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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 17 :مايو 2017

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة الرابعة والثالثون

جنيف ،من  12اإىل  16يونيو 2017
أشكال التعبري الثقايف التقليدي :ورقة مناقشة

وثيقة قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
 .1يف  15مايو  ،2017تلقى املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) طلبا من وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية دلى منظمة التجارة العاملية المتس فيه أأن تقدَّم جمددا الوثيقة املعنونة " أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد ::ورقة
مناقشة" ،بصيغهتا الواردة يف الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/33/5اإىل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف التقليدية) يك تناقشها كوثيقة معل يف اإطار البندين  7و 8من
جدو ل أأعام ل دورهتا الرابعة والقالثني.
.2

واس تجابة ذلكل الطلب ،حيتو :مرفق هذه الوثيقة عىل املسامهة املذكورة ابلصيغة اليت ِّقدمت هبا.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
هبذه الوثيقة ومرفقها.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد ::ورقة مناقشة
أأول .مقدمة
مبوجب ولية جلنة املعارف التقليدية التابعة للويبو يف القنائية  ،2017/2016يمتقل حمور تركزي اللجنة ا ألسايس عىل التوصل
اإىل تفامه مشرتك بشأأن القضااي اجلوهرية ،مبا يف ذكل مدى اس تفادة بعض أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد :من امحلاية .وميكن
أأن تكون أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد :مؤهةل للحامية عىل الصعيد ادلويل ولكن البعض مهنا لن يكون مؤهال لتكل امحلاية.
ويُتوقع أأن تعمل اللجنة ،يف سعهيا اإىل امليض قدما بعملها ،عىل اس تعام ل "مهنج قامئ عىل ا ألدةل ،مبا يف ذكل ادلراسات
وا ألمثةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية ،والترشيعات احمللية وا ألمثةل اخلاصة ابملوضوع القابل للحامية واملوضوع اذل :ل تُطلب
حاميته".
والهدف من هذه الورقة هو تيس ر مناقشة مس تن رة يف س ياق التوصل اإىل تفامه مشرتك خبصوص معامةل أأشاك ل التعب ر
الققايف التقليد .:وتيس را ل ألمورُ ،وضعت ا ألمثةل الواردة يف هذه الورقة وفق نظام يتسق مع الفئات احملددة يف تعريف
أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد :يف مرشوع املواد ويه اكلتايل )1( :أأشاك ل التعب ر ابحلركة )2( ،و أأشاك ل التعب ر املاد،:
1
( )3و أأشاك ل التعب ر الققايف املوس يقي والصويت )4( ،وأأشاك ل التعب ر اللفظي واملدون.

اثنيا .أأمثةل عىل أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد:
أألف .أأشاك ل التعب ر ابحلركة
معلومات أأساس ية
حيدد مرشوع املواد أأشاك ل التعب ر ابحلركة بأأهنا تشمل الرقصات والعروض املرسحية والشعائر والطقوس وا أللعاب وا أللعاب
الرايضية التقليدية ،وغ ر ذكل من أأشاك ل ا ألداء .ويناقش هذا اجلزء الطقوس والرقص وا أللعاب.
أأمثةل:
 .1الطقوس
البيكرام يوغا :البيكرام ميوغا شلك من أأشاك ل اليوغا طوره بيكرام شودور :ابس تخدام تقنيات اليوغا هااث التقليدية يف
مجموعة من الوضعيات تُؤدَى يف حميط تبلغ درجة احلرارة فيه  105درجات فهرهنايت 2.وتعّل شودور :اليوغا هااث من بيش نو
3
غوش مث طور سلسلته اخلاصة املكونة من  26وضعية تُؤدى يف تسلسل معني ملعاجلة أأش يع املشالك الصحية.
 1يف مرشوع املواد الوارد يف الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/33/4تُعرف أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد :معوما بأأهنا " أأ :أأشاك ل ملموسة أأو غ ر ملموسة
للتعب ر [الفين وا ألديب] أأو [والإبداعي أأو غ ره من التعب ر الرويح] ،أأو أأ :تشكيةل مهنا ،مثل أأشاك ل التعب ر ابحلركة ،1و أأشاك ل التعب ر املاد ،:واملوس يقي
والصويت ،1و أأشاك ل التعب ر اللفظي واملدون [وحتويراهتا] ،أأاي اكن الشلك اذلَّ :
جتسد فيه [اليت ميكن أأن توجد يف أأشاك ل مدونة/مقننة
تعَّب فيه أأو تتجىل فيه أأو َّ
أأو شفهية أأو يف أأ :شلك أخر]ُ ( ".حذفت الإشارات املرجعية ادلاخلية).
2
Farrell, Maureen, Forbes, Bikram Yoga’s New Twists, available at
http://www.forbes.com/forbes/2009/0921/entrepreneurs-franchising-bikram-yoga-new-twists.html (last visited Feb.
5, 2017).
3
Despres, Loraine, Yoga Journal, Yoga’s Bad Boy: Bikram Choudhury, available at
http://www.yogajournal.com/article/lifestyle/yoga-s-bad-boy-bikram-choudhury/ (last visited Feb. 7, 2017).
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 .2الرقص
اجليغ :اكن منشأأ رقصة اجليغ يف القرن السادس عرش يف اإنلكرتا ،مث انتقلت اإىل اإيرلندا واسكتلندا يف القرن السابع عرش،
حيث مت تكييفها وإادراهجا يف الرقص التقليد :الإيرلند :والاسكتلند 4.:ول تزا ل رقصة اجليغ ،حىت اليوم ،وثيقة الصةل
ابإيرلندا واسكتلندا .واجتازت تكل الرقصة احمليط ا ألطليس مع جامعات املهاجرين و أأصبحت تُؤدى يف كندا والولايت املتحدة
ا ألمريكية 5.و أأحضت أأيضا جزءا معرتفا به من ثقافة ا ألوزارك 6و أأسهمت يف تطور رقصة التاب ا ألمريكية 7.وابت الراقصون
يؤدون رقصة اجليغ حاليا يف مبارايت تنافس ية عاملية ،مما يد ل عىل الشعبية العاملية اليت اكتسبهتا تكل الرقصة التقليدية يف
8
القرن احلاد :والعرشين.
التانغو :توجد جذور هذه الرقصة ،اليت متزج بني تأأث رات أأفريقية و أأوروبية ،يف ا ألحياء الشعبية ملدينة بوينس أيرس
اب ألرجنتني ومدينة مونيت فيديو بأأوروغوا 9.:ويف بداية القرن العرشين ،سافرت مجموعات الراقصني والفرق املوس يقية من
بوينس أيرس اإىل أأورواب واس تحدثت صيحة لرقصة التونغو يف أأمه املدن ا ألوروبية وبعد ذكل يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية .10.وهناك صةل وثيقة أأيضا بني التانغو وفئة أأخرى من أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد ،:ويه أأشاك ل التعب ر
11
املوس يقي والصويت.
البولاك :البولاك رقصة ومنط موس يقي رقيص نشأأ يف البوهمييا (اليت تشلك الن جزءا من امجلهورية التش يكية) يف منتصف
القرن التاسع عرش ،وانترش يف الولايت املتحدة ا ألمريكية مع املهاجرين التش يكيني والبولنديني وا ألملان 12.ول تزا ل البولاك
رقصة شعبية يف بدلان أأورواب و أأمرياك الالتينية ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية.
الفالس :نشأأت رقصة الفالس ،ويه نوع من الرقص القنايئ والفوللكور ،:يف أأملانيا والمنسا و ُحيمتل أأن يعود اترخي نشأأهتا اإىل
القرن القالث عرش 13.وحبلو ل منتصف القرن القامن عرش ،انتقلت رقصة الفالس من الريف اإىل أأرابض املدينة ،وبدء ذكل
4

The InfoList.com, Irish Step Dance, available at
http://theinfolist.com/php/HTMLGet.php?FindGo=Irish%20Step%20Dance (last visited Feb, 5, 2017).
5
Pearlston, Jr., Carl B., Los Angeles Times, Counterpunch: Retracing Steps of Tap’s History, available at
http://articles.latimes.com/1995-12-25/entertainment/ca-17790_1_american-tap-dancing (last visited Feb. 2, 2017).
6
Peek, Dan William, Live! At the Ozark Opry, (The History Press, 2011). See also, Bob Holt Old-Time Jig Dancing
Competition featured at Old-Time Music, Ozark Heritage Festival, available at
http://www.oldtimemusic.org/?page_id=1285 (last visited Feb., 2017).
 7انظر احلاش ية  5أأعاله.
8
Alyssa Yabuno Wins Irish Dance World Championship in Under-14 Division, Redlands Daily Facts, May 2, 2014,
available at http://www.redlandsdailyfacts.com/arts-and-entertainment/20140502/allyssa-yabuno-wins-irish-danceworld-championship-in-under-14-division (last visited Feb. 1, 2017).
9
Denniston, Christine, History-of-Tango.com, Couple Dancing and the Beginning of Tango, available at
http://www.history-of-tango.com/couple-dancing.html (last visited Feb. 1, 2017); The Guardian, Latin Rivals Learn It
Takes Two to Tango,” available at https://www.theguardian.com/world/2009/jan/25/argentina-uruguay-tango (last
visited Feb. 1, 2017).
10
Nottingham Evening Post, Tango History and Facts, February 19, 2007.
11
Behal, Shyamant, Open, Tango’s First Steps, April 6, 2013.
12
Hinkley, David, Daily News, Eclipsing the Waltz Polite Society Discovers Polka, 1844, available at
http://www.nydailynews.com/archives/news/eclipsing-waltz-polite-society-discovers-polka-1844-article-1.574559 (last
visited Feb. 2, 2017).
13
Dance Facts, History of Waltz Dance, available at http://www.dancefacts.net/dance-history/waltz-history/ (last
visited Feb. 5, 2017).
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 حيث، أأصبحت رقصة الفالس ذات شعبية ابلغة يف فيينا، ويف أأواخر القرن14.يف فرنسا وانترش برسعة يف لك أأحناء أأورواب
 تطورت أأمناط، ومع انتشار تكل الرقصة يف لك أأرجاء العامل15.ل تزا ل متقل حىت الن أأحد احملاور ا ألساس ية للققافة المنساوية
16
.ممزية مهنا يف اسكندينافيا واملكس يك والولايت املتحدة ا ألمريكية وبدلان أأخرى
 وتعَّب تكل الرقصة17. ولكهنا ابتت حتظى اليوم بشعبية عاملية، ا ألمريكية: الهول عبارة عن رقصة نشأأت يف ولية هاوا:الهول
18
.عن لكامت أأغنية أأو أأنشودة
 ا أللعاب الرايضية وا أللعاب.3
معلومات أأساس ية
 وهو،توجد أأدةل عىل أألعاب رايضية و أألعاب و أأشاك ل أأخرى من النشاط البدين التنافيس يف الصني القدمية (النباةل وتسوجو
: واليوانن (ريم القرص وريم الرمح واجلر21،) وصيد ا ألسامك20: ومرص (املصارعة واجلر19،)شلك من أأشاك ل كرة القدم
 ويه. ويوجد يف العامل احلديث املئات من ا أللعاب الرايضية22.) وخباصة يف ا أللعاب ا ألوملبية القدمية،واملالمكة واملصارعة
ترتاوح بني أألعاب غ ر نظامية ميارسها لعبون هواة ومنافسات احرتافية منظمة يشارك فهيا رايضيون مدربون بشلك جيد من
25
. ويشاهدها الناس يف خمتلف أأرجاء العامل24 اليت حيرضها امجلاه ر ابللف23 ، مثل ا أللعاب ا ألوملبية احلديقة،لك أأحناء العامل
 مثل الكريكت، روابط اقتصادية واجامتعية وثقافية وطيدة بني ا أللعاب الرايضية الوطنية الشعبية، يف الوقت ذاته،وهناك
 ويركز هذا اجلزء عىل مثايل. يف البدلان اليت نشأأت فهيا أأصال وكذكل يف البدلان اليت اعمتدهتا لحقا،والروغيب والبيس بو ل
.البيس بو ل والالكروس

15

. مكرر14

March, Catherine Dawson, The Globe and Mail, In Vienna, the Waltz Is a Living Cultural Heritage, available at
http://www.theglobeandmail.com/life/travel/activities-and-interests/in-vienna-waltzing-is-living-culturalheritage/article30487196/ (last visited Feb. 2, 2017).
16
Dance Facts, History of Waltz Dance, available at http://www.dancefacts.net/dance-history/waltz-history/ (last
visited Feb. 5, 2017).
17
Hale, Constance, The Atlantic, The Hula Movement, available at
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2002/07/the-hula-movement/302538/ (last visited Feb. 2, 2017).
18
Tregaskis, Mona, The New York Times, Dance; In Quest of Hawaii’s Authentic Hula, available at
http://www.nytimes.com/1987/07/05/arts/dance-in-quest-of-hawaii-s-authentic-hula.html?pagewanted=all (last visited
Feb. 2, 2017).
19
Official Website of the Chinese Olympic Committee, A Brief Introduction to Ancient Sports in China, available at
http://en.olympic.cn/sports_in_ancient_china/2003-11-16/11313.html (last visited Feb. 2, 2017).
20
History World, History of Sports and Games, available at
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ac02 (last visited Feb. 2, 2017).
21
Helleksen, Terry, Fish Files: The Encyclopedia of the Fly Tier’s Art, (Gibbs Smith, 2005).
24

. مكرر22
. مكرر23

Guinness World Records, Largest Attendance at an Olympic Games, available at
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/greatest-attendance-at-olympic-games (last visited Feb. 3, 2017).
25
Holloway, Daniel, Variety, How Rio Ratings Surprised NBC and Will Impact Future Games, available at
http://variety.com/2016/tv/news/2016-olympics-ratings-rio-nbc-1201843200/ (last visited Feb. 3, 2017).
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أأمثةل:
البيس بو ل :يه لعبة تُلعب مبرضب وكرة بني فريقني يضم لك مهنام تسعة لعبني يتناوبون عىل رضب الكرة وإايقافها 26.ويف
منتصف القرن التاسع عرش ،ظهرت لعبة البيس بو ل يف أأمرياك الشاملية ،و ُحيمتل أأهنا نشأأت من لعبة "الرواندرس" ،ويه لعبة
أأقدم تُلعب أأيضا مبرضب وكرة ولها شعبية يف بريطانيا العظمى وإايرلندا جلهبا اإىل الولايت املتحدة هماجرون كنديون من
أأصو ل بريطانية وإايرلندية 27.ومع نيل لعبة البيس بو ل شعبية ابلغة يف مدينة نيويورك وضواحهيا يف مخسينات القرن
التاسع عرش ،بد أأ الصحفيون احملليون يطلقون علهيا تسك "التسلية الوطنية" اعتبارا من عام  28.1856ورسعان ما انتقلت
تكل اللعبة اإىل مدن أأخرى وانترشت فهيا (خصوصا املدن اليت تؤو :نس بة كب رة من املهاجرين) يف أأواخر القرن
30
التاسع عرش 29.ومع اكتساب رايضة البيس بو ل مركزا احرتافيا يف الولايت املتحدة ،أأنشئت بطولت ادلور :الوطين.
و أأنشئت بطوةل ادلور :الوطين يف عام  1876وبطوةل ادلور :ا ألمرييك يف عام  31.1901ون ُظمت أأو ل بطوةل عاملية تنافس
فهيا بطال ادلوريني الرئيس يني يف عام  32.1903وطيةل القرن العرشين ظلت لعبة البيس بو ل تزداد شعبية يف أأمرياك .ومما
جيسد تكل الشعبية متابعة زهاء  40مليون نسمة لبث املباراة  7من البطوةل العاملية لعام  33،2016اليت مجعت بني البطلني
34
ش ياكغو لكوبس (اذل :مل يفز ابللقب منذ عام  )1908ولكيفلند اإنداينز (اذل :فاز ابللقب أخر مرة يف عام .)1948
غ ر أأن شعبية البيس بو ل ليست حمصورة عىل الإطالق يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .فبعد أأن ُجلبت تكل اللعبة اإىل كواب
والياابن يف س بعينات القرن التاسع عرش 35،أأصبحت من الرايضات الأكرث شعبية يف الك البدلين 36.وتُامرس لعبة البيس بو ل
أأيضا حو ل العامل مبا يف ذكل يف :إارسائيل والفلبني واململكة العربية السعودية والإمارات العربية املتحدة وكوراي اجلنوبية والصني
واتيبيه الصينية وإايطاليا وإاس بانيا وهولندا واململكة املتحدة وكندا وامجلهورية ادلومينيكية و أأسرتاليا ونيوزيلندا والَّبازيل
وفزنويال و أأوغندا وغاان وجاماياك 37.و أأنشئ الاحتاد العاملي للبيس بو ل والسوفتبو ل عن طريق دمج بني الاحتاد ادلويل

26

WETA, Baseball for Beginners, available at http://www.pbs.org/kenburns/baseball/beginners/ (last visited Feb. 2,
2017).
27
History, Who Invented Baseball?, available at http://www.history.com/news/ask-history/who-invented-baseball (last
visited Feb. 2, 2017).
28
The People History, Baseball Origins, Growth and Changes in the Game, available at
http://www.thepeoplehistory.com/baseballhistory.html (last visited Feb. 1, 2017).

 29مكرر.
 30مكرر.
 31مكرر.
 32مكرر.

33

Schwindt, Oriana, Variety, TV Ratings: Cubs Win World Series in Front of Massive Audience, available at
http://variety.com/2016/tv/news/tv-ratings-cubs-win-world-series-record-1201908313/ (last visited Feb. 2, 2017).
34
Bastian, Jordan, and Muskat, Carrie, MLB, Cubs Are Heavy Weight Champions, available at
http://m.mlb.com/news/article/207938228/chicago-cubs-win-2016-world-series/ (last visited Feb. 2, 2017).
35
World Baseball Softball Federation, History, available at http://www.wbsc.org/wbsc-history/ (last visited Feb. 2,
2017).
36
Brown, Bruce, The Atlantic Online, Cuban Baseball, available at
http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/84jun/8406brown.htm (last visited Feb. 2, 2017); Japan-Guide.com,
Baseball, available at http://www.japan-guide.com/e/e2081.html (last visited Feb. 2, 2017).
37
World Baseball Softball Federation, Members, available at http://www.wbsc.org/wbsc-history/ (last visited Feb. 2,
2017).
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للبيس بو ل والاحتاد ادلويل للسوفتبو ل 38،ويف عام  ،2013اعرتفت به اللجنة ا ألوملبية ادلولية اكلسلطة الوحيدة املعنية
39
ابلبيس بو ل.
الالكروس :الالكروس رايضة جامعية أأيضا ،ولكن لعهبا يس تخدم عصا تنهتيي بسةل ل إالمساك ابلكرة والاحتفا هبا بدل من
رضهبا 40.ونشأأت لعبة الالكروس دلى ا ألمريكيني ا ألصليني ،مبن فهيم قبائل الش رويك والإيروكويس والهورون والتشوكتاو
واملوهاوك 41،ولكن امسها ينحدر من اللكمة الفرنس ية العامة اليت تُطلق عىل لعبة تُس تخدم فهيا عصا منحنية 42.وتُامرس لعبة
الالكروس عىل نطاق واسع حاليا يف الولايت املتحدة ا ألمريكية وعىل الصعيد ادلويل ومتقل اإحدى ا أللعاب الرايضية ا ألرسع
43
منوا يف العامل.

ابء .أأشاك ل التعب ر املاد:
معلومات أأساس ية
يصف مرشوع املواد أأشاك ل التعب ر املاد ،:مبا يف ذكل أأشاك ل التعب ر الفين والصناعات احلرفية وا ألقنعة أأو ا ألزايء اخلاصة
ابلعروض والسجاد املصنوع يدواي والهندسة املعامرية .ويركز هذا اجلزء عىل اللت املوس يقية ،والعامرة العامية ،والفن
والصناعات احلرفية ،وا ألغذية.
أأمثةل:
 .1اللت املوس يقية
الكامن/المكنجة :من احملمتل أأن يكون الكامن مش تقا من أةل الرابب العربية وقد اس ُتحدث يف اإيطاليا يف مطلع القرن
السادس عرش تقريبا 44.ويُلعب الكامن أأو أأحد أأسالفه أأيضا يف موس يقى العديد من الققافات املوس يقية غ ر الغربية ،مثل
الهند 45وإايران 46.واملالحظ أأن الكامن (املُسمى ابلعامية "المكنجة") ،اذل :ساد انتشاره يف التقليد الالكس ييك الغريب وغالبا
ما يرتبط ابملوس يقى الالكس يكية وا ألوركسرتا 47،ي ُس تخدم أأيضا يف اجلاز 48وموس يقى الفوكل ،مبا يف ذكل موس يقى
51
الكونرت 49:والبلوغراس 50ا ألمريكية ،واملوس يقى التقليدية الإيطالية.
38

World Baseball Softball Federation, History, available at http://www.wbsc.org/wbsc-history/ (last visited Feb. 2,
2017).

 39مكرر.

40

Vennum, Jr., Thomas, U.S. Lacrosse, The History of Lacrosse, available at http://www.uslacrosse.org/about-thesport/history (last visited Feb. 3, 2017).

 41مكرر.
 42مكرر.
 43مكرر.

44

New World Encyclopedia, Violin, available at http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Violin (last visited Feb.
7, 2017).
45
Lal, Vinay, Culture, Violin, available at https://www.sscnet.ucla.edu/southasia/Culture/Music/violin.html (last
visited Feb. 6, 2017).
46
Stowell, Robin, The Cambridge Companion to the Violin, The Violin – Instrument of Four Continents,
(Cambridge University Press, 1992).
47
Fiddling Around the World, Jazz Violin, available at http://www.fiddlingaround.co.uk/jazz/ (last visited Feb. 6,
2017).
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 ظلت أةل مزمار القربة ذات ا ألصو ل القدمية تُلعب طوا ل أألف س نة يف أأحناء كب رة من أأورواب وشام ل أأفريقيا:مزمار القربة
 و أأصبح مزمار قربة املرتفعات الاسكتلندية العظمي معروفا عامليا52. مبا يف ذكل يف الهند وحو ل اخلليج العريب،وغرب أس يا
53
. اكن يشمل كتائب املرتفعات الاسكتلندية:نتيجة توسع الامَّباطورية الَّبيطانية وعىل ر أأسها اجليش الَّبيطاين اذل
 عادة عىل أأربعة اإىل مخسة أأواتر ميكن نقرها: الباجنو أةل موس يقية يش به جسمها جسم الطبل ولها زند ُمدسنت وحتتو:الباجنو
 ولعبت أةل الباجنو55. ومصم ا ألفارقة يف أأمرياك أأشاك ل الباجنو ا ألوىل استنادا اإىل ألت أأفريقية مشاهبة54.بريشة أأو اب ألصابع
56
. دورا أأساس يا يف املوس يقى ا ألمريكية القدمية:ا ألمريكية ويه تؤد-دورا همام يف تطور موس يقى الفوكل ا ألفريقية
 العامرة العامية.2
معلومات أأساس ية
.تشمل العامرة العامية أأنواع املباين اليت تُصمم وفق الاحتياجات احمللية وتس تخدم مواد البناء املتاحة وتعكس التقاليد احمللية
.وتُنقل تصاممي البناء التقليدية من خشص اإىل أخر ومن جيل اإىل أخر
:أأمثةل
 ومهنا.: ميكن أأن تدخل عدة من مساكن ثقافات الرحل مضن هذه الفئة من أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد:مساكن الرحل
 وهناك أأيضا57.اليورت وهو عبارة عن خمية دائرية تُس تخدم منذ القدم يف منغوليا وتُصنع عادة من اخلشب احملين والشعر
 أأما التييب فهو هيلك سكين يضم أأمعدة وجلود وتس تخدمه قبائل السهو ل58. يرتبط بققافة الإنويت يف أألساك:الإيغلو اذل
60
. و أأخ را اكنت قبائل البدو يف الرشق ا ألوسط وشام ل أأفريقيا ول تزا ل تتخذ من اخليام بيوات لها59.ا ألمريكية ا ألصلية
48

Fiddling Around the World, Jazz Violin, available at http://www.fiddlingaround.co.uk/jazz/ (last visited Feb. 6,
2017).
49
Country Music Hall of Fame, Instruments in Country Music, available at
http://countrymusichalloffame.org/ContentPages/instruments-in-country-music#.WJipkfkrLmE (last visited Feb. 6,
2017).
51

. مكرر50

Fiddling Around the World, Irish Fiddle, available at http://fiddlingaround.co.uk/ireland/index.html (last visited
Feb. 6, 2017).
52
Iowa State University Music, The Bagpipe, available at https://www.music.iastate.edu/antiqua/bagpipe.htm (last
visited Feb. 6, 2017).
53
Johnson, Ben, Historic UK, The Piob Mhor, or the Great Highlands Bagpipe, available at http://www.historicuk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/The-Piob-Mhor-or-the-Great-Highland-Bagpipes/ (last visited Feb. 6, 2017).
54
PBS, The Banjo, available at http://www.pbs.org/americanrootsmusic/pbs_arm_ii_banjo.html (last visited Feb. 6,
2017).
57

. مكرر55
. مكرر56

National Geographic Society, Yurt, available at http://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/yurt/ (last visited
Feb. 6, 2017).
58
Golgowski, Nina, Daily Mail, Inside the Life of the Inuit: Extraordinary Photographs Document How Alaska’s
Eskimos Survived the Cruelest of Winters, available at http://www.dailymail.co.uk/news/article-2253029/Historicphotographs-document-Alaskas-Inuit-Eskimos-survived-worlds-coldest-winters.html (last visited Feb. 6, 2017).
59
University of Chicago, Structures of the Plains Indians, available at http://people.ucls.uchicago.edu/~snekros/20078%20webquests/Structures%2089/structures89.html (last visited Feb. 6, 2017).
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املساكن املس تدمية :ميكن أأن يعتَّب البعض أأن بعضا من فئات املساكن املس تدمية ميقل أأشاكل من أأشاك ل التعب ر الققايف
التقليد .:ومهنا ،مثال ،الأكواخ اخلشبية ،اليت يه عبارة عن هيالك سكنية تقليدية توجد يف اسكندينافيا وشام ل ورشق
62
أأورواب وروس يا و أأوكرانيا والولايت املتحدة ا ألمريكية 61.ويوجد ،يف نيبا ل ،مناز ل تقليدية مبنية من الطني واحلجر.
واملعروف أأن بيوت قبائل املاسا :مبنية من الرتاب والعيص والعشب وروث ا ألبقار وبولها 63.وقد جند يف مزن ل البااتك
الإندونييس مثال أخر ،فهو عبارة عن أأكوام خشبية و أأسقف مصنوعة من قش خنيل السكر 64.وهناك ،أأخ را ،الس هييوان وهو
65
عبارة عن مزن ل ذ :فناء تقليد :يوجد يف الصني.
 .3الفن والصناعات احلرفية
معلومات أأساس ية
ل يوجد تعريف مقبو ل عامليا للصناعات احلرفية .ولكن هناك عددا من اخلصائص املشرتكة لتكل الصناعات 66.واجلدير ابذلكر
أأن تكل الصناعات ينتجها حرفيون وحتتو :عىل متقيالت و أأشاك ل تعب ر ترمز اإىل ثقافة احلريف .وتكل الصناعات ،اليت تشمل
طائفة واسعة من السلع املصنوعة من مواد خام ،تتباين من حيث الوظيفة والغرض .وقد يكون لها وظائف نفعية وجاملية
ودينية واجامتعية.
ا ألمثةل:
الرمس ابلرمل :تتسم الشعوب ا ألمريكية ا ألصلية جلنوب غرب أأمرياك بتقاليد فنية وحرفية غنية .ويُعد الرمس ابلرمل جانبا من
67
جوانب الشعائر العالجية لشعب النافاجو ،اليت تُلمتس فهيا مساعدة اللهة.
فس يفساء وجموهرات الف روز :اكنت قبائل البويبلو والنافاجو والهويب وا ألابش تس تخدم تكل احلجرة يف أأعام ل الفس يفساء
68
واملنحواتت واخلرز واملعلقات.

60

Encyclopedia.com, Bedouin, available at http://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/anthropology-andarchaeology/people/bedouin (last visited Feb. 7, 2017).
61
National Park Service, The Log Cabin Tradition, available at
https://www.nps.gov/nr/twhp/wwwlps/lessons/4logcabins/4facts1.htm (last visited Feb. 6, 2017).
62
Adhikary, Nripal, International Journal of Environmental Studies, Vernacular Architecture in Post-Earthquake
Nepal, available at
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207233.2016.1179011?src=recsys&journalCode=genv20 (last visited
Feb. 6, 2017).
63
Maasai Association, The Maasai People, available at http://www.maasai-association.org/maasai.html (last visited
Feb. 6, 2017).
64
Indonesia Travel, Tomok and Simanindo: The Traditional Batak Villages in Lake Toba, available at
http://www.indonesia.travel/en/post/tomok-and-simanindo-the-traditional-batak-villages-in-lake-toba (last visited Feb.
6, 2017).
65
Chinasage, Traditional Chinese Architecture, available at http://www.chinasage.info/architecture.htm (last visited
Feb. 6, 2017).
 66انظر معوما موجز املعلومات ا ألساس ية رمق  5الصادر عن الوييو ،امللكية الفكرية واملصنوعات اليدوية التقليدية ،لالطالع عىل مناقشة موجزة للتعريف
وخصائص تكل املصنوعات.
67
NavajoPeople.org, Navajo Sandpaintings, available at http://navajopeople.org/navajo-sand-painting.htm (last visited
Feb. 6, 2017).
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صائدة ا ألحالم" :صائدة ا ألحالم" عبارة عن حلقة صفصاف مصنوعة يدواي يعود منشؤها اإىل الشعوب ا ألمريكية ا ألصلية،
69
وتطورت بعد ذكل اإىل رمز شامل للك تكل الشعوب.
الرتاتن :عبارة عن طراز يس تعمل لونني أأو أأكرث من ا ألرشطة واخلطوط املتداخةل لتشلك مربعات صغ رة 70.ويُفرتض أأن ميقل
71
لك طراز من طرازات الرتاتن شيئا فريدا ،مثل لقب العائةل.
قبعة بامن :قبعة بامن (قبعة القش التوكيا) يه قبعة قش تقليدية ذات حواف من أأصل اإكوادور.:

72

حذاء رعاة البقر :حذاء رعاة البقر جزء ابرز من اترخي الغرب ا ألمرييك ورعاة البقر ا ألمريكينيُ 73.ومصم ذكل احلذاء مع مراعاة
الوظيفة ،ذلا ُجعل أأعىل من معظم ا ألحذية ا ألخرى محلاية اجلزء ا ألسفل من الرجل من الشج رات ،ومع مقدمة وكعب
74
مصممني لوضع القدمني عىل ِّراكيب الفرس والتحرر مهنام بسهوةل.
أأاثث مجعية الش يكرز :أأاثث مجعية الش يكرز هو أأاثث ذو تصممي ممزي اس تحدثه صانعو ا ألاثث ا ألعضاء يف امجلعية املتحدة
للمؤمنني يف الظهور القاين للمس يح (املعروفة الأكرث ابمس مجعية الش يكرز) يف الولايت املتحدة ا ألمريكية 75.ويعطي التصممي
البس يط والعميل ،وعدم اس تعام ل الزخرفة مثل البطاانت أأو الطبقات اخلارجية أأو املقابض املعدنية ،ألاثث الش يكرز مظهرا
76
ممزيا.
فوانيس جاك :فوانيس جاك شائعة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ويه عبارة عن قرع عسل ذات أأوجه خميفة تُس تحدث
عادة بنحت فتحات يف قرشة القرعة لإعطاهئا مالمح الوجه وتُضاء بشموع يف داخلها وتوضع بعد ذكل عىل عتبات املناز ل
أأثناء عيد مجيع القديسني (عيد الهالوين) 77.وتنحدر تكل املامرسة من تقليد اإيرلند :اكنت تُس تخدم فيه أأنواع القرع
والبطاطس بدل من قرع العسل وهو يستند من احلاكية اخلرافية الإيرلندية املعنونة "جاك البخيل".

68

Museum of Indian Arts & Culture, Turquoise, Water, Sky: The Stone and Its Meaning, available at
http://www.indianartsandculture.org/whatsnew/&releaseID=292 (last visited Feb. 6, 2017); see also, Danchevskaya,
O.Y. Turquoise in the Life of American Indians, available at
http://www.academia.edu/5786419/Turquoise_in_the_Life_of_American_Indians (last visited Feb. 6, 2017).
69
New World Encyclopedia, Dreamcatcher, available at
http://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Dreamcatcher&oldid=973099 (last visited Feb. 6, 2017).
70
The Scottish Register of Tartans, FAQ, available at https://www.tartanregister.gov.uk/FAQ#general0 (last visited
Feb. 6, 2017).

 71مكرر.

 72يرد فن حياكة قبعة القش الإكوادورية التقليدية مضن قامئة اليونسكو للرتاث الققايف غ ر املاد.:
Madsen, Leah, Buffalo Bill Center of the West, I Can See by Your Outfit that You Are a Cowboy, available at
https://centerofthewest.org/2014/06/18/i-can-see-by-your-outfit-that-you-are-a-cowboy/ (last visited Feb. 6, 2017).
73

 74مكرر.
 76مكرر.

75

The Metropolitan Museum of Art: Heilbrunn Timeline of History, Shaker Furniture, available at
)http://www.metmuseum.org/toah/hd/shak/hd_shak.htm (last visited Feb. 6, 2017
77

History.com, History of the Jack O’Lantern, available at http://www.history.com/topics/halloween/jack-olanternhistory (last visited Feb. 7, 2017).
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الطعام

.4

معلومات أأساس ية
 ولعل الطعام والتقنيات املس تخدمة يف حتض ره واملامرسات،ل شك يف أأن الطعام هو املصدر الرئييس لغذاء الإنسان
78
.الاجامتعية لس هتالكه مرأة كب رة تعكس أأشاك ل التعب ر الققايف للمجمتعات
:أأمثةل
 يقدَّم مع مجموعة متنوعة من احلشوات (والفط رة احملشوة امسها: الفط ر الرقيق جد ًا املعروف ابمس الكريب واذل:الكريب
80
 فاإن تناو ل الكريب منترش يف بدلان عديدة ول س امي بلجياك، ومع ذكل79.كريب أأيض ًا) يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا ابلققافة الفرنس ية
 و أأعدت ثقافات أأخرى مأأكولت مشاهبة للكريب ومهنا.85: و أأوروجوا84 والياابن83 وجنوب أأفريقيا82 وشام ل أأفريقيا81وكيبيك
86
. والبالاتر الاسكندانيف والبليين الرويس والكريبس اليوانين: والبلينزت الهيود:الكريسبيل الإيطايل والبالش ينتاش الهنغار
 وقد تطورت البيزتا احلديقة من مأأكولت87. البيزتا عبارة عن جعني مسطح فوقه صلصةل طامطم وجنب ُوُيزب يف الفرن:البيزتا
 ودخلت البيزتا الولايت املتحدة عىل88.مشاهبة من اخلزب املسطح يف انبويل يف القرن القامن عرش و أأوائل القرن التاسع عرش
89
.يد املهاجرين الإيطاليني

 أأدرجت املأأكولت املكس يكية التقليدية واملأأكولت الفرنس ية الرفيعة والققافات الغذائية التقليدية للياابن (الواشوكو) يف، دليل عىل ا ألمهية الققافية للطعام78
.:قامئة اليونسكو للرتاث الققايف غ ر املاد
79
Epicurian.com, Crêpes, available at http://www.epicurean.com/articles/crepes.html (last visited Feb. 6, 2017).
80
The Washington Post, Belgian-Style Crepes, available at https://www.washingtonpost.com/recipes/belgian-stylecrepes/12617/?utm_term=.783fb221f269 (last visited Feb. 6, 2017).
81
Keller, Dawn, USA Today, Crepe Restaurants in Quebec, available at http://traveltips.usatoday.com/creperestaurants-quebec-62238.html (last visited Feb. 6, 2017).
82
196flavors.com, Morocco: Baghrir (Thousand-Hole Crepe), available at
http://www.196flavors.com/2016/11/23/morocco-baghrir-thousand-hole-crepe/ (last visited Feb. 6, 2017).
83
Tri-National Kitchen: Cooking without Borders, Pannekoek: South African Crepes, available at
http://trinationalkitchen.com/2015/12/29/pannekoek-south-african-crepes/ (last visited Feb. 6, 2017).
84
Japan Guide, Japanese Crepes, available at http://www.essential-japan-guide.com/japanese-crepes/
(last visited Feb. 6, 2017).
85
Kijac, Maria Baez, The South American Table: The Flavor and Soul of Authentic Home Cooking from Patagonia to
Rio de Janeiro (Harvard Common Press, 2003).
86
Epicurean.com, Crêpes, available at http://www.epicurean.com/articles/crepes.html (last visited Feb. 6, 2017).
87
Turim, Gayle, History.com, A Slice of History: Pizza through the Ages, available at
http://www.history.com/news/hungry-history/a-slice-of-history-pizza-through-the-ages (last visited Feb. 6, 2017).

. مكرر88
. مكرر89
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الامتيل :الامتيل عبارة عن طبق من أأمرياك الوسطى مصنوع من املاسا (جعني اذلرة) أأو العجني يسوى ابلبخار عىل قرش اذلرة
الصفراء أأو ورق املوز 90.وميكن حشو الامتيل ابللحوم واجلنب والفواكه واخلرضاوات والفلفل احلار 91.ويرجع اترخي الامتيل اإىل
93
حضاريت ا ألزتيك واملااي 92وهو متناو ل عىل نطاق واسع يف املكس يك و أأمرياك الوسطى و أأمرياك الالتينية والولايت املتحدة.
94
ومتتكل غالبية الققافات مأأكولت مشاهبة مثل ادلامبلنغ والرافيويل والب رويج والامباانداس.
السويش :السويش هو طريقة التحض ر الياابين ل ألرز (البين أأو ا ألبيض) بنكهة اخلل ومجعه مبكوانت متنوعة تكون غالب ًا
مأأكولت حبرية أأو أأسامك أأو خرضاواتُ 95.وحي َّرض السويش عادة ابملأأكولت البحرية النيئة ويقدَّم معه الزجنبيل والواسايب
وصلصةل الصواي 96.ويرجع أأصل السويش اإىل القرن القالث امليالد :يف الصني 97.أأما السويش املعارص (احملرض رسيع ًا من
98
دون ختم ر ومبكوانت طازجة واملقدم عىل هيئة لقامت) ،فقط ظهر يف النصف ا ألو ل من القرن التاسع عرش يف الياابن.
99
ويعد السويش أأشهر املأأكولت الياابنية املعارصة واكتسب شعبية كب رة يف العامل.
الهامَّبغر :الهامَّبغر عبارة عن مشطور يتكون من رشحية حلم مفروم مطبوخ أأو أأكرث (حلم بقر :عادة) يُطىل هبا مشطور
ملفوف أأو دائر :الشلك 100.ولكمة هامَّبغر مش تقة من امس مدينة هامبورغ ويه اثين أأكَّب مدينة يف أأملانيا 101.ومن املرحج
أأن ذكل املشطور قد دخل أأمرياك عىل يد املهاجرين من ميناء هامبورغ خال ل الفرتة من منتصف القرن التاسع عرش اإىل
أأواخره 102.وادعى كق رون أأن الهامَّبغر املعارص قد اب ُتدع يف الولايت املتحدة اإابن القرن التاسع عرش ولكن مل حيدد أأصل
ذكل الادعاء حىت الن .ويف القرن العرشين ،أأدى طلب الطبقة العامةل لوجبات مصنوعة ابمجلةل ويس رة المثن وميكن تناولها
خارج البيت اإىل انتشار الهامَّبغر يف الولايت املتحدة اكلنار يف الهش مي 103.واس تجابة ذلكل الطلب املزتايد ،فتحت مطامع
مثل  White Castleو In-N-Outو Burger Kingو ،Wendy’sول س امي  McDonald’sالشه ر ،وصارت بعدئذ
104
سلسةل مطامع وطنية ودولية للوجبات الرسيعة.

90

 91مكرر.
 92مكرر.

 96مكرر.
 97مكرر.
 98مكرر.
 99مكرر.

 101مكرر.
 102مكرر.
 103مكرر.
 104مكرر.

Warner, Kate, The Austin Times, The History Behind Tamales, available at
http://www.theaustintimes.com/2010/01/the-history-behind-tamales/ (last visited Feb. 6, 2017).
93

Santos, Fernanda, The New York Times, Wrapped in Tradition, available at
http://www.nytimes.com/2012/12/19/dining/where-christmas-means-tamales.html (last visited Feb. 6, 2017).
94
Butler, Stephanie, History.com, Delightful, Delicious Dumplings, available at
http://www.history.com/news/hungry-history/delightful-delicious-dumplings (last visited Feb. 6, 2017).
95
Wei, Clarissa, Business Insider, An Illustrated Guide to the Complete History of Sushi, available at
http://www.businessinsider.com/the-complete-history-of-sushi-2015-2 (last visited Feb. 6, 2017).

100

Barksdale, History.com, Hamburger Helpers: The History of America’s Favorite Sandwich, available at
http://www.history.com/news/hungry-history/hamburger-helpers-the-history-of-americas-favorite-sandwich
(last visited Feb. 6, 2017).
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 ول نعّل حىت الن مىت بد أأت ممارسة فرقعة اذلرة105. الفشار عبارة عن ذرة مفرقعة ابحلرارة لتوس يع نواة البذرة:الفشار
 ومل نكتشف بعد طريقة انتشار معلية فرقعة اذلرة106.ولكن ثبتت ا ألدةل أأهنا اكنت جزء ًا من ثقافة شعب ا ألزتك لقرون عدة
 و أأصبح الفشار الوجبة107.يف العامل ولكن بد أأ اإنتاج الفشار ابمجلةل يف الولايت املتحدة حبلو ل منتصف القرن القامن عرش
108
.الرئيس ية يف دور العرض
 و أأساليب الباربيكيو ا ألربعة يه109. الباربيكيو هو طريقة شواء بطيئة للحّل املت َّبل منترشة يف الولايت املتحدة:الباربيكيو
 واكنساس سييت،)واكرولينا الشاملية (حلم اخلزنير بصلصة من اخلل،)ممفيس (حلم اخلزنير اخمللوع بصلصة من الطامطم
 وللبدلان ا ألخرى مثل كوراي110.) عىل حفم املسكيت: املشو: وتكساس (اللحم البقر،)(الضلوع املتبةل ابلتدليك قبل الطهو
111
.وا ألرجنتني أأسلوب ابربيكيو خاص هبا
تصفيف الشعر وتزيني اجلسد

.5

 و أأو ل تصوير للمجدلت112. اجملدلت يه ضفائر شعر تش به احلبا ل ميكن احلصو ل علهيا بتلبيد الشعر أأو جتديهل:اجملدلت
ِّ 113. يف أأقدم الكتب املقدسة الهندوس ية.م. ق2500 يعود اإىل عام
ووثقت تصفيفة الشعر يف احلضارات القدمية ملرص و أأفريقيا
 ولعل أأو ل115. واس ُتخدمت اجملدلت يف ثقافات متنوعة للتعب ر عن معتقدات دينية وروحانية وس ياس ية114.واليوانن والهند
 ومع ازدهار شعبية موس يقى الريغي يف س بعينيات116.ما يتبادر اإىل اذلهن الصةل بني اجملدلت وحركة الراس تافارية ادلينية
117
. عزز بوب ماريل تكل الصةل وسامه يف أأن تصبح اجملدلت موضة شعبية،القرن املايض
105

Geiling, Natasha, Smithsonian.com, Why Do We Eat Popcorn at the Movies?, available at
http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/why-do-we-eat-popcorn-at-the-movies-475063/
(last visited Feb. 6, 2017).
106
Cole, Adam, NPR’s Morning Edition, available at
http://www.npr.org/sections/thesalt/2014/02/27/283307934/popcorn-common-snack-helped-to-build-empires
(last visited Feb. 16, 2017).
107
Random History, A History of Popcorn from Native Domestication through the Rise of Redenbacher, available at
http://www.randomhistory.com/popcorn-history.html (last visited Feb. 6, 2017).
108
Geiling, Natasha, Smithsonian.com, Why Do We Eat Popcorn at the Movies?, available at
http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/why-do-we-eat-popcorn-at-the-movies-475063/
(last visited Feb. 6, 2017).
109
Suddath, Claire, Time, A Brief History of Barbecue, available at http://time.com/3957444/barbecue/
(last visited Feb. 6, 2017).
112
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Pearson, Hugh, The Baltimore Sun, The Amusement and Frustration of Dreadlocks, available at
http://articles.baltimoresun.com/1991-02-10/news/1991041063_1_wear-dreadlocks-wear-their-hair-black-people-hair
(last visited Feb. 6, 2017).
114

. مكرر113

Chibelushi, Wedaeli, Independent, I Wasn’t Surprised by the US Dreadlocks Row, available at
http://www.independent.co.uk/voices/i-wasnt-surprised-by-the-us-dreadlocks-row-white-people-never-think-they-areguilty-of-cultural-a6964906.html (last visited Feb. 6, 2017).
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.114  انظر احلاش ية116
Gabbara, Princess, Ebony, The History of Dreadlocks, available at http://www.ebony.com/style/historydreadlocks#axzz4XxmwBTHN (last visited Feb. 6, 2017).
117
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 ويرجع أأو ل دليل عىل الومش اإىل حنو118. الومش (التاتو) هو وضع عالمة عىل اجلسد ابس تخدام حَّب دامئ أأو مؤقت:الومش
 ودخلت لكمة "التاتو" البولينزيية ا ألصل اإىل أأورواب عىل لسان املس تكشف جميس كوك عندما عاد يف119. عام5200
 وللوشوم أأغراض عديدة مهنا حتديد الهوية والتجميل والانامتء120. من رحلته ا ألوىل اإىل اتهييت ونيوزيلندا1769 عام
 دل ًةل عىل النسب، أأو التا موكو، تُس تخدم الوشوم عىل الوجه،: ودلى شعب املاور121.الاجامتعي والققايف وحىت املعاقبة
 وقد هتدف الوشوم123. واس تخدم ا ألمريكيون ا ألصليون الوشوم دل ًةل عىل قبائلهم122.أأو الطبقة الاجامتعية أأو املاكنة يف القبيةل
املعارصة اإىل حتديد الانامتء اإىل مجموعة معينة مثل كتيبة أأو وحدة عسكرية؛ وشاعت تكل املامرسة يف صفوف اجليشني
124
.ا ألمرييك والَّبيطاين

 املوس يقي والصويت: أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد.جمي
معلومات أأساس ية
 اكنت أأغاين الفوللكور وغ رها من ا ألنواع املوس يقية اليت تندرج يف اإطار ما يعرفه مرشوع املواد بأأنه،حىت القرن العرشين
. أأما اليوم فهيي مثبتة يف تسجيالت. موس يقي وصويت تتوارث شفهي ًا:أأشاك ل تعب ر ثقايف تقليد
:أأمثةل
 أأو ا ألغاين القصصية الشعبية الاسكتلندية – يه أأغاين شعبية يف- : التقليد: البالد الاسكتلند::البالد الاسكتلند
 ولعل أأشهرها أأغنية "برابرا أألني" اليت أأدت اإىل نسخ ل حرص125.اإسكتلندا وإانلكرتا و أأيرلندا دخلت ا ألمريكتني شفهي ًا ولفظي ًا
126
.لها يف مجيع أأحناء العامل ا ألنغلوسكسوين

118

Lineberry, Cate, Smithsonian.com, Tattoos: The Ancient and Mysterious History, available at
http://www.smithsonianmag.com/history/tattoos-144038580/ (last visited Feb. 7, 2017).

123

. مكرر119
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Indians.org, Native American Tattoos, available at http://www.indians.org/articles/native-american-tattoos.html
(last visited Feb. 7, 2017).
124
Van Geete, Staff Sgt. Stephanie, U.S. Army, Tattoos and the Army: A Long and Colorful Tradition, available at
https://www.army.mil/article/27582/Tattoos_and_the_Army__a_long_and_colorful_tradition
(last visited Feb. 7, 2017); Mullin, Gemma, The Daily Mail, Body Art of War: Army Lifts Ban on Hand and Neck
Tattoos after Struggling to Attract New Recruits, available at http://www.dailymail.co.uk/news/article-2777588/Bodyart-war-Army-lifts-ban-hand-neck-tattoos-struggling-attract-new-recruits.html (last visited Feb. 7, 2017).
125
Andersen, Flemming G., Otto Holapfel, and Thomas Pettit, The Ballad as Narrative: Studies in the Ballad
Traditions of England, Scotland, Germany and Denmark, (Odense University Press, 1982).
126
Sharp, Verity, BBC, Never Heard of Barbara Allen? The World’s Most Collected Ballad Has Been Around for 450
Years, available at http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5jBl5r50P0zKGJm5nLTpwpq/never-heard-of-barbaraallen-the-worlds-most-collected-ballad-has-been-around-for-450-years (last visited Feb. 7, 2017).
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اليود ل :اليود ل هو تقليد غنايئ ريفي قدمي يف أأورواب مبا يف ذكل سويرسا والمنسا وإاسكندينافيا 127.و أأصبح اليود ل ش ً
الك من
أأشاك ل الرتفيه الفوللكور :يف املسارح وقاعات املوس يقى ا ألوروبية يف ثالثينيات القرن القامن عرش قبل أأن ينترش اإىل بدلان
أأخرى ول س امي الولايت املتحدة وكندا 128.وميكن العقور عىل نوع موس يقي مشابه لليود ل السويرس :والمنساو :يف التقاليد
130
الس يوية 129وا ألفريقية.
ا ألزونتو :ا ألزونتو هو عبارة عن نوع من الرقص واملوس يقى ظهر يف غاان 131.واكتسب ا ألزونتو شعبية دولية بفضل
133
الفيديوهات املرفوعة عَّب الإنرتنت 132.واليوم دخل ا ألزونتو يف املوس يقى الشعبية الوطنية يف نيج راي مث ًال.
الاكليبسو :ظهر الاكليبسو يف ترينيداد وتوابغو يف الفرتة من أأوائل اإىل منتصف القرن العرشين قبل أأن ينترش ذكل ا ألسلوب
134
املوس يقي ا ألفريقي الاكرييب اإىل ابيق جزر ا ألنتيل الاكرييب وفزنويال ويؤثر يف تطور أأنواع موس يقية أأخرى يف الاكرييب.
الساك :موس يقى الساك جتمع بني عنارص من الاكليبسو و أأساليب موس يقية اكريبية أأخرى واجلاز والإيقاع والبلوز ا ألمرييك،
وظهرت يف جاماياك يف أأواخر امخلس ينيات والس تينيات من القرن املايض 135.واكتسبت موس يقى الساك شعبية يف اململكة
املتحدة والولايت املتحدة 136ويف بدلان أأوروبيا و أأسرتاليا والياابن وجنوب أأمرياك خال ل فرتة الس بعينيات اإىل التسعينيات من
138
القرن املايض 137.و أأثرت موس يقى الساك يف ظهور موس يقى الريغي يف جاماياك وثقافة الهيب هوب يف الولايت املتحدة.
موس يقى/ثقافة الهيب هوب :ملوس يقى الهيب هوب أأصو ل يف جاماياك ولكهنا تطورت يف نيويورك اإابن س بعينيات القرن
املايض كجزء من ثقافة الهيب هوب ا ألمريكية اليت تقوم عىل أأربعة أأراكن يه الفن املريئ (زخرفة اجلدران) وادل :جيه،
140
والراب والَّبيك دانس 139.و أأثر الهيب هوب يف ا ألزايء واللغة وغ رهام من جوانب الققافة الشعبية الواسعة.

127

 128مكرر.
 129مكرر.

Platenga, Bart, The Guardian, High on a Hill . . . , available at
https://www.theguardian.com/music/2006/sep/22/worldmusic (last visited Feb. 7, 2017).
130

New World Encyclopedia, Yodeling, available at
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Yodeling (last visited Feb. 7, 2017).
131
Mark, Monica, The Guardian, Ghana’s Azonto Craze Takes Over Dancefloors Across the World, available at
https://www.theguardian.com/world/2012/sep/03/ghana-azonto-dance-craze-world (last visited Feb. 7, 2017).

 132مكرر.
 133مكرر.

134

New World Encyclopedia, Calypso Music, available at
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Calypso_music (last visited Feb. 7, 2017).
135
Selvin, Joel, SFGate, A Brief History of Ska, available at http://www.sfgate.com/entertainment/article/A-briefhistory-of-ska-3221107.php (last visited Feb. 7, 2017).

 136مكرر.

137

Cook, John, Bowling Green State University Libraries, Ska, available at
http://libguides.bgsu.edu/c.php?g=227204&p=1505986 (last visited Feb. 7, 2017).
138
Edmondson, Ph.D., Jacqueline, ed., Music in American Life: Encyclopedia of Songs, Styles, Stars, and Stories that
Shaped our Culture (ABC-CLIO 2013).
139
Laurence, Rebecca, BBC, 40 Years on from the Party Where Hip Hop Was Born, available at
http://www.bbc.com/culture/story/20130809-the-party-where-hip-hop-was-born (last visited Feb. 7, 2017).
140
Shah, Vikas, Thought Economics, The Role of Hip Hop in Culture, available at
https://thoughteconomics.com/the-role-of-hip-hop-in-culture/ (last visited Feb. 7, 2017).
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142

. ورمبا بعض التأأث ر املوس يقى لغرب أأفريقيا141 انبثقت موس يقى الزيديكو من ثقافة الكريو ل الفرنس ية يف لويزايان:الزيديكو
143
.) ومالعق وكامن ومثلث موس يقي و أأكورديونfrottoir( وي ُس تخدم عادة يف تكل املوس يقى لوح معدين

 الشفهيي واللفظي: أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد.دا ل
 الشفهيي واللفظي أأن تشمل املالمح وا ألساط ر والشعر وا ألحايج: ميكن ألشاك ل التعب ر الققايف التقليد،وفق ًا ملرشوع املواد
 ويعرض هذا اجلزء أأمثةل خمتلفة للحاكايت وا ألقاصيص وا ألساط ر اليت قد يعرفها بعض الناس بأأهنا.وغ رها من أأشاك ل الرسد
. شفهيي أأو لفظي:أأشاك ل تعب ر ثقايف تقليد
ا ألقاصيص واحلاكايت

.1

معلومات أأساس ية
ا ألقاصيص يه قصص قص رة تكون خشصياهتا خرافية مثل اجلنيات والسحرة والعفاريت وتدور أأحداهثا يف عصور أأسطورية
 ويرجع اترخي145.؛ وهتدف ا ألقصوصة اإىل الوعظ أأو تلقني درس مفيد للحياة144("اكن اي ما اكن") عوض ًا عن عرص اترُيي
148
 ويف الرشق ا ألوسط أأثناء العرص القدمي والعصور الوسطى147 ولها أأصو ل يف الققافة الهندية146ا ألقصوصة اإىل اليوانن القدمية
150
. وقد سامهت مسامهة جليةل يف تمنية الققافة ا ألفريقية ا ألمريكية149.وتُس تخدم أكدوات تعلمي هممة يف الققافات ا ألفريقية
:أأمثةل
 مجعها ا ألخوان جاكوب وولهامل غرمي من الرتاث الشفهيي ونُرشت ألو ل مرة يف أأملانيا يف أأوائل القرن:حاكايت ا ألخوين غرمي
152
." ومن أأشهر قصصها "هانسل وغريتل" و"سيندريال" و"امجليةل النامئة151. وترمجهتا بدلان عديدة يف العامل،التاسع عرش
141

Zydeco.org, History, available at http://www.zydeco.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17
(last visited Feb. 7, 2017).
142
Ancelet, Barry J., Folklife in Louisiana, Cajun and Zydeco Music Traditions, available at
http://www.louisianafolklife.org/LT/Articles_Essays/cajunzydeco.html (last visited Feb. 7, 2017).
143
Zydeco.org, History, available at http://www.zydeco.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17
(last visited Feb. 7, 2017).
144
Merriam-Webster Dictionary (2017).
146
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Classical Literature, Ancient Greece – Aesop – Fables, available at http://www.ancientliterature.com/greece_aesop_fables.html (last visited Feb. 7, 2017).
147
Olivelle, Patrick, Religions of South Asia, Talking Animals: Explorations in an Indian Literary Genre, available at
http://liberalarts.utexas.edu/_files/olivelle/2013a_Talking_Animals.pdf (last visited Feb. 7, 2017).
148
Bodleian Libraries, University of Oxford, Fables from East to West, available at
http://www.bodleian.ox.ac.uk/whatson/whats-on/online/crossing-borders/fables (last visited Feb. 3, 2017).
149
Anike Foundation, African Folktales, available at http://anikefoundation.org/index.php/african-folktales/ (last
visited Feb. 7, 2017).
150
Harris, Trudier, Freedom’s Story: Teaching African American Literature, The Trickster in African American
Literature, available at http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/freedom/1865-1917/essays/trickster.htm
(last visited Feb. 7, 2017).
151
Cavendish, Richard, HistoryToday, Fairy Tales, available at http://www.historytoday.com/richardcavendish/publication-grimm%E2%80%99s-fairy-tales (last visited Feb. 7, 2017).
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حاكايت اإيسوب :ترجع أأصولها اإىل اليوانن القدمية ،وانترشت يف العامل وتُرمجت يف بدلان عديدة 153.ومن أأشهر قصصها
154
"الإوزة والبيضة اذلهبية" و"فأأر املدينة وفأأر الريف" و"الغالم الراعي واذلئب".
كتاب أألف ليةل وليةل :ترجع أأصو ل تكل احلاكايت اإىل العصور القدمية والوسطى يف الرشق ا ألوسط وتوارثهتا ا ألجيا ل
وتُرمجت وكيِّفت يف مجيع أأحناء العامل 155.ومن أأشهرها "حاكية الس ندابد البحر ":و"عيل اباب وا ألربعون لص ًا" و"عالء
156
ادلين".
.2

ا ألساط ر

معلومات أأساس ية
خالف ًا للحاكايت وا ألقاصيص ،فاإن ا ألساط ر رواايت تقليدية تمتحور حو ل خشصيات اترُيية و أأحداث فعلية .ومع انتشار
ا ألسطورة ،تدخل الشخصية ا ألسطورية يف عامل احلاكايت والبالد وا ألفالم اليت ِّ
جتمل عادة احلقائق التارُيية.
أأمثةل:
اباب نويل :ترجع أأصو ل تكل الشخصية ا ألسطورية يف الققافة املس يحية الغربية اإىل القديس نيقولس وهو أأسقف ُودل يف تركيا
احلالية يف عام 280م تقريب ًا و أأصبح شفيع ا ألطفا ل 157.وقد تأأثرت خشصيات اباب نويل والقديس نيقولس و أأبو عيد امليالد
بتقاليد وثنية ودينية يف أأورواب مبا يف ذكل ثقافة الفوللكور الَّبيطانية والهولندية وا ألملانية 158.وإان قومية ساما (الالبيون)،
اليت تسكن أأقىص شام ل الرنوجي والسويد وفنلندا ويرعون الرنة ،قد أأثرت تأأث ر ًا غ ر مبارش يف ا ألسطورة عندما ساعدوا يف
اإدخا ل رعي الرنة اإىل أألساك 159.وقد دخلت تقاليد رعي الالبيني اإىل أألساك عندما أأدخل مبرش رعاة لبيني وقطعاهنم هبدف
احلد من تناقص املوارد بسبب الإفراط يف صيد احليتان 160.مث معد اتجر من أألساك اإىل تروجي حلم الرنة بدي ًال غذائي ًا.
وربط أأسطورة القديس نيقولس ابلرنة مبساعدة متاجر  Macy’sعن طريق عروض ومواكب تظهر ابب نويل عىل ظهر
مزلقة جترها رنة 161.أأما الرنة رودولف ،فقد دخل ا ألسطورة بعد س نوات عديدة يف كتاب تلوين 162.وتظهر خشصية اباب نويل
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اليوم يف عدد ل حرص هل من املصنفات ا ألدبية واملوس يقية واملرئية والسيامنئية 163.وصور اباب نويل وزيه منترشان يف العديد
164
من التقاليد ا ألرسية واجملمتعية فض ًال عن الققافة التجارية والشعبية املعارصة يف مجيع أأحناء العامل.
بيغ فوت/الساسكواتش :ذو القدم الكب ر أأو بيغ فوت كام يُعرف يف الولايت املتحدة أأو الساسكواتش كام يُعرف يف كندا
والولايت املتحدة أأو الييت كام يُعرف يف جبا ل الهاميلاي هو اكئن أأسطور :مشعر تكوينه نصف اإنسان ونصف قرد ومييش
عىل قدمني وهو أأكَّب بكث ر من الإنسان والغوريال 165.وبناء عىل املشاهدات املزعومة ذلكل الاكئن الغامض ،يرحج أأن تكون
فكرة ذكل الاكئن ا ألسطور :مس متدة من القرد العمالق  Gigantopithecus blackiاذل :ترحج ا ألدةل أأنه انقرض منذ
ً 166
 300 000عام تقريبا.
الشخصيات ا ألسطورية ا ألمريكية :تزخر ثقافة الفوللكور ا ألمريكية بأأمثةل عديدة لشخصيات أأسطورية .ومن أأبرز تكل
الشخصيات دانييل بون (الرائد واملس تكشف واخلشَّ اب اذل :أأدت اإجنازاته عىل احلدود ا ألمريكية يف أأواخر القرن القامن
عرش و أأوائل القرن التاسع عرش اإىل أأن يصبح من أأوائل أأبطا ل الفوللكور يف الولايت املتحدة)؛ 167وجوين أأبلس يد (املمرض
الرائد اذل :أأدخل جشر التفاح اإىل الولايت الواقعة يف وسط وغرب الولايت املتحدة يف أأواخر القرن القامن عرش و أأوائل
القرن التاسع عرش)؛ 168وديفي كروكيت (اجلند :والس يايس وساكن احلدود اذل :أأصبح "مكل احلدود الَّبية" يف النصف
169
ا ألو ل من القرن التاسع عرش).

اثلقا .اخلامتة
الغرض من هذه الورقة هو امليض قدم ًا يف معل جلنة املعارف التقليدية بتحديد أأمثةل يف الولايت املتحدة وثقافات أأخرى
قد تدخل يف عداد أأشاك ل التعب ر الققايف التقليد .:وندعو أأعضاء أخرين اإىل التعليق عىل ا ألمثةل الواردة يف هذه الورقة
وحتديد أأمثةل أأخرى للمناقشة.
[هناية املرفق والوثيقة]
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