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الفن ال�صخري في موريتانيا: ت�صجيل جديد
�سيرين رم�سان

هو  جديد‘،  ت�شجيل  �لموريتاني:  �ل�شخري  ’�لفن 
لت�شجيل  جديدة  وتقنيات  �أ�شاليب  من  لال�شتفادة  محاولة 
و�لهدف  �إفريقيا.  غرب  �شمال  في  �ل�شخري  �لفن 
�لرئي�شي من هذ� �لكتاب ثالثة �أمور: لفت �لنتباه �إلى �لفن 
بالمقارنة  �هتماًما �شئياًل  لقي  �لذي  �لموريتاني  �ل�شخري 
�ل�شحر�ء  منطقة  من  �أخرى  �أجز�ء  من  �ل�شخري  بالفن 
بوجه  �لتركيز  مع  �لمتن  لهذ�  جديد  وت�شجيل  �لكبرى، 
خا�س على عدد من �لعنا�شر �لتي تم تجاهلها �أو حذفها، 
�لح�شول  �أجل  من  مختلفين  تف�شيريين  بتحليلين  و�لقيام 
على فهم �أف�شل للمتن �لم�شجل )كمثال من �لفن �ل�شخري 

�لموريتاني(.

من  هو  �لمنعم  عبد  �أحمد  عبا�س  حمدي  �لدكتور 
�لباحثين  قالئل  من  م�شر، وو�حد  في  �لبارزين  �لمفكرين 

�أن  بعد  وتطوره.  �ل�شخري  �لفن  تاريخ  في  �لمتخ�ش�شين 
�لفن  في  لندن  جامعة  من  �لدكتور�ه  درجة  على  ح�شل 
�لقيِّم  ن�شر عمله  ا على  �لموريتاني، كان حري�شً �ل�شخري 

و�لفريد من نوعه. 

هو  جديد"،  ت�شجيل  �لموريتاني:  �ل�شخري  "�لفن 
�لفن  لت�شجيل  جديدة  وتقنيات  �أ�شاليب  لتطبيق  محاولة 
�إفريقيا.  وينق�شم هذ� �لكتاب  �ل�شخري في �شمال غرب 

�إلى �شتة ف�شول على �لنحو �لتالي: 

لماذ�؟  �لموريتاني:  �ل�شخري  �لفن  �لأول:  �لف�شل 
�أين؟ لماذ� وكيف؟

�ختار  لماذ�  �أق�شام:  �أربعة  �إلى  �لف�شل  هذ�  وينق�شم 
�ل�شحر�ء  وفي  �لكتاب؟  لهذ�  �لموريتاني  �ل�شخري  �لفن 
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385 �لعدد �لخام�س 

للفن  جديدة  مو�قع  يلتم�س  �أن  �لموؤلف  قرر  �لموريتانية، 
�ل�شخري. وما �لذي يتم ت�شجيله؟ وكيف تمت ت�شجيالت 

�لفن �ل�شخري �لموريتاني؟

�لف�شل �لثاني: ��شتعر��س نقدي للبحوث �ل�شابقة 

و�إذ� قارنَّا �لعمل في  �لفن �ل�شخري �لموريتاني باأجز�ء 
�أخرى من منطقة �ل�شحر�ء �لكبرى، يمكننا �أن ن�شتنتج �أن 
�لنزر �لي�شير من �لبحوث قد �أُجري في هذ� �لجزء �لغربي 
من  عدد  قدم  فقد  هذ�،  من  �لرغم  وعلى  �ل�شحر�ء.  من 

�لباحثين م�شاهماٍت هامًة لبحث �لمتن �لموريتاني. 

�لحيو�نات  �إلى دليل لتحديد  �لحاجة  �لثالث:  �لف�شل 
وم�شاكل �أخرى ذ�ت �شلة  

�لموؤ�شر�ت  �لأدنى لعدد من  �لحد  �لف�شل  يناق�س هذ� 
�لحيو�ني.  للتمثيل  �إيجابي  تحديد  لقتر�ح  �لمطلوبة 
و�شت�شتند هذه �لمناق�شة �إلى معرفة علم �لحيو�ن. و�شاأذكر 
تمثيل  ت�شنيف  في  تحدث  قد  �لتي  �لم�شاكل  �أهم  ا  �أي�شً

�لحيو�ن. 

�لموؤلف  �إليه  يحتاج  ما  فاإن  هذه،  �لنظر  وجهة  من 
توفر  �لتي  �لتفا�شيل  �أو  فيها  مر�ء  ل  �لتي  �لأجز�ء  تحديد 
له �أو لها �أ�شا�ًشا متيًنا للتحديد �لإيجابي. وبالتالي، يتطلب 
قيد  �لحيو�نات  لتمثيل  �لمحددة  �لحيو�ن  خ�شائ�س  عزو 
لتوجيه  �لحيو�ن؛  بعلم  �لمعرفة  من  كبيًر�  تر�كًما  �لدر��شة 
�لباحث في تحقيق هذ� �لهدف )�أي تحديد ما ل يقل عن 
�لحد �لأدنى لعدد من �لموؤ�شر�ت �لالزمة لتحديد �لُهوية(.

�شمال  في  لالأعمال  ت�شجيلي  و�شف  �لر�بع:  �لف�شل 
عطار -- �أدر�ر �لموريتانية 

�لتي  للنقو�س  و�شًفا  �لموؤلف  يعطي  �لف�شل،  هذ�  في 
�لأول.  �لف�شل  في  �لمذكورة  �لمو�قع  كل  في  عليها  عثر 
لتحليالت  �أ�شا�ًشا  باعتبارها  �لأو�شاف  هذه  و�شتخدم 

مف�شلة تف�شيرية في �لف�شول �لتالية. 

�لنقو�س  من  �لنتقال  هو  �لو�شف  هذ�  من  و�لهدف 
�لنقو�س، مع مر�عاة �لأ�شاليب  �لمنف�شلة لمجموعات من 

فيها  ت�شتخدم  �لتي  و�لطريقة  �لم�شتخدمة  و�لتقنيات 
�لأ�شكال،  في  �لنظر  ا  �أي�شً و�شيتم  للنق�س.  �ل�شخور 
و�لنقو�س  �ل�شد�أ  طبقات  بين  و�لعالقات  و�لتر�كيب، 

وحالت �لتر�كب.

و�لبيئات  �ل�شمالية  عطار  نقو�س  �لخام�س:  �لف�شل 
�ل�شحر�وية �ل�شابقة 

�لعالقة  ب�شاأن  متكاملة  ق�شايا  �أربع  �لف�شل  يناق�س هذ� 
في  �ل�شابقة  و�لبيئات  �ل�شخري  �لفن  بين  �لمحتملة 
�ل�شحر�ء. وتتعلق �لق�شية �لأولى ب�شحة �لفن �ل�شخري في 
�إعادة بناء بيئات �لما�شي.  وت�شتند �لق�شية �لثانية �إلى مناق�شة 
في  �لأولى  �لآثار  علم  في  �ل�شخري  �لفن  ��شتخد�م  كيفية 
وتمثل  �لبيئية.  �لتغير�ت  لتوثيق  �لكبرى؛  �ل�شحر�ء  منطقة 
�لق�شية �لثالثة نقًد� لهذ� �ل�شتخد�م من �لفن �ل�شخري من 
خالل �إظهار كيف �أن هذ� �لنوع من �لتف�شير مرهون بتغيير 
�لبيانات �لأثرية، ويمكن �أن يوؤدي �إلى مناق�شات في دو�ئر 
مغلقة، وكيف �أ�شبحت  �إعادة �لإعمار �لبيئية في �ل�شحر�ء 
�لر�بعة  �لق�شية  وتن�شّب  تطوًر�.  �أكثر  �لهولو�شين  خالل 

و�لأخيرة على  �لنظر في جدوى بيانات �لنموذج �لبيئية. 

�لف�شل �ل�شاد�س: نقو�س عطار �ل�شمالية: مقاربة ثقافية 
تاريخية 

هذ� �لف�شل، �لذي يتعامل مع هذه �لنقو�س من منظور 
على  �لجو�ب  لإعطاء  �أولية  محاولة  هو  تاريخي،  ثقافي 
هذ� �لت�شاوؤل، ولو�شع �لعمل �لم�شجل �شمن �شياق ثقافي 

تاريخي. 

�لف�شل �ل�شابع: �لنتائج و�لتوقعات

"�لت�شجيل  �لتي قدمها  ي�شف هذ� �لف�شل �لإ�شهامات 
�لنتائج  ويلخ�س  �لموريتاني،  �ل�شخري  للفن  �لجديد" 
عطار:  في  �ل�شخري  �لفن  )ت�شمينات   للعمل  �لرئي�شية 
�لمقاربات  يحدد  كما  �لثقافية(.  وتد�عياته  تو�ريخه 
�لتف�شيرية في مقابل �لأخرى "�ل�شامانية" منها. كما يناق�س 
هذ� �لف�شل، في �لنهاية، �لتوجهات �لم�شتقبلية �لتي �أعتقد 
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�أن در��شات �لفنون �ل�شخرية في �شمال موريتانيا )در��شات 
ّي فيها. �لفن �ل�شخري �لبربري( تحتاج �إلى �لُم�شِ

�لأعمال  �أن  �إظهار  في  �لكاتب  نجح  فقد  و�أخيًر�،  
من  مجموعات  بل  معزولة  �أرقاًما  لي�شت  لت  �ُشجِّ كما 

�ل�شخري  �لفن  تقديم  وكذلك  �لمتر�بطة،  �ل�شخ�شيات 
من  �لنوع  لهذ�  �لهام  �لدور  و�إظهار  للقر�ء،  �لموريتاني 
�لمو�د �لأثرية في در��شة تاريخ �لمنطقة قبل ظهور �شجالت 

مكتوبة.


