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  يغربالسودان ال يح المعتقدات التقميدية المحمية فمالم 

 

 الباحث: د . خالـــد عــمــى عـبـــد القـــــــــــــــادر                                     
 / غريـــانجامعة  / مزدةوالعموم  اآلدابكمية                                  

                                                 
 ممخص عام :

قبؿ  الغربيمجتمعات السوداف  فيفريقية ؼ ىذه الدراسة إلى طرح قضية المعتقدات اإلتيد      
العصر الوسيط، فالمجتمعات تمؾ وفى وقت مبكر لـ تكف تعرؼ الديانات  فيقدوـ اإلسالـ 

لصحراء الكبرى، حيث كانت منيا وقوعيا فيما وراء ا والتيالسماوية بسبب عدد مف العوامؿ 
لتمؾ المجتمعات مف المؤثرات القوية والمباشرة ومف الصراعات الدينية  الحاميالصحراء بمثابة 

العالـ القديـ، بالرغـ مف اف الصحراء كانت  فيحية واإلسالـ يكانت تدور رحاىا بيف المس التي
ؿ الناس أو التجارة أو التسرب ماـ انتقااؿ القارة وجنوبيا فمـ تكف عائقًا أجسر عبور بيف شم
 السممى لإلسالـ . 

أدت إلى تطور معتقدات تمؾ الجماعات بشكؿ بطئ وبدائي جدا، جعميا  أف تمؾ العزلة      
ساعد عمى انتشار اإلسالـ بيف اتجاىاتو، وىذا األمر ربما خرى ميما كانت مة لألمتسامحة ومتقب

مراحمة  فيفمـ يكف مقصودا أو موجيًا ، وعفوي بشكؿ سممى الغربيقبائؿ وقرى، ومدف السوداف 
 .  األولى

كوف القبائؿ والمجتمعات كانت  يففلقد ساعدت العادات والعقائد المحمية عمى تقبؿ اإلسالـ       
والعرافيف، وما استخدموه  والكينةمقفمة عقائديا إلى حد كبير، كما انيا كانت تحت سيطرة السحرة 

اذجة لقيادة مجتمعاتيـ والمحافظة عمييا، وتمؾ االساليب البدائية لـ مف طرؽ يصفيا البعض بالس
 الديف الجديد وما يحتويو مف فيـ واضح لطبيعة العالقة بيف الخالؽ والمخموؽ.  ماـ تصمد أ
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السودانييف مجتمعات  في تمؾ القضايا الميمة جوانب فيحاوؿ الغوص ت الدراسة هاف ىذ      
 محاولة لفيـعموميا وخصوصيا، كما انيا  فيعميو تمؾ الحياة  وتسعى لكشؼ جزء مما انطوت
المحمية السودانية وماىيتيا، والوقوؼ عمى  والمعتقدات يةالعقائد ولو النذر اليسير عف مفاىيـ

 اً صارت تراث التيحقيقة تمؾ الطقوس والعبادات والمراسـ االحتفالية تحت ظالؿ االقنعة االفريقية 
فارقة مئات السنيف دوف اف ضمت تناضؿ وتسيطر عمى معتقدات األثقافة ويمثؿ  ،الماضييحاكى 
 . ماـ جميع المؤثرات والتيارات الدينية الدخيمة المقصودة والعفويةأ تطمس

 ةـــــدمـــــــمق
 الشعوب عمى جوانب روحية تصنؼ ضمف المعتقداتالعقائدي عند أغمب  تاريخاليعتمد      

حتى واف و  تضفى عميو القداسة، معرفي   تراكمي   كـ   المحفوظ بواسطةالمستمر، و  الدينيوالموروث 
عند تمؾ الشعوب  اً سبب حرجال ي ، وىذا عمى ما يبدوسطورةاأل في اً و مغرقأكاف غير مفسر 

وىو مف يعمؽ  العقائدي بيف بدائية التفكير ونضوجو فيما بعد يفسر تطور التفكير االنسجاـف
  استمراره واحترامو .االيماف بالمعبود ويحافظ عمى 

 يفيجعؿ انصاره مستعد حيث ياً قو  اً يشكؿ رصيدلمعقائد  المنطقيو  ةالتدريجي ف التطورإ       
يا ودوافعيا وبيف مكونات ة،ط وثيؽ بيف احداث التاريخ المجردف االرتباأكما  ئو،لمموت مقابؿ بقا

سيا أعمى ر  يتأي والتيالدوافع يتناوليا المؤرخوف تخضع لتمؾ  والطى حداثاألفجانب ميـ مف تمؾ 
 .أو تحريكيا حداثصنع جؿ تمؾ األ فيثيره أوت فالدينيالعامؿ 

سد ل ةجاد محاولةنو أيبدو  ،حياف كثيرةأ فيالغير مفيـو  العقائد لمعرؼا التراكميف ذلؾ الكـ إ    
 اضيالمفعجز العقؿ عبر  ،عند البشر خصوصا عندما يكوف غير واضحً  الديني والعجز الفراغ

 ويرسـ حدودىا يشكميا خفيو يضعو تحت تأثير قوة حداثلمجريات بعض األ يطقعف تفسير من
دكاكير ال أصال، حيث يستعاض عنو ويستحضر بوجود ذلؾ الكـ مف  المعبود الغير مدرؾ

رواح متقمصو أ عادة ما تكوف والثىفيـ عمؽ تكويف األرواح،  في، ويعطى صفة القدرة تانو يقاألو 
كما يبدو ىو قناعة العباد اصال بالمعبود واستعدادىـ لقبولو و والميـ ىنا  ،و بشرأ حيوانات في
وىذا  تيـ عندما يريدوف، فيو رب متكيؼ مع وجودىـ وحاجاتيـ،مساعدليـ ومستعد ل حاـ إلوك

يفسح المجاؿ أماـ توارث تمؾ المفاىيـ ويضمف استمرارىا عبر األجياؿ حتى تصبح عادات ومف 
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مجمميا بؿ تصبح دينًا ومعتقدًا لمجماعة المتعايشة والراضية بخمؽ معبودىا،  ثمة مقدسات فى
حاؿ الخروج عف ذلؾ النسؽ  بأيوتظؿ تمارس طقوس عبادتيا بشكؿ فردى وجماعي وال تقبؿ 

والوحدة المكانية  المجتمعيخروج عف الوجود  ألنو ، فالخروج عنو غير مقبوؿ مطمقاالعقائدي
اف مناقشة تمؾ  أي ؼ،سالد وما رسمو األؿ انو رفض لحياة العرؼ والمعتقب ،والزمانية لممعتقديف

اذًا  فييا، وال يقبؿ مف احد مناقشتي اويسكت عني محرما، يكوف المجتمعات عند ىذه المتعقدات
 مفروضة ومقبولة بعالتيا. 

المعتقدات كونو يطرح قضية  يففموضوع ىذا البحث  أىميةعف  ذلؾ القوؿ يعبر فإ      
عممية ىروب  كونو ىفديفسر  عقائديوما تحممو مف غموض  الغربلمجتمعات السوداف  لمحميةا

حكـ  فيالمرسوـ والمتوقع مف خالؿ االسالؼ، فيو  لى المجيوؿإ مخيؼ غير مدرؾ مجيوؿمف 
صنعو ويستفيد منو، بؿ يصبح مف طبيعة وجوىر مسيطر عميو مف قبؿ مف يالعموـ و مالمجيوؿ ال

 الطبيعيالتناغـ  حدث نوع مفيلى جنب مع متطمبات الحياة و إ تسير جنباً  حيث تمؾ المجتمعات،
والحاضر، وبيف االحياء واالموات، بؿ اف االمر وصؿ إلى  الماضيبيف  جؿ استمرار الحياةأمف 

ناضج، ولالطالع عمى  عقائدي كأساسمفيوـ اكثر عمقا وادؽ معنى لفيـ طبيعة المادة والروح 
 . (107-1993:11)بارندر،ب يمكف لمقارئ الرجوع إلىمعتقدات بعض الشعو 

البدائية تكاد تكوف واحدة عند أغمب الشعوب القديمة، إال أف التدخؿ  عتقداتف طبيعة المإ      
القسري ىو مف أحدث اختالفًا واختالاًل بؿ أنو مف فرض التطور السريع لتمؾ العقائد، فالعامؿ 

ذلؾ التطور، وسرعة انتقالو لمفيوـ الديف الكامؿ، كما أنو  فيساىـ بشكؿ كبير  المكاني االجغرافي
جعؿ المجتمعات تنقسـ إلى قسميف يشار إلى األوؿ، حسب اعتقاد الدراسة  فيساىـ بشكؿ كبير 

نشأت فييا الحضارات اإلنسانية وىى األكثر تطورا وتواصال، وقد  والثىبالمناطؽ الحضارية)أ( 
 تبادؿالبحكـ  النسبي النضوج وصمت إلى نوع مف والتمتقدمة الييا الحضارات البشرية ف وجدت

تقمت مف عبادة الظواىر ليذا يالحظ انيا ان ،التواصؿ فنيا عاشت فترات طويمة مأ يأ فيما بينيا،
 وقد ساعدىا فى ذلؾ ما ،المعبود الواحدو  وصوال إلى اإللو األوثاف ثـ ،لى عبادة االفرادإ ،الطبيعية

مف و  ،الخ...ة والسحر والتنجيـ والعرافة طار الكيانإ فيئؽ وطقوس دخمت و البشر مف طراتعمم
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 ،ما تروجو وتسوقو مف طرائؽ لمتعبير عف قوة ذلؾ المعبودجؿ اقناع العباد أالمساعدة مف  عوامؿال
وىذا انضج دوف شؾ  ،ما يعبدوففياالخريف  ةخرى ومجارااأل اتدنيا تحاوؿ منافسة المعبو أكما 

لى قبوؿ الرساالت السماوية كتطور  لى المعبود الواحدإلمولوج  األرضية ليا تمؾ الطرؽ وميد وا 
 . لما مرت بو  منتقى

 والطىظؿ المنطقة األولى،  فيتضـ الشعوب الواقعة  الثى ىفميأما المنطقة الثانية)ب(       
نما ُدفعت لالنتقاؿ بشكؿ الطبيعيشيدت تطورا بطيئا وتدرجيا ولـ تترؾ لتطورىا  قسري لما ، وا 

وصمت إلييا المنطقة )أ( ليذا اختزلت كؿ معتقداتيا وطقوسيا وعاداتيا ضمف المؤثرات الجديدة 
 الدخيمة عمييا .  

المنطقة )أ(،  في ياإلنسانالفكر  وطقوس مفيوـ اإللو الواحد عبر مسيرة طرؽاف نضوج       
، فقد صارت المعرفة لمعقدةلى المعرفة المركبة واإالمعرفة الساذجة  االنتقاؿ مف يصنؼ ضمف
 والشر، والحياة والموت، والمادة والروح، الخيرو  خالقو،ة العالقة بيف الكوف و يخصوصتبحث عف 

ليذا وميما طرح مف  ،جعمو جدير بالعبادةو لخصوصية المعبود  رصينةفكار إلى ا ستاس اكما اني
لمطعف  يفماـ الكثير أد الطرؽ افكار حوؿ التواصؿ مع المعبود ورسائمو وطرؽ تواصمو مع البشر س

 جدا مف المعتقديف كبيرو  عدد ىائؿحد ذاتيا تقود لعدـ احتراـ  يففف فكرة عدـ احترامو أبؿ 
ف مف كؿ كمالخالؽ والمت ةمجاؿ العبادة قاد لمعرف ىفدلتطور ف األيذا تـ التسميـ ب واالتباع،

 لمعبود الواحد. ، خصوصا بعد اف تمقت تمؾ المناطؽ الرسائؿ السماوية مف اءشي

ىذا البحث، فقد كانت  في، والمستيدفة بالدراسة الربىمنيا السوداف  والتيالمنطقة)ب(  اما     
ت االنتقاؿ والوصوؿ إلى تمؾ المعرفة العقائدية، مما حرم بعيدة عف ذلؾ الجداؿ والتطور، ليذا

وىذا ربما  ،قؿأوبمعرفة بطئ  بؿ ربما بشكؿ ىا كاف تدريجياً طور فت جعميا تستقبؿ دوف أف ترسؿ،
 الً لـ ينتج تواص وبالتالي، وضع تصور عف ماىية المعبود مف بؿ وحـر تمؾ المناطؽ اً انتج ضعف
، وطرائقيا، واشكاليا، وىذا ربما كاف كـ المعتقدات يففسمة البدائية ظاىرة  ، مما جعؿمع السماء

لى إمر بؿ وصؿ األ ةالعقائديخمؼ بالت يصؼ تمؾ العممية بأف الباحثيف السبب الذى دفع جزءًا مف
يطرحيا  الثى واالشكاليةالقاعدة  ىىد، وتمؾ االختالفات االستخفاؼ بتمؾ المعتقدات ومرتكزاتيا
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طرؽ الطرح وتحديد مقاصد المعتقدات، حيث اطمؽ البعض  فيىذا البحث، فيناؾ تناقض كبير 
( وىذه 47: 2002، مجاىد)Fitishismأو مصطمح  Paganismعمى تمؾ المعتقدات مصطمح 

تتحدث عف أدوات العبادة،  فييالمصطمحات ليست مباشرة ودقيقة لتطمؽ عمى العبادة أو الديانة، 
لممنطقة)أ( بحكـ القياس عمييا  المعرفيمف حجـ التراكـ  نابع منطمؽدوف شؾ  استخفاؼ ىذا وفى

  المنطقة)ب(. يختمؼ تماما عف  دجنىوبحكـ ما تمثمو تمؾ المنطقة مف تطور زمنى ونضوج 

مف اىـ دوافع  ىىذ عدـ طرح حقيقة طبيعة المعتقدات االفريقية واالستخفاؼ بيا اشكالية فإ     
جديد يعتمد عمى الموضوعية وقدر مف  إطار ىفت يامسوؼ تطرحيا وتقد والتيىذه الدراسة 

دينية وتفسر حقيقة تمؾ المعتقدات تكشؼ جانبا ميما مف الحياة ال يففاالحتراـ، فعممية الغوص 
 فيما بعد. السالمىاستقباؿ االفارقة لمديف 

الباحث قاد  كما اف دافع كشؼ حقيقة المرتكزات العامة لممعتقدات االفريقية ىو الذى      
االفريقية مف خالؿ  المعتقدات محمال يحب اف ينظر ليا مف جانب والتي قضيةىذه اللمناقشة 

، أو ما واالوسط الغربيالسوداف  ،ما وراء الصحراء الكبرى مناطؽ ىفد ،العقائد المحمية التقميدية
لممنطقة)أ( األمر الذى جعميا  كز الحضاريةاعف المر  ةكانت بعيد والتي ،فريقياأغرب ب يعرؼ

تستقبؿ المؤثرات اإلسالمية، ثـ المسيحية الغربية فيما بعد، وىنا وجب التنبيو واالشارة إلى اف تمؾ 
، بؿ عممت عمى تغييره السودافالمحمى  العقائدييـ فى تطوير الجانب المؤثرات القادمة، لـ تس

جممة وتفصياًل، فالعرب والغرب سعوا إلى نشر قيميـ الدينية السماوية بيف السودانييف غير عابئيف 
 يعبر عف اليوية األفريقية المحمية. ترامى يدينن ثقاؼبما لدى تمؾ الشعوب مف موروث 

 تمهــــــيد:

 بطيئةسابقا والمعنية بالدراسة عاشت الوثنية كمرحمة بدائية  والموصوفة مؾ المناطؽاف ت      
نما كاف بالطوع د.  )فودى،التطور، ثـ تسرب إلييا اإلسالـ أوال والذى لـ يكف باالستيالء والقوة، وا 

ؼ ية قد سبقتا اإلسالـ ىو قوؿ ضعيدعف طريؽ الدعاة والتجار، والقوؿ بأف المسيحية والييو (8ت:
. ولكف (1999:76()الشكرى،1965:117االلورى،مؤكد لو) ال يدعـ بالمصادر وال وجود تاريخي
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مريرا بيف الوثنية والمؤثرات  دوف شؾ انتج فيما بعد صراعا والسممى العفوي الطوعيذلؾ المد 
 قادىا عثماف بف فودى يـ والت18القرف  يف يإلى قياـ حركة االصالح الدين اإلسالمية أدت

(Robert, 1970: pp129-135)(. 83-1987:59،ي)كان 

ف يماـ مؤثرات القادمأالصمود  األفريقية المحمية البدائية استطاعت معتقداتال يبدو اف قوة        
حضاريا متطورا يعبر عف المعبود الواحد والذى ال  اً رثإ موفيحم أولئؾ كانوا بالرغـ مف إف ةديالجد

وغيرىا، فذلؾ الوضوح  اطار السحر والكيانة فيتدخؿ  ةبصعو  معقدة لى وسائط روحيةإ يحتاج
ـ الدينية القديمة البداية، مما جعؿ انماط حياتي فييبدو انو كاف مخيفا وغير مقبوؿ عند األفارقة 

، وفى ىذا المعنى ةأو المسيحياطار عقائدىـ الجديدة سواء أكانت اإلسالـ  يتستمر وتضمف ف
نيـ اخذوا باإلسالـ وصاروا يقروف بالتوحيد ويصموف، الغربي بأمحمد بمو عف مموؾ السوداف  يذكر

 (. 1996:57)بمو،أحواؿ اجدادىـ االوليف ولـ يتركوا مف عوائدىـ شيئاويصوموف لكنيـ لـ يفارقوا 

قضية المعتقدات  ىي تمؽ نصيبا وافرًا مف الدراسة لـ مازالت يف القضية الميمة والتإ       
كثر الخمط حوليا وباتت تسبب مصدر ازعاج لكثير مف الطبقات ئية والتي البدا والطقوس االفريقية

كوف عدـ فيميا مف قبؿ االخريف وما كتبوه عنيا كاف السبب وراء  فيتمؾ المناطؽ  فيالمتعممة 
حاالت كثيرة وىذا ربما جعؿ الكثير ال يعير أىمية  فيذلؾ القمؽ واالنزعاج، بؿ وصؿ لالستخفاؼ 

سمـ االرتقاء والتطور  فيى أساس إف الزنوج أجمااًل مف أدنى طبقات البشر لتمؾ المجتمعات عم
مف أحط أنواع ، بؿ يشتط البعض ويعتبرىـ مف األمـ البدائية المتوحشة ويصفيـ بانيـ الحضاري

 (.(Louis, 1975: pp9-17(1991:139البشرية)حميد،

 مف حيث تطور ة مف البدائيةغرب افريقيا مرحمة طويم في األفريقيلقد عاش المجتمع        
ات، وىذا ليس عيبا وال نقيصة ولكف الخمؿ يقع عندما يستخؼ بتمؾ المعتقدات أو تقدـ المعتقد

عمى غير حقيقتيا أو عندما يطمؽ عمييا تسميات ومصطمحات تبتعد بيا عف الحقيقة ، فمثال ما 
تعنى مف ال  والتي Paganismاطمؽ عمى الشعائر والطقوس اإلفريقية مف مصطمحات كعبارة  

اف مقياس اطالؽ ىذا المصطمح اعتمد  أييممكوف دينا، أو ليسوا ييودا أو مسيحييف أو مسمميف، 
تمؾ  فيعميو الحالة  ىيعمى مدى نضوج اصحاب تمؾ الرسائؿ السماوية، وليس كما 
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الذى اطمقو البرتغاليوف وىو مف االصؿ  Fitishismالمجتمعات، كما ذكر مصطمح الفتشية 
Fetico  تصنع لغرض  التيمجممو المصنوعات أو المنحوتات  فيفيو أكثر استخفافا ويعنى

انو يتحدث عف ادوات العبادة، وليس جوىرىا،  أي، كالتعويذات الجالبة لمحظ وغيرىا، ديني
فالفتشية االفريقية تنطمؽ مف فيـ المعتقد لما يعتقد فيو أصال، والذى ينطمؽ مف اف الخير والشر 

اساسا بالمعبود، واالنساف مجبر عمى العيش سعيد، إذا كاف يريد االخرة السعيدة، فالدنيا مرتبط 
عالمة االخرة، ليذا فإف عدـ التذمر والرضا بالعيش الزىيد ىى مف اساسيات التديف 

 (.114-1965:115)االلورى، األفريقي

يمجية، ومصطمح والذى يعنى الكفر وال Heathenismكما اطمؽ البعض أيضا مصطمح        
Tribal Religions  ويعنى الديانات القبمية، ومصطمحPrimitive Religions  والذى يقصد بو

وىى كميا تحاوؿ اعطاء صورة عف طبيعة تمؾ المعتقدات  47) :2002الديانات البدائية)مجاىد،
حقيقة تناوليا ل ياذير االستخفاؼ وعدـ الموضوعية فمح فيولكنيا ومف خالؿ ما تقدمو وقعت 

 العقائد االفريقية المحمية. 

إف نوعًا آخر مف الدراسات حاوؿ مناقشة القضية أيضا مف اتجاىات مختمفة، حيث اعتبرت       
، وىذا نيج  Ancestor Worsnipإال عبادة لألسالؼ أو األجداد  ماىيإف الديانات اإلفريقية 

تغطي كؿ جوانب المعتقدات إال أنيا ومسمؾ اعتمدت عميو كثير مف الدراسات بالرغـ مف انيا ال 
تناولت الموضوع مف باب التواصؿ بيف األحياء واألموات، وىذا ما جعؿ دراسات أخرى تستخدـ 

وغيرىا مف االوصاؼ  (Montil,1980:p39السودانية) المعتقداتمصطمح االرواحية لمداللة عمى 
 وبالشكؿ المراد البحث فيو .ال تشمميا بالشكؿ المقصود،  جزء مف العبادة، ولكنيا ىي الثى

واحتراميـ الكبير ليـ حتـ عمييـ البحث عف طرؽ لمتواصؿ  بأسالفيـاف ارتباط األفارقة       
روح العبادة وأصميا، وىذا  ىيتمؾ العممية  بأفمعيـ، وىذا ترؾ انطباع عاـ عند اغمب الباحثيف 

يـ، فمفيوـ األرواح عند السودانييف ال اتجاه ومنحى يجانبو الصواب بالنسبة لممؤرخيف ونتائج ابحاث
نما يتناوؿ العالقة المباشرة  تنشأ مف خالؿ التواصؿ مع االجداد،  التييحؿ محؿ االلو والمعبود، وا 
الجاـز بالحياة بعد الموت لذلؾ  باإليمافوىذا القوؿ يتعمؽ بمعنى التناسخ والتقمص الذى يرتبط 
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ؿ األرواح مف اآلباء إلى األبناء واألحفاد، فعندما يموت نشأ لدييـ ذلؾ االعتقاد بالتناسخ وانتقا
ذلؾ الصغير، ليذا  ييد يعتقدوف اف روح الراحؿ عادت فشخص كبير ويولد مف بعده مولود جد

وال تقتصر تناسخ االرواح  (،1965:116)االلورى،يسمونو باسمو ويقدرونو كما كاف مقاـ الميت
تجمب  يي التماسيح مثال، فياألسالؼ تتجسد ف فأرواحعمى البشر وانما تتعدى إلى الحيوانات 

 :1965)ابراىيـ، الخير وتحرس القري، ليذا يحترمونيا ويقدموف ليا الطعاـ
نما تواصؿ واحتراـ  ينبغيوىذا المفيوـ  (1998:264الفيتورى،()152 أال ينظر إليو أنو عبادة، وا 

 ر عنو الطوطمية. وخوؼ مف المجيوؿ يعوض عنو بمشاركة األجداد، وىذا ما تعب

الطوطمية   فيإف بعض العموـ األخرى كعمـ االجتماع مثال يعتبر تمؾ الظاىرة والمتمثمة       
المجتمعات االفريقية نوعا مف العبادة، وىذا يجوز ليـ دوف غيرىـ  فيوالتواصؿ مع االسالؼ 

ريخ، فما يقدمونو يعتبر واختالؼ المفاىيـ بينيـ وبيف عمـ التا بولوجيةاالنتر  بسبب طرؽ دراساتيـ
واستخداميا لكؿ ما حوليا خصوصا  تطورىامف حيث  عف حياة الناس والمجتمعات ودسم مادة

اطار  فية عقائديوتدرجو مف الفردية إلى الجماعية، وانعكاس ذلؾ عمى الحياة ال تطور التفكير
لنا المجاؿ لمعرفة  فسحيكما  وجودىـ الجغرافي بعيد عف المؤثرات الخارجية القوية والمباشرة،

يئة والظواىر الغير بفسر لنا العالقة بيف االنساف والسوؼ ي كما انو ،الطواطـ بشكؿ اكبر وادؽ
فسره ف كانت اسطورية ما  حتى و  ،مـأقوكيؼ تكيؼ معيا وت ،لذلؾ االنسافوالغير واضحو  ،مفيومة
لمجتمعات  عقائديرث إ ىي الخرافاتو ساطير فذلؾ الكـ مف األ ،فيفاوالسحرة والعر  الكينةمف قبؿ 

بؿ صارت تراكما معرفيا يصعب  ،المعاش الحقيقينيا مثمت الحياة بعمقيا إتفاعمت معيا بؿ 
الوصوؿ لممعرفة الدقيقة  يفف، وىو ما يجب اف يقؼ عنده المؤرخ ليساعده اسقاطو بحجة خرافيتو

ليس المفيـو السائد والذى بميثولوجيا واساطير الخمؽ وااللو، والعالقة بيف الخالؽ والمخموؽ، و 
 يدعو لنمطية العبادة ووثنية التفكير والحكـ عمييا بشكؿ مسبؽ بعيدا عف الدقة والموضوعية .

نيا رسمت شخصية إبؿ  ،ة والمعقدةشكؿ مستقر مع كؿ الظواىر المفيوملقد سارت الحياة ب     
 اإلفريقيءًا أصيال مف حياة ، وصارت جز عمى اعتبار المعتقدات والمعبودات فريقيةاألات المجتمع
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فعمؽ االيماف بالمعبود ىو  ،عد عنيـ الشرتبالخير و  ونيا تمنحألا لحياة نفسيا ىي بؿ اصبحت
 ( .114-115: 1965)االلورى،الضرورية وحاجات الذى يوفر لمعابد ويمبى لو

 ةائية وخرافيباعتبارىا بد ؼالستخفاامف  ـبشئبعض الدراسات  يالمعتقدات االفريقية ف قدـت      
صنعو  األفريقيطقوس شعائرىا، فالمعبود  ىفتوتوصؼ بالماجوسية العتمادىا عمى النار  ووثنية

االنساف بيده ثـ عبده وقدسو، وصار احترامو عبر األجياؿ واجبا، وىذه القوؿ ينطبؽ تماما عمى 
ولكف  الثقاؼورىا البشرية االخرى، فقد مرت غالبا بيذه التجربة واعتبرت ضمف مأث المجتمعاتكؿ 

وعف الشعوب االفريقية، وما يزيد األمر  الرغبىاألمر يختمؼ عند الحديث عف مجتمع السوداف 
 االلو الواحدلى إما لدى شعوب اخرى وصمت تمؾ المعتقدات ب ةمحاولة البعض مقارن تعقيداً 

حؽ  فيبالغ  اجحاؼ ىيه المقارنة وىذ ،خرىمـ األة واالختالط مع األسطة التجارب المتكرر بوا
بشكؿ مقصود وسريع لتواكب الديانات االخرى، وىذا  بدائية ولـ تتطور فييالمعتقدات االفريقية 

وكما  ،لى تمؾ المناطؽإسالمية إباستثناء ما نقؿ مف مؤثرات  ةعدـ وجود مؤثرات قويربما يرجع ل
 ،شكؿ المطموبالية بولـ تكف قو  ة أو ممزمة لمطرفيف،نيا لـ تكف موجيإولى فيبدو مف الوىمة األ

وفى ىذا الصدد يذكر  سالـ بيف الطبقات الحاكمة والمتعمميففقد انتشر اإل ،وىذا ما ظير فيما بعد
عندما أسمـ امر بكسر الدكاكير واخراج السحرة مف بالده وقد صح  ماليف سمطاف أ الكبرى

مف  ثيرك(، وفى ىذا اتفاؽ مع 178-172، د، ت:يإسالمو وأىؿ مممكتو مشركوف)البكر 
 . 28 ):2008()غالدنثى،1970:61( )طرخاف، 56: 1996المؤرخيف )بمو،

ف التوفيؽ بي إسالميـ كاف ضعيفا بأفالذيف تصفيـ أغمب المصادر  العامة لقد حاوؿ      
، وذلؾ راجع لطبيعة العالقة بيف انتشار اإلسالـ وروح سالـمعتقداتيـ المحمية الوثنية واإل

 السالمىوسممي وودي، كما اف عدـ وجود جيود واعماؿ ترسخ لموجود  كونو عفوي فيالمعتقدات 
لى أف جاءت حركة إ ًا طويالً تعايش سممى استمر زمن ىفر وتجذره جعؿ تمؾ العادات تستمر 

سالـ استخدمت السالح والقوة كمبدأ لنشر اإل والتيالقرف الثامف عشر،  يفف ةالدينيصالح اإل
 )الشكرى، ايش السممى بيف اإلسالـ والعقائد المحميةسس واليدنة والتعفخرقت بذلؾ األ

ى البعض ويبرر سبب اعالف الحرب وتغيير طرؽ انتشار اإلسالـ يرجع ر (، كما ي2010:361
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ف الوثنية ظمت سائدة مف خالؿ اختالطيا باإلسالـ، فتفشت البدع والخرافات بيف العامة إ إلى
وىذا ايضا ما يفسر انتشار الصوفية  (1999:29الرازؽ، ()عبدAdeleye,1971:p6والخاصة)

فقد تقمص  ة،بشؤوف العباد راؼلدور الكاىف والع ةنيا محاكاأىناؾ فيما بعد خصوصا و 
 ةقدر  في االعتقاد تماـ المعتقديف ريديفؼ المأالوصارت طرقيـ تضـ  ،المصمحوف ذلؾ الدور

 اًء لو وبدوف مقابؿ   لتقديـ أرواحيـ فدعالقة المصمح بالخالؽ مباشرة، فيـ عمى استعداد و 
(Smaldone, 1960:p 23). 

، وليس كما يعتقد البعض واحدال االلو حوؿ معتقد المحمية فريقيةلقد دارت جؿ المعتقدات اإل      
ف كانت ال توجد لو وثنيتيـ المطمقة، ف يف قد ساد اعتقاد عاـ بيف االفارقة بوجود خالؽ أعظـ وا 

كؿ مكاف، ويؤمف بسموه عمى ما عداه، )مجاىد،  فيفيو الكثير مف المعابد إال انو يعتقد 
ف بعض االفارقة السود كانوا فقد ذكر إ كده أيضا المؤرخ الحسف الوزاف،أوىذا القوؿ  (2002:55

لغتيـ رب السماء، وقد أحسوا بشعور الرب الواحد دوف اف ييدييـ إليو  يففيعبدوف كيغيمو ومعناه 
 .(1983:67أو عالـ)الوزاف،  نبي أي

خذ أف اإللو الخالؽ قد أ ترى والطىساطير المحمية، تؤكده أيضا بعض األاف ىذا المعنى      
بركة مميئة بماء البحر مدة سبعة أياـ،  ىفتنساف، ثـ تركيا إ ىيئةوشكميا عمى  كما مف الطيف،

 (.1991:51وفى اليـو الثامف، رفعيا فكانت بشرا سويا)حميد،

ى التفاصيؿ الدقيقة لممعتقدات المحمية اإلفريقية منذ وقت مبكر إف مف الصعب الوقوؼ عم      
خصوصا لمجماعات المستقرة، االولى والمكونة لممجتمعات والتجمعات البشرية، فمـ نستطع ومف 

النيجر مثال وعند اجراء الحفر  تمؾ المعتقدات عمى وجو الدقة، ففيخالؿ الحفريات معرفة طقوس 
واحد مف المقابر كاف يعتمد عمى وضع جميع القبور بشكؿ عمى ىضاب لمدفف اكتشؼ نمط 

ؿ يفند ما جاءت بو كانت تدفف معيـ، وىذا القو  وجماع، كما إنيا لـ توضح السمع التيمصفوؼ 
قوليا اف مموؾ غانا القدماء كانوا يدفنوف ومعيـ أدواتيـ وبعض الخدـ  بعض المصادر في

 .  (1970:80طرخاف،)(741-1997:742اسكي،بوسنأحياء)
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نة( القديمة وغابتيا الوثنية وردت عند البكري حوؿ مدينة )غا كما إف المعمومات التي         
يسكنيا السحرة، حيث يدفف فييا مموكيـ وىى محروسة ومحـر دخوليا عمى كؿ الغرباء لـ  التي

 ،تثبت الحفريات وجودىا، فمربما اندمجت ضمف العاصمة اإلسالمية وضاعت معالميا)البكري
 تأكدوبالرغـ مف ذلؾ فقد  (Bovill, 1961: pp68-69()36-1970:37()طرخاف،175د.ت: 

عمى قيادة  بشكؿ عميؽ قدرة الزعماء الروحييف والكينة الوثنييف ومصادر الياميـ وقدرتيـ
طقوس الدفف ويحافظوف عمى توارثيا عبر  مجتمعاتيـ بشكؿ عقائدي، حيث يشارؾ الجميع في

   ( .741-1997:742( )بوسناسكى،40-41: 2008اجياليـ)غالنثى، 

إف اعتبار الوثنية أو المعتقدات المحمية اإلفريقية قد اندثرت أو انيا غير ذات أىمية أو أف       
شعوب القارة مف األفارقة متوحشوف ىو قوؿ بعيد تماما عف الحقيقة، فالديانات المحمية الوثنية 

افريقيا  ـ فعدد اتباع الديانات الوثنية فيصائيات واألرقامازالت مستمرة وموجودة حيث تؤكدىا االح
 %(مف سكاف القارة مف خالؿ احصائيات عف ادياف العالـ لعاـ15,1يصؿ إلى ما نسبتو)

المعتقدات  مميوف( نسمة يتبعوف 100)لىمجممة يصؿ إ (فالعدد في2007:16ـ)باري،2000
ـ حوؿ الديانات المحمية 2002ات عاـ كما اف احصائي( 2002:45)مجاىد،كؿ القارة المحمية في

ف مالي%( وثن24,4ف غانا تضـ )غرب افريقيا تؤكد افي  بيا  يًا مف نسبة عدد السكاف، وا 
%( تؤكد عمى استمرار وجود 6,2%( والسنغاؿ بيا )9,8%(، ونيجيريا)8,7%( والنيجر)16)

 (. (Melton, 2002:pp15-30جداً كبيرة  وبأعداداولئؾ االتباع 

واالسطورة والخياؿ  والتشبيوف عمؽ قضية المعتقدات والعقائد المحمية بعيد عف القياس إ      
واالحتراـ، وصارت  بنوع مف التقدير لمؤرخيف لالىتماـ بيا، وصارت تحظىحذت بكثير مف ا
 عمييا مثال مصطمح اطمؽكانت، فقد  طمؽ عمييا أكثر قبوال مف تمؾ التيت المصطمحات التي

االيماف بمذىب الروح   المذىب الحيوي، والذى يتمخص في Animismأو  Spiritism االرواحية
 :Montil.1980) وىو ما يفضؿ الكثيروف استخدامو عند الحديث عف تمؾ المعتقدات المحمية

p39)  وعبادة الظواىر  ،االجداد تبجيؿ متنو وبشكؿ منظـ وواضح، يف، فيو مصطمح يضـ
 )الفيتورى، (56-1996:57بمو،()265:7مخطوط،فودى،د.ت،الحكاـ) فرادوعبادة األ ،الطبيعية
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 تدفع األرواح ي، التبالقوى الحيوية عتقاداالاطار  يتصب ف مفاىيـ وكميا (1998:264-240
، وىذا يمثؿ عمؽ القضية، بؿ ينظـ ويفرض حوؿ القوة الحيوية واألرواح لمتناسخ والتقمص ىاتقودو 

 ،عف شرىا عادواالبتمف خيرىا  واالستفادة تقديسيايا و وىى لغرض احترام ،مف الطقوس ةمجموع
والراحة ىو مف  حياء عمى السكينةلروح بعد مغادرة الجسد مف قبؿ األف مفيوـ مساعدة اإبؿ 
 .والسحرة والعرافيف الكينةمساعدة ب ، حيث يتـ ذلؾحياءاأل المفروضة عمى واجباتال

 المبحـث األول
 يالسودان الغرب يماهية المعتقدات ف

ىو فالمجتمعات كما  ،رواح ىو عنصر ميـ تقوـ عميو المعتقدات االفريقيةاأل يف االعتقادإف     
 رواحأقوة و  المتديف والمطيع والمنصاع تماما لتمؾ المعتقدات مف ناحية، ظاىر يغمب عمييا الطابع

أو احتراميـ التاـ ليا دوف جدؿ عمى أخرى، ليذا درجت العادة  مف ناحية الموتى واألحياء
تكتـ وسرية وغموض منحيا دوف شؾ الديمومة واالستمرارية عبر األجياؿ، فيـ  ياعتراض بؿ ف

خانة واحدة، فأرواح األسالؼ ال تعبد  يالؼ واإللو فيـ ال يضعونيا معا فيفرقوف بيف أرواح األس
نما تحتـر وتبجؿ.  وا 

حقيقتيا  يوىى ف (اليما) تسمى عندىـ يعالقة وثيقة بالقوة الحيوية الت رواحف لألإكما       
 خاصية االنتقاؿ ، والذى، لوليوإو لمحيواف الطوطـ الذى يرجعوف أاالسالؼ  لألجدادتنسب 
ي فيـ دقيقيف ف ،ويتـ التركيز عمييا وعمى عممية انتقاليا بناء،األلى إ باءاآلعف طريؽ  والتوارث

وليا  (النياما)عمييا اسـ وفطمقيفثناء الحمؿ أتتضاعؼ  يارونليذا يعتب العالمات، عممية مراقبة
 .(12-2011:13،ديشاف)(سيجى)قناع خاص يمبس اثناء االحتفاؿ بيا يسمى 

واالستمرار فى  ةالروح الحيوية ينطمؽ مف مفيوـ بسيط متعمؽ بالخصوب التقديس لتمؾف إ      
نجاب إعدـ و  ،طقوسيا يسبب الموت اقامةالعبث بيا وعدـ ، واحتراـ الطبيعة ونواميسيا، فالحياة

حضرة األسالؼ أو تكوف منيـ اال بشروط منيا: أف  يكما إف كؿ األرواح ال تدخؿ ف ،طفاؿاأل
يكوف صاحب تمؾ الروح قد عاش حياة طويمة ذات شرؼ وقيمة، ولديو عدد كبير مف االبناء، كما 
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، أو إف شكؿ الموت يحدد خمود وصالح األرواح، فمف مات بحادث أو انتحار أو مات موتا عنيفا
 .(2002:67عقاب أو لسبب مجيوؿ ال تدخؿ روحو ضمف أرواح األسالؼ)مجاىد،  يقتؿ ف

كونيـ يفرقوف فيما بينيا بشكؿ دقيؽ  يفريقية لألرواح واضحة المعالـ فلقد كانت الرؤية األ      
وقسـ آخر يضـ األموات قديما فأرواح البشر مقسمة إلى أرواح أموات حديثا وىـ أموات أحياء، 

تحولت أرواحيـ إلى أشباح، بسبب عدـ اقامة الطقوس الصحيحة ليـ، فأرواحيـ تظؿ  يوالت
تضـ األرواح األرضية واألخرى السماوية وكؿ  يبدوف ىدؼ، أما أرواح الطبيعة في تجوؿ وىائمةت

تمؾ األرواح مبجمو عندىـ واىماليا يعتبر السبب الرئيسي لألمراض واالجياض والشر وغيره  
Mbiti, 1977: p65) .) 

اد فمسفية وعقائدية عميقة بعأنيا ذات أال إـ العقائدية بالرغـ مف بدائيتيا ف تمؾ المفاىيإ      
و أوالحاضر  يمف التعايش بيف الماض غرضيا كشؼ المجيوؿ وسبر اغوار الغموض وايجاد نوع

ي ي إلى العالـ الروحمف العالـ الماد باإلنتقاؿ، فمفيـو الحياة والموت يعبر عنو خرةبيف الدنيا واآل
 دوف إف تنقطع العالقات بيف العالميف .

نضوج  تعبر عف نياإ إال العادات ومجموع الطقوس وبدائيتيا، وثنية ريةظاى مفالرغـ وب     
، وىذا وماىيتو واحترامو الواحد، لى المعبودإعمى مستوى تمؾ المجتمعات يفضى  يي عقائدقيم

يفرز انماطًا وسموكًا وعادات وطقوسًا فردية وجماعية متفؽ عمييا تؤدى بالضرورة إلى التزاـ وتديف 
عبر عف ت يمكف الوقوؼ عمى بعض المعطيات التتمؾ المجتمعات، وىنا ي محمى يميز شخصية

 : اآلتيي تمخص في عمؽ ماىية المعتقدات والت

 و الشعوب عف ماىية الخالؽأعدـ اتفاؽ تمؾ القبائؿ  ييعن ا الالمعبودات واختالفي تكثر  -
د اغمب شعوب السابؽ تكاد تكوف واحده عن يففكرة اإللو الواحد كما اوضحنا ف، وأو وحدانيت

، ولكف طرؽ وسموؾ التعبير عنيا تختمؼ عند كؿ جماعة، كما إف طرؽ الوصوؿ يالسوداف الغرب
إلى اإللو وعبادتو تتنوع وتختمؼ أيضا، ولكف االطار العاـ ال يخرج مف كوف اإللو األعظـ ىو 

قوة أرواح المرتبة والقدرة، ثـ تمييا  يي تحتو فتأتخالؽ الكوف، وأف مقدسات القوى الروحية 
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يشرؼ عمييا  يجداد، وما يعبر عنيا بالطقوس التالطبيعة وظواىرىا ، ثـ أرواح األسالؼ واأل
الديف المحمي، وىذا ال  مفيوـقيادة مجتمعاتيـ لموصوؿ إلى  يلسحرة وقواىـ السحرية، وقدرتيـ فا

السحرة، ليذا  بيف السحرة والحكاـ، بؿ صار الحكاـ تحت رحمة االتفاؽنوع مف  بإيجاديتـ إال 
وىب الحياة والموت والشفاء مف لدييـ قدرة عمى  بأفيالحظ عمو كعبيـ وصار الجميع يقر 

  ( . 1982:26() فيج. جى،2010:76)الشكرى،(E.Dammann,1978: p34)  مراضاأل
مف  يفي ويتحكـ فييا الكينة والسحرة، ىا وطقوسياأمنش يجماعية ف االفارقة المعتقدات عند -

ف أكما  ،نتماءو اإلأساسا عمى رابطة الدـ أالذى يعتمد  االجتماعيد الكياف يعوامؿ توح
، حيث يقدـ ويحتـر أكثر جدا ةداخؿ القبائؿ ميم جتماعيةاالوالمراكز  االجتماعالتسمسؿ 

 يالحاكـ، بؿ ىما المذاف يسيماف ف األفراد تدينا، فدور الكاىف أو الساحر أىـ بكثير مف
كانت تعبد حية  يغربالسوداف ال ر يذكر البكري إف بعض الشعوب ؼتعيينو، وفى ىذا اإلطا

مغارة وعمى فـ المغارة عريش واحجار، ومسكف قوـ متعبديف مطعيف لمحية،  يكبيرة تقيـ ف
الطعاـ، واليدايا يخدمونيا، وتمؾ الحية يتخاطبوف معيا بالصفير، وىى مف حيث يقدموف ليا 

الحاكمة (. وىذا ربما ما دفع الحكاـ والطبقة 173-174، د.ت: البكريتختار الحاكـ الجديد)
نيـ دخموا بؿ إمصيرىـ،  ياقوا ذرعا بحيؿ السحرة وتحكميـ فف ضإلى اعتناؽ اإلسالـ بعد إ

، د.ت: )البكريدى إلى طردىـ مف المدف وتكسير معابدىـ ودكاكيرىـمعيـ أ صراع مرير يف
  (.2008:41،تثي()غال1999:41،الدالي()172

 بيفمترابط ل ا ترمزنيمف حياة الناس أل اوميم اً كبير  اً زءج مثمت العقائد المحمية المختمفةلقد        
فال ينقطع الجد  ،بالنسبة لممجتمع مسألة ميمة يى وانتقاليا لألحفاد سالؼرواح األأففكرة  ،السكاف

ساسي أ التواصؿ شرط يوف اف استمرارىـ فبؿ يعتقد ،حياءاأل عف شخص يموت أيو أب و األأ
حرص عميو  ءشيحياء األ يرواح الموتى فذى يحدث ألف عامؿ التناسخ والتقمص الإكما  ،وميـ
شكاليا متعددة أتكوف  ما ودائماً  ،نماطواألفالمسيرة التناسخية غير محددة االتجاىات  ،الفرد

نيا داخؿ القبيمة أل االحتفاليةالطقوس  يحياء عمى المشاركة فألليذا يحرص جميع ا ة،ومختمف
كانوا يحرصوف  يي السوداف الغربفيذكر محمد بمو اف بعض القبائؿ  ة، وفى ىذا اإلطارمقدس
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عمى الخروج مع ابنائيـ إلى الصحارى حيث يقيموف طقوسًا خاصة بيـ، يوقدوف النار ويذبحوف 
ا، ثـ البقر ويضعوف لحمة حوليا ويقولوف: نحف وداعة اهلل، ثـ وداعتؾ ايتيا النار، فانت أبونا وأمن

يحرص الكبار  االحتفاليةيرقصوف عمييا، وبعضيـ يقعدوف عمييا، فال تضرىـ، وفى ىذه األجواء 
عمى نقؿ أسرار مجتمعاتيـ ألبنائيـ الذيف يرتقوف مف معرفة األسرار إلى درجة مالكي األسرار، 

والعرافيف  وذلؾ النقؿ لكـ االسرار دوف شؾ كاف محدودا، فالجزء األىـ ىو الذى يحتفظ بو الكينة
المدف كانت مقفمة تحفظ فييا أسرار المعتقدات،  يالدليؿ عمى ذلؾ إف بعض األماكف فوالسحرة، و 

                                               لمف كاف بدخولياوتكوف محروسة، وال يسمح 
 (.170-1978:168يولـ،()58: 1984()جوزيؼ،1996:73 )بمو،(175ت: د. ،ي)البكر 

بسبب  ،مور بعيدة المناؿوماىيتو مف األ ةالمحميات اإلفريقي يف ف الوصوؿ لحقيقة المعبودإ      
طبيعة  مفيوـ يفالتغير المستمر ف ة،ولـ تكف ثابت ،فمـ تكف واضحة ،ساطيرأحوليا مف  رما دا
خفاء معالمو، ماـ الكينة والعرافيف والسحرةأفتح الطرؽ  اإللو  يفيـ مف يتحكموف ف لتعقيد المعنى وا 
استمرارية ذلؾ الغموض الذى يخدـ دوف  يحكـ فتت يالت ييضاح والغموض وقدراتيـ ىاإل درجة
سالفيـ مف أ يالواحدة ف بناء القبيمةأعندما يتمسؾ  مر يكوف واضحاً ولكف األ ،قداتالمتع بقاء شؾ
لمجد  يصؿ الحيوانألاستمرارية التمسؾ با ، فمثالجدىـ االكبر حسب اعتقادىـ يو فأ ىالموت
 واالحتراــ ف ذلؾ المفيو إ ،حد ذاتيا يطة بالقبيمة فوالمكاف والظروؼ المحي افكبر يعكس الزماأل

وىذا تقميد يستمر عميو  ،مسنساف األإنساف اليوـ يحتـر ويقدس إوف ك مف تنبعفكرتو  المتوارث
 وتبجيؿ ـلالحتراف التكريس إ يأ ،غدا يسيكوف مف الماضنساف اليوـ الذى إاحتراـ  يبناء فاأل
لى المستقبؿ عبر إصيف عمى استمرارىا يف الحر سالؼ تؤسس مف مجموع الحاضرياألرواح أ

    .(59-47 :2002،)مجاهدقامة الطقوس لى أرواح شريرة دفعيـ إلرواح إ، فالخوؼ مف تحوؿ األابنائيـ

والتواصؿ  لمتقاربض القبائؿ االفريقية وسيمة عند بع لقد خمقت العبادة وطرقيا وطقوسيا      
ي التمف العادات والممارسات  ما خمقت مجموعةك ،والقبوؿ ممف لو الطاعة ىوطمب الرض

 .فلى اآلإ يناء قبائؿ السوداف الغرببأبيف  ةثارىا مازالت موجودآف إبؿ  ،رت ردحا مف الزمفاستم
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 وال يمكنصار نو أفريقية لدرجة الشخصية اإل يبشكؿ عميؽ ف نقشتف تمؾ المعتقدات إكما       
ستقبؿ صارت ترسـ بيد السحرة ت المف مساراإبؿ  ،ال برؤية الطالع والتنجيـإعيش المستقبؿ 

 ليا عالقة بالعبادة أو اإللو مثؿ يالشخصيات الت وىذا ربما ما يفسر تقديس واحتراـ ،فيفار والع
يحضوف بيا ال  يالت والحظوةكبيرة جدا  كانت فمكانتيـ بيف العامة والخاصة عمميفالشيوخ والم

فوؽ ت يالت الكرامات ذوالصالح  يوالول يالروح دور الوسيط كس عمىوىذا ربما انع ،توصؼ
بالمفيوـ  لوعند اإل حظوةيتبرؾ بو لما ليـ مف  ولياء والشيوخ صارت مزاراً ف قبور األإبؿ  ،الوصؼ

، يف لمتوفيؽ بيف اإلسالـ كديف سماو المحمى، وىذا دوف شؾ كرس لرغبة عند السودانيي يالوثن
 واصميـ مع أجدادىـ.  ونزوعيـ إلى شريعة ونواميس روحية تحفظ ت

جواء الصيد واأل قسفمثال ط ،المعتقداتتمؾ  لممارسة طقوس اً ليذا كاف الحرص شديد    
طقوس  ليا ةخر كانت مراسـ احتفاليالعالـ األلى إ قاؿواالنت ،ومراسـ الدفف ،لمزواج ةحتفالياال

مختمفة كاف لو استخداـ ال شكالوأفالقناع و  ،فلى اآلإعمى استخداميا  حرصوا نعةعميقة وازياء واق
 .(120-1978:121)يولـ،كاف وسيمة ميمو وقناعة عقائدية راسخةخاص، و 

بدائي  يانييف يضعنا اليـو أماـ إرث حضار عند السود يي والمعرفإف ذلؾ الكـ العقائد       
كانت ومازالت مستمرة تفرض عمينا تصحيح اتجاىات  يكؿ جوانب الحياة اإلفريقية، والتمشموؿ ل

حاولة فيـ طبيعة تمؾ اساتنا وابحاثنا، كما أنيا تدعونا إلى تغير النظرة الناقصة ليا، ومدر 
 .African Traditional Religions)إطار)  يالمعتقدات ف

 المبحــث الثــــانـــي
  يالسودان الغرب يدات التقميدية عند بعض القبائل فأسس المعتق

 Raceقيا ضمف ساللتيف األولى البيضاء غرب افري يتصنؼ السالالت البشرية ف      
Blanchc  والثانية الساللة السوداءRace Noire تقطف شماؿ افريقيا، والصحراء  فاألولي

، والثانية الساللة الكبرى، وىـ مزيج مف المغاربة عرب وبربر بما فييـ الطوارؽ، والتبو، والتيدا
ومنطقة الغابات ومنيـ اليوسا  يالغربتتركز فيما يمى الصحراء وفى السوداف  يالزنجية والت
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Hausa Bokaiي، والفوالن Cow Fulaniالجيدا  ي، وفوالنGidda Fulani  والشعوب السنغالية
، أما شعوب غينيا فمنيا مجموعات مختمفة مف  Toucoulorوالسرير، والتكرور  Wolfالولوؼ 

رب المناطؽ الغربية مف ، والصوصو، وفى الغBalantesوالبالنت  Dioulaالسكاف مثؿ الديو 
يـ حتى بعد اف المحيط االطمسي توجد شعوب الماندنجو، وشعوب البمبارا الذيف تمسكوا بوثنيت

بالرغـ مف تأثره المسمميف وكذلؾ شعب الموسى ىو األخر ظؿ وثنيا  يخضعوا لسالطيف مال
دييـ جار، وكاف لتعامؿ معيا الت يي والتلكاميروف فقد وجدت قبائؿ االشانتا يباإلسالـ، أما ف

 يفالغبانتلذىب، فقد وجدت بيا قبائؿ ، أما ساحؿ ايي السوداف الغربتواصؿ مع المدف اإلسالمية ف
المناطؽ الساحمية شرؽ ساحؿ الذىب، وعمى حدود نيجيريا وجدت  يي فوىى قريبة مف االشانت

ئؿ كانت وىـ يقطنوف غرب مصب النيجر وجميع ىذه التجمعات والقبا Yoroubaشعب اليوروبا 
-25: 1988،يف وبوجود اإلسالـ والمسيحية )ذىنومازالت تحتفظ بمعتقداتيا وتمارسيا حتى اآل

 ( )عبدالقادر،38-1975:6( )طرخاف،580،637-345،537-2007:344( )ناختيجاؿ،36
2014:33- 44) . 

 جوانب ميمة منيا: يإف عقيدة تمؾ الشعوب تشترؾ ف    
فيو فريد منقطع النظير  ،ءشيوليس مثمو  ،عندىـ ال يتجسد لو المعبود فيو عظيـإلوحدانية ا -

نساف إ ىيئةبتشخيص اهلل أو تجسيمو عمى فيـ ال يؤمنوف  يكتفوف بالرمز لو
 ماو  ءشيفيو مف يممؾ كؿ  ،سطوتو وقدرتو ووحدانيتو (، إف ذلؾ اإللو لو2008:62)مجاىد،

وسمطتو  ،الواحد ورض مع روحعميو وىى ال تتعا ةلمدالل تمؾ األوثافوف جسديو  روفصو ي ودون
لو طة اإلمت لتدعيـ سأنش ةعبادة صغير  إال مجرد يماى ف تمؾ المعبوداتإبؿ  ،العظيمة

وىى تخضع لمفيـو  اجتيادات واختالفات بيف مجموع القبائؿ ال تعدوا نياإكما  ،وحداأل
 آخر ىلإتختمؼ مف زمف  يلمتشخيص والت قدراتال ، ومف يمتمكوفصناعيا والمشرفيف عمييا

 .(Dammann,1978: p34-40) لى مجتمعإومف مجتمع 
فراد عمى استمراره لى قدرة األإلو الواحد يحتاج ـو العقيدة واإلتمؾ المحددات العامة لمفي -

ماـ كؿ الظواىر ومتفؽ مع ألى مفيوـ واضح غير متعثر محصف إوقيادة المجتمعات  ،وفيمو
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 يقوة غير مرئية ليا قدرة خارقة ف وىى السحريةالقوة  ياالعتقاد فب ليذا وج ،طبيعة الطبيعة
مف تمنح الخير  يفتمؾ القوة السحرية ى ،بؿ انيا تفوؽ الوصؼ والقدرة البشرية ،موركؿ األ
الوسيمة  يبؿ ى ،فريقيةألالعقائد ا يومرتكز ميـ ف يساسأيماف بوجودىا إلفا ذاً إ ،والشر

ف قوى سحرية ال ، فالمعتقدات األفريقية بدو المترجمة والمكممة لروح العقيدة والعبادة الغيبية
  (.1978:171()يولـ،1999:76،يتعنى شيئًا)الشكر 

فمعرفتيـ وعمميـ  ،التواصؿ مع تمؾ القوة يدوف شؾ كاف لموسطاء دور كبير فو        
ز ييوالتم ،مف منحتيـ الكيفية لمتواصؿ بؿ منحتيـ القدرة عمى ادراكيا يى المتوارثةوتجاربيـ 

 وأ وحياتيـ،يـ عمى التوفيؽ بيف المجيوؿ تنيا واستغالليا لصالح الناس ومساعدبيفيما 
ذة واألسحار السوداء، وفى ىذا ما يطمؽ عميو الشعو باستخداميا بشكؿ سمبى وعكسي تماما 

ستخدمونو نيـ ياـ السحر بيف تمؾ القبائؿ لدرجة أتفشي استخد المؤرخ العمريطار يذكر اإل
ليذا كاف دور الساحر  (،10-2000:9،()باري2002:114،ريالبعض)العم لقتؿ بعضيـ

 ،لطقوس، ويقدـ القرابيفويقـو با ، ويفسر الظواىر،رواحمف يبارؾ األ المجتمع فيو يف يمحور 
س بالسحر والشعوذة والوسائط بيف أرواح األحياء الشتغاؿ النا مصرعيوليذا فتح الباب عمى 

ار البشر يتوسطوف وينظموف العالقة بيف الخمؽ والمعبود، ليذا ص رواحاألواألموات وبيف 
وصياء فال يكاد يخمو معتقد مف وجود األ ،ىذا دور ميـ عبر التاريخ العقائديوخالقيـ، و 

  ( . 10-1991:8والوسطاء والوكالء)حميد،

فيو مف يكيؼ  ،حد فيياأاممة وسمطة كبيرة جدا ال ينافسو القبيمة بحياة ك يلقد تميز الساحر ف     
ردة احياف كثيرة عتاة م ي، وقد كانوا فوالمعتقد العاـ ليـ يتماشىفراد وكؿ القبيمة بما اة األحي

(، 72: 1996أيدييـ ويوجيوف الجميع إلى ما يريدوف) بمو، يمتسمطيف يجمعوف كؿ السمطات ف
كما أنيـ اشتغموا بالطب والتنجيـ فالطبيب الساحر وفى طقس إحدى القبائؿ كاف عميو اف ال 

المياه  ياقة السحرية يخسرونيا اف غطسوا فإف فعؿ فاف سمطتو تنحؿ فالط ألنوسؿ أبدا يغت
 (.     13 -1978:12الباردة)يولـ:
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كاف السحر والسحرة عامال ميما عند السودانييف فيـ يعتقدوف بوجوده وضرورتو فخوفيـ  قدل      
لمضادة لو، كما أنيـ تعودوا جعميـ يعمقوف التمائـ ا Black Magicمف التعرض لمسحر األسود 

 سيئةعادات  إلرتابعمى الرقص ألنو يبعد عنيـ تمؾ القوى السحرية الخبيثة، وخوفيـ منو دفعيـ 
جدا كالتضحية ببعض البشر، فإذا مرض بعض األحرار السادة قاـ أىميـ بذبح عبد أو أمة، حيث 

   (.70-2002:71()مجاىد، 16يعتقدوف بأف ذلؾ يفديو مف الموت)فودى،د.ت،مخطوط:

نيا جماعية وليست فردية أفريقية بيف القبائؿ عقيدة اإلتقوـ عمييا ال يسس الميمة التاأل بيف ف مفإ
 خراطار إسالـ ولكنيا فى عية جماعية ظمت تمارس حتى بعد اإلوطقوسيا واحتفاالتيا اجتما

 قديما.قؿ وضوحا مما كانت عميو أ وأشكاؿ

 جعؿ منيا طرؽ استمرارىانماطيا و أر يعمى تغي ئية المحمية السودانيةالبدا ف قدرة المعتقداتإ      
عمى اعتبار أنو لـ  سالـاإل ما دفع معتنقييا إلى دخوؿ، وىذا جياؿألعبر ا دة ومتحركةمتجدثقافة 

 مما جعميـإلى جنب،  فقد عاشت معو جنباً  ،المعتقدات المحمية إلى ترؾ تمؾ راً يدفعيـ قس
فقد نجح  ،مؾ ليـ، يعبر عف مواطنيـ وذواتيـ المحميةم صؿاأل يف ىو الديف يشعروف بأف ىذا

تغيير  ي، ولكنو لـ ينجح فاألفريقي االجتماعيالتغمغؿ إلى عمؽ النسيج  يي فمالديف اإلسال
 يى فريقيةألالعادات ا رتجذ وتقديـ مفاىيـ جديدة عف اهلل خالؽ البشر والجدير بالعبادة، فقد كاف

ف يغيرىا دوف أ فريقيةأليكوف مواكبا لتمؾ الحياة ا فو األوائؿ بأصحابأ ول يرضعمؽ، ليذا األ
 .د دولة أو كيانًا يرعاىا ويتتبع خطوات انتشاره لـ تج يؿ انتشاره العفوية والسممية والتبحكـ وسائ

 ،حد ذاتو ية الديف فيسقد بمفيوـ لـ تكف مرتبطة يامجتمعات يفريقية فألف المعتقدات اأكما      
رتباط المعبود اف إ يأة يطبائع الشعوب القبم ا خاصا منبثقًا مفطابع خذأف مفيوـ القدسية إبؿ 

وصمت إلييا  يالت وىذا مفيوـ مغاير لمعبادة كاف بالرقص والغناء والحفالت الصاخبة، والعبادة
 أغمب األمـ.

كؿ ادات األع ريؽعف ط عبرت عف روح الحياة نفسيا العقائد السودانية بدائيةو محمية  إف        
 .يا مفتاح الحياة نفسيانب شرىا ألوتجن ،رواحرضاء األإجؿ أكميا وسائؿ مف و والرقص والغناء 
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تعتمد عمى الروح الحيوية  صارت تضـ طقوسا ولـ تكف مف الطقوس التعبدية الخاصة باإللو، بؿ
نشطة سة األت تمؾ االحتفاليات عمى ممار ليذا فقد انعكس ،وليس السكوف والجمود ،والحركة

 لبموغ ا ةبوابل تعتبر عبوراً  ياألطفاؿ والت وختاف ،زواجو الحياتية مف زراعة وصيد وحفالت 
 .(169-1978:180والنضوج )يولـ،

 المبحث الثالــث
 اطار أسس المعتقد يماذج وقضايا فن

 نفس ف لوأكما  ،( Da،يرمز لو )دا الً و ظأنساف صورة إف لكؿ أ نجوتعتقد قبائؿ الماند       
السماء لى إ( يوبعد الموت تصعد )ن تمنحو العيش والحياة، ي( وىى التNi، ييطمؽ عمييا )ن

 50 تغادر وتظؿ ىائمة عمى وجييا زىاءثـ  ،ف تتـ مراسـ الجنازةإلى إبيت الميت  يوتبقى)دا(ف
  (.2011:16أحد األجساد البشرية أو الحيوانية )ديشاف، يف ثـ تعود لتتقمص مف جديد ،عاما

 يواناألتسكف  ، حيثلى جانب قبر صاحبياإى ف الروح تبقأخرى ائؿ األتعتقد بعض القبو        
ف إليذا ف ،لى جانب القبرإوجودىا  يمف الضرور  يوالت المزركشة والمرسوـ عمييا، الجنائزية

 روح ماـأتسيؿ مرحمة شاقة  ألنيا ،المعتقدات يركف اساسي ف يى المراسـ الجنائزية والقرابيف
كونيـ يتقوف  يف يضاً أحياء نيا تضمف السالمة لألأكما  مساراتيا الطبيعية، ي، لكى تسير فلميتا

 . (24-2011:27)ديشاف،رواحاأل تمؾ شر

طيتيا  يتحمؿ ف وما حرص عميو األفارقة مف عادات وطقوس جنائزية ف المراسـ تمؾإ      
 يكبير مف القبائؿ ف عددف ،عتقداتطبيعة الم جزء مف لىإالوصوؿ معاف كثيرة يمكف مف خالليا 

فيو  القناع الكبير رئيس السحرة والذى يسمى شراؼإليا مراسـ طويمة تبدأ تحت  يلغربالسوداف ا
  ةمساعد اعتقادىـ القادر عمى يد المرشد لألرواح بؿ ىو الوحيد فالكاىف والطبيب والساحر والقائ

ياؼ النباتات حيث ألمف  اً وثياب ،خاصة ةً اقنعن عالف المراسـ يمبس الجميعإياـ مف أفبعد  ،رواحألا
 اً ثـ يجمسوف ويحتسوف بعض ،يشكؿ كؿ المشتركيف حمقات رقص خاصة ويذكروف تراتيؿ معينو

عمى القبر قبؿ  الجميع ويرقص ،القبر يتحرؽ بعض االدوات ويوضع رمادىا فثـ  ،مف الشراب
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الخاصة بالدفف وعندىا ينصرؼ  سـالمرا تنتيى كؿلى اف إالرقص ثـ يستمر  ،وضع الميت فيو
 (. 66-2002:67()مجاىد،Mbiti,1977:p65-70()2011:24الجميع)ديشاف،

يشرؼ عمييا السحرة، ويشاركيـ فييا الناس تعبر عمى  يإف ىذه العادات والمراسـ الت      
 يجياؿ التتـ اكتسابيا عبر التقادـ والتوارث مف األ يتاـ لتمؾ العادات والمعتقدات التاالنصياع ال

 : يؿ ما تقدـ يمكف لنا استنتاج اآلتسبقتيـ  ومف خال

نيا س أللى درجة التقديإوىى تصؿ  ،فراد القبيمة لمميتأوس الجنائزية تمثؿ احتراـ مجموع ف الطقأ -
 .ءشيحماية لمقبيمة قبؿ كؿ 

حيـ، واروا سالؼعمى األ الميت لمتعرؼ روحعالقة بمساعدة  فقد كاف لو ،قنعة طقس ميـلبس األ -
 .الذيف يضعوف االقنعة حياء الحقيقيةتبتعد عف وجوه األ فأو 

، عالقاتيـ ومعاشيـ وخصوبتيـ يح وما تجره مف مصائب عمى الناس فروااأل ةالخوؼ مف لعن -
جياض لمنساء وتشويو لألطفاؿ وغيرىا مف المصائب، جعؿ األحياء حريصوف عمى  وأمراض وا 

 .  (Nyang, 1984:17-22إقامة تمؾ المراسـ وبكؿ دقة)
ت الغير مرئييف فالحياة مجتمعات األحياء المرئية تعتقد أنيا تعيش بشكؿ مشترؾ مع األموا -

نما ىو  ياألخرى ى تواصؿ مع الحياة األولى، والموت ال يعنى توقؼ الحياتيف، وال يعنى الفناء، وا 
وطقوس الدفف  الرحيؿ إلى أماكف أخرى تتغير فييا صفة الروح لتصبح حارسة ومراقبة لألحياء،

بيف  واالنتقاؿتعبر عف التواصؿ واالستمرارية  يس، الوالدة، والبموغ، والزواج فياستمرار لطقو  يى
لحصاد والصيد، مراسـ ومواسـ خاصة، كا ياستدعاء األسالؼ فيما بعد ف ويتـتمؾ المراحؿ، 

 (.120-1978:125أجواء احتفالية مييبة )يولـ،  يوغيرىا ويتـ ذلؾ ف
تكوف واحدة  إال أف مفيـو الدفف وعقائده تكاد ية الدفف بيف قبائؿ السوداف الغربؼ طريقربما تختم -

الجباؿ وىـ حريصوف  يي مقابر منحوتة في يقوموف بدفف موتاىـ في مالفمثال عند الدوجوف ف
قامة الطقوس ليا خصوصا فعمى زيارتيا و   (2002:69)مجاىد، الخالؼ حاالت يا 

باألسالؼ تكوف عف طريؽ طقس خاص يسمى  االتصاؿ ، وطريقة (23-2011:24)ديشاف،
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 يلطعاـ، حيث تقاـ بشكؿ فردى وجماعوىو إراقة الخمر عمى األرض وكذلؾ ا Libationاإلراقة 
رضاء ل يكة األرواح فوىى لمشار    240-264).:1998:الفيتورى()1970:80)طرخان،ياػػػػػػػذلؾ األكؿ وا 

والتقديس ومف  واالحتراـور بالخوؼ والمحبة أف مراسـ الدفف التقميدية تعبر عف مزيج مف الشع -
أجؿ تحاشي غضب روح الميت يتـ ارضاؤىا باليدايا والقرابيف مف قبؿ الجميع فالعقيدة األفريقية 

 جماعية وليست فردية.  

ي السوداف ف األفريقيإف عممية تقديس أرواح األموات بتمؾ الطريقة يجعؿ مف المجتمع      
، واألسالؼ، فالعالقة ال تنتيى بموت يطارات ليا عالقة وثيقة بالماضا يي مجتمع يعيش فالغرب
عممية استمرار بيف األحياء واألموات، فأرواح األجداد تحتـر مف قبؿ  ي، أو األجداد، بؿ ىاآلباء
األحياء الذيف ينقموف ألبنائيـ تمؾ المعتقدات ليكرميـ بعد موتيـ فأبناء اليـو سوؼ يصبحوف  اآلباء

أطر محددة بسبب  يستمرة ومتجددة ومف الصعب وضعيا فد، ليذا فإف المعتقدات مأجداد الغ
 حرصيا لمولوج إلى المستقبؿ، فما بيف األمس واليوـ عالقات منظمة وحاكمة لتمؾ المعتقدات .

 المبحث الرابــــــــع
 األقنعة ومدلوالتها العقائدية

نما وجودىا ارتبط بالعقائد، وشدة التديف عند  األقنعة االفريقية ليست أشكاال تراثية عبثية،       وا 
لكى  تمؾ الشعوب، وىى ومتنوعة ومتعددة األشكاؿ والوظائؼ، فيـ  يستخدمونيا بشكؿ مباشر

المراد تقمصيا بعيد عف أرواح األحياء، ولكف  جسادعمى األ األرواح المنتقمة لمحياة األخرىتتعرؼ 
   (.74: 2002مف قبؿ العديد مف المؤرخيف)مجاىد، مفيـو األقنعة تعرض لنقد شديد ولعدـ فيـ

الوسيمة  يلعقائد والمعتقدات اإلفريقية، فيا يي وميـ فتمثؿ األقنعة األفريقية جزء محور       
والواسطة بيف األرواح واألجساد، وبيف األموات واألحياء، فعندما تمبس وتمارس بيا الطقوس إنما 

ا يقوـ بو األحياء ال يعبر إال عمى الوالء والخضوع والتبجيؿ تعبر عف التواصؿ بيف العالميف، فم
مثؿ تمؾ  يي تمبس فليذا فإف أشير األقنعة الترواح، واالحتراـ التاـ وطمب الرضى مف األ

الطقوس كاف القناع األكبر، فيو أىـ األقنعة عند جؿ القبائؿ اإلفريقية، ألنو يمثؿ رمزًا لمجد 
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ـ الذى يفخر الجميع باإلنتساب إليو حيوانًا كاف أو إنسانًا  وىو غير إنو الطوط ياألكبر لمقبيمة أ
 ثابت الشكؿ.

 60احترامو والخضوع لو مدة  يخاصة حيث يستمر أبناء القبيمة ف أف ليذا القناع طقوس      
: 2011يوما، مف أجؿ اختيار قناع آخر)ديشاف، 20عاـ، ثـ يقاـ حفؿ كبير يستمر أكثر مف 

الرمز  ىيئةحيث يشكؿ عمى  ذلؾ القناع بالضرورة مف مواد طبيعية كالخشب،(، ويصنع 57-54
أسدًا كاف، أو فياًل أو تمساحًا ، أو نحوىا، ثـ ينقش عميو رسومات خاصة بو، وبعد  يالطوطم

ذلؾ يموف بالتراب والرماد، وصديد الحديد، والدـ وغيرىا مف األصباغ المحمية، ويوضع فى مكاف 
احتفاالت رقص حيث يستخدمو الكاىف األكبر الذى اعتاد  يس ثـ يجمب فخاص معزوؿ عف النا

عمى تقديـ القرابيف لمقناع منذ صناعتو إلى وقت اخراجو لمناس، وعادًة ما تكوف القرابيف حيوانات 
أو طيورًا، فمثال يذبح لو ديؾ ويوضع دمو عمى القناع والغرض مف ذلؾ إضافة حياة وروح لمقناع 

لى جانب ذلؾ القناع المقدس األساسي كانت ىناؾ أقنعة تمتصؽ بو وتعيش  فيو فترة مف الزمف، وا 
أخرى فرعية، مثؿ قناع الصيد ومطاردة الحيوانات، فعممية الصيد عندىـ عممية مقدسة ولو عالقة 

 االجداد خصوصا عند الركض والمطاردة. بأرواحوثيقة 

يا أنيـ كانوا يقدسوف التماسيح ىذا الصدد عف بعض شعوب نيجير  ييذكر االلورى ف       
ذلؾ  يألرواح األسالؼ وكانوا يقيموف ف والثعابيف واألفياؿ ، وىذا مف قبيؿ الطوطمية وعبادتيـ

عيدًا كبيرًا يدعونو عيد الغوؿ يتنكروف فيو بالمالبس المبرقشة أو جمود السباع يحيوف بو ذكرى 
 ( .  1965:115أسالفيـ وعظمائيـ)االلوري،

لرغـ مف أف ىذه العادات األفريقية يعتبرىا الكثيروف دربا مف دروب الوثنية إال أف ىذا وبا       
الواليات المتحدة األمريكية اآلف، حيث يحتفؿ  يكؿ المذكورة عند األفارقة يقاـ فالعيد وبيذا الش

تقاؿ االمريكاف كؿ عاـ بعيد اليمويف وىو عيد الغوؿ عند األفارقة وىو وجو شبو بيف الشعوب وان
ف كانت وثنية.   لمؤثرات حتى وا 
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 حول طبيعة األقنعة:  استنتاجهما يكمن 
الشمس لفترة حتى يجؼ  ييترؾ ف ، فبعد قطع القناع مف األشجارمف الخشب تصنعإنيا   -

أنيا  ي، أعمى اتباع المسارات الطبيعية لمرسومات عميو ، وفائدة تمؾ الشقوؽ تساعدىـويتشقؽ
ما ترسـ عميو عالمات ورسومات خاصة بيـ ليا ك ذلؾ القناع،ل تجاىات العامةتحدد اإل

باألصباغ ليكوف  ، ثـ يموفيالطبيع فحـمدلوالت روحية معينة، ويرسـ عمى القناع بواسطة ال
 .منظره جذابا ومثيرا 

 األقنعة أف لديو طاقة سحرية تؤثر عمى الراقص ياعتقاد جاـز لدي األفارقة مستخدميسود   -
 يواألرواح الت تحاد مع القوة الحيويةيو فيو يمنحيـ القدرة عمى الولوج واإلعم بو والمتفرجيف

، ويجعمو فارتداء القناع يمنح الشخص تمؾ القوة ،النفع والصحة وتجمب ليـ الحكمةتمنحيـ 
و مف ، ومع الروح المراد الوصوؿ إلييا، كما أنو يممؾ روح صاحبو أجدادتواصؿ مع األ يف

 قوة ىو الذى مضى عميو مدة طويمة مف الزمف.كثر ، والقناع األيرثو
 I am notعبارة) يناع عند ارتدائو بالنسبة لمشخص ىيعبر عنيا الق يساسية التإف الفكرة األ -

My Self.) 
كبر التجمعات لقد عبرت األقنعة عند  قبائؿ المبارا، والماندنجو عمى اعتبار أنيما مف أ -

، مما جعؿ تزاوؿ عندىـ يف التة الحياة والميعف نوعي يي السوداف الغربالعرقية ىناؾ ف
ة المعاشة واليومية زراعية كانت أـ رعوية)ديشاف، والثقاف ،قنعة تجسد فكرة الخمؽاأل

2011:24-13). 
قنعة خاصة أ يديد مف الحيوانات تـ تجسيدىا ففالع ،قنعةثقافة األ يلمحيوانات نصيب كبير ف -

أو و الجاموس األكبر لمقبيمة كالتمساح أو الحرباء أـ الجد بيا ترمز لقوتيا وعالقتيا بالطوط
 .(34-2011:39حمار الوحش أو الزرافة أو البومة أو األسد)ديشاف،

اف قضايا المعتقدات والعقائد اإلفريقية، وما تحممو بيف ثنايا تفاصيميا واسرارىا المعقدة،       
مجمميا قضايا اجتماعية  يألقنعة فومفاىيميـ لمخالؽ المعبود، واألرواح، والسحر، والعالقة با

ميمة وجب البحث فييا، وكشؼ غموضيا ألنيا إرث إنساني مازاؿ مستمرًا ضمف إطار معتقدات 
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فؾ االرتباط بيف األفارقة  يـ تمؾ البقاع إال أنو لـ ينجح فسماوية أخرى، فقد دخؿ اإلسال
التخمص مف ذلؾ االرتباط، ومعتقداتيـ، بؿ وحتى كثيرا مف معتنقي الديف الحنيؼ لـ يستطيع 

والدليؿ عمى ذلؾ اف مفيوـ السحر والشعوذة استمر إلى اآلف، بؿ إف عالقة وعقيدة جديدة نشأت 
مف خالؿ استبداؿ األرواح بالجف،)ديشاف،  يوالعالـ اآلخر الغيب يوداف الغرببيف مسممي الس

الحاج  يكـ صنغ(كما يذكر ذلؾ صراحة المؤرخ محمود كعت، الذى يتحدث عف حا2011:143
كـ بؿ محمد اسكيا الكبير وعالقتو بالجني شميروش، وكيؼ أف األخير يقدـ خدمات جميمة لمحا

تعميـ وتحفيظ القرآف الكريـ، كما أف  يي الغابر، كما أنو يساعد فالزمف الماض ويخبره بأخبار
بور وصار تقديس المقابر والقبور أخذ ىو األخر صفة إسالمية محمية جديدة، حيث قدست الق

( وىذا 1996:99()بمو،91، 26،66، 1930:12،24الدعاء عندىا مستجابًا ومجربًا )كعت،
لمبحث عف قوة العقائد األفريقية وتجذرىا وقدرتيا عمى  ووؿ دوف شؾ يفتح الباب عمى مصراعيالق

اما ال تقبؿ كؿ تمؾ الوثنيات، ليذا كاف لز  يمف إطار الرساالت السماوية، والتاالستمرار حتى ض
إلى  قدميا الباحث لتصؿ ينص ىذه الدراسة، والت يتقديـ ىذا الموضوع وضمف ما طرح ف

 الخاتمة. يمجموعة مف النتائج نوردىا ف

 خاتمــــــــــــة:

 مف ابرزىا: يوالت وفى ختاـ ىذه الدراسة يمكف الوقوؼ عمى بعض النتائج

اتبعيا  يالتإلفريقية مية ابينت الدراسة أف ىناؾ خمط حوؿ أصؿ ومقصد المعتقدات المح -
 .يي السوداف الغرباألفارقة ف

مف النتائج الجديدة والغير مطروحة سابقا نتيجة ارتباط األفارقة بأسالفيـ وسعييـ لمتواصؿ  -
معيـ ورسـ معالـ حياة المجتمعات السودانية فيـ يبجموف أسالفيـ ويحترمونيـ ويتواصموف 

 معيـ وال يعبدونيـ، كما يدعى البعض.
كاف عفويا وسمميا وغير مقصود، مما دفع  يرات اإلسالمية إلى السوداف الغربنتقاؿ المؤثا -

 السودانييف لمحاولة التوفيؽ بينيا وبيف عاداتيـ ومعتقداتيـ.
الدراسات الحديثة بالرغـ مف أف بعض المصادر  يي لـ تطرح فمف النتائج الجديدة أيضا والت -

الفريقية مف خالؿ معتقداتيا عمى اإللو الواحد وفكرة اهلل ذكرتيا وىى حقيقة معرفة المجتمعات ا
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 يمعرفة فطرية اىتدوا إلييا دوف نباألعمى، فيو ال يصور وال يجسد، ولو القدسية التامة وتمؾ 
 أو عالـ.

مى أف اهلل خمؽ جوىرىا ع يانت عند كثير مف األفارقة تقوـ فك يفكرة الخمؽ والتكويف الت -
 أياـ، وفى ىذا وجو شبو بينيـ وبيف كثير مف األمـ .سبعة  ياإلنساف مف طيف ف

صوبة ا تمنحيـ الخكوف تقديسيا وفيـ متغيراتي يح الحيوية عند األفارقة أساسية فأىمية الرو  -
 الحياة، بؿ تعنى احتراـ نواميس الطبيعة وتجاىميا يجمب الشر لمجتمعاتيـ . يواالستمرارية ف

زعميـ  يوالعرافوف والكينة والقياـ بيا فىا السحرة طقوس المعتقدات اإلفريقية جماعية يقود -
 . ياإلستقرار ويوحد كيانيا اإلجتماعيؤمف مجتمعاتيـ، بؿ يمنحيا 

قدرة وسطوة السحرة والكينة كانت واضحة فيـ يسيطروف عمى المجتمعات ويسيرونيا كما  -
تحرروا مف تمؾ يريدوف، وىذا ما دفع بالحكاـ ورجاؿ الدولة بقبوؿ اإلسالـ واعتناقو لكى ي

 السطوة .
انتظمت حوؿ المعتقدات طقوس جماعية يقدـ فييا األكؿ والشرب وتمبس فييا مالبس خاصة،  -

وتقاـ فييا اإلحتفاالت، حيث يرقص الجميع، وفى ىذا حركة ونشاط جماعي كبير، وىذا 
 والمتطورة والشاممة لكؿ جوانب الحياة . ةالديناميكيينعكس عمى معتقداتيـ 

ئج ايضا الجديدة ما ذكر حوؿ عيد الغوؿ ومالبسو وطقوسو الذى تحدثت عنو مف النتا  -
الواليات المتحدة االمريكية، وىو عيد  يافريقية قديمة ليا مثيؿ تماما ف الدارسة فيو عادة

اليمويف، وقد زار الباحث امريكا وشاىد ذلؾ العيد وما يحتويو مف طقوس ومالبس ولـ تذكر 
 يما سبؽ.     دراسة ىذه الحقيقة ف ىاس

إف مراسـ الدفف التقميدية تعبر عف مزيج مف الشعور بالخوؼ والمحبة واإلحتراـ والتقديس ومف  -
 أجؿ تحاشي غضب روح الميت يتـ ارضاؤىا باليدايا والقرابيف.

العالـ اآلخر،  يحمقة الوصؿ بيف األرواح ف يفيألفريقية، ي حياة المجتمعات اأىمية األقنعة ف -
الوسيمة لمتعرؼ عمى األجساد، وبالرغـ مف عالقتيا بالرقص إال أنيا تمثؿ واألحياء وىى 

 الجدية والتديف، كما إنيا تعني اػرثًا ثقافيًا دينيًا حضاريًا إفريقيًا مازاؿ موجودًا.    
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 المصادر والمراجع :

 أوال: المخطوطات .
بمعيد  السوداف مخطوطعثماف بف فودى بف محمد بف عثماف، تنبيو االخواف عمى أحواؿ أرض 

 ، نيامى، النيجر)د.ت(.  265األبحاث فى العمـو االنسانية،
 ثانيًا: المصادر .

ـ(:المغرب فى ذكر بالد أفريقية 1095ىػ/487البكرى: أبى عبيد اهلل بف عبد العزيز)ت -(1 
 والمغرب، دار الكتاب اإلسالمى، القاىرة، )د.ت(.

ـ( وصؼ إفريقيا، ترجمة، محمد حجى، محمد 1552ىػ/960( الوزاف: الحسف بف محمد)ت،2 
 ـ.1983، دار الغرب اإلسالمى، بيروت، لبناف، 1،2، جزءػ2األخضر، ط

ـ(: مسالؾ األبصار فى ممالؾ 1347ىػ/749( العمرى: شياب الديف ابو العباس أحمد)ت،3 
 ـ. 2002، ابوظبى، االمارات، 4األمصار، تحقيؽ، حمزة أحمد عباس، جزءػ

ـ(: إنفاؽ الميسور فى تاريخ بالد 1818ىػ/1232مد بف عثماف بف فودى)ت،( بمو: مح4
 ـ .1996التكرور، تحقبؽ، بييجة الشاذلى، منشورات معيد الدراسات اإلفريقية، الرباط، المغرب،

ـ(، تاريخ الفتاش فى أخبار البمداف والجيوش 1593ىػ/1002( كعت: محمود بف المتوكؿ)ت،5
ر وعظائـ االمور وتفريؽ أنساب العبيد مف األحرار، مطبعة برديف، وأكابر الناس وذكر التكرو 

 ـ.1930انجى، باريس، 

( ناختيخاؿ جوستاؼ، الصحراء وبالد السوداف، ترجمة عبد القادر مصطفى المحيشي مراجعة 6
 ـ. 2007صالح الديف حسف السورى، منشورات مركز جياد الميبييف، طرابمس، ليبيا،

 ثالثًا: المراجع .
ابراىيـ عمى طرخاف، امبراطورة غانة اإلسالمية، اليئية المصرية العامة لمتأليؼ والنشر،  -(1

 ـ.1970مصر،
 ئية المصرية العامة لمتأليؼ والنشر،( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،امبراطورة البرنو اإلسالمية، الي2ػ

 ـ. 1975مصر،

 ـ .1950( آدـ عبد اهلل االلورى، موجز تاريخ نيجيريا، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبناف، 3
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ـ، أبوظبى، 1430ىػ/1230( أحمد الشكرى، اإلسالـ والمجتمع السودانى امبراطورية مالى،4
 ـ . 1999المجمع الثقافى، اإلمارات العربية،

ـ، منشورات معيد 18ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، الذاكرة اإلفريقية فى أفؽ التدويف إلى غاية القرف ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ5
 ـ.2010الدراسات اإلفريقية، الرباط، المغرب، 

( أحمد محمد كانى، الجياد اإلسالمى فى غرب أفريقيا، الزىراء لإلعالـ العربى، القاىرة، مصر، 6
 ـ. 1987

دالى، التاريخ السياسى واالقتصادى إلفريقيا فيما وراء الصحراء، الدار ( اليادى المبروؾ ال7
 ـ. 1999المصرية المبنانية، مصر، 

( الياـ محمد عمى ذىنى، جياد الممالؾ اإلسالمية فى غرب افريقيا االستعمار الفرنسى 8 
 ـ. 1988ـ(، دار المريخ، الرياض، السعودية، 1850-1914)

 ـ .1993ت الدينية لدى الشعوب، عالـ المعرفة، الكويت، ( جفرى بارندر، المعتقدا9

( جواف جوزيؼ، اإلسالـ فى ممالؾ وامبراطوريات افريقيا السوداء، ترجمة مختار السويفى، دار 10
 ـ.1984الكتب اإلسالمية، دار الكتب المصرية، الكتاب المبنانى، بيروت، 

 ـ. 1978، دار عويدات، بيروت، لبناف، ( دنيز يولـ، الحضارات االفريقية، ترجمة نسيـ نصر11

( ىوبير ديشاف، الديانات فى افريقيا السوداء، ترجمة صادؽ حمدى، مراجعة محمد عبد اهلل، 12
 ـ. 2011تقديـ مصطفى لبيب المركز القومى لمترجمة، القاىرة، مصر،

االنجمو المصرية،  (حورية توفيؽ مجاىد، اإلسالـ فى إفريقيا وواقع المسحية والديانة التقميدية،13
 ـ. 2002مصر،

(ـ. بوسناسكى، المجتمعات اإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى فى العصر الحديدى المبكر، 14
 ـ. 1997، اليونسكو، لبناف، 2تاريخ إفريقيا العاـ، المشرؼ العاـ جماؿ مختار، جزءػ

نجمو المصرية، القاىرة، ( محمد عبد الفتاح ابراىيـ، الثقافات االفريقية، القاىرة، مكتبة اال15
 ـ.1965مصر،
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