الثقافت -الجمهىرٌت الٍمنٍت

ثمافة الٌمن غزٌرة و غنٌة بمختلف الفنون الشعبٌة من رلصات و أغانً و الزي و الحلً النسائٌة
و الجنبٌة تختلف من منطمة ألخرى تعود بأصولها لعصور لدٌمة جدا و لها دور فً تحدٌد معالم الهوٌة
الٌمنٌة و لومٌتها  .وللٌمن تارٌخ عرٌك حٌث كانت الٌمن موطنا لبعض من ألدم الحضارات فً العالم منها
خرجت أهم الحضارات واستطونت دول مثل العراق وبالد الشام ومصر وشمال أفرٌمٌا وهً الهجرات
اإلنسانٌة المدٌمة كما هاجر الٌمنٌون بعد انهٌار سد مأرب لدول الجوار وٌمال بأن الٌمن هً أرض سام بن
نوح  .حٌث كانت الٌمن موطنا لبعض من ألدم الحضارات فً العالم ومن أهم هذه الحضارات حضارة سبأ
 ،مملكة معٌن  ،حضارة حضرموت  ،مملكة حمٌر  ،مملكة أوسان  ،وهنان ممالٌن أخرى لامت فً الٌمن
ال ٌعرف عنها الكثر مثل :مملكة هرم ،مملكة كمنة ،مملكة السوداء ،ملكة أنابة ،ملكة نشأن وغٌرها.
ازدهار الٌمنٌون وإشتراكهم فً نشر المعرفة اإلنسانٌة والتطوٌر لادا الٌونانٌون المدماء والرومان لتسمٌة
أرض الٌمن ببالد العرب السعٌدٌ .مكن استنباط عناصر الحضارة الٌمنٌة المدٌمة من خالل المتاحف الٌمنٌة
المختلفة ،التأرٌخٌة ،ومتاحف االثار ،والموالع االثرٌة من لالع ،لصور المدن الملكٌة والتحف التأرٌخٌة فً
جمٌع أنحاء البالد.
الثمافة الٌمنٌة فً العصر اإلسالمً لدمت عناصر جدٌدة شهدت فً المدن المهمة ومناطك العواصم الوالعة
على طرق التجارة وطرق الحجاج.
ومن المدن األكثر أهمٌةً الالتً كنا ٌمثلن الجواهر بٌن المدن العربٌة واإلسالمٌة ،مدٌنة صنعاء ،مدٌنة شبام
حضرموت و مدٌنة زبٌد .

المتاحف-:
يقال أن اليمن متحف مفتوح وهذه حقيقة دامغة ومشاهدة وال يستطيع احد أن ينكرها ،فاليمن فعالً متحف كبير مفتوح
للجميع ،وال يكاد يخلو موقع أو منطقة في اليمن من تأريخ محكي أو آثار مطمورة أو حضارة ازدهرت وبنيت.

المالبس واالزٌاء الشعبٍت -:
ٌمثل التراث الشعبً الٌمنً ومازال نموذجا خاصا ومتمٌزا الحتوائه العدٌد من الجوانب الحٌاتٌة لالنسان
الٌمنً حٌث ال زالت هذه االزٌاء لائمة الى االن حٌث تشاهد جمال وروعة صوره المتعددة

الرقصاث الشعبٍت

هً اصل الفن ومنبعه األول سندٌانة النغم ودوحة األصالة  ..الٌمن اسم ٌفرض نفسه عند الحدٌث عن
مرجعٌة إنسانٌة ألرلى أنواع الفنون الشعبٌة المرتكزة على لاعدة راسخة من الفلكلور الفنً المتمٌز الضارب
بجذوره فً أعماق التارٌخ ،و الذي مثل أرضٌة انطلمت به ومن خالله الكثٌر من التٌارات الغنائٌة األخرى.
ولعل ذلن مرجعة إلى التنوع المناخً والمناطمً ،الذي تتمتع به الٌمن وكان له أثره فً إغناء المادة الفولكلورٌة
وتحوٌل الغناء الشعبً الٌمنى الى لبس .
 وٌمال أن الٌمن تختزن اكثر من مائة رلصة ،ومع هذا الكم الهائل ،إال إنه ٌمكن حصرها فً ثالث رلصاتعامة:
 -1الزفٌن :وٌرلصها اثنان على نغمات وإٌماع اآلالت الشعبٌة فً حضرة جمع من المتفرجٌن على شكل دائري
أو مستطٌل ،ولد تؤدي هذه الرلصة بمشاركة رجل وامرأة.
 الشرح :وتؤدي بمصاحبة اإلٌماع وسط جمع من المتفرجٌن على هٌئة دائرة كبٌرة ،وٌشارن المتفرجونبالتصفٌك واألغانً ،وتؤدى هذه الرلصة من لبل اثنٌن لد ٌكون أحدهما امرأة فً مناطك معٌنة.
 -3البرعة  :وتؤدى بمصاحبة الطبول حٌث ٌتجمع المتفرجون على هٌئة دائرة كبٌرة ٌتوسطها اثنان أو أكثر
ممسكٌن بالجنابً (الخناجر) ومعروف بأنها رلصة الحرب.
وفً سٌاق الحدٌث عن الرلص فً الٌمن تجدر اإلشارة إلى أن ثمة رلصات تخص الرجال كرلصات الحرب
ورلصات الصٌد عموما ،وهنان أٌضا ً رلصات الشبوانً فً حضرموت ،ورلصات الفرسانً فً شمال تهامة
ورلصات المرعة والعودة فً بٌحان.
وثمة رلصات تنفرد بها النساء كرلصة اللعبة فً لعبوس؟ بٌافع والرزحة فً شبوة والهمدانً فً عدن والفٌة فً
حضرموت والطبعة فً الحدٌدة.
وهنان رلصات تؤدى من لبل الرجال والنساء كبعض رلصات الشرح والزفٌن.
وإذا انتملنا إلى األغانً الشعبٌة فٌمكن تمسٌمها إلى :
 -1أغانً الحرف والمهن.
 -2أغانً الطموس االجتماعٌة.

الماكىالث الشعبٍت

حنثز اصْبف حْ٘ع اىطؼبً ف ٜاى َِٞحسب اىَحبفظت ٍْٖٗب اىَْذٗ ٛاىنبست ٗاىشربٞبُ ٗاىَظبٗ ٜاىحْٞذ ٗ
اىطَف٘ث ٗبْج اىصحِ ٗاىسيخت ٗاىؼصٞذة بَسَٞبحٖب اىَخخيفت ٗاىزس ٍغ اىيحٌ بأّ٘اػٔ اىَخخيفت ْٕٗبك اىطبٛ
اىؼذّ ٜاىطٖٞز ٗاىبُزٝل ٗ غٞزٕب ٍِ اىَأم٘الث األخزٗ ٙاىخ ٜحخخيف ببخخالف اىَحبفظبث.

الفن المعماري

اى َِٞبيذ حضبرٗ ٛحبرٝخٔ ػزٝق فٖ٘ بيذ ٍْق٘ش ػي ٚاىحجز ّحج اى َُْ٘ٞٞمو ضٜء بأٝذّ ٌٖٝحخ٘ا ٗاجٖبث
اىب٘ٞث ٗاىجببه ٗاىسف٘ح ىٌ ٝخزم٘ا ضٞئب بغٞز ّقص حخ ٚاالسبٗر ٗاىخْبجز ٗاالحشٍت ٗاىَنبحو؟ ٍِٗ ارٗع
اىَْبظز اىجَٞيت اىخّ ٜطبٕذٕب ٗٝطبٕذٕب اىشائز اثْبء سٝبرحٔ ىي ٜٕ َِٞحيل اىَشارع اىخضزاء اىَذرجت اىخٜ
حقبً ببضنبه ْٕذسٞت جَٞيت حسز اىْبظزٕٗ ِٝذٓ اىَشارع اىخضزاء اىَذرجت ٍ٘ج٘دة ٍْذ اىشٍِ اىقذ ٍِ ٌٝقبو
اُ حؼزف ف ٜاٝطبىٞب ٗحسَ ٚببىحذائق اىَؼيقت ٍٕٗ ٜذرجبث حذه ػي ٚمفبح اى َِْٞٞٞف ٜاىَْبطق اىجبيٞت
ٗمبّج حشرع ميٖب حخ ٚػٖذ قزٝب.

للمسٌد ٌرجى اتباع الرابط التالً لمشاهدة الفٍدٌى-:
http://www.youtube.com/watch?v=aF3kgXgerTQ

