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 الملخص

هوٌتنا الحالٌة تعكس حاضرنا ومستمبلنا، هذا ما ٌجعلنا شامخٌن معتزٌن بها فً أي محفل دولً، فما هً إال نتاج تراثنا 

 وإرثنا الحضاري الغنً بما فٌه من ثراء فكري وشعبً ومادي.

أكرمنا بحضارة غنٌة ضاربة جذورها فً عمك التارٌخ، ولم تإثر هذه الحضارة على مستمبلنا فحسب؛ بل  إن هللا تعالى 

أًٌضا على مستمبل البشرٌة جمعاء؛ إذ أن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة أمست من أهم دول العالم وأكثرها تؤثًٌرا من 

م والمحبة واإلنسانٌة، وأصبحت إحدى منابر نشر الثمافة والعلم ناحٌة االلتصاد والسٌاحٌة بل وأًٌضا فً  نشر ثمافة السال

إلى كل أصماع األرض
(1)

. 

من خالل تسخٌر الجهات  ٌكمن فً كٌفٌة ابتكار منظومة الوحدة الثقافٌة لحماٌة هوٌتنا الفنٌةفً هذا البحث  والسؤال

 المعنٌة بالتعلٌم والثمافة لحماٌة التراث وتؤكٌد هوٌته لٌعود نفعه على المجتمع.

 موضوع البحث :

تجدٌد العمل المشترن بٌن المإسسات الحكومٌة ومإسسات المجتمع المدنً للعمل المشترن على بناء هٌكل هام ٌتحمل 

 نٌة لتظهر هوٌتنا بؤجمل صورة كما عهدناها دوًما.مسإولٌة حماٌة التراث ونشر رسالتنا اإلنسا

 محاور البحث : 

 ٌحتوي البحث على ثالثة محاور وهً : 

 : أهمٌة العمل على ابتكار منظومة وحدة ثمافٌة .المحور األول

 : تجدٌد العمل المشترن لبناء هٌكل لحماٌة ونشر التراث .  المحور الثانً

 :  استراتٌجٌة اإلمارات فً إبراز تراثها واستحضار ماضٌها وحماٌة موروثها الثمافً. المحور الثالث

 أهمٌة البحث : 

استراتٌجٌة اإلمارات فً حفظ التراث المادي والثمافً لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة وإشران المجتمع فً هذه 

 ٌف األبناء بهذا الموروث المادي والثمافً . االستراتٌجٌة ، وغرس لٌم األصالة فً الحٌاة االجتماعٌة، وتعر

 الكلمات المفتاحٌة:

 .الهوٌة الفنٌة، التراث، المنظمات الثمافٌة
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Abstract: 

Our identity reflects our present and our future. This is what makes us proud and proud of it in 

any international forum. It is nothing but the product of our heritage and our rich cultural 

heritage, including the illumination of intellectual, popular and material wealth. 

Unnamed: A group of friends of a new origin; It is also about the future of humanity. As the 

United Arab Emirates has become from South America. 

The question in this research lies in how to devise the concept of cultural unity to protect 

society from the tourism community through education and heritage culture, its identity so 

that it can benefit the community. 

Research topic: 

Renewal of joint work between civil society institutions Joint community joint civil society 

participating in joint work on civil society society. 

Research axes: 

It contains three axes, namely: 

The first axis: the importance of working on creating a system of cultural unity. 

The second axis: renewing the joint work to build a structure to protect the heritage. 

The third axis: the UAE's strategy to highlight and evoke its past and protect its cultural 

heritage. 

research importance: 

The position of the UAE in preserving the tangible heritage and the state of the United Arab 

Emirates and the participation in this strategy, and instilling the values of authenticity in social 

life, and the race of children in this heritage and culture. 

Keywords: 
Cultural organizations, heritage, artistic identity. 

 تمهٌد : 

إن الناظر فً خلك هللا تعالى، والمتؤمل فً ملكه العظٌم، ٌرى العجب العجاب، ففً العام أربعة فصول مبهجة، وتعالب 

البحار وسموط اللٌل والنهار واختالف األولات فً الٌوم واللٌلة ، بٌن سحر وأصٌل وشروق وغروب، ثم تؤمل فً موج 

حبات األمطار فسبح بحمده الكبٌر المتعال ، واستمع إلى تغرٌد الطٌور وهدٌر األنهار وخرٌر الماء، فاسجد هلل العزٌز 

 الحكٌم، واشكره سبحانه على تلن اآلالء، وكن من الساجدٌن وال تكن من الجاحدٌن.

جدان  بالشعر واألدبٌات، وانظر إلى جمال األفكار ورلائك ثم انظر إلى إبداع ٌد اإلنسان فً البناء واإلعمار ، وجمال الو

 المعانً ودلائك األلفاظ . 

فالحضارة اإلنسانٌة تزخر بإرث عظٌم من الفنون الرائعة، من عمارة إنسانٌة كاألهرامات وسور الصٌن العظٌم، ولطع 

 . (2)أن ٌحاكٌها رمزٌة منحوتة، ولوحات فنٌة مرسومة، ومعلمات شعرٌة ٌعجز إنسان العصر الحاضر

إن هذا اإلرث الفنً جدٌر بؤن ٌوحد العالم حول مائد الفن وٌجمعه على الثمافة اإلنسانٌة، ومع هذا ال مانع من رسم الهوٌة 

التراثٌة لكل بلد، وتباهٌه بحضارته الفنٌة والثمافٌة الضاربة فً المدم، فالفن والثمافة والوجدانٌات أرلى ما وصلت إلٌه 

 مشوارها نحو الكمال اإلنسانً .البشرٌة فً 

ال ٌمكن أن تعٌش البشرٌة جافة من المشاعر واألحاسٌس ، ال تفرق بٌن الجمٌل والمبٌح ، وال تتذوق بٌت الشعر ، وال تهفو 

 للمنظر الخالب ، وال تطرب بسماع اللحن ، وال تحن لذكرٌات الماضً الجمٌل.
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عمارة األرض وإظهار زٌنتها التً أودعها هللا تعالى فً مكنونها  إن من أسمى الغاٌات التً خلك اإلنسان لتحمٌمها

وخواصها ، فعمارة األرض ال تكتمل إال باإلبهاج واإلتمان وجمال ، ولهذا ٌمول هللا تعالى فً كتابه العزٌز فً لصة 

  مح  مججح  حج   يث  ىث        مث  جث  ىتيت   مت  خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب     حب  جب   يئچ سلٌمان: 

 [ .  44] النمل :  چ  جض  مص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ         حخ  جخ

ال بد من تماسم الوظائف للوصول إلى الغاٌات التً تإدي إلى استمرارٌة العمل المشترن بٌن كافة الجهات لخدمة التراث 

 الحضاري وهوٌته الفنٌة من خالل بذل الجهد مع كافة أهل االختصاص كل فً علمه وفنه.

 أهمٌة العمل على ابتكار منظومة الوحدة الثمافٌة المحور األول :  

إن حماٌة الموروث المادي والثمافً من خالل الجهات المعنٌة بالتراث والثمافة والتربٌة والتعلٌم ومإسسات السٌاحة 

لموروثة، وغٌرها وتؤكٌد هوٌته الفنٌة لٌعود نفعه على المجتمع بكافة أطٌافه ومختلف فئاته؛ حٌث تبرز من خالله المٌم ا

 والبٌئة التً عاش فٌها بناة النهضة فٌعرف لدرهم وتكبر فً األعٌن مكانتهم، وٌؤخذ بمٌمهم من بعدهم.  

هو ذلن الجسر المتٌن الذي ٌصل ماضٌنا وحاضرنا وٌمتد بثبات ورسوخ لٌمودنا إلى ما نحن علٌه فً مستمبلنا  التراث

تربطنا به وتربطه بنا على أساس من المحبة واإلنسانٌة التً زرعها هللا فً لٌكون هوٌتنا الفنٌة والثمافٌة لنمدمها للعالم ف

 .للوبنا لتغذي وجودنا وتمنحنا المدرة لبناء حضارة تموم علٌها الدول والمجتمعات

تارٌخً ومما ال شن فٌه أن تكوٌن الهوٌة الفنٌة لدولة ما ٌبدأ من مإسساتها ومنظوماتها الثمافٌة فً إبراز جمالٌات التراث ال

 .الفكري والعمرانً على حد سواء

 المحور الثانً : تجدٌد العمل المشترك بٌن المؤسسات الحكومٌة ومؤسسات المجتمع المدنً: 

ال خالف على أن غرس التراث فً نفوس األوالد، وسلوكٌات المجتمع،  فكر الرواد ومسإولٌة الجمٌع كل حسب مولعه، 

فللتراث حضور فً مناهج مدارسنا، ومضامٌن كتبنا، تهتم بإبرازه مهرجاناتنا وفعالٌاتنا، وتمدم إلبداعاته الجوائز المجزٌة، 

  وٌحصل المشتغلٌن به على التمدٌر الالئك.

ومما ال شن فٌه أن تكوٌن الهوٌة الفنٌة لدولة ما ٌبدأ من مإسساتها ومنظوماتها الثمافٌة فً إبراز جمالٌات التراث التارٌخً 

 .الفكري والعمرانً على حد سواء

لم تتوانى عن بذل الجهود فً سبٌل إحٌاء التراث وتمدٌم هوٌة فنٌة فرٌدة للعالم أجمع تصور إنسانٌة الشعب  والدولة

 اإلماراتً وحكمة لادتها وسعٌهم لنشر السالم والثمافة والتراث اإلماراتً األصٌل.

لمد نجحت دولة اإلمارات فً تحمٌك أهدافها التراثٌة  بالحفاظ على التراث اإلماراتً، وربطه بالهوٌة الوطنٌة، وتعزٌز 

لٌمة التراث وتارٌخ اإلمارات فً نفوس األجٌال معانً االنتماء للدٌن، بالتكامل مع مناهج التعلٌم التً تسعى إلى غرس 

الجدٌدة، وذلن من أجل الحفاظ على الموروث الشعبً ، وفً الولت ذاته التمسن بإرث األلدمٌن، والكٌفٌة التً كان ٌعٌش 

بها أجدادنا، وأشكال الحرف بحرٌة والحرف النسائٌة واألكالت الشعبٌة وكٌف استطاع أجدادنا التعامل بمهارة مع 

المكونات البسٌطة للحٌاة المحٌطة بهم، وال ننسى المرأة الذي كان لها دور كبٌر فً المجتمع المدٌم وكانت تموم بالعدٌد من 

الحرف الرئٌسٌة وتنتج أدوات ٌستخدمها الجمٌع فً حٌاتهم الٌومٌة، وكانت تستطٌع المواءمة بكفاءة عالٌة بٌن هذه المهام 

مسإولة عن كل ما ٌتعلك ببٌتها خاصة فً زمن كانت الموارد فٌه للٌلة، ولم تكن هنان  وواجباتها المنزلٌة، كربة أسرة

أجهزة منزلٌة تساعد ربات البٌوت فً تؤدٌة مهام المنزل مثلما نرى هذه األٌام، وهو ما ٌظهر للجمٌع كٌف كانت نساء 

 جتمع اإلماراتً .اإلمارات لدٌما ٌممن بدورهن على أكمل وجه وكان لهن دور كبٌر فً مسٌرة الم
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ً إلى إشاعة التمسن بكافة أشكال الهوٌة اإلماراتٌة من لباس وطنً ولهجة محلٌة نعتز بها وبمفرداتها  وهً تسعى دائما

الجمٌلة، وكذلن نغرس فٌهم المٌم والعادات والتمالٌد التً نشؤ علٌها األلدمون وحملت كل معانً االحترام وتمدٌر الغٌر 

  .سواء بالكلمة أو بالفعل كما تعودنا من آبائنا الذٌن ورثوا هذه الخصال الحمٌدة من السابمٌنوتمدٌم الخٌر للجمٌع 

 المحور الثالث:  استراتٌجٌة اإلمارات فً إبراز تراثها واستحضار ماضٌها وحماٌة موروثها الثمافً

والثمافً وإظهار هوٌتها الفنٌة من  إن استراتٌجٌة اإلمارات فً إبراز تراثها واستحضار ماضٌها وحماٌة موروثها المادي

خالل مإسساتها وكل أفرادها من الممة إلى الماعدة، وذلن لما تذخر هذه الدولة من تراث غائر فً التارٌخ ٌستحك تجسٌده 

 وإدراج لٌمه وفنونه فً مسٌرة الدولة نحو المستمبل.

 الفعالٌات الثمافٌة والمهرجانات : 

الفعالٌات الثمافٌة التً تنظمها عدة جهات مثل: نادي تراث اإلمارات الذي ٌُعنى بتنظٌم سبالات تمٌم الدولة العدٌد من 

الموارب الشراعٌة، وسبالات التجدٌف فً المراكب الطوٌلة، وسبالات الهجن، وكلها تعبر عن االهتمام بالتراث اإلماراتً 

 .وثمافته التً توارثتها األجٌال

: الذي ٌحتفل بالتراث ًمهرجان قصر الحصن فً أبو ظب

الثمافً غٌر المادي األصٌل لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة من 

خالل مشاركة الممتنٌات الحرفٌة الٌدوٌة التراثٌة الخاصة من 

منسوجات وفنون طهً وزٌنة وعطور وحرف بحرٌة 

 .(3)وفخار

: وهو المعرض معرض أبو ظبً الدولً للصٌد والفروسٌة

مخصص للصٌد والفروسٌة والرٌاضات الرٌاضً الوحٌد ال

الخارجٌة فً المنطمة، الذي ٌعرض أفضل ما ٌمكن أن تمدمه 

 التجارة، وٌتعزز بالدور الرٌادي ألبو ظبً فً حفظ التراث.

كما تعمل المهرجانات مثل مهرجان لصر الحصن فً 

أبوظبً، والمهرجان الوطنً للحرف والصناعات التملٌدٌة فً 

َطب، ومعرض أبوظبً الدولً العٌن ، ومهرجان لٌو ا للرُّ

للصٌد والفروسٌة على صون الثمافة التملٌدٌة لالعتزاز بالحٌاة 

 .التً عاشها األجداد واآلباء وصوالً إلى الحٌاة المتطورة

"بنٌالً الشارلة" الذي تنظمه مإسسة الشارلة للفنون مرة كل عامٌن، وهً  1993وتستضٌف إمارة الشارلة منذ عام 

ة تعمل على مد جسور التبادل الثمافً بٌن الفنانٌن، والمعاهد، احتفالٌ

 .والمنظمات المعنٌة بالفن على المستوى المحلً واإلللٌمً، والعالمً

 القرى التراثٌة : 

وهً تهدف إلى استعراض الحٌاة التملٌدٌة فً دولة اإلمارات 

بصورة نابضة، والتعرٌف بالعادات والتمالٌد، والمهن والحرف 

لرٌة التراث فً أبوظبً،  :لٌة، وأنماط الحٌاة ، ومن أبرزهاالمح

 .  (4)لرٌة التراث الثمافٌة فً العٌن 
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 العناٌة بالمتاحف الوطنٌة : 

ٌوجد لدى الدولة العدٌد من المتاحف التً تبرز تارٌخها وممتنٌاتها األثرٌة، وتمتلن أبوظبً سلسلة من المتاحف ذات 

، والذي ٌعرض أعمال فنٌة ذات داللة ثمافٌة، تمتد من  متحف اللوفر أبوظبً السعدٌات، مثلالمستوى العالمً على جزٌرة 

 ( . 5) حمبة ما لبل التارٌخ إلى الولت الحاضر

األسلحة، وٌشمل متحف دبً فً حصن الفهٌدي، معروضات من 

واألزٌاء التملٌدٌة، واآلالت الموسٌمٌة، وتحتوي ساحته على 

نماذج من أكواخ العرٌش، والموارب الخشبٌة المعروفة فً 

التراث اإلماراتً. وٌوجد لسم تحت األرض ٌحتوي على نماذج 

شبه حمٌمٌة لسوق لدٌمة، ومدرسة لرآن، ومنزل عربً تملٌدي، 

اء فً اللٌل ٌُظهر الحٌاة وواحة. باإلضافة إلى مجسم للصحر

البرٌة المحلٌة، وغرفة منفصلة لعروض نابضة بالحٌاة تصور 

 .الغوص الستخراج اللإلإ والصٌد

أما متحف الشارلة اإلسالمً ، فٌحفل بآالف المطع من الحضارة اإلسالمٌة، وٌتسنى للزائر التعرف على تفاصٌل مهمة من 

 .والثمافة اإلسالمٌة، والتمتع بجمال الفنون التارٌخ اإلسالمً، والعلوم، واالكتشافات،

على إحٌاء تارٌخ دولة اإلمارات، وسٌخلد ذكرى مإسس الدولة، الشٌخ زاٌد بن سلطان آل  متحف زاٌد الوطنً وسٌعمل

 .ٌان، رحمه هللانه

خالل فً أبو ظبً، من الشواهد على حرص الدولة على التمسن بتراثها اإلسالمً، من  جامع الشٌخ زاٌد الكبٌر وٌعتبر

 .تشٌٌد هذا الصرح الحضاري الجدٌد الذي ٌعكس أبرع فنون الهندسة اإلسالمٌة المعمارٌة

ولد حرص المغفور له بإذن هللا الشٌخ زاٌد على رعاٌة التراث اإلماراتً منذ فجر االتحاد بحماٌة وصون التراث الشعبً 

عدٌد من المشارٌع الثمافٌة التً تصب فً عملٌة صون وذلن إٌمانًا منه بؤهمٌته فً الحفاظ على الهوٌة الوطنٌة، ونفذ ال

وحماٌة إرث اآلباء واألجداد، فؤمر بصٌانة وترمٌم الحصون والمالع التارٌخٌة فً إمارة أبوظبً كما افتتح متحف مدٌنة 

 العٌن.

على مكونات  كما حرص على متابعة األنشطة التراثٌة الشعبٌة كافة من شعر شعبً وفنون ورٌاضة وفروسٌة وذلن حفاظا

 الحٌاة اإلماراتٌة، واالهتمام بالتراث فً جمٌع أنحاء الدولة.

وشكلت لجنة فً مطلع السبعٌنات أوكل لها عملٌة جمع التراث وتدوٌنه وطبعه، إذ طبعت األشعار الشعبٌة فً دواوٌن 

العرب، وسخرت اإلمكانٌات  فاخرة الطباعة، وكونت فرق الفنون الشعبٌة وحظٌت بالدعم من المغفور له بإذن هللا حكٌم

المادٌة من أجل الحفاظ على الموروث لحماٌة الهوٌة اإلماراتٌة الفنٌة. وشهدت إمارة عجمان العدٌد من الزٌارات التً لام 

بها المغفور له بإذن هللا الشٌخ زاٌد، طٌب هللا ثراه، لبل وبعد مسٌرة االتحاد المباركة وعند كل زٌارة تحتفل اإلمارة 

لة مشروع تنموي وافتتاح صرح منها كافتتاح المعهد العلمً وممر استدٌوهات عجمان الخاصة، ومتحف عجمان بانطال

 والعدٌد من المشروعات التً تظل راسخة فً وجدان األهالً فً إمارة عجمان.

 

 

 

 

https://www.louvreabudhabi.ae/en/about-us/our-story
https://www.louvreabudhabi.ae/en/about-us/our-story
https://tcaabudhabi.ae/ar/what.we.do/culture/museums/zayed.national.museum.aspx
https://tcaabudhabi.ae/ar/what.we.do/culture/museums/zayed.national.museum.aspx
http://visitabudhabi.ae/ar/see.and.do/attractions.and.landmarks/iconic.landmarks/sheikh.zayed.grand.mosque.aspx
http://visitabudhabi.ae/ar/see.and.do/attractions.and.landmarks/iconic.landmarks/sheikh.zayed.grand.mosque.aspx
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كما تمثل الموسٌمى الشعبٌة والرلص جزءا من التراث 

'رلصة العصا' أحد الشعبً لدولة اإلمارات، تعد العٌالة أو 

أشكال الرلص الشعبً وهً رلصة االنتصار بعد الحرب، 

تإّدى هذه الرلصة فً كل المناسبات االجتماعٌة والوطنٌة، 

وتكون مصحوبة بالطبول وٌإدٌها صفان من الرالصٌن 

والذٌن ٌمفون بشكل متمابل فً صفوف متماربة، وٌرمز ذلن 

  .للوحدة والتعاون بٌن أبناء المبائل

ن الفنون اإلماراتٌة فن الوهابٌة أو الرمسه والذي انتشر فً إمارة رأس الخٌمة منذ المدم، وفً البٌئة الرٌفٌة والمرى وم 

الساحلٌة وبالتحدٌد المناطك التً تنتشر فٌها زراعة النخٌل. وهو عبارة عن غناء ورلص ٌشبه العٌاله وفٌها استعراض 

ركون فً صفٌن متمابلٌن متوازٌٌن وٌصل عدد المشاركٌن فً كل صف لمعانً الشجاعة والرجولة حٌث ٌصطف المشا

فٌها أكثر من عشرٌن رجال وتفصل بٌن الصفٌن مساحة ٌتحرن فٌها ضاربو آالت اإلٌماع والطبول المبارزون بالسٌوف 

 .ٌتهاومستعرضو األسلحة وٌتبادل الصفان الغناء بـ"شله" وهً بٌتان من الشعر ٌرددونها على التوالً حتى نها

وٌحوي هذا الفن ثالثة أنواع من الحركة؛ حركة المشاركٌن فً الصفٌن، وحركة ضاربً آالت اإلٌماع، ثم حركة  

 .المبارزٌن فً السٌوف واستعراض األسلحة

 الشعر النبطً

أو الشعر البدوي من أكثر صور األدب الشعبً ثراًء، وهو أحد مالمح الحٌاة فً شبه الجزٌرة العربٌة  النبطًالشعر  ٌعتبر

منذ المرن السادس عشر، وربما من لبل هذا التارٌخ بكثٌر. وفً عصور معٌنة، كان هذا النوع من الشعر ٌمثل السجل 

 .بً وشبه الجزٌرة العربٌة لبل تطورها فً العصر الحدٌثالوحٌد لألحداث التارٌخٌة والمعاصرة فً دول الخلٌج العر

 ( 6) .وٌتعامل الشعر النبطً مع موضوعات متنوعة كالفروسٌة، والفخر والثناء، والنصٌحة والحكمة، وغٌرها

أبرز رواد  وٌعد صاحب السمو الشٌخ دمحم بن راشد آل مكتوم، نائب رئٌس الدولة رئٌس مجلس الوزراء حاكم دبً من

اللغة اإلنجلٌزٌة بعنوان "لصائد من الصحراء" ، ولد تصدر دٌوان ألشعاره ب مإلفات شعرٌة عدٌدة ، وله الشعر النبطً

 .لوائم أكثر الكتب بٌعًا ألكثر من عامٌن

 ومن جدٌد أشعار سموه النبطٌة قصٌدة أسماها "كنوز"  ومن أبٌاتها  : 

 ٌا مـرحـبا ٌـا عـرٌب الـجد مـاحر طـار        وألحـــرار بـؤفـعـالها تـــدرن مـطـامـٌحها

 فـوق شـمس الـنهار     فــال تـنـزلـهـا مــــن الـعـلـٌا تـالوٌـحـهاوإذا تـعلت تـسامت 

 كـنـوز شــعـر وفـــً ٌـدٌـنـن مـفـاتٌحها     أهـدٌـتـنا م الـمـعـانً مــن لـجـوم غــزا

 

 (7)الحرف والصناعات التقلٌدٌة

تعد صناعة الفخار، والحٌاكة، والتطرٌز من نماذج الحرف 

التملٌدٌة فً دولة اإلمارات منذ المدم، وٌمثل السدو والصناعات 

أسلوب الحٌاكة اإلماراتً التملٌدي، وهو مصنف فً لائمة منظمة 

 .األمم المتحدة للتراث الثمافً غٌر المادي العالمً المهدد باالندثار
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الذي « المجلس»وباالنتمال إلى العادات والتمالٌد، ٌبرز  المجلس :

 ً من حٌاة اإلماراتٌٌن االجتماعٌة، وهو بمنزلة  ٌعدُّ جزءاً مهما

المنتدى الذي ٌجمع أفراد المجتمع لمنالشة المضاٌا المتنوعة 

  .والشإون الٌومٌة

 

 : (8)التراث اإلماراتً ٌدرج ضمن التراث الثقافً العالمً

لائمة باألماكن والعادات والعروض والِحرف الٌدوٌة المتؤّصلة فً 

 ألبوظبً وشعبها، والمعترف بها عالمٌاً.التراث الثمافً 

ً فً العناٌة بتراثها الثمافً غٌر المادي، وتسلٌط الضوء علٌه عالمٌاً، بوصفه إرثاً   ً ملهما لّدمت دولة اإلمارات نموذجا

ٌل ثمانٌة إنسانٌاً غنٌاً وزاخراً جدٌراً بالصون والحفظ لألجٌال المادمة،  ونجحت اإلمارات خالل السنوات الماضٌة فً تسج

عناصر على لائمة التراث الثمافً غٌر المادي للبشرٌة التً تعتمدها منظمة األمم المتحدة للتربٌة والثمافة والعلوم 

 .)الٌونٌسكو( شملت كالً من الصمارة، والسدو، والعٌالة، والرزفة، والتغرودة، والمهوة العربٌة والمجلس، والعازي

عادات والرٌاضات التراثٌة اإلماراتٌة التً تحولت إلى تراث عالمً معترف به من لبل من أبرز الفنون وال  الفن الشعبً:

الذي ٌعتبر من أكثر فنون األداء الشعبٌة انتشاراً فً الدولة، حٌث تُمام عروض العٌالة فً « العٌالة»فن « الٌونٌسكو»

  .حفالت الزفاف والمناسبات الوطنٌّة واالحتفاالت األخرى

من الفنون الشعبٌّة اإلماراتٌة التً تجمع بٌن الشعر والرلص باستخدام ِعِصً الخٌزران الرفٌعة، بٌنما « ةالرزف»وٌعد فن 

وٌتسم فن التغرودة باإلٌجاز  .اعتاد الناس فً الماضً على استخدام السٌوف والخناجر بدالً من الِعِصً فً أداء هذا الفن

ٌث ٌكمن أحد أهم األدوار التملٌدٌة لهذا الفن فً توثٌك التارٌخ والبساطة فهو ال ٌحتوي على أوزان شعرٌة صعبة، ح

 .(9)االجتماعً والثمافً للمنطمة، وٌستخدم الشعراء التغرودة للتعلٌك على المضاٌا االجتماعٌة

الفن من الفنون الشعبٌة اإلماراتٌة التً انضمت إلى لائمة التراث العالمً غٌر المادي، وٌعود أصل هذا « العازي»وٌعتبر 

 .إلى االحتفاالت بالنصر، حٌث كان ٌُلمى فً ساحة المعركة، ثم توارثته األجٌال عبر مئات السنٌن

دولة، من إدراج رٌاضة الصٌد بالصمور  11وفً إطار الرٌاضات التراثٌة، تمكنت اإلمارات، بالتعاون مع  الصٌد :

 .(10)لبشرٌة)الصمارة( فً المائمة التمثٌلٌّة للتراث الثمافً غٌر المادي ل

ضمن  2015ونجحت اإلمارات، بالتعاون مع عدد من الدول الشمٌمة، فً إدراج المهوة العربٌة عام   القهوة العربٌة :

المائمة التمثٌلٌة للتراث الثمافً غٌر المادي للبشرٌة، نظراً إلى األهمٌة الثمافٌة والتراثٌة التً تحظى بها المهوة العربٌة على 

 .(11)داً كبٌراً من الدول والشعوب العربٌةنطاق واسع ٌشمل عد

 مركز حمدان بن دمحم إلحٌاء التراث 

والماضً، بإنشاء  2013( فً السادس من أبرٌل لعام 1أصدر سمو الشٌخ حمدان بن دمحم بن راشد آل مكتوم لراره رلم )

حٌث ُعّد هذا التارٌخ نمطة تحول جذرٌة، لٌس فمط فً مسٌرة التراث اإلماراتً  (12)مركز حمدان بن دمحم إلحٌاء التراث

وحسب، وإنما فً اإلرث اإلنسانً ألنه وكما ٌتضح من اسم المركز، ٌتعدى مفهوم الجمع والتدوٌن التملٌدي للتراث إلى 

ما هو اعتزازهم بهوٌتهم اإلماراتٌة ، بث الروح فٌه من جدٌد لٌكون كائناً حاضراً فً حٌاة أبناء وطٍن ال ٌعتزون بشًء ك

ومنذ اللحظات األولى لوالدته، انطلك مركز حمدان بن دمحم إلحٌاء التراث فً إطار استراتٌجٌة مدروسة لرفع معدل الوعً 
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ٌة، المهنٌة، تجاه اإلرث اإلماراتً األصٌل محلٌاً وإللٌمٌاً وعالمٌاً، وبكافة تفرعاته: اإلنسانٌة، والثمافٌة، االجتماعٌة، اللغو

  .والرٌاضٌة وكل ذلن فً إطار موضوعً بعٌد عن المغالطات ومن مصادر موثولة تم التحري عنها وفماً للمعاٌٌر الدولٌة

 الجوائز والمبادرات : 

لم تكتف دولة اإلمارات باألنشطة والفعالٌات والجوانب العلمٌة بل تجاوزت ذلن وفً سبٌل الحفاظ على التراث اإلماراتً 

عالمً والهوٌة الوطنٌة والتمسن بمٌم دٌنها اإلسالمً الحنٌف فمد رصدت فً سبٌل ذلن العدٌد من الجوائز ومن أهمها وال

الجائزة الدولٌة للمرآن الكرٌم وجائزة الشارلة الدولٌة للتراث الثمافً، وجائزة الشٌخ زاٌد للكتاب وغٌرها من الجوائز 

 . (13)المحلٌة والعالمٌة 

 التوصٌات : 

 إن استراتٌجٌة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً الحفاظ على التراث المادي وغٌر المادي تمتضً : 

 توحٌد الجهود الخلٌجٌة والعربٌة للحفاظ على تراثنا الضارب فً التارٌخ والزاخر باألشكال. -

ٌنبغً علٌنا بناء مإسسات ووسائل إعالم متخصصة واستثمار وسائل التواصل االجتماعٌة للعمل على إحٌاء ونشر  -

 التراث وخاصة غٌر المادي لما فٌه من لٌم اجتماعٌة وعادات وتمالٌد رالٌة مستلهمة من دٌننا الحنٌف . 

ة تربط األجٌال المادمة بتراثها وتفخر به أمام شغل مساحات كبٌرة فً مإسسات التعلٌم والتربٌة والمإسسات الثمافٌ -

 األمم . 

 الخاتمة : 

التراث الثمافً والمادي واالجتماعً هو تارٌخ الشعوب الذي أمر هللا تعالى أن نتعرف علٌه ونحترمه ونستفٌد منه ، 

 والمإتمرات والندوات والفعالٌات جزء مكلل لجهود الدول والحكومات فً هذا المضمار . 

 ا بحاجة ماسة إلى إحٌاء تراثها بٌن أبنائها وشبابها وكافة أطٌاف المجتمع ومإسساته.وأمتن

 والحمد هلل رب العالمٌن . 

 المراجع 

. المعلمات العشر سٌرة وتارٌخاً . نجٌب الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب الموسوعة األثرٌة العالمٌة . نخبة من العلماء . 

 دمحم البهبٌتً . 

 almawsueat al'athariat alealamiat. nukhbat min aleulma'. alhayyat almisriat aleamat 

lilkitabi. almuealaqat aleashr sirat wtarykhaan. najib muhamad albahbiti. 

 بشؤن مركز حمدان بن دمحم إلحٌاء التراث .  2012( لسنة 32مرسوم رلم ) 

 marsum raqm (32) lisanat 2017 bishan markaz hamdan bin muhamad li'iihya' altarathu. 

 الزمر . سالم . النبطً الفصٌح . من إصدارات مركز حمدان بن دمحم إلحٌاء التراث . 

  alzamar. salim. alnabatiu alfsyh. min 'iisdarat markaz hamdan bin muhamad li'iihya' 

altarathu. 

ات والتمالٌد فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة . أبوظبً : المطبعة الخزرجً، دمحم بن أحمد بن الشٌخ حسن . العاد 

 .1929العصرٌة  

 alkhazraji , muhamad bin 'ahmad bin alshaykh hasn. aleadaat waltaqalid fi dawlat 

al'iimarat alearabiat almutahadati. 'abuzbi: almutbaeat aleisriat 1979 
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تارٌخ الخلٌج العربً ومصادره فً العصر الحدٌث . دمحم توهٌل اسعٌد، د. ٌوسف دمحم شراب، الحمدانً. طارق نافع.  

 . 2009مجتمع اإلمارات، األصالة والمعاصرة، مكتبة الفالح للنشر والتوزٌع، 

 alhamdani. tariq nafie. tarikh alkhalij wamasadiruh fi aleasr alhadithi. muhamad tawhayl 

aseid , d. yusif muhamad sharab , mujtamae al'iimarat , al'asalat walmueasarat , maktabat 

alfalah lilnashr waltawzie , 2009. 

 المراجع صفحات الوٌب : 

 ttps://torath.gov.ae/details/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9. 

  https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/awards . 

 https://tcaabudhabi.ae/ar/what.we.do/culture/Museums.aspx.  

 https://tcaabudhabi.ae/ar/events/our.events/qasr.al.hosn.festival.aspx  .  

 https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2017/%D9%85%D8%B1%D8

%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(32)%20%D9%84%D8%B3%

D9%86%D8%A9%202017.html . 

  https://abudhabiculture.ae/ar/unesco/intangible-cultural-heritage/falconry-

unesco#intangible-cultural-heritage,world-heritage-list . 

   https://abudhabiculture.ae/ar/unesco/intangible-cultural-heritage/gahwa#intangible-

ultural-heritage,world-heritage-list. 

  https://abudhabiculture.ae/ar/unesco 

                                                           

شراب، ( اًظر : الحوذاًي. طارق ًافع. تاريخ الخليج العربي وهصادرٍ في العصر الحذيج . دمحم توهيل اسعيذ، د. يوسف دمحم 1)

 . 2002هجتوع اإلهاراث، األصالت والوعاصرة، هكتبت الفالح للٌشر والتوزيع، 

ن . و يةت   . : الموسوعخ األثريخ العبلميخ . وخجخ مه العلمبء . الهيئخ المصريخ العبمةخ للتاةبة   ( اوظر2) المعلقةبد العرةر سةيرح ريبايخةب

 دمحم الجهجياي . 

 . https://tcaabudhabi.ae/ar/events/our.events/qasr.al.hosn.festival.aspx:  اًظر (3)

-https://torath.gov.ae/details/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9( اوظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر:  4)

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9. 

 .https://tcaabudhabi.ae/ar/what.we.do/culture/Museums.aspx( اوظر:  5)

 مه إصداااد مركز حمدان ثه دمحم إلحيبء الاراث .  .الزمر . سبلم . الىجطي الفصيح  : ( اوظر6)

مثةةويجي : المطجعةةخ .  فةةي ترلةةخ اإلمةةبااد العرثيةةخ الما ةةدحلعةةبتاد رالاقبليةةد . ادمحم ثةةه محمةةد ثةةه الرةةي  ح ةةه  ،الخزاجةةي : ( اوظةةر7)

 .9979  العصريخ

 https://abudhabiculture.ae/ar/unesco: ا( اوظر8)

مثةةويجي : المطجعةةخ .  يةةخ الما ةةدحلعةةبتاد رالاقبليةةد فةةي ترلةةخ اإلمةةبااد العرث. ادمحم ثةةه محمةةد ثةةه الرةةي  ح ةةه  ،الخزاجةةي : ( اوظةةر9)

 .9979  العصريخ

heritage/falconry-cultural-://abudhabiculture.ae/ar/unesco/intangiblehttps-: ( اوظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 90)

list-heritage-heritage,world-cultural-unesco#intangible.  

cultural-heritage/gahwa#intangible-cultural-https://abudhabiculture.ae/ar/unesco/intangible- : ( اوظر99)

list-heritage-heritage,world. 

 .  هركس حوذاى بي دمحم إلحياء التراث بشأى 2012( لسٌت 32هرسوم رقن )اوظر :  (92)

9%85%20%D8%https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2017/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D

B1%D9%82%D9%85%20(32)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017.html . 

 .  awards/awards-and-initiatives-uae/strategies-the-ae/about-https://u.ae/ar:اوظر  (93)
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