨القاهرة، آلية اآلداب، 

د الجو  ع غرب أسوان .  هرىمحم ى مجتم ر ف د :بعض مظاهر التغي ة ألح ة أنثروبولوجي دراس
اع،     : القاهرة  -.المجتمعات النوبية ة اآلداب، قسم االجتم اهرة، آلي ة الق  -.ص١٣٦ -.١٩٧٥جامع

ا : نشرت أيضًا فى   ( ة    : األنثروبولوجي ات عملي ة وتطبيق ة  : اإلسكندرية  -.أسس نظري دار المعرف
  ).٣٣سلة علم االجتماع المعاصر؛ سل( -.١٩٨٨الجامعية، 

د سعد اهللا     د الحمي ة          .  نجوى عب زة فى منطق د بعض الجماعات السكانية المتمي ة عن نظام القراب
اء شكرى   / أسوان اهرة،   -.إشراف علي ة   –) ماجستير (أطروحة   -.ص ٤٧٨ -. ١٩٨١الق جامع

  . عين شمس، آلية البنات، قسم االجتماع



  

د    ة أسوان      الطب الشع  . نجوى عبد الحمي ل البشارية فى منطق ا    : بى لقبائ دراسة فى اإليكولوجي
نجوى عبد الحميد / دراسات بيئية فى المجتمع المصرى : فى  –.  ١٧٢ – ١٢١ص  –. البشرية 

اهرة  -.  ١ط –.  اهرة،     : الق ة الق ة اآلداب ، جامع ة ، آلي ات االجتماعي وث والدراس ز البح مرآ
٢٠٠٢   

ل فى    : التراث الشعبى آمدخل لتنمية الثقافات الفرعية  .نجوى عبد الحميد سعد اهللا   دراسة للنخي
وبى   ة     : فى   –.  ٣٢٢ - ٢٤٥ص  -. مجتمع ن ة الشعبية والتنمي ؤتمر الثقاف وبر   ٢١ – ١٩(م أآت

وم اإلنسان ،     : المنصورة   –) . ١٩٩٩ آلية االداب ، جامعة المنصورة ، المرآز الحضارى لعل
ى   –.  ٢٠٠٠ ًا ف ر أيض اع در: نش م االجتم ى عل ات ف دآتور : اس تاذ ال ى روح األس داه إل مه

اهرة   –.  ١ط –. ٣٩٨ – ٣٢٩ص -. تحرير أحمد زايد / مصطفى الخشاب  مرآز البحوث   : الق
  ٢٠٠٣والدراسات االجتماعية ، آلية اآلداب ، جامعة القاهرة، 

  
  إدفــو

ى  دوى عل ة ب ور الح .  نادي ر التط دة وأث د العباب ة الشخصية عن االزين ى : ضارى عليه ة ف دراس
اء شكرى     / األنثروبولوجيا الجمالية  اهرة،   -.إشراف سعاد شعبان، وعلي  -.ص٢٥٨ -.١٩٨٥الق

  . جامعة القاهرة، معهد الدراسات األفريقية، قسم األنثروبولوجيا –) ماجستير(أطروحة
  دراو

ور   ادلين أن اض م غوالت ا   . ري راء المش دخل إلث ى دراو آم عبية ف د الش راوح الي ر م ة لألس لفني
ة ود  / المنتج ليمان محم راف س اهرة ،  –. ص  ٢٨١ -.إش ة  -. ١٩٩٧الق تير(أطروح  –) ماجس

  جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم األشعال الفنية والتراث الشعبى 
  آوم أمبو 

ون الشعبية    -.حكايات شعبية من محافظة أسوان     . أيمن حسن على   ة (٥٢ع -.الفن بتمبر  /يولي س
  . ١٥٩-١٥١ص -) .١٩٩٦

 -.ترجمة غريب سيد أحمد وآخرون )/ سلوا(التنشئة االجتماعيـة فى قرية مصرية . حامد عماره  
  . ص ٥٢٥ -.١٩٨٧دار المعرفة الجامعية، : اإلسكندرية 

  )تهجير النوبة(نصر النوبة 
عراوي   راهيم ش ة    .  إب الد النوب ي ب طورة ف ة واألس اهرة  -.الخراف رية  : الق ة المص ة الهيئ العام

          .ص ٣٣٨ -. ١٩٨٤للكتاب، 
رحيم  د ال د عب وبيين  .  أحم د الن زواج عن االت ال عبية  -.احتف أثورات الش و (٣١،ع٨س -.الم يولي

                  .٨٩-٧٨ص -) .١٩٩٣
رحيم   ة      .  أحمد عبد ال ود فى النوب ة سبوع المول أثورات الشعبية    –. احتفالي  ٣٧، ع١٠س –. الم

  .  ٧١ – ٥٩ص –) . ١٩٩٥يناير (
رحيم  د ال د عب وبي .  أحم ت الن عبية  -.البي أثورات الش ل ( ٤٦، ع١٢س -.الم  -). ١٩٩٧أبري

  . ٩٢-٧٦ص
رى     راء    . أسماء يوسف برب وبى إلث راث الن ى الت ات التشكيلية لتوظيف المثلث آرمز ف اإلمكان

د رمضان     / المشغوالت الفنية  ود محم ود ، ومحم اهرة ،   –. إشراف سليمان محم  –.  ٢٠٠٣الق
  جامعة األسكندرية ، آلية التربية النوعية –) ماجستير(وحة أطر

ر    ز مط د العزي ور عب ام    . أن ة ع ة النوب ى منطق ة إل ة الميداني ة -.١٩٧٠البعث ، ٦س -.الحداث
          .١٥٣-١٤٧ص -).١٩٩٩خريف (٢١مج

 -.ترجمة سيد جاد / مالحظات عن فن العمارة النوبية : النوبيون في مصر .  جاريستز، هورست 
     ١٢٢-١٠٩ص-) .١٩٩٢يونية /يناير(٣٥/٣٦ع -.ون الشعبية الفن

ا    .  حسين فهيم  د بمصر العلي وبى الجدي ة    -.دراسة المجتمع الن ة القومي ة االجتماعي ، ٨مج  -.المجل
  .١٠٦-٩٧ص  -).١٩٧١(٢ع



  

و المجد    ا في مجال توليف           . رضا شحاتة أب ادة منه ة واإلف بعض الحرف الشعبية النوبي دراسة ل
يد    / ال الفنيةالخامات باألشغ ود آامل الس ديم، محم اهرة ،  -.إشراف سعد ن  -.ص٣٨٦ -.١٩٨٤الق

  . آلية التربية الفنية ، قسم أشغال فنية وشعبية -جامعة حلوان -)ماجستير(أطروحة 
ة     . رضا شحاتة أبو المجد   اق في النوب وبر (٢١ع -.صناعة السالل واألطب وفمبر  -أآت ديسمبر   -ن

    . ٩٥-٨٥ص -).١٩٨٧
ارى       . لفتاح صبره زينب عبد ا  ة آمصدر ابتك ى الخامات الحيواني ة عل المشغوالت الشعبية القائم

ة ،    –) دآتوراه(أطروحة  -. ١٩٨٩القاهرة،  -. لألشغال الفنية  ة الفني جامعة حلوان ، آلية التربي
  )قبائل البشارية(شرق أسوان (قسم المجاالت الفنية والتطبيقية 

ة     : ات دورة الحياة عاد.  سعاد محمد عبد العزيز خميس  ة المحس النوبي ة لقبيل / دراسة فولكلوري
اء شكرى  اهرة  –. إشراف علي وراة(أطروحة  –. ص ٦٤٩ –.  ١٩٩٦الق ة عين  –) دآت جامع

  .شمس ، آلية البنات ، قسم االجتماع 
ة . سهير أسعد طلعت  ى النوب زواج ف اني ال ة: أغ ة تحليلي ريم، / دراس د الك إشراف عواطف عب

ال وتصفوت آم ت ت اهرة -.، مارجري ة  -.ص٣٥٧ -.١٩٩١: الق وراه(أطروح ة  -)دآت أآاديمي
  .الفنون، المعهد العالي للنقد الفنى

 -.المأثورات الشعبية  -.دراسة أنثروبولوجية في المعتقدات النوبية :  الدجري.  السيد أحمد حامد 
          .٥١-٣٧ص -) .١٩٩٢يوليو ( ٢٧، ع ٧س

اهرة   -.٢ط -.دراسة أنثروبولوجية فى المجتمع المصرى:  النوبة الجديدة.  السيد حامد  عين  : الق
ة،     انية واالجتماعي وراه (أصًال أطروحة    – -.ص٣٩٢ -.١٩٩٤للدراسات والبحوث اإلنس  -)دآت

اع   فة واجتم م فلس ة اآلداب، قس كندرية، آلي ة اإلس كندرية  -. ١صدرت ط( -.جامع ة : اإلس الهيئ
  ). ١٩٧٣المصرية العامة للكتاب،

وب مصر     .  فاف صالح الدينع  دراسة للعناصر التشكيلية الفولكلورية في مجال المنسوجات جن
د اهللا    / واستنباط تصميمات تصلح لمفروشات األرضية   ) مجتمع بحيرة ناصر( اد عب إشراف حم

اد  اهرة،  -.حم ة  -.ص ٢٠٦ -. ١٩٩٦الق تير(أطروح ون    -)ماجس ة الفن وان، آلي ة حل جامع
  . وجات التطبيقية، قسم المنس

–فبراير –يناير ( ١٨ع -.الفنون الشعبية  -.الحلي الشعبية النوبية ورموزها .  علي زين العابدين 
  . ٩٢-٨٨ص -) .١٩٨٧مارس 

دين    ن العاب ي زي ا      .  عل زين به زة للت ادات الممي ة والع ي النوبي عبي   -.الحل راث الش  -.الت
              .  ١٠٨-١٠١ص -) .١٩٨٤(٩/١٠،ع١٥س

دين  ن العاب ي زي اء .  عل ي واألزي ي الحل ة ف ادات النوبي عبية  -.الع أثورات الش (  ٩، ع٣س -.الم
                 . ٦٣-٤١ص  -) .١٩٨٨يناير 

دين   ة والسودانية       .  علي زين العاب ي النوبي ن صياغة الحل اريخ ف اهرة   -.ت ة المصرية   :  الق الهيئ
    ) . ٣٤٨المكتبة الثقافية؛ ( -.ص ١٨٤ -. ١٩٧٨العامة للكتاب   ، 

ي   دين  عل ن العاب ة    . زي عبية النوبي ي الش ياغة الحل ن ص اهرة  -.ف ة   : الق رية العام ة المص الهيئ
ة   -جامعة حلوان –) دآتوراه( أصًال أطروحة  -.ص ٤٣٩ -. ١٩٨١للكتاب،   –آلية التربية الفني

       ١٩٧٦قسم التصميم و األشغال الفنية ، 
الشعبية المصرية فى مناطق الواحات القيم الجمالية فى العمارة . على محمد على عبد المنعم 

  المعهد العالى للنقد الفنى –أآاديمية الفنون  –) دآتوراه(أطروحة  -. ١٩٩٨القاهرة ،  -.والنوبة 
ة  . عمر عثمان خضر  ات النوبي ون الشعبية   -.الغيالن فى الحكاي ة  (٩، ع٣س -.الفن  -).١٩٦٩يوني

  .  ٧٤-٦٧ص
ان خضر  ر عثم ات. عم ى  -.٥٠٩-٤٩٣ص -.حكاي أثورات : ف ى الم ترآة ف ة العناصر المش حلق

  . ١٩٧١، ] ن.د: [القاهرة  -.١٩٧١أآتوبر  ٢٠-١٣الشعبية فى الوطن العربي ، القاهرة ، 
    

ان خضر  ر عثم ـور البيضاء. عم وآا والطي عبية -.س ون الش وبر (٧، ع٢س -.الفن  -).١٩٦٨أآت
  .  ٥٧-٥١ص



  

وتى عالم ا: حكايتان شعبيتان من النوبة: عمر عثمان خضر  اذا؟ .. لم ون الشعبية   -.لم ، ٥٨ع -.الفن
  . ٧٧-٦٦ص -).١٩٩٨ديسمبر  -يناير(٥٩

، ١س -.الفنون الشعبية  -.حواديت النوبة وعالقتها بحواديت مصر والسودان: عمر عثمان خضر 
  ١٢٨-١٢٥ص -).١٩٦٥يناير (١ع
راهيم   ى إب دة  . عيسى عل ة الجدي كان النوب ة : س ة فولكلوري ة جغرافي د / دراس راف عب اح إش الفت

ة كندرية،  -.وهيب ة -.١٩٧٨اإلس تير(أطروح م   –) ماجس كندرية،آلية اآلداب، قس ة اإلس جامع
  .الجغرافيا

ة     : النوبة المصرية  . فاروق عبد الجواد شويقة  د   / دراسة فى تفاعل اإلنسان والبيئ إشراف محم
اب اهللا     وزى ج د ف الب، ومحم يد غ اهرة،   -.الس اهرة ،   -.  ١٩٧٤الق  -.ص ٤٧١ -. ١٩٧٣الق

  . جامعة القاهرة ، معهد الدراسات األفريقية ،  قسم األنثروبولوجيا  -) دآتوراه(أطروحة 
ارات   .فاطمة عبد العزيز المحمودى   اإلفادة من توليف بعض الخامات البيئية المستخدمة فى مخت

ة      رة للزين الت مبتك ل مكم عبية لعم غوالت الش ن المش ول    / م د الرس د عب ا محم راف ثري  -.إش
اه ة  -. ١٩٨٨رة، الق وراه(أطروح االت   –) دآت م المج ة ، قس ة الفني ة التربي وان ، آلي ة حل جامع

    الفنية والتطبيقية
 ١٩٧٨القاهرة،  -.إشراف إيزيس فتح اهللا / الموسيقى الشعبية في بالد النوبة .  فكرى حسن سليم 
ة  -.ص ٢٥٩ -. تير(أطروح يقية   -) ماجس ة الموس ة التربي وان ، آلي ة حل يقى . جامع م الموس قس

   .العربية 
دين حسين  ال ال عبية .  آم ون الش رق الفن ى ف ة ف تلهام والتوظيف للعناصر التراثي اليب االس : أس

الفنون الشعبية بين السياق الشعبي : في  -. ١٢٨-١١٧ص -.دراسة تطبيقية على رقصة األراغيد
اهيري   دو     : وسياق العرض الجم ة لمهرجان اإلسماعيلية ال دوة العلمي اهرة   -.لي السادس  الن : الق
           . ١٩٩٥الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

صياغات تشكيلية لمكمالت الملبس مستلهمة من الزخرف النوبى فى ضوء . مادلين أنور رياض  
ديث    ة التح ود     / نظري ليمان محم ابر ، س انى ج راف ه اهرة،  -. ص  ٣٦٣ -.إش  -. ٢٠٠٣الق

راث الشعبى       جامعة حلوان ،  –) دآتوراه(أطروحة  ة والت ة ، قسم األشعال الفني آلية التربية الفني
    

راهيم  اس إب د عب ة .  محم ات الفرعي ة  : الثقاف ة بمدين ات النوبي ة للجماع ة أنثروبولوجي دراس
  .ص٤٤٥ -. ١٩٨٥دار المعرفة الجامعية، : اإلسكندرية  -.اإلسكندرية 

د اسماعيل  د محم ود أحم وبى .  محم ة تحليل: المسكن الن ةدراس د حسنى يحى ، / ي إشراف أحم
ودة    ال حم اهرة،   -. ص  ٤١٣ -.أحمد آم وان ،    –) ماجستير (أطروحة   -. ٢٠٠٠الق ة حل جامع

    .آلية الفنون الجميلة ، قسم الديكور 
حق     د اس ن محم ى حس ى     . من لم الخماس ة ذات الس عبية النوبي ان الش ة لأللح ة هارموني / معالج

ريم     د الك ف عب راف عواط اهرة –. إش ة  –. ص  ٢٢٣ –.  ١٩٩٥،  الق تير(أطروح  –) ماجس
    جامعة القاهرة ، آلية التربية النوعية بالدقى ، شعبة التربية الموسيقية

ن     د حس ة أحم ابع      . نادي ة الط ة قومي ات خزفي ى منتج ة ف عبية الفني مات الش  -.  ١٩٨٤ –. الس
صميمات الصناعية ، شعبة   جامعة حلوان ، آلية الفنون التطبيقية ، قسم الت –) دآتوراه(أطروحة 
    الخزف

تالئم أسلوب    .  ناهد شاآر محمد سليمان  تطويع الزخارف النوبية في العمارة و أطباق الخوص ل
اهرة،   -.إشراف سرية عبد الرزاق صدقي، أميرة عبد المعطي راغب   / التربية الفنية   ١٩٩٥الق

ة   آلية  –وزارة التعليم العالي  –) ماجستير(أطروحة  -.ص ٢٤٢ -. التربية النوعية، شعبة التربي
  . الفنية 

السمات الفنية للفخار النوبى واإلفادة منها فى عمل فخاريات معاصرة . نجية عبد الرازق عثمان  
أطروحة  -.١٩٨٧القاهرة،  -.ص٢٢١ -.إشراف سهير يوسف سعد، إخالص حسين آشك/ 
   .آلية التربية الفنية –جامعة حلوان  –) ماجستير(
 المفردات الشعبية النوبية آمدخل إلثراء المشغولة الخشبية المعاصرة . نصر الدين  نسرين محمد 

ال     /  د الع د عب ود أحم اهرة ،   –. ص  ٢٧٠ -.إشراف محم  –) ماجستير (أطروحة   -. ٢٠٠٠الق
    جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية ، قسم األشعال الفنية والتراث الشعبى 



  

ة : النوبىالرقص الشعبى . هانى أبو جعفر  ال     /دراسة تحليلي . إشراف عصمت يحى ، صفوت آم
  .  أآاديمية الفنون، المعهد العالى للباليه) ماجستير(أطروحة . ١٩٨٧: القاهرة 

ا هللا  ويس عط اني ل ر  .  ه اآن التهجي وبيين لمس ة لتطوير الن ة تحليلي اهرة،  -.دراس  -. ١٩٨٨الق
  . لجميلة آلية الفنون ا –جامعة حلوان  –) ماجستير(أطروحة 

دقي    اح ص د الفت دقي عب دى ص عبية    .  ه كيلية الش ن العناصر التش تمدة م ميمات مس ار تص ابتك
رزاز      / وطباعتها على أقمشة السيدات  د ال اهرة،   -.إشراف سامي لبيب إسحق، مصطفى فري الق

ة  -.ص ٢٢٧ -. ١٩٨٤ تير ( أطروح وان   –) ماجس ة حل م     –جامع ة، قس ون التطبيقي ة الفن آلي
      شعبة طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزات منسوجات ،

ى    : هجرة النوبيين إلى القاهرة .  ثروت إسحق عبد الملك  وبيين إل اجرين الن دراسة اجتماعية للمه
نبل     و س ة أب ن قري اهرة م راف / الق ى    إش د لطف د الحمي اهرة،  -.عب  -.ص٧٧٦ -.١٩٧٥الق

  . االجتماع جامعة عين شمس، آلية اآلداب، قسم -) دآتوراه(أطروحة
ارز  .  جودت عبد الحميد  ون الشعبية    -.أدندان مدينة النحت الب ايو  (  ٦، ع٢س -.الفن )  ١٩٦٨م
  . ٦٠-٥٥ص-.

  النوبة القديمة
د  د أحم ال محم ة .  جم ن النوب ات م ونس / حكاي د ي د الحمي ديم عب ة وتق اهرة  -.ترجم ة : الق الهيئ

            .ص ١٥١ -. ١٩٨٧المصرية العامة للكتاب، 
ـوبة     .  عبد الحميد جودت  الد الن ـر  (  ٧، ع٢س -.دراسات تشكيلية شعبية في ب  -) .١٩٦٨أآتوب

                     ٨٤-٨٠ص
د  د الحمي تلهام . جودت عب ين التسجيل واالس ة ب ة القديم كيلية الشعبية للنوب ون التش ون  -.الفن الفن

        . ٨١-٦٨ص -) .١٩٧١مارس (  ١٦، ع٤س -.الشعبية 
ياحة    .  جودت عبد الحميد يوسف   ون الشعبية والس ة      : الفن ة القديم ة من النوب ة فني ون   -.رؤي الفن

  .  ٩٥-٩٠ص -) .١٩٩٢يونيه / يناير ( ٣٦/  ٣٥ع -.الشعبية 
تقبل واحة          . جودت عبد الحميد يوسف    ة ومس ة القديم ين تجارب من النوب ور التطبيقي ب الفولكل

يوة  ي  -. ٢٦-١ص -.س ون الشعبية : ف ومي للفن ى الق تقبل  :الملتق ة المس ون الشعبية وثقاف  -.الفن
: ُنشرت أيضًا فى ( -.١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة  -. ١٩٩٤ديسمبر  ٢٢-١٧ -. ١ج

     ١٢٤-١٠١ص -).١٩٩٦مارس  –يناير (٥٠ع -.الفنون الشعبية
 ١ع، ١س -.الفنون الشعبية  -.الوحدات الزخرفية الشعبية في النوبة .  جودت عبد الحميد يوسف 

   ١٣٢-١٢٩ص -) .١٩٦٥يناير (
راهيم  / عمارة الفقراء .  حسن فتحي  اهرة   -. ٢ط -.ترجمة مصطفى إب وم،   : الق ار الي  ١٩٩٦أخب
ة ،    ٣نشرت ط. (ص  ٣٦ -. ال الفكري عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مكتبة األسرة ، األعم

٢٠٠٠(  
  ) ٦٧آتابك ؛ ( -.ص٦٤ -.١٩٧٧، دار المعارف : القاهرة  -.العمارة والبيئة . حسن فتحي 
د      أمون السيد أحم ة         . حسنية م ارة البيئي داخلي للمسكن المصري المعاصر في العم التصميم ال
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  اإلطار الجغرافى
ًا بمجموعة المراآز الخمسة بالمحافظة ،       ارتبطت الدراسات الميدانية بمحافظة أ  سوان جغرافي

خمس دراسات حول الظواهر الفولكلورية والزواج والقرابة واألولياء والطب  (وهى مرآز أسوان 
ة (ومرآز إدفو ) الشعبى والحرف و   ) دراسة حول الزين وم امب ة الشعبية     (وآ دراستان حول الحكاي

ة ، ونقصد        ،  آما ارتبطت الدر ) والتنشئة االجتماعية اريخى للمنطق د الت وبيين بالبع اسات حول الن
ة ، والتى   ) ١٩٦٠قبل عام (هنا فترة ماقبل التهجير  ، حيث آان يطلق على النوبة اسم النوبة القديم

د      و بع وم امب آان يسكنها سالالت نوبية خالصة يطلق عليهم الفاديجا ، وقد تم تهجيرهم إلى شرق آ
م    ١٩٦٤م إنشاء مرآز نصر النوبة من عا وز فه الذى ضم النوبيين بعد التهجير ، أما النوبيون الكن

ة   يمثلون سالالت نوبية مختلطة من أصول نوبية وعربية ، وقد اشتملت دراسات مرآز نصر النوب
ة    ٤٥( دراسة مثلت نصف دراسات أسوان تقريبًا ، وتناول أصحابها آافة الموضوعات الفولكلوري

ة واهر الفولكلوري د للظ ن رص اة  م ادات دورة الحي عبية وع دات الش ة المعتق م دراس ة ، ث العام
ف         تلهاماته وتوظي عبى واس كيل الش ون التش عبية ، وفن ة الش عر واألغني عبية والش ات الش والحكاي
ا شملت دراسات حول الحرف          ة ، آم عناصره ، وبعض فنون الرقص الشعبى والموسيقى بالنوب

ل      أما النوبة القديمة فقد تناو) . الشعبية وبى قب ذين رصدوا المجتمع الن لها عدد محدد من الباحثين ال
دراسة تناولت    ٢٩التهجير ، وسجلوا ميدانيًا العديد من الظواهر والممارسات الشعبية ، من خالل  

وعات  اة       : موض ادات دورة الحي عبى وع ب الش حر والط ة والس وق الطبيعي ات ف اء والكائن األولي
ارة الشعبية   والحكايات الشعبية والموسيقى وا  د        . لعم ة فق ا الدراسات التى غطت المحافظة عام أم

ت  وعات  ١٠بلغ ت موض ات تناول عبى  : دراس رف واألدب الش اء والح عبى واألولي ب الش الط
  .واألمثال واألغنية الشعبية والرقص

  اإلطار الموضوعى
ة المنشورة ا           ا الدراسات الميداني ذروة من   تعد محافظة أسوان من المحافظات التى بلغت فيه ل

ة       ٩٠(حيث الكم والكيف ، إذ بلغ عدد الدراسات حوالى   ة القديم ة فى أسوان والنوب ) دراسة ميداني
ة        امه المختلف عبية بأقس ون الش ال الفن ى مج ًا ف زًا وتنوع ا ترآي ان أآثره رقص  ( آ يقى وال الموس

دراما  كيل وال ذب إليه    ) والتش ذى ج ر ال داعى ، األم ة اإلب راء المنطق ا يعكس ث ن ، مم د م ا العدي
دة    . الباحثين من آافة االتجاهات العلمية لدراستها  آما اهتم قطاع آبير من الباحثين أيضًا برصد ع

ام   -الفولكور ( ظواهر وممارسات شعبية فى المنطقة ، وتحليل العالقات بينها ، مما جعل قسم   ) ع
ة من      محتشدًا أيضًا بكم وافر من األبحاث الميدانية ، ثم يأتى مجال األدب ة الثالث الشعبى فى المرتب

االت  ام مج ن االهتم ه م عبية ويوازي ة الش ال الحكاي ى مج ة ف ى ، وبخاص ام البحث ث االهتم حي
تينات من ق          ع الس د وبخاصة فى مطل ادات والتقالي د جاء اإلطار     ٢٠المعتقدات الشعبية والع ، وق

  : الموضوعى لبحث أسوان على النحو التالى 
  عام –الفولكور 
أآثر من عشرين دراسة الظواهر الفولكلورية العامة فى حياة أسوان وحياة وسكان أهل   عالجت

وأرتبط عدد وافر منها بعقدى الستينات والسبعينات ، ونبدأها بدراسة محمود الصياد حول   . النوبة 
ا      ) ١٩٦٥(النوبة والنوبيين  رى المحيطة به ة والق ا أرض النوب ر    –، حيث رصد قيه ل التهجي  –قب

األرض   )الرطان(ة نزول النوبيين حول آوم أمبو، واللغة النوبية وقص ة ب ، متناوًال عالقة أهل النوب



  

ة رصد الممارسات الشعبية فى         . عبر التاريخ حتى الوقت الحاضر  ادم منظوم ويستكمل سعد الخ
ة ، والب )١٩٩٦(المنطقة فى آتاب الفنون الشعبية فى النوبة  يت  ، حيث يرصد طبيعة العمارة النوبي

ة    النوبى ، والرسوم الحائطية ، والحرف والصناعات الشعبية آالسالل واألطباق الخوص واالحجب
اة           زواج والوف اء وبعض عادات ال رقص الشعبى واألزي ون ال اول فن ا  . النوبية والفخار ، آما تن أم

ز دراسات   احثون بمرآ ا الب ام به ى ق ة الت ة الميداني رًا حول البعث د نشر تقري ور مطر فق ون أن الفن
ام  عبية ع ق البحث ) ١٩٧٠(الش ا فري ام بجمعه ى ق عبية الت د من الظواهر الش ا العدي ، ورصد فيه

ة           ًا من البعث ين عام د حوالى ثالث ر نشر بع ر أن التقري ) . ١٩٩٩(،وُحفظت بأرشيف المرآز ، غي
د     وبى الجدي ا برصد   ) ١٩٧٠(وشارك حسين فهيم من خالل دراسته حول المجتمع الن  بمصر العلي

ى     . عدة ممارسات مرتبطة بالحياة النوبية بعد التهجير  ة والتعرف عل اة النوبي وفى إطار بحث الحي
دين إسماعيل      ة     :" الثقافة الشعبية بها تبرز دراسة عز ال ًا فى النوب والتى  )" ١٩٧٢(عشرون يوم

دات و   ادات والمعتق ونهم  رصد فيها ميدانيًا الحياة اليومية للنوبيين وطبيعتهم من خالل الع األدب وفن
ة        ة فى بحث النوب ام   . الشعبية ، ويعد من المصادر المرجعي ان   ) ١٩٧٣(وفى ع ظهرت أطروحت

وراه( ى  ) دآت ة ، األول ول النوب دة    : ح ة الجدي لية والقري ة األص ا القري اول فيه د تن يد حام للس
ا       . والجماعات القرابية ونظام القبيلة  اول فيه اروق شويقة تن ة لف مختلف جوانب   واألطروحة الثاني

اة     الثقافة النوبية والتغبيرات التى لحقت بالمجتمع النوبى الجديد فى الزراعة واألسرة وأسلوب الحي
ر فى مجتمع غرب        .  وفى منتصف السبعينات ظهرت دراسة محمد الجوهرى حول مظاهر التغي

وان   اة      ) ١٩٧٥(أس ادات دورة الحي المجتمع آع ة ب ات مرتبط دة ممارس ا ع اول فيه ذى تن  ال
وق    ات ف اء والكائن عبية آاألولي دات الش ن عناصر المعتق د م ة ، والعدي عبية الديني االت الش واالحتف

دمت عرضًا للنشاط     . الطبيعة والطب الشعبى  ة ، وق تناولت الدراسة أيضًا البيت النوبى فى المنطق
ة  ات الميدا . االقتصادى والصناعات التقليدي لة الدراس راهيم سلس ى إب تم عيسى عل ول واخت ة ح ني

احيتين         دة من الن ة الجدي مجتمع النوبة فى عقد السبعينات بأطروحته للماجسيتر ، حول سكان النوب
أما عقد الثمانينات فلم تشهد دراسات ميدانية حول موضوعات   ) . ١٩٧٨(الجغرافية والفولكلورية 

د حول    الفولكور العامة فى أسوان ، غير أن نهاية عقد التسعينات قد شهد دراسة لنجوى   د الحمي عب
ل فى مجتمع    )١٩٩٩(النخيل فى المجتمع النوبى  ، تناولت فيها المأثورات الشعبية المرتبطة بالنخي

ل    : غرب أسوان من خالل عدة إبداعات فولكلورية  ى النخي ة عل آالحرف والصناعات البينية القائم
ة     عبى وأدوات الزين اث الش عبية ، واألث ارة الش ى العم د ف غال الجري ادات  ، وأش ا رصدت الع ،آم

عبى ،         ب الش ا بالط دات وعالقته ذا بعض المعتق ة ، وآ بات المختلف ى المناس ل ف ة بالنخي المرتبط
د       ه محم ا قدم ًا لم دادًا علمي د امت ة تع م فالدراس ن ث اة وم ام  ودورة الحي ادات الطع ن ع ًال ع وفض

  .يدالجوهرى فى المنطقة نفسها قبل نصف قرن تقريبًا من دراسة نجوى عبد الحم
  المعتقدات الشعبية 

أتى فى             ة مجاالت رئيسية ، ي ة بأربع ة القديم دات الشعبية فى أسوان والنوب ارتبط بحث المعتق
دمتها  ة        : مق وق الطبيعي ات ف حرية والكائن دات الس عبى والمعتق ب الش م الط اء  ث در . األولي وتج

ود      دات يع ه   -اإلشارة إلى أن هذا التنوع فى بحث المعتق ى مج  –أغلب ة    إل موعة الدراسات الميداني
ام     ة ع ة النوب ا إحدى عشر       ١٩٦١التى أشرف عليها جون آنيدى فى منطق ان من نتاجه ، والتى آ

وترجمت  ١٩٧٨نشرت باإلنجليزية عام  -بينها ثالث دراسات فى دورة الحياة -دراسة متخصصة 



  

ا    فى آتاب ضم األبحاث المشار إليها والتى سنعرض لها بالت ١٩٩٩للعربية عام  . فصيل فى مكانه
وام      رى أع ة أخ ات ميداني س دراس رت خم دى ظه ون آني اب ج ب آت ى جان وإل

ل األبحاث الخمسة    . ترآزت فى موضوعى األولياء والطب الشعبى   ٢٠٠٢و١٩٩٨و١٩٩٧ وتمث
ة أسوان     ى منطق م   . األخيرة نموذج الدراسات الميدانية المتخصصة التى ينتسب أصحابها إل ومن ث

ا             فنحن أمام اتجاهين رد به زة ، والتى يتف ا خصائصه الممي دانى لكل منهم شهيرين فى العمل المي
دى حول      . الباحث من خارج المنطقة ، ونظيره من أهل المنطقة  اب جون آني ونبدأ هنا بعرض آت

ة      الد النوب اة فى ب د          ) ١٩٦١(طقوس الحي دانى ق ق العمل المي ى أن فري ه إل ذى يشير فى مقدمت وال
ى اطق ف الث من ار ث ة  اخت ر  –النوب ل التهجي ى   –قب ة ، األول ات الميداني راء الدراس ع إلج : آمواق

ى السبوع  ( دهميت ممثلة للكنوز  ة  ) . من أسوان إل ة      : الثاني ة المتحدث ل المنطق ة الملكى لتمثي منطق
دان     ( باللغة العربية  ى أدن ى آورسكو حت ا       ) من وادى العرب إل ة آنوب ك منطق د ذل م أضاف بع ، ث
دات  . انيًا لدراستها ميد ويعرض آنيدى فى المقدمة لمناطق الدراسة والعادات التقاليد العامة والمعتق

ة         ة للنوب ة والتاريخي ة الديني السائدة والحياة الدينية واألسماء النوبية ، ثم يقدم فى فصل حول الخلفي
د      عبى والتقالي الم الش ولى واإلس الم األص ة آاإلس ة للمنطق ائص العام ح والخص ض المالم  بع

دى حول    . والمعتقدات غير اإلسالمية ويتبع ذلك عشر دراسات متخصصة بينها أربع دراسات لكني
ل  د قلي ا بع زار سنعرض له اة وال اهرة ودورة الحي ى إطار الدراسات . المش ا ف ير هن ا نش ر أنن غي

د      اب آني انى من آت ى المتعلقة بالمعتقدات الشعبية عامة لبحث حسين فهيم ، الذى يقع فى الفصل الث
ة بصالة      وس المرتبط ا الطق اول فيه ة ، تن ا الحديث ة وآانوب ة القديم ى النوب ة ف ول صالة الجمع ح
ا  ة آنوب ة منطق ديوان النوبي ى ال ا ف دى له ة المصاحبة ،والشكل التقلي رات الحرآي ة ، والتعبي الجمع

ة الدي    ار الثقاف ى إط عائر ف رتبط بالش ى ت ة الت ر الديني طة غي ا ، واألنش ر له ة عناصر التغي ا . ني أم
اء والطب الشعبى   ى األولي ة المتخصصة ف ى تناولت الموضوعات األربع ة الت الدراسات الميداني

  :والسحر والكائنات فوق الطبيعية ، فقد جاءت على النحو التالى 
  األولياء 

اء ،       دات األولي ار بحث معتق ى إط دى لموضوعين ف ون آني ة لج ات الميداني تعرضت الدراس
افى      البحث األول اشترك ر الثق ذآر والتغي د  ) . ١٩٦١(فيه آنيدى مع حسين فهيم حول شعائر ال وق

ة              ة القديم ذآر فى النوب ة خاصة من شعائر ال ى حال تعرضت الدراسة لموضع الصوفية مشيرة إل
مرتبطة بالمولد النبوى ، آما قدمت رصدًا ألشكال أخرى من شعائر الذآر فى الحضرة األسبوعية  

ردت   واألذآار المرتبطة با د تف حتفاالت دورة الحياة ، وشعائر الذآر فى آانوبا ،أما البحث الثانى فق
ادة الشيوخ فى دهميت      اء حيث      ) ١٩٦١(به نوال المسيرى حول عب ا األولي ، ويقصد بالشيوخ هن

ة   ى المنطق رة ف اء المنتش رحة األولي دت أض والى (رص ريحًا ١٥٠ح دات ) ض نظم والمعتق وال
آة والكرامات والنذور ، والطقوس الخاصة بموالد األولياء ، آما عرضت  المرتبطة باألولياء آالبر

ل        ة مث ة االجتماعي تهم بالترآيب اء وعالق ى لألولي ل الهرم يرى للتسلس وال المس ة  : ن يوخ القبيل ش
ت            ال وناقش رحة األطف ت أض ا تناول راد ، آم يوخ األف ائالت وش يوخ الع الالت وش يوخ الس وش

ولياء فى المنطقة آالنذور المقدمة لكل ولى، ودور النقيب بالنسبة  مجموعة معايير تشكل مراتب األ
د      ة فى المول اء أيضًا      . للولى وضريحه ومولده وحجم المشارآة االجتماعي وفى إطار بحث األولي

ة أسوان ، حيث       ١٩٩٨و١٩٩٧ظهرت مجموعة دراسات خالل عامى  ى منطق ينتمى أصحابها إل



  

عبية التابع  ا الش لة ثقافتن ام   نشرت سلس تين ع وان دراس ة بأس ة لقصور الثقاف ة العام  ١٩٩٧ة للهيئ
ة    ة الثاني ا الدراس وان ، أم ى محافظة أس ا الطرق الصوفية ف و خنيجر رصد فيه د أب ى ألحم األول

اء فى المحافظة      ق األولي ام واحد    . فكانت لجمال وهبى ونور عطية اللذان قاما بجمع وتوثي د ع وبع
تها ح د  دراس د الحمي دمت نجوى عب وان  ق ة أس ى منطق دة ف ل العباب اذلى وقبائ ى الحسن الش ول أب

ل  . مصر أفريقيا : ضمن المؤتمر األنثروبولوجى الثانى ) ١٩٩٨( وقد ظهرت الدراسات الثالث قب
  . عام واحد من ترجمة أبحاث جون آنيدى ومن ثم فلم يستفد أصحابها بما ثم إنجازه فى المجال 

  الطبى الشعبى 
عب   ب الش ال الط ى مج ول       وف امس ، ح ددها الخ وان ع عبية بأس ا الش لة ثقافتن درت سلس ى أص

داع فى العالج الشعبى      ه الممارسات        ) ١٩٩٨(موضوع اإلب اول في ة ، تن دين عطي ور ال للباحث ن
ة          ائر واألعشاب الطبي د  . العالجية المنزلية ، والعالج الروحانى ، وعالج الكسور وعمل الجب وق

د     . وضح الممارسات الشعبية الطبية زود الباحث دراسته بملحق للصور ت د فق د الحمي أما نجوى عب
ة   ) ٢٠٠٢(عرضت فى دراستها حول الطب الشعبى لقبائل البشارية فى منطقة أسوان   ة البدوي للبيئ

اط   داد وأنم ى اإلع تخدمة ف ر المس ة والعناص ات العالجي حة، والممارس رض والص اء للم آوع
ر ، و خلصت      المعالجين تبعًا للمرض ، آما رصدت نسق ال ات والتغي ين الثب دوى ب طب الشعبى الب

اب   ( وجود عالقة بين نسق الطب الشعبى البدوى للبشاربين  : إلى عدة نتائج فى مقدمتها  ة العلي قبيل
ة        )  ن جه اط الصحراوى م ة ، والنش ن جه ة م ة البدوي ة الطبيعي ائص البيئ مات وخص ين س ، وب

  .        أخرى
  السحر 

ام    ) ١٩٦١(ن آنيدى عالجت مجموعة أبحاث جو دات السحرية ، ق موضوعين فى مجال المعتق
ذى  ة ال الد النوب ى ب اة ف اب طقوس الحي ابع والعاشر من آت دى نفسه ضمن الفصلين الس ا آني بهم

ه  وبى . أشرنا إلي ع الن ى المجتم ة الظاهرة ف اهرة ، حيث رصد طبيع الموضوع األول حول المش
راء   ا وإج ة به ال المرتبط واد واألفع ا ،    والم ب مراعاته ى تتطل ات الت اهرة واألوق ادى المش ات تف

ل     ر الني اة نه ارة ومي وس الطه ك بطق ة ذل ة    . وعالق راءات الوقائي دى بعض اإلج د آني ا رص آم
يه األرواح      ة لترض ها الجماع ى تمارس رى الت دات     . األخ رتبط بالمعتق انى الم وع الث ا الموض أم

زا     االت ال ث احتف ف لبح ه المؤل د خصص حرية ، فق زار    الس داف ال ة وأه يرًا لنظري ة مش ر النوبي
ا عرض لممارس       ه ، آم ومظاهر االحتفالية ، والطقوس الحرآية والغنائية والسحرية المصاحبة ل

  . الزار والوظيفة العالجية التى يؤديها من الناحية النفسية 
  الكائنات فوق الطبيعية    

دوى    فى مجال بحث الكائنات فوق الطبيعية تبرز ثالث  دراسات ى لف ميدانية متخصصة ، األول
ل   ى الني ة ف ول موضوع المالئك دى ح ا  ) ١٩٦١(الجن دى ، ترصد فيه ون آني ة ج ضمن مجموع

ة      ل ، والعالق المعتقدات المرتبطة بالمخلوقات المائية التى تعيش فى قصور تحت الماء فى نهر الني
اط ا    ه بشعائر دورة    بينهم وبنى البشر وطقوس الزار وبعض الشعائر الخاصة ، وارتب لنهر وآائنات

أما الدراسة الثانية فقد اشترك فيها آنيدى مع ارمجارد   . الحياة واالحتفاالت الدينية وموالد األولياء 
ذا       ل ، حيث تصف الدراسة ه جروير حول الدوجربى ، وهو نموذج الكائنات الشريرة فى نهر الني

ات الشعبية فى ال    ا تعكسه الممارسات والرواي ائن آم ة الك ة حول موضوع  . منطق والدراسة الثالث
ة   ى دراس د ف يد حام دمها الس ى ق دى ، وهى الت رتبط بمجموعة آني ا ال ت ر أنه دجرى أيضًا ، غي ال



  

دة   ) ١٩٩٢(ميدانية تحليلية من منظور أنثروبولوجى فى المعتقد الشعبى  ، ومن ثم فهى إضافة جدي
جتمع النوبة الذى تناوله السيد حامد فى عدة لبحث الممارسات الشعبية المرتبطة بهذه الكائنات فى م

  .  دراسات متعمقة 
  العادات والتقليد 

د من         اة ، من خالل العدي ارتبط بحث العادات والتقاليد فى المنطقة بدراسة موضوع دورة الحي
ى          ا إل ير هن ا نش ر أنن يل ، غي ا بالتفص نعرض له ى س ة ، والت اهج التحليلي ة والمن داخل البحثي الم

ه  دراستين  مرتبطتين بعادات النوبيين خارج النوبة ، األولى لثروت إسحق الذى تناول فى أطروحت
ى   ) ١٩٧٥(هجرة النوبيين إلى القاهرة  من خالل دراسة اجتماعية للمهاجرين من قرية أبو سنبل إل

اهرة   ة للجماعات            . مدينة الق دم دراسة أنثروبولوجي ذى ق اس ال د عب ة فهى لمحم ا الدراسة الثاني أم
ة     ) ١٩٨٥(نوبية بمدينة اإلسكندرية ال اة العائلي ل الحي ة وتحلي ، حيث يرصد المؤلف الثقافات الفرعي

ة   النوبية وما طرأ عليها من تغيرات أساسية فى جوانب تنظيمها االجتماعى ، واالختيارات الزواجي
دات الشعبية التى تمارسها األسرة النوبي           اول المعتق ا تن ة ، آم رأة النوبي رات ووضعيه الم ة والتغي

ة            ة النوبي ة اللغ م وعالق ة له ئة االجتماعي وبيين والتنش ة للن مات الثقافي ا ، والس ت عليه ى لحق الت
د         . بالمضمون الثقافى  ادات والتقالي ا فى بحث الع ثالن مدخال مهم ومن ثم فان هاتين الدراستين يم

ة  ة خارج النطاق الجغرافى ألهل النوب ة . النوبي ا الدراسات الميداني ادات دورة أم ى تناولت ع الت
  :الحياة التى أشرنا إليها فقد جاءت على النحو التالى

  عادات دورة الحياة 
زواج ،     ادات ال ا بع اشتملت دراسات دورة الحياة فى أسوان تسع دراسات ميدانية ارتبط معظمه

ادات الموت  دة حول ع ة واح يالد ودراس تين حول الم م دراس عا. ث ة س نبدأ بأطروح ا س ر أنن د غي
، وتكشف الدراسة   ) ١٩٩٦(خميس التى تناولت عادات دورة الحياة عامة فى قبيلة المحس النوبية 

مون ،        ة والمض كل والوظيف ث الش ن حي اة م ادات دورة الحي ى ع ر ف دالت التغي ح ومع ن مالم ع
ر      ة ، آتغي وأظهرت أن التغير فى عادات دورة الحياة قد يحدث فى الشكل دون المضمون والوظيف

ائم      شكل اال ل الق ى المضمون مث حتفال بالزفاف والختان ، بينما قد يتجه التغير فى عادات أخرى إل
ى           . بعملية الوضع  د جاءت عل اة ، فق ا من دورة الحي أما الدراسات المتخصصة فى مراحل بعينه

  : النحو التالى 
نية رصدت أبحاث عادات الميالد ثالثة موضعات فى مجاالت مختلفة وفترات زم:  الميالد

الموضوع األول يقع ضمن دراسات جون آنيدى الذى تناول شعائر الختان البنزفى . متفاوتة 
، والذى رصد بالتفصيل مراسم احتفاالت ختان الذآور وختان اإلناث ، وما )١٩٦١(النوبة 

تنطوى عليه تلك االحتفاالت من دالالت ورموز آما تناول بالمقارنة تشابه احتفاالت الختان 
ت الزواج فى النوبة ، والتأثيرات النفسية المرتبطة بشعائر الختان والتغيرات التى طرأت باحتفاال
أما الدراسة الثانية فهى لحامد عمارة الذى تناول موضوع التنشئة االجتماعية فى قرية . عليها 
ك ، وقدم فيها مادة ميدانية موثقة حول فولكلور مرحلة الميالد ، وما يرتبط بتل) ١٩٨٧(سلوا 

. المرحلة من عادات التنشئة من فترة الحمل والوضع والتسمية والطهارة والتقاليد المصاحبة لها 
ثم ينتقل للعادات المرتبطة بتسمية المولود وتفضيل إنجاب الذآور والعالقة بين األخوة ، آما تناول 

اعات الشعبية أساليب تدريب الطفل وتحويله إلى دنيا الكبار ، ورصد أخيرًا مجموعة من اإلبد
والدراسة . المرتبطة بالطفل فى مرحلة التنشئة آاأللعاب الشعبية والحكايات واألمثال واألحاجى 

األخيرة فى مرحلة الميالد ألحمد عبد الرحيم الذى تناول احتفالية سبوع المولود فى النوبة 



  

ادات واألغانى حيث رصد العديد من العناصر االحتفالية المرتبطة بطقس السبوع والع) ١٩٩٥(
  . وقد اقتصرت مادته الميدانية بالجماعة النوبية المـوجودة فى مدينة القاهرة . المصاحبة 

ارتبطت الدراسات الخاصة بعادات الزواج بأربعة أبحاث ميدانية تناولها أصحابها على :  الزواج
تاب جون آنيدى فترات زمنية مختلفة أيضًا ، وآانت البداية لواحدة من الدراسات التى ضمت آ

، وتصف ) ١٩٦١(وهى دراسة سميحة الكاتشا حول التغيرات فى احتفاالت الزواج فى النوبة 
الباحثة احتفاالت الزواج التقليدية فى إحدى مناطق الفاديجا والتغيرات التى طرأت عليها بعد 

ما : راحله ثالثين عامًا بين سكان هذه المنطقة ، ورصدت بالتفصيل مراسم االحتفال وطقوسه وم
آما قدمت بعض المالحظات العامة حول . احتفاالت ما بعد الزواج  –يوم الزفاف  –قبل الزفاف 

والدراسة الثانية . شعائر الزواج متناولة فنون الموسيقى والرقص المصاحبة واألزياء والزينة 
ميدانيًا فترة حول عادات الزواج تقترب زمنيًا من دراسة سميحة الكاتشا ، والتى عايش صاحبها 

والتى رصد فيها عدة ) ١٩٦٥(النوبة قبل التهجير ، وهى دراسة صفوت آمال حول أفراح النوبة 
عناصر حول طقوس الزواج آاختيار العروس والمأثورات المرتبطة بالخطوبة واألغانى 
 المصاحبة لها ، آما تناول مظاهر عقد القرآن وليلة الحنة والمهر وعادات الطعام المرتبطة

بالزواج ، آما قدم الكاتب أيضًا رصدًا لطقوس الزفاف والصباحية وسبوع الزواج مسجًال ما 
والدراسة الثالثة لنجوى عبد الحميد التى تناولت نظام القرابة . ارتبط منها بالممارسات السحرية 

، حيث سجلت من منظور ) ١٩٨١(عند بعض الجماعات السكانية المتميزة فى أسوان 
وظيفة القرابة فى حل التناقضات بين السلوك الواقعى واالجتماعى ، آما تناولت  –ى انثروبولوج

. طريقة اختيار الشريك  –سن الزواج  –الزواج المفضل : موضوع الزواج من عدة أوجه مثل 
، ) ١٩٩٣(أما الدراسة األخيرة فهى ألحمد عبد الرحيم الذى تناول احتفاالت الزواج عند النوبيين 

لطقوس المتبعة فى الخطبة والزفاف والحنة ، واقتصرت مادته الميدانية بالجماعات النوبية واهتم با
   .بالقاهرة 
دراسة واحدة فى عادات وتقاليد الموت بالنوبة قدمها جون آنيدى  ضمن مجموعة أبحاثه :  الموت

فى  فى المنطقة حول مراسم وطقوس الموت فى النوبة ، رصد فيها العديد من مظاهر الموت
المنطقة آالعزاء وتمزيق المالبس والعويل ، وعادات دفن الميت ، وعادات ما بعد الدفن ، ودور 
الجماعة فى آل مرحلة ، واآلثار االجتماعية للموت ، والطقوس الجنائزية للميت ، والرموز 

  . المرتبطة بشعائر الجنازة 
  األدب الشعبى 

يًال ،     ترآزت معظم أبحاث األدب الشعبى فى أسوان عل ًا وتحل ة الشعبية جمع ى موضوع الحكاي
ة األخرى سوى دراسة          واع األدبي ق األن ى حين تل وهى أبرز عناصر التراث الشعبى النوبى ، عل

ة   ا  . واحدة فقط فى آل مجال ، على نحو ما نجده فى موضوعى األمثال والشعر الشعبي واألغني أم
ة دراسة مس      رد فى أي ى حين ارتبطت موضوعات السيرة      دراسات األلغاز الشعبية فلم ت تقلة ، عل

ا     دخل فيه اطق جمع       : الشعبية بمنطقة جنوب الصعيد عامة التى ت ا ضمن من أسوان واألقصر وقن
دين الحجاحى      دمها شمس ال راجع دراسات   ( السيرة الشعبية ، وبخاصة الدراسات الميدانية التى ق

وجرافى  وفى مجال دراسات األدب الشعبى عامة ) . عام  –الصعيد  فى أسوان ، رصد البحث الببلي
د حول األدب الشعبى فى أسوان         دين أحم ا الدراسات المتخصصة فى     ) . ١٩٦٣(آتاب لعز ال أم

  : نوع بعينه من األدب الشعبى فقد جاءت على النحو التالى 
    الحكاية الشعبية       

األول مرتبط برصد . ت ضمت دراسة الحكاية الشعبية النوبية تسع أبحاث ، تميزت بعدة اتجاها
ديم النص الشعبى             ا شخصية الباحث األديب فى تق ى ، ونقصد هن الحكاية الشعبية من منظور أدب
األول       راهيم شعراوى ف دين الشريف وإب الحكائى ، ويمثل هذا االتجاه ، جمال محمد أحمد ومحى ال



  

ة   ة     ) ١٩٦٠(قدم فى آتابه حكايات النوب ة اإلنجليزي ة عشر نصًا باللغ ا بحوافز     أربع د اختاره ، وق
ة من            ة األصلية لكل حكاي ى البني د فى الوصول إل ذل الجه األديب الذى ينزع إلى تحقيق ذاته ، وب
اآن  ماء والمصطلحات لكى يعرض الشخصيات واألحداث واألم ة ، وتشبت باألس ذه المجموع ه

ذ         ونس ه د ي د الحمي رجم عب د ت ة ، وق ام   برموزها ودالالتها األسطورية والفولكلوري ه المجموعة ع
د ،        .  ١٩٨٧ دع ومؤلف أغانى وآاتب مسرحى وإذاعى وناق أما محى الدين الشريف فهو فنان مب

ه    : وقد استحضر من ذآرياته البعيدة عشر حكايات مرتبطة بتراث النوبة فى الثالثينات ضمن آتاب
ات    ات وذآري د التسعينات      ) ١٩٣٠(النوبة حكاي ذى نشره فى عق ذا    والنموذج الث . ، وال الث فى ه

ة   ذى ،  ) ١٩٨٤(االتجاه يمثله إبراهيم شعراوى فى آتابه حول الخرافة واألسطورة فى بالد النوب ال
اريين  " حالة " سجل فيه مادته من احدى األسر النوبية التى اختارها بمثابة  جميع أفرادها من اإلخب

م       .  تهم وبعض الحرف الخاصة به وبيين ولغ ل الجزء الرئيسى من    ويمث . وقدم عرضًا لعادات الن
ذه       ا ، وه رحه له ا أو ش ف عليه ق المؤل ة وتعلي عبية والخرافي ات الش بعض الحكاي ردًا ل اب س الكت
م        ى عل امع المتخصص ف دى الج اديمى ل المعنى األآ ًا ب ت نصوص ات ليس ن الحكاي ة م المجموع

ة شعراوى  ة بلغ ات النوبي ة للحكاي ا هى صياغة أو ترجم ور ، وإنم تم الم. الفولكل ه ويخ ؤلف آتاب
بعرض نماذج مدونة تدوينًا موسيقيًا للشعر النوبى ونماذج من المواليا النوبى الذى يعده سيد الفنون 

و          . الشفاهية وأصدقها بعد الحكاية الشعبية   ة الشعبية فه ل الحكاي انى فى جمع وتحلي اه الث ا االتج أم
تينيات   مرتبط بمنهج الجمع الميدانى ، ويمثله دراسات عمر عثمان خضر الذ د الس ى نشر خالل عق

ول   ات متخصصة ح ع دراس بعينيات أرب ع الس ت مصر  : ومطل ا بحوادي ة وعالقته ت النوب حوادي
ة  ) . ١٩٦٨(وسوآا والطيور البيضاء ) . ١٩٦٥(والسودان  ، ) ١٩٦٩(والغيالن فى الحكاية النوبي

أثورات الشعبية  آما عرض لدراسة حول الحكايات الشعبية ضمن حلقة العناصر المشترآة فى الم   
ة      ).  ١٩٧١(فى الوطن العربى  ق نص الحكاي دوين وتوثي أما االتجاه الثالث وهو المرتبط بجمع وت

الشعبية آما وردت على لسان االخبارى ، فيمثله أيمن حسن على الذى قام بجمع تسع نصوص من  
ات شعبية من محافظة أسوان      : الحكايات ، ضمن دراسته   ام بشرح   ) ١٩٩٦(حكاي ا  ، وق مفرداته

  . وتوثيق رواتها ومكان الجمع الذى ارتبط بعزبة اإلصالح بمرآز آوم أمبو 
  الشعر الشعب

اذج من الشعر الشعبى ، ضمن         ا لنم أشرنا منذ قليل لدراسة إبراهيم شعراوى الذى عرض فيه
واع الشعر             ا فى أحد أن ا تخصصت بأآمله دمها هن ر أن الدراسة التى نق بحث حول الخرافية ، غي

يم          الش ن النم ى حول ف ال وهب دم  ) . ١٩٩٦( عبى الذى اشتهر به أهل أسوان ، وهى دراسة جم وق
اء أسوان      -الباحث  ددة          –وهو من أبن ون الشعرى وصنفه وفق األغراض المتع ذا الل : رصدًا له

وف   د والتص ة  –الزه الم والتهنئ ة والس زل  –التحي ر والغ ب والهج ات  –الح ف والنزع الوص
اة     –الفخر والمدح    –ائح والعظات  النص  –الوجدانية  ا عرض لمنهجه فى     . الشكوى من الحي آم

يم        ن النم ة ف يرًا لوظيف ا مش ًا له يًال فني د تحل دوين النصوص وق يم  ( ت ر النم ع  ) أو ج ى المجتم ف
  .األسوانى 

  األمثال الشعبية 
ام بجمع    ) ١٩٩٨(أهتم جمال وهبى أيضًا بدراسة األمثال الشعبية فى أسوان     ق  ، حيث ق وتوثي

ا الصوتى ،            ًا لمنطوقه ا وفق تم بتوثيقه وع المحافظة ، واه ة رب ا فى آاف األمثال الشعبية من حفظته



  

ام هى         ى ستة أقس ال اشتمل عل ادة األمث ة   : وقدم تصنيفًا موضوعيًا لم يم األخالقي التصورات   –الق
ارف الشعبية     –والمعتقدات  رات والمع د    –الخب ادات والتقالي ون   –الع ة   الث –الفن ة المادي دم  . قاف وق

ل وشرحه ومضربه      ورد المث تحليًال لكل مثل فى إطار ارتباطه برؤية الجماعة الشعبية من حيث م
.  

    األغنية الشعبية 
رأة         ة للم ة الفولكلوري ول األغني ة ح ته الميداني ل دراس ود فض دم محم عبية ق ة الش ى األغني وف

افرة   د الجع ًا للنصوص ) ٢٠٠٢(المصرية عن دم توثيق ى   ، وق نص األدب ة ال رز عالق روحًا تب وش
زواج              م أغانى ال ة ث رأة المرتبطة بالطفول افرة ، من خالل رصده ألغانى الم د الجع بعادات وتقالي

ا       ين هم بتين دينيت ا بمناس ددها الباحث بارتباطه ى ح ائية الت ة النس انى الديني رًا األغ د : وأخي المول
  .النبوى الشريف ومناسبة الحج 

  الفنون الشعبية 
اول       وع التن م ون تنوعت الدراسات الميدانية فى مجال الفنون الشعبية فى أسوان ، وإن اختلف آ
ان            ة ، وإن آ ن التشكيلى الشعبى فى المنطق ًا بدراسة الف ًا ملحوظ فى آل مجال ، حيث نجد اهتمام

كيل  ة تش ن طبيع ة م ارة النوب ا لعم عبية ، لم ارة الش ال العم ى مج زًا عل ه مرآ ر من ية النصيب األآب
انين   ة فى        . خاصة لفتت انتباه العديد من الباحثين والفن ة وتحليلي ك مجموعة دراسات ميداني ى ذل يل

  :وجاءت مجمل أبحاث الفنون الشعبية على النحو التالى . مجال الرقص الشعبى والموسيقى 
  الموسيقى الشعبية 

ي         ود حفنى حول الموس ة بحث محم قى الشعبية فى   تصدر دراسات الموسيقى الشعبية فى النوب
ة   يقى المصرية القديم لتها بالموس ة وص يقية  ) . ١٩٧٠(النوب دانيًا اآلالت   الموس ث يرصد مي حي

ة من        : الشعبية فى النوبة مثل  ا فى مصر القديم ا بنظيراته دفوف ،ويقارنه الطنبورة والسالمية وال
ك اآلالت الموس     تخدام تل ى اس ير إل ى تش ة الت وم الجداري وش والرس الل النق ا خ يقية وعرافته

انى            . الحضارية   ة ، ومدى صلتها باألغ ائعة فى النوب ه الش اء الشعبى وألوان اول طابع الغن ا تن آم
ة  ى لفكرى . المصرية القديم ة، األول عبية ثالث أطروحات جامعي يقى الش ى بحث الموس ى ف ويبق

ة    الد النوب ى ب عبية ف يقى الش ول الموس ليم ح اول الموضوع ف ) ١٩٩٨(حسن س ذى تن اره ال ى إط
د        دخل لدراسة عادات وتقالي ة آم الثقافى والفنى ، فعرض بداية للمدلول التاريخى والجغرافى للنوب
أهلها ، ومدى ارتباط الموسيقى الشعبية النوبية بها ، ثم انتقل لبحث العالقة بين الفن الشعبى النوبى 

ا ومناسبات أد     ة وقوالبه ة النوبي ا  والفرعونى ، مستعرضًا خصائص األغني ا رصد الباحث    . ائه آم
اول اإليقاعات والضروب والرقصات   ة ، و تن يقى النوبي ى الموس امى ف ى والمق اء اللحن أيضًا البن

د اهتمت      . الشعبية ، وقدم بالتحليل تعريفًا شارحًا لآلالت الموسيقية المستخدمة  ا سهير طلعت فق أم
ب االثنوميوزوآولوجى لألغنية برصد الجان) ١٩٩١(فى أطروحتها حول أغانى الزواج فى النوبة 

داع الجماعة           ا بإب ة البحث وارتباطه ة الشعبية فى منطق ة األغني الشعبية النوبية ، وعرضت لوظيف
ة       دمت الباحث الشعبية ، ثم تناولت تاريخ النوبة و عادات الزواج وفى الجانب العلمى من الدراسة ق

ى جمعه      ت عل ى عكف انى الت ة األغ يًال لمجموع دوينًا وتحل ال   . ا ت ى مج رة ف ة األخي و األطروح
دمت معالجة     الموسيقى الشعبية النوبية اتخذت الجانب التطبيقى ، وهى أطروحة منى اسحق التى ق

  ) .١٩٩٥(هارمونية لأللحان الشعبية النوبية ذات السلم الخماسى 
  الرقص الشعبى   



  

ة     ة من ناحي ، ورصد عناصر   اهتمت دراسات الرقص الشعبى فى أسوان بجمع وتدوين الحرآ
امعيتين    . االستلهام واالرتباط بالبيئة من ناحية أخرى  أطروحتين ج واشتملت الدراسات المنشورة ب

االت   الث مق وبى     . وث عبى الن رقص الش اول ال ذى تن ر ال انى جعف ى له ة األول ) ١٩٧٨(األطروح
ا    يًال للحرآ ة ،   وأشكاله وارتباطه بالعادات والتقاليد النوبية ، آما قدم رصدًا وتحل ت الشعوبية النوبي

م   ل أه زواج وتحلي ادات ال تم الباحث ببحث ع ى إطار منهجى ، واه ا ووضعها ف ة لتقنينه ومحاول
ى الشعبية المصاحبة           ا ، فضًال عن رصده لألغانى واإلآسسوارات والحل الرقصات المرتبطة به

د   . للرقصة  رقص الشعبى والت ، و ) ١٩٩١(وين واألطروحة الثانية لسمير جابر الذى تناول فى  ال
دوين الرقصة        ل وت ام بتحلي اهتم برصد ودراسة رقصة الكف فى الشرقية ومطروح وأسوان ، و ق

افرة بأسوان  دى عرب الجع ة . ل رقص الشعبى والفرج تقلة حول ال دم دراسة مس م ق ، ) ٢٠٠٢(ث
افرة      دة والجع دى البشارية والعباب دين شريف     . تناول فيها الهوية الحرآية ل ا محى ال تم   أم د اه ، فق

ون من    ) ١٩٩١(بعرض وتحليل رقصة أراغيد  والتى اعتبرها حلقة رقص شعبية استوحاها النوبي
والدراسة األخيرة لكمال الدين حسين الذي تناول رقصة أراغيد أيضًا ، من . بيئتهم حول نهر النيل 

تلهام         اليب االس ع أس ث تتب ة ، حي ول الرقص عبية ح ون الش ة الفن ه فرق ا قدمت الل م ف خ والتوظي
  . وانعكاسها علي المسرح )  ١٩٩٥(للعناصر التراثية 

  فنون التشكيل الشعبي 
ون الشعبية     تعد الفنون التشكيلية الشعبية آما أشرنا من أآثر المجاالت تناوًال في إطار بحث الفن

ارة الشعبية    ) دراسة  ٢٦حوالي ( في أسوان  ة    ، ترآز معظمها في العم ( ومجموعة دراسات قليل
ي  ) الي سبع دراسات حو د    ، مفرقة بين موضوعات األزياء الشعبية والزينة والحل د جودت عب ويع

ة    ، الحميد يوسف من أوائل الذين اهتموا بتراث النوبة التشكيلي  دد األول من مجل حيث نشر في الع
ة   ي النوب عبية ف ة الش دات الزخرفي ول الوح ته ح عبية دراس ون الش ا ، )  ١٩٦٥(الفن د فيه رص

ذ          الزخا بية والنواف وبي والعوارض الخش ة للبيت الن اق والحوائط الداخلي ي األطب رف الموجودة عل
ون  . واألبواب وأنواع تلك الزخارف الحيوانية والنباتية والهندسية  آما اهتم جودت يوسف ببحث فن

ى   ين األول ن زاويت ة م تلهام . النوب ة االس عبية    ، زاوي ون الش ول الفن ته ح ي دراس ث عرض ف حي
ة ، حيث عرض لتجارب     )  ١٩٩٢( ياحة والس لرؤية فنية من تجاربة في رصد فنون النوبة القديم

ون   ، حسن فتحى فى العمارة الشعبية فى األربعينات  ومرافقة الباحث له في الستينات في تسجيل فن
ة  وفكرة استيحاء تراث النوبة ، ويدعو إلى التنشيط السياحي في النو  ، العمارة والزخرفة الداخلية  ب

ة        –بناء قرية سياحية نوبية : من خالل ثالثة محاور  ائم يحمل طابع النوب دق سياحى ع  –إنشاء فن
ة   ة القديم ة متحف حي للنوب ول    . إقام ة ح اه نفس ي االتج ة ف ًا دراس ودت يوسف أيض دم ج ا ق آم

ا   )  ١٩٩٤(الفولكلور التطبيقي بين تجارب من النوبة القديمة ومستقبل واحة سيوة  دم فيه اذج  ، ق نم
ة الشعبية   ، من فنون النوبة التشكيلية والدراسات التطبيقية التي تمت عليها  ومفهوم الوحدة الزخرفي

اهين األول      الل اتج ن خ ق ، م اق التطبي ي نط ة ف د    : للنوب اه الرص اني اتج تلهام، والث اه االس اتج
ذا  والدراسة األخيرة الت. وعرض لنماذج تمت في االتجاهين . والتسجيل الميدانى  ي نعرضها في ه

ة   ي النوب عبية ف ون الش ادم حول الفن عد الخ ة س ال ، هي دراس ن المصادر )  ١٩٦٦(المج د م وتع
ة  ون النوب ة فن ى دراس ة ف ة  ، المرجعي ون المنطق اريخ وفن ة حول ت ة عام ا المؤلف لمح اول فيه تن

كنية   اني الس ارة    ، والمب رز العم وبي وط ت الن ن البي اذج م رف والص  ، ونم د الح م رص ناعات ث



  

ة ومصادرها      ، الشعبية في النوبة  د الزخارف النوبي واستعرض صوامع الغالل    ، آما رصد العدي
رقص الشعبى    ، والمزاول النوبية وأشكال األحبة وصناعة الفخار  اء وال آما تناول في عجالة األزي

ة      ،  ون النوب تلهام فن ات    . ثم قدم مقترحًا بسبل تطوير واس دأت  ، وفي منتصف الثمانين الدراسات  ب
ه  ، األآاديمية المتخصصة في استلهام التراث الشعبي النوبي  ومن  ، واالهتمام بالجانب التشكيلي في

ر             ن العناص تلهمة م ميمات مس ار تص ت ابتك ي تناول دقى الت دى ص ة ه ات أطروح ذه الدراس ه
عبية  كيلية الش ك التصم ، )  ١٩٨٤(التش ة تل ًا بطباع ة مرتبط ي للدراس ب التطبيق ان الجان يمات وآ

ة      ،  علي أقمشة السيدات  ا التراثي تفادة من فنونن ام واالس د     . مما يعكس االهتم ري فق ا أسماء برب أم
تلهام عناصر التشكيل الشعبي             ا هي األحدث في مجال توظيف واس من خالل  ، آانت أطروحته

غوالت الفني       راء المش وبي إلث راث الن ي الت ز ف ث آرم ف المثل كيلية لتوظي ات التش ة بحث اإلمكان
وتقوم الدراسة علي إمكانية توظيف المثلث آرمز أو مفردة بسيطة أو مرآبة أو مرتبطة )  ٢٠٠٣(

اظ           ة المعاصرة في ضوء الحف راء المشغولة الفني وبي ، إلث راث الن بعناصر زخرفية أخرى فى الت
دثار واستخلصت        ي االن دأ ف راث ب ذا الت و المعاصرة خاصة أن ه ه نح داد ب راث واالمت ي الت عل

ع     الب ي حصر القط وم عل س يق ي أطل ا ، ف ة فيه ة المادي ق بالثقاف ا يتعل ل م ة بك ة الصيغ المثلثي احث
ة        ارات المتحفي ة والزي اث األرآيولوجي ي األبح ادًا عل ة اعتم ال الفني ة واألعم رز  . األثري ا يب آم

ا   ة به ات الجمالي كيلية والعالق ات التش ن أع . اإلمكان ة م ات عملي ًا تطبيق ة أيض دمت الباحث ا وق ماله
ا في           . بأسلوب معاصر   الي للدراسات المتخصصة في موضوعات بعينه ونعرض في الجزء الت

  : مجال التشكيل الشعبي والتي جاءت علي النحو التالي 
  األزياء الشعبية 

ون في           اء الشعبية والفن وان األزي ادم بعن ًا لسعد الخ نشرت سلسلة مكتبة الدراسات الشعبية آتاب
وهي الفترة التي  ، و في الغالب إعادة نشر لدراسة قام بها في نهاية الستينات ، وه)  ١٩٩٧(النوبة 

اء الشعبية        ة ودراسة األزي ون النوب ادم      . اهتم فيها المؤلف ببحث فن ى أن لسعد الخ ة إل ونشير بداي
بعينات         تينات والس دي الس اء الشعبية ،  نشرت خالل عق وفي إطار بحث    . ثالث آتب حول األزي

اء الش كيلية   األزي ا صياغات تش دمت فيه ي ق اض الت ادلين ري ة م رز أطروح ًا تب ة أيض عبية النوبي
، وهي تساير ) ٢٠٠٣(مستلهمة من الزخرف النوبى في ضوء نظرية التحديث ، لمكمالت الملبس 

  . االتجاه الذي نادى به جودت يوسف في مجال الفولكلور التطبيقي الذي عرضنا له منذ قليل 
  الزينة 

ال  ي مج ة   وف ول الزين دوي ، ح ه ب دمتها نادي ال ق ي المج دة ف ة واح ا أطروح ة نرصد هن الزين
ا    )  ١٩٨٥(الشخصية عند العبابدة وأثر التطور الحضاري عليها  ، وهى دراسة في األنثروبولوجي

ة واالقتصادية      واحى االجتماعي زين والن الجمالية ، حاولت فيها الباحثة التعرف علي العالقة بين الت
ة  ة    والديني ات المحلي دي للمجتمع ان التقلي ى البني ر الحضارى عل ر التغي ى أن . ، وأث وتوصلت إل

اة      واحي الحي ي ن أثير عل الزينة في المجتمع التقليدي مرتبطة بالناحية السحرية الدينية ، وان للبيئة ت
  بما فيها وسائل الزينة التي تحقق وظيفة عالجية أو وقائية أو رمزية 

  الحلى 
ت الحلي الشعبي في النوبة بأبحاث علي زين العابدين الذي تخصص في المجال ارتبطت دراسا

اط   )  ١٩٧٦(، من خالل أطروحته حول فن صياغة الحلى الشعبية النوبية  ا ارتب ، والتي رصد فيه
ة المتنوعة مع         ي النوبي ل الحل ام بتوصيف وتحلي الحلى بالمجتمع وثقافته ومعتقداته الشعبية ، آما ق



  

يم ل   توضيح للق ق والصدر مث ي العن اول حل ة ، فتتن ل قطع ا آ ز به ي تتمي ة الت ة : الفني د البيب الجك
ة        ة ،البجار ، السعفة ، الحفيظة الحالل ل    . ،الهالل ،الدوجة أو المخنق رأس والوجه مث ي ال م حل : ث

ة ، والخزام لألنف         دينار والودعة والرسان للجبه الشاوشاو للرأس ، وقصة الرحمن والكوآب وال
ل      : اع األقراط مثل وأنو ي األطراف مث اول حل ا تن سوار  : البلشاوى والتميم والعكش والزمام ، آم

ذين   . قبة زمزم وسوار الكورد ، وخاتم المنجور ثم الحجل للقدمين  رصد المؤلف أيضًا الحرفيين ال
ة      ة المرتبطة بالحرف اليب التقني دم ع  . يعملون في صباغة الحلى الشعبية النوبية واألس م ق ن   ث ي زي ل

ن صياغة       اريخ ف ا حول ت العابدين بعد ذلك أربع دراسات متخصصة في المجال نفسه ، وآان أوله
زين  )  ١٩٧٨(الحلي النوبية والسودانية  ، والدراسة الثانية حول الحلي النوبية والعادات المميزة للت

والدراسة الرابعة  ،)  ١٩٨٧(والدراسة الثالثة حول الحلى الشعبية النوبية ورموزها ) .١٩٨٤(بها 
  ) .١٩٨٨(حول العادات النوبية في الحلي واألزياء 

  العمارة الشعبية 
يعد مجال بحث العمارة الشعبية النوبية من أآثر المجاالت دراسة في مجال التشكيل الشعبي في  

ع ق  ،   ) دراسة  ١٣(المنطقة  ي مطل تينات حت دس       ٢١منذ الس اب المهن ك الدراسات آت ويتصدر تل
وان   )  ١٩٦٩(حي حول عمارة الفقراء والذي نشر ألول مره عام حسن فت ة  :تحت عن قصة  : القرن

ام       ر ع م ُنش اهرة ، ث ي الق ة ف طة وزارة الثقاف دودة بواس ة مح ي طبع ريتين ن ف طة  ١٩٧٣ق بواس
ام    جامعة شيكاغو ، وُنشر في مصر أل   رة ع اهرة       ١٩٨٩ول م ة في الق ة األمريكي بواسطة الجامع

ة  ة العربي وم     والطبع ار الي ن دار أخب ة ع ة مترجم لة    )  ١٩٩١(الثاني ن سلس ة ع ة الثالث م الطبع ث
ة الطوب         .  ٢٠٠٠األعمال الفكرية بمكتبة األسرة عام  ة دراسته ألهمي دم حسن فتحي في بداي ويق

م             ه الشعبية ، ث المجتمع وحرف ارة ب ة العم اء الريف  المصرى وعالق ادة بن د إلع اللبن األمل الوحي
دس         فصل في تجربة  اء الريف ، ودور المهن ادة بن ومى إلع امج الق دة ، والبرن ة الجدي تخطيط القري

ابقة      تفيدًا بالتجارب الس ًا      . المعمارى فى التخطيط للقرية المصرية مس ًا موثق ة ملحق دم في النهاي وق
بالرسومات التوضيحية لتكاليف العمل ومعدالت تنفيذ األشغال والتدريب وتنظيم العمل واألساسات 

دآتور مصطفي يحى ، وعرض     وض رب الطوب ، آما قدم مقتطفات من تجارب العقيد دعبس وال
وقد نشر حسن  . في النهاية لملحق بتحليل التكاليف عند تسليم المشروع لوزارة الشئون االجتماعية 

ة       ارة البيئي لة آتابك حول العم اره     )  ١٩٧٧(فتحي آتابًا ومصغرًا ضمن سلس ه خالصة أفك دم في ق
وم المعاصرة في    حول الب يئة والعمارة الشعبية والتغير والتحول ، ودور التقاليد في العمارة ، ومفه

ارة  ي       . العم ن فتح دس حس انية للمهن ارة اإلنس ول العم ه ح رج آتاب ل ف ر نبي ه نش ام نفس ي الع وف
يد      . والذي تناول فيه أفكاره واتجاهاته في هذا المجال  )  ١٩٧٧( أمون الس نيه م ا خصصت حس آم

)  ١٩٩٩(حتها في الماجستير حول التصميم الداخلي للمسكن في العمارة البيئية لحسن فتحي  أطرو
ذا المجال           .  ه في ه تفادة من تجارب تم من منظور تطبيقي باالس راث     . وهي ته وفي إطار بحث ت

ة           ارة النوبي ون في مصر ، حول العم اب النوبي النوبة المعمارى قدم سيد جاد ترجمة لجزء من آت
دس  ار           للمهن د السويسرى لآلث ة المعه ده ضمن بعث ي ح ا عل ام به اري هوريست جاريتز ، ق المعم

وام    ة أع ار النوب جيل أث اهرة لتصوير وتس اول بالوصف   ١٩٦٥– ١٩٦٤– ١٩٦٣: بالق ث تن حي
ة         ة والشمالية من خالل ثالث ة الجنوبي والصور والرسوم التخطيطية طرز العمارة النوبية في النوب

اخ وظروف       عشر نموذجًا من ال ان والمن ة المك ارات أساسية آطبيع منازل ، وربط تصميمها باعتب



  

ه     . الناس االقتصادية وترآيبتهم االجتماعية  ا محتويات اب يوضح فيه آما قدم المترجم آلمة عن الكت
ة     ة للحضارة النوبي وأهميته آوثيقة فريدة ألسلوب حياة النوبيين في مواطنهم ، وصورة حيه متكامل

ى            أما جودت ي . ارة الشعبية من خالل ثالث دراسات ، األول ه ببحث العم : وسف ، عكس اهتمام
ة    الد النوب اء المضيفة في المجتمع       )  ١٩٦٨(بعنوان دراسات تشكيلية شعبيه في ب ا بن اول فيه ، تن

ور ودهميت ، من          اطق داب اذج للمضيفة بمن دة نم ع ع النوبي وملحقاتها وزخارفها المتنوعة ، وتتب
ا      حيث البناء ا دور حوله ة      . لمعماري والمظاهر الشعبية التي ت دان مدين ة حول أدن والدراسة الثاني

داخل    ) ١٩٦٨(النحت البارز  ة حول الم عرض فيها العمارة الشعبية في أدندان والوحدات الزخرفي
ة       روس بالقري رة الع ا بحج ارز وارتباطه وان النحت الب د أل ا رص ات ، آم ذ والواجه ا .والنواف أم

ين التسجيل        الدراسة ال ة ب ة القديم ون التشكيلية الشعبية للنوب ثالثة لجودت يوسف فقد تناول فيها الفن
تلهام  ل ،      )  ١٩٧١(واالس ي الني تح عل ت تف ي آان ية الت ا الرئيس ة وأبوابه ازل النوب ا من اول فيه تن

ازل    ة للمن ار     . والزخارف الموجودة علي الجدران والزينة الداخلي اذج العم د استعرض أحد نم ة وق
ة من خالل رصد           ة القديم ة النوب د أشهر أبني ذي يع ة  : الشعبية بدهميت ال لم   -البواب زل   –الس المن

تلهام الفنى           ون في االس ذه الفن ة التسجيل العلمي له د    . والمضيفة ، ثم عرض ألهمي ة عق وفي نهاي
وير    ه لتط ة تحليلي ا دراس اول فيه ي تن ه الت ا اهللا أطروحت ويس عط انى ل دم ه ات ق وبيين  الثمانين الن

دة التي      )  ١٩٨٨(لمساآن التهجر  رى الجدي ون في الق حيث اهتم بنماذج العمارة التي أبدعها النوبي
ا   وا إليه ي       . انتقل وى ف ا للماجستير بالمجال الترب د اهتمت في أطروحته ليمان فق د شاآر س ا ناه أم

ة    ع الزخارف النوبي اق     االستفادة من فنون العمارة النوبية ، من خالل بحث تطوي ارة وأطب في العم
ة   ة الفني لوب التربي تالئم أس وص ل د   ) ١٩٩٥(الخ ن عق رة م ثالث األخي نوات ال الل الس ، وخ

ى       ة ، األول وبي ، وعناصره الجمالي التسعينات ظهرت عدة دراسات حول وصف وتحليل البيت الن
وبي    ت الن ول البي رحيم ح د ال د عب و  )  ١٩٩٧(ألحم نعم ح د الم د عب ى محم ة لعل يم ، والثاني ل الق

ة     اطق الواحات والنوب رة   )  ١٩٩٨(الجمالية في العمارة الشعبية المصرية في من ، والدراسة األخي
  ) . ٢٠٠٠(هى أطروحة محمود أحمد إسماعيل حول المسكن النوبي  

  الحرف –الثقافة المادية 
ا الجا    ب عليه ا غل دة زواي ن ع ة م عبية النوبي ين ببحث الحرف الش ن الدارس د م تم العدي ب اه ن

ملت    احثون فش ا الب ي تناوله االت الحرف الت ا تنوعت مج اول ، آم ي التن وى ف ي و الترب : التطبيق
يج          ب والنس غال الخش ات وأش د والفخاري راوح الي اق وم الل واألطب ان أن    . الس ن البي ي ع وغن

ال    د عرض أصحابها لمج تينات ، ق ع الس ذ مطل كيلية من ة التش ون النوب ت فن ي تناول الدراسات الت
ث         اإلب ي بح وي ف ي والترب اه التطبيق رتبط باالتج اديمى الم ام األآ ر أن االهتم ى ، غي داع الحرف

و المجد حول  الحرف          ات بأطروحة رضا شحاته أب الحرف الشعبية ، قد بدأ منذ منتصف الثمانين
ة          ا فى مجال توليف الخامات باألشغال الفني ادة منه د    )  ١٩٨٤(الشعبية النوبية واإلف دم بع ا ق ، آم

د    )  ١٩٨٧(ك بحثا مستقًال حول صناعة السالل واألطباق في النوبة ذل ادات والتقالي ه الع ، تناول في
رها   اق وعناص الل واألطب كال الس د أش ة ورص غوالت الحرفي ا بالمش ة وارتباطه ة القديم النوب

ة ف    ي الزخرفية المرتبطة بتراث النوبة ، آما قدمت ناديه حسن في أطروحتها السمات الشعبية الفني
ابع    ة الط ة قومي ات خزفي ن    )  ١٩٨٤(منتج ة م ة واإلبداعي ن العناصر الزخرفي تفيد م ث تس ، حي

اه نفسه في توظيف عناصر       . منظور تطبيقي  تها باالتج أما نجية عبد الرزاق فقد اهتمت في دراس



  

وبي      ار الن ة للفخ مات الفني ا الس ي رصدت فيه ا الت الل أطروحته ن خ وبى ، م عبى الن داع الش اإلب
ات معاصره      واإل ا في عمل فخاري ادة من        ) .  ١٩٨٧(فادة منه اه أيضًا في اإلف ذا االتج ويستمر ه

اإلبداع النوبى الحرفى ، فتقدم فاطمة المحمودى أطروحتها حول االفاده من توليف بعض الخامات  
وتختتم زينب  ).  ١٩٨٨(البيئية في مختارات من المشغوالت الشعبية لعمل مكمالت مبتكره للزينة 

ه  -بره ص اه نفس ى االتج ات    -ف ى الخام ة عل غوالت القائم ول المش ا ح ات بأطروحته د الثمانين عق
ة    رًا في النظرة لبحث         ) .  ١٩٨٩(آمصدر ابتكاري لألشغال الفني د التسعينات آثي م يختلف عق ول

ا حول          دين أطروحته اف صالح ال دم عف وى ، فتق الحرف الشعبية النوبية من منظور تطبيقي وترب
ر       العناص وب مص وجات جن ال المنس ي مج ة ف كيلية الفولكلوري ر  ( ر التش رة ناص ع بحي ) مجتم

ية  ات األرض لح للمفروش ميمات تص تنباط تص ي ) . ١٩٩٦(واس اض ف ادلين ري ت م ا تناول آم
أطروحتها موضوع مراوح اليد الشعبية في دراو، آمدخل ألثراء المشغوالت الفنية لألسر المنتجة   

ى   ) ١٩٩٧( ال وهب ق الحرف الشعبية ، في            ، أما جم ا بتوثي تم آل منهم د اه ة فق دين عطي ور ال ون
ا  ي محافظة أسوان : آتابه عبية ف وتعرض الدراسة لتسعة عشر ) . ١٩٩٨(صناعات وحرف ش

ا  ل منه ذ آ ة تنفي ين خطوات وطريق ذي يب وغرافي ال لوب التصوير الفوت عبية ، بأس ه ش ا . حرف آم
اه   د باالتج د الحمي ة نجوى عب ن خالل   ارتبطت دراس وبي م ع الن ة المجتم ي بحث ثقاف وي ف التنم

ة       ات الفرعي ة الثقاف دخل لتنمي وبي      : دراستها حول التراث الشعبي آم ل في مجتمع ن در اسه للنخي
ل    )  ١٩٩٩( وارتبطت مادتها الميدانية بمجتمع غرب أسوان ،  فتناولت العديد من الصناعات ، مث

ة   ل الخيم ريفة ( عم اطف  ) الش ناعة المق ام ،   ، وص ض أدوات الطع ازل ، وبع قف المن ، وأس
ار ، والكراسى  واب ، واألحب اث الشعبي ، وصناعة األب اط . واألقفاص ، واألث ا رصدت ارتب آم

رة في مجال الحرف الشعبية في           ة والدراسة  األخي النخيل ببعض العادات والمعتقدات في المنطق
ا حول المف     راء     أسوان لنسرين محمد نصر الدين ، في أطروحته دخل إلث ة آم ردات الشعبية النوبي

وى والتطبيقى فى الحرف     ) ٢٠٠٠(المشغوالت  الخشبية المعاصرة  ، وهي امتداد التجاهين الترب
وان ، وهو قسم األشغال              ة حل ة بجامع ة الفني ة التربي تقًال في آلي مًا مس ه قس الشعبية ، والذي انشأ ل

  .الفنية والتراث الشعبي 

   اإلطار الزمنى
راث الشعبى فى    يشير اإل طار الزمنى لمجموعة من المؤشرات التى ارتبطت ببحث ودراسة الت

ة             اير مرحل ا يس ة ، وهو م ام بدراسة المنطق واآير االهتم ل ب تينات يمث د الس أسوان ، إذ نجد أن عق
ا  ) مرآز نصر النوبة ( تهجير النوبيين من موطنهم األصلى بالنوبة القديمة إلى النوبة الجديدة  أو م

ق وتسجيل        .لق عليه تهجير النوبة يط الم لتوثي احثين من مصر والع ومن ثم فقد سارع العدد من الب
ة        . تراث المنطقة قبل التهجير  وع وآثاف ة بتن ى العربي ة إل ة أو المترجم وقد حفلت الدراسات العربي

ا  ى رصدنا فيه رة ، الت ذه الفت ى ه ل  ٢٤ف وان%  ٢٦دراسة تمث وع أبحاث أس ر أن . من مجم غي
صف هذه الدراسات تقريبًا تمثل مجموعة األبحاث الميدانية التى قام بها جون آنيدى وزمالءه من  ن

رواد     .  ١٩٦١الباحثين المصريين عام  ل ال ا جي ام به أما النصف اآلخر من أبحاث الستينات ، فقد ق
دمو    ر ، وق ل التهجي ا دراسات  من الباحثين المصريين الذين زاروا معظمهم منطقة النوبة القديمة قب

د يوسف           : موثقه حولها أمثال  د الحمي ال وجودت عب ادم وصفوت آم د  .حسن فتحى وسعد الخ وق



  

ا ،          م الدراسات أو تنوعه ًا سواء فى آ اويتين تقريب بتين متس سجل عقدى السبعينات والثمانينات نس
بعينات     وسجلت دراسات   ) من مجموع الدراسات    % ١٧( دراسة   ١٦حيث سجلت دراسات الس

ات الثمان ة  ١٨ين وع الدراسات% ١٩(دراس ن مجم ذين ).م ى ه ة ف بة الكمي ر ان انخفاض النس غي
ه    دى وترجمت العقدين بالمقارنة بعقد الستينات ال تمثل داللة على تراجع البحث ، حيث أن آتاب آني

تينات   اديمى        . للعربية آان سببًا فى ارتفاع نسبة الس ام األآ واآير االهتم بعينات ب د الس د شهد عق وق
دة      ة الجدي ول النوب د ح يد حام ة الس دأت بأطروح ى ب ة ، والت ة المنطق ا ) ١٩٧٣(بدراس ، و أعقبه

ة المصرية     روت إسحق حول هجرة       ) ١٩٧٤(أطروحة فاروق شويقة حول النوب م أطروحة ث ، ث
اهرة  وبيين للق عبية ) ١٩٧٥(الن ى الش ول الحل دين ح ن العاب ى زي ة عل م أطروح ) . ١٩٧٦(، ث
ام        ٢٨الدراسات األآاديمية التى بلغت   وتتابعت بعد ذلك  ى ع ة حت أطروحة فى تخصصات مختلف

أما عقد الثمانينات فيمكن أن نطلق عليه عقد االهتمام بفنون أسوان ، حيث اهتمت معظم     .  ٢٠٠٣
دًا     عبى رص رقص الش ة وال ة المادي عبى والثقاف كيل الش ون التش ة فن ات بدراس اث واألطروح األبح

دانى والنشر       –آباقى المحافظات  –قد التسعينات وقد مثل ع. واستهامًا  دل فى الجمع المي أعلى مع
وشهدت تنوعًا فى جميع ) . من مجموع الدراسات % ٢٩مثلث ( دراسة  ٢٧والتوثيق ، حيث شهد 

عبى     ون األدب الش ت بفن ى اهتم ات الت رت بعض الدراس ال ، وظه ة بالمج الموضوعات المرتبط
تم  ا اس عبية ، آم يقة الش ًا   والموس كيلية والحرف أيض الفنون التش ام ب ار االهتم نوات . ر تي ا الس أم

دل دراستين آل    ) من مجموع الدارسات % ٨( دراسات  Vفقد سجل  ٢١األولى في مطلع ق  بمع
ه        ام ب زال االهتم ذي ال ي عام تقريبًا ، بينها خمس أطروحات جامعية حول فنون التشكيل الشعبي ال

  :قد جاء التتابع الزمنى على النحو التالى في صدارة بحث فولكلور أسوان و
  الستينات

١٩٦١  
  ) ١٩٩٩الترجمة العربية (بحث سميحة الكاتشا حول التغيرات فى احتفاالت الزواج فى النوبة 
 )١٩٩٩الترجمة العربية (بحث فدوى الجندى حول المالئكة فى النيل  
الترجمة العربية (ا الحديثة دراسة حسين فهيم حول صالة الجمعة فى النوبة القديمة وآانوب 

١٩٩٩( 
  )١٩٩٩الترجمة العربية (بحث حسين فهيم و جون آنيدى حول شعائر الذآر  
 )١٩٩٩الترجمة العربية (بحث جون آنيدى حول احتفاالت الزار فى النوبة  
 )١٩٩٩الترجمة العربية (بحث جون آنيدى حول المشاهرة  
 )١٩٩٩عربية الترجمة ال(بحث جون آنيدى حول شعائر الختان  
الطبعة اإلنجليزية عن جامعة آاليفورنيا (آتاب جون آنيدى حول طقوس الحياة فى النوبة  

  )١٩٩٩والترجمة العربية  ١٩٦١والمادة الميدانية  ١٩٧٨
  بحث جون آنيدى حول طقوس الموت فى النوبة 
  )١٩٩٩الترجمة العربية (بحث جون آنيدى ، و أرمجارد جروير حول الكائنات الشريرة  
 )١٩٩٩الترجمة العربية (بحث نوال المسيرى حول عبادة الشيوخ فى دهميت  
 آتاب عز الدين أحمد حول األدب الشعبي في أسوان :  ١٩٦٣ 

  
١٩٦٥ :  

  )١٩٩٢الترجمة العربية (آتاب جاريستز، هورست حول فن العمارة النوبية  
  نوبة دراسة جودت عبد الحميد يوسف حول الوحدات الزخرفية الشعبية في ال 
  آتاب سعد الخادم حول األزياء الشعبية والفنون في النوبة  
  بحث صفوت آمال حول أفراح النوبة 
  بحث محمد محمود الصياد حول النوبة والنوبيين  

  
 آتاب سعد الخادم حول الفنون الشعبية في النوبة :  ١٩٦٦



  

١٩٦٨ :  
  بحث جودت عبد الحميد حول النحت البارز فى أدندان   
  بد الحميد حول الفنون التشكيلية شعبية في النـوبة بحث جودت ع 
  نص جمع عمر خضر حول سوآا والطيـور البيضاء  
١٩٦٩ :  

  )١٩٩٦اطبعة الثانية للترجمة (آتاب حسن فتحي حول عمارة الفقراء  
  بحث عمر خضر حول الغيالن فى الحكايات النوبية  
١٩٧٠ :  

  )١٩٩٩نشرت(١٩٧٠ة عام تقرير أنور مطر حول البعثة الميدانية إلى النوب 
 بحث محمود الحفنى حول الموسيقى الشعبية في النوبة  
١٩٧١ :  

  بحث جودت عبد الحميد حول الفنون التشكيلية الشعبية بين التسجيل واالستلهام  
  بحث حسين فهيم حول المجتمع النوبى الجديد  
  نصوص جمع عمر خضر حول الحكايات النوبية  
  يل عشرون يوما فى النوبة آتاب عز الدين إسماع:  ١٩٧٢
  ) ١٩٩٤نشرت (أطروحة السيد حامد حول النوبة الجديدة :  ١٩٧٣
  أطروحة فاروق شويقة حول النوبة المصرية :  ١٩٧٤
  أطروحة ثروت إسحق حول هجرة النوبيين إلى القاهرة :  ١٩٧٥
١٩٧٦  

  )١٩٨١ب نشرت فى آتا(أطروحة علي زين العابدين حول صياغة الحلي الشعبية النوبية  
  بحث محمد الجوهرى حول مظاهر التغير فى غرب أسوان  
١٩٧٧  :  

  آتاب حسن فتحي حول العمارة والبيئة  
  آتاب نبيل فرج حول العمارة اإلنسانية لحسن فتحي  
١٩٧٨ :  

  دراسة جغرافية فولكلورية: أطروحة عيسى على إبراهيم حول سكان النوبة الجديدة  
  غة الحلي النوبية والسودانية آتاب علي زين العابدين حول صيا 
  أطروحة فكرى حسن سليم حول الموسيقى الشعبية في النوبة  
  أطروحة نجوى عبد الحميد حول نظام القرابة :  ١٩٨١
١٩٨٤ :  

  آتاب إبراهيم شعراوي حول الخرافة واألسطورة في بالد النوبة  
  أطروحة رضا أبو المجد حول الحرف الشعبية النوبية  
  لعابدين حول الحلي النوبية والتزين بحث علي زين ا 
  أطروحة نادية حسن حول السمات الشعبية الفنية  
  أطروحة هدى صدقي حول التصميمات المستمدة من العناصر التشكيلية الشعبية  
١٩٨٥ :  

  آتاب محمد عباس حول الجماعات النوبية باإلسكندرية  
 أطروحة  نادية بدوى حول الزينة الشخصية عند العبابدة  
١٩٨٧ :  

  آتاب جمال محمد أحمد حول الحكايات النوبية  
  آتاب حامد عماره حول التنشئة االجتماعيـة فى قرية سلوا  
  بحث رضا شحاتة أبو المجد حول صناعة السالل واألطباق  
  بحث علي زين العابدين حول الحلي الشعبية النوبية  
   أطروحة نجية عبد الرازق حول السمات الفنية للفخار النوبى 
  أطروحة هانى أبو جعفر حول الرقص الشعبى النوبى  
١٩٨٨ :  

  بحث علي زين العابدين حول العادات النوبية في الحلي واألزياء  
  أطروحة فاطمة المحمودى حول المشغوالت الشعبية  
  أطروحة هاني عطا هللا حول تطوير النوبيين لمساآن التهجير  
 عبية القائمة على الخامات الحيوانية أطروحة زينب صبره حول المشغوالت الش:  ١٩٨٩
١٩٩١ :  



  

  أطروحة سمير جابر حول الرقص الشعبى والتدوين  
  أطروحة سهير أسعد طلعت حول أغاني الزواج فى النوبة  
  بحث محيى الدين شريف حول رقص األراغيد  
١٩٩٢ :  

  بحث السيد حامد حول الدجري 
  بحث جودت عبد الحميد حول الفنون الشعبية والسياحة  
    بحث أحمد عبد الرحيم حول احتفاالت الزواج عند النوبيين:  ١٩٩٣
  بحث جودت عبد الحميد حول الفولكلور التطبيقي  ١٩٩٤
١٩٩٥ :  

  بحث أحمد عبد الرحيم حول احتفالية السبوع  
  بحث  آمال الدين حسين استلهام رقصة األراغيد 
  ة النوبية أطروحة منى إسحق حول المعالجة الهارمونية لأللحان الشعبي 
  أطروحة ناهد شاآر حول تطويع الزخارف النوبية في العمارة و أطباق الخوص  
١٩٩٦ :  

  بحث أيمن حسن على حول الحكايات الشعبية  
  أطروحة سعاد خميس حول عادات دورة الحياة  
  أطروحة عفاف صالح الدين حول العناصر الفولكلورية في المنسوجات  
  يات النوبية بحث محيى الدين شريف حول الحكا 
١٩٩٧ :  

  أطروحة مادلين رياض حول مراوح اليد 
  آتاب أحمد أبو خنيجر حول الطرق الصوفية فى أسوان  
  بحث أحمد عبد الرحيم حول البيت النوبي  
  آتاب جمال وهبى حول فن النميم  
  آتاب جمال وهبى ، ونور عطية حول األولياء فى أسوان  
١٩٩٨  :  

  لشعبية فى أسوان آتاب جمال وهبى حول األمثال ا 
  آتاب جمال وهبى ، ونور الدين عطية حول الصناعات والحرف الشعبية  
  أطروحة على عبد المنعم حول القيم الجمالية فى العمارة الشعبية  
  نصوص جمع عمر خضر حول الحكايات الشعبية  
  بحث نجوى عبد الحميد حول أبى الحسن الشاذلي وقبائل العبابدة  
  ه حول العالج الشعبى آتاب نور الدين عطي 

  
١٩٩٩ :  

  أطروحة حسنية مأمون حول العمارة البيئية لحسن فتحي 
  بحث نجوى عبد الحميد حول النخيل فى مجتمع نوبى  
٢٠٠٠ :  

  أطروحة محمود اسماعيل حول المسكن النوبى  
  أطروحة نسرين محمد حول المفردات الشعبية النوبية  
٢٠٠٢ :  

  والفرجة  بحث سمير جابر حول الرقص الشعبى 
  آتاب محمود فضل حول األغنية الفولكلورية  
  بحث  نجوى عبد الحميد حول الطب الشعبى لقبائل البشارية  
٢٠٠٣  :  

  أطروحة أسماء بربرى حول توظيف المثلث فى التراث النوبى  
 أطروحة  مادلين رياض حول استلهام الزخرف النوبى لمكمالت الملبس  

  



  

   اإلطار النوعى
ام     سجلت الدراسا ة االهتم دمتها حرآ ت الميدانية مؤشرات مهمة فى اإلطار النوعى يأتي في مق

، ) من مجموع الدارسات % ٣٠أطروحة مثلت  ٢٨( األآاديمى من خالل األطروحات األآاديمية 
ام     ن ع رة م ي الفت دة      (  ١٩٧٣ف ة الجدي ول النوب د ح يد حام ة الس ام  ) أطروح ى ع (  ٢٠٠٣حت

ين   ) تلهام الزخرف النوبي أطروحة مادلين رياض حول اس بمعدل أطروحة آل عام على مدى ثالث
اديمى فى المحافظات األخرى            ة البحث األآ ا قورنت بحرآ دة ، إذا م د  . عامًا ، وهي نسبة جي وق

ساهمت جامعات القاهرة واإلسكندرية وعين شمس وأآاديمية الفنون في اإلشراف العلمي على هذه 
ات  بة  ١٢( األطروح ة بنس ات % ٤٣أطروح وع األطروح ن مجم ين ) م رواح ب دل يت بمع

ام       ة ، بأقس ل جامع ات لك ع أطروح ى أرب روحتين إل ا   : أط اع والجغرافي ا واالجتم األنثروبولوجي
ر في   . والموسيقى والنقد والبالية والفنون الشعبية  أما جامعة حلوان فقد آان لها الدور الرئيس األآب

غ      ث بل ات حي ى األطروح ي عل راف العلم ا    اإلش رفت عليه ي أش ات الت وع األطروح  ١٦( مجم
بة  ة بنس وع األطروحات %  ٥٧أطروح ن مجم ات  ) . م ة آلي ي مقدم ة ف ة الفني ة التربي أتي آلي وت

ة      ور المنطق ي اهتمت ببحث ودراسة فولكل ة الت ة  ) أطروحات   ٩( الجامع ام الكلي غ اهتم د بل ، وق
ة، أن شر  عبي والحرف بصفة عام كيل الش ون التش ة فن ة بدراس غال الفني م األش اء قس ى إنش عت ف

ون  ) أطروحات  ٤( والتراث الشعبى بها ، ثم تأتى آلية الفنون التطبيقية في المرتبة الثانية  ، ثم الفن
ة  ان ( الجميل يقية ) أطروحت ة الموس دة ( ، و التربي ة واح دوريات  ) .أطروح اث ال ا أبح أم

( بحثًا منشورًا   ٣٩ي ، والذى مثلت وحدها والمؤتمرات فقد شكلت النسبة األعلى في اإلطار النوع
د       ) من مجموع دراسات أسوان % ٤٢ ون الشعبية ق ة الفن ى أن مجل ا إل ، ويشير الرصد النوعى هن

ة   وان والنوب ور أس ي اهتمت بفولكل ي نشر الدراسات الت م ف دور مه اهمت ب ل  ١٨( س ة تمث دراس
ل  % ٤٦ ة    من مجموع   % ٢٠من أبحاث الدوريات والمؤتمرات وتمث د  ) . دراسات أسوان عام فق

ة ، و خصصت عددها األول      ور النوب اير  ( شارآت المجلة منذ إنشائها في رصد وتوثيق فولوآل ين
ام  )  ١٩٦٥ اودت االهتم ا وع ة ، آم داد التالي ى اإلع ا ف ام به د االهتم ة ، وامت ة النوب لبحث ودراس

رة أخر   ة م ودة المجل د ع وان بع ة حول أس ام بنشر الدراسات الميداني ى .  ١٩٨٧ع ا إل وإذا انتقلن
ور   الكتب المنشورة ، فأنها تمثل هى األخرى رقمًا قياسيًا فى إطار الدراسات المتخصصة فى فولكل

اب  ى شكل آت ا ، والمنشورة ف ة بعينه دد الكتب المنشورة . منطق غ ع ًا متخصصًا ،  ٢١إذا بل آتاب
د ساهمت دور النشر ا   . من دراسات أسوان  % ٢٣شكلت نسبة  ذه الكتب      وق ة فى إخراج ه لمختلف

ى جانب دار         ارف ، إل اب ودار المع ة للكت ة المصرية العام للوجود ، ومنها دور نشر آبرى آالهيئ
ة      ات االجتماعي وث والدراس ز البح و ، ومرآ ة واألنجل ة الجامعي ى   . المعرف ذى ينبغ دور ال ا ال أم

ا     ن خالله ر م ى ُنش ة الت ل الدوري و السالس ا ، فه ه هن ارة إلي ى   اإلش ات متخصصة ف ر دراس عش
ع    فولكور بأسوان ، يأتى فى مقدمتها سلسلة ثقافتنا الشعبية التى نشرت خمس دراسات متنوعة وتتب
ق بمشروع   م التوثي ة ، قس ة لقصور الثقاف ة العام ة بالهيئ اعى للتنمي لة الصندوق االجتم ذه السلس ه

ات    –الجهة  توظيف األنشطة الثقافية بأسوان ، وهذا النشاط الذى نقدمة تلك ة اإلمكاني رغم محدودي
د نشرت عامى          – م   ١٩٩٨و  ١٩٩٧يحتاج إلى دعم لالستمرار ، حيث أن الدراسات الخمس ق ث

ر  ن النش ت ع ة    . توقف لة المكتب ى سلس ة ، فه ور المنطق ى اهتمت بفولكل ل األخرى الت ا السالس أم
ى         ون الشعبية والحل ا  . الثقافية التى نشرت دراستين حول الفن ا أع ة الدراسات    آم لة مكتب دت سلس



  

ة    عبية النوبي اء الش ول األزي ادم ح عد الخ اب س ر آت عبي نش اب  . الش ى آت رة فه لة األخي ا السلس أم
ة     : الجمهورية الذى نشر آتاب عز الدين إسماعيل  ًا فى النوب ذى    .عشرون يوم ر ال والجانب األخي

م تشهد     نود التنويه له فى هذا اإلطار هو أنه رغم آثرة وتنوع الدراسات  ور أسوان ، فل حول فولكل
ؤتمرات    اث م اءت أبح ة ، إذ ج ور المنطق ى فولكل ًا ف ًا متخصص ؤتمرُا علمي ة م ة البحثي  ٥(الحرآ

ا  ) أبحاث  عبية واألنثروبولوجي ة الش ور والثقاف ول الفولكل ؤتمرات ح ى الم تقلة ف آموضوعات مس
  :وقد جاء اإلطار النوعى على النحو التالى . عامة 

  أطروحات ١١      آتوراةأطروحات الد 
 أطروحات ١٧      أطروحات الماجستير 
 أبحاث ٣٩    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
  تقرير ١          تقارير 
  آتب ٢١          الكتب 
 نصوص ٣        نصوص  

  

  نتائج واستخالصات 
ث        )١ ى بح ًا ف ًا مهم د جانب ادات والتقالي عبية والع دات الش ة بالمعتق ات المهتم كلت الدراس ش

عامة ، وتعد دراسة محمد الجوهرى حول مظاهر التغير فى غرب    فولكلور أسوان بصفة
  .أسوان مدخًال لبحث فولكلور المنطقة فى العديـد من الموضوعات 

اك حاجة لجمع            )٢ ان هن ات الشعبية ف ى موضوع الحكاي رغم ترآز بحث األدب الشعبى عل
م تسد    ة ل نقص فى    شامل لحكايات أسوان وتوثيقها ، إذ أن الدراسات والنصوص المتفرق ال

  .هذا المجال 
يم ، ومن     )٣ ن النم لم تشهد موضوعات األدب الشعبى األخرى سوى دارستين فى األمثال وف

 .ثم فان هناك حاجة ملحة للتخطيط لجميع األدب الشعبى فى المنطقة وتوثيقه ونشره 
ارة          )٤ ور أسوان ، وبخاصة فى مجال العم ى بحث فولكل غلبيت دراسات الفنون الشعبية عل

ام    الشعبي ة من االهتم ة والحرف ، أما فنون الموسيقى والرقص فقد جائت فى المرتبة الثاني
  .البحثى 

ة فى       )٥ ا اهتمامات أآاديمي ر ، قلته ارتبطت فترة الستينات بدراسة فولكلور النوبة قبل التهجي
  . ٢١بحث المنطقة منذ السبعينات حتى بلغت زروتها فى التسعينات ومطلع ق

دوريات  )٦ اث ال كلت أبح ا  ش وعى ، تليه ار الن ى اإلط ى ف بة األعل ؤتمرات النس والم
 .األطروحات األآاديمية ، ثم الكتب المنشورة 

وان    )٧ ة حل د جامع ة     –تع ة خاص ة الفني ة التربي ث     –آلي ًا ببح ات اهتمام ر الجامع ن أآث م
 .فولكلور أسوان 

  .األنحتى  ١٩٦٥ساهمت مجلة الفنون الشعبية فى توثيق ونشر فولكلور أسوان منذ عام  )٨
م يسهم            )٩ ون الشعبية ، ل الى للفن د الع ان المعه ة ، ف وع األطروحات األآاديمي رغم آثرة وتن

بالقدر المنتظر منه فى هذه األطروحات ، حيث شارك فى األشراف العلمى على أطروحة  
ة       ) الرقص الشعبى والتدوين لسمير جابر ( واحدة  اطق ثقافي آانت أسوان ضمن ثالث من

 .يدانى بها فى إطار الجمع الم



  

آشفت ترجمة آتاب جون آنيدى عن اهتمام علمى مهم حول بحث المنطقة ، والذى ُنشر   )١٠
  .بلغات أجنبية ، ومن ثم فهناك حاجة ومطلب ملح لدعم ترجمة مثل هذه الدراسات



  ) دراسة ٤٠(مطـــــــروح 
  عام -مطروح 

قسم الفلسفة  -جامعة الفاتح، آلية التربية[الحكمة  -.مـالمـح شخصيـة المـرأة البدوية. حكمت أبو زيد  
 .٣٠٠-٢٨٣ص -).١٩٧٦أآتوبر (١، ع١س -].واالجتماع

 - .ص ٢٠٠ -. ١٩٩١القاهرة ،  -.إشراف علياء شكرى ، ماجدة عز / الرقص الشعبى والتدوين .  سمير جابر  
 . أآاديمية الفنون ، المعهد العالي للفنون الشعبية  -) ماجستير(أطروحة 

 –. مج  ٢ –.  ٢٠٠٠الهيئة العامة لقصور الثقافة ، : القاهرة  –. الشعر البدوي فى مصر . صالح حسين الراوى 
معة القاهرة، آلية اآلداب، قسم جا -)دآتوراه(أصًال أطروحة  –) . ٤٨،  ٤٧سلسلة مكتبة الدراسات الشعبية ، (

   ١٩٨٧اللغة العربية 
 -) . ١٩٧٠مارس( ١٢، ع٤س -.الفنون الشعبية  -.الساحل الشمالي الغربي وتراثه الشعبي .  عثمان خيرت 

 .  ٢٣-١٤ص
أثر برنامج تجريبى مقترح مبنى على األلحان الشعبية فى مطروح لتعليم المبتدئين . على حميدة عبد الغنى عمر 

 المعهد العالى للموسيقى العربية –أآاديمية الفنون  –) دآتوراه(أطروحة  -. ١٩٩٩القاهرة ،  –. ى آلة العود عل
.  
/ خطوات الرقص الشعبى وتوظيف ما يتالءم في الموضوعات الدالكروزية . آاميليا محمود جمال الدين أحمد  

) ماجستير(أطروحة  -.ص ١٥٢ -. ١٩٩٢هرة ، القا -.إشراف نادية عبد الجليل الدمرداش ، فاتن بهيج جبران 
 جامعة حلوان ، آلية التربية الموسيقية ، قسم دراسات موسيقية تربوية  -
دراسة أنثروبولوجية فى التراث الشعبى لقبائل أوالد على : المجنى عليه والقضاء العرفى .  محمد عبده محجوب 

 .٣١-١٩ص  -).١٩٩٣أبريل (٣٠، ع٨س -.المأثورات الشعبية -.بالصحراء الغربية المصرية
رؤية تحليلية للتراث الشعبي بالصحراء : قانون العقوبات والتصالح في قبائل أوالد علي .  محمد عبده محجوب 

 ٢٢-١٧الملتقى القومي للفنون الشعبية ؛ الفنون الشعبية وثقافة المستقبل، : في  -. ٣٩- ١، ص٤مج -.الغربية
      .١٩٩٤لس األعلى للثقافة، المج: القاهرة  -. ١٩٩٤ديسمبر 

مثال من قبائل أوالد على فى (مدخل سوسيوأنثروبولوجى فى دراسة القضاء البدوى .  محمد عبده محجوب 
ندوة البداوة فى الوطن  - .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية، : بغداد -).الصحراء الغربية المصرية

  .ص٨٥ - .لعلوم العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة وا
إشراف فاروق أحمد مصطفى ، وسوسن / التعبيرات الحرآية وأهميتها فى التراث الشعبى.  مرفت حسن برعى 

جامعة اإلسكندرية، آلية اآلداب ، قسم  - ) ماجستير(أطروحة -.ص٢٥٢ -.١٩٩٤اإلسكندرية،  -.عبد المنعم
 . األنثروبولوجيا

الفنون  -.لمسكن عند البدو الرحل في الساحل الشمالي الغربي لمصر دراسة لنمط ا: البيت العربي .  وداد حامد 
   . ١٠٣-٩٤ص - ) .١٩٩٢سبتمبر ( ٣٧ع - .الشعبية 

  الحمام
زينة المرأة المصرية عند بدو الساحل الشمالي الغربي وجوانبها االقتصادية والجمالية .  ثريا إبراهيم علي 

أطروحة  -.ص ٤٨٠ -. ١٩٩٧القاهرة،  -.لعزيز دسوقي إشراف صفوت آمال، علياء شكري، عبد ا/ والنفعية 
    . أآاديمية الفنون ، المعهد العالي للفنون الشعبية - ) دآتوراه ( 

 -.دراسة أنثروبولوجية اجتماعية عن المرأة فى منطقة الحمام بالصحراء الغربية .  خيرية أنور مصطفى أبو زيد 
   .ص٢٥٣ -. ١٩٦٩مطبعة اإلسكندرية، : اإلسكندرية 

دراسة أنثروبولوجية فى منطقة : المرأة والتنشئة االجتماعية فى المجتمعات البدوية. سهير حسين الدمنهورى 
 -.١٩٩٠اإلسكندرية،  -.إشراف فاروق أحمد مصطفى ، أحمد أبو زيد / الحمام بالصحراء الغربية المصرية

  .آلية اآلداب، قسم االجتماع - جامعة اإلسكندرية  -) ماجستير(أطروحة 



دراسة مقارنة فى جنوب سيناء والساحل : األنوثة والذآورة فى الثقافة البدوية . سهير حسين الدمنهورى 
جامعة  –) دآتوراه(أطروحة  - .ص ٣٠٧ - . ٢٠٠٠بنى سويف،  -.إشراف عليه حسين / الشمالى الغربى

  . ، آلية اآلداب، قسم االجتماع)فرع بنى سويف(القاهرة 
  سيوة 

للعادات الغذائية والتنمية الغذائية للجماعات فى  واحة سيوة وثالث مدن ساحلية بالصحراء  مسح. أحمد الزيات 
  .١٣٠-١٢٧ص  -).١٩٦٨(٢، ع٥مج -.المجلة االجتماعية القومية -.الغربية

هيئة اآلثار : القاهرة  -.ترجمة جاب اهللا علي جاب اهللا / المجلد األول واحة سيوة : واحات مصر .  أحمد فخري 
 –سلسلة الثقافة األثرية والتاريخية . نحو وعي حضاري معاصر (  -.ص ٢٩٠ -[  . ١٩٩٣] رية ، المص

  ) .  ٢٠مشروع المائة آتاب ؛ 
 ١٩٩٣أآتوبر (  ٣٦، ع٩س -.المأثورات الشعبية  -.الرداء التقليدي للمرأة في واحة سيوة .  جودت عبد الحميد 

    ٤٩-١٩ص - ) .
 ٢٦-١ص -.كلور التطبيقي بين تجارب من النوبة القديمة ومستقبل واحة سيوة الفول. جودت عبد الحميد يوسف  
 - . ١٩٩٤ديسمبر  ٢٢-١٧ -. ١ج -.الفنون الشعبية وثقافة المستقبل : الملتقى القومي للفنون الشعبية : في  -.

 - ).١٩٩٦مارس  –يناير (٥٠ع - .الفنون الشعبية: ُنشرت أيضًا فى ( -.١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة 
    .١٢٤-١٠١ص

  . ١٢٧-١١٦ص -).١٩٦٥ابريل (٢، ع ١س -.الفنون الشعبية -.أغانى سيوه .سمير نجيب  
، ٧س -.الحـداثة -.االحتفـاالت الدينيـة واالجتماعية فى واحة سيوة وقارة أم الصـغير. سوزان السعيد يوسف  

  . ١٦٨-١٤٥ص - ).٢٠٠٠ربيع (٤٧، ع٢٤مج
دراسة النسيج في واحة سيوة واالستفادة بأنماطه في تصميم أقمشة المفروشات .  سوزان محمد حسن جعفر 

أطروحة  -.ص ١٨٣ -. ١٩٨٥القاهرة،  -.إشراف حماد عبد اهللا حماد ، إبراهيم عبد الباقي إبراهيم / المعاصر 
     .جامعة حلوان، آلية الفنون التطبيقية، قسم منسوجات –) ماجستير (
 ١٢٨-١٢٥ص -) .١٩٨٨مارس  -فبراير -يناير(  ٢٢ع -.الفنون الشعبية  -.أفراح سيوة .  سوسن عامر 
) . ٢٠٠٢أبريل( ٢، ج ٣ع –. الثقافة الشعبية  -. ١١٩٦ -١١٧٨ص –. السياحة فى سيوة . شوقى عبد القوى  

  )جامعة المنصورة –تصدر عن المرآز الحضارى لعلوم اإلنسان والتراث الشعبى بكلية اآلداب ( –
ترجمها عن األلمانية جمال عبد الرحيم؛ مراجعة وتقديم سمحة أمين / واحة سيوة وموسيقاها .  يتشيفر ، بريج 

جامعة  –) دآتوراه ( أصًال أطروحة  -.ص ٢٥٥ -. ١٩٩٨المجلس األعلى للثقافة ، : القاهرة  -.الخولي 
    .  فربدريش فيلهلم ببرلين ، آلية اآلداب

 ٣٥ص  –) . ١٩٩٦مارس  –يناير ( ٥٠ع  –. الفنون الشعبية  -.البكماء األرملة : غولة سيوة .  صابر العادلى 
– ٤١  .  
أطروحة  - . ٢٠٠٢القاهرة ،  –. إشراف مديحة حسن / الرقصات الشعبية فى واحة سيوة . صفوت محمد فتحى 

  .المعهد العالى للباليه  –أآاديمية الفنون  –) ماجستير(
  . ١٣٢-١٢٨ص -) .١٩٦٥أبريل (  ٢، ع١س -.لفنــون الشعبيــة ا -.الزي والزينة في سيوة .  عثمان خيرت 
 –. أثر مشروعات التنمية على البناء االجتماعى التقليدى فى واحة سيوة .  علية عبد العظيم سليمان محمد 

جامعة عين شمس ، معهد البحوث والدراسات البيئية  –) ماجستير(أطروحة  –. ص ٤٥٧ –.  ١٩٩٦القاهرة ، 
  )٨-٢٠٠مس(إنسانية  ، قسم علوم

 -. ١٩٩٠ -.إشراف محمد حافظ دياب / دراسة فى واحة سيوة : الزينة ونسق المعتقد .  ليلى على بخيت عبد اهللا 
  .، قسم االجتماع )بنها(جامعة الزقازيق، آلية اآلداب  - ) .ماجستير(أطروحة  -.ص ٢٩١

إشراف إنصاف / ة في الزي في واحة سيوة العوامل البيئية واالجتماعية المؤثر.  ماجدة محمد ماضى محمود 
جامعة حلوان، آلية االقتصاد  –) ماجستير(أطروحة  -. ١٩٨٣القاهرة،  - .حسن نصر، محمد الجوهري 
  . المنزلي، قسم المالبس والنسيج 

نها دراسة األزياء الشعبية بواحات مصر الغربية جماليًا ونفعيًا وإمكان االستفادة م.  ماجدة محمد ماضي محمود 
 -. ١٩٨٩القاهرة،   -.إشراف فوزية حسين مصطفى ، حماد عبد اهللا حماد / في ابتكار زي وطني معاصر 

 .جامعة حلوان، آلية االقتصاد المنزلي ، قسم المالبس والنسيج –) دآتوراه(أطروحة  -.ص ٢٣٠
بعض العناصر الشعبية  دراسة تطبيقية على: أرشفة المادة الفولكلورية باستخدام الحاسب اآللى. مصطفى جاد 

- )دآتوراه(أطروحة  -.ص٣٥٠ -.١٩٩٩القاهرة، -.إشراف علياء شكرى، أسعد نديم، جون مارتان/ بواحة سيوة
          . أآاديمية الفنون ، المعهد العالى للفنون الشعبية



  جارة أم الصغير -سيوة 
  ١١٤-١١١ص -).١٩٧٠ية يون(١٣، ع٤س -.الفنون الشعبية -.، قـارة أم صغيرجودت عبد الحميد يوسف  
: القاهرة  –.  ١ط –. دراسات نظرية وميدانية : المجتمعات الصحراوية فى الوطن العربى . نبيل صبحى حنا  

  ص ٤١٢ -.١٩٨٤دار المعارف ، 
  مرسى مطروح 

، ٣س -.الفنون الشعبية  -.مشروع إنشاء بيت للفنون الشعبية في مرسى مطروح .  جودت عبد الحميد يوسف 
  .   ١١٣ص -) . ١٩٦٩نيه يو(  ٩ع
إشراف ممدوح " / مرسى مطروح"فنون البيئة الصحراوية وتطبيقها فى عمل جدارى . على صالح عزوز  

جامعة حلوان ، آلية الفنون الجميلة ، قسم  –) ماجستير(أطروحة  -. ٢٠٠٢القاهرة،  -.ص  ٢٢٨ –. عمار 
    . التصوير ، شعبة الجدارى

دراسة أنثروبولوجية على إحدى المجتمعات : لتغير الثقافى فى مجتمع هامشى ديناميات ا.  نبيل صبحى حنا 
أطروحة  - .ص ٤٠٨ -. ١٩٧٣القاهرة،  - .إشراف أحمد الخشاب ، ومحمد الجوهرى / المحلية بمرسى مطروح

  . جامعة القاهرة، آلية اآلداب، قسم االجتماع –) ماجستير(
 –. إشراف عصمت يحى / دراسة تحليلية تطبيقية : مطروح  رقصة الحجالة فى مرسى. وفاء على عبد الحميد  

  أآاديمية الفنون ، المعهد العالى للباليه ، قسم طرق تدريس –) ماجستير(أطروحة  -. ٢٠٠٣القاهرة ، 
  القصر -مرسى مطروح 

جية دراسة أنثروبولو: الثقافة الشعبية وأثرها على التنشئة االجتماعية للطفل. حنان محمد مصطفى عليوة  
جامعة  -) ماجستير(أطروحة  -.ص٢٢٣ -.١٩٩٤اإلسكندرية،  -.إشراف فاروق أحمد مصطفى/ مقارنة

    .اإلسكندرية، آلية اآلداب، قسم األنثروبولوجيا

  اإلطار الجغرافى 
ذى            يوة ال دمتها مرآزس أتى فى مق ة مراآز رئيسية ي تناول اإلطار الجغرافى بمحافظة مطروح ثالث

ات  ه نصف دراس ًا تناولت ول  ١٩(مطروح تقريب ة ح يف ،  : دراس ة ، واألرش ة عام ور الواح فولكل
ة ،       عبية ، والزين اء الش ام ، واألزي االت ، والطع زواج ، واالحتف ادات ال ى ، وع ور التطبيق والفولكل

رقص الشعبى     ان نصيبه       ) . والموسيقى ، والحرف ، وال م مرآز مرسى مطروح فك دراسات   ٥(ث
ول  ون الصحراوية : ح ة الفن ة ، ورقصة الحجال ئة االجتماعي افى ، والتنش ر الثق رًا ) . ، والتغي وأخي

ام   دها    : دراسات حول    ٤(مرآز الحم ا وتقالي ا وعاداته رأة وزينته ا الدراسات التى تناولت     ) . الم أم
القضاء العرفى   : دراسة فى موضوعات    ١١المحافظة بوجه عام دون تحديد لمرآز بعينه فقد بلغت 

  .ة ، والشعر ، والرقص الشعبى ، والموسيقى ، والعمارة ، وشخصية المرأ
  اإلطار الموضوعى

  شهدت منطقة مطروح اهتمامًا ميدانيًا وبحثيًا في جمع وتحليل المادة  الفولكلورية 
في عدة موضوعات ، غير أن االهتمام األآبر آان مرآزًا في مجالي العادات والتقاليد والفنون 

مامًا أية دراسات متخصصة في مجال المعتقدات الشعبية ، ولم تظهر الشعبية، علي حين اختفت ت
سوي أطروحة واحدة في مجال األدب الشعبي حول الشعر البدوى ، آما أدت الزيادة النسبية في 
عدد الدراسات إلي ظهور عدة أبحاث ترصد فولكلور المنطقة عامة ، إلي جانب الدراسات 

ونشير إلي هنا  أن مجلة .لور التطبيقى ومتاحف الفولكلور المرتبطة بأرشيف الفولكلور والفولك
ملفًا حول واحة  ١٩٦٠الفنون الشعبية المصرية قد خصصت داخل العدد الثاني منها الصادر عام 

سيوة ،اشتمل علي عدة دراسات تاريخية وجغرافية وأثرية وفولكلورية حول  المنطقة ، وقد 
من هذا الملف ، وقد جاء اإلطار الموضوعي لدراسات  رصدنا ما يتعلق بالناحية الفولكلورية 

  : مطروح علي النحو التالي 
  :الفولكلور عام 



ارتبطت األبحاث الميدانية التي تناولت فولكلور مطروح عامة بدراستين تنتميان إلي فترة   
الدراسة . الستينات  ، وإن آانت البيانات الببليوجرافية تشير إلي نشر المادة في مطلع السبعينات

، رصد فيها المؤلف ) ١٩٧٠(األولى لعثمان خيرت حول الساحل الشمالي الغربي وتراثه الشعبي 
أصول القبائل ، الخيام البدوية أو : العديد من المظاهر والعناصر الفولكلورية في المنطقة ، مثل 

غنام ، وأزياء بيت العرب ومكوناته ، والزراعة ، وحفالت الزواج واألغانى والرقص ، وتربية األ
الرجال ، والنساء وزينتهن ، والحرف الشعبية المرتبطة بالكليم وجز الصوف والنول اليدوى 

والدراسة الثانية هي آتاب أحمد فخري حول واحة سيوة الذي يشير في المقدمة إلي إنتهائة من .
يًا وتاريخيا ، وقد رصد عشرات الموضوعات حول المنطقة جغرافًيًا وأثر ١٩٦٤جمع المادة عام 

غير أن الجانب الذي يهم البحث الفولكلوري في الكتاب هو ما تعرض فيه المؤلف للغة أهل واحة 
سيوة ومخطوطة سيوة التي تحكى عادتها وتقاليدها ، ثم المأثورات المرتبطة بجماعة الزقالة 

اة ، والمأثورات وأخالق أهل الواحة ، والمالبس وأدوات الزينة ، وعادات الميالد والزواج والوف
أما الدراسات التي . ، آما رصد المواسم واألعياد فى المنطقة ) غولة سيوة (المرتبطة بالمطلقة 

  : تناولت متخضصة فرعية داخل أبحاث الفولكلور العامة ، فقد جاءت علي النحو التالي 
  أرشيف الفولكلور 

لفولكلورية بالمنطقة ، وهي دراسة واحدة تناول صاحبها موضوع األرشيف وتوثيق المادة ا  
دراسة تطبيقية : أطروحة مصطفي جاد حول أرشفة المادة الفولكلورية باستخدام الحاسب اآللي 

، وقدم الباحث منهجًا متكامًال في توثيق المادة ) ١٩٩٩(علي بعض العناصر الشعبية بواحة  سيوة 
الوسائط الفلكلورية المتعددة (وإعدادها في قواعد معلومات ، وعرض للعناصر المكونة لألرشيف 

. آما عرض للتجربة الفرنسية في التوثيق ) الفيديو  -الصوت  -الصور  -النص المدون : وهي 
وانتخب الباحث أربع مواد ممثلة لموضوعات الفولكلور من ناحية وممثلة للوسائط المتعددة من 

واحتفالية السياحة آنموذج  عادات الزواج آنموذج للعادات والتقاليد ،: ناحية أخرى ، وهي 
للمعتقدات الشعبية واالحتفاالت ، واأللغاز الشعبية آنموذج لألدب الشعبى ،  واأللعاب الشعبية 
آنموذج للفنون الشعبية ، وقد قام الباحث بجمع مادته من واحة سيوة بمنطقتى جارة أم الصغير 

  .ومدينة سيوة 
  الفولكلور التطبيقي 

تطبيقي تبرز تجربتان في مجال فنون التشكيل الشعبية ، التجربة االولي في مجال الفولكلور ال  
لجودت عبد الحميد يوسف حول الفولكلور التطبيقي بين تجارب من النوبة القديمة ، ومستقبل واحة 

وبخاصة في مجال األزياء الشعبية ، حيث عرض للتغيرات التي حدثت للواحة ) . ١٩٩٤(سيوة 
لية بكافة وسائل التصوير الفوتوغرافي المتاحة ، تنتهي بإعداد أرشيف ويقترح عمل دراسة تسجي

تسجيلي آامل بالصور الملونة وبالرسوم ، يمكن أن يكون مرجعًا للواحة في استمرار إنتاج أزيائها 
آما يدعو الكاتب في نهاية . التقليدية المتميزة بتصميماتها المتوارثة والعودة بها إلي ما آانت عليه

إلي أهمية تدريس مادة الفولكلور التطبيقى في الكليات والمعاهد الفنية وأآاديمية الفنون  المقال
أما التجربة الثانية في الفولكلور التطبيقي  فهي لصالح . باالستعانة بالمتخصصين في هذا المجال 

يقها عزوز ، الذي اهتم بالتشكيل الجدارى من خالل أطروحته حول فنون البيئة الصحراوية وتطب
  .، وارتبطت مادته الميدانية بمنطقة مرسي مطروح ) ٢٠٠٢(في عمل جدارى 

  :متاحف الفولكلور 
اقترح جودت عبد الحميد يوسف من خالل مقاله حول مشروع  إنشاء بيت للفنون الشعبية في   

األزياء الشعبية : إنشاء متحف فولكلوري يضم الثقافة الشعبية ، مثل ) ١٩٦٩(مرسي مطروح 
لي الخاصة بالحياة اليومية والعمل والمناسبات ، آما يتضمن مجموعة من المصنوعات والح



للمنطقة آالفخار والصناعات الخوصية ، ونماذج من األدوات المنزلية  األخرى ، واآلالت 
الموسيقية الشعبية التي أوشكت علي االختفاء ، آما اقترح أن يضم المتحف مجموعة من الصور 

ف جوانب الطبيعة والحياة والفنون الشعبية آالعمارة والرقص إلى جانب تضمن التسجيلية لمختل
  .االقتراح إنشاء مرآزًا لبيع التذآارات الشعبية 

  :العادات والتقاليد 
تنوع االهتمام ببحث عادات وتقاليد منطقة مطروح في عدة موضوعات مباشرة في البحث   

ت وعادات الطعام والمرأة والقضاء العرقي ، غير الفولكلوري ، آعادات دورة الحياة واالحتفاال
إننا نعرض هنا ألربع دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية ، تشكل في مجملها مصدرًا لبحث 
موضوع العادات والتقاليد في المنطقة ، الدراسة األولى هي أطروحة نبيل صبحي حنا حول 

بولوجية علي إحدى المجتمعات المحلية دراسة أنثرو: ديناميات التغير الثقافي في مجتمع هامشي 
، رصد فيها ديناميات الثقافة الهامشية ومدي قابلية أو معارضة هذه ) ١٩٧٣(بمرسي مطروح 

الثقافة الهامشية لتمثل أنماط الثقافة األساسية في مجتمع مطروح ، آما تناول نظرية اإلنسان 
لدراسة وطبيعته وأسسه والعوامل الهامشى ، والموقف الهامشى والتغير الثقافى فى مناطق ا

أما الدراسة الثانية لنبيل صبحي أيضا فهى . المؤدية إليه ، وأثر هذا التغير علي الثقافة الهامشية 
، قدم ) ١٩٨٤(دراسات نظرية وميدانية : آتابة حول المجتمعات الصحراوية في الوطن  العربي 

ة لدي قبائل أوالد علي ، وما يشير إليه ويتعلق بواقع فيه تحليًال لما تدل عليه العناصر الثقافية السائد
آما قدم من خالل أبواب الكتاب رصدًا لثقافة مجتمع جارة أم الصغيرة وعاداتها . الجماعة 

والدراسة الثالثة لعلية عبد العظيم التي اهتمت أيضا بعناصر التغير . وتقاليدها وعناصر التغير بها 
وعات التنمية علي البناء االجتماعي التقليدي في واحة سيوة من خالل أطروحتها حول أثر مشر

،رصدت فيها الباحثة عدة موضوعات ذات الصلة ببحث العادات والتقاليد وفولكلور ) ١٩٩٦(
المنطقة عامة ، آأدوات العمل  الزراعي ، والصناعات التقليدية ، والبناء القبلي والعائلي لمجتمع 

ظيم السياسي التقليدية ، آي تناولت الثقافة المادية والالمادية لمجتمع سيوة ، والقانون العرفي والتن
البحث ، وخلصت إلى وجود تغير في الواقع االيكولوجي من خالل االندماج والشعور باألمن ، 

أما الدراسة الرابعة فى هذا . وزيادة الوجود الشرعي للدولة ، واالنتماء ، وتقلص دور شيخ القبيلة
دراسة مقارنة :روحة سهير الدمنهوري حول األنوثة والذآورة في الثقافة البدوية اإلطار فهى أط

، وتدور حول النوع في الثقافة البدوية متناولة )٢٠٠٠(في جنوب سيناء والساحل الشمالي الغربي
في ذلك االختالفات الثقافية واالجتماعية والنفسية والبيولوجية ، وأثر ذلك علي السلوك والدور 

أن مفاهيم األنوثة : نة لكل من الذآر واألنثى ، وخلصت إلي العديد من النتائج ، من أهمها والمكا
والذآورة تتضح منذ الصغر في مجتمعي الدراسة من خالل الرموز والمعاني واأللفاظ واإلشارات 
 ، ومنذ الوالدة في تحديد نوع المولود ، ثم تحديد المالبس ، والدخول في تبعات مرحلة البلوغ

آما آشفت الدراسة مشارآة الذآور في أداء األدوار المنزلية داخل المنزل ، . واألنشطة المختلفة 
حيث يسود نمط األسرة النووية ، بعكس الحال ) نوبيع (في حالة عدم وجود إناث خاصة في منطقة 

عادات أما الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالنواحي الشعبية في بحث ال) . الحمام(في منطقة 
  :والتقاليد ، فقد جاءت علي النحو التالي 

  عادات دورة الحياة 
ارتبط بحث عادات دورة الحياة في المنطقة بثالث دراسات في منطقتي مرسي مطروح   

، رصدت فيها عادات دورة ) ١٩٨٨(وواحة سيوة ، األولي لسوسن عامر بعنوان أفراح سيوة 
واج وما يرتبط بها من ممارسات في الزفاف واستعداد الحياة عامة من خالل تناولها لعادات الز

العروسين وليلة الدخلة والصباحية والغناء والرقص المرتبط بتلك الممارسة ، ثم رصدت عادات 



السبوع وارتباطها بالحناء ومعتقدات بإطالة عمر الوليد ، ثم عادات الوفاة وبخاصة ما يرتبط بموت 
التي تعرض لها صابر العادلى في دراسة  -ملة لقب الغولة الزوج ، حيث يطلق علي الزوجة األر

آما رصدت الدراسة أيضا بعض الموضوعات الخاصة بالحلي واألزياء سنشير إليها في  –مستقلة 
مكانها من هذا العرض أما الدراسة الثانية فهي أطروحة حنان عليوة حول الثقافة الشعبية وأثرها 

، رصدت فيها أثر الثقافة الشعبية في التنشئة من منظور ) ١٩٩٤(على التنشئة االجتماعية للطفل 
دينامى ، في مجتمعين أحدهما بدوى وهو مدينة القصر بمطروح ، واآلخر قروى وهو ريف مدينة 

الميالد : واستعرضت العادات والتقاليد الشعبية المرتبطة بميالد الطفل . المطرية بمحافظة الدقهلية 
الختان ، حتى مراحل الطفولة المتأخرة  –الفطام  –التسنين  –السبوع  –تسمية ال –العناية بالوليد  –

والدراسة الثالثة لصابر . ، ثم تناولت أثر الحكاية الشعبية في التنشئة وتكوين شخصية الطفل 
التي تناولت عرض فيها سوسن عامر أيضا حيث يعرض ) ١٩٩٦(العادلي حول غولة سيوة 
ملة فى واحة سيوة ، حيث يطلق السيويون على األرملة اسم الغولة ، الكاتب لموضوع حداد األر

ويكشف عن العقائد المستترة الكائنة وراء حداد األرملة الغولة ، وأصل العادة ومنشؤها ، آما 
سجل بالتفصيل طقوس الحداد وارتباطها بالمعتقدات الشعبية ، وخلص إلى أن السويين متبنون 

الميت ، وبالطبع فهم ال يعرفون منشأ العادة وأصلها ، وال حتى الزنوج لتقاليد زنجية أصلها خوف 
أنفسهم ممارسو العادة ، ومن ثم لم يجدوا سبيًال إلى استمرارها سوى بإسقاط معتقداتهم األصلية 

معقد ولكن  –آما يشير الباحث  –عليها آخوف الجن والغيالن وخوف الحسد ، فهذا المزج المرآب 
  . عن جذوره من السهل الكشف 

  :االحتفاالت الشعبية 
تناول موضوع االحتفاالت الشعبية فى مطروح بحثين فقط رآز أصحابهما على واحة سيوة   

ميدانيًا ، البحث األول لسوزان السعيد حول االحتفاالت الدينية واالجتماعية فى واحة سيوة وجارة 
وعيد الملوك . ديمة مثل مولد اآللة آمون االحتفاالت الدينية الق: ، تناولت فيه ) ٢٠٠٠(أم الصغير 

المستمد من الرومان واحتفاالت الطرق الصوفية ثم االحتفاالت بذهاب الحجاج وعودتهم االحتفال 
  وأخيرًا. بمولد سيدى سليمان ، واألولياء بقارة أم الصغير 

ية آما رصدت الباحثة االحتفاالت االجتماع. االحتفال عند آسوف الشمس وخسوف القمر 
 -احتفاالت األطفال وألعابهم  –االحتفال بميالد الطفل .. احتفاالت الزواج : والمتمثلة فى 

أما البحث الثانى فهو لشوقى عبد القوى حول . استقبال ووداع الضيوف بقرية قارة أم الصغير 
ة ، رصد فيه تلك االحتفالية المرتبطة بالطريقة المدني)  ٢٠٠٢(احتفالية السياحة فى سيوة 

وهى إحدى فروع الطريقة الشاذلية ، وتناول عناصر االحتفالية التى تستمر فترة األيام القمرية 
الثالثة فى أآتوبر ، وخلص الباحث الى أن السياحة تراث خاص بأهل سيوة له أبعاده التاريخية 

ة مهمة جدًا واالجتماعية والنفسية ، وبمعنى أخر فإن الهوية الثقافية بأبعادها المختلفة لها خاصي
للجماعة ، أال وهى خاصية التماسك والتساند والتكامل والقيم التى يحافظ عليها المجتمع ، 

  .والسياحة تجسد هذا الوضع خير تجسيد 
  عادات الطعام 

فى إطار بحث عادات الطعام تبرز دراسة واحدة ألحمد الزيات ، الذى قدم مسحًا للعادات 
  ) .١٩٦٨(وثالث مدن ساحلية بالصحراء الغربية ، واحة سيوة والتنمية الغذائية للجماعات فى 

  المرأة 
فى مجال دراسات المرأة وأدابها وسلوآها ، تبرز ثالث دراسات ميدانية ، األولى لخيرية 

عرضت ) ١٩٦٩(أبو زيد التى قدمت دراسة أنثروبولوجية اجتماعية عن المرأة فى منطقة الحمام 
لمنطقة ومكانة المرأة ، آما رصدت أدوار المرأة المرتبطة ببعض خاللها للبناء االجتماعي فى ا



عادات دورة الحياة آالزواج والطالق ، فضًال عن حقوقها وواجباتها بين الجماعة ، آما رصدت 
أما . ارتباط المرأة بالشعائر الجنائزية فى المنطقة ، ومظاهر التغير االجتماعي للمرأة عامة 

، رصدت ) ١٩٧٦(ت أبو زيد التى تناولت مالمح شخصية المرأة البدوية الدراسة الثانية فهى لحكم
شخصية المرأة البدوية شخصية المرأة : فيها ، ثالثة نماذج أساسية لشخصية المرأة العربية وهى 

الريفية ، وشخصية المرأة الحضرية ، وتشير إلى أنه بالرغم من الصلة االفتراضية التى تقوم 
دة اإلنسان فى آل زمان ومكان ، آما تقوم على افتراض تشابه الحاجات أساسًا على اعتبار وح

فان هناك أساسيين . الخ ..الضرورية أو األساسية لكل من ساآنات البادية و الريف و الحضر 
نظريين يمكن اتخاذهما أو اتخاذ أحدهما فى التفرقة  بين النماذج األساسية للشخصيات الثالث ، 

رآب السمات  ، وهو اتجاه وثيق الصلة بالنموذج المثالى األول أو األساس األول يعرف بم
أما األساس النظرى الثانى   ، فهو  أن نعتبر . المجتمع الشعبى فى مقابل المجتمع الحضارى 

مرآب السمات متدرجًا على أساس المتصل البدوى الريفى الحضرى  أما الدراسة الثالثة فهى 
دراسة : مرأة والتنشئة االجتماعية فى المجتمعات البدوية أطروحة سهير الدمنهورى حول ال

، التى جمعت مادتها ) ١٩٩٠(أنثروبولوجية فى منطقة الحمام بالصحراء الغربية المصرية 
الميدانية من منطقة الحمام ، ورصدت فيها العديد من العناصر المرتبطة بالمرأة فى عادات دورة 

ية ، ودورها فى تنشئة األطفال ، وعادات الزواج والمراهقة الحياة والعالقات االجتماعية والجنس
  . والبلوغ ، آما رصدت أيضًا عالقة المرأة بالحرف البيئة فى المنطقة 

  القضاء العرفي
ارتبطت موضوعات القضاء العرفي فى منطقة مطروح والصحراء الغربية عامة بأبحاث   

العرفي من خالل معايشته للمنطقة ميدانيًا محمد عبده محجوب ، الذى اهتم برصد عناصر القانون 
وقدم فى دراسته األولى لمدخل سوسيو  أنثروبولوجي فى .  ١٩٦٥فى فترات متفاوتة منذ عام 

، طبق منهجه على قبائل أوالد من على، ورصد مواد القانون ) ١٩٨٣(دراسة القضاء البدوي 
ا اإلخباريين الموثوق فى خبراتهم العرفى بالرجوع إلى نصوص أحكام القضاة أو المراضى ، وآذ

فى القضاء البدوى ، آما توج استقصاءاته بعثوره على وثيقة لدى شيخ آبير من مشايخ قبائل أوالد 
على األحمر بمنطقة مطروح احتوت العوايد ، وقد صيغت فى مواد بلغت سبع وستين مادة ، قام 

البدوية ، وسوف نعرض لها بعد قليل الباحث بنشرها فى آتاب له حول أنثروبولوجيا المجتمعات 
، الدراسة الثانية فى إطار بحث القانون العرفى لمحمد عبده محجوب . ضمن بحث منفصله له أما

دراسة أنثروبولوجية فى التراث الشعبى لقبائل : فهى حول موضوع المجنى عليه والقضاء العرفى 
مأثورات المرتبطة بالمسئولية ، والتى عرض فيها لل)١٩٩٣(أوالد على بالصحراء الغربية 

أما الدراسة الثالثة واألخيرة فهى فى . الجنائية فى مجتمع البحث والقواعد واألحكام المترتبة عليها 
األطار نفسه أيضًا ، حيث رصد الباحث لمواد قانون العقوبات والتصالح فى قبائل أوالد على ، من 

: ا القانون ، فرصد العديد من الموضوعات منهاخالل رؤية تحليلية للتراث الشعبى المرتبطة بهذ
النزلة ـ اليمين إثبات البراءة أو اإلدانة ـ الدية ـ جرائم القتل  ـ الجروح والعاهات ـ  -عمار الدم 

االتهام بالسرقة ـ الودائع وخيانة األمانة ـ الجرائم الجنسية ـ قضايا األرض ـ قضا الجيرة ـ حقوق 
وخلص إلى أن أعمال مواد القانون العرفي والرجوع إلى أن إعمال . ج ابن العم فى أولوية الزوا

مواد القانون العرفى والرجوع إليها فى تسوية آل تلك المنازعات ، يسير فى ثنائية معترف بها فى 
وفى الصحراء الغربية المصرية تصادق . آثير من الدول التى تضم تنضيمات قبلية متماسكة

ام القضاء القبلى فيما ال يهدد األمن العام ، آما أن التنظيمات القبلية اإلدارة المحلية على أحك
  . آالمجالس النيابية والشعبية والمحلية .. تنعكس بصورة واضحة فى المجاالت السياسية 

  الشعر  -األدب الشعبي 



يبرز فى إطار بحث األدب الشعبي فى المنطقة أطروحة صالح الراوي حول الحيوان فى   
، ويرصد فيها صورة الحيوان فى الشعر البدوى عند بدو ) ١٩٨٧(بدوي فى مصر الشعر ال

، آما يرصد  ١٩٨٦ – ١٩٨١الساحل الشمالي ، وجمع مادته الميدانية على فترات بين أعوام 
موضوع الحيوان فى التصورات الشعبية فضًال عن المحددات والمعايير التى  أفرزتها بعض 

ثم شرع الباحث فى إيراد أنماط الشعر البدوى الشائعة . أوالد على  الظواهر االجتماعبة  لقبائل
العلم، آما تناول  –الشباهة  -التقدير  الحداء  –قول األجواء  –المجرودة :وتعريف آل منها ، وهى 

أداء األنماط الشعرية البدوية ، أما صورة الحيوان فقد تعددت فمن النصوص ما توجه إليه وصفًا 
آما فى نمط التقدير ، وقد صنف  –ثاء ، ومنها ما استخدمت الحيوان رمزًا مطلقًا أو مدحًا أو ر

الحيوان مشبه  -الحيوان آموضوع للشعر : صورة الحيوان فى الشعر من خالل عدة محاور هى 
  . به 

  الفنون الشعبية 
حفلت دراسات الفنون الشعبية بوفرة وتنوع فى البحث والتحليل فى مجاالت رئيسية   
موسيقى والرقص وفنون التشكيل الشعبى ، إذ مثلت أآثر من ثلث دراسات مطروح ، غير أن آال

ذلك اليمنع التذآير بغياب الدراسات التى تتناول موضوعات آاأللعاب الشعبية والدراما ، وقد جاء 
  : اإلطار الموضوعي ألبحاث الفنون الشعبية على النحو التالي  

  الموسيقى الشعبية 
مام ببحث الموسيقى الشعبية فى مطروح وبخاصة فى واحة سيوة  منذ أآثر من بدأ االهت  

سبعين عامًا ، عندما خصصت الباحثة األلمانية بريجيت شيفر أطروحتها فى الدآتوراة حول واحة 
، ونحن ندخل تلك الدراسة هنا بعد أن ثم ترجمتها إلى العربية عام ) ١٩٣٣(سيوة وموسيقاها 

سة الخصائص اإلبداعية لموسيقى واحة سيوة وتدوينها وتحليل عناصرها ، ، وترصد الدرا ١٩٩٨
وارتباطها بثقافة المجتمع حينذاك ، آما قدمت توثيقًا وتحليًال لألألت الموسيقية الشعبية المستخدمة 

أما سمير نجيب فقد رصد فى بحثه . فى المنطقة ، ومن ثم فهى تعد أقدم الدراسات حول المنطقة 
استخدام الموسيقى أساسًا لمصاحبة الغناء ، حيث أن الموسيقى  اآللية ) ١٩٦٥(سيوة حول أغانى 

غير موجودة بصورة واضحة لكنها تتبع الغناء نفسه ، آما أشار إلى أن األلحان السيوية تحتوى 
  على عدد آبير من أنواع الساللم والمقامات ، 

الطبلة : الموسيقية بالمنطقة ، ومنها ومن أشهرها السلم الخماسي ، آما رصد الباحث للآلالت 
السيوية ـ عصوان من جريد ـالخمسية ، وتناول العادات والتقاليد واأللعاب  الشعبية وأغاني الزواج 

. والعمل وأهم المواسم الشعبية وعالقتها بالغناء الشعبى ، آما قدم تدوينًا موسيقًا  لبعض النصوص 
لشعبية فى مطروح هى أطروحة على حميدة الذى رصد والدراسة األخيرة فى مجال الموسيقى ا

أثر برنامج تدربيى مقترح على األلحان الشعبية فى مطروح لتعليم المبدئين على آله العود 
وتدخل ضمن الدراسات التى ترصد المادة الموسيقية الشعبية وتوظيفها فى مجاالت ) . ١٩٩٩(

  . تدربية وتعليمية 
لرقص الشعبى فى مطروح بخمس دراسات متخصصة ، الرقص الشعبى ارتبطت أبحاث ا

تتفق جمعيًا فى آونها أطروحات جامعية باشراف علمى من عدة جامعات ، على رأسها أآاديمية 
  وجامعة اإلسكندرية ) أطروحة واحدة (، وجامعة حلوان ) ثالث أطروحات (الفنون 

ناول موضوع الرقص الشعبى األطروحة األولى لسمير جابر الذى ت) . أطروحة واحدة أيضًا ( 
حيث تتبع . أسوان والشرقية ومطروح : وجمع مادته من ثالث مناطق هى ) .١٩٩١. (والتدوين 

فيها ظاهر حرآية لها أهميتها من حيث االنتشار الفولكلورى وهى ظاهرة الكف التى اتخذها إطارًا 
، ومن خالل الجانب وقدم تصوراته المنهجية فى تدوين الرقص الشعبى . موضوعيًا لبحثه 



التطبيقى فى البحث قام بتحليل العنصر الحرآى للسامر عرب العرب إلى وحداته الحرآية 
األساسية ، مدونًا آل وحدة حرآية على حدة ، واألمر نفسه بالنسبة للسامر عند عرب الشرق ، ثم 

آية لرقصة وقد بين استخالص الباحث للوحدات الحر. رقصة الكف لدي عرب الجعافرة باسوان 
الكف لدي عرب الغرب، والرقصة نفسها لدي الشرق ، طبيعة التنوع داخل النوع الواحد، وهو 

أما الدراسة الثانية فهي أطروحة آامليا محمود حول خطوات الرقص . أمر ال يتيحه سوي التدوين 
نحو  ، وهي دراسة تتجه) ١٩٩٢(الشعبي وتوظيف ما يتالءم منها في الموضوعات الدالكروزية 

المنهج التربوى في رصد العنصر الحرآى وما يعكسه من إيقاع موسيقي يمكن توظيفه تربويًا 
واألطروحة الثالثة لمرفت حسن برعي التي تناولت التغيرات . وتعليميًا في مجاالت محددة 

، ورصدت فيها موضوع الرقص الشعبى آظاهرة ) ١٩٩٤(الحرآية وأهميتها في التراث الشعبي 
ومدي تأثير البيئة والتنشئة . ة ، وعالقة الرقص الشعبي بصور البناء القبلي االجتماعي فوآلوري

االجتماعية على شكل الحرآة وطبيعة االداء ، آما تناولت مفهوم التعبير الحرآى وأصل الرقص 
أما صفوت محمد فتحى فقد تناول فى أطروحته .الشعبي آظاهرة ثقافية تحافظ على التراث الشعبي 

رصد والتحليل والتدوين أنواع الرقصات الموجودة ) ٢٠٠٢(قصات الشعبية فى واحة سيوة الر
بالمنطقة ، على حسين اهتمت وفاء على عبد الحميد في أطروحتها بتناول رقصة الحجالة فى  

  .حيث رصدت العناصر الحرآية المكونة للرقصة تحليليًا وتطبيقيًا ) ٢٠٠٣(مرسى مطروح 
  بى فنون التشكيل الشع

عالجت أبحاث فنون التشكيل الشعبى عدة موضوعات رئيسية فى المنطقة وبخاصة فى   
مجاالت األزياء والزينة والعمارة الشعبية ، ونستهل تلك الدراسات بمقال جودت عبد الحميد 

، حيث قام برصد  هذه المنطقة بواحة سيوة ونمطها ) ١٩٧٠(يوسف حول قارة أم الصغير 
تاريخها وبعض الحرف والصناعات اليدوية التى اشتهرت بها ، أما الدراسات المعمارى وفنونها و

  :التى عالجت موضوعات متخصصة فقد جاءت على النحو التالى 
  األزياء الشعبية 

تناول موضوع األزياء الشعبية فى مطروح خمس دراسات تنوعت جميعها فى طرق التناول   
ا من منظور وصفى ، وهناك دراسات زاوجت بين والبحث والرصد الميدانى ، فهناك من تناوله

الوصف التحليل آدراسات جودت عبد الحميد وماجدة ماضى ، آما تنوعت األغراض البحثية ما 
بين التعريف باألزياء أو االستفادة منها جماليًا ونفعيًا ، أو االهتمام بربطها بالتاريخ والموروث 

نا بأقدم تلك الدراسات ، وهى  لعثمان خيرت الذى ونبدأ فى عرض. الشعبى والطبقة االجتماعية 
ضمن ملف سيوة بمجلة الفنون الشعبية ، وقد ) ١٩٦٥( عرض لموضوع الزى والزينة فى سيوة 

رصد فيها أزياء الرجال والفروق الطبقية فى ارتداء الزى، واهتمام النساء بأزيائهم وزينتهن 
وخارج المنزل ،  وحلى المرأة والفرق بينها آتمشيط الشعر واستعمال الكحل ، وأزياء المنزل 

أما ماجدة ماضى فقد اهتمت باألزياء . وحلى الفتاة ، آما رصد ثوب الزفاف والفنون المرتبطة به
الشعبية بواحة سيوة من خالل أطروحتيها فى الماجستير والدآتوارة ، حيث تناولت فى األطروحة 

،ورصدت الباحثة ) ١٩٨٣(ة فى الزى فى الواحة سيوة األولى العوامل البيئية واألجتماعية المؤثر
فيها المالبس الشعبية للرجال ومالبس العمل وأجزئها ، ثم مالبس النساء الخارجية والداخلية ، آما 
تناولت مالبس األطفال آمالبس المولود والسبوع والختان ، ومالبس المسنين من الجنسين، ثم 

العقائدية آمالبس الحج والحداد ، وعرضت طرق تفصيل مالبس الزواج للعروسين ، والمالبس 
آل نوع من هذه األزياء واألقمشة وطرق الزخرفة المستخدمة ، ثم انتقلت لمكمالت الزى والحلى 

أما أطروحة الدآتوارة  فقد عرضت فيها ماجدة ماضى إلى األزياء . ووسائل الزينة بالواحة 
صدت موضوع األزياء من الناحيتين الجمالية حيث ر) ١٩٨٩(الشعبية بواحات مصر الغربية 



والدراسة . والنفعية، بغرض البحث عن إمكانية االستفادة منها فى ابتكار زى وطنى معاصر 
والذى عرضنا لها ضمن حديثنا عن ) ١٩٨٨(الرابعة لسوسن عامر ضم مقالتها حول أفراح سيوة 

هذا المقال لعرض موضوع  األزياء  العادات والتقاليد ، حيث خصصت الباحثة الجزء الثانى من
أما الدراسة األخيرة فهى . والحلى فى واحة سيوة، وقد رآزت فى عرضها على نساء الواحة فقط 
، وقد رصد فيها ) ١٩٩٣(لجودت عبد الحميد يوسف حول الرداء التقليدى للمرأة فى واحة سيوة 

جتمع الواحة ، وتتضمن البحث عناصر زى المرأة المتوارث الذى تتعدد أشكاله ووظائفه فى م
أشكاًال توضيحية لبيان النسب والمكونات المختلفة للتفصيل ، ومناسبات ارتداء الزى وزخارفه ، 
وقد قدم الباحث تجربته فى النولكلور التطبيقى فى مجال األزياء حيث لفت االنتباه إلى تسجيل 

  ) .هذه المحافظة  راجع الفولكلور التطبيقي فى(عناصر الزى واستمرار انتاجه 
  الزينة 
ارتبطت موضوعات الزينة الشعبية بأطروحتين أآاديميتين ، اهتم أصحابهما بـرصد زينة   

غير أننا نشير هنا إلى أن بحث الزينة الشعبية قد يأتى مستقًال بذاته آما فى األطروحتين . المرأة 
فى الجزء السابق ، حيث أن اللتين سنعرض لهما ، أو ضمن موضوع األزياء والحلى آما عرضنا 

زينة المرأة من المظاهر المرتبطة بزيها وحليها عادة ، أما الفصل بين الموضوعين هنا فيأتى 
ألسباب التناول البحثى فقد ، وقد أدرجنا  الموضوعين متتاليين  القترابهما من حيث الممارسة 

لليلى على نخيت التى تناولت  أما األطروحة األولى التى رصدت موضوع الزينة ، فهى.الواقعية 
، حيث اهتمت برصد المعتقدات الشعبية وارتبطاها  بزينة المرأة فى ) ١٩٩٠(الزينة ونسق المعتقد 

زينة المرأة : أما ثريا ابراهيم  فقد اختارت منطقة الحمام لجمع مادتها  الميدانية حول . واحة سيوة 
، ورصدت )١٩٩٧(صادية والجمالية والنفعية عند بدو الساحل الشمالى الغربى وجوانبها االقت

الكحل والحنة : الباحثة مواد الزينة فى المنطقة وأنواعها وطريقة صنعها واستخدامتها وهى 
والوشم ودهانات الشعر والنظافة الداخلية والعطور ، ثم زينة المرأة فى المناسبات ودورة الحياة 

ثم تناولت زينة المرأة فى المأثورات القولية ، وزينتها على مدار اليوم داخل وخارج المنزل ، 
وخلصت إلى آشف الحطوط األساسية لزينة المرأة فى هذا المجتمع القبلى ،ومدى تأصل التراث 

  .وامتداده المتواصل ، ودور المرأة فى الحفاظ على تراثها الشعبي 
  :العمارة الشعبية 

دراسة  لنمط المسكن : البيت العربي ارتبط بحث العمارة الشعبية بدراسة وداد حامد حول   
عند البدو الرحل فى الساحل الشمالى الغربي، واعتمدت على المادة الميدانية التى قامت بها فى 

، وحددت الباحثة منطقة البحث بالمساحة الممتدة من العامرية شرقًا حتى ) ١٩٨٢(المنطقة عام 
لقبائل العربية الفرعية التى تنتمى معظمها إلي السلوم غربًا بالقرب من الحدود اللبيية حيث يقطن ا

  بيت الربيع ـ : أوالد على ، وعرضت ألنماط البيت العربى ومكوناته 
آما قدمت . وفكه ) شد البيت(بيت الشعر ـ بيت الصيف ، والخامات المستخدمة وآيفية إقامة البيت 
بيوتهم لمواجهة مناخ البيئة  شرحًا وتحليًال لألساليب التى يتبعها البدو عند تجهيز وإقامة 

الصحراوى والتكيف معه ، ألستخدام األسقف الهرمية لتخفيف وهج الشمس صيفًا ، والمساعدة 
  .على انزالق المطر  شتاءًا 

  :الثقافة المادية ـ الحرف 
عالجتها موضوع الحرف الشعبية فى المنطقة من خالل أطروحة سوزان جعفر التى بحثت   

وناقشت من منظور إبداعى تطبيقى آيفية االستفادة )  ١٩٨٥(واحة سيوة دراسة  النسيج فى 
  .بأنماط النسيج فى المنطقة بغرض تصميم أقمشة المفروشات المعاصرة 

  اإلطار الزمنى  



يشير االرتباط الزمنى فى بحث المنطقة إلى فترة الثالثينات ، عند ظهور أطروحة بريجيت    
، ومن ١٩٩٨ر أننا أشرنا لدراسة شبفر عندما ترجمت عام  شيفر حول موسيقى واحة سيوة ، غي

ثم فقد رصد ناها فى دراستنا للمنطقة ، حيث نهتم فقط بما نشير باللغة العربية تأليفًا وترجمة ، أي 
أن دراسة شيفر لم تكن لتظهر في هذا الرصد إذا لم تترجم ، وما نود االشارة إليه هو أن هناك 

. حول المنطقة ، لكننا لم نرصدها إلنها ال زالت قابعة فى لغتها األم  عشرات الدراسات األجنبية
ويدخل فى اإلطار نفسه دراسة أحمد فخرى حول واحة سيوة التى جمع مادتها فى منتصف 

  ، وقد  ١٩٩٣وترجمت إلى العربية عام  ١٩٧٣الستينات ونشرت عام 
سيوة ومطروح ، وقل االهتمام  تميز عقد الستينات بظهور خمس دراسات أخرى حول بفنون واحة

نسبيًا ـ فى عقد السبعينات ـ الذى ظهر فيه أربع دراسات بينهم أطروحة نبيل صبحى التى تعد تانى 
ثم بدأ التدرج والتنوع فى . أى  بعد ستين عامًا من أطروحة شيفر) ١٩٧٣(أطروحة حول المنطقة 

سبع دراسات بينها أربع أطروحات  بحث المنطقة فى تصاعد مستمر منذ الثمانينات ، الذى شهد
أما عقد التسعينات فقد تميز آالعادة بزروة االهتمام بالبحث الفولكلورى عامة وفى . أآاديمية 

مطروح خاصة ، حيث ظهرت فيه خمس عشرة دراسة تناولت معظم موضوعات الفولكلور من 
م ببحث المنطقة آما امتد االهتما. خالل عشر أطروحات أآاديمية وخمسة أبحاث متخصصة 

 ٢٠٠٣حتي عام  ٢٠٠٠، حيث ظهرت فى السنوات من عام  ٢١بصورة ملحوظة فى مطلع ق 
ست دراسات بينها أربع أطروحات جامعية ،وهو ما يجعلنا نطمئن إلي متابعته  االهتمام ببحث 

  :وقد جاء التتابع الزمني علي النحو  التالي . المنطقة زمنيًا 
 ثالثينات

  )١٩٩٨ترجم (ريجيت شيفر حول موسيقى واحة سيوة أطروحة ب:  ١٩٣٣
 ستينات

  )١٩٩٣نشرت ترجمته (آتاب أحمد فخري حول واحة سيوة :  ١٩٦٤ 
١٩٦٥  :  
  بحث عثمان خيرت حول الزي والزينة في سيوة  
  بحث سمير نجيب حول أغانى سيوه  
  بحث أحمد الزيات حول العادات الغذائية فى  واحة سيوة :  ١٩٦٨
١٩٦٩  :  
  جودت عبد الحميد حول مشروع إنشاء بيت للفنون الشعبية  بحث 
  آتاب خيرية أبو زيد حول المرأة فى منطقة الحمام  

 سبعينات
١٩٧٠  :  
  بحث جودت عبد الحميد يوسف حول قـارة أم صغير 
 بحث عثمان خيرت حول الساحل الشمالي الغربي وتراثه الشعبى 
  لتغير الثقافى أطروحة نبيل صبحى حنا حول ديناميات ا:  ١٩٧٣
 بحث حكمت أبو زيد حول شخصيـة المـرأة البدوية:  ١٩٧٦

  ثمانينات
  ) ١٩٩٢نشر (بحث وداد حامد حول البيت العربي :  ١٩٨٢
١٩٨٣  :  
  أطروحة ماجدة ماضى حول الزي في واحة سيوة  
 بحث محمد عبده محجوب حول القضاء البدوى  
  حراوية آتاب نبيل صبحى حنا حول المجتمعات الص:  ١٩٨٤
  أطروحة سوزان جعفر حول النسيج في واحة سيوة :  ١٩٨٥
١٩٨٨  :  



 )٢٠٠٠نشرت ((أطروحة صالح الراوى حول الشعر البدوي فى مصر  
  أفراح سيوة : بحث سوسن عامر 
  أطروحة ماجدة ماضي حول األزياء الشعبية بواحات مصر الغربية :  ١٩٨٩

  تسعينات
١٩٩٠  :  
  المرأة فى المجتمعات البدوية أطروحة سهير الدمنهورى حول  
  أطروحة ليلى على بخيت حول الزينة ونسق المعتقد  
 أطروحة سمير جابر حول الرقص الشعبى والتدوين :  ١٩٩١
 أطروحة آاميليا محمود حول خطوات الرقص الشعبى :  ١٩٩٢
١٩٩٣  :  
  بحث جودت عبد الحميد حول الرداء التقليدي للمرأة  
 ل القضاء العرفى بحث محمد عبده محجوب حو 
١٩٩٤  :  
  أطروحة حنان عليوة حول الثقافة الشعبية وتنشئة الطفل  
 أطروحة مرفت حسن برعى حول التعبيرات الحرآية فى التراث الشعبى 
  بحث جودت عبد الحميد حول الفولكلور التطبيقي  
  بحث محمد عبده محجوب حول قانون العقوبات والتصالح في قبائل أوالد علي  
١٩٩٦  :  
  بحث صابر العادلى حول غولة سيوة  
 أطروحة علية عبد العظيم حول البناء االجتماعى التقليدى فى واحة سيوة  
  أطروحة ثريا إبراهيم حول زينة المرأة :  ١٩٩٧
١٩٩٩  :  
  أطروحة مصطفى جاد حول أرشفة المادة الفولكلورية  
  أطروحة  على حميدة حول األلحان الشعبية فى مطروح  

   ٢١ق
٢٠٠٠ :  
  أطروحة سهير الدمنهورى حول األنوثة والذآورة فى الثقافة البدوية  
  بحث سوزان السعيد يوسف حول االحتفـاالت الدينيـة واالجتماعية  
٢٠٠٢  :  
  أطروحة صفوت محمد فتحى حول الرقصات الشعبية فى واحة سيوة  
 أطروحة على صالح عزوز حول فنون البيئة الصحراوية  
  حول السياحة فى سيوة  بحث شوقى عبد القوى 
  أطروحة وفاء على عبد الحميد حول رقصة الحجالة :   ٢٠٠٣

  اإلطار النوعي 
غطي االطار النوعي للمنطقة أربعون دراسة متخصصة ، وآان نصفها تقريبًا أطروحات   

جامعية ، آان ألآاديمية الفنون النصيب األآبر من هذه الدراسات ،وبخاصة المعهد العالي للفنون 
لشعبية الذى أشرف على ثالث أطروحات حول الزينة والرقص الشعبى وأرشيف الفولكلور ، ا

أما أقسام االجتماع واالنثربولوجى بالجامعات المصرية فقد جاءت فى . وأطروحتين بمعهد البالية 
أما . المرتبة الثانية ، وقد آان لجامعة حلوان دور مهم فى بحث المنطقة إبداعيًا وتربويًا وتطبيقًا 

أبحاث المؤتمرات فقد جاءت فى المرتبة الثالثة من حيث اإلطار النوعى للنشر ، واهتمت معظمها 
على حين رصد اإلطار النوعى ظهور خمسة . بموضوعات الفنون التشكيلة والعادات والتقاليد 

آتب حول فولكلور المنطقة ، من بينها أطروحات نشرت آاملة فى آتب ، وهو عدد مناسب إذا 



وقد جاء اإلطار النوعى على النحو . ماقورن بحجم الدراسات الميدانية المنشورة حول مطروح 
  :التالى 

  أطروحات ٦      أطروحات الدآتوراة 
 أطروحات ١٣      أطروحات الماجستير 
 أبحاث ١٦    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
 آتب ٥          الكتب 

  

  نتائج واستخالصات
احة سيوة التى رصدت العديد من الموضوعات المهمة ترآزت معظم دراسات مطروح حول و -١

  حتى األن  ١٩٣٣لفولكلور المنطقة منذ عام 
اهتمت معظم الدراسات ببحث العادات والتقاليد والفنون الشعبية ، على حين اختفت تمامًا  -٢

أبحاث المعتقدات الشعبية واألدب الشعبى الذى لم يرصد سوى أطروحة واحدة حول الشعر 
  . الشعبى 

ارتبطت معظم المعالجات بقبائل أوالد على ، وتعرضت إلى بنائهم االجتماعى وارتباطهم  -٣
  بالقانون العرفى الذى يحكمهم

شهد بحث المنطقة اهتمامًا ملحوظًا تدرج فى النمو العددى والموضوعى خالل العشرين سنة   -٤
  . الماضية خاصة 

من آافة الجوانب ، من خالل عدة آليات ومعاهد اهتمت المؤسسات األآاديمية ببحث المنطقة  - ٥
بعدة بالجامعات المصرية ، وقد سجل المعهد العالى للفنون الشعبية وحده ثالث أطروحات 

  .حول فولكلور المنطقة 
  



  )دراسة ٢١(الوادى الجديــــد 
  الوادى الجديد

الملتقى : في  -. ٢٢-١ص -. ١ج. األثواب النسائية المطرزة في واحات الصحراء الغربية .  إبراهيم حسين 
المجلس األعلى : القاهرة  -. ١٩٩٤ديسمبر  ٢٢-١٧الفنون الشعبية وثقافة المستقبل : القومي للفنون الشعبية 

  .  ١٩٩٤للثقافة، 
 - .١٩٩٢القاهرة،  -.إشراف علياء شكري، صفوت آمال / األزياء الشعبية في الوادي الجديد .  براهيم حسينإ 

  . أآاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون الشعبية  -) ماجستير ( أطروحة  -.ص ٣٦٥
/ مناطق الثقافية رؤية منهجية لقضية ال: المشغوالت اليدوية فى بعض واحات الوادى الجديد . إبراهيم حسين  

أآاديمية الفنون  –) دآتوراة(أطروحة  -.  ١٩٩٨القاهرة ،  –. إشراف علياء شكرى ، أسعد نديم ، صفوت آمال 
  .، المعهد العالى للفنون الشعبية 

 - ) .١٩٩٥مارس /يناير(٤٦ع -.الفنون الشعبية  -.من أزياء النساء في الوادى الجديد . إبراهيم حسين  
 - . ١ج  –. األثواب النسائية المطرزة في واحات الصحراء الغربية: أيضًا بعنوان  نشرت( ١٢٢-١١٠ص
 - ) .١٩٩٤ديسمبر  ٢٢-١٧(الفنون الشعبية وثقافة المستقبل : الملتقى القومي للفنون الشعبية : في  -. ٢٢-١ص

  )١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة 
الزي والزينة لبدويات الوادي الجديد آمدخل إلثراء تدريس مادة  اإلفادة من مشغوالت.  أشرف محمد عبد القادر 

أطروحة  -.ص ٥١٠ -. ١٩٨٩القاهرة،  -.إشراف سامية حسين عبد العزيز، قاسم محمد حسين / األشغال الفنية 
  .المعهد العالي للتربية الفنية ، قسم المجاالت الفنية والتطبيقية  -) ماجستير(
-٢٠٠٢( ٦٤/٦٥ع –. الفنون الشعبية . متحف االثنوجرافى للتراث الثقافى للواحات افتتاح ال.  سوزان السعيد 

 ٢٢٠-٢١٥ص –) . ٢٠٠٣
الهيئة العامة لقصور : القاهرة  –. القصر  –باريس : االحتفاالت الدينية فى الواحات . شوقى عبد القوى حبيب 

 )٥٤سلسلة مكتبة الدراسات الشعبية ؛ ( –. ص ١٩٠ –.  ٢٠٠٠الثقافة ، 
الهيئة العامة لقصور : القاهرة  –. القصر  –باريس : االحتفاالت األسرية فى الواحات . شوقى عبد القوى حبيب 

  )٥٥سلسلة مكتبة الدراسات الشعبية ؛ ( –. ص ١٣٣ –.  ٢٠٠٠الثقافة ، 
 - .ةالفنون الشعبي -.التاريخ الشفاهى لقريتى باريس والقصر بالصحراء الغربية. شوقى عبد القوى حبيب 
  .٥٨- ٤٢ص -).١٩٩٦ديسمبر  -أآتوبر (٥٣ع
- ١١٤ص -) . ١٩٦٥يولية (  ٣، ع١س -.الفنون الشعبية  -.الفن الشعبي في الوادي الجديد .  عثمان خيرت 

١٢٥  .  
مؤتمر قضايا : فى  -. ٣٤٠-٣٢٧ص -.مدخل لدراسة الثقافة والمجتمع : العمارة الواحاتيـة .  عليه حسين 

جامعة القاهرة ، آلية : القاهرة  -.تحرير محمود الكردى / الجتماع واألنثروبولوجيامنهجية معاصرة فى علم ا
  .١٩٩٨اآلداب ، قسم االجتماع ، 

 - إشراف علياء شكرى ، سميح شعالن / بعض مالمح التغير فى عادات الموت بالوادى الجديد . فارس خضر 
  .معهد العالى للفنون الشعبيةال –أآاديمية الفنون  –) ماجستير(أطروحة  -. ٢٠٠٣القاهرة ، 

دراسة األزياء الشعبية بواحات مصر الغربية جماليًا ونفعيًا وإمكان االستفادة منها . ماجدة محمد ماضى محمود  
 –.  ١٩٨٩القاهرة ،  -، إشراف فوزية حسين مصطفى ، حماد عبد اهللا حماد / فى ابتكار زى وطنى معاصر 

  عة حلوان ، آلية االقتصاد المنزلى ، قسم المالبس والنسيججام –) دآتوراه(أطروحة  –. ص  ٢٣٠
 -).١٩٦٥يوليه (٣، ع١س -.الفنون الشعبية -.األرض والناس. هذا الوادى الجديد. محمد محمود الصياد 

  .١١٣-١٠١ص
    .ص٤٣ -.١٩٩٥هيئة اآلثار المصرية، : القاهرة -.متحف الوادى الجديد. هيئة اآلثار المصرية 

  الداخلة  -الوادى الجديد 
/ دراسة ميدانية وتحليلية : سمات العمارة الداخلية التقليدية في منطقة واحة الداخلة .  خديجة محمد حجازي 

جامعة حلوان ، آلية الفنون  –) ماجستير(أطروحة  -.ص ٣١٢ -. ١٩٩٤القاهرة،  -.إشراف صالح نايل 
          .الجميلة ،  قسم الديكور

  طمو -الداخلة   –الوادى الجديد 
ع  –. الفنون الشعبية  –. وليس باألرز بلبن تكون عاشوراء : من فولكلور الواحات بالقادس .  عبد الوهاب حنفى 

          .  ١٠٩ – ١٠٥ص  –) . ١٩٩٤مارس ( ٤٢
  الموهوب -الداخلة  –الوادى الجديد 



.  ٥٩-٥٠ص -) .١٩٨٧مارس   -فبراير   -يناير ( ١٨ع -.الفنون الشعبية   -. نصوص شعبية. صالح الراوى  
 ١ط –. الثقافة الشعبية و أوهام الصفوة : فى  - . ٧٧-٦٩ص –. نصوص من فن الواو : نشرت أيضٌا بعنوان   –
  ٢٠٠٢مرآز الحضارة العربية ، : القاهرة  -.

  الخارجة -الوادى الجديد 
 - .المجلة العربية للثقافة  -.مثال من الواحات الخارجة : الماء والبناء االجتماعى ومفهوم الزمن . أحمد أبو زيد  
  . ٢٠٢-١٨٣ص  -. ١٩٩٩المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : تونس  -) .١٩٩٩مارس( ٣٦٤ع
الهيئة المصرية : اإلسكندرية  - .الواحات الخارجة  -.  ٣ج  -. دراسات فى المجتمع المصرى .  عليه حسين 

جامعة اإلسكندرية، آلية اآلداب، قسم فلسفة  -)آتوراهد(أصًال أطروحة  –. ص ٤٧٩ -.١٩٧٥العامة للكتاب،
 . ١٩٧١واجتماع ،

  الفرافرة  -الوادى الجديد 
ترجمة جاب اهللا على جاب اهللا؛ / المجلد الثاني، واحات البحرية والفرافرة. الصحراوات المصرية .أحمد فخرى 
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  اإلطار الموضوعى
اإلطار الموضوعى فى دراسات الوادى الجديد إلي ترآيز نسبى على تناول فولكلور يشير   

المنطقة عامة أو بعض الواحات بها ، أو المتاحف التي ترصد لثقافتها الشعبية ، وياتى فى المرتبة 
الثانية من االهتمام الدراسات المرتبطة باألزياء الشعبية والعمارة ، أما مجاالت المعتقدات 

دات والتقاليد واألدب الشعبى والحرف ، فقد تناولتها دراسات ميدانية متفرقة ، آما جاء والعا
اإلطار الموضوعى متناوًال الوادى الجديد وواحاته المختلفة فى الدراسات ، على حين اهتمت 

  .دراسات أخرى بواحات الوادى الجديد ضمن مجموعة الواحات المصرية فى المنطقة 
  عام  -الفولكفور 

اهتمت عدة دراسات ببحث فولكلور المنطقة عامة ، وإن آان أصحابها قد أوردوا بعض   
المظاهر الفولكلورية  ،  في إطار الرؤية االنثروبولوجية العامة أو االتجاه التاريخى للمنطقة ، 

والذى ) ١٩٧٠(ويأتى فى مقدمة تلك الدراسات آتاب أحمد فخرى حول واحات البحرية والفرافرة 
فيه أثار وتاريخ واحة الفرافرة ، متناوًال العديد من المظاهر الشعبية ألهالى المنطقة رصد 

أما محمد . آالعادات والتقاليد  والمعتقدات ، والفنون آالذى والمسكن واألدب والتشكيل الشعبى 
 ، والملمح الجغرافى للمنطقة ، ثم رصد لبعض الصياد فقد تناول فى دراسته حول الوادى الجديد

عادات وتقاليد سكان الواحات وأزيائهم الشعبية ، وبخاصة أزياء النساء ، التى تميزت بأزياء 
المناسبات المرصدة بنقود الفضة والمعدن ، آما رصد للحلى النسائية ، وأعمال المرأة وتفرد واحة 

مد علي باريس بعادات مميزة فى الزواج ، آما تناول الحرف والصناعات الشعبية  آتلك التى تعت
من خالل دراسة ميدانية ) ١٩٧١(أما فاروق شويقة فقد عرض لواحات الفرافرة . النخيل 

أنثروبولوجية للمنطقة ، على حين قدم شوقي حبيب من خالل بحثه حول التاريخ الشفاهى لقريتى 
يث تحليًال للعديد من الروايات حول تاريخ المنطقة آما يراها ،  أهلوها ح) ١٩٩٦(باريس والقصر 

اعتمد علي منهج التاريخ الشفاهى الذى يعد مصدًرا من المصادر المهمة التي تكشف عن وضع 
المجتمع ، والصورة التي يرسمها أصحاب هذا  المجتمع ألنفسهم أو يضعون أنفسهم داخل إطارها 

.  
  المتاحف 

ف الوادى وفى إطار دراسة المتاحف الشعبية ، قدمت هيئة اآلثار المصرية آتيبًا بعنوان متح
،  يعد من المصادر التي يمكن االعتماد عليها فى بحث المنطقة ، آما قدمت ) ١٩٩٥(الجديد 

والذى يمثل ) ٢٠٠٢(سوزان السعيد عرضاًً الفتتاح المتحف االثنوجرافى للتراث الثقافى للواحات 



سنوات مجموعة الدآتورة عليه حسين  ،  التى عكفت على جمع مادة المتحف وإعداده منذ عدة 
طويلة ،  وقد وقع االختيار على منزل الشريف أحمد ليكون مكانًا لهذا المتحف الذى يعد من 

  .المصادر األساسية لرصد المأثورات الشعبية للمنطقة 
  
  
  المعتقدات الشعبية  

المعتقدات بحًثا واحًدا ألحمد أبو زيد مرتبط بأآثر من  سجلت الدراسات الميدانية فى مجال
مثال من : الماء والبناء االجتماعى ومفهوم الزمن : معتقدات الشعبية وقد اتخذ عنوان مجال فى ال

،  وقد رصد فيه بعض األساطير والممارسات والمعتقدات التى تشيع ) ١٩٩٩(الواحات الخارجة 
وطريقة الحصول عليه والتحكم فيه ، ويعرض لمكانة الماء فى الفكر الفلسفى . حول أصل الماء 

القديم ،والمصرى  القديم ، والمصرى القديم ، والوضع المميز الذى يحتله عند المصريين  اليونانى
سواء من ناحية أهميته فى الحياة اليومية أو النشاط االقتصادى أو النظرة الرمزية إليه ،  وأثار 

مياه توقيت الحصول عليه فى التماسك االجتماعى بين األفراد ، والجرائم المرتكبة بسبب دورة ال
  والدور الذى يلعبه فى الضبط االجتماعى 

  العادات والتقاليد
اشتملت أبحاث العادات والتقاليد علي خمس دراسات ميدانية حول عادات الموت 
واالحتفاالت الشعبية ، غير أننا سنبدأها هنا بأطروحه علية حسين حول الواحات الخارجة 

ات والتقاليد فى المنطقة ،  حيث رصدت ،  والتى تعد مصدرًا عاما فى بحث العاد) ١٩٧١(
الخصائص الجغرافية والجيولوجية للواحات الخارجة ، وأثر البيئة علي حياة السكان والتغير 
االجتماعى ومشروعات التنمية ، ومشروع الوادى الجديد آأحد عوامل التغير ، وعمليات التهجير 

ة والتغير فى ملكية األرضى ، ونظم القرابة وأثرها على العالقات  االجتماعية ، والنظم االقتصادي
  والزواج والنظم السياسية 

  عادات دورة الحياة
فى مجال عادات دورة الحياة ترصد أبحاث المنطقة دراسة شوقى حبيب حول االحتفاالت 

، وقد  ارتبطت مادته الميدانية بواحتى باريس والقصر ، حيث تتبع ) ٢٠٠٠(األسرية في الواحات 
االت األسرة باألطفال فى مراحل السبوع والختان ، واحتفالية الزواج ومنها قراءة الفاتحة فيهم احتف

  الجلسة ،   -) الجيزة (االستعداد  ليوم الفرح  -إرسال الغلة  -االتفاق  –عشا الفاتحة  -
ن ثم تتبع احتفالية الوفاة ومظاهرها آاإلعال. سبوع الفرح  -الصباحية  -الدخلة   -ليلة الحنة 

والغسل والدفن والعزاء ،  وقد أجرى الباحث مقارنة تاريخية بين تلك االحتفاالت في بداية القرن 
العشرين وما يمارس منها حتى اآلن ، حيث خلص إلى أن االحتفاالت فى الممارسات بين باريس 

 فى بعض ١٩٧٠والقصر طفيفة جدًا ، وأن التتابع الزمنى منذ مطلع القرن العشرين حتى عام 
بدأ   ١٩٧٠لم يسجل مظاهر تغير فى الممارسات ، وفى خالل األعوام التى تلت عام   - العادات 

إختفاء آثير من الممارسات ،  النتشار التعليم والبث اإلعالمى والسفر إلى مصر والتحول 
آما يشير الباحث إلي عدة مالحظات ميدانية لتلك االحتفاالت ، منها أن احتفاالت . االقتصادى 

لميالد تحتوى على آثير من الرموز والمعتقدات الخاصة بدرء  شر أو منع حسد أو الوقاية منه ا
خاصة فى السبوع والطهور ، على حين تختفى إحتفاالت الزواج بممارسات التفاؤل واستجالب 

أما . الخ ... الخير ، آالحرآة بالقدم اليمنى وقرص العروسين واإلفطار باللبن فى الصباحية 
االت الموت فقد ارتبطت بالنخيل وأفرع الزيتون التى تسبح هللا ويذهب ثواب ذلك للمتوفى ، احتف



وأخيرا فقد الحظ الباحث انحسار دور الفرد فى تلك ، وذبح الذبائح حتى تؤنس المتوفى فى قبره 
  .الممارسات وأصبح متفرجًا بعد آن آان عضوًا فاعًال 

  عادات الموت 
رصد فيها مظاهر االحتفال بعادات الموت ،  من خالل  أما أطروحة فارس خضر فقد

، وقد تتبع عشرات ) ٢٠٠٣(أطروحتة حول بعض مالمح التغير فى عادات الموت بالوادى الجديد 
العناصر المرتبطة بالمناسبة حيث رصد الطقوس االنفصالية الخاصة بالموت ، وما يشمله من 

نجان والظواهر الطبيعية غير المألوفة  والطقوس معتقدات مرتبطة باألحالم والطيور وقراءة الف
إعالن : أما الطقوس االنتقالية فقد تناول خاللها الباحث موضوعات . المرتبطة بالوصايا والتوزيع 

آالغسل والتكفين ، ثم الممارسات المرتبطة . الوفاة وما يشملها من ممارسات ، وتجهيز الميت 
وقد رصد . ارآة النساء وظهور الكرامة وأنواع القبور بالمشهد والدفن آالنعش والتابوت ومش

الباحث في طقوس االندماج ممارسات العزاء والزيارة والكفارة والحداد ، ثم طقوس استرضاء 
الخ وخلص إلى أن ... الكائنات فوق الطبيعية آالمالئكة والشياطين والعفاريت وطقوس المشاهرة 

التغير ، ويعود ذلك إلى العزلة النسبية التى تتسم بها  معدل الثبات فى عادات الموت يفوق معدل
المجتمعات الواحاتية ، وأن هناك عدة محددات تحكم التغيرات التى تجريها الجماعة بشكل تدريجى 

اللجوء إلى الصفة الوعيظة من جانب االتجاه الدينى  –والتعليم  -ارتفاع مستوى الدخل : ، ومنها 
  .ناصر الفولكلورية من المرآز إلى الهامش انتقال بعض الع –المتأسلم 

  االحتفاالت واألعياد 
فى مجال االحتفاالت تبرز دراستان مرتبطتان باالحتفاالت الدينية فى الوادى الجديد ، األولى 

وقد جمع مادته الميدانية من ) . ١٩٩٤(ليس باألرز باللبن تكون عاشوراء : لعبد الوهاب حنفى 
لتى تختلف فيها االحتفالية عن بقية المناطق المصرية ، إذ أن الممارسة من منطقة موط بالداخلة ، ا

: حيث الشكل تكاد تخلو من عالقة المعتقد الدينى بالظاهرة ، ويرصد الباحث عناصر االحتفالية 
ويشير إلى بعض . إنزال القواديس - ألعاب البيض والميج والحجلة  - واألطعمة  -تصنيع القواديس 

وهى الجزء المسقوف من شوارع  –دية آالقادس واستخدامه فى عاشوراء والسقيفة العناصر الما
آما يشير الباحث للبعد الطبقى المرتبط بإعداد الطعام فى . الواحات ، فى حكايات الجن فى المنطقة 

من ) ٢٠٠٠(والدراسة الثانية لشوقى حبيب الذى رصد لالحتفاالت الدينية فى الواحات. عاشوراء 
طقتى باريس والقصر ، حيث يتتبع االحتفاالت الخاصة بعيدى الفطر واألضحى ، ثم خالل من

والمولد النبوى ،    -رأس السنة الهجرية ،  وعاشوراء ، : االحتفاالت الخاصة بالمناسبات الدينية 
رجب ، والنصف من شعبان ،  ورمضان ، ثم رصد االحتفاالت الخاصة  ٢٧وجمعة رجب ،  و

وتناول أيضا احتفاالت . غير رسمية آاحتفاالت األولياء وختم القران والحج بمناسبات دينية 
 -خميس العهد   -أربعاء أيوب   -برآة الدم    -أحد السعف : المسلمين بمناسبات دينية مسيحية 

أما الجزء األخير من آتابه فقد أفرده لالحتفاالت المرتبطة باألعياد . سبت النور  -الجمعة الكبيرة 
 مة والمناسبات الخاصة ،  آشم النسيم ،  وحصاد القمح ،  وجمع البلح ،  وأبار المياة ، العا

آما رصد اختالف الجماعة الشعبية لبعض . وآسوف الشمس ،  وخسوف القمر ، والهواء الشديد 
وفى آل من باريس والقصر ،  . وخلص إلى وجود تشابه آبير بين تلك الممارسات . المناسبات 
  .وسائل اإلعالم فى التأثير علي تلك االحتفاالت  ورصد دور

  الشعر   -األدب الشعبى  
،  تمثل ) ١٩٨٤(فى مجال األدب الشعبى ، قدم صالح الراوى مجموعة نصوص شعبية 

بعضا من النصوص التى يؤديها الشاعر الشعبى مسلم حامد مسلم ، وهو شاعر بدوى من قرية 
الباحث إلى أن مؤدى هذه النصوص عند بدء آل مربع يقوم الموهوب بالواحات الداخلة ، ويشير 



أو تنويعات لمضمونها ، ثم يبدأ آل ) وآم أغنى وأشرح على الواو  ..على الواو (بترديد عبارة 
مربع بالكلمة األخيرة من الشطرة األولى ، ويقدم الباحث أيضًا العديد من االشروحات لنصوص 

  مالئه أمال نوح وعادل ندا  التى جمعها ميدانياًَ باشتراك مع ز
  

  الفنون الشعبية 
 األول ترآزت أبحاث الفنون الشعبية فى موضوعين رئيسيين فى فنون التشكيل الشعبى ،

غيرأننا . العمارة الشعبية : الثانى . حول األزياء التى احتلت الجانب األآبر من البحث والرصد 
فنون الشعبية ، وهى بحث عثمان خيرت حول نشيرهنا إلى دراسة تناولت عدة مظاهر مرتبطة بال

والذى رصد فيه تاريخ الوادى ، وطرق الوصول إليه ) . ١٩٦٥(الفن الشعبى فى الوادى الجديد 
والتغيرات التى طرأت على المنطقة ، آما رصد بعض المشغوالت الفنية المرتبطة بالخوص ، 

الذى والزينة لدى الرجال والنساء ، غير أن الجانب األآبر من الدراسة أفردها الكاتب لموضوع 
و الجانب المعمارى لبعض الواحات وخصائص  آما رصد الحلى المرتبطة بالمرأة وأشكالها ،

  . العمارة الواحاتية العالية ،ثم رصد العديد من الحرف والصناعات الشعبية بالمنطقة 
  : ى النحو التالى أما األبحاث التى عالجت موضوعى األزياء والعمارة فقط فقد جاءت عل

  األزياء الشعبية 
ارتبطت دراسات األزياء الشعبية فى الوادى الجديد بثالث أطروحات أآاديمية ،  تناولت 

إبداعية وتربوية وتطبيقية ، نبدأها بأطروحة إبراهيم حسين فى : األزياء من زوايا متعددة 
والتى أبرزت جهده فى الكشف عن ،  ) ١٩٩٢(الماجستير حول األزياء الشعبية فى الوادى الجديد 

وحتى الثمانينات ، ومن ثم فقد استطاع أن  ١٩٦٦عناصر اإلبداع فى األزياء الشعبية منذ عام 
أزياء الحياة :وقد صنف إبراهيم حسين األزياء الشعبية إلى . يرصد بعض مظاهر التغير فى الزى 

وأزياء . أزياء الرجال : ئيسية هى ، ويتفرع من آل قسم أربع أنماط ر. أزياء العمل  -اليومية 
، ثم قدم تحليًال مستقًال ) للرجال والنساء (أزياء العمل ) . دون سن البلوغ (أزياء الصغار . النساء 

أن : وانتهت الدراسة لعدة نتائج،  من أهمها . ألزياء المناسبات االحتفالية مستعينًا بالتصنيف نفسه 
تنتجه المجتمعات المحيطة ، وبخاصة وادى النيل ،  فى  مجتمع الوادى الجديد اعتمد على ما

وأن هذه األزياء تميزت بعدد غير قليل من .. ما يلزمه من منسوجات لتشكيل أزيائه       استجالب 
سمات الموروث الثقافى المصرى ، آما آشفت الدراسة التحليلية لزخارف النساء المطرزة عن أن 

ت األزياء المصرية القديمة ، ورصد الباحث فى نتائج الدراسة تلك األثواب احتفظت بعدد من سما
أيضًا التنويعات التى حدثت على نماذج األزياء فى المنطقة الواحدة ، مشيرًا إلى واحات باريس 

وقد عرض الباحث جانبًا من أطروحته حول أزياء النساء المطرزة فى بحث . وبالط والقصر
واألطروحة  الثانية  ألشرف عبد القادر حول اإلفادة من . ية مستقل بمجلة الفنون الشعبية المصر

من منظور  -،حيث يرصد الباحث ) ١٩٨٩(مشغوالت الذى والزينة لبدويات الوادى الجديد 
من تلك اإلبداعات لتوظيفها آمدخل إلثراء تدريس مادة األشغال الفنية فى الكلية ، إذ يعد  -تربوى 

جاالت الفنية والتطبيقية ، وقد جمع مادة البحث من ثالث واحات هذا االتجاه أحد مناهج قسم الم
أما . ، والواحات البحرية ، وواحة سيوة ) الداخلة والخارجة (الوادى الجديد : مصرية هى 

األطروحة األخيرة فهى لماجدة ماضى التى قامت بدراسة األزياء الشعبية بواحات مصر الغربية 
االستفادة من تقنيات وإبداعات نمازج األزياء فى ابتكار زى  ، بغرض) ١٩٨٩(جماليًا ونفعيًا 

وطنى معاصر ، وقد جمعت الباحثة مادتها الميدانية من الواحات البحرية ، وواحات الداخلة 
  . والخارجة والفرافرة بالوادى الجديد 

  العمارة الشعبية 



األول هو أطروحة   يبرز فى دراسة العمارة الشعبية فى الوادى الجديد بحثين رئيسيين ،
، و )١٩٩٤(خديجة حجازى التى رصدت سمات العمارة الداخلية التقليدية فى منطقة واحة الداخلة 

أما علية حسين فقد . تناولت فيها بالتحليل أنماط العمارة الداخلية ومكوناتها وخصائصها اإلبداعية 
، من خالل رصد ) ١٩٩٨( تناولت العمارة الواحاتية عامة آمدخل لدراسة الثقافة والمجتمع

العمارة المنزلية والتفاعل مع الظروف البيئية والمناخية ، والمكونات المناخية للعمارة ، و 
أوضحت أن العمارة فى مجتمع الواحات ترتبط بالسياق الثقافى واالجتماعى والبيئى فضًال عن 

  . الظروف التاريخية 
  

  حرف - الثقافة المادية 
لشعبية بالباحث إبراهيم حسين أيضًا الذى اهتم بدراسة المنطقة فى ارتبطت دراسة الحرف ا

العديد من رحالته الميدانية ، فقدم فى أطروحته للدآتوراه رصدًا للمشغوالت اليدوية فى بعض 
واهتم الباحث ) . ١٩٩٨(واحات الوادى الجديد ، من خالل رؤية منهجية لقضية المناطق الثقافية 

لمنطقة التى صنفها إلى مشغوالت الخوص اللينة ، ومشغوالت برصد مشغوالت الخوص با
الخوص صلبة القوام ، آما رصد المشغوالت المرتبطة بحرفة الحصير متناوًال حصير السمار فى 

ظهور بعض المنتجات التى قد يشوبها : واحتى الخارجة والداخلة، ويخلص الباحث عدة نتائج منها 
دية الممثلة لثقافة مجتمع الواحات ، حيث إنهم يحرصون على شئ من الخروج على النماذج التقلي

إنتاج نوعيات تصلح لرواد السياحة من أهل الحضر ، أو بعض األجانب فى مصر أو بعض 
آما الحظ أن النماذج المتماثلة من المشغوالت الشعبية اليدوية فى بعض واحات الوادى . السياح  

ثقافية وفنية لواحات الوادى الجديد ،دون إغفال الجديد ، ترتبط بنمط عام يعطى خصوصية 
للخصوصية الفنية فى آل مشغولة من هذه المشغوالت ، سواء من حيث التقنية الحرفية ، أو من 
حيث الوحدات الزخرفية، أو الخامة التى تعطى آل منطقة من مناطق الوادى الجديد خصوصية 

  .  تقنية واإلبداع فنية تميزها عن غيرها من حيث المهارة الفنية وال
  اإلطار الزمنى

يعود االهتمام ببحث الوادى الجديد إلى حوالى نصف قرن تقريبًا ، عندما نشر آل من عثمان 
،  ولم تشهد -بمجلة الفنون الشعبية ١٩٦٥خيرت ومحمد الصياد بحثيهما حول فنون الوادى الجديد 
لذى لم يشهد سوى ثالث دراسات فقط هى األبحاث حول المنطقة نموًا  ملحوظًا فى عقد السبعينات ا

أطروحة علية حسين حول الواحات الخارجة ،  وبحث فاروق شويقة حول واحات الفرافرة ، ثم : 
وآذا الحال فى عقد الثمانينات الذى ارتبط . آتاب أحمد فخرى حول واحات البحرية والفرافرة 

وماجدة ماضى حول األزياء بأطروحتى أشرف عبد القادر حول مشغوالت الزى والزينة ،  
غير أن ) . ١٩٨٤(،  فضًال من النصوص التى قدمها صالح الراوى من شعر الواو ) ١٩٨٩(

اإلطار الزمنى قد شهد نموًا وتطورا آميًا ونوعيًا فى أبحاث المنطقة خالل عقد التسعينات الذى 
لمشغوالت ، وبحثين شهد ثمانية أبحاث منها خمس أطروحات حول األزياء الشعبية والعمارة وا

  أما مطلع . حول المعتقدات الشعبية والعمارة ، وآتاب حول المتاحف 
فهو يشير إلى اهتمام ملحوظ  برصد وبحث المنطقة حيث ظهرت أربع دراسات منذ عام  ٢١ق

وفد جاء . حول االحتفاالت الشعبية والمتاحف ، وعادات دورة الحياة  ٢٠٠٣حتى عام  ٢٠٠٠
  : ى النحو التالى اإلطار الزمنى عل

  الستينات
١٩٦٥   :  
  بحث عثمان خيرت حول الفن الشعبي في الوادي الجديد  
  بحث محمد الصياد الوادى الجديد األرض والناس 



  السبعينات
١٩٧١  :  
  )١٩٧٥نشرت (حول الواحات الخارجة .أطروحة عليه حسين  
 بحث فاروق شويقة حول واحات الفرافرة 
  )١٩٩٩ترجم (واحات البحرية والفرافرة  آتاب أحمد فخرى حول:  ١٩٧٣

  
  الثمانينات

  )١٩٨٧نشرت (نصوص شعبية جمع صالح الراوى :  ١٩٨٤
١٩٨٩  :  
  أطروحة أشرف عبد القادر حول مشغوالت الزي والزينة  
  أطروحة ماجدة ماضى حول األزياء الشعبية  

  تسعينات 
١٩٩٢  :  
  ي الجديد أطروحة إبراهيم حسين حول األزياء الشعبية في الواد 
  ) ١٩٩٥-١٩٩٤نشر عامى (بحث إبراهيم حسين حول أزياء النساء في الوادى الجديد  
١٩٩٤  :  
  أطروحة خديجة حجازي حول العمارة الداخلية التقليدية  
 بحث عبد الوهاب حنفى حول فولكلور عاشوراء  
١٩٩٥  :  
  آتاب هيئة اآلثار حول متحف الوادى الجديد 
  التاريخ الشفاهى لقريتى باريس والقصر بحث شوقى حبيب حول :  ١٩٩٦
١٩٩٨  :  
  أطروحة إبراهيم حسين حول المشغوالت اليدوية  
  بحث عليه حسين حول العمارة الواحاتيـة  
١٩٩٩  :  
  بحث أحمد أبو زيد حول الماء والبناء االجتماعى  

   ٢١ق
  آتاب شوقى حبيب حول االحتفاالت الدينية:  ٢٠٠٠
  االحتفاالت األسريةآتاب شوقى حبيب حول :  ٢٠٠٠
  بحث سوزان السعيد حول المتحف االثنوجرافى :   ٢٠٠٢
  أطروحة فارس خضرحول عادات الموت :   ٢٠٠٣

  اإلطار النوعى
يشير اإلطار النوعى إلى اهتمام أآاديميه ببحث المنطقة من خالل سبع أطروحات جامعية    

للفنون الشعبية ، وهى أطروحتى  ، من بينها ثالث أطروحات بإشراف علمى من المعهد العالى
إبراهيم حسين حول األزياء الشعبية والمشغوالت الشعبية ، ثم أطروحة فارس خضر التى تمثل 

أما األطروحات ) .  ٢٠٠٣( أحدث دراسات العادات والتقاليد فى المنطقة حول عادات الموت 
الفنون الجميلة بجامعة حلوان، األخرى فقد توزعت بين آليات التربية الفنية واالقتصاد المنزلى و

أما قسم الفلسفة واالجتماع بآداب االسكندرية . مما يشير إلى اهتمام الجامعة ببحث المنطقة عامة 
وقد جاء .  ١٩٧١فكان له دور الريادة فى تقديم أول أطروحة حول الوادى الجديد لعلية حسين عام 

، أما ) ابحاث  ١٠( ت فى المرتبة الثانية االهتمام النوعى من خالل أبحاث الدوريات والمؤتمرا
الكتب المنشورة فقد سجلت البيانات أربعة آتب متخصصة فى الوادى الجديد ، وهى نسبة تتفق مع 
آم الدراسات النوعية ، غير أن النصوص الميدانية ارتبطت بنص شعرى واحد لصالح الراوى 

  : تالى حول الشعر الشعبى ، وجاء اإلطار النوعى على النحو ال



  أطروحات ٣      أطروحات الدآتوراة 
 أطروحات ٤      أطروحات الماجستير 
 أبحاث ٩    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
 آتاب ٤          الكتب 
 نص ١        نصوص ميدانية 

  نتائج واستخالصات
شهدت الدراسات الميدانية واألآاديمية في المنطقة تطورًا آميًا ونوعيًا خالل العشر سنوات  -١

  ) .  ٢٠٠٤ – ١٩٩٤( األخير 
المعتقدات الشعبية : يحتاج بحث المنطقة لدراسات متعمقة وشاملة لبعض المجاالت ، مثل  -٢

واألدب الشعبى وفنون الموسيقى الشعبية والرقص واأللعاب ، إذ لم تسجل الدراسات التى 
  . رصدناها بحثًا واحدًا فى تلك المجاالت 

ببحث المنطقة من خالل رصد بعض عناصر الفنون  اهتمت جامعة حلوان وأآاديمية الفنون -٣
الشعبية والعادات والتقاليد ، على حين لم تسجل الجامعات األخرى بأقسامها المتعددة آجمعات 

  اهتمامًا ببحث المنطقة أآاديميًا   - على سبيل المثال  –القاهرة وعين شمس وأسيوط 
عليه : زوايا متعددة ، ومنهم األساتذة اهتم بعض األساتذة بالتخصص فى دراسة المنطقة من  -٤

حسين وإبراهيم حسين وشوقى حبيب ، إذ بعد آل منهم مرجعًا أساسيًا فى بحث المنطقة من 
  . خالل ما قدموه من دراسات 



  )دراسة ٢٤(جنوب سينــاء 
  عام  -جنوب سيناء 

نظام الثأر آحقيقة حضارية والضبط السياسى فى سيناء والصعيد والصحراء . أحمد محمد أمين عامر 
  .ص٧٠ - .١٩٨٢مرآز بحوث الشرق األوسط، : القاهرة -.الغربية

اء وأثرها فى التربية دراسة لمشغوالت آليم بدو محافظة الشرقية النازحين من سين.  أمال أسعد عرفات 
 -.ص  ٢٥٠ -. ١٩٧٦القاهرة،  -.إشراف سعد الخادم / الفنية فى المرحلة الثانوية الصناعية للبنات 

  .جامعة حلوان ، آلية التربية الفنية، قسم التصميم والزخرفة  –) ماجستير(أطروحة 
/ فى شبه جزيرة سيناء االستيطان الزراعى وطبيعة العالقات االجتماعية . أمانى أحمد الشرنوبى  

جامعة عين  –) دآتوراه(أطروحة  –.  ٢٠٠٠القاهرة ،  –. ص  ١٦٣ –. إشراف عبيد محمد عنان 
  . شمس ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، قسم االقتصاد والقانون

/ أنماط البداوة فى شبه جزيرة سيناء آما تعكسها بعض عناصر التراث الشعبى. أمل محمد محمود  
جامعة عين شمس، آلية  -) ماجستير(أطروحة -.ص  ٣٠٣ - . ١٩٩٨القاهرة،  -.ف علياء شكرى إشرا

  .البنات ، قسم االجتماع 
: فى  –.  ٢٤٠ – ٢٢١ص –. الحقوق الشرعية للمرأة البدوية فى جنوب سيناء . إيمان البسطويسى  

/ و زيد رائد األنثروبولوجيا العربية مهداة إلى األستاذ الدآتور أحمد اب: بحوث فى األنثروبولوجيا العربية 
  ٢٠٠٢مرآز البحوث والدراسات االجتماعية ، : القاهرة  –.  ١ط –. تحرير ناهد صالح 

/ دراسة للمرأة فى قبيلة الجبالية بحنوب سيناء: المرأة فى المجتمعات الصحراوية. إيمان البسطويسى 
جامعة القاهرة، آلية  –) دآتوراه(ة أطروح -.ص٣١١ -. ١٩٩٥القاهرة،  - .إشراف نبيل صبحى حنا
  .اآلداب، قسم االجتماع

إشراف ثريا عبد / المشغوالت الفنية القائمة على توليف الخامات في سيناء . حسنى أحمد الدمرداش 
جامعة  -) ماجستير(أطروحة  -.١٩٨٥القاهرة،  -.ص  ٣٨٧ –. الرسول ، سامية حسين عبد العزيز 

        ، قسم المشغوالت الفنية والشعبية   حلوان، آلية التربية الفنية
إشراف / دراسة سوسيولوجية أنثروبولوجية: التغير الثقافى فى مجتمع جنوب سيناء. حنان لطيف بدر 

جامعة األزهر، آلية  -) ماجستير(أطروحة -.ص ٣٥٢ -. ٢٠٠٠القاهرة،  -.محمد فائق عبد الحميد 
 . الدراسات اإلنسانية، قسم االجتماع

الهيئة المصرية العامة لشئون المطابع : القاهرة  -.شريعة الصحراء عادات وتقاليد .  هرىرفعت الجو 
  .ص ٣١٨ -. ١٩٦١األميرية، 

إمكانية االستفادة من زخارف األزياء الشعبية التقليدية فى جنوب سيناء . سامية أحمد حسن الجارحى  
سهام . إشراف سليمان محمود حسن / لعمل نماذج متميزة من العرائس لتالئم مجال السياحة فى مصر 

آلية  -جامعة حلوان  -) دآتوراه(أطروحة  -.ص ٢٦١ -. ١٩٩٩القاهرة،  -.زآى عبد اهللا موسى 
   .االقتصاد المنزلى

/ تأثيرات الحضارات المختلفة على األزياء وزخارفها في جنوب سيناء .  سامية أحمد حسن الجارحى 
 –جامعة حلوان  –) ماجستير(أطروحة  -. ١٩٩٣القاهرة،  -.إشراف ثريا أحمد نصر، علياء شكري 

 . آلية االقتصاد المنزلي، قسم المالبس والنسيج 
إشراف ممدوح عبده يوسف ، جودت نصر / فنون البيئة السيناوية فى عمارة السياحة .  سوسن الجنايني 

جامعة حلوان ، آلية  –) رماجستي(أطروحة  –.  ٢٠٠١القاهرة ،  -. بباوى ، محمد عبد الفتاح البيلى 
  .الفنون الجميلة 

) ١٩٩٤سبتمبر ( ٤٤ع - .الفنون الشعبية  - .وحدة المثلث في الحياة اليومية السيناوية .  سوسن الجنايني 
   ٨٠-٦٩ص -.
سبتمبر  -أغسطس  -يوليه (٢٤ع -.الفنون الشعبية -.الفنون الشعبية فى جنوب سيناء. صفوت آمال 

  .١٢٧-١٢٥ص -).١٩٨٨
: فى  –.  ٢٦٨ – ١٥٧ص  –. الفنون الشعبية فى وادى القمر وأرض الفيرزوز . لحميد يونسعبد ا 

ُنشر ملخص المقال . (ص ٢٧٢ - .١٩٧٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة -.دفاع عن الفولكلور
    )٩٨-٩٦ص –) . ١٩٧١( ١٧فى مجلة الفنون الشعبية المصرية ، ع



 ٨٥-٧٨ص - ) .١٩٦٨فبراير ( ٥، ع٢س -.الفنـون الشعبيــة  -.سيناء  الزي والزينة في.  عثمان خيرت 
.  
الفنون -.دراسة تطبيقية : رؤى تشكيلية مستوحاة من أثواب سيناء و الشرقية . عواطف محمود سلطان 

    .  ١٨٦-١٨٤ص -) .١٩٩٨ديسمبر-يناير( ٥٨/٥٩ع - .الشعبية 
   ٩٥-٨٦ص - ) .١٩٦٨فبراير (٥،ع٢س - .ن الشعبية الفنـو -.سيناء عاداتها وتقاليـدها . محمد طلبة رزق  
 - ).١٩٧٨(٣، ع٩س -.التراث الشعبى -.عن الفنون الشعبية فى شبه جزيرة سيناء. محمد على ناصر 

     .٣٦-٣٣ص
 ٢٠٠١القاهرة ،  –. إشراف عصمت يحى / رقصات السامر فى منطقة سيناء . هناء نجيب محمد عبده 
  . المعهد العالى للباليه –فنون أآاديمية ال –) دآتوراه(أطروحة  -.

  نويبع
دراسة مقارنة فى جنوب سيناء والساحل : األنوثة والذآورة فى الثقافة البدوية . سهير حسين الدمنهورى  

جامعة  –) دآتوراه(أطروحة  -.ص ٣٠٧ -. ٢٠٠٠بنى سويف،  -.إشراف عليه حسين / الشمالى الغربى
 . سم االجتماع، آلية اآلداب، ق)فرع بنى سويف(القاهرة 

 - ٣٢٩ –.بحث فى األنثروبولوجيا الثقافية : النوع واألمثال فى مجتمع سيناء . سهير حسين الدمنهورى  
تصدر عن المرآز الحضارى لعلوم اإلنسان ( –) . ٢٠٠٢أبريل( ١، ج ٣ع –. الثقافة الشعبية  -. ٣٤٧

 )جامعة المنصورة –والتراث الشعبى بكلية اآلداب 
  ب رأس النق –نخل 

، ٦س -.المأثورات الشعبية -.ُحداء الحصاد والتذرية فى النقب وسيناء. عبد الكريم عبد الحشاش 
  .٧٣-٩٩ص -).١٩٩١يناير (٢١ع
 –يناير ( ١٧ع –. المأثورات الشعبية  –. احتفاالت العيد فى سيناء والنقب .  عبد الكريم عيد الحشاش 

     .  ٣٩- ٣٣ص  –) . ١٩٩٠مارس  –فبراير 

  جغرافىاإلطار ال
دراستان حول (شمل اإلطار الجغرافى فى جنوب سيناء مرآزين فقط هما نويبع 

، أما ) دراستان حول االحتفاالت الشعبية(، ومرآزالنخل ) العادات والتقاليد واألمثال الشعبية 
فى موضوعات الفولكلور ) دراسة ٢١(الدراسات التى تناولت المحافظة عامة فقد بلغت 

  العرفى والمرأة والحرف والرقص واألزياء والعمارةالعامة والقانون 
  اإلطار الموضوعى

تنوعت الدراسات الميدانية حول جنوب سيناء وغطت عدة مجاالت فى الفولكلور ،   
غير أن هناك بعض المجاالت التى لم تشهد أية معالجات آالمعتقدات الشعبية ، واألدب 

ليد توسعًا نسبيًا فى المعالجات إلى جانب الشعبى ، على حين شهدت دراسات العادات والتقا
وقبل أن نعرض لإلطار الموضوعى ألبحاث جنوب سيناء ، نشير . فنون التشكيل الشعبى 

بداية إلى أن مجلة الفنون الشعبية المصرية ، قد أفردت فى العدد الخامس منها والصادر عام 
وقعها الجغرافى ، وسنعرض ملفًا آامًال حول فولكلور سيناء وتاريخها وآثارها وم ١٩٦٨

  :فقط للجانب الميدانى من هذا الملف ، وقد جاء اإلطار الموضوعى على النحو التالى 
  عام  –الفولكلور 

فى إطار األبحاث التى عالجت فولكلور جنوب سيناء عامة ، تبرز عدة دراسات فى   
، رصد فيه )  ١٩٦١( مقدمتها آتاب رفعت الجوهرى حول شريعة الصحراء عادات وتقاليد 

عادات وتقاليد البدو فى القطاع الصحراوى من مصر ، وتناول صفات البدو وأخالقهم ، 
وطريقة معيشتهم ، ومالبسهم ، وطعامهم وشرابهم ، وتجارتهم وزراعتهم ، وعادات الزواج 

وطرق . بينهم ، وأفراحهم ومآتمهم ، وخرافاتهم ، والمعتقدات المرتبطة بالطب الشعبى 
آما يدخل فى إطار بحث فولكلور منطقة سيناء أيضًا دراسة محمد طلبة رزق حول   التداوى



، ضمن ملف مجلة الفنون الشعبية حول ) ١٩٦٨(سيناء                        عاداتها وتقاليدها 
فولكلور سيناء الذى أشرنا إليه ، ويعرض فيه الباحث عدة ظواهر تعد مصدرًا لدراسة 

ث رصد طبيعة بدو سيناء وحبهم للحرية والكرم والفروسية ، ثم أزياء فولكلور سيناء ، حي
النساء والرجال ، وعادات الطعام والشراب والسفر ، ثم رصد عادات الزواج والختان ، آما 
تناول فنون الشعر والموسيقى والرقصات الشعبية ، والمعتقدات المرتبطة بالطب الشعبى 

حميد يونس فقد رصد فى بحثه حول الفنون الشعبية فى أما عبد ال.وعادات الموت والحداد 
فن الحصيد أو القصيد فى : العديد من الفنون مثل )  ١٩٧٣( وادى القمر وأرض الفيروز 

الشعر البدوى ، وفن الحذاء وأشكال الشعر األخرى ، والرقص الشعبى ، والزى والزينة 
طار تقريرًا حول بعثه مرآز وقدم صفوت آمال فى هذا اإل. والحلى لدى بدويات سيناء 

الفنون الشعبية فى جنوب : بعنوان )  ١٩٨٨( دراسات الفنون الشعبية إلى جنوب سيناء عام 
أما أمل محمود فقد رصدت فى أطروحتها حول أنماط البداوة فى شبه جزيرة سيناء . سيناء 

أنماط : مثل ، العديد من تلك العناصر )  ١٩٨٨( آما تعكسها بعض عناصر التراث الشعبى 
المسكن السيناوى آبيت الشعر والبيت العرايشى وبيوت الصخور النارية ، آما تناولت أنماط 

ورآزت أخيرًا على أنماط .الزى والزينة عند المرأة والرجل والمناسبات المرتبطة بها 
  .النشاط االقتصادى المرتبط بنشاط الصيد والزراعة والسياحة والرعى والتعدين 

ة مستقبلية لمجتمع الدراسة وآيفية الحفاظ على تراثه الشعبى ، آما قدمت وقدمت رؤي
  . ملحقًا لألصول العرقية لقبائل سيناء ، وارتبطت مادتها الميدانية بجنوب سيناء وشمالها 

  
  العادات والتقاليد 

حفلت الدراسات التى تناولت عادات وتقاليد المنطقة عامة ، بتنوع فى التناول وطبيعة   
( صد الميدانى وإن غلب عليها االتجاه السوسيولوجى ، حيث ظهرت فى عام واحد الر

ثالث أطروحات فى ثالث جامعات مختلفة تتناول جنوب سيناء من أآثر من زاوية )  ٢٠٠٠
لسهير الدمنهورى حول ) فرع بنى سويف ( ، األطروحة األولى من آداب اجتماع القاهرة 

بدوية ، والتى عقدت فيها مقارنة بين بدو جنوب سيناء والساحل األنوثة والذآورة فى الثقافة ال
الشمالى الغربى ، وتدور الدراسة حول النوع فى الثقافة البدوية ، متناول فى ذلك االختالفات 
الثقافية واالجتماعية والنفسية والبيولوجية ، وآشفت عن عدة نتائج منها أن مفاهيم األنوثة 

ى مجتمعى الدراسة ، من خالل الرموز والمعانى واأللفاظ والذآورة تتضح منذ الصغر ف
واإلشارات ،ومنذ الوالدة فى تحديد نوع المولود ، ثم تحديد المالبس والدخول فى تبعات 
مرحلة البلوغ واالنشطة المختلفة ، آما آشفت الدراسة عن مشارآة الذآور فى أداء األدوار 

واألطروحة الثانية .اث خاصة فى منطقة نويبع المنزلية داخل المنزل فى حالة عدم وجود إن
لحنان بدر بإشراف من قسم االجتماع بكلية الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر ، حول التغير 

دراسة سوسيولوجية أنثروبولوجية ، وهى دراسة وصفية : الثقافى فى مجتمع جنوب سيناء 
ى المنهج السوسيوانثروبولوجى تحليلية استخدمت المدخل البنائى الوظيفى ، واعتمدت عل

والمنهج الفولكلورى ، وخلصت إلى أن البدو ما زالوا يتمسكون بالعادات والتقاليد المتوارثة ، 
أما األطروحة الثالثة فهى بإشراف من . إال أن االختالفات بدت شكلية لمظاهر الحياة اليومية 

بجامعة عين شمس، للباحثة أمانى قسم االقتصاد والقانون بمعهد الدراسات والبحوث البيئية 
الشرنوبى حول االستيطان الزراعى وطبيعة العالقات االجتماعية فى شبه جزيرة سيناء ، 

أثرت على العالقات ) التوطين ( أن عمليات االستقرار : وقد خلصت إلى عدة نتائج منها 



ؤثر فى العالقات االجتماعية بشكل واضح داخل األسرة وداخل المجتمع المحلى ، ولكنها ال ت
فى طبيعة العالقات  -مع الجيران واألصدقاء ، آما الحظت الباحثة اختالف شمال سيناء 

عن الوسط والجنوب ، وأن نمط الترحال يسود فى  -االجتماعية مع األسرة والمجتمع المحلى 
ض الجنوب والوسط ، آما أن معظم البدو يعملون فى الزراعة والرعى ، وأن هناك سيادة لبع

  .العادات والتقاليد رغم جهود الدولة فى التوطين
  االحتفاالت واألعياد 

فى إطار بحث العادات الخاصة باالحتفاالت واألعياد ، قدم عبد الكريم عيد الحشاش   
  ) .  ١٩٩٥( دراسة ميدانية ، رصد فيها احتفاالت العيد فى سيناء والنقب 

  القضاء العرفى 
دراسة واحدة ألحمد أمين عامر ، حول نظام الثأر حظيت أبحاث القضاء العرفى  ب

) .  ١٩٨٢( آحقيقة حضارية والضبط السياسى فى سيناء والصعيد والصحراء الغربية 
ويحاول الباحث أن يقترح أساليب ووسائل وطرق التعامل مع الحقيقة الثأرية فى تلك المنطقة 

يعة األفكار التى يحتويها العقل ، لالستفادة من وظائفها وانعكاساتها آأحد السبل لفهم طب
الجمعى عند بدو سيناء،  وخلص الباحث إلى أن القبيلة والعصبية هى المناخ والبيئة الطبيعية 

: لنظام الثأر آحقيقة اجتماعية، وهو بهذا المفهوم ينطوى على خاصيتين أساسيتين ، أولهما 
جتمع سياسى ، والثأر آنظام القهر ، ثم تناول قضية القبيلة آم: الموضوعية ، وثانيهما 

سياسى ، حيث استعرض أهم عناصر نظام الثأر التى تشكل القوانين والمبادئ األساسية التى 
آما عنيت الدراسة بإيكولوجية نظام الثأر واالرتباط باألرض والجماعة . يسير وفقًا لها 

رض الباحث لوظائف آما ع. القرابية الكبيرة وضعف األداة الحكومية وأحيانًا غياب السلطة 
الثأر التوازنية ، والوظيفة العقابية أو الجزائية ، والوظيفة الحضارية ، ووظيفة الضبط 
االجتماعى والسياسى ، ووظيفة تماسك الجماعة ، وعرض أخيرًا لقضية الثأر من منظور 

  . تنموى 
  المرأة واألسرة

ث إيمان البسطويس ارتبطت دراسات المرأة واألسرة فى مجتمع جنوب سيناء بأبحا  
حول المرأة البدوية ، آما نستطيع تتبع موضوع المرأة فى أآثر من دراسة فى المنطقة 
آأبحاث سهير الدمنهورى حول الذآورة واألنوثة ، والدراسات المرتبطة باألزياء الشعبية 

غير إننا نعرض هنا لألبحاث التى تناولت المرأة آموضوع رئيسى على . ألخ.. والتزيين 
حو ما نجده فى أطروحة إيمان البسطويس حول موضوع المرأة فى المجتمعات الصحراوية ن

، رصدت خاللها العديد من )  ١٩٩٥(دراسة للمرأة فى قبيلة الجبالية بجنوب سيناء : 
الموضوعات المرتبطة بوضع المرأة فى تلك القبيلة ، آما قدمت دراسة مفصلة حول الحقوق 

، رصدت فيها ما يتعلق بحقوق المرأة )  ٢٠٠٢( فى جنوب سيناء الشرعية للمرأة البدوية 
فى الزواج والطالق والميراث ، آمظهر من مظاهر احترام المرأة وتقديرها وتأآيدًا لمكانتها 
االجتماعية ، وقد استعانت فى تحليل مادتها فى ضوء الدراسات الميدانية لجنوب سيناء منذ 

، وتوسعت مادتها الميدانية بحيث شملت القبائل السبع حتى تاريخ نشر الدراسة  ١٩٧٩عام 
المزينة ، الترابين ، العليقات ، القرارشة ، الصوالحة ، والد : المكونة لمنطقة جنوب سيناء 

وتناولت الباحثة فى إطار عنصر الزواج موضوع حق الفتاة فى اختيار . سعيد ، والجبالية 
ى ، وتؤآد تلك المحددات على المساواة فى تحمل الشريك ، ومحددات المجتمع للشريك المثال

مسؤلية االختيار ، وعبء إقامة حياة زوجية ناجحة ، مما يتعارض مع الصورة السلبية التى 



واألمر نفسه بالنسبة للطالق ، . رسمت لها وتدنى مكانتها وتبعيتها العمياء لرجال األسرة 
إقامة حياة زوجية ناجحة ، مما حيث أعطى المجتمع المرأة الحق فى االختيار وعبئ 

. يتعارض مع الصورة السلبية التى رسمتها وتدنى مكانتها وتبعيتها العمياء لرجال األسرة 
واألمر نفسه بالنسبة للطالق ، حيث أعطى المجتمع المرأة الحق فى االختيار بين استمرار 

سيلة الشرء لدى المرأة  وتعرض الدراسة أيضا لو. الحياة الزوجية أو إنهائها ألى سبب تراه 
البدوية فى فرض اختيارها وتأآيده ،آما الحظت ضمن رصدها لموضوع الميراث ، أن 
توزيع الميزاث ال يحرم المرأة من نصيبها وإنما األسلوب الذى يتم به توزيع الميراث على 

  .األبناء يتم بشكل خاص يتناسب مع طبيعة هذة المجتمعات 
  األدب الشعبى 

ث األدب الشعبى موضوعين فى مجال الشعر الشعبى واألمثال ، من عالجت أبحا
منظورين مختلفين حيث رصد عبد الكريم عبد الحشاش موضوع حداء الحصاد والتذرية فى 

أما سهير الدمنهورى فقد . وقدم نمازج تحليلية لهذا اللون الشعرى  ١٩٩١النقب وسيناء 
النوع واألمثال فى مجتمع سيناء ، حيث  موضوع - من منظورا انثربولوجى ثقافى -تناولت 

الضيافة والكرم ، الصداقة والجوار ، الزواج والمصاهرة ، : رصدت عدة عناصر منها 
القانون العرفى والجزاءات االجتماعية ، وتخلص الباحثة إلى أن األمثال الشعبية تشير إلى 

ورية واألنثوية ، التى نجد لها أن نظام القرابة والتنظيم العائلى ، يعكس مقومات الثقافة الذآ
تطبيقًا واسع االنتشار فى آل األنشطة اليومية والنظم االجتماعية ، التى تظهر أولوية الذآور 
على اإلناث ، رغم أنه فى بعض الحاالت نجد بعض التناقضات  التى تظهر تأآيد أفراد 

لنا معنًا منطقيًا ، وهو أن المجتمع على أدوار اآلناث ومكانتهن ، ولكن هذا التناقض قد يعكس 
ألدوارها آما يجب ، يجعلها تحتل مكانة ) الزوجة ـ األم ـ االبنة ـ األخت(اداء األنثى 

  .اجتماعية عالية
  الفنون الشعبية     

الرقص : ترآزت أبحاث الفنون الشعبية فى جنوب سيناء، فى موضوعين رئيسيين هما 
. لشعبية التى حفلت بأربع دراسات متنوعة الشعبى وفنون التشكيل ، وخاصة األزياء ا

ونستهل عرض دراسات هذا المجال باإلشارة الى بحث محمد على ناصر ، الذى تناول فيه 
أما األبحاث األخرى فقد ) .١٩٧٨(نظرة عامة حول الفنون الشعبية فى شبه جزيرة سيناء

  :جاءت على النحو التالى 
  

  الرقص الشعبى 
مت هناء نجيب أطوحتها حول رقصات  السامر فى منطقة فى مجال الرقص الشعبى قد

، حيث عرضت بالرصد والتحليل لعناصر الرقصة ومكوناتها الحرآية،و ) ٢٠٠١(سيناء 
  .وظيفتها اإلبداعية واالجتماعية 

  التشكيل الشعبى 
فى مجال بحث فنون التشكيل الشعبى قدمت سوسن الجناينى دراسة تحليلية حول وحدة  

،حيث تتبعت هذا العنصر فى العديد من الفنون )١٩٩٤(لحياة اليومية السيناوية المثلث فى ا
  واإلبداعات السيناوية ، مشيرة إلى رموزه وخصائصه الفنيه آوحدة تشكيلية  

  األزياء الشعبية 



ارتبطت أبحاث األزياء الشعبية بأربع دراسات متنوعة ، آان موقع الريادة فيها لعثمان 
، تناول فيها اهتمام المرأة ) ١٩٦٨(حول الزى والزينة فى سيناء  خيرت من خالل بحثه

السيناوية بزيها وحليها ، ورصد مكونات تلك األزياء وبراعتها فى حياآتها ، وولع النساء 
بالحلى الفضية، آما رصد اهتمام بدو سيناء بزينة الدواب ، وتناول العديد من الحرف 

وهو من مستلزمات  -ان الشعبى الذى يقوم بالوشم الشعبية واألسواق التى اشتهرت بالفن
وعلى مدى ثالثين . الزينة فى المنطقة ، آما عرض لبائعات الزى والزينة فى تلك األسواق 

عامًا لم تظهر دراسات ميدانيه منشورة حول األزياء الشعبية بعد دراسة عثمان خيرت ، وقد 
اث سامية الجارحى فى أطروحتيها فى عاد االهتمام ببحث األزياء مرة أخرى من خالل أبح

الماجستير والدآتوراه ، ففى األطروحة األولى تناولت تأثيرات الحضارات المختلفة على 
مدينة : ، وجمعت مادتها الميدانية من آل من ) ١٩٩٣(األزياء وزخارفها فى جنوب سيناء 

جال ومكوناتها وتناولت بالرصد أزياء الر. الطورـ دهب ـ سانت آاترين ـ وادى فيران
واألقمشة المستخدمة  والزخارف  واأللوان والغرز المستخدمة فى تطريز الزى ، وتعرضت 
فى                                             النهاية تصميمات مستوحاة  من زخارف األزياء 

إمكانية : فيها  اما أطروحة الدآتوراة ، فقد تناولت. الشعبية التقليدية المميزة لمناطق البحث 
االستفادة من زخارف األزياء الشعبية التقليدية فى جنوب سيناء لعمل نمازج مميزة من 

، والدراسة تنحو نحو االتجاه التطبيقى ، ) ١٩٩٩(العرائس لتالئم مجال السياحة فى مصر 
 غير أن ما يهمنا فى إطار البحث الفولكلورى هو  الجانب المتعلق بزخارف األزياء ، حيث

قدمت الباحثة تصنيفًا وتحليًال لزخارف األزياء الشعبية للبدويات ،التى تميزت بأسلوب 
جمالى مرتبط بالبيئة الصحراوية، ولهن دور آبير فى زخرفة أزيائهن بزخارف تقليدية 

وصنفت الزخارف  ـ آما تشير الباحثة ـ إلى أشكال هندسية . توارثتها عن األمهات والجدات 
شمس ـ نجوم (وأشكال من الطبيعة ) زهورـ أشجارـ نخيل (وأشكال نباتية ) اتمثلثات ـ معين(

أما الدراسة األخيرة فقد اتخذت االتجاه التطبيقى أيضًا ، وهى لعواطف سلطان التى ) .ـ هالل 
، وقدمت ست محاوالت ) ١٩٩٨(قدمت رؤى تشكيلية مستوحاة من اثواب سيناء والشرقية 

وحدات الزخرفية التى تزخربها  بعض األثواب النسائية تطبيقية فى استخالص بعض ال
المطرزة  بأصولها  النباتية أو الهندسية أو الحيوانية ، ومحاولة استخدامها خامات أخرى ، 
  بهدف الوصول إلى نمازج مبتكرة ومعاصرة ، مع الحفاظ على الروح الشعبية لتلك الوحدات 

  العمارة الشعبية
بية فى جنوب سيناء ، قدمت سوسن الجناينى أطروحتها فى إطار بحث العمارة الشع

،  وتؤآد الباحثة على ضرورة ) ٢٠٠١(حول فنون البيئة السيناوية فى عمارة السياحة 
التعرف على القيم الجمالية لزخارف البيئة السيناوية فى عمارة السياحة ،  وعناصر العمارة 

لزخارف ومظاهر الحياة الشعبية فى الداخلية السياحية  وعرضت للقيم الجمالية لتلك ا
المجتمع السيناوى ، ودراسة تحليلية لتلك الزخارف وتصنيفها ، ثم رصد العمارة الداخلية فى 

الدينية والتاريخية والعالجية والتجارية والتروحية ، : القرى السياحية ،  وأنواع السياحة 
ثم تناولت  أثر البيئة على . قة فضًال عن سياحة الشباب  والمؤتمرات والمغامرات فى المنط

العمارة فى القرى السياحية ، آما رصدت العمارة السياحية فى المناطق الساحلية بسيناء 
  .وبعض التصميمات التطبيقية لها 

  الحرف   –الثقافة المادية 



ارتبط موضوع الحرف الشعبية فى جنوب سيناء بأطروحتين ميدانيتن بإشراف علمى 
الفنية ، األولى آلمال أسعد عرفات حول مشغوالت آليم بدو محافظة الشرقية من آلية التربية 

، ورآزت فى إطارها الميدانى على النازحين من سيناء لقرية ) ١٩٧٦(النازحين من سيناء 
عرب البياض وقرية عرب غرب بالشرقية ، وتتبعت انتقال العناصر الشعبية لتلك 

رصد الميدانى للباحثة جاء من منظور تربوى المشغوالت من منطقة ألخرى ، غير أن ال
بهدف التعرف على أثر تلك المشغوالت فى التربية الفنية فى المرحلة الثانوية الصناعية 

أما األطروحة الثانية فهى لحسنى الدمرداش ، حول المشغوالت الفنية القائمة على . للبنات 
يد من المشغوالت الحرفية التى ، والتى عرض فيها للعد) ١٩٨٥(توليف الخامات فى سيناء 

  . تشكل اإلبداع الشعبى لمجتمع سيناء 
  اإلطار الزمنى 

ارتبط البعد التاريخى بأبحاث جنوب سيناء بمطلع الستينات بظهور آتاب شريعة 
الصحراء لرفعت الجوهرى ، ثم بحثى عثمان خيرت ومحمد طلبة رزق حول األزياء 

قدى السبعينات والثمانينات تطورًا آميًا فى بحث ولم يشهد ع. وعادات وتقاليد المنطقة 
أما عقد . المنطقة ، حيث ظهر فى آل عقد ثالث أبحاث أيضًا فى موضوعات متنوعة 

فى الفترة من عام ) أربعة أبحاث وأربع أطروحات (التسعينات فقد سجل ثمان دراسات 
تواصًال ألبحاث ، تناولت موضوعات جديدة من ناحية ، آما شهدت  ١٩٩٩حتى عام  ١٩٩٥

أما . العقود السابقة من ناحية أخرى ، وإن غلب الجانب التشكيلى على المادة الميدانية عامة 
أعلى نسبة من البحث الميدانى بالقياس للعقود  –فقد سجلت ـ نوعيًا وعدديًا  ٢١بدايات ق 

ان السابقة ، حيث أنه خالل ثالثة أعوام فقط قد ظهرت خمسة أطروحات جامعية وبحث
  :وقد جاء األطار الزمنى على النحو التالى . ميدانيان 
  ستينات

  شريعة الصحراء عادات وتقاليد : آتاب  رفعت الجوهرى :  ١٩٦١ 
١٩٦٨  :  
  الزي والزينة في سيناء : بحث عثمان خيرت  
  سيناء عاداتها وتقاليـدها : بحث محمد طلبة رزق  

  سبعينات
  ن الشعبية فى وادى القمر وأرض الفيرزوز الفنو: بحث عبد الحميد يونس :  ١٩٧٣
  أطروحة أمال أسعد عرفات حول مشغوالت الكليم :  ١٩٧٦
  الفنون الشعبية فى شبه جزيرة سيناء: بحث محمد على ناصر :  ١٩٧٨

 ثمانينات
  آتاب أحمد أمين عامر حول نظام الثأر والضبط السياسى :  ١٩٨٢
  ت الفنية أطروحة حسنى الدمرداش حول المشغوال:  ١٩٨٥
  بحث صفوت آمال حول الفنون الشعبية فى جنوب سيناء:  ١٩٨٨

  تسعينات
  بحث عبد الكريم عيد الحشاش حول احتفاالت العيد فى سيناء والنقب :  ١٩٩٠
  بحث عبد الكريم عبد الحشاش حول ُحداء الحصاد والتذرية :  ١٩٩١
  ة على األزياء تأثيرات الحضارات المختلف. أطروحة سامية الجارحى :  ١٩٩٣
  بحث سوسن الجنايني حول وحدة المثلث في الحياة اليومية السيناوية :  ١٩٩٤
  أطروحة إيمان البسطويسى حول المرأة فى قبيلة الجبالية :  ١٩٩٥
١٩٩٨   :  



  أطروحة أمل محمد محمود حول  أنماط البداوة  
  ية رؤى تشكيلية مستوحاة من أثواب سيناء و الشرق: بحث عواطف سلطان  
  أطروحة سامية الجارحى حول زخارف األزياء الشعبية :  ١٩٩٩

  ٢١ق
٢٠٠٠  :  
  أطروحة أمانى الشرنوبى حول طبيعة العالقات االجتماعية  
  أطروحة سهير الدمنهورى حول األنوثة والذآورة فى الثقافة البدوية  
 أطروحةحنان لطيف بدرحول التغير الثقافى فى جنوب سيناء 
٢٠٠١  :  
  وسن الجنايني حول فنون البيئة السيناوية فى عمارة السياحة أطروحة س 
  أطروحة هناء نجيب محمد عبده حول رقصات السامر  
٢٠٠٢  :  
  بحث إيمان البسطويسى حول الحقوق الشرعية للمرأة البدوية  
  بحث سهير الدمنهورى حول النوع واألمثال فى مجتمع سيناء  

  اإلطار النوعى 
  ١١(امًا ملحوظًا باألطروحات الجامعية خالل العقد األخيرشهد اإلطار النوعى اهتم

حتى اآلن ، أما أول البدايات  ١٩٩٣، حيث ظهرت تسع أطروحات منذ عام ) أطروحة
األآاديمية فى بحث المنطقة فكانت ألمال أسعد فرحات من خالل أطروحتها حول مشغوالت 

نية لحسنى الدمرداش حول ، وبعد عشر سنوات ظهرت األطروحة الثا)  ١٩٧٦( الكليم 
) .  ٢٠٠١( وأخر أطروحة لهناء نجيب حول رقصات السامر ). ١٩٨٥(المشغوالت الفنية 

، وزعت عبر العقود ) بحثًا  ١١( أما أبحاث الدوريات والمؤتمرات فقد سجلت العدد نفسه 
لم أما مجموعات الكتب المتخصصة حول فولكلور سيناء ف. الخمسة المنقضية بشكل متوازن 

تسجل مؤشرًا ملحوظًا ، حيث لم يظهر سوى آتابين فقط فى إطار بحث العادات والتقاليد فى 
غير أننا نشير هنا إلى ثالث دراسات . جنوب سيناء لرفعت الجوهرى وأحمد أمين عامر 

آدراسة عبد الحميد يونس حول أرض الفيروز فى ( ظهرت داخل آتب تحوى أبحاثًا متنوعة 
فولكلور ، ودراسة إيمان البسطويسى حول حقوق المرأة فى آتاب بحوث آتابه دفاع عن ال

فى األنثروبولوجيا العربية ، وبحث سهير الدمنهورى حول النوع واألمثال فى آتاب الثقافة 
وقد أدرجنا مثل تلك الدراسات ضمن األبحاث العلمية وليس الكتب المتخصصة فى ) الشعبية 

  : النوعى على النحو التالى وقد جاء اإلطار . منطقة بعينها 
  أطروحات ٥      أطروحات الدآتوراة 
 أطروحات ٦      أطروحات الماجستير 
 بحث ١١    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
 آتاب ٢          الكتب 

  
  نتائج واستخالصات 

غلب على أبحاث جنوب سيناء دراسة موضوعات األزياء الشعبية والحرف والعادات  -١
الحظ أن الموضوعات األربعة تتداخل فيما بينها بشكل ال يقبل والتقاليد والمرأة ، حيث ي

االنفصام ، فالمرأة هى التى تبدع الزى الشعبى ، والعادات والتقاليد مرتبطة بالقانون 



العرفى وفنون اإلبداع الشعبى وحقوق المرأة ، أما الحرف الشعبية فتسجل دور المرأة 
  ...فى إطار العادات والتقاليد وهكذا 

غم التنوع الموضوعى فهناك موضوعات معينة لم يتناولها بحثًا واحدًا بصورة مباشرة ر -٢
، آفنون الموسيقى والغناء الشعبى ، وقطاع المعتقدات الشعبية بأآمله ، والحكاية الشعبية 

  . الخ .. 
ارتبطت معظم أبحاث جنوب سنياء بالمدخل السوسيولوجى األنثروبولوجى والتربوى  -٣

  .فىالجمع والتحليل ، غير أنها تفيد البحث الفولكلورى فى أآثر من مجال والتطبيقى 
شهدت الدراسات األآاديمية تطورًا واهتمامًا ملحوظًا خالل السنوات العشر الفائتة ، غير  -٤

أنها تحتاج للخروج من إطار البحث االجتماعي والعادات والتقاليد ، إلى االهتمام باألدب 
وقد آان االهتمام . الموسيقى وبغير الموضوعات التى أشرنا إليها الشعبى والمعتقدات و

األآاديمى مرتبطًا بأقسام االجتماع واالقتصاد والقانون بجامعات القاهرة وعين شمس 
واألزهر ، فضًالعن آليات االقتصاد المنزلى والتربية والفنية والفنون الجميلة بجامعة 

فنون الشعبية وأقسام اللغة العربية فى الجامعات حلوان ، على حين غاب المعهد العالى لل
  . المصرية عن بحث المنطقة ميدانيًا 

  
  



القيم الجمالية لفن المنسوجات عند بدو شمال . برجاء تناول دراسات آل من سعيد الوتيرى 
دراسة العوامل المؤثرة فى تميز األزياء الشعبية لبدو شمال سيناء  . و منى حافظ صدقى . …سيناء 

  فى براجراف فى موضوعى األزياء والحرف من ببليوجرافيا حصة الرفاعى
 لنوعى والنتائجوضبط السياق الزمنى وا

  
  )دراسة ٣٥(شمال سينــاء 

  عـام
اإلنسان والمجتمع والثقافة فى شمال سيناء : فى : فى  -. ٢٥٢-١٧٩ص -.أنساق العائلة والقرابة .  أحمد أبو زيد 

إشراف وتقديم أحمد أبو زيد ، تحرير /  ١٩٩٠أآتوبر  ١٦ – ١٣أعمال المؤتمر المنعقد فى العريش الفترة من : 
المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، قسم بحوث المجتمعات الريفية : القاهرة  –. ارة تغريد شر

  ١٩٩١والصحراوية ، 
شمال سيناء دراسة أنثروبولوجية للنظم : المجتمعات الصحراوية فى مصر ، البحث األول . أحمد أبو زيد  

ث االجتماعية والجنائية ، قسم بحوث المجتمعات المرآز القومى للبحو: القاهرة  –. واألنساق االجتماعية  
أخالقيات  –البدو المزارعون والرى  –الصيد والصيادون ( –. ص ٥٢٧ –.  ١٩٩١الريفية والصحراوية ، 

 )٦٠ – ١ملخص فولك) (عادات ، عام –الخ ..التنظيم السياسى التقليدى والقانون العام والنظام  –العمل 
اإلنسان : فى  –.  ٢٦٩ – ٢٥٣ص –. العواطف وأثره فى التماسك االجتماعى التعبير عن . إلهام عفيفى   

/  ١٩٩٠أآتوبر  ١٦ – ١٣أعمال المؤتمر المنعقد فى العريش الفترة من : والمجتمع والثقافة فى شمال سيناء 
والجنائية ،  المرآز القومى للبحوث االجتماعية: القاهرة  –. إشراف وتقديم أحمد أبو زيد ، تحرير تغريد شرارة 

 –العالقة بين المرأة والرجل  –اختيار الشريك  –عادات ( ١٩٩١قسم بحوث المجتمعات الريفية والصحراوية ، 
  )الخ..الغزل 

اإلنسان : فى : فى  –.  ٢٩١ - ٢٨١ص –. التنشئة االجتماعية من خالل األمثال الشعبية . أمل محمود  
/  ١٩٩٠أآتوبر  ١٦ – ١٣المؤتمر المنعقد فى العريش الفترة من أعمال : والمجتمع والثقافة فى شمال سيناء 

المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، : القاهرة  –. إشراف وتقديم أحمد أبو زيد ، تحرير تغريد شرارة 
  ١٩٩١قسم بحوث المجتمعات الريفية والصحراوية ، 

اإلنسان والمجتمع والثقافة فى شمال : فى  -.٧٦-٦٧ص -.ة مفهوم الزمان عند المرأة البدوي.  إيمان البسطويسى 
إشراف وتقديم أحمد أبو زيد ، /  ١٩٩٠أآتوبر  ١٦ – ١٣أعمال المؤتمر المنعقد فى العريش الفترة من : سيناء 

المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، قسم بحوث المجتمعات الريفية : القاهرة  –. تحرير تغريد شرارة 
  ١٩٩١والصحراوية ، 

مؤتمر : فى  -. ١٠١-٨٩ص -.النشاط االقتصادى االجتماعى للمرأة البدوية فى شمال سيناء. إيمان البسطويسى 
المرآز القومى للبحوث : القاهرة  -) .١٩٨٩مارس  ٣٠-٢٩(المجتمعات الصحراوية وتحديات المستقبل 

االجتماعى للمرأة البدوية فى شمال سيناء آعامل من  – تحليل النشاط االقتصادى.  ١٩٩٦االجتماعية والجنائية، 
واستنتجت أن المرأة تسهم فىتماسك البناء االجتماعى، وأن دورها فى النشاط . عوامل التماسك االجتماعى 

  )٨-١٢٦مس: الملخص (االقتصادى واالجتماعى يعطيها مكانة
المرآز : القاهرة  –. لسكان سيناء الشمالية العادات الغذائية والظروف البيئية . ) وآخرون(حسين المكاوى  

   . ١٩٩٨القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، 
اإلنسان : فى  –.  ٢٨١ - ٢٦٩ص –. أبعاد ومعايير التفاضل االجتماعى فى شمال سيناء . سامية نوار  

/  ١٩٩٠أآتوبر  ١٦ – ١٣أعمال المؤتمر المنعقد فى العريش الفترة من : والمجتمع والثقافة فى شمال سيناء 
المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، : القاهرة  –. إشراف وتقديم أحمد أبو زيد ، تحرير تغريد شرارة 

عام ، حيث يناقش  –الموضوع يصنف تحت العادات ( ١٩٩١قسم بحوث المجتمعات الريفية والصحراوية ، 
 )الخ..والعمل ) اختيار الشريك(والزواج ) البنت  –ميالد الولد (موضوعات مرتبطة بعادات الميالد 

القيم الجمالية لفن المنسوجات عند بدو شمال سيناء واستحداث وحدات تصلح إلنتاج آليم  .سعيد الوتيرى  
 جامعة حلوان ، آلية الفنون التطبيقية –) دآتوراة(أطروحة  –.  ١٩٨٦القاهرة ،  -،معاصر 

: فى  -.  ٢٥٦ – ٢٤١ص  –. ور المرأة البدوية فى مجال الحرف التقليدية التراث الثقافى ود. سناء مبروك  
تحرير / مهداة إلى الستاذ الدآتور أحمد ابو زيد رائد األنثروبولوجيا العربية : بحوث فى األنثروبولوجيا العربية 

 ٢٠٠٢مرآز البحوث والدراسات االجتماعية ، : القاهرة  –.  ١ط –. ناهد صالح 



 –. ص ٢٩٤ –.  ١٩٨٤القاهرة ،  –. الهوية واالنتماء فى المجتمع الصحراوى فى مصر . سناء مبروك  
  )٥٨٦-٤مس: الملخص (جامعة اإلسكندرية ، آلية اآلداب ، قسم أنثروبولوجى  –) ماجستير(أطروحة 

مال اإلنسان والمجتمع والثقافة فى ش: فى  –.  ٣٣٠-٣١٧ص - .اإلبداع الفنى فى الثوب البدوى. على مراد  
إشراف وتقديم أحمد أبو زيد ، /  ١٩٩٠أآتوبر  ١٦ – ١٣أعمال المؤتمر المنعقد فى العريش الفترة من : سيناء 

المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، قسم بحوث المجتمعات الريفية : القاهرة  –. تحرير تغريد شرارة 
  ١٩٩١والصحراوية ، 

 –.  ٤٦-١٩ص –. دراسة استطالعية لقرية بدوية : بها من القوة والمكانة عمالة المرأة ونصي.  علياء شكرى 
دار المعرفة : األسكندرية  –. تحرير علياء شكرى وآخرون / وجهة نظر علم االجتماع : المرأة والمجتمع : فى 

  )١٠-١١٧مس: الملخص ( ١٩٩٨الجامعية ، 
مؤتمر : فى  –.  ٢٣٤ – ٢١٣ص –. ه التراث الشعبى فى شمال سيناء وأساليب حفظ. فاروق مصطفى  

المرآز القومى للبحوث : القاهرة  –) . ١٩٨٩مارس  ٣٠ – ٢٩(المجتمعات الصحراوية وتحديات المستقبل 
  )٨-٣١مس: الملخص ( ١٩٩٦االجتماعية والجنائية ، 

ة جمع التراث لجن: شمال سيناء -.القضاء العرفى فى شمال سيناء.  آمال عبد اهللا الحلو، وسعيد ممتاز درويش 
  )١٥٤-١فولك: الملخص (.ص١٥١ -.١٩٨٩بمحافظة شمال سيناء، 

 ٥٠٣ -  ٤٧٣ص –. أنماط االستهالك الغذائى لسكان وسط شمال سيناء ومدى آفايتها ) . وآخرون(ليلى حسين  
 ١٦ – ١٣أعمال المؤتمر المنعقد فى العريش الفترة من : اإلنسان والمجتمع والثقافة فى شمال سيناء : فى  –. 

المرآز القومى للبحوث : القاهرة  –. إشراف وتقديم أحمد أبو زيد ، تحرير تغريد شرارة /  ١٩٩٠أآتوبر 
توصيف وتوثيق لصناعة الخبز ( ١٩٩١االجتماعية والجنائية ، قسم بحوث المجتمعات الريفية والصحراوية ، 
  )م الشعبية فى شمال سيناء وبعض اآلآالت الشعبية وارتباطها بالطبقات والمواس

إشراف سعد / السمات الفنية والحرفية في البرقع الشعبي في محافظة القناة و سيناء.  ليلى محمود آمال فتوح 
جامعة حلوان، آلية التربية الفنية ، قسم  –) ماجستير(أطروحة  -. ١٩٨٣القاهرة،  -. ص  ٢٣٧ -.الخادم 

  وشمال سيناء مدن القناه: منطقة الدراسة األشغال الفنية والشعبية 
مجلة آلية  -".دراسة أنثروجرافية " الضبط االجتماعي والقانون العرفي في شمال سيناء .  محمد أحمد غنيم 

    . ١٣٤- ٦٣ص –) ١٩٩٥(١٧ع -.جامعة المنصورة  –اآلداب 
مؤتمر : فى  -. ٢٥٢-٢٣٥ص -.التخاطب غير اللفظى فى المجتمع البدوى السيناوى .  محمد السلكاوى 

المرآز القومى للبحوث : القاهرة  -) .١٩٨٩مارس  ٣٠-٢٩(ت الصحراوية وتحديات المستقبل المجتمعا
الضيافة فى المقعد والغزل بين الشباب : القواعد العرفية المرتبطة بموقفى  .١٩٩٦االجتماعية والجنائية، 

تماعية  فى التفاعل والفتيات، والتفاعل االجتماعى، وأهمية التخاطب اللفظى وغير اللفظى واإلشارة االج
 )٨-١٢٢مس: الملخص . (االجتماعى 

اإلنسان والمجتمع والثقافة فى : فى  –.  ٢٠٥ -١٩٥ص –. الجزاءات فى القانون العرفى . محمد السلكاوى  
إشراف وتقديم أحمد أبو /  ١٩٩٠أآتوبر  ١٦ – ١٣أعمال المؤتمر المنعقد فى العريش الفترة من : شمال سيناء 

المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، قسم بحوث المجتمعات : القاهرة  –. تغريد شرارة زيد ، تحرير 
  ١٩٩١الريفية والصحراوية ، 

اإلنسان والمجتمع والثقافة فى شمال : فى  –.  ٩٩ – ٧٧ص –. إيكولوجيا القانون العرفى . محمد عبد السميع  
إشراف وتقديم أحمد أبو زيد ، /  ١٩٩٠أآتوبر  ١٦ – ١٣لفترة من أعمال المؤتمر المنعقد فى العريش ا: سيناء 

المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، قسم بحوث المجتمعات الريفية : القاهرة  –. تحرير تغريد شرارة 
  ١٩٩١والصحراوية ، 

مؤتمر المجتمعات : فى  -. ١٩٤-١٨٣ص -.مفهوم  متميز للقانون فى المجتمعات القبلية . محمد نور فرحات 
المرآز القومى للبحوث االجتماعية : القاهرة  -) .١٩٨٩مارس  ٣٠-٢٩(الصحراوية وتحديات المستقبل 

سمات المجتمع القبلى وتوارى روابط صراع المصالح المادية، وبحوث أنثروبولوجيا القانون . ١٩٩٦والجنائية، 
ابتعادها عن مشكلة تحديد معنى القانون بأنواعه فى منطقة الشرق األوسط وترآيزها على الثأر والدية و

  .وتفرعاته، والقانون فى المجتمع المدنى بكل جوانبه
إشراف فوزية حسين / دراسة العوامل المؤثرة فى تميز األزياء الشعبية لبدو شمال سيناء . منى حافظ صدقى  

جامعة حلوان ، آلية االقتصاد  –) دآتوراة(أطروحة  –.  ١٩٨٩القاهرة ،  –. مصطفى ، و سعيد الوتيرى 
  )حصة الرفاعى( المنزلى ، قسم المالبس والنسيج 

مؤتمر المجتمعات الصحراوية : فى -. ١٦٠-١٣٧ص -.المسكن البدوى بين الترحال واالستقرار .  مرفت نصر 
. ١٩٩٦ المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية،: القاهرة  -) .١٩٨٩مارس  ٣٠-٢٩(وتحديات المستقبل 

العالقة الثالثية بين البيئة : وتناولت . أنماط السكن فى المجتمعات الصحراوية مع الترآيز على الخيمة البدوية 



اإليكولوجية ونمط الترحال والنشاط االقتصادى، وعالقة ذلك بشكل التنظيم االجتماعى، ودراسة أنماط الخيام 
: الملخص . (وأنماط العمران والمتنقل المستقر فى سيناءالمختلفة فى منطقة الشرق األوسط وبخاصة سيناء، 

  )٨-١٢٣مس
اإلنسان والمجتمع : فى  -.٢١٦-٢٠٥ص -.القرابة والمسئولية الثأرية فى القضاء البدوى. مها عبد الرحمن 

إشراف /  ١٩٩٠أآتوبر  ١٦ – ١٣أعمال المؤتمر المنعقد فى العريش الفترة من : والثقافة فى شمال سيناء 
المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، قسم : القاهرة  –. م أحمد أبو زيد ، تحرير تغريد شرارة وتقدي

  .١٩٩١بحوث المجتمعات الريفية والصحراوية ، 
  بئر العبد
- ١، ص٤مج –. ميكانيزمات الدفاع ضد التصدع : األسرة البدوية فى مجتمع شمال سيناء .  نهلة عبد اهللا إمام 

القاهرة  –. ١٩٩٤ديسمبر ٢٢–١٧الفنون الشعبية وثقافة المستقبل،: الملتقى القومى للفنون الشعبية :  فى –.  ١٥
) . ١٩٩٩مارس (٣٦،ع١٨س –.المجلة العربية للثقافة: ُنشرت أيضًا فى ( –.  ١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، : 
  )٥٠٤ – ١١مس : الملخص (.٢٤٨ -  ٢٣٥ص –
إشراف محمد / دراسة ميدانية لقبيلة الدواغرة : لزواج لدى بدو شمال سيناء عادات ا.  نهلة عبد اهللا إمام 

أآاديمية الفنون، المعهد  –) ماجستير(أطروحة  –. ص  ٣٣٢، ١٩٩٤القاهرة،  –. الجوهرى، صفوت آمال 
  ) ١٢٩-١فولك: الملخص (. العالى للفنون الشعبية 

  العريش
دراسة : ت االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بتوطين البدو بعض المتغيرا. حنان محمود عبد العظيم القاضى 

جامعة عين شمس، معهد  -) ماجستير(أطروحة -.ص ٢٠٣ -. ١٩٩٧القاهرة،  -.لمنطقة العريش ورفح 
أوضحت أن معظم السكان من آبار السن، وزيادة عدد . الدراسات والبحوث البيئية، قسم الدراسات اإلنسانية

القتصادى يتمثل فى الزراعة والرعى والتجارة واألشغال اليدوية والصيد، وميل البدو إلى المتزوجين، والنشاط ا
  )١٤٠ – ٩مس : الملخص )(العريش –رفح : أماآن الجمع .(زواج األقارب ومعظمهم لهم حيازات وممتلكات 

مرآز : القاهرة  -.رالشخصية السيناوية البدوية بين العمران المتنقل والعمران المستق. خالد البدراوى محمد  
بحث مقدم إلى الندوة (-.١٩٩٨قسم االجتماع بجامعة القاهرة،  - آلية اآلداب -البحوث والدراسات االجتماعية 

  )١٠٠-١١مس) + (٦٧ - ٢فولك : الملخص ().السنوية الخامسة
. قريتين مصريتين  دراسة ميدانية على: الصناعات البيئية وتغير البناء االجتماعى للقرية المصرية . على مراد  

  )١٤٥رسالة ابو المعاطى ( جامعة المنيا ، آلية اآلداب –) دآتوراة(أطروحة  –.  ١٩٨٩المنيا ،  –
مارس (٤٢ع -.الفنون الشعبية -.التعبير الحرآى الشعبى وعالقته بالفنون الشعبية األخرى. فاروق مصطفي 

  .٨٦-٨٣ص -).١٩٩٤
 –. مدينة العريش : دراسات فى األنثروبولوجيا التطبيقية  .فوزى رضوان العربى ، فاروق أحمد مصطفى  

  ص ٣٢٦ –.  ١٩٨٩دار المعرفة الجامعية ، : األسكندرية 
 - يناير (١٨ع - .الفنون الشعبية -.مؤتمر ثقافة وفنون البوادى المصرية بالعريش. محمد حسين هالل 

   .١٢٩-١٢٤ص -).١٩٨٧مارس -فبراير 
آالت : فى  -.  ١ج –.  ٢٠-١ص –. إمكاناته ، دراسة ميدانية  –تطوره  –ته نشأ: األرغول . مرسى أبو العال 

نسخة ( -. ١٩٩٤الهيئة العامة لقصور الثقافة ، : العريش  –) . ١٩٩٤يوليو  ١٧-١٠(الندوة العلمية –الغاب 
رغول يشمل تاريخ وأنواع األرغول ونوعيات عازفى األ) على اآللة الكاتبة محفوظة بمقر أطلس الفولكلور

  وأشكال الغناء الشعبى المصاحبة وقياسات اآللة 
الفنون الشعبية وثقافة : الملتقى القومى للفنون الشعبقية: فى.١١-١، ص٥مج - .المتحف اإلثنوجرافى. وداد حامد 

  .١٩٩٤المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة -.١٩٩٤ديسمبر  ٢٢-١٧المستقبل 

  اإلطار الجغرافى
 ٨(و العريش ) دراستان فى موضوع الزواج(بئر العبد : آزين فقط هما شمل اإلطار الجغرافى مر

ات  ن     ) دراس ر م اع األآب ا القط ؤتمرات ، أم احف والم ة آالمت ور العام وعات الفولكل ى موض ف
د بلغت      ه ، وق ) دراسة  ٢٥(الدراسات فكان من نصيب المحافظة بوجه عام دون التقيد بمرآز بعين

والمرأة والقضاء العرفى واألمثال واألزياء والعمارة والحرف  تناولت موضوعات الزواج والطعام
  والرقص والموسيقى



  اإلطار الموضوعى 
ارتبط اإلطار الموضوعى فى أبحاث شمال سيناء باالتجاه األنثروبولوجى واالجتماعى فى 
الرصد ، فضًال عن اهتمام ملحوظ بدراسات العادات والتقاليد ، وبخاصة فى موضوعات الزواج 

لمرأة والقضاء العرفى ، ويعود ذلك لمجموعة األبحاث الميدانية والمؤتمرات التى قام بها وا
المرآز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، ويأتى فى مقدمتها دراسة أحمد أبو زيد الموسعة 

حول اإلنسان )  ١٩٩٠( حول مجتمع شمال سيناء ، وأعمال المؤتمر المنعقد فى العريش 
) ١٩٨٩(والثقافة فى شمال سيناء ، ومؤتمر المجتمعات الصحراوية وتحديات المستقبل  والمجتمع

  الهيئة العامة(إلى جانب مؤتمرين أقامتهما الثقافة الجماهيرية . 
حول : الثقافة الجماهيرية األول ) . ١٩٩٤(حول آالت الغاب بالعريش : األول ) للقصور الثقافة

ً لثانى حول ثقافة وفنون البوادى المصرية بالعريش أيضاوا) . ١٩٩٤(آالت الغاب بالعريش  .  
أما األبحاث المرتبطة بفنون الموسيقى والرقص واألزياء  والعمارة والحرف، فتأنى ). ١٩٨٧(

جميعها فى المرتبة الثانية من حيث االهتمام بعد أبحاث العادات والتقاليد ، إلى جانب األبحاث التى 
وهذا الترآيز على . رية عامة آاألرشيف والمتاحف الشعبية تعالج عدة موضوعات فولكلو

موضوعات بعينها قريب الشبه لما عرضناه فى أبحاث جنوب سيناء  ، حيث لم تشهد أبحاث شمال 
سيناء وأيضًا دراسات متعمقة فى المعتقدات الشعبية أو األدب الشعبى ، وقد جاء اإلطار 

  : -الموضوعى على النحو التالى 
  ر عام الفولكلو

، نبدأها بدراسة . ارتبطت دراسات الفولكلور العامة فى شمال سيناء بعدة دراسات ميدانية 
، حيث قاما برصد ) ١٩٨٩( فوزى رضوان العربى وفاروق أحمد مصطفى حول مدينة العريش 

العديد من الظواهر التى تهم البحث الفولكلورى من منظور أنثروبولوجى تطبيقى ، آالعادات 
آما . ليد والحرف الشعبية والقانون العرفى والفنون الشعبية والعديد من الممارسات الشعبية والتقا

يأتى فى مقدمة الدراسات التى تناولت موضوعات فولكلورية متعددة آتاب أحمد أبو زيد ، الذى 
رصد متجمع شمال سيناء من خالل دراسة أنثروبولوجية للنظم واألنسان االجتماعية للمنطقة 

: ، ورصد عدة موضوعات تعتبر من مصادر المادة الفولكلورية لبحث المنطقة ، مثل ) ١٩٩١(
 –أخالقيات العمل  –الرعى والرعاة  –البدو المزارعون  –الصيد والصيادون  –المسكن البدوى 

األولياء ومشايخ الطرق  –الشعائر الدينية  –القانون العرفى  -عادات الزواج ووضع المرأة 
أما حنان القاضى فقد رصدت بعض المتغيرات االجتماعية . العالج الشعبى والتداوى  –الصوفية 

وتناولت عادات الزواج ) ١٩٩٧(واالقتصادية المرتبطة بتوطين البدو فى منطقة العريش ورفح 
وخلصت لعدة . واألسرة والعمل ، وبعض المهن والحرف الشعبية البدوية ، والسوق ودور المرأة 

ترآز النشاط االقتصادى للمجتمع فى الزراعة والرعى واألشغال اليدوية والصيد ،  :نتائج منها 
  . وأن للمرأة دور هام فى هذا النشاط ، آما أن المجتمع يؤيد زواج األقارب 

  األرشيف
  تدخل دراسة فاروق مصطفى حول التراث الشعبى فى شمال سيناء وأساليب حفظة 

بلفت االنتباه إلى حفظ وتوثيق التراث الشعبى فى المنطقة ، ضمن الدراسات التى اهتمت ) ١٩٨٩(
الموسيقى  –طقس البشعة : ، حيث رصدت بداية للتعريف بعدة ممارسات شعبية فى المنطقة مثل 

 –األغنية الشعبية آأغانى الزواج وتطريز الثوب وأغنية الحمام للعروسة  –واآلالت الشعبية 
 – الداية الطب الشعبى ودور –األمثال والحكايات الشعبية  –الرقص الشعبى والحفالت الشعائرية 

: وعرض الباحث ألهم أساليب حفظ التراث الشعبى ، وهما وسيلتان . التراث الشعبى المادى 
  . استخدام نظام أرشيفات الفولكلور ، أو المتاحف الفولكلورية المفتوحة 



  المتاحف الشعبية 
اسة واحدة لوداد حامد حول المتحف األثنوجرافى فى إطار بحث المتاحف الشعبية تبرز در

، تناولت فيه تجربتها فى إعداد متحف آفر الشرفا ، ثم متحف التراث السيناوى بالعريش ) ١٩٩٤(
الذى يحوى نماذج من تراث بدو المنطقة ، آما أصبح مرآزًا للثقافة والتوعية ، ولم تقتصر خطة 

ثقافة المادية فحسب ، بل تضمنت إلى جانب ذلك ، بعض جمع المادة وتوثيقها على مواد ونماذج ال
التاريخ الشفاهى للقبائل ، واألدب ، والعادات والمعتقدات والطب الشعبى ، : المواد األخرى  مثل 

والحرف الشعبية ، وألعاب األطفال ، وآان الهدف من ذلك هو تكوين أرشيف متكامل إللحاقه 
  . وره آامًال ، آمرآز ثقافى وبحثى لتراث سيناء بالمتحف ، حتى يكون مؤهًال لتأدية د

  
  
  

  المؤتمرات العلمية 
وقد ) . ١٩٨٧(عرض محمد هالل ألعمال مؤتمر ثقافة وفنون البوادى المصرية بالعريش 

ناقش عددًا من األبحاث ذات االتصال الوثيق بفنون البوادى المصرية ، من آداب شعبية وفنون 
د وصل عدد األبحاث المقدمة إلى ثمانية عشر بحثًا ، ما بين دراسة وق. تشكيلية وعادات وتقاليد 

ضرورة : وقد خلص المؤتمر للعديد من التوصيات منها . إلى بحث إلى تقرير ميدانى أو مرجعى 
إشراف جهاز الثقافة الجماهيرية على صياغة دليل للعمل الميدانى ، بهدف جمع وتوثيق الفنون 

وضرورة اهتمام الجهاز بعمل .ل معجمى فى مجاالت فنون البوادى الشعبية ، ليكون مقدمة لعم
أرشيف تدوين نغمى وحرآى لمختلف الرقصات الشعبية ، والتوصية أيضًا بإنشاء وحدات بحوث 
. للمأثور الفنى واألدبى فى المناطق الصحراوية تتبع مرآز دراسات الفنون الشعبية بدءًا بسيناء 

البرامج التدريبية للكوادر التى ترشحها المحافظات أو مديريات  وأن يتولى المرآز وضع وتنفيذ
  . الثقافة 

  العادات والتقاليد 
ترآزت معظم أبحاث شمال سيناء فى موضوع العادات والتقاليد ، وسنعرض هنا ألربعة 

- أبحاث تناول أصحابها عدة موضوعات تعد فى مجملها مصدرًا لبحث عادات وتقاليد المنطقة 
ورصد للعديد ) ١٩٩٠(ول ألحمد أبو زيد الذى تناول موضوع إنسان العائلة والقرابة البحث األ:

والبحث الثانى لسامية نوار التى رصدت أبعاد . من العناصر المرتبطة بالزواج والعالقات القرابية 
  ، تناولت فيه عادات الميالد ) ١٩٩٠(ومعايير التفاضل االجتماعى فى شمال سنياء 

،  والممارسات المرتبطة بالعمل فى ) اختيار الشريك ( ، وعادات الزواج ) والبنت ميالد الولد ( 
أما البحث الثالث فقد تناولت فيه محمد السلكاوى موضوع التخاطب غير اللفظى فى . المنطقة 

، وتهدف الدراسة إلى الوقوف على بعض أشكال التخاطب )  ١٩٨٩(المجتمع البدوى السيناوى 
لقواعد العرفية المرتبطة بها فى اثنين من المواقف االجتماعية الشائعة الحدوث فى غير اللفظى ، وا

الضيافة فى المقعد ، والغزل بين الشباب والفتيات فى موقف الرعى ، وألقى : هذا المجتمع  وهما 
. الضوء على أهمية التخاطب اللفظى وغير اللفظى واإلشارة االجتماعية فى التفاعل االجتماعى 

راسة األخيرة لخالد البدراوى حول الشخصية السيناوية البدوية بين العمران المتنقل والعمران والد
، والتى رصد فيها األبعاد االجتماعية والسياسية، ومفهوم االنتماء ، والبعد ) ١٩٩٨(المستقر 

ية األخالقى ، والبعد الشخصى ، والبعد االقتصادى ، والبعد الدينى ، والبعد الجمالى للشخص
  . السيناوية ، مما يفيد فى النهاية فى بحث عادات وتقاليد المنطقة 

  عادات الزواج 



ارتبط بحث الزواج فى شمال سيناء بأطروحة نهلة إمام حول عادات الزواج فى قبيلة 
والتى تعد مرجعًا لبحث الموضوع فى المنطقة ، حيث رصدت فيه عشرات ) ١٩٩٤(الدواغرة 

االختيار  –ى تدور حول الزواج فى بئر العبد ، ومنها محددات الزواج العناصر والممارسات الت
قيمة  –الزواج الداخلى  –تقسيط المهر  –الزواج العرفى  –سن الزواج  –الزواج التبادلى  –الوالدى 

إجراءات الزواج  –األوقات المفضلة للزواج  –وسطاء الزواج  –الزواج االقتصادى  –اإلنجاب 
الخطبة والشبكة ومرورًا بجهاز العروسين وتوثيق العقد وانتهاءًا بليلة الزفاف . ن وطقوسة ، بدءًا م
ثم رصدت الباحثة وصفًا لزى العروس وحمام العروس ومأدبة الطعام ، آما . ومنزل الزوجية 

تناولت الرجل والمرأة بعد الزواج وتعدد الزوجات والطالق والشرود ، ثم القضاء العرفى فى 
، وخصصت الجزء األخير من أطروحتها لرصد ) هتك العرض ( اء على النساء حاالت االعتد

وقدمت الباحثة .أغانى الزواج والشعر العاطفى الذى يؤدى فى األفراح أو ما يطلق عليه السامر 
جانبًا من أطروحتها من خالل بحثها حول ميكانيزمات الدفاع ضد التصدع ، عرضت فيه 

أما دراسة إلهام عفيفى . زواج البكر وظاهرة الطالق والشرود تعدد الزوجات وال: لموضوعات 
، رصدت فيه العادات ) ١٩٩٠(فقد تناولت التعبير عن العواطف وأثرة فى التماسك االجتماعى 

والتقاليد المرتبطة باختيار الشريك والعالقة بين الرجل والمرأة ، آما اهتمت بموضوعات الحب 
  .والغزل 

  عادات الطعام 
، ) وأخرون(موضوع الطعام وعاداته فى شمال سيناء بدراستين ، األولى لليلى حسين ارتبط 

، ورصدت ) ١٩٩٠(حول أنماط االستهالك الغذائى لسكان وسط شمال سيناء ومدى آفايتها 
الدراسة توصيفًا وتوثيقًا لصناعة الخبز فى المنطقة ، وبعض األآالت الشعبية فى ضوء ارتباطها 

حول ) وآخرون (أما الدراسة الثانية ، فهى آتاب حسين المكاوى . م الشعبية بالطبقات والمواس
  ) . ١٩٩٨(العادات الغذائية والظروف البيئية لسكان سيناء الشمالية 

  القضاء العرفى 
اهتم العديد من الباحثين المتخصصين بتناول موضوع القضاء العرفى فى شمال سيناء ، إذ 

قاموا برصد وتحليل هذا الموضوع ، الذى يشكل إطارًا أساسيًا  نجد سبع دراسات لسبعة باحثين
الدراسة األولى هى أطروحة سناء مبروك حول الهوية واالنتماء فى . لبنية المجتمع السيناوى 

، والتى خلصت إلى أن البداوة ينظر إليها علىأنها )  ١٩٨٤( المجتمع الصحراوى فى مصر 
، ومجتمع شمال سيناء ال يزال ينفرد بنوع خاص من  مشكلة عصبية وهى تعنى أسلوب الحياة

: والدراسة الثانية لمحمد نور فرحات تحت عنوان. التنظيم القضائى والمتمثل فى الدستور القبلى 
، رصد فيها سمات المجتمع القبلى وتوارى )  ١٩٨٩( مفهوم متميز للقانون فى المجتمعات القبلية 

تناول بحوث أنثروبولوجيا القانون فى منطقة الشرق األوسط  روابط صراع المصالح المادية ،آما 
وترآيزها على الثأر والدية ، وابتعادها عن مشكلة تحديد معنى القانون بأنواعه وتفرعاته ، آما 

والدراسة الثالثة لكمال الحلو وسعيد درويش اللذان . رصد القانون فى المجتمع المدنى بكل جوانبه 
، من خالل رصد أنواع )  ١٩٨٩( ضوع القضاء العرفى فى شمال سيناء تناوًال فى آتابهما مو

والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى القضاء العرفى آإجراءات .القضاء العرفى واختصاصاته 
إيقاف النزاع والوساطة ونقل الجيرة والعطوة والكفالة وتنفيذ األحكام ، آما رصد المؤلفان 

ر بها القاضى العرفى فى القضايا التى تعرض عليه ، آما سجال اإلجراءات والكيفية التى ينظ
والبحث الرابع لمحمد . أسماء القضاة الذين التقت بهم اللجنة المعينة بجمع التراث السيناوى 

والخامس لمحمد عبد السميع ) .  ١٩٩٠( السلكاوى الذى تناول الجزاءات فى القانون العرفى  
، على حين رصدت سها عبد الرحمن موضوع )  ١٩٩٠(العرفى  الذى تناول إيكولوجية القانون



، واألبحاث الثالثة األخيرة تتكامل فيما )  ١٩٩٠( القرابة والمسؤلية الثأرية فى القضاء العرفى 
بينها لتضئى عدة جوانب من هذا الموضوع الشائك ، وجاءت ضمن أعمال مؤتمر العريش الذى 

خير فهو لمحمد غنيم الذى تناول من منظور أنثروبولوجى أما البحث السابع واأل. أشرنا إليه 
، والذى رصد فيه العديد ) ١٩٩٥(موضوع الضبط االجتماعى والقانون العرفى فى شمال سيناء 

  من العناصر المرتبطة بالظاهرة توثيقًا وتحليًال  
  المرأة 

طويسى وعلياء ارتبطت أبحاث المرأة وعاداتها فى شمال سيناء بثالث دراسات إليمان الب
حول النشاط : شكرى ، وقد رصدت إيمان البسطويس موضوع المرأة من خالل بحثين ، األول 

، وجمعت مادتها الميدانية من ) ١٩٨٩( االقتصادى االجتماعى للمرأة البدوية فى شمال سيناء 
لى مجتمع التلول وتوابعه وهو مجتمع يقوم نشاطه ع: ثالثة مجتمعات محلية فى شمال سيناء 

وتوابعها ويقوم النشاط فيه على الرعى والزراعة والتعدين ،و مجتمع . الرصيد ، مجتمع القضية 
نخل وتوابعه ويقوم النشاط فيه على الرعى  والزراعة ، وأآدت الباحثة دور المرأة البدوية الشاق 

ته ، آما أن فى العمل إلى جانب الرجل ، مما ينفى عنها سلبيتها وضعفها أمام تحكم الرجل وسيطر
وتناولت إيمان البسطويس أيضًا فى .النشاط االقتصادى االجتماعى يعطى مكانة مميزة للمرأة 

لتلقى ضوءًا جديدًا على شخصية المرأة فى ) ١٩٩١(بحثها الثانى مفهوم الزمان عند المرأة البدوية 
الة المرأة أما علياء شكرى فقد رصدت فى دراستها االستطالعية حول عم. تلك المجتمعات 

أنشطة المرأة داخل األسرة وخارجها ، آما تناولت مكانة )  ١٩٩٨( ونصيبها من القوة والمكانة 
المرأة وصناعة القرار عبر عدة محاور تعكس قوتها ومكانتها ، مثل إبداء الرأى فى العريش 

الميدانية  وقد أجريت الدراسة. والتحكم فى عائد العمل ، وحق الملكية والميراث وطلب الطالق
ريفية واألخرى بدوية ، وخلصت إلى أن استقرار المرأة البدوية وفقدانها .على قريتين إحداهما 

  .جزء من  قدرتها اإلنتاجية ، قد أدى إلى تواضع مكانتها داخل األسرة
  األمثال -األدب الشعبى  

ألدب الشعبى، لم تسجل األبحاث الميدانية فى شمل سيناء اهتمامًا برصد وتحليل موضوعات ا
، ويتضح ) ١٩٩٠(باستثناء دراسة أمل محمود حول التنشئة االجتماعية من خالل األمثال الشعبية 

من العنوان أن البحث يرصد جانبًا اجتماعيًا ، ويتخذ مادة المثل الشعبى للتأآيد على هذا الجانب ، 
  . بعيدًا عن النواحى األبداعية واألدبية للمثل الشعبى 

  عبية الفنون الش
ارتبطت أبحاث الفنون الشعبية بأربعة مجاالت فقط هى الموسيقى والرقص واألزياء 

بحث واحد لكل موضوع باستثناء األزياء الشعبية التى تناولتها  ( والعمارة من خالل ستة أبحاث 
حة ولم تشهد األبحاث الستة فى هذا المجال دراسة أآاديمية متعمقة ، باستثناء أطرو) ثالثة أبحاث 

واحدة حول البرقع الشعبى ، وهو ما يشير إلى حاجة الفنون الشعبية فى شمال سيناء إلي أبحاث 
  : وقد جاءت دراسات الفنون الشعبية على النحو التالي . أآاديمية متعمقة 

  الموسيقى الشعبية
قد ، و) ١٩٩٤(قدم مرسى أبو العال بحثًا ميدانيًا حول نشأة وتطور وإمكانات آلة األرغول   

رصد من خالل هذا البحث تاريخ األرغول وأنواعه ، ونوعيات العازفين ، آما رصد أشكال الغناء 
  . الشعبى المصاحب لألرغول ،ووضغا لآللة وقياساتها 

  الرقص الشعبى 
فى إطار بحث الرقص الشعبى فى شمال سيناء ، قدم فاروق مصطفى بحثه حول التعبير   

الشعبية األخرى ، حيث رصد بعض أشكال الرقص الشعبى فى  الحرآى الشعبى وعالقته بالفنون



، رقصه ) الرزيغ ( السامر ، رقصة الدحية ، رقصة آبار السن : العريش من خالل رقصات 
الهالل ، وخلص إلى أن التعبير بالحرآة أو الرقص الشعبى فى مجتمعاتنا المحلية ، ال يمكن 

فالعناصر الشعبية . غنية والموسيقى الشعبية الفصل بينه وبين عناصر التراث األخرى ، آاأل
  . الثالثة تثرى الممارسات الشعبية ويجب المحافظة عليها 

  التشكيل الشعبى
اقتصر مجال التشكيل الشعبى على بحث موضوعى األزياء الشعبية والعمارة ، من خالل 

  : أربعة أبحاث على النحو التالى
ألزياء الشعبية بثالث دراسات ، األولى  لليلى محمود ارتبطت أبحاث ا: بولد األزياء الشعبية 

، ) ١٩٨٣(فتوح وهى أطروحتها فى الماجستير حول السمات الفنية والحرفية فى البرقع الشعبى 
وقد جمعت مادتها الميدانية من مدن القناة ومحافظة شمال سيناء ، رصدت العناصر االبداعية 

فضًال عن مراحل عمله وارتباطه بالمرأة واستخداماته  للبرقع الشعبى ومقارنتها فى المنطقتين ،
والدراسة الثانية لسناء مبروك ، حول التراث الثقافى ودور المرأة البدوية فى . وسماته الجمالية 

مجال الحرف التقليدية ، وقد اعتمدت الباحثة على المادة األثنوجرافية التى جمعتها خالل عملها فى 
، ومن خبرتها الميدانية خالل إعدادها لرسالة الماجستير )  ١٩٨٩(  بحث المجتمعات الصحراوية

رصدت خالل هذا البحث أهمية ودور الثوب البدوى فى . الخاصة بها عن مجتمع شمال سيناء 
مجتمع شمال سيناء والمراحل العملية لعمل الثوب البدوى للمرأة ، ونماذج من استخداماته والفنون 

، ثوب البيت ، ثوب الوفاة ، ثوب المطلقة ، ثوب العجائز ، ثوب الردان المرتبطة به آثوب العرس 
 –حزام الوسط  –غطاء الرأس : ، آما رصدت نماذج من الوحدات التطريزية للثوب وأجزائة 

. برقع الوجه ، وشرحت بعض المفردات اللغوية المرتبطة باألزياء الشعبية للمرأة البدوية 
بشكل عام ، )  ١٩٩٠( الذى تناول اإلبداع الفنى فى الثوب البدوى والدراسة الثالثة لعلى مراد 

  . حيث رصد العناصر الجمالية المرتبطة به فى المجتمع
  العمارة الشعبية 

بحث واحد فى موضوع العمارة الشعبية بشمال سيناء ، قدمته مرفت نصر حول المسكن   
لخيمة البدوية بسيناء باعتبارها نموذجًا ، تناولت فيه ا)  ١٩٨٩( الريفى بين الترحال واالستقرار 

ورصدت الصفات والترآيب .إلسكان الترحال ، مع مقارنتها مناخيًا بمسكن حديث بضاحية السالم 
( الهندسى للخيمة السوداء وأنماط العمران واإلسكان فى شبه جزيرة سيناء ، آالعمران المتنقل 

عمران المستقر ، آما رصدت أبرز أنماط ، والعمران شبه المستقر ، وال) معسكرات الخيام 
  . اإلسكان بالعريش 

  
  الحرف  –الثقافة المادية 

ارتبط بحث الحرف الشعبية فى شمال سيناء بأطروحة على مراد حول الصناعات البيئية 
، وقد حدد مجاله الجغرافى فى قريتى الحرانية )  ١٩٨٩( وتغير البناء االجتماعى للقرية المصرية 

أن الصناعات البيئية لها تأثيرها : وأبى صقل بالعريش ، وخلص إلى عدة نتائج منها  بالجيزة ،
الواضح والفعال فى تغير المستوى االقتصادى لألسرة داخل مجتمعى الدراسة ، وأن معدالت هذا 
التغير تتزايد بزيادة حجم المنتج من هذه الصناعات ، ودرجة اإلقبال عليها بمقدار ما يبذل من جهد 

  .خبرة فنية قى إنتاجها و
  اإلطار الزمنى

بدأ االهتمام الميدانى ببحث منطقة شمال سيناء منذ مطلع الثمانينات فقط ، ويعد ذلك للظروف 
حيث لم تظهر أية . السياسية التى لحقت بالمنطقة التى تقع على حدود مباشرة مع العدو الصهيونى 



وآانت البداية من خالل أطروحة ليلى . قبل ذلك دراسات ذات صلة بالفولكلور أو األنثروبولوجيا 
، ثم تتابعت الدراسات واألطروحات ) ١٩٨٣(فتوح حول البرقع الشعبى فى منطقتى القناة وسيناء 

وقد تنامى .الذى شهد ظهور تسع دراسات نوعية  ١٩٨٩خالل عقد الثمانينات وبخاصة فى عام 
و  ١٩٩٠ة ملحوظة ، وبخاصة فى عامه االهتمام ببحث المنطقة خالل عقد التسعينات بصور

الذى لم ُتسجل بعده دراسات حول  ١٩٩٨، غير أن الرصد الميدانى قد توقف عند عام  ١٩٩٤
  :وقد جاء اإلطار الزمنى على النحو التالى . المنطقة حتى اآلن 

  ثمانينات
  أطروحة ليلى فتوح حول البرقع الشعبي:  ١٩٨٣
  لهوية واالنتماء فى المجتمع الصحراوى أطروحة  سناء مبروك حول  ا:  ١٩٨٤
  أطروحة سعيد الوتيرى حول منسوجات بدو شمال سيناء:  ١٩٨٦
  بحث محمد هالل حول مؤتمر ثقافة وفنون البوادى :  ١٩٨٧
١٩٨٩  :  
 أطروحة على مراد حول الصناعات البيئية  
  أطروحة منى صدقى حول تميز األزياء الشعبية لبدو شمال سيناء 
  البسطويسى حول المرأة البدوية بحث إيمان  
  بحث فاروق مصطفى حول التراث الشعبى وأساليب حفظه  
 بحث محمد السلكاوى حول التخاطب غير اللفظى  
  بحث محمد نور فرحات حول القانون فى المجتمعات القبلية  
  بحث مرفت نصر حول المسكن البدوى  
  ريش آتاب فوزى رضوان العربى ، وفاروق مصطفى حول مدينة الع 
 آتاب آمال الحلو، وسعيد درويش حول القضاء العرفى  
  ) ٢٠٠٢نشر (بحث سناء مبروك حول دور المرأة البدوية فى مجال الحرف   

 تسعينات
١٩٩٠   :  
  بحث أحمد أبو زيد حول أنساق العائلة والقرابة  
  بحث إلهام عفيفى  حول التعبير عن العواطف  
  ة من خالل األمثال الشعبية بحث أمل محمود حول التنشئة االجتماعي 
  مفهوم الزمان عند المرأة البدوية : بحث إيمان البسطويسى  
  بحث سامية نوار حول أبعاد ومعايير التفاضل االجتماعى فى شمال سيناء  
  بحث على مراد حول الثوب البدوى 
  حول أنماط االستهالك الغذائى ) وآخرون(بحث ليلى حسين  
  اءات فى القانون العرفى بحث محمد السلكاوى حول الجز 
  بحث محمد عبد السميع حول إيكولوجيا القانون العرفى  
  بحث مها عبد الرحمن حول القرابة والمسئولية الثأرية فى القضاء البدوى 
  آتاب أحمد أبو زيد حول النظم واألنساق االجتماعية :  ١٩٩١
١٩٩٤  :  
  أطروحة نهلة إمام حول عادات الزواج  
  حول التعبير الحرآى الشعبى بحث فاروق مصطفي  
  بحث مرسى أبو العال حول األرغول  
  بحث نهلة إمام حول األسرة البدوية  
  المتحف اإلثنوجرافى: بحث وداد حامد  
  بحث محمد غنيم حول القانون العرفي :  ١٩٩٥
  أطروحة حنان القاضى حول توطين البدو بالعريش ورفح :  ١٩٩٧
١٩٩٨  :  



  لشخصية السيناوية البدوية بحث خالد البدراوى حول ا 
  بحث علياء شكرى حول عمالة المرأة  
  حول العادات الغذائية ) وآخرون(آتاب حسين المكاوى  

  
  اإلطار النوعى

يشير اإلطار النوعى إلى انحصار ملحوظ فى مجال بحث المنطقة أآاديميًا ، حيث لم تظهر 
ن شهدت أبحاث المؤتمرات سوى خمس أطروحات فقط حول المنطقة خالل ربع قرن ، على حي

العلمية ازدياًدا ملحوظًا آميًا ونوعيًا ، ويعود ذلك الهتمام المؤسسات العلمية المتخصصة بعقد 
خمس مؤتمرات حول شمال سيناء خالل عقدى الثمانينات والتسعينات ،وآان لذلك تأثيره أيضًا 

، وهو آم مناسب قياسًا  على حرآة إصدار الكتب المتخصصة حول المنطقة التى بلغت أربع آتب
  :وقد جاء اإلطار النوعى على النحو التالى . بالفترة الزمنية التى بدأ فيها االهتمام بدراسة المنطقة 

  أطروحات ٣      أطروحات الدآتوراة 
 أطروحات ٤      أطروحات الماجستير 
 بحث ٢٤    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
 آتاب ٤          الكتب 

  
  نتائج واستخالصات 

على بحث المنطقة تناول الموضوعات المرتبطة بالعادات والتقاليد عامة ، والقضاء  غلب -١
من مجموع الدراسات على حين لم تسجل الدراسات اهتمامًا ببحث %  ٥٨( العرفى خاصة 

المعتقدات الشعبية واألدب الشعبى عمومًا ، فضًال عن احتياج المنطقة ألبحاث متعمقة فى 
  . واأللعاب وفنون التشكيل  مجاالت الموسيقى والرقص

، ومن ثم فإن هناك العديد من الموضوعات التى  ١٩٩٨توقف مجال البحث الميدانى عند عام  -٢
  . تحتاج لتحديث واستكمال ميدانيًا 

ترآز االهتمام الجغرافى فى مرآزين فقط هما بئر العبد والعريش ، على حين اهتمت معظم  -٣
  . اول مرآزًا أو قطاع معين من المحافظة الدراسات ببحث المنطقة دون تن

ارتبط اإلشراف األآاديمى بأقسام االنثروبولجيا والتربية واالجتماع ، باستثناء أطروحة واحدة  -٤
لنهلة إمام بإشراف من المعهد العالى للفنون الشعبية ، ومن ثم فإن هناك غياب ألقسام الفنون 

ة ، آما يحتاج بحث المنطقة أيضًا التي تحتاج واآلداب بالجامعات المصرية فى بحث المنطق
  . إلى استكمال جهود معهد الفنون الشعبية فى بحثها ميدانيًا فى مجاالت أخرى 

بدأ االهتمام ببحث المنطقة منذ مطلع الثمانينات فقط ويعود ذلك ألسباب سياسية شهدتها المنطقة  -٥
  . في إطار الصراع العربي اإلسرائيلي 

  



  

  )دراسة ٧(البحر األحمر 
  عام  –البحر األحمر 

: الصحة والبيئة : فى  –.  ١١٦ – ٨١ص . عالج العظام بين المجبر والطبيب .على مكاوى  
تأليف مجموعة / دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية مهداة إلى روح األستاذ الدآتور نبيل صبحى 

مرآز البحوث والدراسات : القاهرة  –.  ١ط –. من أساتذة علم االجتماع بالجامعات المصرية 
  ٢٠٠١االجتماعية ، آلية اآلداب ، جامعة القاهرة، 

 - ).١٩٩٠يونية /يناير(٣٠/٣١ع -.الفنون الشعبية -.البشارية: سكان الصحـراء . نادية بدوى  
  ١٠١-٩٠ص

  أبو رماد -الشالتين 
 –.  ١ط –. أبو رماد  –تين شال: الحياة الشعبية فى جنوب البحر األحمر . سوزان السعيد يوسف  

  ص٣٠٢ –.  ٢٠٠٢عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، : القاهرة 
مؤتمر : فى  -.دراسة تحليليـة علـى إبداع شالتين وأبو رماد : سحر الجنوب . سونيا ولى الدين  

ارى لعلوم المرآز الحض: المنصورة  - ) .١٩٩٩أآتوبر  ٢١ – ١٩(الثقافة الشعبية والتنمية 
  .  ٢٠٠٠اإلنسان والتراث الشعبى، 

  حاليب  -الشالتين 
 - .، مثلث حاليب ) ١(صناعات وحرف شعبية مصرية . الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة  

      .ص١٥٤ -. ١٩٩٥الهيئة ، : القاهرة 
المؤتمر : فى  -.٣٥٦-٣٣٣ص - .رؤية أنثروبولوجية: مثلث حاليب . عادل مصطفى 

جامعة القاهرة، آلية : بنى سويف -.تحرير السيد حامد/ مصر أفريقيا : وجى الثانياألنثروبول
  .١٩٩٨اآلداب، 

  الغردقة
اتجاهات المرأة المصرية المتعلمة نحو العمل اليدوى مع دراسة ميدانية على .  سميرة أحمد حامد 

 - . ١٩٨٧رة ، القاه -.إشراف عبد الباسط محمد حسن / مجموعة من المتعلمات بمدينة الغردقة 
  .جامعة األزهر، آلية الدراسات اإلنسانية، قسم االجتماع  –) ماجستير(أطروحة  -.ص ٣٨٠

 اإلطار الجغرافى
دراسات فى مجال  ٤(الشالتين : ارتبطت الموضوعات فى محافظة البحر األحمر بمناطق 

، أما ) الحرفالدراسات العامة للفولكلور ، و دراسة واحدة فى التشكيل الشعبى ومثلها فى 
الغردقة فقد سجلت دراسة واحدة فى مجال الحرف ، فضًال عن دراستين حول البحر األحمر 

  عامة فى الفولكلور والطب الشعبى
 اإلطار الموضوعى

لعل قلة عدد الدراسات الميدانية المنشورة حول البحر األحمر قد انعكس بشكل مباشر على 
الطب الشعبى : لم تتجاوز تلك الدراسات موضوعات  التنوع الموضوعى فى بحث المنطقة ، حيث

والتشكيل الشعبى والحرف ، فضًال عن الدراسات التى تناولت المنطقة من خالل عدة مظاهر 
  :فولكلورية عامة ، ومن ثم فإن الدراسات السبع قد جاءت على النحو التالى 

  عام  –الفولكور 
مر عامة ، دراسة نادية بدوى حول البشارية ومن الدراسات التى تناولت فولكلور البحر األح

تقديم القرابين لألرواح واالحتفال بالعيد : ، والتى تعرضت فيها لعدة مظاهر هامة مثل ) ١٩٩٠(
ومعتقدات الجن والحيوان والطب الشعبى ، ثم انتقلت لرصد عادات الميالد والزواج ، والعناصر 

والمرأة ، فضًال عن رصد فنون الرقص والموسيقى  المرتبطة باألزياء والزينة والحلى عند الرجل
أما الدراسة الثانية فهى لعادل مصطفى الذى تناول بحث منطقة مثلث حاليب ، من خالل . والغناء 

أما سوزان ) . ١٩٩٨(رؤية أنثروبولوجية للعادات والمعتقدات والتراث الثقافى المرتبط بالمنطقة 



  

عدة ) ٢٠٠٢(عة حول الحياة الشعبية جنوب البحر األحمر السعيد فقد تناولت فى دراستها الموس
مظاهر فولكلورية بدأتها بتعريف حول البشارية وحياة الرعى ، ثم رصدت الحياة اليومية لهم من 

العالج  –المسكن  –المالبس ومكمالت الزى  –التجميل  –عادات الطعام : خالل بحث ودراسة 
: وتحت عنوان الحياة العقلية للبشارية رصدت موضوعات  .الوفاة  –الميالد  –الزواج  –الشعبى 

أما قبائل العبابدة فقد تناولت حياتهم الشعبية . الحكاية الشعبية –اللغة  –السحر  –التفاؤل والتشاؤم 
. من خالل حياة الصيد فى ميناء أبو رماد ، واالحتفاالت والمعتقدات والحكايات الخاصة بهم 

أدوات التجميل والحلى وعادات  واألزياء : لرشايدة والفنون الخاصة بهم وتناولت أخيرًا جماعات ا
  .الطعام والزواج وأشكال اآلدب الشعبى

  الطب الشعبى  –المعتقدات الشعبية 
ارتبط مجال المعتقدات الشعبية فى البحر األحمر بدراسة واحدة حول الطب الشعبى لعلى 

الطبيب ، من خالل عدة محاور بدأها برصد مبادئ محمد المكاوى حول عالج العظام بين المجبر و
ثم تناول موضوع تجبير العظام من خالل . الطب الشعبى وأنماط التفاعل بينه وبين الطب الرسمى

بحث مصادر الخبرة ، ونوعية الجمهور ، وآيفية العالج ، والثقة فى المجبر وشهرته ، واألجر 
احث دراسات حالة لعدد من المجبرين فى الوطن العربى وقدم الب. الذى يتقاضاه ، وعالقته بالجمهور

الشيخ عبد الرحمن المجبر وهو من قرية النصر حديثة التوطين بمرآز سفاجا ، ومن : من بينهم 
شكرى عبد المسيح المجبراتى وهو معالج مشهور من رأس غارب ويقصده جمهور : بينهم أيضًا 

  .آبير من مدينة الغردقة
  الفنون الشعبية 

مجال الفنون هناك دراسة ميدانية واحدة فى إطار بحث التشكيل الشعبى لسونيا ولى الدين  فى
آزينة الرأس والرقبة ) ١٩٩٩(، التى رصدت فيه إبداع بعض الفنون فى شالتين وأبى رماد 

حلى الرأس ، : واألصابع ، ووسائل الدفاع عن النفس آالعصا والخنجر ، آما ترصد حلى المرأة 
، الحبشية أو السعفة ، حلى األنف ، الزمام ، حلى القدم ، وعناصر التجميل المرتبطة المروادة 

  .بالمرأة 
  الحرف –الثقافة المادية 

وفى مجال الحرف تبرز أطروحة سميرة أحمد حول اتجاهات المرأة المتعلمة نحو العمل 
لتعليم والعمل ، والبحث يرصد من منظور إجتماعى وجود عالقة عكسية بين ا) ١٩٨٧(اليدوى 
. غير أن ما يهم بحث الفولكلور هنا التعرف على أنماط الحرف الموجودة فى مدينة الغردقة. اليدوى

أما الدراسة الثانية فقد أصدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان  صناعات وحرف شعبية 
شالتين ، آاألوانى ، وهى رصد مصور للعديد من األدوات والمنتجات الحرفية ب) ١٩٩٥(مصرية 

  .إلخ.. والفخاريات ، والكليم ، والحلى ، واألخذية ، والسيوف 
  اإلطار الزمنى

أآاديمية  أول دراسةإذ أن  ،إن بحث منطقة البحر األحمر حديث نسبيًا وقليل أيضًا آما أشرنا 
قد شهد أما عقد التسعينات ف) . ١٩٨٧(حول المنطقة هى أطروحة سميرة أحمد  –غير مباشرة  –

ورغم قلة الدراسات فهناك . اهتمامًا ملحوظًا من خالل أربع دراسات ميدانية فى أآثر من موضوع 
بواقع دراسة واحدة آل  ٢٠٠٢حتى عام  ١٩٩٨استمرار ملحوظ زمنيًا فى بحث المنطقة منذ عام 

  :ويشير البيان التالى إلى التتابع الزمنى لبحث المنطقة . عام تقريبًا
  ثمانينات

  أطروحة سميرة أحمد حامد حول اتجاهات المرأة نحو العمل اليدوى :  ١٩٨٧
  تسعينات

  بحث نادية بدوى حول البشارية:   ١٩٩٠
  آتاب الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة حول حرف مثلث حاليب:   ١٩٩٥
  بحث عادل مصطفى حول مثلث حاليب :   ١٩٩٨
  وأبو رماد بحث سونيا ولى الدين حول إبداع شالتين:   ١٩٩٩



  

  :   ٢١ق
  بحث على مكاوى حول عالج العظام بين المجبر والطبيب :    ٢٠٠١
  آتاب سوزان السعيد يوسف حول الحياة الشعبية فى جنوب البحر األحمر:    ٢٠٠٢

  اإلطار النوعى

بالمأثور الشعبى  –غير مباشرة  –سجل اإلطار النوعى أطروحة جامعية واحدة ذات عالقة 
فهو  –نسبيًا  –أما القطاع النوعى األآبر . ى اآلن أطروحة متخصصة فى المجال، إذ لم تظهر حت

وفى مجال نشر ) . أبحاث ٤(فى مجال األبحاث المنشورة من خالل الدوريات والمؤتمرات العلمية 
ويشير البيان التالى إلى اإلطار . الكتب فإن هذا اإلطار قد شهد ظهور آتابين متخصصين فى المجال

  :لدراسات الميدانية المنشورة النوعى ل
  أطروحة ١      اطروحات الماجستير 
 أبحاث ٤    أبحاث الدوريات والمؤتمرات 
 آتب ٢        الكتب المنشورة 
  

  نتائج واستخالصات
اهتمت معظم الدراسات ببحث مناطق حاليب وشالتين وأبى رماد ، وقد يعود ذلك  )١

  .لتسعينيات للمشكلة المرتبطة بالحدود بين مصر والسودان فى فترة ا
  .هناك غياب ملحوظ فى بحث مناطق أخرى فى بقية مراآز ومدن البحر األحمر  )٢
بحث المنطقة فى حاجة إلى رصد عشرات الموضوعات بصورة متعمقة ، آالعادات  )٣

والتقاليد والمعتقدات وجميع أشكال اآلدب الشعبى وفنون التشكيل الشعبى والثقافة 
  .عمل بحثية منظمة ، تمهيدًا لنشرها المادية ، حيث تحتاج جميعها لخطة 

، مما يشير إلى أن التتابع الزمنى  ١٩٨٧عام  –زمنيًا  –بدأ االهتمام ببحث المنطقة  )٤
  .يسير بواقع دراسة واحدة آل عامين 

بصورة ملحوظة ، يشير  –ماجستير ودآتوراه  –غياب البحث األآاديمي المتخصص  )٥
  .سة المنطقة فى المرحلة القادمةإلى الحاجة الملحة لتكليف الباحثين بدرا
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  إصدارات مرآز البحوث والدراسات االجتماعية
  جامعة القاهرة -آلية اآلداب 

*****  
ا،   -١ اع واألنثروبولوجي م االجتم ى عل ة ف ات العربي ارحة للترجم ا الش الببليوجرافي

  ١٩٩٧٫إشراف أحمد زايد، 

  ١٩٩٧٫من األول وحتى السابع، إشراف أحمد زايد، : الملخصات السوسيولوجية العربية - ٢

د    : لملخصات السوسيولوجية العربيةا -٣ من الثامن وحتى الحادى عشر، إشراف محم
  ٢٠٠٠٫-١٩٩٩الجوهرى فى عامى 

ور   -٤ م الفولكل ى عل ى ف رى العرب اج الفك داد : اإلنت ة، إع ة ببليوجرافي   قائم
  ٢٠٠٠٫محمد الجوهرى وآخرون، 

  ٢٠٠٠٫رى، محمد الجوه ، إشراف)المجلد األول(بحوث ودراسات : الفولكلور العربى - ٥

ى -٦ ور العرب ات : الفولكل وث ودراس انى(بح د الث ر)المجل وهرى،  ، تحري د الج محم
  ٢٠٠١٫وإبراهيم عبدالحافظ، ومصطفى جاد، 

ة       -٧ وم االجتماعي ى فى مجال العل امج   (استخدام الحاسب اآلل من    SPSSاستخدام برن
  ٢٠٠٠٫، عبدالحميد عبداللطيف،) Windowsخالل 

  ٢٠٠٠٫إحدى قرى الصعيد، محمود جاد ،  البناء السياسى فى -٨

  ٢٠٠١٫محمود جاد،  آثار القبلية على المزاج الغنائى والموسيقى ألهل الصعيد، تأليف - ٩

  ٢٠٠١٫عدلى السمرى،  العنف فى األسرة، تأديب مشروع أم انتهاك محظور، تأليف - ١٠

  ٢٠٠١٫ ظ،عبدالحاف مالمح التغير فى القصص الشعبى الغنائى، تأليف إبراهيم -١١

ة -١٢ حة والبيئ ـاذ  : الص ى روح األست داة إل ة مه ة وأنثروبولوجي ات اجتماعي دراس
الدآتور نبيل صبحى، تأليف مجموعة من أساتذة علم االجتماع بالجامعات المصرية،  

  ).ضمن مشروع توثيق اإلنتاج العربى فى علم االجتماع( ٢٠٠١

ة مشروحة    قا: اإلنتاج الفكرى العربى فى علم االجتماع  -١٣ ة ببليوجرافي -١٩٢٤(ئم
وهرى ، )/ ١٩٩٥ د الج د ، ومحم د زاي راف أحم ة  (، ٢٠٠١إش ة منقح ى طبع وه

ومزيدة من المجلدات السبعة األولى من الملخصات السوسيولوجية العربية التى سبق  
  ) .أن أصدرها المرآز ونفذت

تقبل مصر   - ١٤ باب ومس اع ،  : الش م االجتم ابعة لقس نوية الس ـدوة الس ة اآلداب،  الن آلي
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  ٢٠٠١٫تحرير محمود الكردى، / ٢٠٠٠أبريل  ٣٠- ٢٩جامعة القاهرة ، 

ى مصر    -١٥ ة ف تقبل التنمي تهالآى ومس ع االس م  : المجتم ة لقس نوية الثامن دوة الس الن
اهرة   ل   ٢٣-٢٢االجتماع، آلية اآلداب ، جامعة الق د مجدى    / ٢٠٠١إبري ر أحم تحري

  . ٢٠٠١حجازى ، 

ى  -١٦ ل اإلدراك البيئ د الطف د    : عن أليف أحم ف والحضر، ت ين الري ة ب ة مقارن دراس
  ٢٠٠١٫مصطفى العتيق، 

اع     -١٧ م االجتم ى عل رية ف ات مص ن     : دراس دآتور حس تاذ ال ى روح األس داة إل مه
  ٢٠٠٢٫الساعاتى، 

اهرة،       : الجماعات الهامشية  -١٨ ة الق ة لجماعات المتسولين بمدين دراسة أنثروبولوجي
  . ٢٠٠٢فاروق العادلى ، : يمتأليف ابتسام عالم ، تقد

اإلطار النظرى وقراءات : تقارير بحث التراث والتغير االجتماعى، الكتاب األول -١٩
  ٢٠٠٢٫تأسيسية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات، 

ر   : تقارير بحث التراث والتغير االجتماعى، الكتاب الثانى -٢٠ ـم متغي : التراث فى عال
  ٢٠٠٢٫وعة من أساتذة الجامعات، قراءات تأسيسية، تأليف مجم

اب الثالث -٢١ اعى، الكت ر االجتم راث والتغي ارير بحث الت اوالت : تق مقترحات ومح
  ٢٠٠٢٫بحثية، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات، 

ع     -٢٢ اب الراب اعى، الكت ر االجتم ة     : تقارير بحث التراث والتغي ين ثقاف ال مصر ب عم
ة ميدانية بمجمع األلومنيوم، تأليف محمود عبدالرشيد دراس: التصنيع والثقافة التقليدية

  ٢٠٠٢٫بدران، أحمد محمد السيد عسكر، 

اب الخامس      -٢٣ اعى، الكت ر االجتم راث والتغي ين    : تقارير بحث الت ار اإلسالمى ب التي
  ٢٠٠٢٫قراءة فى الصحافة المصرية، تأليف على ليلة، : التأييد والمعارضة

راث والتغي   -٢٤ اب السادس   تقارير بحث الت اعى، الكت ران    : ر االجتم اط العم أثير أنم ت
ة      : على تشكيل بعض عناصر الثقافة الشعبية ة متباين ياقات اجتماعي ة لس دراسة ميداني

  ٢٠٠٢٫بمصر، إشراف وتحرير محمود الكردى، 

ة   : تقارير بحث التراث والتغير االجتماعى، الكتاب السابع       - ٢٥ : االحتفاالت الشعبية الديني
  .٢٠٠٢تأليف منى الفرنوانى، . والتجديدوقوى المحافظة  ناميات التغيردراسة لدي

  

امن    - ٢٦ اب الث دراسة فى   : الطب الشعبى  : تقارير بحث التراث والتغير االجتماعى، الكت
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  ٢٠٠٢٫سعاد عثمان،  اتجاهات التغير االجتماعى فى المجتمع المصرى، تأليف

د    : تاب التاسعتقارير بحث التراث والتغير االجتماعى، الك -٢٧ وى المحافظة والتجدي ق
اتن  . دراسة حالة لألزياء الشعبية المصرية: فى بعض عناصر التراث المادى تأليف ف

  ٢٠٠٢٫أحمد على، 

اب العاشر    -٢٨ اعى، الكت راث    : تقارير بحث التراث والتغير االجتم ر الت ات تغي دينامي
ع المصرى ى المجتم ام وآداب ال: الشعبى ف ادات الطع ة لع دةدراس داد نجوى . مائ إع

  .عبدالمنعم قاسم، إشراف علياء شكرى

رأة   -٢٩ ات الم اع ودراس م االجتم يد  : عل ود عبدالرش أليف محم تطالعى، ت ل اس  تحلي
  ٢٠٠٢٫بدران، 

  ٢٠٠٢٫المرأة وقضايا المجتمع، تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات،  -٣٠

ى األن  -٣١ وث ف د،     بح د أبوزي دآتور أحم تاذ ال ى األس داة إل ة، مه ا العربي ثروبولوجي
  ٢٠٠٢٫ناهد صالح، / تحرير

دآتور     -٣٢ تاذ ال ى روح األس داة إل ا، مه اع واألنثروبولوجي م االجتم ى عل ات ف دراس
 .٢٠٠٢أحمد الخشاب، 

ة    -٣٣ ل مضمون صفحة    : القيم آما تعكسها الصحافة المحلي ات (تحلي دة  ) المحلي بجري
  ٢٠٠٢٫، تأليف فاطمة القلينى، األهرام

دآتور    -٣٤ تاذ ال ى روح األس داة إل ة، دراسات مه ة االجتماعي اع والرعاي م االجتم عل
  ٢٠٠٢٫عبدالهادى الجوهرى، / عبدالمنعم شوقى، تحرير

راف رؤوف      -٣٥ انى، إش ى العصر العثم ى مصر ف ع ف ريعة والواق ين الش ة ب العدال
  ٢٠٠٢٫ل، ناصر إبراهيم، عماد هال/ عباس، تحرير

  ٢٠٠٢٫علم السكان، تأليف محمد محى الدين، القاهرة،  -٣٦

د الجوهرى وآخرون،    : أنتونى جيدنز -٣٧ مقدمة نقدية فى علم االجتماع، ترجمة محم
  ٢٠٠٢٫القاهرة، 

دآتور مصطفى الخشاب،          -٣٨ تاذ ال ى روح األس داة إل اع، مه م االجتم دراسات فى عل
  ٢٠٠٣٫أحمد زايد، القاهرة، / تحرير

ور المصرى    -٣٩ د       . رشدى صالح والفولكل ه، محم ه وفصول من تأليف دراسة ألعمال
  ٢٠٠٣٫الجوهرى، القاهرة، 
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ة مشروحة   -٤٠ ة ببليوجرافي اع، قائم م االجتم ى عل ى ف اج العرب انى(اإلنت د الث : المجل
  ٢٠٠٣٫، إشراف محمد الجوهرى وأحمد زايد، القاهرة، )٢٠٠٠-١٩٩٥

د الجوهرى   الملخصات السوسيولوجية الع -٤١ ربية، المجلد الثانى عشر، إشراف محم
  ٢٠٠٣٫وأحمد زايد، القاهرة، 

ر        -٤٢ راع، تحري وار أم ص ر، ح الم متغي ى ع ارات ف اء الحض ة،  : التق ادة ُآحيل عب
  ٢٠٠٣٫القاهرة، 

المة    -٤٣ ة المس ة والثقاف ة       : الثقافة الثأري ة الفرعي ة للثقاف تأصيل نظرى ودراسة ميداني
لوك اإلج ددات الس يد  ومح د الس د محم دران، أحم يد ب ود عبدالرش أليف محم ى، ت رام

  ٢٠٠٣٫عسكر، 

دالجواد،          -٤٤ ة مصطفى خلف عب اع، ترجم م االجتم ة عل قراءات معاصرة فى نظري
  ٢٠٠٢٫مراجعة وتقديم محمد الجوهرى، القاهرة، 

ة   : تقارير بحث التراث والتغير االجتماعى، الكتاب الحادى عشر  -٤٥ ـراث والحداث الت
ى من د    ف أليف خال دنى، ت ع الم ادة المجتم د ق ى عن ل األهل ة بالعم يم المرتبط ة الق ظوم

  ٢٠٠٣٫عبدالفتاح، 

ر        -٤٦ انى عش اب الث اعى، الكت ر االجتم راث والتغي ث الت ارير بح ـح  : تق التسام
  ٢٠٠٣٫االجتماعى بين التراث والتغير، تأليف أشرف عبدالوهاب، 

اعى، ا   -٤٧ ر االجتم راث والتغي ث الت ارير بح ر تق ث عش اب الثال رأة  : لكت ايا الم قض
ع  راث والواق ين الت أليف  : المصرية ب افى، ت اعى والثق ر االجتم ات والتغي ة للثب دراس

  ٢٠٠٣٫علياء شكرى، 

  ٢٠٠٢٫دراسات بيئية فى المجتمع المصرى، تأليف نجوى عبدالحميد سعداهللا،  - ٤٨

يد  -٤٩ دآتور الس تاذ ال ى األس داة إل رة، مه ة معاص ات اجتماعي دوى، آتاب د ب محم
  ٢٠٠٣٫محمد سعيد فرح، : تحرير

ع عشر       -٥٠ اب الراب اعى، الكت ر االجتم راث والتغي ر   : تقارير بحث الت الثابت والمتغي
  ٢٠٠٣٫عدلى السمرى، : فى آليات الضبط االجتماعى، تأليف

أليف      المنحرفة الجماعات الهامشية  -٥١ اعى الحديث، ت اريخ مصر االجتم يد  : فى ت س
  ٢٠٠٣٫عشماوى، 

م االحتجاج   -٥٢ راك      . سخرية الرفض وتهك . عوام أهل مصر وتعسف وعنطظة األت
  ٢٠٠٣٫سيد عشماوى، : ، تأليف١٩١٤-١٥١٧مصر العثمانية 
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ر   -٥٣ انى، تحري ى العصر العثم ى مصر ف ة ف ة واالجتماعي ناصر : الطوائف المهني
  ٢٠٠٣٫إبراهيم، إشراف رءوف عباس، 

ة      الن: األسرة المصرية وتحديات العولمة -٥٤ اع، آلي دوة السنوية التاسعة لقسم االجتم
تحرير أحمد زايد وأحمد مجدى حجازى، / ٢٠٠٢مايو  ٨-٧اآلداب، جامعة القاهرة، 

٢٠٠٣.  

ى،  -٥٥ الم العرب ى الع ة ف دين والدول ات ال رية للدراس ة المص دوة الجمعي ال ن أعم
  ٢٠٠٣٫عاصم الدسوقى، : تحريرالتاريخية، 

ة  العولمة وقضايا المرأة وا -٥٦ لمرآز الدراسات والبحوث    لعمل، أعمال الندوة العلمي
دالمعطى  : بكلية البنات، جامعة عين شمس، تحريروالخدمات المتكاملة  عبدالباسط عب

  .٢٠٠٣، واعتماد عالم

ك ي يرإ/قاليد بين األصالة والنقل واالختراع، تحريرالتدراسات عن : التراث اختراع - ٥٧
  . ٢٠٠٣عاصم الدسوقى، / تقديمهوبسباوم، تيرنس رينجر، مراجعة و

راث -٥٨ يلز، الت ة .. إدوارد ش اع، مراجع م االجتم ور عل ن منظ ل م يل وتحلي تأص
  .٢٠٠٤محمد الجوهرى، / وتقديم

اب الخام       -٥٩ اعى، الكت ر االجتم راث والتغي ة   : عشر  ستقارير بحث الت ون األدبي الفن
  .٢٠٠٤حافظ، إبراهيم عبدال: دراسة فى ديناميات التغير، تأليف.. الشعبية

اب السادس عشر      -٦٠ اعى، الكت ر االجتم ولى  : تقارير بحث التراث والتغي . صناعة ال
أليف   ة، ت ى الصحراء الغربي ة ف د  : دراسة أنثروبولوجي د مصطفى، محم اروق أحم ف

  ٢٠٠٤٫عباس إبراهيم، 

ر       -٦١ انى، تحري ناصر  : الرفض واالحتجاج فى المجتمع المصرى فى العصر العثم
   .٢٠٠٤رؤوف عباس، : فإبراهيم، إشرا

 


