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هو الوحيد الذي يمكن من خالله معرفة أجناس البشر

غطاء الرأس ..تراث وانتماء وأناقة

الطربوش أشهر غطاء للرأس لكنه تعرض لالنقراض بسبب طبيعة الحياة العصرية
لعل «غطاء الرأس» هو آخر ما ندعي أنه الوحيد اآلن
الذي ميكن أن مييز بني الناس في العالم كله.
فبعد أن راج���ت مفاهيم احل��داث��ة وم��ع املعطيات
االقتصادية والثقافية للعوملة بفضل غلبة ثورة
االتصال وانتشار الفضائيات وشبكة االنترنت؛ عم
ارتداء الـ«جينز» والـ«تي شيرت» واملالبس الـ«أوول
سايز» وخصوصا ً بني أجيال الصغار والشباب.
فغطاء الرأس وحده القادر على التمييز بني الشعوب
بل بني األفراد داخل اجلماعة الواحدة باالضافة إلى
خصوصيته لبعض املهن.
غطاء ال��رأس هو ذلك ال��ذي يرتديه الفرد س��واء من
الرجال أم النساء فوق رؤوسهم .هذا الذي يستخدمه
امللوك فيسمى ت��اج �اً ..ويستخدمه أصحاب املهن
املختلفة وبأشكال متنوعة بحيث يؤدى دورا ً وظيفيا ً
ما أو مييزه اجتماعياً.
فالطباخ في الفنادق واملمرضات في املستشفيات
واجلنود في معسكراتهم ورج��ل الدين في األدي��ان
السماوية الثالثة والفالح في حقله وأغلب العمال
في املصانع واملناجم وحقول البترول وغيرهم؛ كلهم
ملزمون بارتداء الغطاء املناسب للمهنة التي ميتهنوها
ألسباب وقائية صحية وان بدت العتياد الناس عليها
أنها من شروط تقاليد املهنة وحسب.
وان اعتبر «التاج» حلية امللوك فقد استخدم أيضا ً في
مناسبات احتفالية مثل اختيار «ملكة جمال العالم أو
حتى البلد الواحد».
ويعد غطاء ال��رأس للمرأة وهو احلجاب أو املنديل؛
أكثر شيوعا ً عند امل��رأة املسلمة والسيدات الريفيات
واألعرابيات ألسباب دينية وجمالية وبات من التقاليد
امللزمة أيضاً.
وتتداخل أسباب ارت���داء أغطية ال��رأس عند الرجل
واملرأة فتلعب البيئة سببا ً في استخدامه مثل اتخاذه
وسيلة للتدفئة في البلدان الباردة ووقاية من حرارة
أشعة الشمس في البلدان احلارة أو حلماية الرأس لداع
صحي مثل الصلع.
أنواع غطاء الرأس

غطاء الرأس من الريش :وهو الشائع في قبائل الهنود
احلمر وكان يصنع من ريش النسر لزعيم القبيلة كل
ريشة منه تقابل عمالً جليالً قام به هذا الزعيم من أجل
الدفاع عن القبيلة ضد األعداء.
غطاء ال��رأس من األقمشة :وهو األكثر شيوعا ً أغلب
املستخدم له هم عامة الناس وخصوصا ً في البيئات
الريفية والصحراوية وهو يصنع من ثالثة أنواع من
األقمشة اما صوفية أو من الكتان أو القطن.
غطاء ال��رأس من اخل��وص :وهو املتوافر في البيئات
التي يتوافر فيها اخلوص في الكثير من بلدان العالم
وأكثر من متيز باستخدامه هم سكان منطقة جنوب
شرق آسيا.
غطاء ال��رأس من اجللد أو الفرو :وهو املستخدم في
البيئات شديدة البرودة ويكثر بل لعله الوحيد في
سيبريا أو سكان القطب الشمالي من الكرة األرضية
وان كان شائعا ً في الكثير من البلدان ذات الطقس
البارد.
غطاء الرأس من املعادن :واملعدن الشائع هو احلديد
الصلب غالبا ً ما يستخدمه احملاربون ثم امللوك وان
كانت تيجانهم من املعادن الثمينة مثل الذهب وحديثا ً
عمال بعض املهن التي يتعرض أصحابها ألخطار
مهنية كما في املناجم واحملاجر وحقول البترول.
غطاء الرأس قدميا ً

لعل االطالع على اجلداريات القدمية واآلثار املشيدة
في كل احلضارات تكشف بجالء أن الشعوب املختلفة
تتماهى مع ما ترتدي رسوم وزخارف الرجال والناس
على رؤوسهم .سواء الرسوم اخلاصة من امللوك أو
العامة من الناس ..وتكشف تنوعها أيضاً.
وب��ات من السهل حتديد بعض البلدان بذاتها من
شكل غطاء رأس الرجال ..وهو ما يالحظ مع رجال
املكسيك ف��ي أميركا اجلنوبية وال��ص�ين ف��ي آسيا
وسكان سيبيريا و«الغترة» عند العرب وقد يكون

الكوفية
الفلسطينية
صارت
رمزاً للثورة
وشعاراً
للمناضلين
االسم هو اختصار لـ«غطاء الرأس».

لذلك ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس.

لعل أغطية ال��رأس لرجال الدين هي أق��دم ما ارت��داه
االنسان دون تبدل .ففي اليهودية يرتدى رجل الدين
تلك «القلنسوة» التي تتميز بأنها ال تغطي كل الرأس
بل اجلزء اخللفي منها وان كان يحق لغير رجل الدين
ارتداؤها في املناسبات الدينية ليتهيأ لطقوسه الدينية
أو حتى لالعالن عن كونه متديناً .وقد لوحظ أيضا ً
استخدام «الكوفية» املزركشة خالل حقبة قدمية.
وعند رجل الدين املسيحي على املذهب الكاثوليكي
غطاء الرأس له داللة محددة وهى التي تشكل هيئته:
القلنسوة التي يلبسها الراهب هي خوذه الراهب التي
حتمي فكره .لها من كل ناحية  6صلبان ومن خاللها
صليب كبير رمز للسيد املسيح وتلميذه ..بينما يرتدي
املالبس باللون األبيض وليس باألسود في القداس
اشارة للقيامة وخدمة احلياة.
الطيلسانة :تاج الكهنوت مشبوك فيها طرحة إلى أسفل
تشير لطرح العالم وراء ظهره وبنظره جانبية لتاج
الكهنوت جند التاج عند عمل مقطع فيه جند شكل أقرب
إلى حرف « ..»Dاشارة إلى أن األسقف يخدم أكثر من
كنيسة «مسؤول عن أكثر من كنيسة».
ولعل «العمامة» بألوانها املختلفة هي أكثر ما يشير إلى
رجل الدين املسلم باالضافة إلى مالبسه .وان لم يحدد
االسالم أية اشارات لتحديد مالبس رجل الدين اال أنها
غلبة العادات والتقاليد.

مثلما ارتبط غطاء ال��رأس بالناس في حياة اليقظة
له أهميته ودالالته في النوم .وأشهر من فسر أحالم
أغطية الرأس هو «ابن سيرين».
التفسير العام لرؤية غطاء ال��رأس في األح�لام :اذا
حلمت برؤية غطاء أنيق للرأس فسوف تصبح مشهورا ً
وناجحاً .اذا رأيت غطاء للرأس قدميا ً وممزقا ً فسوف
يتحتم عليك أن تتخلى عن أمالكك لآلخرين.
أما اذا رأي��ت في املنام أنك ترتديه مرة وتغفله مرة
وأنت في حيرة وقلyق ..فهذا يعنى أن احلالم متعب
وفي حالة قلق دائم لكنه يحاول التخلص من مشاكله
وأسباب قلقه.

رمز ديني

اختفاء أشهر غطاء رأس

لعل الطربوش هو آخر غطاء رأس شاع ثم اختفى في
أكثر من بلد عربي .يتكون من صوف وخوص نخيل
وجلدة وزر حرير وك��ان للون ال��زر دالل�ة  فالكحلي
واألسود يرمزان لألساتذة واألفندية وأئمة املساجد 
أما الزر اللبني الفاحت فيدل على املقرئ في اجلنازات.
وطريقة اع��داد الطربوش تبدأ بتحضير قوالب من
اخلوص يتم وضعها حول قالب نحاس ثم يوضع فوقها
خامة تسمى اجلوخ ليتم تثبيتها حتت مكبس خاص ثم
تأتي بعد ذلك مرحلة الكي وهي املرحلة النهائية ليكون
الطربوش معدا ً للوضع فوق الرؤوس.

غطاء الرأس والصالة
ان صالة الرجل اماما ً كان أم مأموما ً أو منفردا ً عاري
ال��رأس صحيحة في جميع املذاهب ألن شرط صحة
الصالة ستر العورة ورأس الرجل ليس بعورة باتفاق
حتى يشترط لصحة الصالة سترها .ولكن األفضل
تغطية الرأس في الصالة .وعلماء احلنفية يذهبون
إلى أنه تكره صالة الرجل حاسر الرأس للتكاسل بأن
يستثقل تغطيته وال يراه أمرا ً مهما ً في الصالة فيتركه

غطاء الرأس في األحالم

أشهر األغطية العربية

 الكوفيةللكوفية تاريخ ق��دمي مع العرب ولعلها أه��م معلم
مييز «العرب» بني كل أجناس العالم حتى أنه يعرف
بها حتى وان ارتدى الرجل الزي الغربي ..أصل كلمة
«كوفية» نسبتها إلى كوفة العراق وان قيل أن أصل
كلمة «الكوفية» ايطالية مبعنى غطاء ال��رأس .في
الشام تسمى «احلطة» وفى اجلزيرة العربية تسمى
«الغترة».
 العمامةكان زعماء القبائل العربية وعلية القوم في العصر
اجلاهلي يعتمرون العمامة في املعارك واحل��روب
ويخلعونها وقت السلم .أما العامة فيضعون قطعة
من القماش على الرأس للوقاية من حرارة الشمس ثم
أحلقوا بها حبالً لتثبيت القماشة .تطور احلبل إلى أن
أخذ شكل «العقال» ..وغلب اللون األبيض بينما غلب
اللون األسود للعقال.
وفى أوائ��ل القرن التاسع عشر كانت العمامة غطاء
للرأس في مصر وسوريا والعراق وعمان وفلسطني
وبعض مناطق شمال أفريقيا واليمن .وكانت غالبة
م��ع رج��ال ال��دي��ن ال��ث�لاث��ة :فعمامة املسلمني كانت
خضراء أو بيضاء وعمامة املسيحيني زرقاء وعمامة
اليهود سوداء .كما عبرت العمامة عن مكانة األفراد
االجتماعية والعسكرية والدينية واالقتصادية فعلو
الدرجة كان مرموزا ً اليه بطول غطاء الرأس أو ازدياد
حجم العمامة.
كذلك لباس رأس الثري يخالف لباس رأس الفقير
وط��ري��ق��ة ل��ف ال��ع��م��ام��ة يختلف ب��ح��س��ب الطبقة
االجتماعية.
دالالت االنتماء والوطنية

في العصر احلديث أضيف إلى دالالت «غطاء الرأس»

دالل��ة جديدة أال وهى التعبير عن وطنية وانتماء
العربي خالل الفترة التي بدأت بالتخلص من احلكم
العثماني واالستعماري من بعده .ففي أوائل القرن
التاسع عشر بدأت حركة «محمد علي» مصر وأصبح
«الطربوش األحمر» «الذي كان يستخدمه اليونانيون»
هو غطاء الرأس الرسمي مبصر .ثم تبعه في سوريا
السلطان «محمود الثاني» بعد هزمية االنكشارية
« 15حزيران سنة .»1828
ففي سوريا رصد الراصد أنه ما بني سنة –1829
1891م عم الطربوش في سوريا حتى أنه في عام
1830م ذك��رت سجالت القنصلية الفرنسية في
بيروت«:تلقى حاكم بيروت أمرا ً بأن يترك العمامة
الكبيرة ويجعل لباس الرأس لكافة املوظفني طربوشا ً
أحمر».
وقد احتج موظفو االمبراطورية العثمانية بشدة
الت��خ��اذه «ال��ط��رب��وش» غ��ط��اء رأس اليونانيني
شعارا ً لهم ألن اللباس اجلديد كان يستجلب الهزء
والسخرية فضالً عن أن الشيء األجنبي مكروها ً في
ذاته .وكادت حتدث الفتنة ويعم التعارك حني طلب
شيخ االسالم أن يلبس السلطان محمود لباس الرأس
القدمي غير أن الصدر األعظم أو اخلليفة العثماني
حني ذاك لم يسمح بتطبيق هذه الفكرة اال على رجال
ال��دي��ن .وكذلك في ب��دء مرحلة االن��ت��داب الفرنسي
ظهرت حركة ضد «الطربوش» بقصد االستغناء عنه
واستبداله بلباس رأس وطني خاص بالسوريني وهو
«الفيصلية» التي ارتداها امللك فيصل األول على غرار
العراقيني الذين درجوا على لبسه بحجة أن الطربوش
هو لباس دخيل مأخوذ عن اليونانيني وأن الطربوش ال
يوافق صحة األفراد ال في الصيف وال في الشتاء وأنه
ليس من مصنوعات البالد .ولكن هذه احلركة املناوئة
للطربوش لم تنجح وان بقيت دالالتها حتى اليوم.
وخ�لال تلك الفترة أيضا ً ب��دأت معركة «البرنيطة»
أو «القبعة االفرجنية» حيث كان من يلبسها يلقى
االستهزاء والسخرية ويلقب بـ«أبو برنيطة أو أبو
طنجرة وغيرها» ورمبا يرجع السبب إلى أن السوريني
اعتادوا لبس «الطربوش» بل أصبح شعارا ً وطنياً.
كما حدث في بدء االنتداب الفرنسي أن حاول البعض
نشر العمامة بني املواطنني عامة اال طالب امل��دارس
الثانوية واالبتدائية سنة  1931في حلب لتعميم
«الكوفية والعقال» .وفى مصر ..للطرابيش تاريخ
يرجع لعهد محمد علي باشا .وقد تغير شكل الطربوش
منذ عهد محمد علي إلى الوالي سعيد ثم اخلديوي
اسماعيل وامللك فاروق .وجاءت الثورة وألغى جمال
عبد الناصر ارتداء الطربوش بعد أن كان الزاميا ً على
املوظفني وطالب املدارس واجلامعات والعساكر وكان
الطربوش ونظافته واالهتمام به بزره األسود دليالً
على األناقة والذوق الرفيع.
كان من «العيب» خروج الرجل من بيته دون وضع
«طربوش» على رأسه بعد أن يتحول الطربوش في
عهد اخلديوي عباس األول إلى زي رسمي يحرص على
ارتدائه الباشاوات واألفنديات.
في تلك اآلونة كان املرء اما مطربشا ً أو معمما ً «وهم
الذين يلتزمون بالزى األزه��ري» أو يرتدون الطاقية
كأهل األرياف أو العمامة في الصعيد .وحينها كانت
القيمة االجتماعية وال��ص��راع ب�ين األف���راد اخلفي
الظاهر مبا يضعه املرء على رأسه .وكانت أول مظاهر
االستقالل الوطني التخلص من ارتداء الطربوش.
وفي فلسطني عند بداية حركة «فتح» عام 1965م
وجد القائمون عليها ارتداء «الكوفية» تيمنا ً مبوقف
املناضلني القدماء وان أصبحت الكوفية هي غطاء رأس
أغلب الفصائل الفلسطينية فيما بعد.
ففي عام 1936م اشتعلت الثورة الشعبية في فلسطني
وعم االضراب العام البالد في مواجهة احملتل اإلنكليزي.
وقد وجد البريطانيون في هذا الزي «الكوفية» عالمة
مميزة للتعرف على الثوار لذا أصبحت الكوفية رمزا ً
وطنيا ً للمقاومة.
وف��ي معركة «القسطل» بجوار القدس وج��دوا
الشهيد «عبدالقادر احلسيني» ورفاقه الثوار كلهم
يرتدون الكوفية.

