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ملخص البحث:

تسعى هذه الدراسػ لكشفػع ػمه ةقتاػ اطتمػا ل ظاوػه ومػمره ل سػتاقت أ لتعهػك ةلوقوػ تػق لردت مرل ػق
الثهػػق أ ػػمه ال ثػػقؿأ لاظتع هػػداتأ لالعػػقدات لال هقلاػػد الفػػعما الػػف ارتماػػال تػ أ ل فػػوال ػػمه الػػد ت الػػف ػػال ػػمه
مرل ق الثهق اظتمصكي.
تمواو

الكلمات املفتاحية :اطتماأ اظتمرلث الفعيبأ الد ل .

Abstract
This study seeks to reveal the importance of bread, the stages of its
appearance and its names, and to trace its words as mentioned in our
cultural heritage, such as proverbs, beliefs, customs and popular traditions
associated with it, and revealed the implications resulting from its
employment in our Mosul cultural heritage.
Keywords : The beard , Folklore , indication
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التمهيد :أمهية اخلبز ومراحل ظهوره.

لاقظتػق ارتػػمخل اطتمػا تمجػػمد ا سػقف كػػى الرضأ ل ػ نتثػػه ػقدة دذاااػ ،دنتػ ،ػػدـ اه سػقفأ ذ يعػػمد رمتػ د
الورتة الف تدة فامق اه سقف ياحمه اضتممب تظوى تدااا مه و ظيمه ،مه ق يهظب ذتق ا آ ؼ س ؽ.ـأ ،مه ةف يمدة
صهكمق تدركتاق الهظلف ل صه لا ق خظاج الظوػى ال هكاديػ أ لرمبػق ػقف الاػمب اظتسػ ادـ الم ػق هػم ػق ةلوػى للؿ
صق ع لكاما تفشك اظتعظلؼ اآلف لهم الظداع.
لله ػػد لرد ذ ػػظ اطتم ػػا ال ص ػػمص الس ػػم ظي ب اس ػػا ا ػػدا خم ػػا ال ع ػػقـ أ لول دي ػ ا ػػقلمأ ت ػػق الردت
ال صمص اظتسػتقري لصػوق د،اهػق ي ػتمه ظااػع صػ ق اطتمػاأ لاشػشقل لا ما ػ لالػذم ػقف سػ عتاف تػاد الظافػديمه
ظاوك اضت قري اظتا كو أ فهد لرد اود ال صمص ذ ظ ق يهػظب ػمه ٖٓٓ ػمع ػمه اطتمػاأ ل ػقف اطتمػا دػذا ال ػقس
تاد الظافديمه سما ا وظار ال العماد كى ود سما أ ليع تد ولدرج ا لد كى الفعري الذم لفظ اصتع لفظاهبا الظااسأ
لالاعقـ الذم قف يؤ ه كى ششه خما ؼتتظ ل ق ال ص ق اطتما تس كاـ عظف ق ك أبسكمب ال اتري الذم ةفقدػال
ص ق اظتفظلوت الشحملا  .لجق لصع اطتما الاميه لالصغري لالظداع الدااظم لاخظى كى ششه ا،ظاص تسػتى ايوػمأ
لهػػم رداػػع ػػدلر يسػ عته ال هػػدنتقت الدي اػ ػػا ػػمه لجمػػقت ا عتػ ل ػػمه ا ما ػ خمػػا ال اقلػ لاطتمػػا ا وػػع لاطتمػػا
اظتاتظ لدري اظتاتظأ ذ لرد ال صمص ا شمري م قر قد ا مأ الف تعين اظتظةة الف تػاالؿ م ػ اطتمػا ل تػه الشاػ
ل ذل الامقخ الف تهمـ إب قج ا ماع مه ا مقؽ اطتقص لكتكش السمد لآخظلفأٖٕٔٓ أ ص . ٙٛ
تظجع فأة اطتما د ،دمي الزؿأ ذ لجدت ةشتقؤه اللد همش تكغقت ديدة كى ةلماح ص م مه الانيأ
لرمبػػق ق ػػال متػ الم ػػق هػػي ػػق ةلوػػى للؿ صػػق ع لكامػا تفػػشه الظداػػعأ فوػػي ذا ػػظة الفػػعمب يصػ ع الاػػمب الكػ ػػمه
الاػػني وسػ اداـ ال ػػقرأ فاتػػق يفػػم ظيهػ صػ ق اطتمػػا .ل ةوػػد يعكػػا ػػة ةل ةيػػمه م ػػال ةلؿ سػ مك ػػمه اضتمػػمب ةف
ظمظهػػق ،ػػد جػػذب ا مػػقه لةلر الو ػػمؿأ لنتشػػمه العثػػمر كػػى آلر اضتمػػمب اللد ،ػػقرات ديػػدةأ ازدهػػظت العصػػمر
الهدنت تك اضتممب سممؿ اعتاؿ اطتصاكأ ذ يهمؿ الفق ظ الظتقين هملدرلني أبف :اطتما هم ذتظة الرض الف يمقر مق
قت اطتما :القتا الثهقفا لالظ ايػ لػدى و ػقرات العػق
ال مر  .لرمبق ل ق ال صظأ لة د تظيدراج ق توكا ا وا ش
اظتا كو ػ هػػي ةلؿ ػػمه زرع اضتمػػمب الفػػظؽ اللسػػخلأ لشػػمه ا فػػوال تػػذلر وحت ػ الج ػاا الغظتا ػ ػػمه الصػػحظا
اهفظيها أ ووظ دتكؤهق ال قرأ ووػظ هشػعقؿ ال ػقر تظهػق  ٛآ ؼ ػقـأ ؽتػق يػدؿ ةف شاصػقف ػق ػقرس الارا ػ لاضتصػقد.
لرمبق تعمد أبصمؿ اطتما د الم،ال الذم ةصمح فا المدل س م نيأ ل ته اصتتاع ولارا ػ أ فق هػه الػمعن ػمه ةرض د
ةرضأ ل ػمه ظ ػػى آلخػظأ وػػني ّتػظ آخػػظلف الرض ل تكػما هبػػقأ لدتاػه واػػقة المػدل د اظتغػػق ظةأ وػني ت اكػػك واػػقة
اظتس م مه الصرب لا س هظارأ لتك الظسم قت اصتداري اظتش فو كى الشممؼ الػف سػش مق المػدل ػمه ،مػه دقلمػقف ػق تصػمر
خام قف ميك ةل شسمرة أتيت مه شقف غتممؿ لتؤدم د غتممؿ آخظأ وني دتاه ةف الظسم قت الف رشتمػق اظتاار ػمف
د ةف تشمف ة ثظ اس دارةأ لة ثظ حتديدافأ ع لجمد ظ ا لاضح .ليفري الش قب د ةف تكا الارا لاضتصػقد ةدت د
تهساا الم،ال كى ةجاا أ لالس كى شممرأ مث كى ةسقتاع لةايـأ ل،صظت الاظؽ اظت فأة اظتسقفقت تني ال ش أ لت اال

مجلة درادات موصلية ،العدد ( ،)46آب  -2222محرم 4444هـ
()86

مجلة درادات موصلية
مجلة دورية علمية محكمة ،تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية
ISSN. 1815-8854

ال ػماخ الػػمدايفأ لت اػػال ػػق ع سػػش ا ذات ثقف ػ قلا ػ ري ػمار الاػػقرأ لدػػري ووػػظ الخقديػػد ظمػػظ اضتهػػمؿأ لشتػػح
لس ػ قته اضتمػػمب ت غاا ػ الرض لتغاػػري اظتفػػمد مبػػظلر الجاػػقؿ .ل،ػػد ذ ػػظت ،صػػادة جك ػق ش اظتكحتا ػ اظتش مت ػ وطت ػػخل
اظتسػػتقرم ،ظاتػ ػػقـ ٓٓ، ٔٛمػػه اظتػػاادأ اطتمػػا الػػذم ة كػ الماػػه ة شاػػدل لهػػم صػػاقد ػػقهظ ا ػػقد ة ػػه الاظااػػدأ فػػذل
الظجػه اصتمكػي الػػذم ة ػه العفػك ػػع الغػا فأ لا ػ ح وكاػػك الموػمشأ توقجػأ ػػد ق تػذلؽ اطتمػا ةلؿ ػػظةأ فقلظوكػ ػػمه
ة ه اضتممب ال ائ د اضتممب اظتاممخػ ميكػ جػدافأ ل ػقف الظجػه الػذم يصػ ع اطتمػا ؼت كوػقف ػمه ةسػاف أ فهػد لجػد وسػ
يهع كى ة قب ال قريخ قتوكا ا وا شأ ٕٓٓٚأ صٕٕ ل ق تعدهق
للهد ةشقرت ا لر الهدنت كمق الف مت ا فقفمق مه اضت ػقرات المقتكاػ لا شػمري لالوظ م اػ كػى اف الفػعمب
الف ا،ق ال تك اضت قرات ،د ظفال اضت ا ل ظفال اطتما ل ق ػال تصػ ع تاظيهػ ؽتق كػ ظتػق ػق وعكػ ،مػه هػمد ،كاكػ ػمه
اجه ا داد الاحني مث الع ني ل مه مث اطتما ع اوظ تامران شه لت تمه ذل تاػمر ادلات اطتمػا فهػد تكغػال الػذرلة
تق تكغ قهق غتق ت اضتاقة رتاعمق قدة  :ريخ اطتماأ https://ar.wikipedia.org/wiki
فمع ػػد اف ػػظؼ ا س ػػقف اضت ا ػ لالف ػػعري لاس ػ غكمق عق ػ ػػقف ت ػػد ل ػ ػػمه ح م ػػق فوع ػػه ذل ػ تمس ػػق
و ظيمهأ مث ص ع اعتقلف اضت ػظمأ مث اظتعػدينأ لتعػدهق صػ ع اظتاح ػ اضت ظيػ أ ل ق ػال تعػن اظتاػقومه اضت ظيػ مجػمدة
الماػػم ت العظا،اػ وػػة الثا ا اػػقتأ ل ت ػػد ظ تعػػد
مشػػقؿ الع ػظاؽ وػػة ل،ػػال ،ظيػػكأ لتمجػػد الظوى اضت ظي ػ الادلي ػ
ا فػػقر اظتاػػقومه اظتاشق اشا ػ لسػػممل حػػمه اضتمػػمب تمسػػق مقأ مث اظتاح ػ اظتاشق اشا ػ الػػف تاػػمرت اد اػػقومه تا ،ػ
تاحمه اضتممب.
ل نتشمه اصتاـ وظتشقف الذم ُللِد فا رداع اطتمػا ال ػقريخ .فتػمه اظتػؤرخني ػمه كتػد ةف ل دتػ ق ػال صػظ
ليظجحمف آخظلف ةف تشمف ةرض سم ظ الع اه اظتشقف الذم ةتصظ فامق الظداع ال مرأ ل ما ػمه يع هػد ة ػ لجػد
الهدنت أ ّ
ف ػػظف ػػقتمف تما ػػال ضت ػػا وتا ػػال اطتم ػػاوأ للش ػػمه ه ػػقؾ وردا ػػع الردفو الع ا ػػع ال ػػذم يظج ػػع د ٘ٔ ةل ػػع ػػقـ ػػالأ
لاظت ْش فع وديثفق مشقؿ شظؽ الردف لاظت تي لكعصظ ال ام أ هذا العصظ الذم ا اكع مه فكساني لافته و فهق تاد
ُ
الفػػقـ لةج ػاا ػػمه صػػظ .لكتػػد آخػػظلف الانضػػمؿ للسػػخل آسػػاق ػػمه ال ػػق مه ا تك ػ لمجػػمده اللؿ .للشػػمه يمػػدل ةف
الظداػػع ُللِػػد فػك ػ هػػذه الػػدااظة الشمػػريةأ دااػػظة فػػم الش قت ػ اللد ال ػػقريخ ريخ اطتمػػا ل فػػأت أ ػػمه ةيػػمه تػػدة أ
https://www.annajah.net
موػد ال ّػرتاث لالّػقريخ لالّهقلاػد ا ج تق اػ أ
لل قرمت لةقتاّ فهد ةصمح ظادفقف لكحاقة ه تكداف العق أ لر ػاه ّ
ديػد
ل،د مت كع ششك للم ل ذا ،مه شقف آلخظأ ةل وة اظتشقف الماود .لرمبػق لػ ةقتاػ ت ػقلز غت ّػظد الّغذيػ
ػػدد ػػمه هقفػػقت
ػػمه الثّهقفػػقت اه سػػق ا أ ف ػاف ػػمه ة ّػ لت ػػه سػػقو مػػرية ػػمه الّعمػريات لال ثكػ لاظتوػػقهاا الفػػعماّ
العق أ فتثاف يعد خما ل كح ةل اش ل كح د ل مه ق يظتخل تني ال قس مه صات.
للكاما اضتاقة العظتا اهسا ا و مر ثاعأ ذ ي قلز د ل اظتمقشظة اظت صك ولغذا أ لا و ح كى د ت
ةروك ت قفظ فامق التعقد الدي ا لال قرمتا لالساقسا لالدتا لا  ،صقدي  .لذا ةضوى العظيب كى اطتما رتك مه اظتوقهاا
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ةف اهرتقع العظيب كى

الظ اي اخ اؿ مه خاعتق واقت لتصمرات ل ع هدات أ للئمه اخ كوال تستاقت اطتما مه تكد آلخظ
ةقتا اطتما يمدل كو ق لجديظا ول أ ه الدتس لآخظلف أ  ٕٓٓٙأ غتك الشرتل ا أ الهقفك
للظدا ػػع اطتم ػػا وشقي ػ ميك ػ أ ف ػػقف ري ػػخ المف ػظي أ ةل الع ػظاؽ لاظتمص ػػه ك ػػى و ػػد س ػما  .ذ لت ػػقج
ػدلاي الظيػػع
الظداػػعأ وػػة سػػمعا اقت الهػػظف اظتقضػػيأ جمػػدا تف ػظاي شػػق،قف لص ػ ع لاضتصػػمؿ كا ػ أ ػػد ق ػػقف يُص ػ ع يػ ف
تمسقاه تدااا أ لتمدة مه مسا اضتصقد لجتتاػع الهتػحأ مث ختاي ػ لاػذهك د الاػماوني المداااػ الهظيػ جسػك اضتقجػ أ
لاأيت ال قس ولاحني د تامهتاأ ضق ني ؤل مشتماأ مث تهمـ ال سق ولع مه لال اتري لخما الع نيأ ق كى ال مر ةل
كػى الصػػقج اظتعػػدين الػػذم ُلتتػػى فػػمؽ انر اضتاػػك .لػػذا ق ػػال سػظة اطتمػػا ذات ،اتػ أ فػػقرتمخل اضتوػػقظ كامػػق مب ظم ػ ،ػػاا
تس د د الديمه تفشه ،ممأ فصقر اطتما هم وال عت و الػف كتػك اضتوػقظ كامػقأ تػه لاورتا مػق ظضػقة لكاػقلعأ فػ ذا رةى
الاوػػه ةل الشمػػري سػػظة ػ كػػى الرض ػػقف يظفعمػػق ليهمكمػػق لي ػػعمق كػػى رةس ػ أ مث ي ػػعمق كػػى ةم جػػدار ةل س ػ مى
ظتوػػع ػػمه الرض .لتمجػػد اظتػػدف الف ػظاف اطتقصػ الػػف نتكشمػػق ةشػػاقص اش ػ مظلا وطتمػػقزيمهأ د ةف صػػقرت ه ػػقؾ ةف ػظاف
مفظا تد ا مه اضتشم أ لاف حال اظتاقتا اظتدف لالرايؼ مباصصقت يورتض
ق تعمد كشا مق لكدلل أ لصقر اطتما ف
ةف تسػد وقجػ السػق نيأ لتهػي اطتمػاأ كػػى الػظدا ػمه تػمفظهأ هػم ال عتػ الػػف كػى الوػظد ةف لترت مػق ليهػ ّدرهقأ وػة صػػقر
اا فاان لكمفق لاهخاصأ جسك اظتهمل الفعما صقر تا ق خما ل كح .
يصػػعك تس ػػكاخل ال ػػم ه ػػذا المحػػث ك ػػى ػ ّػه س ػػرية اطتمػػا لة ػماره ل رمت ػ أ ل نتش ػػمه اهوق ػ ت ص ػػمص
ال،د ني كمق ومل ل ظظهتا ل لفكسػو ما ػ أ فهػد ةللػال اضت ػقرات كمػق مضػمع اطتمػا ةقتاػ ف ،صػمىأ ؽتػق ة ػظ تعػن
الدايانت لتعن وقهاا الثهقف اه سق ا السقادة .للتظػى اطتُْمػا ا تعػقت كمػق مبشق ػ رفاعػ أ ذ يُعػد الاعػقـ الػظااس
اظتعمؿ كا مه دلف سقاظ ال عت ا خظى.
الذم يع تد كا ةهه اظتدف لالهظى دذااما الام يأ لهم ّ
خل اماهأ لوسقسا الفعمب
للشمه ظتقذا اطتما ف تسق اطتما لوسقسا شق ل شتمه ،مت أ فقه سقف تسا ٌ
زا خماهق الػذم ي مػع ػمه تاقتهمػق المجػداين عػ  .فهػد زتػه اه سػقف شػاوظت لجما ا ػ طتمػاه .لوػني هػمؿ وخمػاو ع اػ
ت ج دذااي فحسكأ ل فتق يفري د ر اي تظا تال فا رب ال قريخأ تمصو قدة هقفا ػ لجمدي آف فعق .ليعد اطتما
مبسػتاقت لةشػػشقل اظتا كوػ ػػمه الشػػاق الهكاكػ الػػف ت وػػع كامػػق الثهقفػػقت اظتا كوػ وػمؿ العػػق لعتػػق لجػػمد ةسقسػػي لةصػػاه
ت ػػقريخ الف ػػعمب لو ػػقرهتقأ لا ػػقلز ة ػ ج ػػافا ػػمه الاع ػػقـ لالعق ػػه اظتف ػػرتؾ لكمجم ػػقت الغذااا ػ قف ػ ال ػػف تع ت ػػد كام ػػق
اساق سرية و قرهتق قتوكا ا وا ش أ  ٕٓٓٚأ صٕٕ
الفعمبأ ل صظ يعرب مه هقف الماد ل رمتمق ل ف
شمان ر ف
ل ق تعدهق .

ف ا ،اطتما وضتاقة ا ،تاه جعكال الفعمب ت سج مق ةسامرة خظافا تفمّ الع ني تظوا اظتظةة اضتق ه
الػػذم يشػػرب شػػائق ففػػائق د ةف ي ػػج فاهػػدـ اضتاػػقة ..دتق ػػق تػػق الع ػػني الػػذم يظتوػػع وطتتػػرية د ةف يصػػمح جػػقهاا لاامػػا
حمؿ لاطتكع واث ت حمؿ ومقت
ليؤ ه .ذ يصمح اطتما ه ق قا ق واق يص ع اضتاقةأ ل فتق هم اضتاقة و ّد ذاهتق تصع ال ّ
شمي تكا شمام وظتاقض ت ظظ فامق اظتظةة – لهي تهكّك الع ني كى ال قر
الهتح د د،اع مث ني مث خما ّ
ظم ّ

مجلة درادات موصلية ،العدد ( ،)46آب  -2222محرم 4444هـ
()88

مجلة درادات موصلية
مجلة دورية علمية محكمة ،تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية
ISSN. 1815-8854

لتهكػػك عمػػق آ قعتػػق لا ظقرهػػق الػػذم يػػاداد ػػع وػظارة الوػػظف ةل ال ػػمر – ػػق صػ ع يػػداهق لهػػي سػػعادة تهػ ّدـ اطتمػػا لاضتاػػقة
ل وقعتق ل قاك مق.
لهػد ة ػد ال ػقريخ ا سػا ي كػى ةف السػا ني ػق ما لتظصػمف كػػى حتديػد سػعظ اطتمػاأ توػقداي ظتػق ي ػظ ػ ػػمه
هتديد لأل مه المادأ لارتماال رااح اطتما ال قريخ تظااح الـ لالماد لالوػظدلس اظتوهػمدأ ؽتػق ّػرب ػ ػتتػمد درليػش
العتدأ ٕ ٜٜٔأ ص.)ٔٛ

وةومه د خما ة يو .ف شم رااح خما الصمقح ،ظيم مه رااح الرض لال م
،صادت
ّ
يعمد ارتمقط اطتما وضتاقة د ا ،ولرض لهم ال مقت الذم ختظج الرض الم ّدة خقص ذا قف هذا ال مقت
،تحق ةل شعرياأ فا اذ اطتما تعدا ،دساق ل صدر اطتري لال وقؤؿ تق سقد اظتع هػدات الفػعما أ لهػم ؽتػق كتعػه ال ػقس
يعػ ّدلف اطتمػا عتػ ػمه عػا اظتػمد لجػك اورتا مػق ل ػػدـ اهلهػق هبػق الاظيػع ةل اظتاتكػ لتوػرتض تعػن ال هقلاػد رفػع ،اعػ
اطتما لتهماكمق للضعمق جق مق خمفق مه ةف يدلسمق ةود.
ُلت ػػقط اطتم ػػا اظت ػػمرلث الف ػػعيب اظتمص ػػكي تهدس ػػا م ػػرية أ اذ لت ػػظ المجم ػػقت الغذاااػ ػ الام اػ ػ رتاعم ػػق ل
مرل ما الفعيب ذ الهدـأ ذ ارتمخل ال عق ه ػع
اظت قسمقتأ ل مه مث يفشه اظتقدة الغذااا السقسا أ ل،د وقفظما كا
اطتما تاهمس عا  .لي ا لضع قدةف ل ق خقص يستى موالامعوأ لي ا اضتظص كى دـ ر ي تهقايه الهتق أ ته
ي ا ا و وقظ هبق س ادا مق تعن ال مقؽ ا خظى وهقفأ ةل يمقع ةواقانف ظتمه يفرتي كوقف لكحاماانت لهم ي قدم
الواق خما ايتػس حػني ـتقلػ لهػذه ػمه اظتمػمه الػف ا فػظت اآلل ػ الخػرية .للتظػظ مرل ػق الفػعيب ر ػي اطتمػا كػى
شقف قؿ لا ك لع ،د تكحػع تػ ف يهػا تػذل .
الرضأ ل كى مه رةى خمااف ظ اقف ةرضقف كا ةف يهمك لي ع
ليفشه تهماه اطتما زتداف هلل تعقد كى عت .
ُّ
تعد تكا هتائ خما السظة ،مه صع ،ظف مه الا قف مه العتكاقت الفق ،أ فشق ال السظ تفرتم اضت اػ تعػد
مسا اضتصقد تداي الصاعأ مث تهمـ تعتكا دسكمق لجتواومق كى ةساح اظت قزؿأ لي ا خااػق خػااانت عد اػ مػرية
الس ػظاديك .مث ايت الاحػػقف الػػذم ياحػػمه اضتمػػمب تػػني الوا ػ لالخػػظى لاخػػذ ػػاس ػػمه اضت ا ػ د ق ػ الاحػػني
اظتاح أ مث تهمـ السظة ت اه الاحني ل اكاص مه ال اقل ةل الفمااك العقله فا أ ل مه تعدهق ت ا تكاػ
لااح
الع مه لتعدهق متما ول مر الااين.
لمتما ال سق لال مقت دي اظتمصه ق ف اطتما ظة ةل ػظتني السػممعأ لعػدـ تػمفظ الثاجػقت لا تػدات
ػمر تعػػد لضػػع شػػي المعػػظلر لهػػم ف ػػات اضتاػماانت لالػػذم ػػقف يسػ ادـ ل،ػػمداف
آ ػػذاؾأ لتمػػدة ظاوػػه اطتمػػا تسػ ظ ال ػّػ ْ
هشػػعقؿ ال ػػمر الااػػين ةل تعػػن ،اػػع ػػمه اطتفػػك لواػػك الاظفػ الػػذم كتكمػ المق ػ اصتػػقاكني ػػمه وقفػ الفػػخل ػػد اػػظ
دي اظتمصه .ل دة شعقؿ ال قر ال ػّ ْمر تهػمـ اظتػظةة تػدهمه ،اػع الع ػني ولػدهمه مث ت ػع الستسػا ةل ومػ
دجك
ػمر .ل ػد ق ي ػج اطتمػا توػمح ػ
السمدا لتدلره ولفمت  .لتعد س ظ ال ػّ ْمر لتاقض لمف الاني يػ ا لصػع الظداػع ول ػّ ْ
رااح ام أ ل مه قدات لتهقلاػد سػق اظتمصػه هػدا اصتػرياف تعػن ةردوػ ػمه اطتمػا اضتػقر ػمه وب ا مػ لتم اػد العا،ػ
ل ومقر الفاقرة تا ممه.
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ػمر الااػين ػمه ةشػػمظ ة ػماع اطتمػػا لةجمدهػقأ ل،ػد اشػ مظت الهػظى لالرايؼ إب ػداد هػػذا ال ػمع ػػمه
ليُعػد خمػا ال ػّػ ْ
ػمر اظتعػدين
اطتما ل زالالأ ل ساتق العظاؽ لسمراي لالردف للم قف لفكساني لتعن ػق ع اطتكػاج العػظيب .ل،ػد دػاا ال ػّ ْ
ػمر الااػينأ ذ نتشػمه هكػ
المامت الس مات الخريةأ الذم يعته كى الغقزأ ذل ل قسك لظاو رت الماػال ػمه ال ػّ ْ
تسممل تعشس ال ػّ ْمر الااين الثقتالأ ةف سقلئ ال ػّ ْمر اظتعدين هي ة ػ يوهػد اطتمػا اظتػذاؽ اطتػقص لال شمػ اظتتاػاة طتمػا
ُ
ال ػّ ْمر الااين.
ا تػػدت السػػظ اظتمصػػكا ،ػػدنتقفأ اطتمػػا كػػى ال ػػمغ ةم ال ػػمر ل كحهقتػ  .ذ تشػػمه ت ػػمفظ ه قلػ افػظاف
لكاما .فا ال ػقس اد خمػا ػق لت قجم ػ ػمه ػقدة اطتمػاأ لهػم كػى ة ػماع .اطتمػا العػقدمأ لخمػا الظ،ػقؽأ لخمػا الرباشػني.
لتمجد تعن اطتمقزات الكمايت متماف لك قسأ ة ق اطتما داخه المامت فشقف يع تد كى ةدلات للمازـ ه داده ل مق:
التنوغ :ل ق مه ني كى ششه اساماين .و مح الاظفني الو ح العكاق تشمف ا رب مه السوكى .ل،ػد ختصػح
رتق ػ ا م ػما هػػذه اضتظفػ اظتمتػ لهػػا ةصػػحقب ال ػػق ري ػتكػ اظتاػػداف ليعظفػػمف ولشػمازيمه .ليػ ا اسػ اداـ ةجػػمد ة ػماع
الاني الذم يعد لذل  .لتعد ظلر فرتة يمدة العته تعته ال مغ لي قؼ لا قدة ال  .الو ات مه زرا اضت اػ
ال الفعري .ل تقسش  .ل قدة تشمف رت الماال الشمرية ال اصتدة هي اظتفظف كى ت قا لتظ ام جسك خربهتػقأ لتعػد ا مػق
مه الم ق تامـأ ي ا س غ ةم وظؽ ال مغ وة ي صكك تمسق العاػداف لةدصػقف الشػ قر الاقتسػ ال المعػظلرأ لتعػدهق
يشمف ال مر جقهاا لكاماأ ذ لتتى وس اداـ الدصقف ال اصتكّ لالمعظلرأ ليستى اطتما تعد ذل خبما ال مغ ليس عته
الفمت لوظش الع ني تهاع مرية لخماهق تماسا الصقج لهي ،اع مه الصػواح شػمرة لدااظيػ أ يمضػع الع ػني فم،مػق
فا ا تعد ذل شما الع ني اظتعد لذل أ لالذم يستى م خما الظ،قؽ .

سيخ (التنوغ) :لهم ،اع مه اضتديد كى ششه ة مػمبأ فاػ رةس ػدتك لاقي ػ الثق اػ فامػق ذراعأ ال خفػم أ
لهػػم يس ػ ادـ ل هكاػػك ال ػػقر ال اصتتػػظ داخػػه ال ػػمغ ال ػػمر أ ليسػػتى هػػذا اظتػػق مغ ال اظتػػق مر .ليمجػػد ػػد تعػػن روت
المامت ل،كاا ق قف الساخ يس ادـ لدظاض ةخظى.
االسثاام، :اعػ ػػمه اضتديػد ر،اهػ ج ػا الشػػعأ عتػػق ذراع ميكػ لتسػ عته ل حظيػ ال ػقر

لك فكاع الوعه

الشوبك:

شكع اطتما لا اا

اظتم،ػػد ال يسػ عته

مه ال مغ.

ةصكمق صمتج لهي اطتفم ا ساما ا الف فامق يػد ف

جعك ر،اهق جدا .ل د العظب هي اظتاكت ال ا اج ال اظتساح .ليص ع

اقي مػقأ لتسػ ادـ لرت،اػع الع ػني ةم
سمؽ اظتاداف

اظتمصه مه اطتفك.

النشثثابة :صػػق اسػػاما ا الفػػشه ػػمه اطتفػػك معتػػق جػػدلد اظتػػرت لشتشمػػق ٔسػػا تسػ ادـ لرت،اػػع الع ػػني كػػى

ششه ر،قاع ر،اه جداأ لتس ادـ لعته خما الظ،قؽ.

امللزقثثة، :اػػع ػػمه الهتػػقش حتفػػى تػػمعن الهاػػع الصػػغرية ػػمه الهتػػقش لتشػػمف شتاشػ لتػػدخه اطتمػػقزة يػػدهق طتمػػا

ال مغ ذ ت ع ،ظص الع ني اظتعد لكاما فمؽ اظتكا مث ت ع داخه ال مغ مبمقرةأ للذا دت ع ال قر مه كى يدهق.
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مث ومظت الفظاف الفعما الف تص ع اطتما ظت قزؿ ا ك الف يمجد فامقأ هقته مكغ زهاد مه اظتقؿ .لتمجد تعن
اطتمقزات الكّمايت مه متماف لكمامت ةل السماؽ ةل اظتاق اأ ل،د تهي دد ،كاػه مػق تعػن اظت ػق ع ػمه اظتمصػه اد وػد
اه اظتاداف ل د تظ ػ أ
اآلف .ذ ق ال اطتمقزات ع اطتمقزيمه لت كمف ا سماؽ ليعظضمف اطتما الساؿ ل ساتق
لتعػػد اف ظف ػػق ػػقدة الصػػتمف ل ثػػظت ا ف ػظاف اطتقصػ تػ أ ،كّػػال اظتاػػقتاأ ل ف ػػقف اطتمػػا قزالػػال لػ شق ػ فػػأف ثػرياف ػػمه
ا عت ػ نتش ػػمه ا كم ػػق ػػع اطتم ػػا ػػمه ث ػػه ال ف ػظيك أب ما ػ ػ أ لالم ػػق،ا الاقتس ػ أ لتفػ ػظيك المق ا ػ أ لة ك ػ المقجػ ػ أ
لاظتفمايت لاظتهكاقت لدريهػق ال ػات الفػعما ا خػظى .تػق ليػدخه اطتمػا لجمػقت ثػرية ػمه لجمػقت السػظة اظتمصػكّا
أبششقل اظت م أ ليعد ت قلؿ اطتما ع الاعػقـ المجمػقت رتاعمػق ػمه هم ػقت اظتقاػدة اظتمصػكّا أ فػا شػقد ؾتػد قاػدة
ةم تاال مه تامت اظتمصه ل قف اطتما وقضظاف كامقأ ل ساتق قادة اهفاقر الصمقوي.

املبحث األول :اخلبز ومسمياتو يف املوروث الثقايف

ل اطتُما مه الوعه خما الكغ العظتا ليعين ضظب  .همؿ خماه خمػااف ةم ضػظت  .ل هػمؿ خمػا المعػري الرض
ص ع  .لاظتاممزات اسا ياكع كى ه اضتممب
تادي ةم ضظب الرض .لشتي خمااف لف اطتمقز ي ظب الد،اع تادي د ُ
ػمه ثػػه الهتػػح لالفػػعري ةل الػػذرة  .مث ة كػػع اسػػا اطتُمػػا كػى ةم د،اػػع يصػ ع ػػمه هػػذه اضتمػػمب اتمه ظػػمر أد.تأ ػػقدة:
ُخ ٌما .
ياكػػع اسػػا خمػػا ةل ػػاش كػػى الظداػػع اظتصػ مع ػػمه د،اػػع الهتػػح ةل دػػريه .ليعػػد الهتػػح ػػمه اظتػماد الغذاااػ
ال ػػظلري لس سػػقف ل ،ػماـ واقت ػ أ ل صػػدر خمػػاه الاػػم يأ للت ػػه اصتػػا السػػقس ػػمه عق ػ أ لػػذل يُعػػد ػػد ق ػ ال ػػقس
ت ال عت لتومح رااح الرب أأ لرمبق يشمف الظ ا الظااس كى تهقاما لدنتم ماأ فمػم دػذا التداف انضػظ أ  ٕٜٓٔأ
صٕٖٓ
لاطتمػػا :الثهقفػ الفػػعما هم ال عتػ ل العػػاش ل الػااد أ مبػػق دتثكػ اللد ػػمه حػ عتاػ ظنتػ لس سػػقفأ لمبػػق
تع ا ػ الثق ا ػ ػػمه لسػػاك دػػص مػػق ظتماصػػك اضتاػػقةأ لمبػػق دتثك ػ الثقلث ػ ػػمه ال ُشثػػظةِ لالوػػانأ ل عػػقـ لكتسػػقفظ ل ػػق يش سػػم
ا سػقف ػمه خػري ةل شػػظ .ػ اطتمػاأ ػػقدة الغػذا اللد لالظااسػ لرمبق المواػػدة ظتايػني الوهػظا وػػمؿ العػق أ لة ػ لألد اػػق
ةي قفأ ل ف اخ كع خما هؤ

مه خما ةللئ

شعاف أ ٕٕٓٓ أ ص.)ٜ

الػػماد العظتا ػ أ لذل ػ لفػػع ال هقلاػػد لال ػظاؼ الػػف ا ػػقدت كامػػق تك ػ
لهػػد تعػػدد ةشتػػق اطتمػػا ل سػػتاقت
ا تعقتأ فعكى الػظدا ػمه ة ّف الكغػ العظتاػ جتتػع هػذه ا تعػقتأ ة ّف ػمؿ ا ػداد اضت ػقرة العظتاػ كػى سػقو مػرية
تني آساق لةفظيهاقأ ل خ اؼ العما ه اظت قخا لال قريسأ ،د ةسما فم و ػقرات ٌػه عتػق قداهتػق لةسػقلاممق اطتقصػ
اضتاػػقةأ ف ػاف ػػمه ا خػ اؼ ال مػػقؽ الغذاااػ لػػاس فهػػخل ةشتقامػػق تػػه شمانهتػػق ةي ف ػػق .لمت كػػع اطتمػػا اشتػ
ل شمانت لوة ششك تني دلل ةخظى.
ل ال عت هي مه تني ةشتق اطتما اظت دالل اظتمصه .ل تهقلاد ال ظاس تمعن اظت ق ع مه اظتمصػهأ ذ حتتػه
العػػظلس عمػػق اطتمػػا ةل ،اعػ ػ ل كػػك فػػأؿ اطتػػري عمػػق د تاػػال زلجمػػق .لهػػد صػػقر اطتمػػا ةهػ ّا صػػظ ظػػقـ اه سػػقف
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الغػذااي ػػد ق تػػدة يسػ هظ لارا ػ الهتػػحأ ل ػػد ق ػ ّػمر ػػمه لسػػقاك ال ه اػ ةصػػمح متػػما الع ػ ني مثّ ي ػػع فػػمؽ و ػػقرة يػ ا
تساا مق لصػ ق  .مث تاػمر اطتمػا ت اػمر اه سػقف لو ّػه لصػاهق تػ لجاقتػ لر ػاا ػمه ر مزهػقأ فاس ّػتى ػد العػظب ولظداػع
الشه لاتثه اضتاقة لقتا ػ الغذاااػ السقسػا ػد الفػعمب اظتا كوػ لتعػددت ة ما ػ لتسػتاقت
لالعاش إب اؽ اصتا كى ّ
ػػق ع اظتغػظب العػػظيبأ لالعػػاش المػكػدم صػػظأ لخمػػا
ػمه تكػػد د آخػػظأ ف ػد اطتمػػا العػػظيب ةل المػكػدم ةم ال هكاػػدم
الصػقج العػظاؽ لالفػقـ للم ػػقف لدريهػػق ػمه الشتػػق الػػف خت كػع وخػ اؼ المكػػد ل قداتػ  .فكشػػه شع ػػك ػمه شػػعمب العػػق
ػػقدات لتهقلاػػد ل ػػمرللت يع ػػا هبػػق ليعتػػه لكحوػػقظ كامػػقأ ذ تع ػ ّد ال عت ػ جػػافا ػػمه اظتػػمرلث لاعتمي ػ أ لهػػذا ال ػػمع ػػمه
اطتما ال صقج لهذا ال مع مه اطتما ر،اع جدا ل عت لذيذ لسظيع اعت ا لهم مع مه ة مع اطتما العظيبأ لالذم يص ع مه
د،اع الهتح الشق هأ واث يع مه الد،اع ع اظتق لاظتكح .مث يظؽ الع ني كى ششه دااػػظم مريأ ،د يصه ،اظه اد ة ثظ
مه رتأ لهم ،دمي جداأ لرمبق يعمد رمت اد ئقت الس ني .تق خمػا الصػقج يع ُّػد ،ظيمػقف مه خمػا الظ،ػقؽ لش ػ مت كػع
ػ ػ ػ ػ ػػمه انوا ػ ػ ػ الف ػ ػػشه لل ػ ػ ػ خم ػ ػػا ش ػ ػػعيبأ ا اف الاع ػ ػػا مت ك ػ ػػع م ػ ػ ػقف ػ ػػق خ ػ ػ ػ اؼ تع ػ ػػن ػ ػ ػػمه ال ػت ػشػػم ػ ػ ػػقتأ
لا س ػ ػاػػدا ػػقتأ ف ػاف ػػمه ظيهػ العتػػه وسػػمق .للعػػه ػػمه ظيػػع الهػػمؿ ةف ػػذ ظ أبف ال سػػق ػػمه ي مػػقهني وطتمػػاأ ذ
تهػػقس مػػقرة الو ػػقة هػػذا ا ػػقؿ حتديػػداف لتع ػػه خبام مػػق لزلاجمػػق مش ػظافأ ف هػػمؿ ػػمه الو قة ،مص ػ مق هػػه ،ػػداهتق ةم ةف
رداومػػق مػػري اضت ػػا سػػاتق لةف تكا ػ اطتمػػا ق ػػال ت ػ ا تصػػمرة رتق ا ػ أ فشق ػػال سػػق اضتػػي الماوػػد ةل ا ك ػ ي ػػقديمه
لاج تقع كى ا داد اطتما لػػدرج ػ ا ػمػػق اصمحال مه لسقاه الرتفا لدى اظتظةة اظتمصكا الواق الفعما وظتقضي ع ق
داد اطتما مه ػقدات مار ػ لػتممػ أ ت تثػه ول عػقلف لا مػ لرتعػ ِ اصتػرياف ل عػقـ الشمػقر لالصػغقر .لؽتػق يػذ ظ
يرتافع
صػ ق اطتمػػا ،ػػد اسػػمتال اد وػػد مػػري زتقيػ افػظاد السػػظة ػػمه شػػمح ا ق ػ الػػف هػػددت ا تػػع
أبف مػػقرة ال سػػق
العظا،ي فرتة اضتصقر ا  ،صقدم لاضتظلب اظت شظرة الف ظ هبق المكد.
لرمبػػق مت كػػع شػػشه اطتمػػا للم ػ ل ذا،ػ ػػمه تكػػد ػػظيب آلخػػظأ ةل وػػة المكػػد الماوػػد وسػ أ ةف ر ػػاه يظػ ّػه
مو ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا

ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرتاث لال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقريخ لال هقلاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ا ج تق ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم

اطتما) https://www.wikiwand.com .

اآل ؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمه الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ني ( ريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ
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املبحث الثاين :اخلبز يف املوروث الثقايف.
أوالً :اخلبز يف املعتقدات الشعبية:

تصػ ع اظتع هػػدات الفػػعما تمصػػومق ػػمرللت فشظيػ لسػػكم ا شػػغكال هػػمؿ ال ػػقس ل كشػػال ،كػػمهباص فأصػػمحال
سكتقت نتشمه ةف يظ،ى لامق الف أ تغن ال ظظ مه صح مق ةل خائمقأ لة سى اطت مع ضتشتمق تدهاقفص فهد خاال
ظيهمق د ،كمب ال قس ل همعتا ل ومسماأ ق ما لخقصػ ماص لرسػاال الػم ي الفػعيبأ لةضػحال جػا ا ي ػاةُ ػمه
المجداف الفعيبأ لدخكال مرل ق الفعيبأ فشق ال هقجسقف يفغه وؿ ال قس فافعظها ول وقؤؿ لالوظح ةواقانأ لاطتمؼ
لال فقؤـ اواقانف ةخظى.
لكاما ،داس مرية اظتع هدات الفعما أ لدى عظا الفعمبأ ل ساتق الفعمب العظتا الف يعد اطتما ضاوقف
دااتقف كى مااد عق ما د الامهقت ا ج تق ا اظتا كو  .ظتق نتثك مه وهاه اج تق ا أ فمم قتاة لصه تني اه تق قت
ا ،صقدي أ لساقسا أ لاج تق ا أ لر اي لصحا م ممقف أ ٖٕٔٓ أ صٗ٘ .
للهد ا عشسال اقتا اطتما هذه كى اضتاقة الام ا أ ذ صقر اطتما جافا مه ال هقلاػد الفػعما لاظتػمرللت الثهقفاػ أ
لاو ه جق مقف مرياف مه ال ثقؿ الفعما الف ربت مه ةقتا اطتما واقة اه سقف دمحم أ ٕ٘ٔٓ أ ص ٕ. ٔٚ
للكاما ،دسا اظتع هدات الفعما لشثري مه شعمب العق أ كى اداياق ل ذاهممق اظتا كو أ ل سى هذا
الصػدد ،صػ اظتسػػاح كاػ السػػاـ لهػػم ي ػػقلؿ تا ذتػ اطتمػػاأ لا حػػمؿ اد تهكاػػد سػػاحي زاؿ مجػػمدا وػػة ا ف اطتمػػا
لاظتكح اظتع هدات الفعما لالرتا ا أ وادر اصتظاح أ https://annabaa.org/nbanews
لهػد حػال الثهقفػ الفػعما اظتمصػكا اطتمػا شق ػ تاػاةأ رتمق ػ وضتاػقة ل ا ،ػ ولرضأ فمػم ال مػقت الػػذم
،تحػق ةل شػػعريافأ لهػػم ؽتػػق يسػ ادـ صػ ق اطتمػػا فا اػػذ اطتمػػا تػػذل تعػ فػدا ،دسػػافق ل ػ
ختظجػ الرض لخبقصػ ذا ػػقف ف
صدر مه صقدر اطتري لال وقؤؿ.

ومن مُجلة املعتقدات الشعبية اليت ترتبط ابخلبز يف موروثنا الشعيب:

 ذا تسق،اال ،اع مه الع ني ة ق الع مه فتعص ذل ،دلـ ضاع د ةهه الماال. ي ع اظتمصكامف سظة خما ل،ظآانف لسشا قف حتال لسقدة الاوه ي يس اهظ ف أة ة ق م . ذا شقهد شاح الاظيع سظة خما رفعمق ل،مّكمق للضعمق هك وقاخل ي تاأهق ال،داـ ،قااف :و عت لسرتةولف اظتع هدات ق ال تهمؿ ف فهداف اطتما فا ه لأل ظاض.
 تعين رؤي اطتما الواـ ودلث غتق .هقدها أب عت مه هللا تعقد ا عا هبق كى مقده.
 ا قد ال قس كى الهسا تظداع اطتما ةل تشسظة ل ثػرياف ػق ػربت العػقدات لاظتع هػدات الفػعما ػمه اطتمػا للصػكال وػد ال هػديسأ لدخػه اظت اػه لهػم اوػػدى الدلاتداد اطتماأ ضتمه هذه اظتع هداتأ تمضع ،اع مه اطتُما ةل الع ني تداخك أ ا هقداف تدلاـ ال عت .
اظتس اد
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 يظ ػػا لجػػمد اطتتػػرية داخػػه اظت ػػاؿ اد اطتػػري لال عتػ ػػذل أ ليظ ػػا اد ا دخػػقر لال ػػمفري فاهقؿ ػػده ستػػريه  .ليظ ػػا ػػدـلجمدهق ل،كّ مق اد الهحخل لالوهظأ ليهقؿ لكفاح اظت حمس لجم يهاع اطتترية مه الماال .
لهد ارتمخل اظتمرلث الفعيب لكاما العظاؽأ وضت ني د الـ .ل يوق ال ذلر دقلمقف ق ي مج ت مزيع ةردو اطتما ع
ال تظ كى اصترياف لال،قرب ةل تمزيع وخما العظلؽوأ الذم ي قؼ لا الكحا لال ماته لاطت ظأ د ل كى تفظى حتههالأ
ةل وخما العمقسو لخما العمقس ذر مه ال ذلر الف قزالال شقاع تني ةت ق ا تع المغدادم لالعظا،ي ذ تهد اظتظةة ال قذرة
لالػذم يفػػته اطتمػا لالشػػظفس ةل الشػظاث ةل ال ع ػقع جاػػث تهػػمـ اظتػظةة ال ػػقذرة لػ ةل ػمه ي ػػمب مػػق تكاػ تمزيعػ كػػى
اصترياف ةل اظتقرة.
ياؤهق تهد ل فتق يك هامق مه ا رض
اظتع هد الف عيب العظا،يأ اذا شقهد اودها سظة خما الاظيع ف
ليهمكمق لي عمق شهمؽ اضتقاخل لا هقد وف اطتما هم عت هللا لوظاـ اف دلس أب،دا ق.
ليع هػد ػػذل أب ػ لاكػ ا هػػقؿ اد دار جديػدة فػ ف اـ الماػػال تمّاػال الػػدار اصتديػػد الهػظآف الشػػظمي و موػػق
كى سمرة اان ف ح ق ل ف حق ما ق ع ظآة لل لخ ظلات لرداع خما ل،كاه مه اظتق أ لا هقد أباق جتكك عتا اطتري
لالسعقدة لالظزؽ المفريأ ا ق اذا وكوما كػى شػي يهػظرلف اف يصػ عمه مث تغػري رةيمػا فاػ فػا تػد اف يشسػظلا رداوػق ػمه اطتمػا
كى رة س صيب صغري وقرة مه اضت ث نتا ما ..ليع هدلف ا كتمز لكتظةة اضتقان ال ا م اف تع مه الع ني لختماه
ي تاري تظ م  .ل مع هذه الاهمس تادان مه ا هقد العقـ تهداس اطتماأ الذم ُرمبق يشمف سقت فهق لشػه الدايف
ظتق ُنتثك مه ةقتا واقة ا تعقت المدااا .
دار تاما اظتكح لالااد لذهمال ثاف راساقف اضتاػقة الفػعما
ل مه العمقرات الفقاع
مرل ق الفعيب مقرة ق ّ
العظا،اػ أ فػػا يشػػقد نتػػظ يػػمـ دلف اف تسػػتعمق ػػمه افػماه ال ػػقسأ لهػػا ي حػػد مف ػػمه تهكػػك ا وػماؿ وشػػاقص ارتماػما عمػػا
تعا،قت صدا ،ال جرية ال دريهقأ مث ا هكمما كاما ف أة لادارلا عتا وممرها.
ليه صظ هذا اظتثه كى اطتما لاظتكح حتديدافأ وة لم ق ال تني هؤ اظت عقلهني سقتهقف ا عت اخظى ال اف قؿ عددةأ ا
ااق تشقد تذ ظ لي ا الرت اا كى هقتني اظتوظدتني لقتق اطتما لاظتكػحأ ةل الػااد لاظتكػحأ دلف دريقتػق ػمه تهاػ اصػ قؼ الاعػقـ
لاظتأ م ت لا ما مق.
ومثن العثادات الشثعبية الػػف تػااؿ شػقاع لػدى ثػػري ػمه اظتمصػكاني لضػع ،اعػ خمػا

اظت اػه تعػد اسػ عتقل

ضتوظ ػ للػػدلاـ اطتمػػا .ل ذا تعػػظض ةوػػدها لشػػقتمس ي ػػعمف ل ػ حتػػال المسػػقدة رداػػع خمػػا ت ػ كػػح لسػػشني لاػػظد الرلاح
الف ػظيظة .ل ي ػاا ؿ عظػػا اظتمصػػكاني ذا لجػػد ةوػػدها ،اع ػ خمػػا كهػػقة الاظيػػع اخػػذهق ليهػػمـ ت هماكمػػق سػػمع ػظاتأ مث
ي عمق ريمار اضتقاخلأ ليهمـ هبذه العقدات اظتسكا لاظتساحي كى السما .
ويف املأثور الشثعيب تمصػع السػادة الػف ي اتػظ

ا مػق تسػظ أباػق داػمرةأ لد مػق وػقرأ ف هػه سػام مق د

الع ني .لولعشس اظتظةة صقوم الدـ المقردأ ذات المقؿ الاميهأ الػف ت سػا تسػظ اضتظ ػ ذ اخػذ
اتظ.
ي ّ
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ل ػػع ال اػػمر الػػذم شػػمدت الػػماد العهػػمد الخػػريةأ لاـتػظاط اظتػظةة سػػمؽ العتػػهأ تظاجػػع تفػػشه مػػري ا تػػقد
ةهه اظتمصه كى وخما الماالوأ لاجتمما د ا ،ق وخما السمؽو كى الظدا مه م ة،ه جمدة ػمه ال قواػ الغذاااػ لة،ػه
ظا قة ل داتري الم،قي الصػحا  .لةصػمحال اظتاػقتا اظت فػظة اظتمصػه تػؤ مه ػق يهػدر ٓ ٚاظتئػ ػمه وقجاػقت ال ػقس ػمه
اطتماأ ج ا قج يم ي رمبق ي قها اظتكامف رداعأ ع عدؿ اس ماؾ يومؽ ا ةردو لكوظد الماود يم اقف.
ل كػػى الػػظدا ػػمه اضتاػػقة العص ػظي لا فػػقر اظتعق ػػه الػػف تعتػػه ولشمػػظو لص ػ ق اطتمػػا أب ما ػ كمػػقأ تهػػي وت ػػمر
الانيو لدى العظا،اني المساك الف ه لكحصمؿ كى اطتما الصحي اطتقيل مه اهضقفقت .وني اؿتسػظ اسػ اداـ وت ػمر
الانيو ا لذم يعته كى اضتاكأ لوقفظ ال مر الذم يعته تماسا ال وخل ةل الغقز كى لجمده دف العظاؽ.
للػػذا تشػػمف الثهقفػ الفػػعما ،ػػد ح ػ شق ػ تاػػاةأ ل،ػػد خت كػػع ة ما ػ تػػني اه ػ لاخػػظىأ لش ػ يمهػػى نتثػػه
الع صظ الغذااي الها ظتايني ال قس.

اثنياً :اخلبز يف األمثال الشعبية.

يعظؼ اظتثه الفعيب أب رتك ،صرية تكاغ مار الجاقؿأ سمك ا فقر لسظيع ال ػدالؿ لردت عػربة ػمه
م،ع ةل جتظت ػتددةأ لشقع تدالعتق مب قسم ل،مع جتقرب ةل ما،ع ؽتق كػ لك ظتػ الصػكا لهػم ػقج ل ػداخات ال ػقريخ
لالثهقف لاصتغظافاق لالدب لا  ،صقد لالديمه لالعقدات لال هقلاد.
متق مه ةر قف اظتمرلث الفعيب اظتمصكيص لماد تعمريه مه ؼت كع جتػقرب ا تػع الػف ػظ
يع ّد اظتثه الفعيب ر فق ًّ
هبػػق العصػػمر لالػػف تعػػرب ػػمه هقف ػ ل ظااػػع افػ لاظتعػػق ات لالخػػاؽ اظتا كوػ الػػف تعػػقرؼ كامػػق ال ػػقس فاػ  .ةف
تعن هذه ال قرب اخ وال ،ص مق ةل توقصاكمقأ لاس تظ اظتثه اظتعرب مق ال دالؿص وني ق زالال ،صح لتوقصاه
تع ػػمق اآلخ ػػظ دالل ػ و ػػة الاػػمـ لو ػػة لػػم تش ػػمه هػػي ال وقص ػػاه اضتهاها ػ لكهص ػ ةل ال ظت ػ اللدص لش م ػػق لض ػػعال
ل ال لتدالعتق ال قس ل ااا هذه ال ظت .
لهػػد ارتػػمخل اطتمػػا ول ثػػقؿ الفػػعما فاع هػػد ة ػ يفػػشه راتاػػق ،ػػماي تػػني شاصػػني فاهػػقؿ ػػثا “تا ػػق خمػػا ل كػػح”
ػقؽ صػػعك ػػمه ةجػػه اضتصػػمؿ كػػى لهتػ
شػػقرة د ةف المفػػق لالثهػ تػػني ا ػػني .ليهػػقؿ اطتمػػاة ُػ ّػظة مبعػػص ةف العتػػه الفػ ّ
العػاش .فاصػمح اطتمػا اشتػػق دا كػى العتػه ل صػػدر الػظزؽ لاضتاػقةأ لهػم ػػق ؾتػده د لػ اطتمػػا اظت ػقـ ليوسػظه ال حكاػػه
اظت سػػمب تػػمه سػػرييمهأ فاػػدؿ كػػى سػػع الػػظزؽ لالػػديمه لاضتاػػقة الظداػػدة لاعت ائ ػ أ ل ػػمه رةى ة ػ يوػػظؽ خم ػاا كػػى ال ػػقس ةل
ال عوق ف ف قف مه اب العكا ف ي قؿ مه العكا ق لت قج لا .

ومما قيل يف األمثال الشعبية املوصلية عن اخلبز:
نصو .يفري هذا اظتثه الفعيب الذم يُعد ة ثظ ال ثقؿ تدال ف لشام قف مه تني
 اعاي اخلبز بيد خبّازتو خلّي آتكل ّال ػػف ت قلل ػػال مض ػػمع اطتم ػػاأ اد لج ػػمب ا ه ت ػػقـ ل ا ػػق الف ػػاح اظتشق ػ ال ػػف يس ػ حهمقأ ليش ػػمف الف ػػاح
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اظت اصػػح لصػػقوك اطتػػربة ة ثػػظ ػػمه دػػريه الهاػػقـ ولعتػه كػػى دتق ػ أ فمػػم كػػى درايػ ل عظفػ ولعتػػه ػػمه دلف
دريهأ فقطتمقز هم المواد الذم كتاد ص ق اطتما.
 الباايل ما اطعث خبثز .ي ػظب هػذا اظتثػهلهت العاش.

اضتػث كػى العتػه لا ج مػقدأ ل ػدـ ا

تػقد كػى الغػري

حتصػاه

 بيناتنا خبز وملح .اظتثه فا أت اد كى ،مة العا ،تني شاصنيأ لفا شقرة اد المفق لالثه الماجم تا متقأ ف ذاقضت ق رجافأ ةم اذا ت قلل ق ده عق قف فا كحأ ل ثرياف ق ارتماال هذه العمقرة ق د ّػار تػاما اظتكػح لاطتمػا أ لالػف
ذهمػػال ػػثا راسػػاق اضتاػػقة الفػػعما العظا،ا ػ أ ل يشػػقد نتػػظ يػػمـ ػػمه دلف اف سػػتعمق كػػى اف ػماه ال ػػقسأ لهػػا
ي حػد مف ػمه تهكػك ا وػماؿ وشػاقص ارتماػما عمػػا تعا،ػقت صػدا ،ال جػرية ال دريهػقأ مث ا هكمػما كػاما ف ػػأة
لادارلا عتا وممرها.
ليه صظ هذا اظتثه كى اطتما لاظتكح حتديداأ وة لم ق ال تني هؤ اظت عقلهني سقتهق ا عت اخظى ال اف ػقؿ
عػػددةأ ا ااػػق تشػػقد تػػذ ظ ليػ ا الرت اػػا كػػى هػػقتني اظتوػػظدتني قتػػق اطتمػػا لاظتكػػحأ ػػمه دلف تهاػ اصػ قؼ الاعػػقـ
لاظتػػأ م ت لا ما مػػق .هػػمؿ :صػػقر تا قت ػػق خمػػا ل كػػح  .ةم ا ػػق ارتما ػػق ػػع الظجػػه مباثػػقؽ صػػدا ،أ ف ػ ذا اخ كػػع
صػقضت تػا ؽتقضتػ  .ل ػمه اظتكػح
رجاف مث تصقضتق لجك اف كت تعػق كػى قاػدة عػقـ تػا ولهق ػدة اظتػأ مرة:
يف ع اظتكاح مبعص اظتعظلؼأ يهمؿ اظتثه :ته كاح لزت ولفخل  .ليعص اطتما اضتاقة لاظتكػح ؽتػق يعػص ا سػ تظاري
اضتاقةأ لف اظتكح يعاي ا س تظاري ووظ ال عت ل مه دلف فسقدهقأ لهم يعين ه ق اضتوقظ كى العا،قت
مه الوسقد أ لقتق يعرباف اطتما لاظتكح مه العا ،الاام لاضتتات تني ال قسأ ل،مة الظلاتخل تا ما.
 -اتخد اخلبزة من إيدو :لكتسشني ةل ال عاع الذم يس ااع ةف يدتظ ة مر واقت ل عقش .

 خبز الشعري اخلمران شقد طيّب للجوعان .الذم فا د ل كى ةف خما الفعري رمبق يشمف امقف لس سقف اصتقاعد ق لتصه كى هذا الظداعأ ل يس ساغ اآلخظلف.
 خبز الشعري عل الفقيغ كثيغ .فا د ل كى ةف الوهري ،ق ع مبق لدي أ ليشوا مه اضتاقة لهت العاش للم ق الخما شعري .ةل أب لاس تشثري كى الوهري ةف ا ك أ لرمبق ي ظب ةي قف
يس حع الشثري.

اس شثقر الفي الهكاه كى مه

 خبزو حتت غاسو .اظتثه قي مه الالج لاق تشمف اسظة لالجمق تا تق ي اسظ اطتما فا أ ةل قطتماحتال المسقدةأ ليهقؿ خمال حتال و م ل خمال كى ذايلم لي ظب هذا اظتثه ظتمه يم ع هبا ل تعمد ل
ال مر ةل اظتمقـ الصعم .
 خبز بلدان ونعغفو.ش ةدرى تفعقهبق .

اظتثه د ل كى ة ق ةخرب ال قس لة كتما مبق

تكدان مه ذخقاظأ ل ثك اظتثه العظيب ةهه
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 خبز ال ب ّدين ما يشبع البان .ويقال :ما يشبع العني .اظتثه د ل كى ةف اطتما الذم يفرتى ولديمهها ولكاه ل ذل ال مقر.
يفمع المامهأ لي ظب اظتثه هه الدي ِمه كى الظجقؿأ فمم ٌ
 -خبز شعري وماي بري .اظتثه د ل كى اله ق لالظضى ولاسري مه العاشأ ذا قف دري ذل .

 -خبزو على ذايلو .ي ظب اظتثه فاتمه يم ع هبا فاتق مد عتا مه تميل ال مر الف يس ااعمف الهاقـ هبق.

 خبز االرجال ابان االرجال دينِ .ظؼ هذا اظتثه ليُفاد تصوقت الظجقؿ اضتهاهني أبف دي ما سدلدأ ل يسدالظجقؿ ال ذاؿ دي ماأ فاشمف دي ما صد . ،ل تق يعرب اظتثه مه ةف هقتك اهوسقف وهوسقف تشمف مه شاا
ِ
الشظاـ.

 خبز الشعري مأكول مذموم .ي ظب هذا اظتثه لكفاح الذم يُذـ ع ق يهد قرصتو بنارو وعينو على جارو :ي ظب هذا اظتثه لكفاح الدين ال وس لالاتقع الذمالهظص  :ا اطتما .

مه عظلؼ لك قس.

_ كلمن جيغ النار إلقوصتو .ي ظب هذا اظتثه لكفاح اظتس أ ظ لالانين الذم

يظضى مبق ده.
لتك

وس ل

يس أ ظ دريه مه ال قس .كتغ تعين يسحك ال قر لظداو فحسكأ دلف دريهق مه الردو الف كى ال قر.

وظتمه .لهذا يعين
_ ال حتط خبزك جبيب غريك واتكلو ابملنيّي .ةم ت ع خماؾ جاك دريؾ لأت ك ّ
دـ تعكع صريؾ مبصري دريؾ لت ظظ ةف يهدـ ل العمف .لي ظب اظتثه ا ورتاس لاضتذر مه رتخل صري
اه سقف تغريه.
_ ليش هللا لقمة خبز .ةم

ثظة الهسا وهلل تعقد

تكمؾ اسا هللا تعقد تق تكمؾ لهت اطتماأ ي ظب هذا اظتثه

ال حذيظ مه

ال مر كمق الف ،د حت قج اد الهسا ت سمحق لتعقد.

 ال ثوب القاين وال خبز ال َمال باين .ةمكى ال عوع لاله ق مبق د ا سقف .

ة ك شائقف مه لمقس ةرتدي ةل عقـ نتألُ جم أ ل اظتثه د ل

 مثل خبز الظغة ال يشيل وال حيط .ةم ثه خما ال ُذرة يفاه :مبعص يشرب و ت أ ل لتخل :ةم يصغظأخباؼ خما اضت ا الذم ي تدد لي سعأ لي ظب اظتثه الفي ةل ا سقف الذم ذا وقفظ كى لضع
ي هدـ ل ي أخظ .ليهقؿ فاتمه يس اد م لوقادهتا لي ظقهظلف وس م قف تك .

 مثل خبز الصاج  .ي ظب هذا اظتثه لكفاح اظت قفع اظت كمف اظت هكّك ثه خما الصقج الذم متما كى المجمني. يبكي عاخلبز .ي ظب هذا اظتثه لكد ل كى صغظ السمه ةل دـ الدخمؿلا تقؿ اظتدارؾ.

سمه المكمغأ ل دـ
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 ايكل خبزو من عرق جبينو .اظتثه د ل كى سعي ا سقف لظز ،أ لال ه مه ده لتعم مه دلف اكى ق ةيدم ال قسأ ةل سأل ما.
 ايكِل خبزو وخيدم غيغو .يهقؿ لكفاح دمي المفق الذم ي شظ مه ّ ،دـ ل عظلفقف ةل ةوسمه لا . ايكلو خبز بال ملح .اظتثه د ل كى ال سكخل لالظكا كى ال قس مه دلف ا رتاث لكعما،ك الف ت جيشمف ثه اطتما الذم كح فا .

تقد

أ فمم

 يغشع القمغ حيسبوا رغيف خبز .ل ،قؿ الفق ظ الوكسااين ػتتمد درليش:يصبح البد مر رغيفاً يف عيوين
عندما تفرغ أكياس الاحني
م

ُّ
ليعد هذا الماال مه ةرته ق ،اه مه اصتمع الفعظ العظيب اضتديثأ اذ يصمر فا الفق ظ ساشملمجا اصتػقاعأ
ل دى أت ري اصتػمع كػى ا سػقف ؽتػق يػد مان لكسػؤاؿأ اػع يوشػظ ا سػقف وقلػ اصتػمع فهػد ػقف الفػق ظ يوشػظ مبػق
يوشظ فا الساقسي.
ل،د ة ظ اطت ما الساقس أ تػق ل ػقف لػ ال ػظ الدب العػظيب ،دنتػ لوديثػ أ فشػقف ػتػمرا ػمه ػتػقلر اه تق قتػ
رة اصت ّد ل مرا اعتاؿأ اظتكمقة لاظتأسقة كى و ّد سما .
ة ّق الدب العظيب اضتػديث فهػد تعػددت الػظلاايت العظتاػ وػمؿ اطتمػا شػأف رلايػ اطتمػا اضتػق تػد شػشظم
ػقص الكم ػػقين تمفاػػع يمسػػع ػ ّػماد الػػف
لهػػي صػػتاا لا،ػػع الص ػظاع الاػػم ي لس سػػقف ػػع اطتمػػا لالهػػمتأ لرلايػ الظداػػع لكهػ ّ
تكاح السعي لرا الظداع ل ِّ
الشد لكحصمؿ كا ز مه اضتظبأ للعه ق ذ ظه اههدا يكاح ،ات اطتما واقة ال قس
سشمال
يل ةايـ اضتظب الشربىأ ل د خميت لةخمايتأ ةردو ف ْ
فاهمؿ و لا أ اي ةيب ةّ ،دـ هذا الظداع ..فهد ّ ،د ْ ال ة ال ّ

عتق ظؽ جما

لدـ ،كم " يمسع أ ٗ . ٜٔٛفهد ةصمح الظداع ر اا لكصتمد لالعته لال حا مه ةجه حتهاػع واػقة

ظنت .

نتثه اطتما وهاه اج تق ا أ تمصو قتاة لصه تني اه تق قت ا ،صقدي أ لساقسػا أ لرتقلاػ أ لاج تق اػ أ لر ايػ
لصحا  .تق ة ر ا لكساـ لال مه ا تعأ لتعد اظتفقر ة ه لجم دذااا ةل ةوػد ر مزهػق ػقطتما ػمه الهػاا الػف
ػػأ مه ػػمه
تمػػص كامػػق ال اا ػػقت ةخا،اػ ثػػريةأ فتػػمه ة ػظاؼ ا تػػع لتهقلاػػده الهدنتػ ةف ػػمه ة ػػه ػػع ةوػػد خمػاافأ ف ػ
صقوم دى اضتاقةأ لتعػد هملػ  :تا قت ػق خمػا ل كػح ةل ػاش ل كػح أ ةشػمظ كتػ تعػرب ػمه ،ػاا الثهػ لالسػاـ لالمفػق
لال مه لالصدا . ،لدت د عقين اطتما ا ج تق ا ل فته اضتاػمافأ الػذم يمػ ا تػ اه سػقف إب عق ػ ػمه اطتمػا الاػقتسأ لهػذه
،ات مه الهاا ا ج تق ا الف تعػد ةوػد ؤشػظات الػم ي ا سػقينأ له قلػ تعػن ػمه العػقدات الػف قزالػال مار ػ وػة
اآلفأ لهي جتتاع اطتما ل ظض لشع الفتس وة ي امسأ مث يو ال ،اعقف صغريةأ لي ثظ كى الرض ل أ ػه ػ الااػمرأ
ةل يشمف عق قف لكحاماانت المامت لاظتاارع لالفمارعأ ليمجد ثري مه ال سقؤ ت لالهصح مه اطتماأ ل ػقتااؿ ال عػقتري
مرل ق الثهق ك .
الفعما لال ثقؿ اظت مار شقهداف كى ذل
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اخلامتة:
 ل ع اطتما ريخ الل قف لالفعمبأ ذ قف شقهداف واقف كى صمر اصتمع لالظخق عتذه الفعمب ظاوه واقهتققح ال مه الغذااي
اظتا كو أ ل ّرب مه آ ما لآ قعتا لةوا ما لنتثّه جق مقف وامايف لرااسقف واقة ا سقفأ لهم و ٌ
لا س هظار الساقسي لال شقفه ا ج تق ي ل تقف وظي الفعمب لاس هاعتق.
 يفشه اطتما ظمظاف مه ظقهظ ال ماصه ا ج تق ي لا  ،صقدمأ لهم ةود ةها ر مز الساـ لال مها كا أ ظتق لتتك مه ،اا اج تق ا تد م اد الثه لال مه لالساـ لالصدا ،لالمفق .

ا تعقت

 لضحال الدراس ةقتا اطتما الثهقف الفعما اظتمصكا لتوظده أبقتا خقص أ ففاصال ال ثقؿ الفعما الف تظتمخلوطتما دداف مه قوي اضتاقة اظتا كو أ فساظت مه الصوقت الذ ات أ ل دوال الصوقت اضتتادة تصمر عددة.
 وث اظتؤسسقت المحثا اظتع ا وظتمرلث الثهق ةف تشثع الدراسقت ل م اع رمت أ لةف ت ا اظت قوع فتقذج مهاظتاممزات الف تعرب مه اعتمي الثهقفا ا كا ظتدي اظتمصهأ فقعتمي ا كا رها أبسقلاك ووظمق لصماق.
 ّرب اظتمرلث الثهق اظتمصكي ت صدؽ لول عقتري الفعما اظتا كو مه الهات اضتهاها لكاما واقة الوظد اظتمصكيأتماقأ ل تكال كى هه صمرة ا تع مه ظيع اطتما فهد ال مرللف د اقف نتشمه
لششكال تعداف د لاقف
الم،مؼ كى صاغ لتظا ام د لاقف ل سهاقف.

توثيق قائمة املصادر واملراجع ابللغة العربية:

السمد  :قجػد تفػري ل ا سػمد  :وشتػال تفػري أ ٖٕٔٓ أ الغػذالكثهقف لالو مف السظاي ا .

و ػقرة لادم الظافػديمه أ ةرتاػه  :اظتديظيػ العق ػ

الدتس  :جمسكني لآخظلف  ٕٓٓٙ :أ اطتما رداع اضتاقةأ أ غتك الهقفك أ ةرا شم السعمدي أ غتك الشرتل ا .شػعاف  :شتػاح أ ٕٕٓٓ أ اطتمػا اظتػأ مرات الفػعما -دراسػ ال ػقلس الوملشكمريػ أ طٔ أ الهػقهظة :ػني لكدراسػقتلالمحمث ا سق ا لا ج تق ا .
العتد :وسقف صد،ي أ ٕ ٜٜٔأ اطتما اضت قرة العظتا لا سا ا أ أ وملاقت كا اآلداب :جق ع الشميال . م ممػػقف  :ػػقرلؿ .ـ أ ٖٕٔٓ أ ة ثظلتملمجاػػق الاعػػقـ لاصتسػػدأ ػػقرلؿ ـ .أ تظرت ػ أ سػػمقـ مػػد السػػاـأ طٔ الهػػقهظة :اظتظ ا الهم ي لكرترت .
 ػػقتوكا ا وا ش  :ردراج أ  ٕٓٓٚأ اطتمػػا :القتاػ الثهقفاػ لالظ ايػ لػػدى و ػػقرات العػػق اظتا كوػ أ أ تظرتػ أ ػػدى اندرأالهقهظة  :العظيب لك فظ لال مزيع .
دمحم  :ةشػػظؼ صػػق أ ٕ٘ٔٓ أ اطتمػػا اظتع هػػدات الفػػعما أ غتكػ العػػظيبأ العػػددٗ ٙٚأ الشميػػال :ا كػػس الػػم ين لكثهقفػلالو مف لاآلداب .
اتمه ظمر أ  ٜٔ٘ٙأ لسقف العظبأ دار صقدرأ تريلتأ لم قف . -انضظ  :زاهي أ  ٕٜٓٔأ الثهقف الصحا لالغذااا لآداهبق ال ثقؿ الفعما أ تريلت :دار الوقرايب .
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يمسع  :تمفاع ّماد أ ٗ ٜٔٛأ رلاي الظداعأ ط ٔٚتريلت  :ش م لم قف انشظلف .
توثيق قائمة املواقع االلكرتونية
 -اطتما لاظتكح

اظتع هدات الفعما لالرتا ا أ وادر اصتظاح أ https://annabaa.org/nbanews

 (-ريخ اطتما) https://www.wikiwand.com .

 ريخ اطتما ل فأت أ مه ةيمه تدة أ https://www.annajah.net -قدة  :ريخ اطتماأ https://ar.wikipedia.org/wiki
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