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ملتقى ثقافي واجتماعي
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المجـــــلس

المجلس

مقدمة
تنــدرج املجالــس ضمــن الحيــاة االجتامعيــة ومظاهــر التكافــل والتواصــل
وعــادات الضيافــة ،والكــرم عنــد أبنــاء اإلمــارات العربيــة املتحــدة .فقــد
درجــت العــادة أن يديــر الشــيوخ الحــكام ،وشــيوخ القبائــل مضيف ـاً يعتــر
منتــدى ألبنــاء القبيلــة ومــن يجتمــع فيــه ،يتناقشــون يف أمــور حياتهــم
ويتناقلــون األخبــار والحكايــات ،ويســمى املجلــس وفــق هــذه املواصفــات
بالــرزة فيقــال الشــيخ بــارز إن كان جالســاً يف برزتــه ،ويحــق لــكل فــرد
مــن أف ـراد القبيلــة واملجتمــع أن يحــر هــذا املنتــدى االجتامعــي ويــديل
بوجهــة نظــره ،وصاحــب املجلــس مســؤول عــن كل نفقــات املضيــف مــن
أموالــه الخاصــة ،ويف بعــض األحيــان يتعــاون أبنــاء القبيلــة يف ســد هــذه
النفقــات .تنتــر هــذه املجالــس يف العديــد مــن الــدول الخليجيــة ،وتســمى
بأســاء مختلفــة ففــي الكويــت تســمى (الديوانيــة) ،ويف الســعودية
(املجلــس) ،بينــا يطلــق عــى مجلــس البــدو اســم (بيــت الشــعر) ،أمــا يف
اإلمــارات فيطلــق عليــه كــا رأينــا اســم (الــرزة) أو (املرمــس) أو (امليلــس)
بقلــب الجيــم يــاء يف اللهجــة اإلماراتيــة .كــا 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
مصطلــح (مجلــس) اســتخدم يف بلــدان كثــرة للداللــة عــى العديــد مــن
املنتديــات السياســية والثقافيــة.
أمــا مصطلــح (الــرزة) فيطلــق بشــكل خــاص عــى مجلــس شــيخ اإلمــارة،
ألن الشــيخ يجلــس يف مــكان بــارز قــد يكــون داخــل قــره ،أو يف فســحة
بالقــرب منــه ،يتلقــى شــكاوى النــاس واحتياجاتهــم ويحلهــا ،يف إطــار مــن
الحــوار البنــاء الــذي يأخــذ طابــع الصــدق والرصاحــة ،والحريــة الكاملــة،
وعــدم التكلــف.
وألن املجلــس يحظــى بــكل هــذه القيــم االجتامعيــة ،وعنــر مهــم مــن
عنــارص الــراث يف كل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،واململكــة
العربيــة الســعودية ،وســلطنة عــان ،ودولــة قطــر ،فقــد متكنــت هــذه
الــدول مــن إدراجــه يف القامئــة التمثيليــة للــراث الثقــايف غــر املــادي يف
اليونســكو مــن خــال ملــف دويل مشــرك تقدمــت بــه هــذه الــدول،
وأصبــح منــذ ديســمرب  2015جــزءا ً مــن الــراث اإلنســاين للشــعوب.

الخصائص املميزة للمجلس
اإلمارايت
حظيــت املجالــس باهتــام أبنــاء اإلمــارات منــذ زمــن بعيــد ملــا لهــا مــن
مكانــة يف تحقيــق التواصــل بــن أبنــاء املجتمــع ،وبالــذات بــن الحاكــم
وشــيخ القبيلــة ورعايــاه .وقــد حــرص أصحــاب املجالــس عــى االهتــام ببنائهــا
وزخرفتهــا وتأثيثهــا ،وإعطائهــا مكان ـاً ممي ـزا ً مــن القــر أو املنــزل ،إذ يبنــى
املجلــس مبدخــل مســتقل عــن بقيــة أجـزاء البيــت ،ولــه بــاب خارجــي ،حتــى
يوفــر الحريــة للنســاء أثنــاء الدخــول والخــروج مــن البيــت بعيــدا ً عــن أنظــار
الزائريــن .وقــد انعكســت البيئــة اإلماراتيــة مبواردهــا الطبيعيــة عــى بنــاء
املجلــس ،وتجهيــزه باألثــاث .فــكان قدميـاً ال يتعــدى عنــد عامــة النــاس حصــر
الخــوص ،وبعــض املســاند املطــرزة وجــرة املــاء ،وصندوقــاً لوضــع الــدالل
والفناجــن ،أمــا مجالــس الشــيوخ والتجــار فــكان األثــاث فيهــا أكــر فخامــة،
حيــث عرفــت األرائــك (الغنفــات) والســجاد والســتائر الفخمــة.
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 وغريهــا لتقيــه مــن الريــاح ،والرمــال.
كــا قــد يكــون املجلــس يف ظــل إحــدى أشــجار الغــاف الكبــرة املتميــزة بظلهــا
الــوارف والتــي يلجــأ إليهــا القــوم وقــت القائلــة أي بعــد الظهــر ،ولذلــك عالقــة
بطبيعــة البــدوي العاشــق للطبيعــة والخــاء مبكوناتهــا :الــر ،والقمــر ،والنجــوم.

أنواع املجالس يف اإلمارات
تصنف املجالس يف اإلمارات إىل أقسام متعددة تبعاً لبعض املعايري:

أوالً :أنواع املجالس حسب البيئة التي توجد فيها
• مجالــس أهــل الســاحل :وغالبـاً مــا تبنــى مــن الجــص والطــن ،أو العريــش ،أو عــى شــكل مظلــة يجلــس تحتهــا
الرجــال ،وقــد يكــون املركــب (امل ْحمــل) عبــارة عــن مجلــس للغواصــن بعــد أن يفرغــوا مــن عمليــات الغــوص،
ويف هــذا النــوع مــن املجالــس ينصــب الحديــث عــى أنــواع الســفن ،وعمليــات الصيــد أو الغــوص ،ومشــاقها،
وعمليــات البيــع ،وتجــارة اللؤلــؤ ،وغــر ذلــك مــن املوضوعــات التــي تهمهــم.
• مجالــس أهــل الباديــة :وهــي عــى نوعــن ،مجالــس تقــام يف العـراء 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 الصحـراء 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.

ثانياً :أنواع املجالس حسب مهن أصحابها
انعكســت املهــن التــي مارســها ســكان اإلمــارات عــى مجالســهم ،وعــى نوعيــة األحاديــث التــي تــدور بهــا ،فكانــت
هنــاك مجالــس خاصــة بالشــيوخ ،وأخــرى بتجــار اللؤلــؤ أي (الطواشــن) ،ومجالــس للصياديــن ،وأخــرى للمهتمــن
بالقنــص ،كــا ظهــرت مجالــس خاصــة بالعاملــن يف مجــال الفنــون الشــعبية ،ومجالــس للشــعر.
• مجالــس التجــار :متيــزت مجالــس التجــار بأنهــا كانــت مفتوحــة للجميــع وبخاصــة للعاملــن يف مهنــة الغــوص
طلبـاً لتمويــل رحالتهــم ،وعائالتهــم باملــواد الغذائيــة األساسـيّة مــن أرز وطحــن ،وقهــوة ،وغــر ذلــك ،كــا متيــزت
بنشــاطها امللحــوظ يف مواســم الغــوص عــى اللؤلــؤ ،خاصــة يف موســم «القفــال» أي نهايــة موســم الغــوص وذلــك
للتفــاوض عــى أســعار اللؤلــؤ ،وعقــد صفقــات البيــع .كــا 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 خالفــات بــن األطـراف املشــاركة يف عمليــات الغــوص ،أو بينهــم وبــن التجــار ،كــا كانــت تتنــاول
أخبــار البحــر ،والحكايــات املتعلقــة باألخطــار التــي كان يواجههــا الغواصــون وقواربهــم ،وكانــت هــذه الجلســات
ال تخلــو مــن الســمر ،والرتفيــه ،واألشــعار ،والحكايــات ،واأللغــاز ،وغــر ذلــك مــن فنــون القــول.

•

مجالــس القضــاء :تخصصــت هــذه املجالــس يف القضايــا الرشعيــة ،واملســائل التــي يتــم تحويلهــا مــن مجالــس
الشــيوخ والتجــار للقضــاة ،وقــد عــرف مجتمــع اإلمــارات العديــد مــن هــذه املجالــس ،والتــي عرفــت بأســاء
العديــد مــن القضــاة .ومل يقتــر دور هــذه املجالــس عــى فــض النزاعــات والحكــم يف القضايــا املختلفــة بــل
أســهموا يف نــر الوعــي الدينــي ،وتدريــس العلــوم الرشعيــة ،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
الــذي يعــد منتــدى عام ـاً ،يجتمــع فيــه أف ـراد املجتمــع لعــرض قضاياهــم ،ومناقشــة شــؤون حياتهــم ،وتناقــل
األخبــار ،ويســمى هــذا املجلــس «الــرزة» فيقــال :إن الشــيخ بــارز إذا كان جالس ـاً يف برزتــه ،وقــد تكــون داخــل
القــر أو خارجــه ،وغالب ـاً مــا يتــم حــل املشــاكل فيهــا مشــافهة .وقــد لعبــت هــذه املجالــس -ومازالــت -دورا ً
مهـاً يف الحيــاة االجتامعيــة ،واالقتصاديــة ،ويف صياغــة القـرارات املهمــة بــكل إمــارة ،إذ تضــم يف العــادة عــددا ً من
أفـراد األرسة الحاكمــة واألعيــان ،وشــيوخ القبائــل ،واملطاوعــة ،والقضــاة ،وكبــار التجــار ،ورجــال العلــم .هــذا ويحق
لــكل فــرد مــن أفـراد 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 ،كــا يقــف كل
مــن يف الــرزة ،احرتام ـاً لهــا ثــم يتجــه للســام عــى باقــي الضيــوف ،فيبــدأ بأكربهــم ســناً أو مقام ـاً ،وبعــد أن
يجلــس الحاكــم يجلــس الجميــع ،ويأمــر الشــيخ بإحضــار القهــوة ،فيقدمهــا (املقهــوي) للضيــف ،ثــم لآلخريــن
الجالســن ،مراعيـاً العــادات والتقاليــد بهــذا الخصــوص .ولرتتيــب أماكــن ضيــوف املجلــس أهم ّيــة خاصــة ،فكلــا
اقــرب مــن مقعــد الشــيخ ارتفعــت مكانتــه ،لــذا غالبـاً مــا يشــغل هــذه املقاعــد بعــض أفـراد األرسة الحاكمــة ،أو
إحــدى الشــخصيات املهمــة .ومــن آداب الجلــوس يف مجالــس الشــيوخ أن ال يضــع الضيــف رجـاً فــوق رجــل ،أو
ميــد رجليــه أو قدميــه إىل األمــام.

ومــا يجــدر ذكــره أن إمــارة أبوظبــي رســخت فكــرة املجالــس ودورهــا البنــاء يف تعزيــز مفهــوم الــوالء واالنتــاء
للوطــن ،وتوثيــق التالحــم الوطنــي بــن القيــادة والشــعب ،بإنشــاء ثالثــن مجلس ـاً ،تتــوزع يف أرجــاء متفرقــة مــن
اإلمــارة ،وقــد تجلــت الجوانــب اإليجابيــة لهــذه الخطــوة يف اســتقطاب مختلــف رشائــح أبنــاء املجتمــع ،مــا أســهم
يف إيجــاد حلــول ناجعــة وإبداعيــة للكثــر مــن القضايــا واملشــكالت الطارئــة ،ويف تعزيــز الــدور التشــاريك ،والتشــاوري
املبــارش بــن القيــادة والشــعب.

