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تقترح اتفاقية اليونسكو لعام  ٢٠٠٣بشأن التراث الثقافي غير املادي خمسة «مجاالت» عريضة
يتبدى فيها التراث الثقافي غير املادي:
 nالتقاليد الشفهية وأشكال التعبير الشفهي ،مبا في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث
الثقافي غير املادي؛
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 nفنون وتقاليد أداء العروض؛
 nاملمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت؛
 nاملعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون؛
 nاملهارات املرتبطة بالفنون احلرفية التقليدية.

افي غير املادي

 Lأولونخو ،امللحمة البطولية لشعب
الياقوت ،االحتاد الروسي
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كرنفال بينش ،بلجيكا
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وال تقتصر أشكال التراث الثقافي غير املادي على مظهر
واحد بعينه وكثير منها يتضمن عناصر من مجاالت
متعددة .خذ مث ً
ال طقس ًا من طقوس السحر :فقد يشمل هذا
الطقس املوسيقى والرقص التقليديني والصلوات واألغاني
واملالبس واألشياء املقدسة ،وكذلك املمارسات الطقوسية
واالحتفالية واإلحساس احلاد بالعالم الطبيعي ومعرفته.
وعلى الشكل نفسه ،تعتبر االحتفاالت تعبيرات معقدة عن
التراث الثقافي غير املادي تشمل الغناء والرقص واملسرح
والوالئم والتقاليد الشفهية ورواية احلكايات وعروض الفنون
احلرفية والرياضة وغير ذلك من التسالي .فاحلدود بني
املجاالت مرنة للغاية وكثير ًا ما تتباين بني مجموعة وأخرى.
ويصعب ،إن لم يكن في حكم املستحيل ،فرض فئات
صارمة من اخلارج .فبينما ميكن ملجموعة ما أن تعتبر
أشعارها الغنائية شك ً
ال من أشكال الطقوس ،فإن مجموعة
أخرى قد تفسرها باعتبارها من أصناف الغناء .وعلى
الشاكلة نفسها ،فإن ما ميكن ملجموعة ما أن تعتبره من
أشكال «املسرح» فإن مجموعة أخرى قد تفسره بأنه
«رقص» في سياق ثقافي مختلف .وهناك أيض ًا اختالفات
في احلجم والنطاق :فقد متيز إحدى املجموعات بدقة بني
أشكال التعبير بينما قد تراها مجموعة أخرى أجزاء مختلفة

من شكل واحد .وفي حني أن االتفاقية تضع إطار ًا لتحديد
أشكال التراث الثقافي غير املادي ،فإن املقصود من قائمة
املجاالت التي تقدمها أن تكون منفتحة تسمح بإدراج
مجاالت أخرى وليست مغلقة على نفسها .فالهدف منها
ليس أن تكون بالضرورة «كاملة» .وميكن للدول أن تستخدم
نظام ًا مختلف ًا من املجاالت .وهناك بالفعل درجة عالية من
التنوع ،فبعض البلدان تصنف مظاهر التراث الثقافي غير
املادي بصورة مختلفة ،بينما تتبع بلدان أخرى نفس
التصنيف الوارد في االتفاقية ولكن بتسميات بديلة .وميكن
للدول أن تضيف مجاالت جديدة أو فئات فرعية جديدة
للمجاالت املوجودة فع ً
ال .وميكن بذلك إدراج «مجاالت
فرعية» مستخدمة في بلدان تعترف بالتراث الثقافي غير
ِ
«اللعب واأللعاب التقليدية» أو «التقاليد
املادي ،مبا في ذلك
املطبخية» أو «تربية احليوان» أو «احلج» أو «أماكن
الذكرى».

 LLالكانكورنغ ،الطقس املانديغي اخلاص
بالبلوغ ،السنغال وغامبيا

 LLمعرفة زافيمانيري في حرفة اخلشب،
مدغشقر
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تعابير واجابي الشفهية والبيانية،

البرازيل
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الشفهي

L

الهدهد ،أناشيد يؤديها اإليفوغاو ،الفلبني

K

احلكاية الفلسطينية

التقاليد الشفهية وأشكال التعبير الشفهي
يشمل مجال «التقاليد الشفهية وأشكال التعبير الشفهي»
مجموعة متنوعة هائلة من األشكال احملكية ،منها األمثال
والفوازير واحلكايات وأغاني األطفال وقصص البطوالت
واألساطير واألغاني والقصائد امللحمية والتعويذات
والصلوات واألناشيد واألغاني املسرحية أو األداء املسرحي
وغير ذلك .وتــُستخدم التقاليد الشفهية وأشكال التعبير
الشفهي لنقل املعرفة والقيم الثقافية واالجتماعية والذاكرة
اجلماعية .وهي تؤدي دور ًا شديد األهمية في احلفاظ على
الثقافة نابضة باحلياة.

وبعض أنواع التعبير الشفهي شائعة ميكن أن تستخدمها
مجتمعات بأكملها ،في حني أن أنواع ًا أخرى تقتصر على
مجموعات اجتماعية خاصة أو على الرجال دون النساء أو
على النساء دون الرجال ،أو حتى على املسنني .وفي كثير
من املجتمعات ،يعتبر أداء التقاليد الشفهية مهنة عالية
التخصص ،وينظر املجتمع احمللي للمؤدين احملترفني بكثير
من االحترام باعتبارهم حـُماة الذاكرة اجلماعية .ويوجد
املؤدون هؤالء في املجتمعات املختلفة في جميع أنحاء
العالم .وبينما يذيع صيت الشعراء والرواة في املجتمعات
غير الغربية ،من قبيل الغريوت وال ْدي ِـللي في أفريقيا ،فإن
هناك تقاليد شفهية غنية في أوروبا وأمريكا الشمالية
أيض ًا .فهناك في أملانيا وأمريكا الشمالية مث ً
ال املئات من
الرواة احملترفني.

ونظر ًا ألن التقاليد الشفهية وأشكال التعبير الشفهي تنتقل
بالكلمة احملكية فإن أسلوب روايتها كثير ًا ما يختلف.
فالقصة هي عبارة عن مزيج – يختلف باختالف نوعها
وسياقها ومؤديها – من اإلخراج واالرجتال واإلبداع .وهذا
املزيج يجعلها شك ً
ال من أشكال التعبير احلي املليء
باأللوان ،لكنها في الوقت نفسه ضعيفة تستند في حيويتها
على سلسلة ال تنقطع من تقاليد التناقل عبر أجيال املؤدين.
دعـم التراث غير املادي لكثير من املجتمعات،
ومع أن اللغة تـُ ِ ّ
فإن حماية فرادى اللغات وصونها ال يدخل في نطاق
اتفاقية  ،٢٠٠٣مع أن املادة  ٢تشير إلى اللغات باعتبارها
واسطة لنقل التراث الثقافي غير املادي .واللغات املختلفة
تتحكم في كيفية رواية القصص واألشعار واألغاني كما
تؤثر على مضمونها .واندثار لغة ما يقود حتم ًا إلى فقدان
دائم ملا لديها من تقاليد شفهية وأشكال تعبير شفهي.
على أن أشكال التعبير الشفهي هذه نفسها وأداءها أمام
الناس هي التي تساعد على صون اللغة وليس القواميس
وكتب القواعد وقواعد البيانات .فاللغات تعيش في األغاني
والقصص والفوازير واألشعار ،ولذا فإن الصلة وثيقة قوية
بني حماية اللغات وتناقل التقاليد الشفهية وأشكال التعبير
الشفهي.
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أورتني دو-فولكلور األغنية

الطويلة التقليدية ،منغوليا والصني
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عم ً
ال على صون فن رواة املالحم املعروفني باسم
«أكني» ،أنشئ ستة من االستوديوهات في مناطق
مختلفة من قرغيزستان ،حيث يقوم رواة معترف بهم
بنقل معرفتهم ومهاراتهم إلى مجموعات من املتدربني
الشباب يع ّدون أنفسهم ليصبحوا من األكني احمل َدثني
خالل بضع سنوات .وميكن للمعلمني أن يستخدموا
املعدات السمعية البصرية والتسجيالت والنصوص،
غير أن شكل التلقي من املعلم إلى التلميذ مباشرة
يبقى دون أي مساس به.
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كما ميكن للمجموعات والباحثني واملؤسسات أن يستخدموا
تكنولوجيا املعلومات للمساعدة على صون التقاليد الشفهية
بكمالها وثرائها كله ،مبا في ذلك تنوع النصوص وتباين
أشكال األداء .وميكن اليوم تسجيل خصائص التعبير
الفريدة ،من قبيل التنغيم ،وعدد كبير جد ًا من األمناط
املتباينة ،على وسائط سمعية أو فيديوية ،وكذلك شأن
التفاعل بني املؤدين واملتفرجني والعناصر غير اللفظية من
القصص ،مبا في ذلك احلركات واإلشارات .وميكن
استخدام وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهيرية حلفظ
التقاليد الشفهية وأشكال التعبير الشفهي ،بل لتعزيزها ،عن
طريق بث حفالت األداء ضمن مجموعات املنشأ احمللية أو
جلمهور أوسع نطاق ًا.

تؤدى أناشيد الهدهد لدى ايفوغاو في الفلبني في
موسم البذار وحصاد األرز واملآمت .وكثير ًا ما تقدم
النساء املتقدمات في العمر مجموعة كاملة ميكن أن
تستمر عدة أيام ،حيث تقوم النساء بدور مؤرخ
املجموعة والواعظ فيها.
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أما اجلانب األشد أهمية في عملية صون التقاليد الشفهية
وأشكال التعبير الشفهي فهو احلفاظ على دورها في حياة
املجتمع اليومية .كما أن مما له أهمية أساسية أن تستمر
دون انقطاع فرص انتقال املعرفة من جيل إلى آخر ،من
ذلك مث ً
ال فرص تفاعل املسنني مع الصغار والشباب ونقل
القصص في بيئتي املنزل واملدرسة .وكثير ًا ما تشكل
التقاليد الشفهية جزء ًا هام ًا من احتفاالت األعياد
واالحتفاالت الثقافية ،ويتعني الترويج لهذه املناسبات
والتشجيع على خلق سياقات أخرى ،من قبيل مهرجانات
رواية احلكايات ،لتمكني العمل اإلبداعي التقليدي من إيجاد
طرائق جديدة للتعبير .وينبغي لتدابير الصون ،وبروح
اتفاقية  ،٢٠٠٣أن تركز على التقاليد الشفهية وأشكال
التعبير الشفهي باعتبارها عمليات تتمتع فيها املجتمعات
بحرية استكشاف تراثها الثقافي بد ًال من منتجات هذا
التراث.

تروي النساء الفلسطينيات احلكاية الفلسطينية أمام
النساء واألطفال ،وكثير ًا ما تتضمن موقف ًا انتقادي ًا من
املجتمع من وجهة نظر املرأة .وتكاد تكون كل امرأة
فوق سن السبعني راوية للحكايات ،فالتقليد هذا إمنا
تنقله أساس ًا املـُسنـّات .على أنه ليس من غير املألوف
أن تروي الفتيات وصغار الصبية احلكايات فيما بينهم
على سبيل التدريب أو ملجرد اللهو.

Photo © UNESCO

وعلى غرار أشكال التراث الثقافي غير املادي األخرى،
تتعرض التقاليد الشفهية لتهديدات التحضر السريع
والهجرة على نطاق واسع والتصنيع والتغير البيئي .فالكتب
والصحف واملجالت واإلذاعة والتلفزيون واالنترنت كلها
ميكن أن تترك أثر ًا يضر بالتقاليد الشفهية وأشكال التعبير
الشفهي .وميكن لوسائل اإلعالم احلديثة أن تـُحدث تغييرات
كبيرة في أشكال التعبير التقليدي الشفهي ،بل أن حتل
محلها بالكامل .فالقصائد امللحمية التي كان إلقاؤها في
املاضي يستمر عدة أيام تراجعت إلى بضع ساعات ،كما
أن أغاني التودد الغزلي التقليدية التي كانت تؤدى قبل
الزواج ميكن أن يستعاض عنها اليوم باألقراص املدمجة أو
ملفات املوسيقى الرقمية.

تنعكس في امللحمة البطولية «أولونخو» لدى شعب الياقوت
في اإلحتاد الروسي معتقدات الياقوت وعاداتهم
وممارسات السحر لديهم وتاريخهم الشفهي وقيمهم.
والب ّد لراوية األولونخو ،أو أولونخوسوت ،أن يبدع في
التمثيل والغناء والفصاحة وارجتال الشعر .وعلى غرار
معظم التقاليد الشفهية ،هناك صيغ مختلفة من األولونخو،
وتتضمن أطول هذه الصيغ  ١٥٠٠٠بيت من الشعر.

6 . Intangible Cultural Heritage Domains

دراميتسي ،بوتان

ّ
ولعل املوسيقي هي الشكل األكثر عاملية من أشكال فنون
األداء فهي موجودة في كل املجتمعات ،وأغلبها يوجد كجزء
أساسي من أشكال األداء األخرى ومن مجاالت التراث
الثقافي غير املادي األخرى ،مبا في ذلك الطقوس أو
احتفاالت األعياد أو التقاليد الشفوية .وميكن للموسيقى أن
توجد في سياقات شديدة التنوع ،سواء منها املقدس أو
املبتذل ،أو الكالسيكي أو الشعبي ،أو املتصل بالعمل أو
باللهو على نحو وثيق .وميكن أن يكون للموسيقى كذلك بعد
سياسي أو اقتصادي :فقد تروي تاريخ املجتمع احمللي
ومتدح القوي وتؤدي دور ًا هام ًا في التبادالت االقتصادية.
كما أن املناسبات التي تؤدى فيها املوسيقى هي أيض ًا على
نفس الدرجة من التنوع ،فمنها احتفاالت الزواج ،واملآمت
اجلنائزية ،والطقوس واحتفاالت البلوغ ،واألعياد ،ومختلف
أنواع اللهو ،والكثير الكثير من املناسبات االجتماعية
األخرى.
J

«األهليل» فى غورار ،اجلزائر
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األداء
L

رقصة األقنعة على الطبول من

فنون األداء
تتراوح فنون األداء من املوسيقى الغنائية واآلالت املوسيقية
إلى الرقص واملسرح إلى اإلمياء والشعر الغنائي ،بل إلى
أبعد من ذلك .وهي تشمل العديد من أشكال التعبير الثقافي
التي تنعكس فيها روح اإلبداع البشري ،والتي تتواجد
كذلك ،بحدود معينة ،في كثير من مجاالت التراث الثقافي
غير املادي األخرى.

وميكن وصف الرقص ،على تنوعه وتعقد أشكاله ،بأنه
ببساطة حركات اجلسم املنتظمة املؤداة على إيقاع
املوسيقى .وباإلضافة إلى جوانبه املادية ،كثير ًا ما تع ّبر
حركات الرقص اإليقاعية وخطواته وإمياءاته عن شعور أو
مزاج معني أو تعرض حدث ًا محدد ًا أو عم ً
ال من األعمال
اليومية ،من قبيل الرقصات الدينية والرقصات التي متثل
الصيد أو احلرب أو النشاط اجلنسي.
أما األداء املسرحي التقليدي ،فكثير ًا ما تشمل عروضه
التمثيل والغناء والرقص واملوسيقى واحلوار والرواية أو
اإللقاء ،كما قد يشمل العرائس واإلمياء .على أن هذه
الفنون ليست مجرد «عروض» تؤدى ببساطة أمام جمهور
املتفرجني .إذ ميكنها أيض ًا أن تؤدي أدوار ًا شديدة األهمية
في الثقافة واملجتمع ،مثل األغاني التي يغنـّونها أثناء العمل
الزراعي أو املوسيقى التي تـُعزف كجزء من طقس معني.
وفي أجواء أكثر قرب ًا ،تغنّى أغاني املهد ملساعدة األطفال
على النوم.
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وكثير ًا ما تكون املوسيقى والرقص واملسرح خصائص
أساسية في الترويج الثقافي الذي يرمي إلى اجتذاب
السياح وكثير ًا ما يظهر في برامج مشغلي اجلوالت
السياحية .ومع أن هذا قد يؤدي إلى زيادة في أعداد الزوار
والعائدات بالنسبة لبلد أو مجتمع محلي معني ويفتح نافذة
على ثقافة هذا البلد أو املجتمع احمللي ،فإنه قد يؤدي إلى
ظهور طرق أخرى معدلة لتقدمي فنون األداء ألغراض سوق
السياحة .فالسياحة ميكن أن تسهم في إحياء فنون األداء
التقليدية وتعطي «قيمة سوقية» للتراث الثقافي غير املادي،
مشوهة ،نظر ًا
لكنها في الوقت نفسه ميكن أن تأتي بآثار
ِّ
ألن العروض كثير ًا ما تـُختصر إلبراز أجزاء مكيفة تلبي
طلبات السياح .وكثير ًا ما تتحول األشكال الفنية التقليدية
إلى سلع باسم الترفيه ،وبذلك تضيع أشكال هامة من
أشكال تعبير املجموعة املعنية.
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يؤدي الرجال على مختلف اعمارهم تقليدي ًا «سلوفاكو
فيربونك» ،أو رقصات التجنيد (اجلمهورية التشيكية).
وال تلتزم هذه الرقصات بتصميمات معينة بل تتميز
بتعبيرها االرجتالي الفردي ،ومبسابقات األلعاب
البهلوانية فيها .والتعقد الهيكلي لهذه الرقصات وتنوع
حركاتها يجعالنها شك ً
ال من أشكال التعبير الثقافي
التي حتمل قيمة فنية كبرى ،إذ تنعكس فيه الهوية
الثقافية للمنطقة وتنوعها.
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وتتعرض أشكال كثيرة من أشكال فنون األداء للتهديد
اليوم .فمع توحيد وتثبيت املمارسات الثقافية يتخلى الناس
عن كثير من املمارسات التقليدية .وحتى في احلاالت التي
تتمتع فيها فنون األداء هذه بالشعبية ،فإن بعض أشكال
التعبير تستفيد وحدها في حني أن األشكال األخرى تبقى
متضررة .ولعل املوسيقى تعطي أفضل األمثلة على ذلك ،مع
االنفجار مؤخر ًا في شعبية «املوسيقى العاملية» .فهذه
الظاهرة ميكن أن تتسبب في العديد من املشاكل ،مع أنها
تؤدي دور ًا هام ًا في التبادل الثقافي وتشجع على العمل
اخلالق الذي يـُثري أجواء الفنون الدولية .فكثير من أشكال
املوسيقى املتنوعة تتعرض للتجانس في سياق حتقيق هدف
تقدمي منتجات ثابتة .وفي هذه احلاالت ،ال يعود هناك من
مجال لبعض املمارسات التي لها أهمية حيوية في عملية
األداء وتقاليده في مجتمعات محلية معينة.

يعتبر املسرح السنسكريتي «كوتييـَتـّام» واحد ًا من
أقدم تقاليد الهند ،وهو يجمع بني النزعة الكالسيكية
السنسكريتية والتقاليد احمللية في والية كيراال .وتبرز
في لغته املسرحية املتأنقة املقننة اإلشارات وتعابير
العينني التي تعكس أفكار الشخصيات املسرحية
ومشاعرهم .وتقدم عروض كوتييـَتـّام تقليدي ًا في أماكن
مقدسة في املعابد وتتضمن دائم ًا مصباح ًا زيتي ًا
يوضع على املسرح ويرمز إلى حضور اآللهة.
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ويشمل تعريف التراث الثقافي غير املادي الوارد في
االتفاقية جميع اآلالت واألشياء والقطع واألماكن املرتبطة
بأشكال التعبير واملمارسات الثقافية .ويشمل هذا ،في فنون
األداء ،اآلالت املوسيقية واألقنعة واألزياء وغير ذلك من
زينات اجلسد املستخدمة في الرقص ،واملشاهد واألثاث في
املسرح .وكثير ًا ما تؤدى فنون األداء هذه في أماكن
محددة؛ فإذا كانت هذه األماكن على صلة قوية باألداء ،فإن
االتفاقية تعتبرها أماكن ثقافية.

نشأت السامبا دي رودا لدى الريكونكافو في والية
باهيا (في البرازيل) على أساس رقصات العبيد ذوي
األصل األفريقي ومن تقاليدهم الثقافية ،غير أنها
ضمت أيض ًا عناصر من الثقافة البرتغالية ،وخصوص ًا
األشكال اللغوية والشعرية .وقد تأثر بهذا النوع احمللي
تطور رقصة السامبا احلضرية التي أصبحت في القرن
العشرين رمز ًا من رموز هوية البرازيل الوطنية.

Photo © CNRPAH / UNESCO
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كرنفال بينش ،بلجيكا

وفي حاالت أخرى ،ميكن أن تتسبب عوامل اجتماعية أو
بيئية أوسع نطاق ًا بآثار وخيمة على تقاليد فنون األداء .من
ذلك مث ً
ال أن إزالة الغابات ميكن أن حترم املجتمعات احمللية
املعنية من األخشاب الالزمة لصنع اآلالت التقليدية
املستخدمة في أداء املوسيقى.
وقد جرى تكييف كثير من التقاليد املوسيقية لتتناسب مع
أشكال تدوين النوتات الغربية لكي يتسنى تسجيلها ،أو
ألغراض التعليم ،غير أن هذه العملية ميكن أن تكون
مدمرة .فكثير من أشكال املوسيقى يستخدم السلم
املوسيقي بتقسيماته وفواصله التي ال تتفق مع األشكال
الغربية العادية وتضيع فيها دقائق اللحن أثناء التدوين.
وعلى غرار فرض التجانس على املوسيقى ،فإن تعديل
اآلالت املوسيقية التقليدية جلعلها مألوفة أكثر أو لتسهيل

ميكن أن تنظـَّم «صفوف املعلمني الكبار» ،التي تتيح
للطالب العمل مع كبار املؤدين ،وذلك على غرار ما حصل
في أوزبكستان وطاجيكستان ألغراض موسيقى
الشاشمقام ،وفي غينيا ألغراض «سوسو باال» وفي بوتان
ألغراض رقصة القناع املقدسة «دراميتيزي نغاشام».

العزف عليها بالنسبة للطالب ،من قبيل إضافة العـَتب على
اآلالت الوترية ،يغير من اآلالت املوسيقية نفسها بصورة
جذرية.
وينبغي لتدابير صون فنون األداء التقليدية أن تركز أساس ًا
على نقل املعرفة واألساليب والعزف على اآلالت وصنعها
وعلى تعزيز الرابطة بني املعلم والتلميذ املتدرب .كمل يتعني
تقوية الدقائق التفصيلية في الغناء واحلركات في الرقص
واألداء املسرحي.
وميكن إخضاع العروض للبحث والتسجيل والتوثيق
واحلصر واألرشفة .وهناك اآلالف من التسجيالت الصوتية
في األرشيفات في مختلف أنحاء العالم ،ويعود كثير منها
ألكثر من قرن مضى .وهذه التسجيالت األقدم معرضة
للتدهور والتلف بل ميكن أن تـُفقد إلى األبد إن لم تسجل
من جديد رقمي ًا .كما أن عملية التسجيل الرقمي متكـّن من
حتديد الوثائق وحصرها.
كما ميكن لوسائل اإلعالم واملؤسسات والصناعات الثقافية
أن تؤدي دور ًا شديد األهمية في كفالة قدرة األشكال
التقليدية من فنون األداء على احلياة ،من خالل توسيع
نطاق جمهور هذه الفنون والتوعية العامة بها .وميكن إطالع
اجلمهور على مختلف جوانب أحد أشكال التعبير ،وبذلك
يكتسب هذا الشكل شعبية متزايدة النطاق ،كما ميكن
الترويج للتذوق مما يشجع بدوره على االهتمام بالتنوعات
احمللية من أحد أشكال الفنون ،بل قد يؤدي إلى املشاركة
الفعالة في العرض نفسه.

كما ميكن تعزيز تقاليد التناقل بتدريس التراث الثقافي
غير املادي في املدارس ،وهو ما تقوم به كوبا بتعليم
األطفال «تومبا فرانشسكا».

كما ميكن للصون أن يضمن حتسينات في التدريب
والهياكل األساسية إلعداد املوظفني واملؤسسات بصورة
سليمة حلفظ فنون األداء جميعها .ففي جورجيا ،يتدرب
الطالب على طرائق العمل امليداني األنتروبولوجي باإلضافة
إلى التدرب على كيفية تسجيل الغناء التآلفي املتعدد
األصوات ،مما ميكنهم من إقامة األسس التي يقوم عليها
احلصر الوطني من خالل خلق قاعدة للبيانات.

في أفغانستان ،يستخدم «املقام» األرشيف الوطني
للتكفل بأن توفر التسجيالت لألجيال القادمة من
املوسيقيني مصدر ًا للوحي والتدريب واملعرفة.
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يـُنفـّذ في إثيوبيا مشروع طموح للبحث والتدريب
يعمل على جمع املوسيقى والرقص واآلالت املوسيقية
التقليدية من مختلف أنحاء البالد ،وعلى دعم وضع
منهاج جامعي في ميدان علم املوسيقى االثنية.
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الطقوس
			 االحتفاالت
املمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت
تـُعتبر املمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت أنشطة
اعتيادية تتهيكل حولها حياة املجموعات واجلماعات،
ويشارك فيها كثير من أعضائها ويعتبرونها ذات صلة
بواقعهم .وتستند أهميتها إلى أنها تؤكد بالنسبة ملمارسيها
هوية اجلماعة أو املجتمع ،وهي ترتبط مبناسبات هامة،
سواء مورست على املستوى العام أو اخلاص .وميكن
للممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت أن تساعد
على حتديد فصول السنة أو ُمجريات التقومي الزراعي أو
مراحل حياة اإلنسان الفرد .وهي تتصل اتصا ًال وثيق ًا
بتصور املجموعة عن العالم وفهمها لتاريخها وذاكرتها.
وتتباين املمارسات هذه بني التجمعات الصغيرة
واالحتفاالت االجتماعية واملناسبات التذكارية الكبرى .ولكل
من هذه املجاالت الفرعية حيزه الشاسع الواسع غير أن
هناك كذلك الكثير من التداخل فيما بينها.

تدعيم إحساسها بالهوية وباستمرارية املاضي .من ذلك
مث ً
ال أن احتفاالت التحية لها طابع غير رسمي في كثير من
املجموعات ،في حني أن مجموعات أخرى تعاملها بصورة
أكثر تفصي ً
علم لهوية املجتمع.
ال وطقوس ًا فهي مبثابة ِم ٍ
وعلى الشاكلة نفسها ،تتراوح ممارسات تقدمي الهدايا
وتلقيها بني كونها مناسبات عادية عابرة وكونها ترتيبات
رسمية لها ما لها من املعاني السياسية أو االقتصادية أو
االجتماعية.

في دلتا نهر النيجر الداخلية في مالي وفي وقت الهجرة
املوسمية في املراعي يبدأ ،مرتني في السنة ،عيدا
اليعرال والديغال لدى مجموعة بول مع عبور املاشية
للنهر .ويشمل العيدان مسابقات الختيار أجمل القطعان
زين ًة وميارس فيهما الغناء وإلقاء األشعار الرعوية.

الطقس امللكي السلفي في مقام جونغميو

وموسيقاه ،جمهورية كوريا
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كان طقس العالج «فمبوزا» املمارس على نطاق واسع
في املناطق الريفية من شمالي مالوي قد نشأ في
أواسط القرن التاسع عشر ،كوسيلة للتغلب على
جتارب اإلصابات املؤملة ،غير انه أصبح أقل شيوع ًا في
العقود القليلة املاضية .وتعمل جهود الصون على خلق
احلوافز لدى الشباب على االطالع على رقصة
«فمبوزا» اخلاصة بالعالج ،ولتعزيز احلوار بني
املعالجِ ني واحلكومة والهيئات غير احلكومية التي تتناول
املسائل الطبية ،من خالل إذاعة املناقشات وحلقات
التدريب واالحتفاالت.

Photo ©Modibo Bagayoko / DNCP

واملمارسات االجتماعية حتدد معالم احلياة اليومية ويعرفها
جميع أعضاء املجموعة ،حتى لو لم يشارك فيها اجلميع.
وتعطي اتفاقية عام  ٢٠٠٣األولوية للممارسات االجتماعية
املميزة التي لها أهمية خاصة لدى املجموعة وتساعد على

يشمل كل من كرنفال بينش في بلجيكا ،أو كرنفال
أورورو في بوليفيا ،أو مهرجان مكيشي في زامبيا
املواكب الزاهية األلوان والغناء والرقص ومختلف
أنواع األزياء أو األقنعة .وفي بعض احلاالت ،تشكل
هذه املناسبات االحتفالية وسيلة لتجاوز الفروق
االجتماعية ،ولو مؤقت ًا ،بتقمص هويات مختلفة ،وطريقة
للتعليق على األحوال االجتماعية أو السياسية من خالل
السخرية واللهو.
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جتمع طقوس امللوك األجداد التي متارس في معبد
جونغـْميو في سيول (جمهورية كوريا) ،بني الغناء
والرقص واملوسيقى في سياق احتفال ميت ّد عمره لقرن
من الزمان لعبادة األجداد ،واإلعراب عن تقوى األبناء
وتقديسهم لآلباء.

وكثير ًا ما جتري الطقوس واملناسبات االحتفالية في أوقات
محددة وأماكن خاصة لتذكـّر املجموعة بجوانب من
تصورها للعالم ومن تاريخها .وقد يقتصر السماح بحضور
الطقوس في بعض احلاالت على أفراد معينني من املجتمع
املعني .من ذلك مث ُ
ال طقوس البلوغ وطقوس الدفن .على أن
ً
ً
بعض املناسبات االحتفالية تشكل جزءا أساسيا من احلياة
العامة وهي مفتوحة أمام جميع أعضاء املجتمع.
فالكرنفاالت واحتفاالت رأس السنة وبداية الربيع ونهاية
موسم احلصاد كلها مناسبات شاملة للجميع ومشتركة
يـُحتفل بها في جميع أنحاء العالم.
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وتتنوع أشكال املمارسات االجتماعية والطقوس واملناسبات
االحتفالية تنوع ًا مذه ً
ال :فمنها شعائر الصالة؛ ومراسم
البلوغ؛ وطقوس الوالدة واألعراس واجلنازات؛ وقـَسم الوالء؛
والنظم القانونية املختلفة؛ واأللعاب والرياضة التقليدية؛
والقرابة وطقوس القرابة؛ وأمناط املستوطنات؛ والتقاليد
املطبخية؛ واألعياد املوسمية؛ واملمارسات التي تقتصر على
الرجال أو على النساء؛ وممارسات الصيد وصيد األسماك
والقطاف؛ وكثير غيرها .كما تشمل مجموعة متنوعة من
أشكال التعبير والعناصر املادية :اإلشارات والكلمات
اخلاصة ،واإللقاء ،واألغاني أو الرقصات ،واألزياء اخلاصة،
واملواكب ،واألضاحي ،واألطعمة اخلاصة.
وتتأثر املمارسات االجتماعية والطقوس واملناسبات
االحتفالية تأثر ًا قوي ًا بالتغيرات التي تتعرض لها املجموعات
في املجتمعات احلديثة ،ألنها شديدة االعتماد على مشاركة
املمارسني وغيرهم الواسعة في املجموعات نفسها .فعمليات
من قبيل الهجرة والنزعة الفردية والتطبيق العام للتعليم
النظامي وتزايد تأثير الديانات العاملية الكبرى وغير ذلك من
آثار العوملة ،كلها تترك أثر ًا واضح ًا على هذه املمارسات.
وميكن للهجرة ،وخصوص ًا هجرة الشباب ،أن تـُبعد
ممارسي أشكال التراث الثقافي غير املادي عن مجموعاتهم
وأن تـُعرض للخطر بعض املمارسات الثقافية .على أن
املمارسات االجتماعية والطقوس واملناسبات االحتفالية في
الوقت نفسه ميكنها أن تصبح مناسبات خاصة تعيد الناس
إلى موطنهم لالحتفال مع األسرة واملجموعة ،وبذلك يعيدون
التأكيد على الهوية وعلى الصلة بتقاليد املجموعة.
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وكثير ًا ما يتطلب ضمان استمرارية املمارسات االجتماعية
والطقوس واملناسبات االحتفالية تعبئة أعداد كبيرة من
األشخاص ومؤسسات املجتمع وآلياته االجتماعية
والسياسية والقانونية .وفي حني أن مراعاة املمارسات
العرفية ميكن أن تقصر املشاركة على مجموعات معينة ،فقد
يكون من احملبذ تشجيع مشاركة اجلمهور على أوسع نطاق
ممكن .وفي بعض احلاالت ،هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير
قانونية ورسمية لضمان حقوق دخول املجموعة إلى أماكنها
املقدسة ووصولها إلى أشيائها األساسية ومواردها
الطبيعية الالزمة ،ألداء ممارساتها االجتماعية وطقوسها
ومناسباتها االحتفالية.

Photo © Direction nationale du patrimoine
culturel/Ministère de la culture du Mali

ويجد الكثير من املجموعات أن السياح يشاركون بصورة
متزايدة في مناسباتهم االحتفالية ،ومع أن السياحة لها
جوانبها االيجابية فإن االحتفاالت كثير ًا ما تتضرر على
غرار ما يحدث لفنون األداء التقليدية .كما أن قدرة
املمارسات االجتماعية والطقوس ،وخصوص ًا قدرة
حد
املناسبات االحتفالية على احلياة ،ميكن أن ترتهن إلى ٍ ّ
كبير باألحوال االجتماعية-االقتصادية العامة .فالتحضيرات
وإنتاج املالبس واألقنعة وتأمني املشاركني كثير ًا ما تعني
تكبد نفقات باهظة ،وقد ال ميكن أن تـُستدام في وقت
التراجع االقتصادي.
L

رقصة مباندي جيروسارميا ،زمبابوي

I

سامبا دي رودا في ريكونكافو في

باهيا ،البرازيل

Photo © Ministry of Culture of the Republic of Colombia

عم ً
ال على حفظ األصالة وتشجيع ًا على املشاركة في
كرنفال برانكيال ،أوجدت إحدى املؤسسات احمللية
مناسبة جديدة ترعاها هي كرنفال األطفال الذي أصبح
عنصر ًا حيوي ًا من عناصر الكرنفال في كولومبيا.
وتلقى املشتركون دعم ًا مالي ًا إلنتاج مصنوعات حرفية،
مبا فيها العربات املزينة واألزياء الباهرة وزينة الرأس
واآلالت املوسيقية وأقنعة احليوان وغير ذلك من األشياء
الفنية .وبفضل برنامج للقروض الصغيرة ،متكن
احلرفيون من اقتراض مبالغ صغيرة إلنتاج أشياء
يبيعونها حتقيق ًا لدخل إضافي ،وبذلك يحسنون من
نوعية احلياة ويؤكدون أهمية مشاركتهم في الكرنفال.

Photo © UNESCO / Jane Wright

يهدد تنوع املمارسات االجتماعية الثرية املؤداة في
ساحة جمعة الفنا في مراكش (املغرب) باالندثار
تدريجي ًا ،بسبب النمو احلضري واملشروعات اإلمنائية
التي أنتجت حركة سير مزدحمة والكثير من تلوث
الهواء .وفي محاولة حلل التعارض بني التخطيط
احلضري والتنمية االجتماعية من جهة ،والشواغل
الثقافية والبيئية من جهة أخرى ،أوجدت السلطات
تصب جميعها في الساحة،
شوارع خاصة باملشاة
ّ
وأعادت تنظيم حركة سير للح ّد من عدد السيارات ومن
حافالت السياح ،وهي بذلك تصون املمارسات
االجتماعية.

الطبيعة
الكون
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املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون
تشمل «املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون»
املعارف العملية واملهارات واملمارسات والتصورات التي
تطورت لدى املجموعات من خالل تفاعلها مع البيئة
الطبيعية .ويـُعبر عن طرق التفكير هذه باللغة والتقاليد
الشفهية ومشاعر االرتباط باملكان والذكريات والنزعة
الروحية وتصور العالم .وهي تؤثر بقوة على القيم
واملعتقدات ويستند إليها كثير من املمارسات االجتماعية
والتقاليد الثقافية .كما أنها بدورها تتأثر بالبيئة الطبيعية
وبعالم املجموعة األوسع نطاق ًا.
ولهذا املجال جوانبه الكثيرة املختلفة من قبيل املعرفة البيئية
التقليدية أو معارف الشعوب األصلية أو معرفة احلياة
احليوانية والنباتية أو نظم العالج التقليدية أو الطقوس أو
املعتقدات أو طقوس البلوغ أو التصورات عن الكون أو
السحر أو طقوس احليازة أو التنظيمات االجتماعية أو
االحتفاالت أو اللغات أو الفنون البصرية.

وتكمن املعارف واملمارسات التقليدية في صميم ثقافة
املجموعة وهويتها ،بيد أنها تتعرض لتهديد خطير يتمثل في
العوملة .ومع أن بعض جوانب املعارف التقليدية ،من قبيل
االستعماالت الطبية ألنواع النبات احمللية ،ميكن أن جتتذب
اهتمام العلماء والشركات ،فإن الكثير من املمارسات
التقليدية يسير نحو االندثار .فالنمو احلضري السريع
والتوسع في األراضي الزراعية ميكن أن يتركا أثر ًا كبير ًا
على البيئة الطبيعية للمجموعة املعنية وعلى معرفتها بتلك
البيئة .كما أن إزالة الغابات ميكن أن تؤدي إلى إضاعة
غابة مقدسة أو إلى احلاجة إلى إيجاد مصدر جديد
ألخشاب البناء .وتغير املناخ واستمرار إزالة الغابات
والتوسع الصحراوي املتواصل جميعها عوامل تهدد حتم ًا
الكثير من األنواع املعرضة للخطر ،وتؤدي إلى تراجع
املهارات احلرفية التقليدية وطب األعشاب التقليدي مع
اختفاء املواد اخلام وأنواع النبات.

i

دار املوسيقى في فيتنام ،نا ناك

ii
K

الرسوم الرملية في فانواتو

احتفال السكان األصليني املخصص

للموتى ،املكسيك

Photo © Hue Monument Conservation Centre
Photo © Vanuatu National Cultural Council

المجاالت 13 -

بل إن صون تصور ما عن العالم أو نظام للمعتقدات
يطرح حتديات أكبر من تلك التي تطرحها حماية البيئة
الطبيعية .وإضافة للتحديات اخلارجية التي تواجه البيئة
االجتماعية والطبيعية ،مييل كثير من املجتمعات الفقيرة أو
املهمشة نفسها إلى اعتماد أسلوب في احلياة أو منوذج في
التنمية االقتصادية بعيد عن تقاليدها وعاداتها.
وكثير ًا ما تتصل حماية البيئة الطبيعية اتصا ًال وثيق ًا بصون
تصورات املجموعة عن الكون ،فض ً
ال عن غيرها من أمثلة
التراث الثقافي غير املادي.

في السنغال وغامبيا ،ساعدت احلماية القانونية
للغابات املقدسة وكذلك الترويج إلدارة املناطق احملمية،
من خالل التدريب وإعادة غرس أنواع النبات املهددة،
على حماية مستقبل طقوس البلوغ «كـَنكورانغ» لدى
مجموعة ماندينغ.

Photo © J. Ségur/ZED
Photo © Vanuatu National Cultural Council

الرسوم الرملية في فانواتو وأشكال التعبير الشفهي
والتعبير بالرسوم لدى مجموعة وجابي (البرازيل) ،أو
معارف صناعات احلفر على اخلشب لدى الزافيمانيري
(مدغشقر) هي كلها أشكال متنوعة من الفنون البصرية
أو فنون الزينة ،وكل منها مستوحى من معتقدات اخلليقة
في املجتمع املعني أو يعبر عن هذه املعتقدات .وستتمتع
ممارسة الرسوم الرملية في املجتمعات التقليدية بحياة
جديدة من خالل تنظيم احتفاالت جديدة ،وغير ذلك من
املناسبات املجتمعية التي متكـّن الفنانني من عرض
أشكالهم الفنية بل نقلها إلى جيل آخر .كما مت وضع
أنظمة قانونية وجتارية حتمي مركز الرسوم الرملية.
وستـُدرج هذه الرسوم كجزء من مناهج التعليم في
املدارس ،كما سيـُنشأ صندوق استئماني يتيح للفنانني
احلصول على دخل من رسومهم.

Photo © Direction du patrimoine culturel, Senegal

في مدغشقر ،تشمل خطة عمل حلفظ معارف صناعات
احلفر على اخلشب لدى مجموعة زافيمانيري أوجه ًا من
احلماية القانونية منها تسجيل البراءات على املستوى
الوطني والدولي .ويساعد ذلك على حماية الرسوم
والتصميمات املرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بهوية
الزافيمانيري .كما سيعاد غرس أنواع األشجار النادرة
املستخدمة كمصدر ملواد صناعات احلفر على اخلشب.

Photo © Hue Monument Conservation Centre

توفر موسيقى «نها نهاك» الفيتنامية امللكية وسيلة
للتواصل مع اآللهة وامللوك وتقدمي الشكر لهم ،فضالً
عن كونها وسيلة لنقل املعارف عن الطبيعة والكون.

Photo © Vice-Ministerio de Cultura de Bolivia

بفضل ثراء اخلواص الطبية للنباتات ،متكن الكهنة
املعاجلون لدى الكـَلَّوايا في بوليفيا األندية من وضع
نظام للطب التقليدي على أساس معارف الشعوب
األصلية في املنطقة األندية .وتـُضم ِـّن نساء الكـَلَّوايا
األقمشة الالتي ينتجنها رسومات رمزية متثل تصور
مجتمعهن عن الكون.

Photo © Pedro Hiriart / INI
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Photo © Ministry of Culture and Tourism of the
Republic of Indonesia

يـعتقد أن الـكريس االندونيسي ،كسالح وكموضوع
روحي ،يتمتع بقدرات سحرية .ويقوم صانع النصال،
أو إمبو ،بصنع النصال من طبقات مختلفة من فلز
احلديد والنيكل النيزكي .ويتمتع صناع النصال
باالحترام كحرفيني ،وهم في الوقت نفسه خبراء في
األدب والتاريخ والغيبيات .ومع أن صناع النصال
النشطني واملكرمني الذين ينتجون أنواع ًا عالية اجلودة
من الكريس بصورة تقليدية ال يزالون موجودين في
كثير من اجلزر ،إال أن عددهم يتناقص بشكل كبير،
كما يصعب عليهم متام ًا أن يجدوا أناس ًا ميكن أن
ينقلوا إليهم مهاراتهم.

Photo © Sa›eed Azadi
Photo © J.K Walusimbi
Photo © JAlexis Lecomte, Ministère de la Culture, France

يقوم صنع أقمشة حلاء الشجر في أوغندا على بعض
أقدم ما لدى االنسان من معرفة ،فهو تقنية من قبل
التاريخ سبقت اختراع النسيج .وتـُلبس أقمشة حلاء
الشجر أساس ًا في حفالت التتويج والعالج وفي اجلنائز
واملناسبات الثقافية ،على أنها تستخدم أيض ًا في صنع
الستائر والناموسيات وأغطية الفراش وفي التخزين.
ومع قدوم األقمشة القطنية التي جلبها جتار القوافل،
تباطأ إنتاج أقمشة حلاء الشجر وتناقصت وظائفها
الثقافية والروحية إلى أن أعيدت لها احلياة في العقود
األخيرة.
في فرنسا ،يعترف نظام «معلمي احلرفة» بالعشرات
من احلرفيني املهرة في ميادين شديدة التنوع ،مثل
صنع اآلالت املوسيقية وفنون النسيج وجتليد الكتب.
ويهدف النظام إلى دعم نقل معارف هؤالء ومهاراتهم
إلى اآلخرين.

Photo © Lithuania Folk Culture Centre

في مدينة بريناي في ليتوانيا ،أنشئ مركز وورشة
للترويج لتقاليد صناعة الصلبان احلرفية في املنطقة.
وميكن في املركز والورشة هذين أن يتعلم املتتلمذون
هذه الصنعة على يد املعلمني املهرة ،لتلبية الطلبات من
اخلاصني داخل البالد وعلى
بلدات املنطقة والزبائن
ّ
املستوى الدولي.

وهناك العديد من أشكال التعبير عن مهارات الفنون
احلرفية التقليدية :األدوات؛ واملالبس أو احللي؛ واألزياء
واألثاث اخلاص باالحتفاالت وفنون األداء؛ وحاويات
التخزين واألشياء املستخدمة في التخزين والنقل وتأمني
املأوى؛ وفنون الزينة واألشياء اخلاصة بالطقوس؛ واآلالت
املوسيقية واألدوات املنزلية؛ واأللعاب ،سواء منها ما هو
للتسلية أو للتعليم .وكثير من هذه األشياء تـُع ّد الستخدامها
خالل فترة قصيرة من الوقت ،من قبيل ما يصنع ألغراض
الطقوس االحتفالية ،في حني أن غيرها تبقى جزء ًا من
ورث من جيل إلى جيل .كما أن املهارات
املتاع املـُ َّ
املستخدمة في صنع األشياء احلرفية متنوعة هي أيض ًا على
غرار األشياء نفسها ،وميكن أن تكون من األعمال
التفصيلية الدقيقة ،مثل صنع نذور من الورق ،أو تكون من
املهام الصعبة اخلشنة مثل صنع سلة متينة أو بطانية
سميكة.
وعلى غرار األشكال األخرى من التراث الثقافي غير املادي
تتعرض األشكال التقليدية من مهارات الفنون احلرفية
لتحديات كبيرة تطرحها العوملة .فاإلنتاج اجلماهيري ،سواء
على مستوى الشركات الكبرى املتعددة اجلنسيات أو في
الصناعات املنزلية احمللية ،كثير ًا ما يو ّرد البضائع
الضرورية للحياة اليومية بتكلفة أقل ،من حيث املال والوقت،
باملقارنة باإلنتاج اليدوي .ويكافح كثير من احلرفيني للتكيـّف
مع هذه املنافسة .كما تؤثر الضغوط البيئية واملناخية على
توافر املوارد الطبيعية األساسية .وحتى في احلاالت التي
تتطور فيها املهارات احلرفية التقليدية لتصبح صناعة
منزلية ،فإن زيادة حجم اإلنتاج ميكن أن تتسبب في
اإلضرار بالبيئة.
ومع تغير األحوال االجتماعية أو األذواق الثقافية ،ميكن
لالحتفاالت واملناسبات التي كانت في املاضي تتطلب إنتاج ًا
حرفي ًا مفص ً
ال أن تتحول إلى املزيد من التقشف ،مما يقلل
من الفرص املتاحة للحرفيني للتعبير عن أنفسهم .وميكن
للشباب في املجموعات املعنية أن يجدوا التدريب الطويل
أحيان ًا والالزم لتعلم الكثير من أشكال احلرف التقليدية
قاسي ًا ،وأن يفضلوا التماس العمل في املصانع أو في
صناعة اخلدمات ،حيث العمل أقل قساوة واألجر أفضل في

Photo © J. K Walusimbi

الشعار األبرز للحيز الثقافي في كيهنو (إستونيا) هو
املصنوعات اليدوية الصوفية التي ترتديها نساء القرية.
فالنساء يعملن في منازلهن على أنوال تقليدية ينسجن
عليها من األصواف احمللية القفازات واجلوارب
والتنورات والقمصان .وكثير من األشكال الرمزية
واأللوان التي تزين هذه املالبس البديعة يجد جذوره
في األساطير القدمية.

ِ
احل َرف

املهارات املرتبطة بالفنون احلرفية التقليدية
ّ
لعل «الفنون احلرفية التقليدية» هي املظهر املادي األوضح
للتراث الثقافي غير املادي .على أن اتفاقية عام  ٢٠٠٣تهتم
أساس ًا باملهارات واملعارف املتصلة بهذه الفنون وليس
باملنتجات احلرفية نفسها .وبد ًال من التركيز على حفظ
املصنوعات احلرفية ،ينبغي أن تركز محاوالت الصون على
تشجيع احلرفيني على االستمرار في إنتاج مصنوعاتهم
وعلى نقل ما لديهم من مهارات ومعارف إلى اآلخرين،
وخصوص ًا في مجتمعهم نفسه.

Photo © J. K Walusimbi

كثير من األحيان .كما أن كثير ًا من التقاليد احلرفية
تتضمن «أسرار ًا للصنعة» يتعني عدم تلقينها للغرباء ،ولكن
املعارف هذه ميكن أن تختفي متام ًا إذا لم يتوفر من أفراد
األسرة أو املجموعة من لديه االهتمام بتعلمها ،ذلك أن
تقاسمها مع الغرباء يشكل انتهاك ًا للتقاليد.

ولكثير من التقاليد احلرفية نظم قدمية للتدريب والتتلمذ.
ويتمثل أحد األساليب التي دللت على جناحها في تدعيم
هذه النظم وتعزيزها في تقدمي حوافز مالية للطالب
وللمعلمني جتعل عملية نقل املعارف أكثر اجتذاب ًا للطرفني.

وميكن لتدابير قانونية أخرى ،من قبيل حماية امللكية الفكرية
وتسجيل البراءات أو حقوق النشر ،أن تساعد املجموعة
املعنية على االستفادة من رموزها وحرفها التقليدية .وميكن
في بعض األحيان لتدابير قانونية موجهة ألغراض أخرى أن
تشجع اإلنتاج احلرفي .من ذلك مث ً
ال أن احلظر احمللي على
استخدام األكياس البالستيكية بصورة مبددة أن ينشط
سوق األكياس والعلب الورقية التي حتاك يدوي ًا من
األعشاب ،مما يسمح بازدهار املهارات واملعارف التقليدية.
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كما ميكن تدعيم األسواق احمللية التقليدية للمنتجات
احلرفية ،وكذلك إنشاء األسواق اجلديدة في الوقت نفسه.
فعلى سبيل االستجابة للعوملة والتصنيع ،يستمتع كثير من
الناس في مختلف أنحاء العالم باملنتجات املصنوعة يدوي ًا
التي تتجسد فيها معارف صانعيها احلرفيني املتراكمة
وقيمهم الثقافية ،والتي تعطى بدي ً
ال أكثر لين ًا عن األشياء
العالية التقنية التي تهيمن على الثقافة االستهالكية العاملية.

وميكن في حاالت أخرى أن يعاد غرس الغابات كمحاولة
للتعويض عن األضرار التي نزلت ِ
باحلرف التقليدية التي
تعتمد على توفر األخشاب كمادة أولية .وفي بعض احلاالت
قد يكون هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير قانونية لضمان
حقوق املجتمعات في استخدام مواردها ،مع التكفل بحماية
البيئة في الوقت نفسه.

في أوغندا
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ويتمثل هدف الصون في هذا املجال ،كما هو احلال بالنسبة
لألشكال األخرى من التراث الثقافي غير املادي ،في نقل
املعارف واملهارات املرتبطة باحلرف التقليدية إلى األجيال
املقبلة بحيث تستمر ممارسة احلرفة في املجتمعات نفسها،
سواء كمصدر للرزق أو كتعبير عن الروح اخلالقة والهوية
الثقافية.
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األنسجة املصنوعة من قشور الفاكهة

اخلنجر األندونيسي امللتوي «كريس»

بدعم من حكومة النرويج

التراث
الثقافي
غير املادي

L
تنني في أحد املعابد الصينية

التراث الثقافي غير املادي ،الذي تتوارثه األجيال ،تعيد اجلماعات واملجموعات
خلقه بشكل دائم وهو يعطيها اإلحساس بالهوية وباالستمرار ،فيتم بذلك تشجيع
احترام التنوع الثقافي واإلبداع البشري.
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منظمة األمم املتحدة
للتربية والعلم والثقافة

التراث الثقافي
غير املادي

