
العَْرَضة
تُعد العَْرَضة أحدَ أبرز الفنون الشعبية المنتشرة في معظم أرجاء الجزيرة العربية، خصوًصا في نجد والخليج العربي، والغرض األساس من العرضة 

هو االستعراض أو العرض العسكري، ومن هنا جاء هذا االسم. عرفت العرضة منذ القِدَم، ويقال: إن قبيلة بني حنيفة كانوا يضربون الطبول 

في معاركهم ضد أعدائهم. فالعرضة رقصة الحرب ولكنها تُلعب في الحرب وفي الس¬لْم، ولها أنواع متعددة جميعها خاصة بالرجال؛ لكونها 

تثير حَماستهم للحرب، ولها أثر في إبراز شجاعتهم. 

عِها وامتدادِها واعتزاز أفرادها بانتمائهم لهذه الدولة، وارتبطت أيًضا بدفاع  من الممكن ربط العرضة العسكرية بقيام الدولة السعودية وتوس¶

السعوديين أمام جيوش الدولة العثمانية التي غزت الجزيرة العربية؛ فدافع أبناء الجزيرة عن أرضهم بكل شجاعة وتكاتفوا وضربوا أروع أمثلة 

البسالة والحَماسة. وقد استمرت العرضة في عهد الدولة السعودية الثانية وعهد المملكة العربية السعودية، وأصبحت رمزًا للشجاعة واإلباء والفخر. 

ارتبطت العرضة ارتباًطا كبيرًا بالملك عبدالعزيز الذي عُني بها عنايةً كبيرة؛ ألنها العرضة الرسمية للمملكة العربية السعودية وألنها تتميز 

بطابع خاص في أدائها ولباسها.



وقد وصف عباس محمود العقاد العرضة في عهد الملك عبدالعزيز قائًال: ˝ إنها من أحب الرياضات إلى الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وهي رقصة 

الحرب التي يرقصها النجديون وهم مقبلون على الميدان، وهي رقصة مَهيبة ُمّتزنة، تثير العزائم وتُْحيي في النفوس حرارةَ اإليمان، ويتفق أحيانًا 

أن يستمعَ جاللته إلى أناشيدِها ويرى الفرسانَ وهم يرقصونها فتهزه األريحيةُ ويستعيدُ ذكرى الوقائع والمعارك؛ فينهض من مجلسه ويزحزُح 

عقالَه ويتناول السيَف وينزل إلى الميدان مع الفرسان، فترتفع حَماستهم حين ينظرون إلى جاللته بينهم˝.

ويُعَّد السيف عمادًا للرقصة، حيث ال يمكن إتمام العرضة دونه، وفي الوقت الحاضر يلبس الراقص في العرضة (مِْحزمًا)، في حين يتطلب األمر 

ضرورة تسخين الطبول إما بوضعها في الشمس أيام الصيف، وإما بتسخينها على نار هادئة إذا كانت العرضة تقام شتاء، أو كانت ليًال في 

غياب الشمس؛ حتى يكون وقع قَْرعِها عاليًا وجميًال، وباإليقاع الذي يوافق إنشاد الصفوف.

واشتُهِرت الدرعية بإتقان أهلها هذا الفن، وكانت فرقة الدرعية حاضرة في أغلب مناسبات الدولة، إضافة إلى أن أهالي محافظتي الخَْرج وَضرَماء 

اشتهروا بعشقهم العرضة وإجادتهم تأديتها.

وقد اشتهرت قصائد عدة مصاحبة لهذه الرقصة الشعبية، ومنها قصيدة للشاعر محمد العوني:

¬ــــــــي علــــيكــــــم ياهــــــل العوجا سالم           واختص ابو تركي عَمَى عين الحَريب مِن

َـــــــرِيْب يا شيــــــخ بـــــاح الصبـــــر من طول المقام           يا حامِــــــــي الَونْــــــــدَات يارِيــْــــــف الغ

لِْيْب اي الص¬ Øاضرب على الكايد وال تَسمع كــالم           العـــــــز بالقَلَْطـــــــــات والـــــر


