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المجلس



ــل والتواصــل  ــة ومظاهــر التكاف ــاة االجتامعي ــس ضمــن الحي ــدرج املجال تن

ــد  ــدة. فق ــة املتح ــارات العربي ــاء اإلم ــد أبن ــرم عن ــة، والك ــادات الضياف وع

درجــت العــادة أن يديــر الشــيوخ الحــكام، وشــيوخ القبائــل مضيفــاً يعتــر 

ــم  ــور حياته ــون يف أم ــه، يتناقش ــع في ــن يجتم ــة وم ــاء القبيل ــدى ألبن منت

ويتناقلــون األخبــار والحكايــات، ويســمى املجلــس وفــق هــذه املواصفــات 

ــرد  ــكل ف ــق ل ــه، ويح ــاً يف برزت ــارز إن كان جالس ــيخ ب ــال الش ــرزة فيق بال

ــة واملجتمــع أن يحــر هــذا املنتــدى االجتامعــي ويــديل  مــن أفــراد القبيل

بوجهــة نظــره، وصاحــب املجلــس مســؤول عــن كل نفقــات املضيــف مــن 

ــة يف ســد هــذه  ــاء القبيل ــاون أبن ــان يتع ــه الخاصــة، ويف بعــض األحي أموال

النفقــات. تنتــر هــذه املجالــس يف العديــد مــن الــدول الخليجيــة، وتســمى 

الســعودية  )الديوانيــة(، ويف  الكويــت تســمى  ففــي  بأســامء مختلفــة 

)املجلــس(، بينــام يطلــق عــى مجلــس البــدو اســم )بيــت الشــعر(، أمــا يف 

اإلمــارات فيطلــق عليــه كــام رأينــا اســم )الــرزة( أو )املرمــس( أو )امليلــس( 

بقلــب الجيــم يــاء يف اللهجــة اإلماراتيــة. كــام البــد مــن التنويــه إىل وجــود 

مؤسســات سياســية واجتامعيــة وثقافيــة تحمــل اســم )مجلــس( ففــي 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة يوجــد املجلــس الوطنــي االتحــادي، ويف الكويــت 

مجلــس األمــة، ومجلــس النــواب أو الشــورى يف دول أخــرى. لــذا فــإن 

ــن  ــد م ــى العدي ــة ع ــرة للدالل ــدان كث ــتخدم يف بل ــس( اس ــح )مجل مصطل

ــة.   ــية والثقافي ــات السياس املنتدي

 أمــا مصطلــح )الــرزة( فيطلــق بشــكل خــاص عــى مجلــس شــيخ اإلمــارة، 

ــارز قــد يكــون داخــل قــره، أو يف فســحة  ألن الشــيخ يجلــس يف مــكان ب

بالقــرب منــه، يتلقــى شــكاوى النــاس واحتياجاتهــم ويحلهــا، يف إطــار مــن 

ــة،  ــة الكامل ــع الصــدق والراحــة، والحري ــذي يأخــذ طاب ــاء ال الحــوار البن

وعــدم التكلــف. 

ــن  ــم م ــر مه ــة، وعن ــم االجتامعي ــذه القي ــكل ه ــى ب ــس يحظ وألن املجل

ــة  ــدة، واململك ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــراث يف كل م ــارص ال عن

ــذه  ــت ه ــد متكن ــر، فق ــة قط ــامن، ودول ــلطنة ع ــعودية، وس ــة الس العربي

ــادي يف  ــر امل ــايف غ ــراث الثق ــة لل ــة التمثيلي ــه يف القامئ ــن إدراج ــدول م ال

اليونســكو مــن خــال ملــف دويل مشــرك تقدمــت بــه هــذه الــدول، 

ــعوب. ــاين للش ــراث اإلنس ــن ال ــزءاً م ــمر 2015 ج ــذ ديس ــح من وأصب

مقدمة



ــن  ــا م ــا له ــد مل ــن بعي ــذ زم ــارات من ــاء اإلم ــامم أبن ــس باهت ــت املجال حظي

مكانــة يف تحقيــق التواصــل بــن أبنــاء املجتمــع، وبالــذات بــن الحاكــم 

وشــيخ القبيلــة ورعايــاه. وقــد حــرص أصحــاب املجالــس عــى االهتــامم ببنائهــا 

ــى  ــزل، إذ يبن ــزاً مــن القــر أو املن ــاً ممي ــا مكان ــا، وإعطائه ــا وتأثيثه وزخرفته

املجلــس مبدخــل مســتقل عــن بقيــة أجــزاء البيــت، ولــه بــاب خارجــي، حتــى 

يوفــر الحريــة للنســاء أثنــاء الدخــول والخــروج مــن البيــت بعيــداً عــن أنظــار 

ــاء  ــى بن ــة ع ــا الطبيعي ــة مبوارده ــة اإلماراتي ــت البيئ ــد انعكس ــن. وق الزائري

املجلــس، وتجهيــزه باألثــاث. فــكان قدميــاً ال يتعــدى عنــد عامــة النــاس حصــر 

ــدالل  ــع ال ــاً لوض ــاء، وصندوق ــرة امل ــرزة وج ــاند املط ــض املس ــوص، وبع الخ

ــاث فيهــا أكــر فخامــة،  والفناجــن، أمــا مجالــس الشــيوخ والتجــار فــكان األث

ــة.  ــات( والســجاد والســتائر الفخم ــك )الغنف ــت األرائ ــث عرف حي

هــذا وقــد يكــون املجلــس أو )املضيــف( عبــارة عــن بيــت مــن الشــعر قــرب 

بيــت الشــيخ أو يف منتصــف الحــي )الفريــج(، أو خيــم البــدو، وقــد يكــون يف 

أبســط حاالتــه عبــارة عــن حظــرة محاطــة مــن ثــاث جهــات بأغصــان أشــجار 

الســمر، والغــاف وغرهــا لتقيــه مــن الريــاح، والرمــال. 

كــام قــد يكــون املجلــس يف ظــل إحــدى أشــجار الغــاف الكبــرة املتميــزة بظلهــا 

الــوارف والتــي يلجــأ إليهــا القــوم وقــت القائلــة أي بعــد الظهــر، ولذلــك عاقــة 

بطبيعــة البــدوي العاشــق للطبيعــة والخــاء مبكوناتهــا: الــر، والقمــر، والنجــوم.

الخصائص املميزة للمجلس 
اإلمارايت  



تصنف املجالس يف اإلمارات إىل أقسام متعددة تبعاً لبعض املعاير: 

مجالــس أهــل الســاحل: وغالبــاً مــا تبنــى مــن الجــص والطــن، أو العريــش، أو عــى شــكل مظلــة يجلــس تحتهــا   •

الرجــال، وقــد يكــون املركــب )املْحمــل( عبــارة عــن مجلــس للغواصــن بعــد أن يفرغــوا مــن عمليــات الغــوص، 

ــد أو الغــوص، ومشــاقها،  ــات الصي ــواع الســفن، وعملي ويف هــذا النــوع مــن املجالــس ينصــب الحديــث عــى أن

وعمليــات البيــع، وتجــارة اللؤلــؤ، وغــر ذلــك مــن املوضوعــات التــي تهمهــم.

 

مجالــس أهــل الباديــة: وهــي عــى نوعــن، مجالــس تقــام يف العــراء يســميها البــدو )الحظائــر(، حيــث يجلســون   •

يف الهــواء الطلــق حــول النــار ودالل القهــوة، ومجالــس بيــت الشــعر، التــي تقــام يف خيمــة مصنوعــة مــن الشــعر.

  

مجالــس أهــل الحــر: يقصــد بالحــر الصحــراء الجبليــة يف الوديــان والســهول والجبــال، فأهــل هــذه املناطــق لهــم   •

مجالســهم الخاصــة التــي تعنــى بشــؤون حياتهــم الســيام أماكــن وجــود العســل، وتجمــع الظبــاء، ورعــي املاعــز، 

وأماكــن وجــود الضبــاع والذئــاب إضافــة لتبــادل األحاديــث حــول الوديــان، ومنابــع امليــاه، والســيول.

أنواع املجالس يف اإلمارات

أوالً: أنواع املجالس حسب البيئة التي توجد فيها

انعكســت املهــن التــي مارســها ســكان اإلمــارات عــى مجالســهم، وعــى نوعيــة األحاديــث التــي تــدور بهــا، فكانــت 

ــن، وأخــرى للمهتمــن  ــس للصيادي ــؤ أي )الطواشــن(، ومجال ــاك مجالــس خاصــة بالشــيوخ، وأخــرى بتجــار اللؤل هن

بالقنــص، كــام ظهــرت مجالــس خاصــة بالعاملــن يف مجــال الفنــون الشــعبية، ومجالــس للشــعر. 

ثانياً: أنواع املجالس حسب مهن أصحابها 

ــة الغــوص  ــن يف مهن ــع وبخاصــة للعامل ــت مفتوحــة للجمي ــا كان ــس التجــار بأنه ــزت مجال ــس التجــار: متي •  مجال
طلبــاً لتمويــل رحاتهــم، وعائاتهــم باملــواد الغذائيــة األساســيّة مــن أرز وطحــن، وقهــوة، وغــر ذلــك، كــام متيــزت 

بنشــاطها امللحــوظ يف مواســم الغــوص عــى اللؤلــؤ، خاصــة يف موســم »القفــال« أي نهايــة موســم الغــوص وذلــك 

للتفــاوض عــى أســعار اللؤلــؤ، وعقــد صفقــات البيــع. كــام كانــت تنشــط يف شــهر رمضــان، وبعــد صــاة الجمعــة، 

حيــث يتجمــع التجــار يف منــزل أحدهــم لتنــاول وجبــة الغــداء، وتبــادل األحاديــث ذات الصلــة بعملهــم. وبخاصــة 

مــا ينشــأ مــن خافــات بــن األطــراف املشــاركة يف عمليــات الغــوص، أو بينهــم وبــن التجــار، كــام كانــت تتنــاول 

أخبــار البحــر، والحكايــات املتعلقــة باألخطــار التــي كان يواجههــا الغواصــون وقواربهــم، وكانــت هــذه الجلســات 

ال تخلــو مــن الســمر، والرفيــه، واألشــعار، والحكايــات، واأللغــاز، وغــر ذلــك مــن فنــون القــول. 



ــس  ــا مــن مجال ــم تحويله ــي يت ــة، واملســائل الت ــا الرعي ــس يف القضاي ــس القضــاء: تخصصــت هــذه املجال •  مجال
ــد مــن هــذه املجالــس، والتــي عرفــت بأســامء  الشــيوخ والتجــار للقضــاة، وقــد عــرف مجتمــع اإلمــارات العدي

ــل  ــة ب ــا املختلف ــس عــى فــض النزاعــات والحكــم يف القضاي ــد مــن القضــاة. ومل يقتــر دور هــذه املجال العدي

أســهموا يف نــر الوعــي الدينــي، وتدريــس العلــوم الرعيــة، وكانــت أبــواب مجالــس القضــاة، تفتــح مــن الصبــاح 

الباكــر حتــى موعــد صــاة الظهــر ثــم تفتــح مــن جديــد بــن صــاة العــر واملغــرب.  

•  مجالــس الشــيوخ )بــرزة الشــيوخ(: درجــت العــادة أن يكــون لــكل شــيخ مــن شــيوخ اإلمــارات مجلســه الخــاص 
ــل  ــراد املجتمــع لعــرض قضاياهــم، ومناقشــة شــؤون حياتهــم، وتناق ــه أف ــاً، يجتمــع في ــدى عام ــذي يعــد منت ال

األخبــار، ويســمى هــذا املجلــس »الــرزة« فيقــال: إن الشــيخ بــارز إذا كان جالســاً يف برزتــه، وقــد تكــون داخــل 

القــر أو خارجــه، وغالبــاً مــا يتــم حــل املشــاكل فيهــا مشــافهة. وقــد لعبــت هــذه املجالــس -ومازالــت- دوراً 

مهــامً يف الحيــاة االجتامعيــة، واالقتصاديــة، ويف صياغــة القــرارات املهمــة بــكل إمــارة، إذ تضــم يف العــادة عــدداً من 

أفــراد األرسة الحاكمــة واألعيــان، وشــيوخ القبائــل، واملطاوعــة، والقضــاة، وكبــار التجــار، ورجــال العلــم. هــذا ويحق 

لــكل فــرد مــن أفــراد اإلمــارة حضــور بــرزة الشــيخ واإلدالء بوجهــة نظــره، وعــرض قضيتــه الخاصــة، ويحــرص زوار 

هــذه املجالــس عــى ارتــداء الــزي اإلمــارايت الــذي يليــق مبقابلــة الشــيخ أو املســؤول الســيام الغــرة والعقــال. ولدى 

دخــول الضيــف إىل املجلــس يتوجــه للســام عــى الشــيخ أو الحاكــم، ويقــف الحاكــم للــرد عليــه، كــام يقــف كل 

مــن يف الــرزة، احرامــاً لهــام ثــم يتجــه للســام عــى باقــي الضيــوف، فيبــدأ بأكرهــم ســناً أو مقامــاً، وبعــد أن 

يجلــس الحاكــم يجلــس الجميــع، ويأمــر الشــيخ بإحضــار القهــوة، فيقدمهــا )املقهــوي( للضيــف، ثــم لآلخريــن 

الجالســن، مراعيــاً العــادات والتقاليــد بهــذا الخصــوص. ولرتيــب أماكــن ضيــوف املجلــس أهميّــة خاصــة، فكلــام 

اقــرب مــن مقعــد الشــيخ ارتفعــت مكانتــه، لــذا غالبــاً مــا يشــغل هــذه املقاعــد بعــض أفــراد األرسة الحاكمــة، أو 

إحــدى الشــخصيات املهمــة. ومــن آداب الجلــوس يف مجالــس الشــيوخ أن ال يضــع الضيــف رجــاً فــوق رجــل، أو 

ميــد رجليــه أو قدميــه إىل األمــام.

ــوالء واالنتــامء  ــز مفهــوم ال ــاء يف تعزي ومــام يجــدر ذكــره أن إمــارة أبوظبــي رســخت فكــرة املجالــس ودورهــا البن

ــادة والشــعب، بإنشــاء ثاثــن مجلســاً، تتــوزع يف أرجــاء متفرقــة مــن  للوطــن، وتوثيــق التاحــم الوطنــي بــن القي

اإلمــارة، وقــد تجلــت الجوانــب اإليجابيــة لهــذه الخطــوة يف اســتقطاب مختلــف رشائــح أبنــاء املجتمــع، مــام أســهم 

يف إيجــاد حلــول ناجعــة وإبداعيــة للكثــر مــن القضايــا واملشــكات الطارئــة، ويف تعزيــز الــدور التشــاريك، والتشــاوري 

املبــارش بــن القيــادة والشــعب.




