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الرقص الطقوسي ..الطواف لترميم مركزية الذات
دراسة ثقافية
ا.ـ.د.ناجي عباس مصخ
جامعة ذي قار -كمية اآلداب
الرقص والرالة
تعج الذعائخ والصقػس الزمة ميسة في كل ديغ ،ألف وجػدىا يشبع مغ ديسػمة العقيجة ذاتيا ،فيي
تغحي اإليساف ،وتغخس في التابعيغ ليا ضخورة االنرياع ،واالستدبلـ التاـ لفخضيات العقيجة ،ميسا كانت
فانتازية ،فالصقػس تُغمف الغخائبية بسعاف دفيشة ،كسا تخبط األتباع بخباط الػحجة الػججانية ،ذلظ أف االشسئشاف
الشاتج عغ اليدتيخيا الػججانية السخافقة لؤلداء الجساعي ،تخمق وحجة عزػية لجى السؤتمفيغ في نديج شقػسي

واحج ،وتُصخز الشفػس بحػاش يقيشية مغ التصييخ والتدامي لحلظ يسكغ عج الذعائخ الػجو الحسيع لمجيغ في
صخامتو السعيػدة ،فالصقػس تحخض اإلنداف عمى تجاوز فخدانيتو بكل ما تحسمو مغ ىع بذخي مغ أجل
االنريار في ترػر أعسق وأشسل  ،يػفخه بديػلو شخيق الصقػس ،فيػ " شخيق كذف ومعخفة  ،مقرجه
خبلص الشفذ والتحقق مغ حقيقة الحات اإلليية ،رغبة في االتراؿ بالسصمق ،والسعخفة اليقيشية باهلل مغ خبلؿ

التعالي بالفكخ والخوح عغ عالع الحذ والػجػد السادي ..لكػنيا تشفتح عمى الفمدفي والفكخي التيػلػجي،

والكبلمي الفقيي ،وتعانق األدبي مغ خبلؿ شعخية ذات خرائز فشية وماىية يرعب تحجيجىا ،نتجت عغ
عسق التجخبة الخوحية التي يحياىا الرػفي ،ويشفتح مغ خبلليا بالسقجس ،عمى مسارسة نرية يتعانق فييا

الجس الي بااليخوتيكي ،بسعشى تحريل السعخفة واستكشاه حقائق السػجػدات واألشياء في صمتيا بالستعالي

والسصمق "(.)1

والخقز شػاؼ حػؿ الشفذ ،دوراف حػؿ الكػف حيشسا يتقسز الكػف شكل الجدج البذخي

،فحيشسا يعتقج اإلنداف أف ذاتو أصبحت بؤرة مخكدية لمػجػد ،ال يربح الصػاؼ عمييا إعادة اتراؿ بالسػجػد
،بقجر ما يكػف نقصة تجل بالشفذ نحػ مخاتب ال يسكغ رصجىا ،السيسا إذا ارتبصت الطاىخة بالذعػر

بالتصييخ والػصاؿ ،وإف تكخارىا الجوري ُيذخعغ ليا فاعميتيا األسصػرية إذ " تؤدي العادة في السجتسعات
التقميجية وضيفة مددوجة،فإنيا تكػف أداة محخكة ووسيمة تػازف"(، )2فاإلنداف يخقز حػؿ نفدو ليشتسي ليا،

بعج أف أصبحت الخوح السمتحفة لمجدج البذخي بػصمة انتسائو ،ويدتعيج تػازنو السيجد باالغتخاب ،فيػ يصػؼ
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حػليا ليخسخ ارتباشو بالقيع العميا التي تستخست فييا ،وتديج مشاعتو الخوحية ..يصػؼ حػؿ ذاتو ليجحرىا
ويتجحر مغ خبلليا ،ليذحغ الحات بسكامغ قػة ججيجة ،يستريا عبخ حخكة دوراف يتكثف فييا الػجػد ويحوب
الدمغ ،فدمغ الخقز يتخمى عغ قياسيتو ليتحػؿ إلى زمغ أسصػري ،غيخ خاضع العتبارات الفيديقا ،وعمى

وفق ذلظ يسكششا أف نفيع كيف أف "الخقز الرػفي ىػ ذاكخة الشفذ السزيئة  ،ألنو ليذ مجسػعة حخكات
تع ضبصيا وتشطيسيا مغ الخارج  ،بل ىي مختبصة بفاعمية الكائغ األسسى  ،وىػ يؤكج عمى تبلحع وتفاعل كل
السعاني السؤكجة إلندانية اإلنداف ماضيا وحاض اخ ومدتقببل ،الخقز الرػفي ىػ محاولة حساية الجدج ،
()1

وتحريشو  ،وتصييخه  ،والػصػؿ بو إلى التصييخ( الكتارسيذ) مغ كل ما ىػ مادي يغمق عمى الشفذ"

،حيث يجوـ الخقز الجائخي لسجة ساعات شػيمة ،فيجور الخاقرػف حػؿ القصب الحي يتخيمػنو رم اد لمسقجس
،مكثفا في مخكد الجائخة التي يقف فييا الذيخ  ،ويشجمجػف في ذلظ الجرواف ،مسا يكدبيع مذاعخ روحية

سامية ،تخقى بشفػسيع إلى مختبة الرفاء الخوحي ،فتدسػ نفػسيع نحػ ماىية متخيمة ،ويدتغخقػف في وجج
كامل ُيبعجىع عغ العالع السادي ويأخحىع إلى عالع ىبلمي يتخيمػنو مسيجا لمػجػد اإلليي فػ"الخقز فغ
احتفالي ،اكتذفو اإلنداف ليدتصيع مغ خبللو أف ُيعبخ عغ مذاعخه مغ واقعة ما ،وىػ يحجث عمى األغمب
السحتفل يخيج أف ال يذغمو شئ مغ أمػر الجنيا ،عغ لحطات االحتفاؿ التي
في شقػس تكاد تكػف تمقائية،ألف ُ

يخقز في محخابيا،إنو ىشا يستمئ بحالة كخنفالية غامخة مغ الشذػة ،يسكغ معيا أف يتدامح مع أي شخز
()2

يخاه ،ولػ مرادفة ،حتى ال تفدج عميو ىحه الصقػس االحتفالية ،واالحتفائية سػاء بالحات أو باآلخخ"

.

والخقز رغع ما ألرق بو السخياؿ الذعبي مغ صفات دنيػية تتعمق بتأجيج الحػاس ،لكشو في الحقيقة ،فغ
أدائي ُيؤدى ألجل الذعػر بالتساىي ،واالنعتاؽ مغ سمصة الجدج الجنيػية،السيسا إذا اقتخنت مسارستو مع
حادثة ديشية مكخرة ،حيشيا يخخج الجدج الخاقز مغ حجود كػنيتو ،ليشتسي إلى آخخ سساوي ،ويتعدز لجيو
الذعػر باالنتساء إلى أصل يدتسج قيستو مسا ىػ روحي ،لو عبلقة بالتصييخ والحرػؿ عمى وجبات غفخاف

سخيعة  ،وتغحي الجساعية في الخاقريغ حساسة الذعػر بالتبلحع الذعبي عبخ مجسػعة احتفاالت جشائدية أو
احتفائية يكػف الغخض مشيا شحغ عسمية االتحاد االجتساعي وتخصيشيا ،ليحا يعمق جبلؿ الجيغ الخومي عمى

مغ أعابػا عميو الخقز والجوراف في مجالي الحكخ" أخحنا ىحه األصػات والشغسات الجسيمة مغ دوراف
األفبلؾ،ليحا فالسػسيقى والجوراف غحاء لعذاؽ هللا،وإف في الجوراف سبلما لمقمب واتراال باألعمى وأمبل في لقاء

السحبػب ،ألع يذتيخ الشبي داوود بجساؿ صػتو ونفاذه  ،ثع يزيف قائبل إف الخوح كساؿ ونجاءىا كساؿ
،والسرصفى سبلـ هللا عميو ىػ القائل :أرحشا يا ببلؿ ،يا ببلؿ ارفع صػتظ العحب مغ ذلظ الشفذ الحي نفختو

في قمبظ" ( .)1وقج ارتبط الخقز الصقػسي باإلنداف مغ بػاكيخ وجػده ،فقج ابتجأ اإلنداف وجػده ليتعخؼ

ويتقخب مغ آليتو ،بالخقز فكاف الخقز الربلة البجائية لئلنداف،إذ "يعج الخقز مغ ابخز الفعاليات التي
46

العـــــــــــــــدد التاسع والعذرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

حخص سكاف العخاؽ القجيع عمى مداولتيا ببيجة وسخور،ألنو كاف في أصػلو شعيخة مقجسة"

()2

لجأ إلييا في

حاؿ رغبتو باستشداؿ السصخ أو درء الصػفاف أو البخكة في زراعتو ،وجعميا سبيبل لشيل رضا الغيب في حالة
الدواج أو الػالدة الججيجة ،فيسا كاف يدتقبل الدشة الججيجة باحتفاؿ رقز جساعي يبجأ بعج انتياء مػاسع الحدف

في عيج االكيتػ،فيع يخقرػف ألنيع يخيجوف محاكاة اآللية بجءىا الخمق
عبخ ذلظ الصقذ الػججاني :
وفي بصغ أعساقيا "تعامت" التقى اآللية يخقرػف
وما كاف في مقجور كبيخ اآللية آبدػ أف يخدىع عغ صخبيع
وعمى الخغع مشيا صستت تعامت
واسخ ابدػ إلى تابعو مسػ
ىيا يا ُمحىب الحدف نحىب معا إلى تعامت
()1

واخح الثبلثة يتذاوروف في أمخ األبشاء"

فالخقز تبعا ليحه األسصػرة جدء حيػي مغ الشامػس الجيشي لمخافجيشي القجيع ،وعسمية تقميج اإللو في جانبيا
السعشػي والخمدي تسثل اقتخابا مغ الخسيخة الخئيدة التي ىيسشت عمى الػجػد إذ" ليدت األساشيخ والصقػس كسا
اعتبخ البعس نتاجا لسمكة خخافية ،بل إف قيستيا الخئيدية ىي في حفاضيا حتى عرخنا ىحا ،وعبخ أشكاؿ
متخسبة عمى أنساط التفكخ ،والسعايشة ،كانت ولع تدؿ صالحة لشػع معيغ مغ االكتذافات ،التي سسحت بيا
()2

الصبيعة انصبلقا مغ تشطيع العالع السحدػس واستثساره التفكخي بريغ السحدػس نفدو "

.

ويعج الخقز مغ أقجـ الػسائل التي كاف اإلنداف يعبخ بيا عغ انفعاالتو ،بدبب قرػر المغة السشصػقة ،أو
السكتػبة عغ تخجسة انفعاالتو ،في بػاكيخ معخفة اإلنداف لمغة  ،فسا قبل المغة كاف اإليساء واسصة التبادؿ بيغ
اإلنداف وسػاه ،واإليساء حخكة جدج ،فيػ نػع مغ الخقز غيخ الخاضع لمتشسيط اإليقاعي ،فعغ شخيق

الحخكة السكخرة تحجث إلى اآللية ،وصمى ليا ،وشكخىا وأثشى عمييا ،ألفزاليا ،وحسايتيا لو ،بمغة حخكاتو
اإليقاعية الخاقرة ،وعغ شخيقيا أيزا مدج االتراؿ مع اآلخخ في بػتقة الجساعية ،لسا يػفخه اإليقاع الخاقز

مغ انجماج شعػري تاـ لجى أية مجسػعة ،تشتسي لحاكخة مػسيقية ومعخفية واحجة ،فالخقز ىػ الصخيقة الدخيعة
التي تحيب اليسجية وتعدز مذاعخ السحبة لجى اآلخخيغ و تُذحب التقجيذ نحػ اآللية  ،وفي الخقز أيزا
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تتكثف مذاعخ الحساس ،والكخه نحػ األعجاء في صخاعاتيا التشافدية ،لحلظ غجا الخقز الحخبي مادة لتخكيد
البصػلة ومشذصا وججانيا يداعج في إبعاد الخىبة مغ قمػب السحاربيغ ،فبلغخو أف نجج أف معطع األراجيد

الحخبية كانت عمى إيقاع راقز سخيع  ،لسا لئليقاع مغ دور ميع في مداعجة الحػاس عمى أداء الحخكات

الدخيعة  ،فيػ تسخيغ لمجدج عمى مػاجية لعبة السػت:
أنا

الحي

سستشي

أمي

حيجرة

كميث

()3

غابات

شجيج

القدػرة

أكيمكع بالراع كيل الدشجرة

ويدتخجـ الخقز أيزا في شخد األرواح الذخيخة ،أو في مػاسع القحط والفيزاف ،إذ يعج الخقز
ُ
الدحخي الجيشي ،مغ عػامل السػاجية الخمدية لمشكبات الصبيعية ،وفي كل ذلظ كاف لئلنداف دوافعو العجيجة
التي دعتو إلى تحفيد الحات نحػ الخقز ،فمقج رقز ليفخغ شحشات شاقة سمبية تحاصخه  ،ورقز ليجدج

بصػلة بحاجة ليا لتخصيغ وجػده  ،ورقز ليحتفل بقشز تجديجا لعقيجة القخباف التي تتصمب مشاخا احتفاليا
راقرا  ،ورقز ألف غخيدتو الجشدية بحاجة لسشذصات حخكية ،تدتسج معياريتيا مغ قػة كػنية غامزة،
فالحخكة الجشدية في بعس تجمياتيا رقز مشتج وإيحائي "ذلظ أف الكتمة المحسية التي تغجو مػشغ عبلقة
الحات بالعالع ىي ذاتشا وأنانا الصبيعية وجدجنا الذخري ،وىي مغ ثسة مخآة وجػدنا ،إلى درجة ال نعخؼ معيا

إف كانت القػى التي تحسمشا وتجخفشا في حياتشا اليػمية ىي قػى الجدج أـ قػانا ..فعالع اإلدراؾ ىػ الحي يسيد

ما بيغ الصبيعي والثقافي في الجدج ،وىػ الحي يسشح لؤلفعاؿ واإلدراكات الجدجية شابعيا الخمدي
()1

والػجػدي"

 .ولقج حاكى الخافجيشي األوؿ حخكة الثػر في رقراتو الجيشية واالحتفالية ،لسا لمثػر مغ أىسية

اقترادية وديشية ميسة ،فالثػر الدساوي الحي أرسمتو عذتار لقتاؿ تسػز ال يبتعج كثي اخ عغ الثػر األرضي

السذارؾ اإلنداف في الحياة الدراعية ،فزبل عسا اختدنتو رمدية الثػر مغ تقجيذ أسصػري ،فأـ كمكامر

نشدػف يذار ليا بالبقخة ،وكمكامر حيشسا اعتسخ تاجا جعمو قخني ثػر ،وقخف الثػر واليبلؿ في المغة الدػمخية

ليسا ذات االصصبلح "ايغ" وىػ اقتخاف يحسل دالالت السذاركة الخمدية في األداء الػضيفي ،لحلظ حيشسا أراد
اإلنداف االحتفاؿ والخقز ،فإنو شابو حخكة السقجس في ذلظ ،فكانت رقرتو تشاضخ رفدات الثػر عمى
األرض ،كأنو بحلظ يحاوؿ تقسز الخمد والجخػؿ عبخ الصقذ إلى دائخة السقجس "فالخقز كانت لو مكانة
أكثخ أىسية لجى اإلنداف القجيع ،فيػ يحاوؿ عغ شخيقو االتراؿ باآللية،ويعج الخقز نػعا مغ الربلة

،بجانب أنو وسيمة مغ وسائل التخويج والتآلف االجتساعي ،فعشجما يؤدي الخجل البجائي رقراتو يكػف مختجيا
زيا الفتا لؤلنطار ،ليسثل بو أشكاؿ األرواح و اآللية ،وىػ يعبخ عغ السذاعخ العادية لمخػؼ ،والكخاىية
،والحب ،واالنترار بسا يقػـ بو مغ وثبات يتخمميا خذػع ،وركػع ،ومثل ىحه الخقرات تكػف عادة تعبيخية،
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متزسشة الحخكات البجنية لتسثيل حخكات عشاصخ البيئة الصبيعية التي يعير فييا كػثبة الحيػاف ،وتحخؾ
األمػاج ،وىياج العاصفة ،وىشاؾ رقرة خاصة لكل مشاسبة تحتفل بيا البيئة الفصخية ،يتحجد مػعجىا ومكانيا

حدب مقتزيات الحاؿ ،إال أف شبيعة الخقرات تختمف مغ قبيمة إلى أخخى بحدب التقاليج السخعية لجى كل
مشيا ،غيخ أف شبيعة كل رقرة ،تطل ثابتة في تفاصيميا عشج القبيمة الػاحجة ،حتى وإف انتقمت مغ جيل إلى

آخخ" ( )1وىػ ما يفدخ لشا بقاء رقرة رفدة الثػر التي حاكى فييا العخاقي القجيع رفذ الثػر لؤلرض بحػافخه

متػارثة رغع ذلظ البػف الذاسع مغ الدماف  ،فالخمػز الجيشية ال تشتيي بسجخد انتياء مشطػمتيا العقجية ،لكشيا
تخسل قبل أف تشتحل ليا مخو ار ذكيا في العقيجة الغالبة ،وعمى وفق ذلظ يسكششا فيع أف "ىػسات* العخاقي

الحالي في أحدانو وفي أفخاحو عمى حج سػاء ،تُحاكي رقرة رفدة الثػر القجيسة ،فيػ يخكل األرض بسقجمة
قجمو قبل الػلػج إلى مفتتح األىدوجة التي يخددىا ،فتتبعو الجساعة في عسمية رفذ مشتطسة لؤلرض  ،وىي
عسمية ال تبتعج كثي اخ عغ آلية رفذ الثػر الفصخية لؤلرض قبل التشاسل وقبل الحخاثة ،فػ"كل ذاكخة ميسا كانت

شخرية ،حتى تمظ التي تتعمق بأحجاث نحغ فقط الحيغ شيجناىا ،وحتى تمظ الستعمقة باألفكار والسذاعخ غيخ
السعبخ عشيا ،ىي ذاكخة ذات عبلقة مع مجسػعة مغ التعخيفات التي يستمكيا الكثيخوف غيخنا ،عبلقة مع

أشخاص ،مع جساعات ،مع تػاريخ ،مع كمسات وأشكاؿ مغ المغة ،وكحلظ مع شخؽ لمفيع وأفكار ،أي مع كل
()2

الحياة السادية واألخبلقية لمسجتسعات التي نذكميا أو التي نذكل جدء مشيا"

.

ولػ تفحرشا تمظ الحاكخة الجسعية السذتخكة سشجج أف الييػد ذكخوا الخقز والسدمار والجفػؼ بػصفيا فعبل
تعبجيا ،أي أصبح ذلظ المعب الجسالي جدء ضخوريا مغ العبادة ،حيث ورد ذلظ في العيج القجيع "ليبتيج بشي
صييػف بسمكيع ُليدبحػا اسسو بخقز ،بجؼ ،وعػد ،ليخنسػا ,ىممػ يا  ،سبحػا هللا في قجسو ،سبحػه بخباب

وعػد ،سبحػه بجؼ ،ورقز،،سبحػه بأوتار ،ومدمار ،سبحػه برشػج اليتاؼ"(،)1والييػدي الستجيغ حيشسا
ىد مدتس اخ لؤلماـ والخمف بسا يذبو الخقز شيمة قخاءتو لمتخاتيل ،وكحلظ
يرمي قخب حائط السبكى ييد جدجه ا
األمخ في السديحية إذ تقاـ رقرات عجة ،خاصة في األديخة السشعدلة في االحتفاالت الجيشية ،ألف أداء
الصقػس يؤجج االنتساء لجى الحاضخيغ ،فقج كانت الحخكة الصخيقة األولى لبلتراؿ مع الغيب لجى اإلنداف،

لسا تػفخه الحخكة مغ شحغ انفعالي يشذصو في مػاجية متاىة الػجػد فػ"في ديانات الذعػب التي بقيت قخيبة

مغ الصبيعة ،كل االحتفاالت الجيشية ،وأيزا التعميسية مشيا ،ىي دائسا مخافقة بتخنح الخأس ،أو الخأس والجدج،
وفي تػاتخ مشتطع ،وتعصي قػة ذىشية فػ -شبيعية ،أما التخنح بسعجؿ مخة كل ثانيتيغ ،ومغ اليسيغ إلى اليدار،
أو مغ األماـ إلى الخمف ،أو عمى شكل الثسانية العخبية ،وبعج إحجاث بديط ،ومخافقة مػسيقى مبلئسة ،كل

ذلظ ُيذكل بخنامجا أساسيا مغ التساريغ التي تسارس باستسخار ،والتي تذبو غالبا بالسانت اخ كسا يسارسو
البػذيػف ،بغية تدييل عسمية االستشارة السخجػة ،أو باليحيح الخوحي كسا مارسو آباء الخوح في التخاث الشدكي
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السديحي"( ،)2ومغ السعخوؼ أف الربلة البػذية تذتخط الجساعية والسػسيقى في أدائيا لكػنيا نتاج حزارة
مجيشية تُسجج السذاركة والجساعية ،عمى عكذ البجاوة التي تفتخض الفخدانية عسػما.
الجدد مفتاحا لمدماء

يتكئ الخمد الصقػسي عمى اتخاذ التخميد وسيمة لتيجيغ الحقيقة ،واصصيادىا ،لحلظ ال بج مغ إحالة كل فعل
شعائخي ،إلى غاية ،وسخدية سخية ،تزسغ الحرػؿ عمى مبخرات الػصػؿ لمحة االكتذاؼ ،وتخميع الشفذ ،
السيسا أف السجاؿ الجيشي الرػفي مجاؿ خرب ،وحخ لسداولة التأويل ،وىػ مجاؿ يشصمق في مجسل

شخوحاتو ،مغ افتخاض أف الجدج مأوى لمخجذ ،لكشو في الػقت نفدو ،وسيمة لمػصػؿ إلى الصيخ الكامل،
لحلظ ُيحنب اإلنداف عبخ الجدج ،لكشو يرمي مغ خبللو أيزا ،لحا فيػ ُمعبأ بالشقيزيغ معا"إف االعتقاد
بالثشائيات العتيقة كالشفذ والبجف ،والعقل واليػى  ،وما إلى ذلظ مغ تقديسات لفطية غيخ عمسية قج أدى
بالسترػفة إلى السشاداة بإبادة حػاس اإلنداف وقتميا ،ألنيا في رأييع تقيع حجابا غميطا بيشو وبيغ هللا ،وىي

دعػى اقتُبدت مغ األدياف العتيقة ،وتجدجت في جسيع أدبيات السترػفة ،السيسا الحبلج الحي يقػؿ مثبل في
بعس أشعاره:
اقتمػني يا ثقاتي

إف في قتمي حياتي

ومساتي في حياتي

وحياتي في مساتي

مغ أجل السكخمات

أنا عشجي محػ ذاتي

()1

مغ قبيح الديئات"

وبقائي في صفاتي

مغ ىشا ،فإنو جعل مغ إذالؿ الجدج سفي اخ لشيل التدامي بالخوح ،ومغ تحخكو عمى وفق إيقاعات معيشة،
فخصة لو في االنعتاؽ مغ الستخيبلت الدخدية التي سجشتو في غياىب الشبح ،لحلظ جعل الرػفي الخقز

الصقػسي وسيمتو لمتحخر مغ أدراف ذلظ الجدج " ومغ خرائز ىحا الخقز أنو شقدي مقجسُ ،يعبخ عغ
مفاىيع ديشية ،حاثا عمى حالة نفدية باششية في جسعو الحخكة مع الغشاء والسػسيقى "(،)2فاىتداز الجدج حخكة
ُمشاضخة الىت ادزات السشطػمة القيسية  -الستػارثة عشج اإلنداف ،وحخكة بحث وتقز عغ ثيسة متػاريةُ ،يحخؾ

الرػفي جدجه كي يخخج مشو لتحل مكانو ذاتا أخخى غيخ مجندة بتابػات الجنيا  ،ذاتا تشتسي لمسثاؿ األسسى

" َّ
إف رمدية الحخكة الصقػسية تُتػج اإلنداف لمخخوج مغ سمصة الجدج وإلغائو بسدجو بالحخكة العذػائية السكخرة
التي تشتج لحة مشفرمة عغ مػضػعيا ،وتتزاد مع ثبػت الجدج واستق اخره بسا يعشي االلتراؽ بعالع فخدوسي
()3

شعػري ،فيشعتق اإلنداف مغ قيػد الػعي لتربح الحخكة بجيبل عشو ومػضػعا بحاتيا"

 ،وىػ انتداب

وانعتاؽ البج لو مغ السخور بذخوط معيشة ،لحلظ جعل السترػفة مخاحل االتراؿ بالسحبػب تسخ عبخ ثبلثة
مخاحل :التحمي والتخمي ثع التجمي ،وىي مخاحل تذتسل عمى أنػاع التجخبة الجيشية التي يشتقل عبخىا اإلنداف
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الكتداب ماىية ججيجة و"تذسل الرػفية ثبلث أنػاع مغ التجارب الجيشية ،األولى رحمة البحث عغ التصػر
الخوحي :وتتجمى في إتباع نطاـ أخبلقي وديشي صارـ ،لزبط الشفذ مغ أجل بشاء شخرية ممتدمة بالتعاليع

الح ُجب عغ القمػب ،واألبرار
اإلسبلمية ،أما التجخبة الثانية فيي الدعي وراء الكذف الرػفي :وىػ رفع ُ
لخؤية الحق عمى ما ىػ عميو ،والتجخبة الثالثة ىي تجمي الحق في صػر عباده األتقياء الداىجيغ"( )1وىي

الح ُجب ،فخوح اإلنداف محاشة
تجخبة روحية تشقل اإلنداف إلى مخحمة ججيجة إذ "أف ميسة السترػؼ -رفع ُ
بصبقة سسيكة مغ مختمف االىت ادزات ،بحيث أنيا عاجدة عغ رؤية ذاتيا تحت تمظ االرتجاجات ،بػاسصة
التجريبات وتساريغ أخخى يقػـ الرػفي بإزالة الجدج الفيديائي ،ويدتكذف ما يسكغ أف يذاىجه مغ دوف
()2

الجدج"

وتساريغ إزالة الجدج تسخ حتسا عبخ آلية تحخيظ الجدج ،إنو ميكاندـ التخمي ،فخقز السترػفة

السػلػييغ مثبل

يتعسج اإلحالة إلى شبكة مغ التزسيشات الخمدية التي تكدي الفعل البذخي بصبقة مغ

الخوحانية والسعشى العسيق ،فتكػف كافية لمتحخيس الجسعي" وىػ شقذ لو رمديتو  ،فالثياب البيس التي

يختجييا الخاقرػف تخمد إلى األكفاف ،والسعاشف الدػد تخمد إلى القبخ ،وقمشدػة المباد تخمد إلى شاىجة القبخ

والبداط األحسخ يخمد إلى لػف الذسذ الغاربة ،والجورات الثبلث حػؿ باحة الخقز تخمد إلى السخاحل الثبلث
في التقخب إلى هللا ،وىي شخيق العمع ،والصخيق إلى الخؤية والصخيق السؤدي إلى الػصاؿ ،وسقػط السعاشف

الدػد يعشي الخبلص ،والتصيخ مغ الجنيا ،وتُحكخ الصبػؿ بالرػر يػـ القيامة ،ودائخة الخاقريغ تُقدع عمى
ويسثل اآلخخ قػس الرعػد ،أي صعػد
نرفي دائخةُ ،يسثل أحجىسا قػس الشدوؿ أو انغساس الخوح في السادةُ ،

الخوح إلى بارئيا ،ويسثل درواف الذيخ حػؿ مخكد الجائخة الذسذ وشعاعيا  ،أما حخكة الجراوير حػؿ الباحة

فتسثل القانػف الكػني ،ودوراف الكػاكب حػؿ الذسذ ،وحػؿ مخكدىا "(،)3فالخقز فخصة لسحاكاة الخالق في
مخكديتو ،أو إعادة ترشيع الػجػد عمى وفق فيدياء غيخ تجخيبية "والخقز في ىحا اإلشار وسيمة الجدج
األخخى لمفيع والتعبيخ ،إلى جانب الصاقات الحدية والحىشية ،فسع الخسع الكػريغخافي*السػحي،ىشاؾ دائسا

تعابيخ الػجو واليجيغ التي تزفي عمى الحخكة سح اخ وبياء ،ىكحا ال يكتفي الخاقز بسا يختبخ ويخى ،بل يشتقل

إلى تخجسة مذاعخه وأفكاره وشحشيا نغسا وإيحاء جدجيا"(،)1فالخقز لجى الرػفي جاء باعتقاد؛ مغ أف الحخكة

في الكػف تبجأ مغ نقصة ،وتشتيي عشج ذات الشقصة ،ولكي يرل اإلنداف لسبتغاه فعميو أف يجور دائخيا ألف
الحخكة الجائخية ضامشة لو بالػصػؿ إليو ،وعشجما يجور راقز المفيف حػؿ نفدو ،فكأنو الذسذ ،يمتف حػليا
الخاقرػف وكأنيع الكػاكب ،فقمب اإلنداف يربح مخك اد لمػجػد حيشسا يحتفل بالحقيقة ،تمظ الحقيقة التي
اليبرخىا أي شالب ليا ،وىػ ذات ما قرجه محيي الجيغ بغ عخبي بقػلو:
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لقج صار قمبي قاببل كل صػرة

فسخعى لغدالف وديخ لخىباف

وبيت ألوثاف وكعبة شائف

وألػاح تػراة ومرحف قخآف
()2

ركائبو ،فالحب ديشي وإيساني

أديغ بجيغ الحب أنى تػجيت

فاهلل في الفكخ الرػفي فكخة ،أكثخ مشو نسػذج عمػي متػاري ،لحلظ فإف ىجؼ الرػفي ليذ حزػر اإللو
،ألنو غيخ معشي بالحزػر أو الغياب ،وإنسا ىجفو االتحاد مع فكخة هللا ،إنو ال يخغب أف تذيق روحو كي
ترل إلى الدساء ،ألف الدساء في نطخه متكػرة في أعساقو ،فػ"لسجخد أف يتسكغ خياؿ اإلنداف مغ ترػر اإللو

أماـ ناضخيو ،فإف هللا يتجمى عمى الفػر في فؤاد اإلنداف نفدو ،وقبل أف يشصق ،فإف كمستو سػؼ تكػف

مدسػعة مغ قبل اإللو ،وىػ عشجما يرمي في غخفتو ال يكػف بسفخده -بل ىػ مع هللا ،هللا بالشدبة إليو ال
يػجج ىشاؾ ،في مكاف ما في الدساوات التي ال تصاؿ ،بل بالقخب مشو ،أمامو ،في داخمو ،ىكحا تشتقل
الدساوات إلى األرض ،واألرض إلى الدساوات ،حيشئح يربح اإللو بالشدبة لمرػفي حيا  ،وممسػسا أكثخ مغ

كل شئ "(،)1لحا فيػ حيغ يجور حػؿ نفدو في آلية الخقز الصقػسي ،إنسا ليكخس آلية الصػاؼ حػؿ السصمق
الحي ما عاد مشعدال في سساوات بعيجة،و تخمد الخقرة الجائخية التي يؤدييا الجراوير ،ومشيا جاءت تدسيتيع

الجراوير الجواريغ ،إلى دورة السجخات في الفزاء الذاسع ،و إلى كل ما يتحخؾ في الصبيعة مغ كائشات ،وإذ

يجخل الخاقرػف إلى مدخح الصقػس مختجيغ ثيابا بيزاء تخمد لمكفغ و قج تجمببػا بسعصف أسػد يسثل القبخ و

عمي رؤوسيع قمشدػة شػيمة مغ المبج تسثل صػرة لذاىجه القبخ ،لحلظ تكػف مجسل حخكتيع تصييخية تعسج إلى
استئشاؼ الحياة بعج مخحمة مػت متخيمة ،ثع يجخل بعجىع الذيخ إلى مخكد السدخح ليؤلف القصب الخمدي الحي

يصػؼ حػلو الخاقرػف ،فيػ يسثل الػسيط بيغ األرض و الدساء ،وحيغ يجمذ عمي الدجادة الحسخاء إنسا

ليحكخنا بمػف الذسذ الغاربة  ،وعمى وقع مجائح وأذكار خاصة يتقجـ الجراوير ببطء ،و يصػفػف ثبلث مخات

حػؿ الدجادة الحسخاء لتساثل تمظ الجورات السخاحل الثبلث التي يتقخب بيا الدالظ مغ هللا و ىي :شخيق العمع
 ،و شخيق الخؤية ،و شخيق السعخفة , ،في نياية الجورة الثالثة يتخح الذيخ مكانو عمي الدجادة فيتخمى
الجراوير عغ جمبابيع األسػد ،ليطيخوا بمباسيع األبيس و كأنيع تحخروا مغ جدجىع السادي مغ أجل والدة

ججيجة  ،في تمظ المحطة يأذف ليع الذيخ بالخقز فيصفقػف يجوروف ببطء ،و قج مجوا أذرعيع كاألجشحة :اليج

اليسشى و كفيا إلى الدساء ،و اليدخى و كفيا إلي األرض ،و ىحه الحخكة كشاية عغ أف الجروير يتمقى الصاقة
الحيػية مغ الدساء ،ليسشحيا إلى األرض في عسمية كيسيائية يسمظ وحجه أسخارىا ،وعشجما تبجأ الجورة الثالثة

يجخل الذيخ الحمقة ألداء رقرتو ،ليذخعغ التحػؿ الخمدي لمخاقريغ نحػ تحخيخ لمجدج ،وانفبلتو مغ قيػد
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()2

السادة إذ يربح الخاقز ،و ىػ يجور حػؿ نفدو ،ىػ الشقصة و الجائخة معا

ػ أي محػر العالع فيتدارع إيقاع

اآلالت ،ثع يبجأ الجوراف في مخكد الجائخة فيكػف بسثابة الذسذ و إشعاعيا ،وىحه المحطة ىي لحطة التحقق

القرػى ،و االتحاد مع السصمق"،إذ يبجأ الجراوير بالجوراف عمى أشخاؼ أصابعيع بخفة متشاىية ،ويجوروف
حػؿ الغخفة بسراحبة عدؼ عحب عمى الشاي والجفػؼ ،ويخافق ذلظ نذيج رتيب تجور كمساتو السكخرة حػؿ

وحجانية هللا ،وبصبلف الحياة الجنيػية ،وخبلؿ الخقز،تختفع يج الجروير اليسشى فػؽ رأسو ،وتستج اليدخى
()1

أمامو ،ويغمق عيشيو،ويسيل بخأسو نحػ كتفو مذكبل لػحة فشية ال تتكخر"

وكل ذلظ يجخي بسخافقة تخاتيل ومػسيقى صاخبة و"إذا كاف اإلسبلـ الخسسي ال ُيحبح السػسيقى،فإف السترػفيغ
يدتخجمػنيا بذكل دقيق خبلؿ لقاءاتيع،فالسػسيقى عشجىع تعتبخ وسيمة لمػصػؿ بالشفذ إلى حالة الجىذة
اإلليية ،شخيقة لمتخمي عغ االزدواجية،لمتقخب إلى هللا،ومبلمدتو ،لمتخمي عغ األنا،ىحه الحالة تجعى الػجج أو

تجمياتو،ويفخغ شحشاتو الدالبة في فزاءاتو ،فإذا
اليػؿ"( )2فاإلنداف بحاجة مدتسخة لسخكد ،كي يشزػي خمف
ُ
وججه فإف شػافو حػلو إنسا يسثل نػعا مغ أنػاع الػالدة الججيجة فػ"الصخؽ الرػفية مغ حيث الجػىخ واحجة-
التحخر مغ األنا،لكغ أية أنا؟ ليدت أنا الحقيقية بل الكاذبة،التي يختبط اإلنداف بيا ويعتبخ نفدو متسي اد عغ
اآلخخيغ،متى تحخر مغ تمظ األنا فإنو يسشح أناه الحقيقية ،إمكانية أف تبخز في العالع السحدػس،إف الصخيقة

الرػفية تدسح بالتفتح لخوح اإلنداف وبالتفجخ لػ"أناه" الفعمية الخالجة التي عمييا تشبشي كل الصاقات وكل
الجساؿ"(،)3وال يسكغ لتمظ األنا أف تتفتح وتشفجخ بغيخ أف تشريخ وتحوب في مخكد رمدي  ،لحلظ كاف العخب

الػثشيػف يصػفػف حػؿ الكعبة ليذ إيسانا حقيقيا بخالقيا ،وإنسا ألنيا كانت السخكد الخمدي الحي بو يدتعيجوف

قجرتيع عمى التججد واالنصبلؽ،وىػ ما يفدخ لشا التحخيع القخآني لمخقز الصقدي الحي كاف يقاـ حػؿ الكعبة
()4

بقػلو تعالى" وما كاف صبلتيع عشج البيت إال مكاء وترجية فحوقػا العحاب بسا كشتع تكفخوف"

ألف الخقز أو

الصػاؼ ما كاف حػؿ السخكد الحقيقي ،بل حػؿ آخخ متػىع ،فكاف البج مغ مشعو وإيقافو،وىي السخكدية التي
تذع داخل الشفذ شعػ ار باالمتبلء والػصػؿ وتسؤل اإلحداس بقصبية متفخدة  ،فكل مخيج دار حػؿ ذاتو اترل
بالسصمق وصار قصبا يجور حػلو السخيجوف،صار السخيج قصبا والقصب مخيج ،في عسمية تجاخل وتبادؿ ادوار

رمدية محىمة ،وىػ ما أشار لو جبلؿ الجيغ الخومي بقػلو:
حبا بظ أسيخ والخأس مخفػع

رغبة فيظ امذي دوف تػقف

()1

يقػلػف لي تجور حػلو"" جيمو! أدور حػؿ نفدي"
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وإذ أولت الرػفية اىتساما مخك اد لفكخة اتحاد الجدج بالسصمق ،كي يسكغ تخميع الفجػات الجنيػية الشابعة مغ
حاجاتو السػضػعية،فإف الحخكة الرػفية التي اختدنت في أعساقيا انداقا ثقافية مدتسجة مغ الجيانات الذخقية

القجيسة ،ومغ الذامانية أيزا ،التي كخست اىتساميا بالفخد كعزػ في جساعة ،ولع تدع إلذابتو كسا بخرت

ذلظ ديانات أخخى سعت إلى االىتساـ بالجساعة عمى حداب الفخد،اتخحت مغ الذعائخ والصقػس شخيقة لتخبية

الفخد ،وإعبلء مفيػـ الجساعة مغ اجل الػاحج وليذ العكذ  ،وقج"انقدع تيار الرػفية إلى أربعة

مجارس،األولى – الشقذبشجية،وفييا يعػد الجور السخكدي لمخمػز والصقػس وحخكات الخقز،الثانية،القادرية،التي

تعمع الحكسة عمى أسذ الجيانة اإلسبلمية في الذخؽ ،السجرسة الثالثة  -الديخوردية،تعمع أسخار الحياة عغ
شخيق السعخفة السيتافيديقية ومسارسة السخاقبة الحاتية ،السجرسة الخابعة -الجذتية ،التي ىي عبارة عغ السثاؿ

الخوحي في مجاؿ الذعخ والسػسيقى"( ،)2وىحه السجارس الخئيدة األربعة أعصت تفخعات وولجت مجارس

وشخائق متعجدة أخخى ،لكغ كبل مشيا لع تبتعج عغ الدياؽ السؤسذ الحي خخجت مشو"ويختمف الػضع البجني
لمسػجػديغ في الحمقة حدب الصخيقة كحلظ ،إذ قج يتحخؾ الحاكخوف في دائخة مغمقة أو يؤدوف رقرة خاصة

أثشاء الحكخ أو يخكعػف أو يقػمػف بالحكخ وقػفا مشتربيغ شػاؿ مجة الحمقة ،أما ىجؼ حمقات الحكخ فيػ واحج

عشج جسيع الصخؽ وىػ الػصػؿ إلى نذػة التػاصل مع الخالق واالتحاد بو" (.)3

الرقص لغة بررية
لػ صحت رواية السقخيدي عغ رسالة عسخو بغ العاص إلى الخميفة عسخ بغ الخصاب ،والتي يرف
()4

فييا أىل مرخ بقػلو (أرضيا ذىب ونداؤىا لعب ورجاليا مغ غمب وأىميا تجسعيع الصبمة وتفخقيع العرا)

فاني أرى في تمظ الخواية شخفا ألىل مرخ ،وليذ مثمبة كسا يطغ البعس ،فاألمخ يبجو لي غخيديا أف يدسػ
شعب ما عبخ ما تزخو الفشػف فيو مغ قيع جسالية عميا،وىػ ما يعشي أف الفغ في مرخ ضل ح اخ ،وغخيديا

ولع تكبحو جساحو السيتافيديقا ،إذ عشجما يدسع السخء تخنيسات مػسيقية متػاتخة ،يبجأ وببل وعي بتحخيظ أقجامو

عمى الشدق السػسيقي،أو يتخنع بيا مع حخكة مغ أصبعو أو رأسو،فاإلنداف يبحث دوما عغ وسائل غشية ليعبخ
بيا عغ مذاعخه تجاه واقع ما ،أو حجث يػاجيو،ىحه الػسائل التي تعبخ عغ حالة إندانية يتحجث بيا كل

إنداف بذكل مصمق،ودوف استثشاء،ومغ ىحه الػسائل تأتي لغة الخقز لتأخح ميدتيا اإلندانية فعشجما يخقز

أي إنداف،إنسا ليتكمع مغ خبلؿ الحخكة  ،فالخقز لغة ميتافيديقية معشية بإعادة إنتاج الجساؿ والمحة بسقاييذ

روحية " ،وإف أي إنداف ميسا كاف مػقعو أو لغتو ،يرغي إلى ىحه المغة ويتفاعل معيا دوف أف يشبذ ببشت
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شفة ،ودوف أف يدسع لفطا واحجا ،ثسة لغة ال يسكغ التعبيخ عشيا إال بمغة الخقز ،ولحلظ نخى مختمف شخائح
()1

الشاس تدتخجميا ،كػنيا األكثخ تعبي اخ ،واألكثخ تأثي اخ"

ألف الخقز يػفخ اإلحداس لئلنداف أف يخخج مغ

،وييحب الخوح عبخ تخسيخ الذعػر باالنتساء إلى الدساء ،فكمسا ضخب اإلنداف األرض بقجميو
حجود نسصيتو ُ
في لحطة الخقز  ،كاف ذلظ دليبل عمى تػقو لبلنعتاؽ مغ حجوده األرضية ،وىػ التدامي الحي يصيخ
اإلنداف مغ شعػره بالتدافل والجونية ،وحيغ "يختجي الجراوير التشػرة الصػيمة الػاسعة وفػقيا العباءة الدػداء،

وحالسا يبجأ الخقز ويبجأوف في الجوراف ،يشدعػف عشيع العباءة الدػداء(داللة عمى خبلصيع مغ الػاقع
السادي) وتطيخ أرديتيع البيزاء الفزفاضة ،وما أف ُيدخعػا في الجوراف حتى تشفخد التشػرة وتختفع عغ

األرض(داللة عمى ارتفاع أرواحيع إلى العالع الدساوي) ويخفعػف أيجييع نحػ ىحا العالع الدامي ،لتشجمج ىحه
()2

األرواح في مذاعخ سامية تخقى بيع الى مختبة الرفاء الخوحي ،وتأخحىع إلى الػجػد اإلليي"

،لحلظ كانت

مجسل الحخكات التصييخية في الجيانات السختمفة راقرة ،فالييػدي ييد جدجه لؤلماـ والى الخمف في لحطة

الجعاء عشج حائط السبكى  ،والسدمع يصػؼ راكزا حػؿ البيت العتيق في حخكة تذابو الخقز ،واحتفطت لشا
المغة باألدلة عمى وجػد تشاضخ داللي في العبلقة بيغ الخقز والعبادة ،فكمسة حج السخادفة ألداء الصقػس
اإلسبلمية تحسل ذاكختيا االيتسػلػجية معاني مغايخة لجاللتيا الشيائية ،فحج في العبخية تعشي االبتياج أو
االحتفاؿ ،بيشسا كانت في اآلرامية تعشي رقز ،واليشجوسي يخقز أماـ آليتو شمبا لمشجاة والغفخاف ،وإذ ارتبط

الخقز في الحاكخة الذعبية بالعخي والخبلعة ،فإف عميشا أف نفيع ىشا ،أف التعخي لع يكغ ضاىخة مدتيجشة قبل
أف يخزع لمتقشيغ الجيشي ،فكثيخ مغ الحزارات تخبخنا أف الشداء كغ يخقرغ عاريات ،بغيخ أف يكػف ذلظ

التعخي بغايات ايخوسية،ألف الذعائخ والصقػس تحيب السذاعخ الجنيػية ،وتُبقي وىج الجساؿ ،والشذػة مديص اخ
عمى كل شئ ،لحلظ كشا نجج العخبيات يصفغ عاريات تساما عمى الكعبة ،ولع يججف في ذلظ بأسا أو مشقرة
،ألف الجوافع الخوحية تُخفي القبح ،وتجعل األشياء بخاقة ،خالية مغ الخجذ ،وىػ الصقذ الحي بقي إلى سشة
9ىػ بغيخ نيي أو تبجيل ،إذ يػرد مدمع في صحيحو "حجثشا أبػ كخيب حجثشا أبػ أسامة حجثشا ىذاـ عغ أبيو
قاؿ كانت العخب تصػؼ بالبيت عخاة إال الحسذ ،والحسذ قخير وما ولجت ،كانػا يصػفػف عخاة ،إال أف

تعصييع الحسذ ثيابا ،فيعصي الخجاؿ الخجاؿ والشداء الشداء ،وكانت الحسذ ال يخخجػف مغ السددلفة ،وكاف
الشاس كميع يبمغػف عخفات ،قاؿ ىذاـ فحجثشي أبي عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت الحسذ ىع الحيغ أندؿ
هللا عد وجل فييع ثع أفيزػا مغ حيث أفاض الشاس قالت كاف الشاس يفيزػف مغ عخفات وكاف الحسذ

يفيزػف مغ السددلفة يقػلػف ال نفيس إال مغ الحخـ فمسا ندلت أفيزػا مغ حيث أفاض الشاس رجعػا إلى
()1
صػؼ بالبيت ُعخاة إ َّال ال ُحسذ ) ىحا مغ الفػاحر َّالتي ك ُانػا
عخفات" وحجيثو اآلخخ ( كانت العخب ت ُ
عمييا في الجاىميَّة وقيل  :ندؿ فيو قػلو تعالى  { :وإذا فعُمػا فاحذة قاُلػا وججنا عمييا آباءنا } وليحا أمخ َّ
الشبي
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صػؼ
َّللا عميو وسَّمع في الح َّجة َّالتي حجيا أُبػ بكخ رضي َّ
صَّمى َّ
َّللا عش ُو سشة تدع أف ُيشادي ُمشاديو أ َّال ي ُ
بالبيت ُعخياف)()2ويػرد جػاد عمي في السفرل "أف الصائفيغ بالبيت كانػا عمى صشفيغ :صشف يصػؼ عخيانا،
ويعخؼ مغ يصػؼ بالبيت عخيانا بػ "الحمة" .أما الحيغ يصػؼ بثيابيع ،فيعخفػف ب
وصشف يصػؼ في ثيابوُ .
"الحسذ" .وأضاؼ بعس أىل األخبار إلى ىحيغ الرشفيغ ،صشفا ثالثا قالػا لو" :الصمذ" ...وتخزع الشداء
ليحه القاعجة أيزا إذا كغ مغ الحمة ،فكانت السخأة تصػؼ بالبيت وىي عخيانة .وقيل تزع إحجاىغ ثيابيا كميا
إال درعا مفخجا عمييا ثع تصػؼ فيو .وقبل كانت تقف عمى باب السدجج ،فتقػؿ :مغ يعيخ مرػنا؟ مغ يعيخ

ثػبا ؟ مغ يعيخني تصػافا ؟ فإف أعارىا أ1حج ثػبا أو كخاه ليا شافت بو ،وإال شافت عخيانة كسا يصػؼ الخجاؿ
عمى حج زعع الخوايات .ال يدتخ عػرتيا لباس أو قساش ،بل كانت تزع إحجى يجييا عمى ُقبميا واليج األخخى
عمى ُدبخىا وتصػؼ حػؿ البيت عمى ىحا الشحػ .وىع يخووف في ذلظ بيتا يشدبػنو المخأة جسيمة ،قيل ىي:
ضباعة بشت عامخ بغ صعرعة ،شافت بالبيت عخيانة وىي تقػؿ:
()1

وما بجا مشو فبل أحمو"

اليػـ يبجو بعزو أو كمو

ورغع أف الجيغ الػثشي حاوؿ أف يخمع تمظ الفجػة الخوحية الستقاشعة مع الزسيخ األخبلقي العاـ القائع عمى
أساس الدتخ ،واإلخفاء لجدج السخأة ،لكغ "حدب السرادر العخبية فإف الجاىمية كانت تتخمز مغ مبلبديا،

وتصػؼ عارية كشػع مغ التخمز الخمدي مغ الحنػب عشج الػقػؼ أماـ هللا في الكعبة ..وربسا كاف االعتقاد
ىكحا عشج ناس الجاىمية ،لكغ االعتقاد ال يعكذ ،في كثيخ مغ األحياف  ،السعشى الفعمي لمصقذ ،إضافة إلى

أنو ال يفدخ األصل الحي انبثق مشو ،وقج ربط بعس اإلخبارييغ والسفدخيغ بيغ الصػاؼ بالعخي وبيغ قرة
()2

آدـ وحػاء بعج الدقػط"

وعمى الخغع مغ غياب الخقابة الخوحية الرارمة في ديانة الػثشييغ في مكة ،إال أف

السخأة العارية كانت تصػؼ عمى البيت العتيق بغيخ أف تتعخض لسزايقات ثقافية أو نفدية ،ألف الذعػر العاـ
ُيحجع أية ندوات أو رغبات مبتحلة لرالح الذعػر بالتدامي ،والشذػة الجساعية ،والجسالية ،فػ"الخقز ىػ
المغة البكخ أو الخصػات الغخيدية األولى التي تخافق السػسيقى ،فسثبل ال يدتصيع شفل صغيخ أف يقاوـ لحشا

شجيا ،سيخقز أو يجخي وربسا سيقفد ضاحكا فػؽ الدبللع السػسيقية..روح الصفل الصازجة وأقجامو الستحخرة

مغ العيب والحخاـ ىسا سخ الخقز وجػىخه ،ال شيء يسشح اإلنداف إحداسا بالحخية كالخقز ،األيجي التي

تتحػؿ في لحطات إلى أجشحة ،واألجداد التي تقتخب مغ الدساء تاركة األرض تخف تحت األقجاـ الخاقرة،

والكخة األرضية التي تدتجيخ عمى شكل حمبة رقز"( ،)3لحلظ اعتقج أف مغ اإلجحاؼ عمى الثقافات السعادية

لمجدج أف تدجغ ذلظ التسخيغ الجسالي والخوحي في حجود االبتحاؿ واإلثارة.

فالجدج العاري في

عشفػاف الذعائخ يصخح تعخيو مادة لمتأمل ،وليذ لبلمتبلؾ ،لحلظ فيػ ال يبحث عغ اإلشباع االيخوسي في
66

العـــــــــــــــدد التاسع والعذرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

رحمة حخكتو السكخرة والجساعية ،بقجر ما يبحث عغ اليقيغ الحاتي ،فيػ ُيجخد مستمكاتو مسا يغصييا ،لكي يمتح
بشذػة التجخد ،والثقة بالحات ،مغ ىشا أضغ أف السذكمة ليدت ليا صمة بفكخة اإلشباع ،أو االنيساؾ في
تزاريذ الجدج ،بقجر ما يتعمق األمخ بالشذػة التخيمية والخمدية ،فكل األشياء الدائخة في الػجػد ،تصسح إلى

بشاء معشى ججيج مغايخ لؤلنداؽ الستػارثة ،لحلظ فإف جسالية الجدج العاري ال تكسغ في تشاسق خصػشو فقط،
بل بسا ىػ أبعج مغ التفاصيل الطاىخة ،فالسدتتخ يبجو أعسق بكل األحػاؿ ،مسا ىػ مفزػح ،وحيشسا تخقز
السخأة عارية ال تفكخ بأف أحجا ما تذتعل بجاخمو الخغبة ،نتيجة عخييا ،لكػنيا خخجت مغ مجار الػجػد ،إلى

مجار آخخ تكػنت ليا فيو ماىية ججيجة و" لعل ارتباط ىحا (الخقز) بالجدج ،وتخكيد الفتاة عمى جدجىا في
مجتسع مازاؿ يشطخ إلى غالبية الشداء عمى أنيغ (مجخد جدج) ،إضافة إلى استغبلؿ جدج الشداء ،السػديل)
في الكثيخ مغ (اإلعبلنات) )(عمى تخكيد االىتساـ بالجدج) ،ويمعب الجدج الجور الخئيدي في الخقز حيث
تعبخ الخاقرة عغ كل ما تخيج أف تبػح بو مغ خبلؿ جدجىا ..إنيا ترست تساما ..وتتخؾ الجدج بكل
تفاصيمو يعبخ ،ويبػح ،ويق أخ ،ويكتب ،ويحكخ كل ما يسكغ أف يقاؿ أو ال يقاؿ،إف الجدج يسثل عبلمة فارقة
وميسة في حياة كل أنثى ..لحا ال عجب أف نجج كل أنثى ،بالفصخة ،قادرة عمى الخقز ..وقج تتخح الخقز
حخفة (إف وججت التذجيع والتأوىات -اإلعجاب مغ اآلخخيغ) ..إضافة إلى نسط شخريتيا الشخجدية ..حيث
الحب الصاغي ،والحي يكػف ببل حجود لجدجىا ولكافة معالسو وتفاصيمو"( ،)2فالخقز يتيح ليا التجخد مغ
سمصة الجدج ويعسق لجييا الذعػر باالنفبلت مغ ىػس السسكغ ،إلى فزاء التػقع ،فميذ ىجؼ الخاقرة
الستعخية اإلغػاء أبجا ،واف بجا مطيخىا مغخيا لكػف اإلغخاء ليذ غاية ،ولع يكغ وسيمة لشيل التجمي أيزا ،إنسا

ىي تتعخى جدئيا ،ألف ذلظ التعخي جدء مغ األنداؽ األولى التي أسدت لو ،قبل أف يغسخه األخبلقي والثقافي
ليحجد الذخوط االجتساعية لغصاء الجدج ،وىكحا يسكششا أف نعتقج أف السخأة الخاقرة شبو العارية ال تذعخ بػشأة

العخي ،عمى ذاتيا ،لكػنيا جعمت مغ الجدج مس اخ لبلستغخاؽ في ترػرات متخيمة ،تشبع مغ أفكار عميا ُيييسغ
عمييا الجسالي ،عمى عكذ الستمقي السدجػف في حجود الخغبة ،ورىيغ جغخافيتو الجدجية في كل األحػاؿ

والحي لع يتح السجاؿ لجدجه أف يتحخر مغ سجػف السعشى وضل أسي اخ لمترػرات الستخيمة الستػارثة ،فأصبح

الستخيل  ،إنو يخى فيو فخصة لمتسمظ ،والحىاب إلى
العخي لجيو ىجفا بحج ذاتو مشفتحا في تمقيو عمى حجود ُ
ما ىػ أبعج مغ التسمظ فػ"الخقز لغة شاسعة يتػلى الجدج الشصق بيا ونقميا إلى اآلخخ ،وكمسا كانت المغة
فاعمة ،معبخة ،تديج الثقة بالشفذ ،أي الخاقرة ،وتجعميا اقجر عمى امتبلؾ المحطة ،التي تبجو عابخة عشج

اآلخخيغ ،ما أحاوؿ قػلو بالخقز ال يسكغ تخجستو بالكبلـ العابخ ،يسكششا القػؿ أنشي أدوف بالحخكة ،تفاصيل
األفكار لتبقى عمى قيج الحخكة ،فتبقى نابزة في مداحة الدمغ...في لحطة الخقز يحزخ كل شيء ويغيب
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كل شيء ،تربح المحطة مثل كياف مفاجئ ،كياف يحتػي قػة الحياة وعحوبتيا ،وفي الػقت نفدو يجعمظ تخى
ذاتظ في مخآة صافية تعكذ حاالت كثيخة ال يسكغ رؤيتيا بالعيغ السجخدة"(.)1
الطقوس وآليات تحرر الجدد

تأسذ الخقز في بػاكيخ نذػئو ليكػف معادال مػضػعيا لمربلة  ،إذ حيغ تعجد المغة عغ تخجسة

خػفيا باتجاه السجيػؿ الغيبي ،يتحخؾ الجدج ليشتج لغة عابخة لمتفديخ إذ إف" السرخييغ القجماء كانت وضيفة
الخقز عشجىع تقاـ أثشاء إجخاء السخاسع الجيشية حػؿ القارب السقجس وفي السعابج ،وأثشاء فتخات الحراد لجى
الفبلحيغ تقخبا لئللو «ميغ» إلو الخرػبة ،وعشج قبائل أفخيقيا كاف لجييع رقرات شقدية تتجمى بيا الخوح لجرء

خصخ يمع بيع ،أو شمبا لدقػط السصخوفي الحزارة اإلغخيقية ،كاف الخقز شقدا مغ العبادة الػ«ديػنيديو»
التي كانت تعتبخه مغ أرقى الػسائل التعبيخية ،فكاف لجييع آلية لمخقز ،والبياء ،والخرػبة.

وفي اليشج كانت تقػـ الفتيات العحارى بالخقز تبجيبل لآللية .لع يكغ الخقز شكبل مغ أشكاؿ االبتحاؿ،

مثمسا حاصل اآلف ..،وقج يخجع ىحا إلى أف جدج السخأة كاف مقجسا ولو احتخامو ،كخمد لمخرػبة السعادلة

لخرػبة الحياة ،حتى أف بعس اآللية في الحزارات القجيسة كانػا إناثا وال يشطخ ليا عمى أنيا أداة لمستعة

وإثارة الغخائد"(. )2

وعمى وفق تمظ الفخضية فإف كل حخكة جدجية عمى وفق إيقاع معيغ مكخر بغس الشطخ عغ الجوافع أو
الشتائج التي تفخزىا ،ىػ رقز شقػسي ،إذ مغ الطمع أف نمرق الخقز بحالة الفخح عسػما ،فالحي يمصع أو
يشػح عمى مقجس لجيو ويحخؾ جدجه عمى وفق إيقاعات مكخرة ،إنسا يخقز شقديا ليعدز حالة التصييخ
الخمدي الشاتجة مغ ذلظ الدمػؾ ،وعمى وفق ذلظ يسكششا أف نعج مػاكب المصع الجشائدي التي تُقاـ تخميجا لحادثة
تاريخية قجيسة نػعا مغ الخقز الصقػسي .وقج تقاربت كمسات شعائخ ،ومذاعخ ،وشعارات في األصل المغػي
لتجؿ عمى معاف متقاربة أيزا ،فيي معشية بالعبلمة أو الجليل ،وفي ضشي أف ذلظ التقارب لع يكغ اعتباشيا إذ
اقتخف بعزو ببعس اآلخخ ،فالذعائخ ال يسكغ ليا أف تؤثخ في اإلحداس بغيخ أف تكػف أنداقيا خاضعة

لئليقاع ،فالكمسات السكخرة ذات األزمشة الستقاربة إيقاعيا ،تؤثخ وججانيا في الستمقي ،والذعخ ثيسة مخكدية في
األداء التعبيخي لمذعائخ والصقػس ،وكحلظ ال تخمػ مغ الذحشات االنفعالية ألف مجاليا الػججاف ،ذلظ أف كل

فعل شعائخي ،ىػ باألصل رفج وججاني ،فيي " أفعاؿ متكخرة تأخح شكل العادات التي تختبط بالشدق الجيشي،

وىحا ال يعشي أف كل العادات السختبصة بالسسارسات الجيشية تعتبخ شعائخ ،فكثيخ مغ ىحه العادات تكػف أفعاال
ديشية فزبل عغ اشتخاكيا في الشذاط الجنيػي ..وأقخب مثاؿ عمى ذلظ االحتفاالت الجيشية فيي تذتسل دائسا
عمى الجانبيغ ،الذعائخي والجنيػي ..وىحا يعشي أف الذعائخ ميسا كانت بديصة أو معقجة ،جساعية أـ فخدية
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تعتبخ تخجسة وأداء لبلعتقاد"(،)2ويخى دمحم الصاىخ بغ عاشػر أف"الذعائخ :جسع شعيخة :السعمع الػاضح مذتقة
مغ الذعػر ،وشعائخ هللا :

لقب لسشاسظ الحج  ،جسع شعيخة بسعشى :مذعخة بريغة اسع الفاعل أي

معمسة بسا عيشو هللا "(.)3

وفي ضشي أف لمذعيخ الحي كاف قيسة معشػية كبيخة لجى شعػب الذخؽ دور في نحت اصصبلح الذعائخ ،ألف
مجسل التقجمات التي كانت تقجـ لآللية الخافجيشية القجيسة  ،كاف لمذعيخ الجور األىع فييا ،وىػ ما يحيل
االصصبلح لؤلصل الخافجيشي السؤسذ لو  ،ألف الذعيخ وشخاب الذعيخ في الحزارة العخاقية القجيسة ،كانا

القخبانيغ السفزميغ لآللية في السيثػلػجيا العخاقية القجيسة.

وال يسكغ فيع ضاىخة الصقػس بغيخ أف ال

نغفل دور التفاعل الشاتج عشو ،فالفخد يدعى عغ شخيق الصقػس إلى إشاعة عجوى وججانية ،سػاء أكانت

بالفعل أـ بالحخكة أـ صػتا ،بسا يؤدي إلى إشاعة ندق مغ األداء يػحج الجساعة َّ
"إف االنفعاالت التي تتػلج
بفعل جساعية الصقػس ،ترشع محخضات كافية لقمب الفصخة التي ُجبل اإلنداف عمييا ،يتحػؿ معيا اإلنداف
إلى مػاؿ ىدتيخي ،ألنو يكػف خاضعا النفعاالت مييسشة تحوب أو تتبلشى في سصػتيا الحات الفخدية ،كشتيجة
مغ نتائج العجوى الحىشية والػججانية التي تراحب الفعل التحخيزي الحي يقػـ بو التكخار"(،)1فالحخكة السكخرة

تجعع اليقيغ بصاقات وججانية معجية" والعجوى مغ القػة أنيا تفخض عمى البذخ ليذ فقط بعس اآلراء وإنسا
()2

أيزا بعس الصخؽ في اإلحداس والذعػر"

،لحلظ يبجو الفعل اليدتيخي في الصقػس امتيا از عقائجيا لجى

الفخد ودليبل عمى عسق تغمغل السبجأ في أعساقو ،وكأف الحخكة "الخاقرة" ستتػج وجػده السعشػي " فإذا كاف

السعتقج حالة ذىشية ،فاف الصقذ حالة فعل مغ شأنيا إحجاث رابصة ،وإذا كاف السعتقج مجسػعة مغ األفكار
الستعمقة بعالع السقجسات ،فإف الصقذ مجسػعة مغ األفعاؿ الستعمقة بأسمػب التعامل مع ذلظ العالع ،انو

اقتحاـ عمى السقجس وفتح قشػات اتراؿ دائسة معو"( ،)3وىػ ما يعشي أف لمصقػس عبلقة مؤكجة مع تػىج
السقجس وتأثيخه  ،لكػنو معشي بتحػيل الخمد إلى مسارسة ،ونقل الخابصة الحىشية إلى رابصة ،ووشيجة ضاىخة

ومعمشة ،بل لعل لمصقػس مفعػال سحخيا في التخصيغ االجتساعي لجى أية مجسػعة بذخية ،إذ يعير األفخاد،
حيث ىع أفخاد ،لحواتيع الفخدية ،و لكشيع عشجما يشخخشػف في األنذصة االحتفالية الصقػس الجساعية ،ديشية

كانت أو غيخ ذلظ ،فإف الخوح الجساعية تتقج ،ويعاد تشذيط الزسيخ ،والحذ الجسعي ،ويشتقل األفخاد مغ
كػنيع أفخادا "مشفخديغ" إلى أفخاد "جساعييغ ،وىػ االنتقاؿ الحي تحتاجو السجيشة عمى العسػـ ألف أنطستيا تقػـ
عمى أساس السذاركة والتبادؿ ،لحلظ يخى الياد أف الصقػس شأف مجني ،يتعمق بفيع الجيغ في إشاره الذعائخي،

ألف السجيشة بحاجة مدتسخة لمتخصيغ ،وردـ الفجػات االجتساعية ،وىػ ما تقػـ بو الصقػس ،بأفزل أداء عبخ
آلية التكخار" فعشجما نكخر الذيء م اخ ار وتك اخ ار ،يشتيي بشا األمخ إلى االنغخاس في تمظ الدوايا العسيقة لبلوعي
حيث ترشع دوافع كل أعسالشا"(.)4
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إف الخبخة التي ترشعيا الصقػس في عبلقتيا مع الجيغ داخل الجساعة ،تأخح ُبعجيغ" :األوؿ جساعي يتسثل في
صياغة السذتخؾ الثقافي الحي يبمػر روح السجسػعة في شسػلية كمية يدتعيج مغ خبلليا الفخد شعػره بالقػة

والسشعة فاألفعاؿ الصقدية تشصبع بصابع مؤسدي واضح ،إذ يخمق األداء الجساعي لمذعائخ مغ الحساسة

الجساعية عدى أف يبمغ درجات عالية مغ الذجة العاشفية  ،والثاني فخدي يتسثل في اإلحداس بالتصييخ
واالستعارة البلشعػرية لساىية مزافة لساىيتو األصمية ،عبخ تقسز روح السقجس الحي صشعت ألجمو
السشاسبة رمديا ،بسا يجعل الدمغ متجاخبل ومشري اخ ،فيػ زماف الخبخة الػججانية الجساعية السكثفة ،ويسكششا أف

نخى في ىحه الخبخة ما يذابو الخبخة التصييخية ،والسحتفمػف إذ يحكخوف الحجث التأسيدي إنسا يحيػف وعييع
ليػايتيع وانتسائيع ،ويسكششا أف نزيف لحيشظ البعجيغ بعجا ثالثا يتسثل في شعػر السداواة ،والتساىي واالستغخاؽ
في روح العجالة االجتساعية الحي تسشحو الصقػس لؤلفخاد" ،لحلظ يبجو أف الصقػس وإف كانت مادة اجتساعية
مؤثخة ،لكشيا بحاجة إلى إشخاؼ مؤسدي ،يزسغ ليا فاعميتيا الخمدية ،فاألفعاؿ الصقدية تشصبع بصابع

مؤسدي واضح ،إذ يخمق األداء الجساعي لمذعائخ مغ الحساسة الجساعية عدى أف يبمغ درجات عالية مغ
الذجة العاشفية"(.)1

وتعج المحة التي تشتج عغ األداء الحخكي لمجدج غيخ نيائية ٍ،فيي مختبصة أساسا بإنتاج العسى الحىشي ،وما
تػفخه الصقػس في األساس مغ شغياف حزػر االنفعاؿ االحتفالي وغياب الشقج الحىشي ،فالجساعة في

محصاتيا الذعائخية غيخ معشية بالججوى العقائجية بقجر عشايتيا بالتخاص االجتساعي ،والمحة السكتدبة بشتيجة
ذلظ اليياج اليدتيخي ،الحي يجعل الجساعة جدجا واحجا" ألف كل شقذ عبارة عغ مطيخ مغ تجخبتشا ،مػحج

ومبشيغ بذكل مشدجع وتكخاري ،وفي انجاز الصقػس نعصي ألنذصتشا بشية وداللة ،ونقمز بحلظ التذػير
()2

والتبايغ في أعسالشا"

.
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الرقص الطقدي رسالة ثقافية

مثمسا كانت الػقائع الثقافية خسائخ متحخرة ،في أعساؽ كل جساعة بذخية ،وبسا يؤثخ في بمػرة أنساط

التفكيخ لجييا ،فإف الجساعة بجورىا تخسل إشارات ثقافية مذفخة عبخ مسارساتيا  ،عمى أنشا يجب أف نفيع أف
التذفيخ ليذ بجاعي الخػؼ ،في كل األحػاؿ ،وإنسا الف ذلظ الغسػض يكدي السعشى بطبلؿ جحابة ،وقج "

أوضح ليفي شتخاوس في خاتسة كتابو اإلنداف العاري أف الذعائخ يجب أف تتع دراستيا عمى أساس أنيا جدء

مغ ندق اإلشارات ،ويجب عمى االنثخبػلػجييغ عشج دراستيع لمذعائخ أف يجركػا وأف يخكدوا في الكذف عغ

السبلمح السحجدة التي تسيد لغة الذعائخ عغ الريغ األخخى لبلتراؿ ،ففي الذعائخ تدتخجـ مجسػعة مغ
()1

الحخكات والمغة الستجاولة والسػضػعات الذعائخية التي تكػف ندقا"

وحيغ نقػؿ إنيا ندق ،فيحا يعشي تحػليا

إلى خسيخة ثقافية ،سػؼ تربح جدء مغ اليقيغ الػججاني ألية جساعة ،والتي ستحػؾ ليا أصػال غيبية ،ال

يسكغ الصعغ في ججواىا بسجخد أف تربح ندقا.

إف أساس تسيد السسارسات الصقػسية ،وفاعميتيا ،ىػ تكخارىا مغ قبل مسارسييا ،في أزمشة محجدة وثابتة ،
إلحياء واقعة مزت،ي مثل استجعاؤىا ضخورة ثقافية تتعمق بتخميع الحاكخة الجسعية ،أو احتفاء بحجث يعشي
لمجساعة ،أو ألحج أفخادىا ،مسا يعشي ضخ بصػلة رمدية في الحات الجسعية ألية مجسػعة
بذخية ،ألف االحتفاؿ بالبصل – الخمد ُيغجؽ عمى التابعيغ استعارة بعس مغ رمديتو أثشاء االحتفاؿ ،وعمى
وفق ذلظ يسكششا الجدـ أف االحتفاؿ الصقػسي ،يؤكج مشح الػىمة األولى أنشا بإزاء مسارسة رمدية ضخورية ،تُذبع
حاجات معشػية في حياة الجساعة ،فيي تذحغ الزسيخ الجسعي رمديا ،بسا يؤثث لو ذاكخة غيبية ،وتػفخ

مذخوعية تاريخية لمجساعة ،ألف االحتفاؿ الصقػسي يشتسي لتاريخ حسيع ،معبأ بكل ما يجعمو مقجسا ،فزبل
عغ أف التكخار يعسج إلى استخخاء التػتخات الحىشية ،بسا ُيكديو مغ مذاعخ وججانية مخافقة لؤلداء الصقػسي
،إذ يتع شحغ الدمغ بالقجاسة ،وتُدتعاد وقائع التاريخ السقجس مثمسا ىي مخسػمة في الستخيل الجسعي ،بسا

زسغ ذلظ تجخبة الخمد السقجس ،فاالستخجاع الخمدي تأثيث الحات الجسعية بخمدية مدتسجة مغ أشخاص
ي ُ
وأحجاث مميسيغ داخل الزسيخ ،أي " أف في وسع اإلنداف الجيشي ،بػساشة الذعائخ ،االنتقاؿ بجوف خصخ مغ

الجيسػمة الدمشية العادية إلى الدماف السقجس" (،)2ويطل تأثيخ ذلظ االنتقاؿ نذصا كمسا استعاد اإلنداف تسثيميا

في الصقػس ،لكػنيا مذحػنة بصاقة رمدية قادرة عمى تأسيذ معشى تأويمي مختمف ،فالسخيمة اإلندانية تعسل
عمى الجواـ إلى تأويل الػاقع بسا يشدجع وما تحسمو مغ أحجاث فػ شبيعية ،وبسا ُيسكغ السؤمشيغ بعج أداء تمظ
الصقػس أف يعيذػا في زمشيغ اثشيغ معا :زمغ مقجس متخيل ،يشتسي إليو الحجث التاريخي لمػاقعة السجدجة
بصقػس معيشة ،وآخخ ىػ الدمغ الفيديائي الحقيقي  ،ىػ زمغ الحخكة الصقػسية نفدو  ،في ذلظ االلتقاء
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السترػر تتجاخل األزماف ،فيربح القياسي أسصػريا واألسصػري جدء مغ القياسي ،بسا يدسح لمخياؿ أف
يؤسذ لمػاقع ،فيعير الكائغ الصقػسي وقائع التاريخ كأنو قج عاشيا فعبل  ،ألف ذلظ سػ"يؤلف انفراما في
جخياف الجيسػمة الدمشية العادية ،لع يبق الدماف التاريخي الحاضخ ىػ الحاضخ الحي يعيذو السخء..بل غجا

الدماف الحي جخى فيو الػجػد التاريخي"(.)1

إذف تؤلف الصقػس ،وما يراحبيا مغ حخكات جدجية ،نػعا مغ أنػاع التخميع الثقافي ألية مجسػعة تعخضت

النتياكات تاريخية ،سعت إلى محػ خرائريا السسيدة إذ تكػف الصقػس حيشئح مرجا مشاعيا يداىع مداىسة

رمدية في التعػيس والحساية  ،بسا تتزسشو تمظ الصقػس مغ شفخات ثقافية مؤىمة لخدـ الفجػات  ،وترحيح

الػاقع عبخ جعل االفتخاض بجيبل متخيبل ،فيي بحلظ تُعجل في تقسز األنسػذج الجنيػي الصبيعي لمشسػذج
الثقافي القابع في أقرى الحاكخة األسصػرية ومذابيتو لػ"إف الصػائف التي تحجد نفديا انصبلقا مغ أنسػذج
ثقافي ،تتبادؿ األشياء الثقافية تبادال واقعيا ،إال أنو ال بج ليا مقابل ىحا التشاضخ الحي تقيسو بيغ الصبيعة

والثقافة مغ ترػر إنتاجيا الصبيعي انصبلقا مغ أنسػذج شبيعي بػصفيا مؤلفة مغ كائشات بيػلػجية"(،)2وىػ

تبادؿ ال يسكغ لو أف يتع في ضل ضخوؼ عقمية صارمة ،لكغ الصقػس بسا تذتسل عميو مغ ىدتيخيا جسعية،
تحيب كل ما ىػ عقمي ومشصقي ببػتقة السترػر ،قادرة عمى أف تجعل مغ ذلظ التبادؿ واقعا ممسػسا "
فالصقػس تػاصل ،لعب ،إدغاـ السجتسع في الػحجة الكػنية ،وما يعصي القػة لمصقذ ليذ معشاه األصمي ،وال
فاعميتو الحقيقية ،وال األماف الحاتي الحي يسشحو ،وإنسا قجرتو عمى تعجيل السػاقف مغ خبلؿ تستيغ تساسظ
الجساعة الحي تقيسو ،قج ال ييصل السصخ بعج تأدية شقػس االستدقاء ولكغ تجيير السذاركيغ بيا يداعجىع
()3

عمى مجابية الجفاؼ بذكل أفزل"

وحيث أف الجدج مجاؿ فاعمية الصقػس ،لحا كانت حخكتو أثشاء أداء الذعائخ تشتسي لحاكخة غيبية ،مع كػنيا
في ضاىخىا شكل مغ أشكاؿ المعب الحخ ،فزخب الدنجيل في الذعائخ الحديشية يشاضخ في كثيخ مغ األحياف
لعبة مشاوبة األثقاؿ في رياضة الدورخانو الفارسية األصل ،لكغ الفخؽ أف ضخب الدنجيل تجشغ بحاكخة ديشية،

فيسا ضمت رياضة مشاوبة األثقاؿ في حجود المعب ،أي أف "ىشاؾ قخابة بيغ المعب والصقذ الجيشي ،دوف معخفة

مغ مشيسا يدبق اآلخخ في الدمغ ،نخى اغمب الحاالت أف األلعاب ترجر عغ شقػس في محاولة لتقميجىا أو
التحكيخ بيا ..تػلج الجمية-المعبة عغ الجمية اآللية؛ ندع الصابع السقجس عغ األقشعة والخقز وتحػيميا إلى

مجخد تدمية دنيػية ،ولكغ األلعاب محكػمة ،مغ جية أخخى ،بدمدمة مغ السحطػرات ،مسا يجعميا تتحػؿ
نحػ التأليو والغيبيات لتربح شقػسا فيسا بعج"

()1

.

وتأسيدا عمى ما سبق فإف الصقػس بسثابة آلية ثقافية ،يتع تػضيفيا لتخجسة مزاميغ وشفخات صػر
«السقجس» بكل تجمياتو ،وىػ التػضيف الحي يؤثث بجوره محتػى االستفادة مغ الخمدية الستحققة عبخ عسمية
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التشذيط الحخ لمحاكخة الجساعية ،ذلظ أف الذعائخ والصقػس بغس الشطخ عغ مػضػعيا تشتسي لمحاكخة الثقافية
ألية مجسػعة بذخية ،وعسمية استعادتيا ،أو إعادة تسثيميا تذكل نػعا مغ االستجعاء السشطع لتمظ الحاكخة ،بسا

يجعل استقباؿ الحاضخ ُمحرشا بقابمية تاريخية.
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الخاتمة

في لحطات ُمختارة يجعميا اإلنداف محصة تشقية رمدية لػجػده ،فإنو يمجأ تمقائيا ،أو برػرة مػروثة إلى

استخجاـ بعس الحخكات ،أو العبلمات بػاسصة اليجيغ ووضعية جدسو أو تعابيخ وجيو أو مبلبدو في بعس

الصقػس ،لكي يعبخ عغ مذاركة وججانية في عسمية استجعاء السشاخ السشاسب لرب ذاتو الفخدية في إشار
جساعي ،فالصقػس ميسا كاف مػضػعيا ال تتػقف عشج حجود التصييخ والمحة فحدب ،بل تشدحب في كثيخ

مغ مػاقفيا ،إليجاد أرضية مشاسبة تُريخ الفخد في تيار جساعي ،فزبل عغ ذلظ،ىي عبارة عغ وسيمة
عيانية ،تقخب اإلنداف مغ قػاه الغيبية ،ألف حخكيتيا الطاىخة تجعل السصمق قخيبا مسكشا ،بعج أف جعمو الشطاـ
الكيشػتي غائبا في سساوات بعيجة ،فالصقػس تربح ىي الجيغ كمسا ابتعج اإللو في غياىب السعشى السصمق،

وكمسا كانت ىحه الحخكات والعبلمات والخمػز والػسائل متشاسقة ومشتطسة ،جاءت معبخة عغ معشى الىػتي
بديط فػ"الصقذ ليذ فقط نطاما مغ اإليساءات التي تتخجع إلى الخارج ما نذعخ بو مغ إيساف داخمي،بل ىػ

أيزا مجسػعة مغ األسباب والػسائل التي تُعيج خمق اإليساف بذكل دوري ،ذلظ أف الصقذ والسعتقج يتبادالف
ويسثل
، ،إال أف الصقذ نفدو ما يمبث حتى يعػد إلى التأثيخ عمى السعتقج ،فيديج مغ قػتو وتساسكو"(.)2

الخقز الجيشي احج أىع مطاىخ األداء الصقػسي ،الحي يؤديو اإلنداف لكي يشقل مأوى الجدج ومدتقخه الخمدي
،مغ األثخ السخصػد العياني ،إلى آخخ ىبلمي متخيل ،ألف األداء الدخيع ،والسكخر لحخكات الجدج كفيل

بخمخمة الػعي لجى اإلنداف ،لرالح ما ىػ متخيل ،وىػ ما يفدخ لشا تػؽ الكثيخ مغ الحخكات الرػفية إلى
المجػء لحلظ الشػع مغ الخقز في مػاجية صخامة الػاقع ومشصقو ،إذا ما عمسشا أف التيار الرػفي في أساسو
يسيل إلى تجخيج الػاقع مغ مشط قيتو لرالح ما ىػ خيالي أو متػقع "فالخقز كحخكة جدجية ذات اإليقاعات،

واإليساءات السختمفة ،إف عمى السدتػى الفخدي أو الجساعي ،ىي تعبيخ ضاىخي ولكشيا تحسل في شياتيا

مجسػعة مغ األحاسيذ والسذاعخ الشفدية والعاشفية التي تُخجست إلى حخكات مشتطسة لمجدج ،تجسع ما بيغ
الرػت واإليقاع بصخيقة رمدية ،ودالالت لغػية وإشارات ،كاف اليجؼ مشيا ىػ إحجاث رغبة لتحخيخ شاقات
نفدية ومذاعخ متخاكسة في عالع البلشعػر...لقج كانت ىحه الحخكات تُؤدى لفتخة زمشية معيشة ،وليا شابع
التكخار  ،حيث تعػد مسارستيا لفزاء وزماف معيشيغ ،حدب ما تسميو عمييا الزغػط الثقافية واالجتساعية

،مغ قيع ،وأعخاؼ ،ومعتقجات مجدجة في الزسيخ الجسعي لكل الجساعات اإلندانية  ،يكػف الجدج في عبلقة
دائسة مع اإلشار الثقافي الحي يشسػ بجاخمو  ،وبالتالي فيػ حامل ومحخؾ لمفعل الصقدي ،فيربح صانعا
ومشتجا لتمظ الصقػس ،فسغ خبلؿ عبلقة الجدج بالبشاء الثقافي واالجتساعي تتصػر وتشسػ اإلمكانيات والحجود
()1

الخاصة بقجراتو التعبيخية"

ولمصقػس وضيفة التفخيغ والتشفيذ فزبل عسا تقجمو مغ تداـ تصييخي يشقل الجدج

مغ مراؼ الجنيػية إلى مختبة رمدية متخيمة .
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-1القخاف الكخيع
-2الكتاب السقجس
-3األساشيخ السؤسدة لمعقل الثقافي العخاقي ،د.ناجي عباس الخكابي،دار تسػز دمذق،2112ط1
 -4االستعارات التي نحيا بيا،جػرج اليكػؼ تخجسة عبجالسجيج جحفو دار تػبقاؿ الخباط2119ط2
-6األسصػرة والسعشى  ،فخاس الدػاح ،مشذػرات دار عبلء الجيغ ،دمذق 1997،ط1

-7اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ الخمفا ،تقي الجيغ أحسج بغ عمي بغ عبجالقادر السقخيدي الذافعي،تحقيق دمحم حمسي دمحم
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-11البجاية والشياية إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ،مكتبة السعارؼ بيخوت بيخوت لبشاف 1991ط1
-11تاريخ التخبية البجنية ،فاف دا ليغ تخجسة دمحم عبجالخالق غبلـ ودمحم فزالي ،دار السعخفة ،القاىخة 1971ط 1
 -12تخجساف االشػاؽ ،محيي الجيغ ابغ عخبي،اعتشى بو عبجالخحسغ السرصاوي ،دار السعخفة بيخوت  2115ط1
-12تفديخ القخاف التحخيخ والتشػيخ ،دمحم الصاىخ بغ عاشػر ،الجار التػندية لمشذخ1984،
 -13تكايا الجراوير  ،رايسػنج ليفذيد،تخجسة عبمة عػدة،ىيئة ابػ ضبي لمثقافة والتخاث  2111ط1
-14تعاليع السترػفيغ ،حزخة عشايات خاف،تخجسة د.ابخاىيع استشبػلي،دار الفخقج سػريا  2118،ط2
 -15الجدج والرػرة والسقجس في اإلسبلـ  ،فخيج الداىي ،افخيقيا الذخؽ،السغخب  1999ط1

-16جبلؿ الجيغ الخومي صائغ الشفػس،إحداف السبلئكة،السخكد الثقافي العخبي،الجار البيزاء السغخب 2115ط1
-17جبلؿ الجيغ الخومي والترػؼ ،إيڤا دو ڤيتخاي مئيخوڤتر،تخجسة د .عيدى عمي العاكػب ،و ازرة الثقافة واإلرشاد اإلسبلمي،
شيخاف 2111 ،ط1
-18ديانة مكة في الجاىمية كتاب الحسذ والصمذ والحمة  ،زكخيا دمحم ،األىمية لمشذخ والتػزيع عساف األردف  2112ط1
-19ديغ اإلنداف ،فخاس الدػاح ،دار عبلء الجيغ لمشذخ والتػزيع دمذق 2114ط4
-21الخقز لغة الجدج ،إكخاـ األشقخ ،دار الفخات لمشذخ والتػزيع ،لبشاف  2113ط1
-21سايكمػجية الجساىيخ ،غػستاؼ لػبػف ،تخجسة ىاشع صالح ،دار الداقي بيخوت  1991ط1
-22سيكػلػجية الجدج وفغ الخقز الذخقي ،د .دمحم حدغ غانع ،مخكد الحزارة العخبية لئلعبلـ والشذخ والجراسات ،القاىخة2119،
ط1
-23سػسيػلػجيا الجيغ ،دانياؿ ىيخفيو ليجيو  ،جاف بػؿ ويبلـ ،تخجسة دروير الحمػجي ،ا لسجمذ األعمى لمثقافة القاىخة 2115
ط1

-24سػمخ فشػنيا وحزارتيا  ،انجري بارو تخجسة عيدى سمساف سميع التكخيتي ،الجار العخبية لمسػسػعات 1977،ط1
-25الذعائخ بيغ اإلسبلـ والسديحية ،روبيخ بشجكتي ،دار مرخ السحخوسة،القاىخة2115ط1
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-29الفغ العخاقي القجيع ،ثخوت عكاشة ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ،بيخوت لبشاف 1972
-31السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ،جػاد عمي،شبعة جامعة بغجاد  1993ط2

-31مقاربات وبحػث في الترػؼ السقارف،دمحم الكحبلوي ،دار الصميعة لمصباعة والشذخ بيخوت  2118ط1
-32السقجس والعادي ،ميخسيا الياد،تخجسة عادؿ العػا،دار التشػيخ لمصباعة والشذخ بيخوت  2119ط1

-33السػالج دراسة لمعادات والتقاليج الذعبية في مرخ  ،د.فاروؽ احسج مرصفى،الييئة السرخية لمكتاب  1981ط1
المجالت والرحف

-1جخيجة الحياة ،لشجف،العجد 15928في  13تذخيغ الثاني 2116

-2جخيجة القجس العخبي  ،الدشة الدادسة والعذخوف العجد  7935الدبت  22تذخيغ الثاني نػفسبخ 2114
-3جخيجة الػشغ ،الكػيت ،في 2112-4-15
-4مجمة الجراسات األدبية في الثقافتيغ العخبية والفارسية وتفاعميسا ،عجد 8-7
-5مجمة الثقافة الذعبية البحخيغ العجد 28شتاء2115
 -6مجمة الػاحات لمبحػث والجراسات العجد )2111(11مجمة أكاديسية فكخية محكسة ترجر عغ جامعة غخداية_الجدائخ

()1
()2
()1
()2

مقاربات وبحػث في الترػؼ السقارف ،7 :دمحم الكحبلوي ،دار الصميعة لمصباعة والشذخ بيخوت  2118ط1
اختخاع التقاليج، 8:ايخيظ ىػبدباوـ،وتيخيشذ ريشجخ،تخجسة احسج لصفي،ىيئة أبػ ضبي لمدياحة والثقافة  2113ط1
الخقز لغة الجدج،37:إكخاـ األشقخ ،دار الفخات لمشذخ والتػزيع ،لبشاف  2113ط1
سيكػلػجية الخقز 129:عبجالباقي يػسف :مجمة الثقافة الذعبية البحخيغ العجد 28شتاء2115

()1

الفشاء في اإلنداف ، 213 :ىالة العػري،دار صفحات لمجراسات والشذخ سػريا  2113ط1

()1

الفغ العخاقي القجيع  79-78:ثخوت عكاشة ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ،بيخوت لبشاف 1972

()2

()2

سػمخ فشػنيا وحزارتيا ، 99:انجري بارو تخجسة عيدى سمساف سميع التكخيتي،الجار العخبية لمسػسػعات 1977،ط1

الفكخ البخي،37:كمػد ليفي شتخاوس،تخجسة نطيخ جاىل ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ بيخوت  2117ط3

()3

البجاية والشياية :ج 6ص 267إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ،مكتبة السعارؼ بيخوت بيخوت لبشاف 1991ط1

()1

تاريخ التخبية البجنية ، 25:فاف داليغ تخجسة دمحم عبجالخالق غبلـ ودمحم فزالي ،دار السعخفة ،القاىخة 1971ط 1

()1

*

الجدج والرػرة والسقجس في اإلسبلـ  ،23-22 :فخيج الداىي ،افخيقيا الذخؽ،السغخب  1999ط1

أضغ أف اصصبلح ىػسة الحي يصمق عمى األىازيج الذعبي تأسذ مغ عبيج اليػسا وىع مغ قبائل في شخؽ أفخيقيا الحيغ تع

ش اخؤىع في جشػب العخاؽ واستػششػا فيو .السيسا أف المغة السحكية أشمقت عمى الثخثخة غيخ السفيػمة اصصبلح ىػسة أيزا.

()2

سػسيػلػجيا الجيغ ،261:دانياؿ ىيخفيو ليجيو،جاف بػؿ ويبلـ ،تخجسة دروير الحمػجي،السجمذ األعمى لمثقافة القاىخة 2115

ط1
()1

الكتاب السقجس السداميخ ،السدمار 149
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()2

الخمدية التجاوزية في مفيػـ الخقز عشج مػالنا جبلؿ الجيغ الخومي ،128:مجمة الجراسات األدبية في الثقافتيغ العخبية والفارسية

وتفاعميسا،119:عجد ،8-7يػحشا عقيقي

()1
()2
()3
()1
()2
()3

جبلؿ الجيغ الخومي صائغ الشفػس 8 :إحداف السبلئكة ،السخكد الثقافي العخبي ،الجار البيزاء السغخب 2115ط1
الخمدية التجاوزية في مفيػـ الخقز عشج مػالنا جبلؿ الجيغ الخومي119 :
األساشيخ السؤسدة لمعقل الثقافي العخاقي ،87:د.ناجي عباس الخكابي ،دار تسػز دمذق،2112ط1
تكايا الجراوير  34:رايسػنج ليفذيد ،تخجسة عبمة عػدة ،ىيئة ابػ ضبي لمثقافة والتخاث  2111ط1
تعاليع السترػفيغ ،34:حزخة عشايات خاف،تخجسة د.ا بخاىيع استشبػلي ،دار الفخقج سػريا  2118،ط2
جبلؿ الجيغ الخومي والترػؼ ، 137 :إيڤا دو ڤيتخاي مئيخ وڤتر ،تخجسة د .عيدى عمي العاكػب ،و ازرة الثقافة واإلرشاد

اإلسبلمي ،شيخاف 2111 ،ط1

*

الكػريغخافيا أو ما يدسى بعمع الخقز وىػ فغ حخكة الجدج وعادة ما تدتخجـ السػسيقى مع الخقز شكبل مغ أشكاؿ التعبيخ عغ

التفاعل االجتساعي أو الفشي أو الجيشي أو التخفييي .وىػ أيزا شكل مغ أشكاؿ االتراؿ إذ تدتخجـ فيو لغة غيخ لفطية فيقجـ مغ
يؤدييا تعبي اخ عغ السذاعخ والعػاشف مغ خبلؿ الحخكات واإليساءات الجدجية ،ويتدامغ الخقز في الغالب مع السػسيقى ،سػاء
أكانت أغشية أـ قصعة مػسيقية أـ أصػاتا،وال تتقيج الخقرة بسجة زمشية محجدة (الباحث)

()1
()2
()1
()2
()1
()2
()3
()4
()1
()2

الخمدية التجاوزية في مفيػـ الخقز عشج مػالنا جبلؿ الجيغ الخومي124:
تخجساف االشػاؽ ،62:محيي الجيغ ابغ عخبي،اعتشى بو عبجالخحسغ السرصاوي ،دار السعخفة بيخوت  2115ط1
تعاليع السترػفيغ 33-32:
ُيشطخ الخمدية التجاوزية في مفيػـ الخقز عشج مػالنا جبلؿ الجيغ الخومي 122-121:
تكايا الجراوير 138:
تعاليع السترػفيغ 11:
السرجر نفدو 24 :
سػرة األنفاؿ اآلية 35
الخمدية التجاوزية في مفيػـ الخقز عشج مػالنا جبلؿ الجيغ الخومي 123:
تعاليع السترػفيغ 23:

()3

تكايا الجراوير 111:

()1

سيكػلػجية الخقز 129-128:عبجالباقي يػسف :مجمة الثقافة الذعبية البحخيغ العجد 28شتاء2115

(ُ )4يشطخ اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ الخمفا :ج 3ص  ، 267تقي الجيغ أحسج بغ عمي بغ عبجالقادر السقخيدي
الذافعي،تحقيق دمحم حمسي دمحم أحسج ،السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية – القاىخة  1996ط1
()2
()1

تكايا الجراوير 323:
صحيح مدمع باب الحج الحجيث رقع1219

()2

السرجر نفدو الحجيث رقع2141

()1

السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ :ج 6ص،358-357جػاد عمي،شبعة جامعة بغجاد  1993ط2
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()2
()3

ديانة مكة في الجاىمية كتاب الحسذ والصمذ والحمة ،41 :زكخيا دمحم ،األىمية لمشذخ والتػزيع عساف األردف  2112ط1

فمدفة الخقز ،آية االتاسي ،جخيجة القجس العخبي  ،الدشة الدادسة والعذخوف العجد  7935الدبت  22تذخيغ الثاني نػفسبخ

2114
()2

سيكػلػجية الجدج وفغ الخقز الذخقي،133 :د.دمحم حدغ غانع ،مخكد الحزارة العخبية لئلعبلـ والشذخ والجراسات

،القاىخة 2119،ط1
()1
()2
()2

فغ يزاىي الفشػف األخخى ،جخيجة الحياة ،لشجف،العجد 15928في  13تذخيغ الثاني 2116
الخقز الذخقي مغ شقػس إلى فغ سئ الدسعة،دعاء عادؿ ،جخيجة الػشغ ،الكػيت ،في 2112-4-15

السػالج دراسة لمعادات والتقاليج الذعبية في مرخ  ،36:د.فاروؽ احسج مرصفى،الييئة السرخية لمكتاب  1981ط1

() )3
()1
()2
()3
()4
()1
()2
()1
()2

تفديخ القخاف التحخيخ والتشػيخ :ج18صفحة ،256دمحم الصاىخ بغ عاشػر ،الجار التػندية لمشذخ1984،

األساشيخ السؤسدة لمعقل الثقافي العخاقي69 :
سايكمػجية الجساىيخ ،154 :غػستاؼ لػبػف،تخجسة ىاشع صالح،دار الداقي بيخوت  1991ط1
ديغ اإلنداف ،54:فخاس الدػاح،دار عبلء الجيغ لمشذخ والتػزيع دمذق 2114ط4
سايكمػجية الجساىيخ 133:
الذعائخ بيغ اإلسبلـ والسديحية ،242 :روبيخ بشجكتي ،دار مرخ السحخوسة،القاىخة2115ط1
االستعارات التي نحيا بيا،218 :جػرج اليكػؼ تخجسة عبجالسجيج جحفو دار تػبقاؿ الخباط2119ط2
السػالج دراسة لمعادات والتقاليج الذعبية في مرخ 41:
السقجس والعادي ،113:ميخسيا الياد،تخجسة عادؿ العػا،دار التشػيخ لمصباعة والشذخ بيخوت  2119ط1

()1

السقجس والعادي 116:

()3

اثشػلػجيا انتخوبػلػجيا ،178:فيميب البػرت-تػلخا،جاف –بيار فارنييو،تخجسة مرباح الرسج،السؤسدة الجامعية لمجراسات

()2

الفكخ البخي 156:

والشذخ ،بيخوت  2114ط1

()1
()2
()1

اثشػلػجيا انتخوبػلػجيا237 :
األسصػرة والسعشى  ،55:فخاس الدػاح ،مشذػرات دار عبلء الجيغ ،دمذق 1997،ط1
البشية الخمدية لمجدج ومطاىخه الصقػسية والتعيخية ، 213 :د.دمحم حسادي،مجمة الػاحات لمبحػث والجراسات العجد)2111(11
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