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    الملخص:
بأدائا   ر الرتاث الثقايف غري املادي حياايهدف هذا البحث إىل التعرف على كيفية استمرا

ة التاوارر واسساتعاد  واافاا  :لوظائف ، وإعااد  إتتااب بعان عرا ار  الا  مايا عملياا    هاا
باابداع والتجديد،  و باسستعار   و بغريهاا  و ذاذف عرا ار كاتاج الو اود  وإفاا ة عرا ار 

  مرى  ديد  لتصبح الظاهر   كثر اليءالة للواقع املعاش.
ولتحقيق هذا اهلدف، كان امتيار الوفوع اسعتقاد يف األولياء  قد كان الوفوعا لرساالة 

 4118ويف عااا   .4112 تراار الرسااالة يف ، ومت1891املا سااتري لتاربااة الساايور   ياا  ساارة 
لابعن األفارحة الاب سابق  -حا  الليفاة–قمج بدراسة استييعية يف تفس جمتماع الدراساة 

تفيسااة، وسااتيرة، ورقيااة، وااالااا  الرااا ع ، والااو  اليفاا   :دراسااتها. وهاا   فاارحة الساايدا 
 "الريخ  شرف". 

رار الظاااهر ، والوقااوف علااى ورااتل م الرااتلة البحااث يف تاولااة رتبااع  هاا  اليالااح اسااتم
حيااث اعتمااد البحااث يف  اتباا  الرظااري علااى  ،الاا  وعمليااا  وتليااا  إعاااد  إتتا هااا هاا  عوا

قضايا تظرية إعاد  إتتاب الرتاث، ويف  اتب  املرهج  علاى املارها األتثروبولاو   بأدوارا  و  هاا 
 امليحظة، واملقابلة املتعمقة.

املمارسا  املرربية باألفارحة، وراتل م مياة  ويقد  البحث ر دا وحتليي تظريا لبعن
الوظاااااائي الديرياااااة واسقتصاااااادية والرت يهياااااة  التتاباااااة يف رتباااااع بعااااان هاااااذ  املمارساااااا  وهااااا :

والعي يااة، الااع إشااارا  سااريعة للااوظيفتة اس تماعيااة  السياسااية، ويف كاا  وظيفااة مت امتيااار 
ار ، وكراالااا  األولياااء، والاا  الوفااوعا  تاادد   ماا  األترااية الديريااة مت امتيااار الوفااوع  ال ياا

                                           

  علم االجتماع كلية البنات جامعة عين شمسأستاذ 
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األترااااية اسقتصااااادية كاتااااج الرااااذور، وإقاالااااة الاااادالا  لاااا وار األولياااااء الااااع اسهتمااااا  باااابعن 
 األترية الرت يهية والعي ية واس تماعية والسياسية. 

  الكلمات الدالة:
 األترية الديرية – األولياءكراالا    –الرتاث الثقايف 
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Reproduction of Intangible Cultural Heritage 

The Phenomenon of Glorifying Al-Awliya (holy 

persons) as a Model
 

Abstract 

This research aims to identify how the intangible 

cultural heritage continues to be alive by performing its 

functions and reproduces some of its elements through 

processes. The most important elements are frequency, 

retrieval, addition by creativity and renovation, borrowing 

or deleting existing elements, and adding new ones to 

make the phenomenon more suitable for living reality. 

To achieve this aim, the choice of the subject of the 

belief in Al-Awliya (holy persons) was the subject of the 

Master's thesis by the author in 1981 and published in 

2014. In 2009, the conducted an exploratory study of the 

same community Al-Khalifa district in with some of 

shrines were previously studied. These are the shrines of 

Alsayeda Nafisa, Alsayeda Sukayna, Alsayeda Ruqqaya, 

Imam al-Shafie and "Al-Sheikh Ashraf" child wali (holy 

child). 

The problem of the research is to try to observe the 

most important features of the persistence of the 
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phenomenon, and identify the most important factors, 

processes and mechanisms of reproduction. The research, 

in its theoretical part, relies on the issues of the theory of 

the reproduction of heritage. In its methodological part, the 

research is based on the anthropological approach with its 

tools, the most important of which are observation and in-

depth interviews. 

The research provides monitoring and theoretical 

analysis of certain practices associated with the shrines. 

The writing plan is to follow these practices: religious, 

economic, recreational and therapeutic functions, with 

quick references to the social and political ones. In each 

function, specific topics are selected. The topics of 

visitation and karamat (miracles) Al-Awliya were chosen 

from religious activities. Among the economic activities 

are nuzour (alms) and providing services to visitors, with 

attention to some recreational, therapeutic, social and 

political activities. 

Key words: Cultural Heritage – Karamat (miracles) Al-

Awliya (holy persons) – Religious Activities 
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 :قدمةالم
 ء الاارتاث الثقااايف غااري املااادي حياااتعاارف علااى كيفيااة بقااااليهاادف هااذا البحااث إىل تاولااة 

الاا  ماايا عمليااا  إعاااد  ااتتاااب الااب راات  "علااى  اارتا  تويلااة الاا  ال الااان، ورتيلاا  الااا هااو 
 وإمنااا تقا  فقا ااة اإتماع إىل ادياا  ادديااد". كثار الاا  جمارد إعاااد  ااتتااب املااادي د  ااراد  ادد  

، ولتحقياااق هاااذا اهلااادف كاااان امتياااار   98:  4118إد اااار،  تااادرو. وسااايد  ويااا ، بيااارت.  
  4112عثمااان، سااعاد. د الوفااوع اسعتقاااد يف األولياااء،  قااد كااان الوفااوعا لرسااالة املا سااتري

سارةووبالتحديد يف عاا  وربعت  بعد حنو مخاس وفيفاة  1891لتاربة السيور،   ي  يف سرة 
لاابعن األفارحة الاب ساابق  -حا  الليفاة–و بدراساة اليداتياة يف تفاس جمتمااع الدراساة4118

تفيساااة، وساااتيرة، ورقياااة، وفاااريح ااالاااا  الراااا ع ، والاااو   :دراساااتها وهااا   فااارحة السااايدا 
 اليف  "الريخ  شرف". 

ظاااااهر  ورغااااري ال ورااااتل م الرااااتلة البحااااث يف تاولااااة رتبااااع  هاااا  اليالااااح بقاااااء واسااااتمرار
وذلا  . هاا، والوقاوف علاى  ها  عواالا  وعملياا  وتلياا  إعااد  إتتا وجتدياد بعان عرا ارها

باسعتماد على قضايا تظرياة إعااد  إتتااب الرتاث،وعلاى اسات دا  املارها األتثروبولاو   بأدوارا  
 و  ها امليحظة، واملقابلة، والتصوير الفوروغرايف.

ظااااائي واليقااااوس واملمارسااااا  املرربيااااة باألفاااارحة لااااذا يقااااد  البحااااث رتبعااااا لاااابعن الو  
حيث رتل م مياة التتاباة يف رتباع بعان املمارساا  املرربياة  -يف جمتمع الدراسة–املذكور  

بااااأه  وظااااائي الظاااااهر  وهاااا  الوظااااائي: الديريااااة، واسقتصااااادية، والرت يهيااااة، والعي يااااة، الااااع 
تاولااة لا ابااة عاا  التسااا س  إشااارا  سااريعة للااوظيفتة اس تماعيااة والسياسااية، وذلاا  يف 

 التالية:
 إىل  ي الدى حا ظج ظاهر  رترمي األولياء على استمرارها وبقائها؟  -1
 إىل  ي الدى استمر  الظاهر  يف  داء خمتلي وظائفها؟-4
الاااا  هااا  اليالاااح إعااااد  إتتااااب الظاهر ،والاااا  هااا  عواالااا  وعملياااا ، وتلياااا  إعااااد   -3

 إتتا ها؟ 
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عن رفا ي  الظااهر  باة املافا  وارافار يف بعان  فارحة  وليااء والع تاولة رتبع ب    
 ح  الليفة،   سفر  اليحظة الواقع ع  الرتائا التالية: 

 :أوال: الوظيفة الدينية
وإقاالاااااة  ال ياااااار اساااااتمر   ارساااااة العظااااا  اليقاااااوس الا اااااة بالوظيفاااااة الديرياااااة للظااااااهر  ك

وساااوف  ااات  الفقااارا   تن وغريهاااا،ي  والاااوعت ورااايو  القااار ارضااارا  وحلقاااا  الاااذكر، والصااا
  ا: ال يار ، وكراالا  األولياء. و  ،التالية مبوفوعة افرة  قط ال  بيرها

 الزيارة: -1
  وار األفااارحة يااارتددون عليهاااا تاااواا  ياااا  األسااابوع، ورااا داد  عاااداده  يف الياااو  ا ااادد الاااا اا

. قد  سافر  الدراساة الا وار باة األفارحة كثا اة  عادادإن امتلفاج  و  ،ل يار  ك  و واملفض  
 يلياا  ،فااريح الساايد  تفيسااة التتبعيااة لاابعن  فاارحة حاا  الليفااة عاا   ياااد   عااداد هاا سء عرااد

هاا سء   هاا  مصااائمااالا  الرااا ع  ا الراايخ  شاارف. والاا  حيااث الساايد  سااتيرة، ورقيااة،و 
 ة،الا  ادرسا إىل ادرسة، وإىل خمتلي األعمار وإن كاتج  ئتاا األتفااا إهن  يرتمون ال وار 

والع رفضاي   ياار  الابعن لحفارحة التائراة يف يف كا ة األفرحة. ررددا األكثر  اوالرابا   
 حياااائه   و باااالقر، الرهاااا،  ضااا  تمااارون  ياااار  األفااارحة البعياااد  " البعياااد سااار  باااارع"، وقاااد 

 -الااا  الساااتويا  ا تماعياااة وسااايى  – كاااد  بعااان  ائااارا  السااايد  ساااتيرة وتفيساااة ذلااا  
و  البعيااد، والاادعاء  ياا  وقااراء  القاارتن بااة  ربااا  فاار  ،  قااق هلاا  أن  يااار  الاابااال كاادا  

  يفضال       ا   هناو  الريا   غالبا. وبس اهل  ع  إالتاتية رأديته  تفس املمارساا  يف بيا
 الاااك  تاااهر ، و"السااج كويسااة"، وس يعتاار  األفاارحة  هاا  األكثاار هاادوء الاا  بيااو  ، وهاا 

يصبح  مبرأى عا   عاة اداريان  لبا،  و للهاري، كماس يُدق ل فو الدعاء  ي  ائر  و  ر 
واملعااارف. وهااو الااا يعااب عاا  هاارو، الاابعن الاا   وفاااعه  السااترية، والرغبااة يف التمتااع بقاادر 

 ال  الصو ية واهلدوء.
بعااان األفااارحة قاااد حققاااج ر ايااادا يف  عاااداد  وارهاااا الاااع اماااتيف  ادااادير بامليحظاااةو  

 ا كاااان يف كثااار  ااا الاااذي روا اااد ل ياررااا   عاااداد   ،بعااان مصائصاااه  والرهاااا فاااريح السااايد  رقياااة
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يااااأرون لل يااااار   اااارادى  والالي يااااا، تدوتيسااااياو اهلرااااد وباكسااااتان و املافاااا  العظمهاااا  الاااا  العااااراق 
ورمبااااا كااااان هلجاااار  العااااراقية إىل الصاااار يف  عقااااا، اراااار، العراقيااااة، ور ايااااد الو ااااود  ،ومجاعااااا 

إىل  ايرتمااا  بعضاااه هاا   ئاااا و  -يف رلااا  اةوتاااة -السااياحية القادالاااة الااا   راااو، شاارق تسااايا
 قد يتون لذل   فر  على الث  هذا ااقباا. ،املذه  الريع 

و التا  ر ادها  -ومل رتا  الو اود  يف املافا –وال   ه  املمارساا  الاب  عياد إتتا هاا 
ختصااايم باااا، لاااادموا  –السااايد  تفيسااااة وااالاااا  الراااا ع   –يف  فااارحة الرااااهري األوليااااء 
يف و  ر اااا.ابااة الرئيسااية الااب   اابحج خمصصااة  قااط لاادموا الالرساااء لل يااار  الرفصااي عاا  البو 

داماا  اداااالع وفااعج حااوا   مراابية  رااع الاا وار الاا  ادرسااة الاا  اسمااتي   فراااء اليااواف 
وهاو  –حوا الضريح، وبالتا  مت حتديد التان  غري للرساء ميتره  ال  ميل  ملس املقصور  

بيرمااااا راااارت  باااااق   –صااااور   فراااااء الاااادعاء للمااااس املق  دى إىل راااا ايفه  يف تااااابور اتتظااااار  الااااا 
وحر اا علاى إ اراء تقاوس  غ  ال   ن ااتاث ه  األكثر رردد ااملقصور  للر اا، هذا على الر 

بعاد  –املتاان امل صام للرسااء يف فاريح ااالاا  الراا ع  ر  والادعاء. وادادير بامليحظاةال يا
جهاة إىل الضاريح بيرماا ظهااوره  وذتاا   ي يقيتا   عا  و او  ال ائاارا  الت-إ اراء تفاس التعادي 

يف  هة القبلة، بيرما رتج  و و  الر اا إىل الضريح والقبلة العا. وميتا  رفساري  صا  الادام  
الرساء ع  الر اا، وختصيم  الاك  هلا  داما  األفارحة، بأتا  ير اع إىل راأفريا  املاد الادي  

ا  قااد اسااتجا، القااائمون الساالف  يف العقااود األمااري ، الااذي تظاارا لر ضاا  التااا  للظاااهر  برالتهاا
على األفرحة أل تاره  الا ة بأ ياة عا ا الرسااء عا  الر ااا يف األالااك  العاالاة ويف غريهاا 
حىت وإن  دى هذا إىل الت ل  ع  بعن شرو  املمارسا  الرعبية اسعتقادياة الاب كاان  وار 

لاداع  إىل القبلاة، األولياء  ر ون عليها يف املاف  الثا  الياواف حاوا املقاا   و رو يا  و ا  ا
  و غريها.

 قاد اساتمر العظمهاا كالبادء بالساي  علاى الاو   ، الا ع  اليقوس الا ة بآدا، ال ياار 
عرااااااد الاااااادموا، وقااااااراء  الفاحتااااااة، والصااااااي  ركعتااااااة حتيااااااة للمسااااااجد، والتو اااااا  إىل املقصااااااور  

ألفارحة للدعاء.والا اا الدعاء هو اليقس الدي  األساس  لل يار ، حيث يفضا  بعان  وار ا
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الدعاء بأدعية رلقائية يعبون ال  ميهلا ع  ك  الا جتيش ب  تفوسه  وقلوهب  وعقاوهل ، بيرماا 
يفضاا  تماارون  دعيااة منييااة رلتاا   باارم تاادد ميلياا  علااى ال ائاار  حااد ماادا  الضااريح،  و ميرحاا  

ياة  إيا  يف ورقة  و كتي   غري. ومل رقي استمرارية الادعاء عراد حادود تصا  با  رعاد ا إىل  
 سايد  تفيساة  وار الضاريح باأن يباد وا قد تصح مااد  فاريح ال رترار  لعدد تدد ال  املرا ،

 الار   ا قاراء  ساور  ااماي  11الدعاء بقراء  الفاحتاة ا رتارار "سابح اسا  ربا  األعلاى" د
بعاادها ياادعو ال ائاار "كاا  حاااربت  شااد   يرااها  ضاااق  الاار   الااع وهاابه  للساايد  تفيسااة، 11د

ائهااااا واتاااا عا حااااىت إذا يئسااااج الاااا   واهلااااا  اااااءر  األلياااااف رسااااعى بااااالفرب"  اااادري الاااا  لق
بعادها  ا  عليا   ن يقاد   يريد  ال   دعية و الرياا  يتمراهاا،الر    ا يدعو الا  19دوررديد  

ومبقارتاة ذلا  مباا كاان  ادث يف املافا   يستييع ال  تفحا ،للضريح  و لادال   و ل وار  الا 
فس تصاا ، وعاادد الاارا  رتاارار  الااع رغااري روقيااج رقاادمي الرفحااة يتضااح فبااا   ارسااة الاادعاء باار

 الذي   بح يف  وا  يار  لل ائر، ا بعد حتقق األالرية. 
 كرامات األولياء: -2

الا الاااااج كراالاااااا  األوليااااااء الاااااب كاتاااااج راااااروى يف املافااااا  الساااااتمر  حياااااة يرويهاااااا مااااادا  
حاااا  بعاااان األفاااارحة، وبعاااان روادهااااا. وهاااا  رعتااااس قاااادرا  خمتلفااااة عي يااااة،  و يف جماااااا 

إفاااا ة لاااذل ، ربااادع العقلياااة الراااعبية  سااارية واسقتصاااادية وغريهاااا،املراااتي  اس تماعياااة واأل
 ورلحااق بر صااية الااو  قاادرا  إعجا يااة  ديد .وسااوف تت ااذ  ااا روي عرااد فااريح الراايخ

إىل  -يار ق االاا اا حي ا – قاد تسا  والاد الرايخ  شارف  شرف منوذ ا ملثا  هاذ  ااباداعا ،
 أفرااء حيارا  ذكار  تا  كاان  تفا   د و ارا ،ادديد  سواء  فراء حيار   و بعابر  بعن القدرا  

ا يظهاار  جااأ   سااف  ساارير ، و تاا  كااان يتحاادث اللغااة العربيااة الفصااحى بييقااة، كمااا حفاات 
ألتااااس  اوالاااد  كاااان يسااامع   اااوار   -و  اليفااا  وهاااو يف سااا  الرابعاااةراااويف الااا –القااارتن كااااالي 

اسباا  كااان وارفااا للتصااوف  ،وعرااد دمااوا األ، س  ااد  حاادايتحاادفون إىل ابراا  وهااو مبفاارد ، 
كاتج لليف  الو   ور  يرردي  يهاا  ي الصاو ية كاتاج   -بدلي  رفضيل  اررداء  ي الصو ية 

ريبااع يف املافاا  علااى دعااو  املولااد، واسااتبدلج حاليااا بصااور  والااد  كمااا كاتااج والا الااج رعلااق 
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 تاا  يف يااو  التقااا  هااذ  الصااور   راد  -حاليااا– قااد حتااى والااد الراايخ  شاارف داماا  فاار  ، 
هااو وشااقيق الراايخ  شاارف  ن يتوتااا العاا  يف تفااس الصااور  لتراا  ر اان برااد  وملااا   اارا علااى 

التقيج الصور  وساط ومل رعد إس بعد  ن رركو  للصور  مبفرد  حيث  ،ذل  اتقيعج التهرباء
والاب رتعلاق بتراالارا   وال  التراالا  اددياد  الاب  بادعها والاد الرايخ  يضاادهرة ارافري ، 

عراار ش صااا يف ليلااة واحااد  تااددا ملتااان  ساايح بعيراا ،   تاا   اااء يف الر يااة سفاا بعااد و اراا  
ا وساوف رباىن لا   فارحة ت  " شر" يف الفيو ، والالي يان يبىن  ي  فريح  ديد، إفا ة ألتالبا  

را  ها   ريت كما  بدع الوالاد كراالاا   مارى  ااألريت الاب د ا   يهاا عقا  و ا   ديد  هرا ،
الباركة عاشج  يها يف املاف  سايد   اارة اشاتهر  بعايب األتفااا، وها  كلهاا كراالاا  مل 

 رت  رروى يف املاف . 
     :ثانيا:الوظيفة االقتصادية

ا ااة يف اليااو  امل صاام وخبالا الااج  فاارحة األولياااء جماااس ملمارسااة األترااية اسقتصااادية 
حيااث يرتراار باعاة املااأكوس  واملاواد الغذائيااة وارلااوى  ،كاا  و  و فرااء اسحتفاااا باملوالادل ياار   

ا والتسااااا ،كما ررتراااار الاااارا يح ولعاااا  األتفاا،وقااااد يلجااااأ بعاااان  وار األفاااارحة إليهااااا تلب اااا
وسوف ررك  الفقرا  التالية على الوفوعة  سدان   ياة  للرجاح يف املرروعا  اسقتصادية،

 الا " لدالة  وار األولياء.الرذور، وإقاالة "الد :الوظيفة اسقتصادية  ا
    النذور: -1

ع اسقتصاااادية يعاااد كااا  وتوعياااة الراااذور املقدالاااة حاااوا  فااارحة األوليااااء اتعتاساااا لحوفاااا 
وقااااااااد  كااااااااد ماااااااادا  األفاااااااارحة رضااااااااا ا الرااااااااذور يف الساااااااارة األمااااااااري   السااااااااائد  يف اإتمااااااااع،

ادي هاا  باادايا  األ الااة اسقتصااادية العامليااة الااب ارساامج ذالااة ركااود اقتصاا- 4119/4118
. والاااع ذلااا   قاااد كرااافج اليحظاااة الواقاااع عااا  حااار   وار األفااارحة علاااى اساااتمرار -عاااامل 

إىل  اردوق الراذور،  و إىل مااد  الضاريح  و إىل  -بامتيف قيمتهاا  –رقدمي الرذور الرقدية 
إىل والااااد الراااايخ  –الفقااااراء املراااااركة يف اسحتفاااااا يف كا ااااة األفاااارحة،  و إىل  قااااار، الااااو  

 -كالرااي والقر اة  –بعان توعياا  الراذور الساتمر  الثا  رقادمي املراروبا  . والا الاج- شارف
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. إفاا ة إىل اساتمرار رقبيا  بعان الا وار لعتباا  -كالفتاة والفاوا الراباج- و بعن املاأكوس 
والااع ذلاا  باار   توعيااا   الااورود ورش العيااور حااوا املقصااور ، األفاارحة، الااع رثبيااج باقااا 

رو ياع قياع ارلاوى  :الثا  ارحة الب  ج  يار ا حاديث   ديد  ال  الرذور اتترر  يف كا ة األف
املغلفة كالرتوسرة والبوالبون والبستويج وعل  امليا  الغا ياة علاى  وار الضاريح الاع ختصايم  

 كمية الرها لادال . 
 ت    بح على الراذر  ن يقاد   -كما سبقج ااشار   –وال  التغريا  الب رقج بالرذور

وهاو الاا  كاد  بعان  وار  يف حتققهاا، اء الدعاء بيلبا  تادد   الايتفحة يف  وا  يار  ل  و فر
وهاو الاا  كاد   يضاا مااد   ر  و تاا بادع  س    و ع  ي حا اة"،السيد  تفيسة بقوهل  "يف ال يا

فريح ااالا  الرا ع  بقول  بأ ية رقدمي ال ائر لتيس ال  ارلوى عراد وفاع الرساالة املتضامرة 
وبعاادها بأيااا  رااأا البرااار  وعلااى ال ائاار حيرهااا  ن يااويف برااذر  يف  ألالرياراا  يف القصااور  ااالااا ،

 ياااار   مااارى، بعاااد  ن يتحقاااق تلبااا . ولعااا  هاااذا يعاااب عااا  اساااتعاد   و اساااتدعاء العتقاااد كاااان 
قب   داء عما  العاة يف رفضي  املضح  رقدمي  فحيت  " الو ودا يف املاف  يتل م الضموت 

  السااعا  بالرجاااح، مبعااىن  تاا  يقااد  دلياا  إمياتاا   و الاادموا يف جتااار   و رحلااة، بقصااد  ن يتلاا
  ودامااا  28:  4111اداااوهري، تماااد. د ورقاااوا  القااادالا وس يرتظااار إىل  ن يتحقاااق غرفااا ".

وبصافة ما اة يف احتفاليااة  -سااحا  األفارحة  و مار هاا  عياد إتتااب  دوا  رقادمي الراذور 
البيسااتي ، كمااا و عااج  تااة يف علاا   ااغري  الاا   ا قااد   اابح األر  بااالل  يااو ع العب اا -املولااد

الراااذور  فرااااء وامتلفاااج سااالوكيا  التلقااا   ياااا  الااا  دالفاااو  ،اللحااا  العباااأ   يضاااا يف علااا  الغ
 بعااد  ن كاااتوا  لسااون يف  الاااكره  لييااوف علاايه  القااد  الرااذر الو عااا تااذر    اابح  رو يعهااا،

اعا يص  إىل حاد ال وار يف الدراسة ارالية يتتالبون على القد  الرذر، ويرت عون الر  الرذور اتت  
 رقييع اليبس   و ملعها، وكان  كثر ه سء ال  الرساء واألتفاا. 

 قاد ظهار    ، ا سبق ميتررا  ن تلمس بعن اليالح إعاد  إتتاب توعيا  الرذور العيرياة
إفاااا ة إىل رفضاااي  القااادال   ويف التو ياااع، –ررااارتى  ااااه    - تاااواع هااا  األيسااار يف ااعاااداد 

ولعاا  شااد  رتالاا   وار األفاارحة علااى  بااوا  بيسااتيتية  اااه  ،العبااأ  يف ع الرااذور رقاادميها
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ا  اسقتصااادية العامليااة اتتاا اع الرااذور الاا  القااداليها يعااد ساالوكا العاابا بوفااوح عاا  رااأفريا  األ الاا
الرااذور الااب كااان يااومل هبااا يف املافاا  بعااد حتقااق األالريااة،   اابح القاادالها الل الااا وا ليااة، هااذا، و 

رو يع الرذر بعد حتقق األالرية وهو الا يعد إعااد  اتتااب املمارساة بتو يع تفحة يف  وا  يار ، ا 
عمليااااة رو يااااع ف املأ والااااة اقتصاااااديا،  ضااااي عاااا  ذيااااث رصاااابح  كثاااار اليءالااااة يف ظاااا  الظاااارو 

 الرفحا  لت   ائر رروب للو  ورعد إعيتا ع  كراالار .
   الخدمات: -4

 قد  ، ية احتفاء مبولد الو وإذا اتتقلرا إىل الدالا  "الرصبا " الب رقيمها اليرق الصو 
ر ايد   عداد املقا  الرهاا الا  قبا  هاذ  اليارق كالبيوالياة والليلياة والع الياة واأليفدياة والر اعياة 
وغريهااا، ورفاورااج  حجاالهااا وجتهي ا ااا الاا  الواقااد و وان و دوا ، وقااد ا اارتش بعضااها ارصاار، 

  اللون هبااا يف  داء ماادالا بيرمااا اساات د  تماارون  عاادادا الاا  التراساا ، واسااتمر الراابا، العااا
ن العظااا  القاااائمة علاااى هاااذ  لرااارا، لااا وار املولاااد، وادااادير بامليحظاااة إالااا  رقااادمي لليعاااا  وا
بعان  ساالي  التساوا حاة عابوا للماار  عا    ياة  ن يقادالوا  -حالياا–الدالا  قد الارساوا 

بأمثاهناااا حاااىت  هلااا  املسااااعد  بإالاااداده  بااااملواد التمويرياااة الي الاااة الااا  شااااي وساااتر، وراااو ،  و
وهاو الاا يعاب عا  حالاة البيالاة والفقار الاب يعاا  الرهاا  الدالاة،يتمتروا الا  اسساتمرار يف  داء 

بعاااان هاااا سء، الااااع رغبااااته  يف إشااااباع حااااا ته  لليعااااا  والراااارا، وقضاااااء  وقااااا  للعماااا   و 
 دمي الدع  املادي ليارقه  الصاو ية،  قاد ارضاح الا   قاواا بعضاه للرت ي ، ويف تفس الوقج رق

 – 151ن اليرق الصو ية رفريت عليه  إقاالة رل  الدالا  يف املوالد بتتلفاة رارتاوح الاابة إ
 ريااا  كرااار  لتجدياااد عضاااوية اليريقاااة، إفاااا ة إىل ر اااع الصااارو ا  اسااات راب بياقاااا   511

 العضوية دعما ملي اتية هذ  اليرق.  
ادديااااد  ل يااااار     رااااا يف الفقاااار  السااااابقة إىل  تاااا    اااابح الاااا   باااار  الوظااااائي اسقتصااااادية

عرااد كا ااة الفئااا  العمريااة، وبصاافة ما ااة  حاألولياااء إشااباع ارا ااة إىل اليعااا  وهااو الااا ارضاا
األتفاا. والا  عري  هرا األتفاا ال   براء األحياء القاهرية الراعبية الفقاري ، وليساوا املتساولة. 

أهن  بااا -عدادياااة تة اسبتدائياااة، واامجااايعه  يدرساااون يف املااارحل - قاااد عاااب عااادد كباااري الاااره  



ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اظاهرة تكريم األولياء نموذج ً إعادة إنتاج التراث الثقافي غير املادي

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ01ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

ا ياااأا  هااا  الاااري ليو عاااوا  ر اااون علاااى ال ياااار  حاااىت يسااادوا  اااوعه  و هنااا  يف كااا  الااار  غالبااا
"كراااج الااار   عاتاااة قاااوي  ياااج و ااا  تااااس  رقاااوا عااايش ورماااة".  :و كاااد  تفلاااة تاااذوره ،

"  دعاا   :"ساااعا  ت اا   كاارس الضااريح  يفر هااا ربرااا علياا "، وقالااج فالثااة ،و فااا ج  ماارى
 الضريح بيفر ها ربرا". وكلها رعبريا  رعتاس ورتارس   ياة  ياار  األوليااء ربرا يف  ي وقج يف

 هبدف إشباع ارا ة إىل اليعا  وبصفة ما ة بة األتفاا الفقراء ال  رياليذ املدارس.
 :ثالثا:الوظيفة الترفيهية والفنية

داد األالااار ن إليهاااا للرت يااا  يف  ياااا  ال ياااار  وتاااواا العاااا ، ويااا  الااا اا  وار األفااارحة يلجااا و   
تااون الوفااع اهتمااا  الفقاارا  التاليااة، وفااوحا  فراااء اسحتفاااا مبوالااد األولياااء وهااو الااا سااوف ي

 تقاا  الوالاد السايد   د حا ظج علاى فباا  الواعياد إقاالتهاا،الوالد األولياء ق واددير بامليحظة
 شارف  بيرما يأا الولدا ااالا  الرا ع  والريخ تفيسة، ورقية يف شهر مجادى األوا،ستيرة و 

يف شاااهر ر ااا . ورباااد  احتفااااس  الوالاااد اإموعاااة األوىل مبولاااد السااايد  ساااتيرة الاااذي رت اياااد 
الظاااهر  اسحتفاليااة لتبلااا ذرو ااا يف الليلااة التبااري  يف األربعاااء الثااا  الاا  الرااهر، بتااأمري  ساابوع 

 عما كان يف املاف . 
ذرو اااا  يضاااا يف الليلاااة واساااتمر  املظااااهر اسحتفالياااة ملولاااد السااايد  تفيساااة ألياااا  لتبلاااا  

التبااري  يف األربعاااء الثالااث الاا  تفااس الرااهر، يلياا  الباشاار  يف الليلااة التاليااة الولااد الساايد  رقيااة.  
واحتفظاااج  فااارحة األوليااااء لااادا الرااايخ  شااارف،  ااالاااا  الراااا ع ، ويف الراااهر التاااا  ياااأا الو 

  املولااد وبصاافة ما ااة بالعديااد الاا  املظاااهر اسحتفاليااة الااب كاتااج  ااارس يف املافاا  تااواا  يااا
يف الليلة التبري ، يف القدالتها  يرة  دران األفرحة والآذهنا وقباهباا الا  الاارب والادام  بعقاود 

 دياة لحفارحة بااألتوار ااتار  خمتلفة األلوان، و يراة الراوارع اداتبياة و حاواش املقاابر واليارق امل
 ية.واتترار  لعا، األتفاا والتبار واألترية الفرواألعي ، 

 ااااإن الاااا   هاااا  الااااا  ااااج  -وإن رفاورااااج  عااااداده  بااااة الولااااد وتماااار -وعاااا  رواد املوالااااد
والالي ياا، تدوتيسايا  الا  العاراق واهلراد وباكساتان و كبري  ليحتفاا  راوا    عداد اليحظت  الراركة

 .-رقية وستيرة، وال  الالي يا يف الولد الريخ  شرف :وبصفة ما ة يف الوالد السيدرة
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لااو   و ال  ااة يف ملظاااهر اسحتفاليااة للمولااد يف املافاا  إقاالااة الوكاا  اوكااان الاا   كااب ا    
، و ي  ال  بيرها   ة السيد  ستيرة الب كاتج رعاد الهر ات اا وكرتفااس  شاعبي ا، كماا الليلة التبري 

، ومناااااذب املسااااا د  ياااا     ااااة الساااايد  تفيسااااة، وااالااااا  الرااااا ع  مبواكاااا  الصااااو ية وبيااااارقه 
  إ راء الدراسة ارالية برحو فايث ساروا  مت إلغااء   اة الليلاة التباري  يف وقب املضاء  وغريها،

وقااد  ر اع بعاان سااتان املريقااة هااذا إىل الرااا ر  كبااري   الاد الراااهري األولياااء تاا  الدراسااة،الو 
تا  ريبيقاا أل د السايد  تفيساة يف تفاس ذلا  العاا ، و ر عا  تمارونحدفج  فرااء إقاالاة   اة الولا

و يا كاتج األسبا،  ماع    السليا  الرمسية مبرع التجمعا ،ة لتعليمالقاتون اليوارئ، ورلبي
ا  ساساي ا الا  تقوساها، ورراقصاج  عاداد روادهاا  اهذا املرع  قد  الوالد الراهري األولياء تقس 

وامتلفج كثاا ته  باة فاريح وتمر،وحاا ت الولاد السايد  تفيساة علاى  عاداد كباري  تسابيا الا  
حتفالية،  ت   فراء اسحتفااا ويف  حاد الراوارع القريباة الا  رواد . وحوا بعن رفا ي  هذ  اس
وهاااو الاااا مل رسااابق اليحظتااا  يف الوالاااد األوليااااء باااار   –الضاااريح، كاااان هراااا  السااارح شاااع  

وكان بعن الرابا، يسات دالون املتابا  الصاورية لاعاين عا  املسارح و اذ، املاار   -قدميا
ة الفصاحى حيراا الثا  "الساعر  ريهاان يف الست دالة يف ذل  عددا ال  العبارا  باللغة العربي

التراوا  يدي ادميع"، " رو د  الااك  خمصصاة للعاائي "، وبألفااس يفاساية وترياة،  و ديرياة 
"سااابحان اا: البقااار  العجااا   ربراااا"، كماااا  :الثااا  -لاعاااين عااا  بعااان  قااارا  العاااريت -حيراااا

 رضم  ااعين  يضا غ س و لفاظا تابية  حياتا  مرى. 
عااا  الساااتوى سااايح  " املسااارح"  ااافج التراسااا  وتصااا  السااارح الررفاااعودامااا  سااارادق 

الرتا ة يف  افوف   قياة.  األريت، و لس املتفر ون ال  الرساء والر اا واألتفاا على كراس  
 تاهي ا الاع دالياة  ثا    اكاتج حوار    :األوىل ملسرح شا، قا  بتقدمي فيث  قرا :و عد إىل ا

تاااو"، والفقااار  الثاتياااة كاتاااج لسااااحر يااا دي ش صااية كواليدياااة رررااادي  قرعاااة رااادعى "شااايتو بي
حركار  السحرية،  الا الفقر  الثالثة  تاتج للبقر  املعج   وه  بقر  حياة هباا عياو، ملقياة وهلاا 
الااا يرااب  الاار س بااالقر، الاا  ذيلهااا، وظاا  القاادالها يصاايح بأهنااا العجاا   و تاا  تفااور علااى ر سااها 

لا  امل صام للادموا وومارب لفت اديلة. وعق  اتتهااء العاريت،  اتح باا، تمارو غاري ذ
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لوا الاروب عا  عظماة العجا   املتفر ون وكان القد  البتاالا يصيح ويرادي على املار  باأن يساأ
ولع  الا سبق يرري إىل اساتعاد  وساائ  للرت يا  عر تهاا اسحتفااس  الراعبية املصارية يف  البقر ،

راسااب ولااي  لااة و يفااد دد :املافاا  كاملسااارح الرااعبية الااب  شااار  إليهااا بعاان الدراسااا  الثاا 
كماااا يراااري  يضاااا إىل اسااات دا   دوا    دراساااة األوليااااء يف املافااا ،  الاااة   والاااب مل رر ااادها

هااذا،  يا  التواليديااة، واأللعااا، السااحرية،األقرعااة، والر صاا :للرت ياا  شاااع اساات داالها الثاا 
دية الثا  وقد رعلقاج و لاج العقلياة الراعبية عاب رار هاا  تاساا  ملاون بعان ااعاقاا  ادسا

ويف حتايااة البقاار  املعجاا   هاا   لعااون  ركااة وإعجااا ا،بعاان الاادراويش واإاذياا ، ور وا  اايه  ب
املاااار  للفر ااااة،   ياااة علااااى حياااوان العاااااق  ساااديا، وياااارون يف ااعاقاااة إعجااااا ا وجمااااس دااااذ، 

وقااد حتااى  حااد املو ااودي  مااارب املساارح عاا  بقاار  الراااهبة يف قريتاا   ولتحقيااق كساا  الااادي،
ا  ها  القرية ليسترفاء حيث يقبلون علاى شاراء حليبهاا الاذي يعتقادون يف  ادوا  يلجأ إليه

 يف عيب األالرايت.  
الاا  وإذا كان هذا هو حاا  كثر املوالد شهر ،  قد رراقصج  عاداد ا تفلاة يف الوالاد اا

 الاااا املوالاااد األقااا  شاااهر  كمولاااد الرااايخ  شااارف  قاااد اساااتمر  الراااا ع  والسااايد  ساااتيرة ورقياااة،
وب   ااة املولااد وباارفس رفا اايلها كتقااد  والااد الااو  لل  ااة  تييااا  ااواد ، الااع يفاا  األعااي  ماار 

 -بعاااد  اااي  العصااار–والبياااارق، والصااااحبة راقااام التراااور ، الاااع اسحتفااااس مبوعاااد بداياااة ال  اااة 
 ومط سريها ال  القا  الرا ع  إىل القا   شرف . 

ة مبوالااد األولياااء عموالااا ميتاا  ن التراااقم الرساا  ألعااداد ا تفلااواداادير بالااذكر إ      
رفسااري  الاا  ماايا  قااواا بعاان  وار األولياااء، ويف فااوء اليحظااة الواقااع بأتاا  ير ااع إىل  قاادان 

ت  بعاد  ن كاان املولاد يضا  يف املافا  دراة  ء ال  هبجت  بفقدان إقاالة ال  ة، إفا ة ألاملولد د
هاون  وا الاا يوا هاون سايارا  ال  ر اا الررتة رراسة ورأالة  وفاع    ابح ا تفلاون يوا 

األالاا  املركاا ي الضاا مة وا ملااة بأعااداد كبااري  الاا  ادرااود الصاافو ة يف الياارق امل ديااة للضااريح 
ورا داد  عادادها يف الليلاة التباري  حياث  -يف املوالاد التابى –ا تفى با  تاواا  ياا  اسحتفااا 

رساااها ر ااااا الرااارتة الاااذي  رغلاااق مجياااع الراااوارع امل دياااة إىل الوقاااع املولاااد ذاااوا   حديدياااة  
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يرتررون يف املريقة ب يه  الرمس  واملد ، حىت  ت  مل   ت  ال  دماوا الريقاة السايد  تفيساة 
بالسيار  إس بعد القابلة الضابط املسئوا، وشرح املوفوع ل  الع إبرا  بياقاة حتقياق الر صاية.  

كاسااااتجابة   - ع كمااااا   ريااااج إ ااااراءا   الريااااة الراااادد  ملرااااع اسحتفاااااا مبولااااد ااالااااا  الرااااا
وقاد عاب  حاد الا وار عا  هاذا الوفاع بقولا : "ارتوالاة الرعاج  -لتعليما  ادماعا  السالفية

تفلاوت ا الراا ير الاذي  علا  عا  اتتراار  كما عب تمرون ع  مو ه  الا  الاريت إ  املوالد".هذا،
ياة يف هذا العا . إىل  ات  الرع بعن ستان ار  لاذويه  الا  الرسااء الا  املرااركة يف احتفال

املولااد تظاارا ل ياااد  حااوادث التحاارش ادرساا ، والرااع األتفاااا الاا  املراااركة يف املوالااد مو ااا الاا  
 قااد حتاا  بعاان سااتان اراا   ن  اف األتفاااا، واسجتااار يف  عضااائه ، ياااد  حااوادث امتياا

ساايد   اااء  ألحااد تااي  الساام  يف املريقااة واشاارت  الراا  مستااا قيمتاا  حااوا  الائااة  رياا ، 
حقيبة واستأذتت   ن رقض  الروارا قصريا لتعود سستي  السام  وارقيباة.  ورركج  وار البائع

إس  ن هااذ  الساايد  رااأمر  لساااعا  وافااير السااما  إىل  ااتح ارقيبااة ليجااد بااداملها فيفااة 
ر وس ألتفاااا، وذكاار  حااد الااروا  العقبااا " ياا  سااتا  كتااري فاااعج عياهلااا". بيرمااا  ساار بعاان 

 " تراااادديملوالااااد بأتاااا  ير ااااع إىل تاربااااة " هاااا  الساااارة املر اااااا الصااااو ية رراااااقم  عااااداد  وار ا
: للظاهر ، والرعه  الراس ال  الصي  يف األفرحة، وقد عاب بعضاه  عا  ذلا  الساترترا بقولا 

 باو و شارع اهلر  اللا   يا  مخار "، "، "حرا  يصلوا هرا؟.. الا يروحوا  ارب"عاي ي  يفرقوا الراس"
 دقون بييعروا يف  ه  البيج". 

 :الوظيفة العالجية رابعا:
والا الاااج بعاان األفاارحة رتمتاااع  لجاا ون إليهاااا ألغاارايت عي يااة،الااا اا  وار األفاارحة ي

بقاااادرا  عي يااااة الت صصااااة، و ماااارى عاالااااة، الااااع اسااااتمرارية ااقباااااا علااااى اساااات دا  بعاااان 
األشااياء الا ااة بأفاارحة األولياااء للعاايب، الااع و ااود  ارساا  الياا  الرااع  حااوا األفاارحة 

 حتفالية املولد. وبصفة ما ة يف ا
و ا يدع  استمرارية الوظائي العي ية إبداع القاائمة علاى األفارحة لتراالاا  عي ياة 
 دياااد . والااا   الثلاااة ذلااا  الاااا ياااروى الااا  حتاياااا  لرااافاء حااااس  الستعصاااية  دياااد  حاااوا 
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فااااريح الساااايد  تفيسااااة  قااااد حتاااا  ماااااد  فاااار ها  تاااا  الرااااذ شااااهر واحااااد  رااااج ساااايد  الاااا  
اتااج عااا     االااا عااا  السااري علااى قااداليها، و ملهااا  قارهبااا، وعقااا  الريقااة"املرب" ل يار ااا وك

ال يار  مر ج سائر  على قداليها بسرعة "وكأهنا تفلة  غري ". وس رتوقي القدرا  العي ياة 
للساايد  علااى عاايب  وار فاار ها  قااط وإمنااا  تااد إىل تبيهااا  يرمااا كاااتوا  قااد حتااج إحاادى 

  تفيسااة  فراااء الرفاا  وهااو راقااد يف  راشاا   ااذهبج إلياا  ال ائاارا   ن هلااا قرياا  ظاا  ياادعو للساايد
 وقاالج بعي   حىت شف  وقا  بتجديد    اء ال  السجدها.

وقااااد عاااارف املعتقااااد الرااااع  تااااواا رار اااا  اإاذياااا  والاااادراويش مبيبسااااه  الرفااااة، وبااااأن  
والرال ،  و الت لاي بعضه  ها   تااس يعااتون الا  بعان العياو، اللقياة كاالعمى، والصام ، 

لبعضاااه  "تاااريقته  الا اااة يف ارياااا   هااا   اهااادون الهملاااون ملظهاااره  ومليبساااه   ، و العقلااا
وجناااااااده  حاااااااوا  فااااااارحة األوليااااااااء ويف املواكااااااا  ييلقاااااااون دعاااااااوا   وابتهااااااااس   الثااااااا  "ياااااااا 
 ح ...الااااادد..." كماااااا يااااارددون بعااااان العباااااارا  غاااااري املفهوالاااااة وياااااأرون   عااااااس غاااااري الألو اااااة"

الاااا الوا التوا ااادي  يااادعمون اسعتقااااد يف األوليااااء   وهااا سء 454: 4111 اداااوهري، تماااد.د
بيريقة  و بأمرى،والا الوا يتمتعون ببعن القدرا  العاالة،  قد  لس تف   بت  باالقر، الا  
فريح السيد  تفيسة بصحبة والد  الذي  كد قادرا  ابرا  ااعجا ياة،  هاو بركاة "بيأشار علاى 

 لاا   ن يتوقااي وإس حاادفج لاا  حادفااة، ارا ااة حتصاا "  ااإذا  شااار ألحااد املااار  بااالتوقي  يبااد
وإتاا  يسااتييع  ن يفاارق باااة ااتسااان الااري والراارير،  يحااا  الااريي  وإذا  حاا   حااده  قاااا  

وهااو دائاا  التجااوا بااة   ائاار لاا  القبلااة برفحااة الاا  الرفحااا ،لتقبيلاا ، وإذا قبلاا  سبااد  ن ياارد ال
 فرحة األولياء يف ك   حناء الصر يصاحب  والد  الذي لايس لا   ي عما  ساوى الصااحبة ابرا  

 يف كا ة املوالد.  
 قاد   ابحوا   -بصور  س تة للرظار -إس  ن ادديد يف جماا اإاذي  هو كثر   عداده  

ة، وااالاا  الراا ع .وه  التوا دي  يف كا ة األفرحة، وبصفة ما ة يف فار   السايد  تفيسا
الاا  ادرساااة وإن الثلااج الرسااااء الغالبيااة العظماااى الاااره ، و  اابح يبااادو علااى بعضاااه  الظااااهر 
الثراء، وررردي الرساء الره  اليبس تظيفة بيضاء  و مضراء،  و ال  اللوتة العاا، كماا رررادي 
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لتجديااد ومل يتوقااي ا ع الياادي ، وبعاان الساابح حااوا الرقبااة،بعضااه  عااددا الاا  الااوامت يف   اااب
عرااد حااادود املظهااار بااا  االتاااد إىل اكتسااااهب  قااادرا  عي ياااة اساااتمددهنا الااا  حااابه  ورعلقهااا  
الرااديد باااالو  املرجااذبا  إليااا ، إىل  اتااا  اعتقاااده  باااأن قااادرا  الااو  العي ياااة ميتااا   ن 

اكتا  ورقاة واراليهاا لاالاا ، وس فريح ااالا  الراا ع : " ررتق  إليه ،  قد ذكر    حده  يف
ليبي " بيرما اجت  بعضه  لعيب  وار األولياء بأتفسه  القابا  الارحه  بعان ارلاوى رروح  

جمذوبااااة الساااايد  تفيسااااة ويرظاااار الراااااس إليهااااا  -1 و العمااااي  الرقديااااة، والاااا   الثلااااة هاااا سء: 
باعتبارهاا "البوكااة" وحتماا  بركااة السايد ، ورااأا هااذ  الساايد  يف الياو  امل صاام ل يااار  الضااريح 

  - و ا تماعياااة  –علاااى ادلااوس إليهاااا كااا  الااا  لدياا  الراااتلة  اااحية  ويقبااا   -يااو  األحاااد–
 تصااي هلاا  إحاادى و اافا ا العي يااة  قااد رصااي للاابعن  عرااابا تاادد   لبهااا الاا  عيااار 
الرهور دحرا  ،  و قد رصي  ارساا  جتريهاا املار   ل و هاا حاىت يرجا ،  و رتتا  هلاا علاى 

. و كاااد  إحاااادى -قابااا  الاااااديتظااااري ال –السااابحة  رحهاااا إياهااااا  لاااديها و اااافة لتااا  حالاااة
ال ائرا   هنا رعرف سيد  ظلج بي إجنا، ملاد  عراري  سارة، وبعاد  ياار  هاذ  اإذوباة  جنباج 
بالفعاا . واداادير بالااذكر  ن هااذ  اإذوبااة رعياا  رقاا  هارفهااا ا مااوا  لتاا  الاا  يلجااأ إليهااا، 

جمذوباااة ااالاااا   -4 هااا  ميترهاااا اادسء بو ااافا ا والتعاالااا  الاااع الرياااديها الااا  ميلااا   يضاااا. 
وهاا  رااأا ذركااا   رقاا  األتفاااا رمااايته ، ولعي هاا ، الرااا ع  وهاا  ررااتهر بقاادر ا علااى

الرتحنااة  فراااء  لوسااها، وقااد  اااحج يف إحاادى ال يااارا  بقوهلااا: "ادياا  الاات  يااا شااا ع   تااا 
 واتيلقاج  غارياد الرسااء اا  كب يا ح  يا قيو "   ال  عرد السيد   ير  ه  إد و ، يال

 –وغاريه   –وهو الا يعب عا   حاد املعتقادا  الراعبية يف حار  ها سء اإاذيا   ال  حوهلا،
على ارصوا على "الت "  و التصريح ال   حد  و بعن كباار األوليااء ليمرحاوه  الا  ميلا  

 البكة والتمتع بقدرا  مارقة رفوق قدرا  البرر.
 :خامسا: الوظيفة االجتماعية
اساااااتمرار اسعتقااااااد يف  ااااادوى  ياااااار  األفااااارحة رااااا  بعااااان رعاااااب اليحظاااااة الواقاااااع عااااا  

علاى الارغ   –والي اج للرظار حاديثا  و لراتوى الظلا   و ملباركاة الا واب،املرتي  األسارية  
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ااقباا امللحاوس الا  تلباة املادارس وبصافة ما اة ااتااث، -ال  و ود  يف املاف  بتثا ة  ق 
ا  األفارحة وس رياليذ املدارس باة  ربا قد اتترر  ل و يضا الرابا  على  يار  األفرحة،

وبس اا بعضه  عما إذا كان  لوسه  يف بياو   ليساتذكار   ضا   قبي  الوس  اسالتحاتا ،
ملااا ت اا  و  ور حعاارف " :الاا  جمياائه  لحفاارحة قبياا  اسالتحااان بأساابوع واحااد،   ابااج تالبااة

وها  كماان  اروا  "ملاا يا وروا حيرجحاوا، :و فا ج  د  كاتج بصاحبة بعضاه   ذاكر واجنح"،
وهااو الاااا يعااب عااا  اسااتمرار اسعتقااااد يف    عائراااة، وتفيسااة، ورقياااة، وسااتيرة"،الرهااارد  الساايد

 يف حتقااق األالريااا   اادوى ال يااار ، و يضااا   يااة  يااار  عاادد الاا  األفاارحة يف تفااس اليااو   الااي
 .كما ي كد دور اددا  وكبار الس  يف ردعي  بقاء املعتقد واستمرار   والرها الرجاح،

الا   تاث  قد  سفر  القابلة بعضاه  عا  ماو ه ا ة ااوخب الا ال وار يف س  الربا،  
رأمر ال واب وعد  و اود  ر اة  واب الراسابة، وقلاة  ار  العما   و البحاث عا   ر اة الراسابة 

والا الاج ظااهر  إرسااا الرساائ  لضاريح  سابا، قادو  الراابا  عموالاا لل ياار ،ه  يف القدالة  
الااع إفااا ة وفااع  ااور الاا  الرااهادا  الدراسااية يف املقصااور  لااراغ   ااالااا  الرااا ع  السااتمر 

ارصااوا علااى وظااائي، ووفااع البلااا الاا  املاااا "كرفحااة" داماا  املظااروف الااذي  تااوي علااى 
أن املراتي  األسارية عاب   ائارا  لحفارحة  كاب سارا باكماا   املستعجلة باليلباا ،الرسالة 

ويفض  ك   ائار  ياار  الاو  الاذي يعتقاد يف  لياء،د عه  ل يار  األو الع ال وب  و األبراء ه  الا 
يف حااااا  بعااااان املراااااتي   قدرارااااا ، وهاااااو الاااااا يعاااااب عااااا  اساااااتمرار اللجاااااوء لحفااااارحة  الاااااي  

 اس تماعية.
  :سادسا: الوظيفة السياسية

الا الاااج احتفالياااة املولاااد كماااا كاتاااج يف املافااا  حتفااا  بصاااور وس تاااا  خمتلفاااة األلاااوان   
كمااااااا اسااااااتمر  بعاااااان   بعااااااة لاااااابعن األحاااااا ا، السياسااااااية،يا  راواألحجااااااا  راااااادعو لر صاااااا

كما  قاالج   و يع الرفحا ، وللدعاية أل حاهبا،الر صيا  السياسية يف إقاالة السرادقا  لت
اليرق الصو ية سرادقا ا ومدالا ا للدعاية هلا، وسستضاا ة بعان   احا، املراكا  السياساية، 

اه   ن  حاد مادا  السايد  تفيساة واستمر   ياار  كباار الر صايا  لحفارحة  قاد لفاج اتتبا
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"، وقاد ربادد رعجا  "إتراء اا حتبق  رئيساة  االعاة ظ  يدعو   بعد إعيائ  البلغا ال  املاا
ال  عبارر  بعاد  ن علماج الا  بعان  وار السايد   ن رئايس إحادى اداالعاا  املصارية املرالوقاة 

  ر  على  يار  القاالها باستمرار. 
  :سابعا: ميالد ولي
على إعاد  إتتاب بعان  لى استمرار  داء وظائفها، وساء واستمرار الظاهر  عمل يتوقي بق

لتواك  رغريا  اإتمع الذي  ارس  ي ، وإمنا ردع  بتفريخ والييد  ولياء  دد  قط عرا رها 
 أفرااااء إ اااراء هاااذ  الدراساااة  ار وبقااااء الظااااهر  علاااى  ريت الواقاااع،وهااو الاااا ي كاااد ويااادع  اساااتمر 

تاج هاذ  ها  البداياة عماا إذا كراج قاد مسعاج "بالسايد  تبيلاة"، وكا سأل  بعن ستان ار 
 سااألج عاا  الوقااع فاار ها يف الريقااة املقااابر ويقااع يف تريااق مت جتديااد  ومساا   لتتبااع حتايتهااا،

وبعاد الو اوا و اد  فار ا  رماالياة تفاور عليهاا امسهاا وتسابها،بامسها، وعلى تا يت  لوحاة 
القب الااذي مت رغييتاا  بتسااو  الاا  امل ماا  األسااود   مااا الاا  الرمااا  بداملاا  القصااور  حتاايط باا

الفااامر املياار  بآيااا  قرتتيااة الاا  ميااو  السااريالا الذهبيااة، وتااا  باا رع  مضاار تضاار، وباادام  
 الضريح افران ال  املقاعد الوفري  الفامر ، وراديو فبط على إذاعة القرتن الترمي.

مسهااا يف حاا  املهردسااة،  الااا عاا  حتايااة الساايد  تبيلااة  قااد كاتااج  تلاا   راادقا شااهريا با
وكاان  تن، ورو ياج الراذ حناو مخاس عرار  سارة،وقي  عرها  هنا كاتج إتساتة  ارة وقارئة للقار 

 و هااا ش صااية الرالوقااة و ااديقا لر صااية سياسااية الصاارية ذا  شااأن، والاا  ا قُاادالج كا ااة 
ا ل و تا  يف ذكارى و ا ا ريح، وحاا ت الا وب علاى إقاالاة الولاد سارويالتسهيي  لبراء هذا الض
وبسا اا ساتان املريقاة الاب يقاع   ا  اا، وبعادها مل يقا  هلاا الولاد،ملد  عرر سروا  حىت رو ا

والااع ذلاا   قااد  يعاادوهنا الاا  األولياااء،هبااا الضااريح عاا  التاتتهااا لااديه   كااد العظمهاا   هناا  س 
وهاو الاا ي كاد ن بعان  ارساا  ال ياار  يف فار ها، شاهد  بعن املار  ياأرون ل يار اا، ويا دو 

و   دياااد سااااه  يف الاااييد   بعااان الااا  ذوي املراكااا  السياساااية، اساااتياعوا اسااات راب الولاااد 
الاة التصاريح بالد   والبراء، وجتديد ور ي اليرق، ورذلي  كا ة اا راءا  والصاعوبا ، وإقا

ح حاليااا ياادركون كرهاا ،  ااإن وإذا كااان بعاان ا ييااة بالضااري احتفاليااة املولااد لسااروا  تويلااة،
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الااا  اسعتقااااد يف وسياااة السااايد  تبيلاااة ياااد عه  إىل ذلااا    االاااة املتاااان لااا  ميراااع تماااري  هاااذا 
وعظمت  ال   ات ، كما يد عه  رفضي  بعن  وار األولياء  يار   كب عدد ال  األفارحة يف 

ألحاد  و بعان  -الصااد ة –تفس اليو  للحصوا على  كب قدر  ت  ال  البكة.وقد يتحقق
يه  اسعتقاد بالوسية وبالتراالة وبالتا  يادع  الاييد ه سء بعن  الاتيه  بعد ال يار   يدع  لد

 و   ديد. 
 :نتائج واستخالصات

راادع  بقاااء ظاااهر  رتاارمي األولياااء يف الصاار بتااوارر  ارسااة رواد األفاارحة لعرا اار  ساسااية 
وفاامرج الظاااهر  بقاءهااا الاا   ار ، واسحتفاااا باملوالااد، وغريهااا،للظاااهر  الثاا  اراار  علااى ال ياا

ا يف  داء خمتلااااي وظائفهاااا الديريااااة واسقتصااااادية والرت يهياااة والفريااااة والعي يااااة هاسااااتمرار مااايا 
عاد  إتتاب بعن عرا رها، ورفريخ  و الييد  ولياء  دد ذتاياا  إواس تماعية والسياسية، و 

  ديد  رتراس  والسياق اس تماع  الثقايف العا .
عرا ار الظااهر ، وهاو     ه  عواال  وعمليا  إعاد  إتتاب بعان1ويوفح الرت  رق  د

 الا كف  هلا هذا البقاء واسستمرار.
 يوضح أهم عوامل، وعمليات إعادة اإلنتاج: (1شكل رقم )

 عمليا  إعاد  ااتتاب -4العواال                           -1
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ن بعااان هاااذ  العواالااا  قاااد لعباااج دورا يف رقليااا   عاااداد املااارتددي  علاااى إوادااادير بالاااذكر 
وا تفلة مبوالدها بيرما كان لبعضها اةمر رأفري يف ر اياد  عاداد ها سء، و ااء   فرحة األولياء

 يف القدالة العواال  امل دية إىل رراقم  عداد رواد األفرحة:
 
رأكياااادا ملااااا ذكاااار  إدوارد شاااايل  الاااا   ن "رغااااري التقاليااااد  األوضاااااع السياسااااية واألمنيااااة: -1

شااااايل ، إدوارد. والعساااااترية" داملساااااتقر   ااااادث تتيجاااااة للقاااااوى اسقتصاااااادية والسياساااااية 
 كاد  الراواهد امليداتياة  ن  اادور قااتون الياوارئ، و اريت إ ااراءا    338: 4112

  يف كاا  اليااارق الصااو ية دال  اااة الريااة الراادد   فرااااء اسحتفاااا باملوالاااد، والرااع إقاالاااة الوا 
املوالاااد الراااهري ، والراااع جتمعاااا  ا تفلاااة باألوليااااء إىل  اتااا   ااادور بعااان القااارارا  

مبوالااد رياة الرمسيااة والرهااا القاارار الااذي   ادرر  و ار  الصااحة والسااتان مبرااع اسحتفاااا الو ا
تفلااوت ا الرااا ير كاتااج كلهااا قاارارا  ساايادية رمسيااة  د  إىل األولياااء مو ااا الاا  اتترااار إ

 رراقم  عداد رواد األفرحة وا تفلة باملوالد.
 

حاارش ادرساا ، وحااوادث الااع اتترااار حاااس  التارتفاااع معاادالت أنااواع ماان ال اارائم:  -4
الا  قبا   -ميي األتفاا، واسجتاار يف  عضاائه  اُلراع عادد كباري الا  الرسااء واألتفااا

ويف القابا  الاا سابق كاان لعواالا   مارى  فار   املرااركة يف احتفالياا  املوالاد، ال -ذويه 
 يف ر ايد  عداد  وار األولياء  اء يف القدالتها:

البيالاة و يااد  حااد  الفقار:  قاد لعبااج رادهور األوفااع اسقتصاادية واررفاااع العادس   . 
األوفاااع اسقتصااادية  دوارهااا علااى عااد  السااتويا   علااى السااتوى األ ااراد  د   ياااد  
حاااد  الفقااار إىل داااوء التثاااريي  الااا  الفقاااراء وبصااافة ما اااة الفئاااا  األكثااار فاااعفا يف 
اإتمااع كااتاااث واألتفاااا إىل األفاارحة تلبااا للمساااعد ، وسااد بعاان اسحتيا ااا  

كماااا  فااار   ياااد   عاااداد املتساااولة باااة األفااارحة،ية كارا اااة إىل اليعاااا ، ور ااألساسااا
راادهور رلاا  األوفاااع  يضااا علااى السااتوى اهليئااا  املهتمااة بالظاااهر  كمرااي ة الياارق 
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

كراااار  إقاالااااة   -الصااااو ية الااااب وفااااعج شااااروتا  ديااااد  لتجديااااد عضااااوية  عضااااائها
ولة لتحقيق امل يد الا  ور عج رسو  جتديد بياقا  العضوية وغريها يف تا -الدالا 
 الدم . 

املد الدي  السلف  الس ، والرايع : إذا كاان للماد الادي  السالف  السا  راأفري علاى  .،
ريبيااق ملرااع و رراااقم  عااداد  وار بعاان األفاارحة، وإعاااد  إتتاااب بعاان تقااوس ال يااار  

اسمااتي  بااة ادرسااة داماا  األفاارحة وختصاايم  بااوا، لاادموا الرساااء، و الاااك  
ا ااده  داماا  األفاارحة، والت لاا  عاا  بعاان شاارو  ال يااار " رمبااا كرتيجااة تاادد  لتو 

لفحااام وامتباااار  تصاااار الظااااهر  والقاااائمة علاااى رعايتهاااا لااابعن رفا ااايلها، وتاولاااة 
  و علهاا  كثار ارسااقا  يمااا 313: 4112شايل ، إدوارد. رصاحيحها وساد فغرا اا" د

 قاد كاان للماد الادي  الرايع   ،ع السياق العا  املتاأفر بالسالفيةبيرها، و كثر ارساقا ال
 فر  امل تلي حياث ر اياد اسهتماا  بإحيااء وجتدياد األفارحة، وبالتاا  ر اياد   عاداد 
 وار بعن األفرحة بو   عاا ، والا  األ اتا  والا   رسايا  ُعارف عرهاا اتتماءا اا 

 الريعية بو   ما  سواء يف  يا  ال يار   و يف املوالد.
  العواالاااا  السااااابقةو بااااة ر ايااااد  و رراااااقم  عااااداد  وار وعلااااى الاااارغ  الاااا  ررااااوع رااااأفريا 

األولياااءو إس  هناااا كلهااا عواالااا   د  إىل إعااااد  إتتاااب بعااان عرا ااار ورفا ااي  الظااااهر  بفعااا  
 الااة س يت لااق الاار  واحااد ، ولتاا  شااأت  شااأن  ي كااائ  حاا ،  ةعمليااا  خمتلفااة، "  اارتاث  ياا

: 4118ادااوهري، تمااد. د وروث".يتيااور ويرمااو ويتحااوا، و ااا ت علااى كثااري الاا  خم وتاا  املاا
   وقد  اء يف القدالة عمليا  وتليا  إعاد  ااتتاب الا يل : 5

 
راوارر  تقاوس و ارساا  كثاري  للظااهر  تراري إىل بعان منااذب الرهاا  التواتر أو التناقل: -1

وادماع يف تفاس   ما اا بعن  وار األفرحة يفضالون  ياار  األفارحة القريباة  و البعياد ،
 ياااار  عااادد الااا  األفااارحة الاااب يقوالاااون ب يار اااا تاااواا  ياااا  األسااابوع وبصااافة  ال ياااار  باااة

ما اااة يف الياااو  املفضااا  ل ياااار  كااا  و ، الاااع راااوارر  داء اليقاااوس الا اااة باااآدا، ال ياااار  
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والا الاااج حتاياااا    رميااا ،و  هاااا الااادعاء الاااذي اساااتمر  حياتاااا بااارفس تااام الااادعاء ال
الساااتمر  حياااة يتواررهاااا مااادا  األفااارحة، كراالاااا  األوليااااء الاااب كاتاااج راااروى يف املافااا  

وروارر  اليقاوس الديرياة كارضارا  وحلقاا  الاذكر، كماا اساتمر   وبعن ال  روادها،
الظااااهر  يف  داء خمتلاااي وظائفهاااا الديرياااة واسقتصاااادية والرتو ياااة والعي ياااة واس تماعياااة 

 والسياسية الع إعاد  إتتاب بعن عرا رها ورفا يلها.
و اااود بعااان الفئاااا  اس تماعياااة، و داءهاااا لعملهاااا "هاااو مبثاباااة  رع  نوادااادير بالاااذكر، إ

  وقااد 331: 1  4111ادااوهري، تمااد.د للاارتاث وعماا  علااى تراار  بااة  ئااا   ديااد ".
 و وظيفااة قااد لعبااج  ا كااد  الدراسااة امليداتيااة  ن الفئااا  الااب حتقااق هلااا الظاااهر  قيمااة  و تفع اا

؛  ها   ئااا  الساتفيد  وحريصاة علااى بقااء الظاااهر   ساسايا يف راوارر و رع عرا اار الظااهر  ادور  
حيااة يف تفااوس وقلااو، رواد األفاارحة، وقااد  اااء يف القدالااة هاا سء ماادا  األفاارحة، و عضاااء 
اليااارق الصاااو ية، واملعتقااادون يف األوليااااء، و قاااارهب ، وبصااافة ما اااة كباااار السااا ، إىل  اتااا  

 بعن ال  ذوي الرفوذ واملتاتة.
وقد يتون  ء يف القدالتها،ا  التوارر ربة  ن ااعين  اتعرف على  ه  تليالويف تاولة 
ررديااد التراالااا  حااوا األفاارحة،  و  :شاافاهي ا: ياات  الاا  ماايا ارتاا  الثاا  ااعااين:    قااوس  

لعباار  رادع  كراالاة ألحاد األوليااء  اإتيق ال غاريد إعيتا ال  ال ائر ع  حتقق  الريت ،  و رردياد  
 "   و احدى اإذوبا  "الدد يا سج ..

       
كتو ياااع الرفحاااا ، ورقااادمي الراااذور الرقدياااة والعيرياااة لااا وار الاااو ، ومداالااا ،   ممارساااة: -4

 وغريه  إعيتا ع  حتقق التراالة  و املعج   .
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 يوضح أهم آليات التواتر: (2الشكل رقم )

رريااوي عمليااة اافااا ة علااى الاا يا الاا  الااوع  والقصاادية واسمتيااار الاا  " اإلضااافة: -2
قائياااة الااا  تاحياااة  مااارى، وذلااا  االاااداد  ساااالي  ارياااا  بعرا ااار فقا ياااة  دياااد ، تاحياااة، والتل

  338: 4114املصااري، سااعيد. د اسسااتعار  واابااداع". :ورتجلااى هااذ  العمليااة يف منيااة  ااا
وقاااد كرااافج الدراساااة ارالياااة عااا  إفاااا ة عرا ااار للظااااهر  ساااواء باسساااتعار ،  و بااباااداع  و 

 يل : بغري ا وهو الا سوف يتضح  يما
اسااتعار القاادالو الرااذور توعيااا   ديااد  الرهااا لتو يعهااا علااى  وار األولياااء   أ( االسااتعارة:

 سااه   –كااارلوى اداااه   واملغلفااة والااب رعااد األسااه  رااداوس، كمااا اسااتعاروا  دوا  لليعااا  
ورقيااة  و بيسااتيتية  و الاا  الفااو  ليساات دا  ملاار  واحااد ، وهاا  يف ارااالتة ساالع  -اساات داالا

اإتماع ويف  ة  و  دوا  التداولة يف اريا  اليوالية، شاع است داالها لدى  ئاا   مارى يفغذائي
  –الاااا  ارفااااي  و عياااااد املااااييد،  واتتهاااااء بباعااااة األتعمااااة الرااااعبية  الراساااابا  التروعااااة باااادء

. كما استعار اإاذيا  رفا اي    ياائه  والظهاره  الاذي   ابح  كثار  تاقاة -كالترري وغري 
دي   و بالتااا    ملظهااار  ئاااا  ارربياااج بالااادي  ااسااايال  الرمسااا  كالااادعا ،ورألقاااا، الااا  تاكاااا

وس رتوقاااي ا اكاااا  علاااى الرااات  وادواتااا  املظهرياااة بااا  الراااع  كمراااايخ اليااارق الصاااو ية، 
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ااا كمحاكاااا  اإاذيااا  للوظيفاااة العي ياااة لحوليااااء املرجاااذبة   ارعاااد ا إىل تاكاااا  املضااامون  يض 
 إليه .
  ه  تليا  اسستعار  ربة  ت  رأا يف القدالتها: ويف تاولة سست ي  
البحث ع  األيسر واألسارع واألو ر:الثلماا  ادث يف حااا إفاا ة توعياا   دياد  الا   -1

 الرذور داداه   ،  و  دوا   ديد  لتقدميها.
كاتااااج تاكااااا  لراااات   و ملضاااامون  ئااااا  ا تماعيااااة  ماااارى  سااااواء  ا اكااااا  الثقا يااااة: -4

 باإتمع. 
"يعتمااااد التجديااااد علااااى العمليااااة اابداعيااااة لاتسااااان، وعلااااى  بااااداع والت ديااااد:ب( اإل

اسااتعداد اإتمااع لقبااوا الااا رثماار عراا  هااذ  العمليااة اابداعيااة  و ربرياا  هلااا" دادااوهري، تمااد. 
اابااااااداع الثقااااااايف هااااااو قاااااادر  ادماعاااااااة كتاااااا  علااااااى إفااااااراء خم وهنااااااا الثقاااااااايف  "  31: 4118

الاااب يقااادالها  و يبااادعها  ااارد بعيرااا    431: 1889. مسيث، شاااارلو  سااايموربالتجديااادا "د
يرتمااا  إىل هاااذ  ادماعاااة وبصااافة ما اااة الااا  املساااتفيدي  الااا  بقااااء الظااااهر  حياااث "يساااتله  
الصاااور التعبريياااة للجماعاااة الاااب يعااايش بيرهاااا، و لاااق الاااع ذلااا  شااايئا  ديااادا مل يتااا  الو اااودا 

تااب عرا ار الظااهر  الا   اي  لاو إعااد  إت  138: 1889تمد.  دوهري،اهتذا ال  قب " د
راالااا   ديااد  يرووهنااا لاا وار تاااوس  لابااداع والتجديااد  قااد  باادع القااائمون علااى األفاارحة ك

كماااا  بااادعوا قااادرا  إعجا ياااة  دياااد   رقوهاااا بر صاااية الاااو  دجماااوا يف إباااداعها باااة   الاااو ،
 عظا   حتايا  كراالا   ولياء تمري ، وقصام بعان األتبيااء "وباة إعمااا لل يااا باعتباار 

 . وقاد ررام  اافاا ة بالتجدياد 341-341: 4112شايل ، إدوارد. د عواال  رغيري الرتاث"
 يضاااا روسااايع تيااااق املعتقاااد  و املمارساااة ليرااام  عرا ااار  و  ئاااا   مااارى الثااا  روساااعة تيااااق 

 ربجي  ااعاقا  ادسدية لدى ااتسان، وتقلها إىل اريوان يف الثاا البقر  املعج  .
الاا  ماايا التجديااد علااى إفااا ة عرصاار  و  كثاار الاا  عرا اار الاارتاث وس رقتصاار اافااا ة 

وإمناا  كاد  لراا دراساة الواقاع إالتاتياة  -كماا ارضاح  يماا سابق  –الثقاايف إليا ،  و روساعة جمالا 
إفا ة الرك  فقايف برالت  تاملا هو الو اود والتساق والساياق الثقاايف العاا . و عا  هراا رفاريخ  و 
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هلاا   فاارحة و تفاا  مبوالااده  ، ويتوقااي بقااا ه   و الااو    إفااا ة  و  ااراعة  ولياااء  اادد ربااىن
إىل و ود املعتقاد تفسا  الا   اعلى الا سوف يقدالوت  لرواد  فرحته  على  ريت الواقع، استراد  

 اتااا ، وو اااود  فااارحة  مااارى يُقبااا  علاااى  يار اااا  وار األوليااااء الااا   اتااا  تمااار.ويف تاولاااة 
 القدالتها:سست ي   ه  تليا  اابداع والتجديد جند يف 

كإباااداع كراالاااا   دياااد  الساااتلهمة الااا  قصااام والعجااا ا  االساااتلهاا واالبتكاااار:  -1
كماا حادث يف إباداع كراالاا    –األتبياء والرس  ال  خمتلي األديان، وحتايا   ولياء تماري  

 عي ية  ديد  للسيد  تفيسة، والريخ  شرف.
مليداتياااة برااااء  قاااد رباااة الااا  الدراساااة ا لياااة الساااتمر ،وهااا  ت بنااااء أضاااردة جديااادة: -2

الثلماااا هاااو يف حالاااة الرااايخ  شااارف حياااث إقاالاااة  فااارحة  - فااارحة  دياااد  ألوليااااء ال شاااري  
  ديد  دام  الصر ومار ها،  و ألولياء  دد الث  براء فريح السيد  "تبيلة".

إفااااا ة ملااااا ساااابق، كراااافج الدراسااااة امليداتيااااة عاااا  إفااااا ة ساااالوكيا  و ارسااااا   ديااااد  
، اة، علااى الاارغ  الااا  كوهنااا س رعاااد اسااتعار   و إباااداع  للظاااهر    اابحج  اااارس حااوا األفااارح

  ها بعن السلوكيا  املرربية بتلق  الرذور والب مل يعر ها  وار األوليااء يف املافا ،  بعاد  ن  
كان التلقو الرذور  لساون يف  الااكره  احرتاالاا لضاريح الاو  والقاالا ،   ابحوا يتصاارعون الا  

القااداليها، وهااو الااا ر ايااد الااع  ياااد  حاااس  الفقاار يف    اا  ارصااوا علااى الرااذور واتت اعهااا الاا 
تاااوس  السااتمر  اشاااباع ارا ااة إىل اليعاااا .، و ياااد  العااادس  التسااوا والبيالاااة. هااذا كماااا 
 فيفج إىل  عداد الدالا  دالرصبا   املقاالة حوا األفرحة يف املوالد،  عادادا  مارى كباري  

  كوهنا عبئا على ال  يقيموهنا إىل جمااس رقيمها اليرق الصو ية حيث حتولج رل  الدالا  ال
هاا علاى تلا  احتيا اا   املالياة، والعيرياة الي الاة تس  العيش حيث السع  ال  قب  القيميل

 اقاالتها ال   وار األولياء.  
ويف تاولااة لتحديااد تليااا  الااا ساابق، جنااد  ن اافااا ة كعمليااة اعاااد  ااتتاااب س رقااي  

 وإمنا قد رتون:  داعا، قط عرد حد كوهنا استعار   و إب
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اا -1 الاا    اا    -الاا  الفقااراء -الثاا   ااراع التلقااى الرااذورلحاجااة ضاارورية:  اوإشااباع   اتكيف 
 ور ايد  عداد  وار األولياء ال  رياليذ املدارس ذثا ع  اليعا . ارصوا عليها،

: مبعاىن اسساتفاد  الا  ريبياق بعان القارارا  مباا  قاق الصالحة  و ما  الرارورة اتوافق   -4
يعااتون  االادي ا اتفاد  القيم  الدالا  ال  إقاالتهاا بعاد  ن كاتاج  ثا  عبئ اكاس– ائد  
وهااو الااا  ساافر عاا   ياااد   عااداد الاادالا  املقاالااة يف املوالااد وإعاااد  إتتاااب بعاان  -الراا 

رفا اايلها لتصاابح  كثاار اليءالااة ملقيميهااا بعااد  ن   اابحج الصاادرا للاار ق والاارتبح الاا  
 تون ال  البيالة ال   ات  تمر. ات ، وجماس سستيعا،  عداد  كب    يعا

 يوضح اإلضافة وأهم عملياتها وآلياتها: (3الشكل رقم )

 اااج اساااتعاد  بعااان املمارساااا  واليقاااوس الاااب كاتاااج  اااارس يف املافااا ، االساااتعادة: 
والرهاا رقادمي تفحاة يف  وا  ياار  لا وار األفارحة الاراغبة يف حتقياق  الرياا  تادد ، وقاد يتااون 

،  بعاد  ن كاان اقدمي يقض  بتقدمي األفاحية،  و دليا  إمياان ال ائار القادال   ذل  استعاد  ملعتقد
ال ائر يتتف  يف املاف  بتقدمي الرذر بعد حتقق  الريتا    ابح اليالباا بتقادمي الرفحاة عراد  ياررا  

 ديااااد  للرت ياااا ،  رغبااااة يف البحااااث عاااا  سااااب و  الو اااااء بالرااااذر عقاااا  حتقااااق األالريااااة األوىل، ا
 ها يف املوالاد كمجاااا رر يها  و اا ،اساتعاد  املسااارح الراعبية حضااور   االع ااوالتسا  املاادي د



ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اظاهرة تكريم األولياء نموذج ً إعادة إنتاج التراث الثقافي غير املادي

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 قااد كاتااج رقااا  يف املافاا  حيااث  اااء ذكرهااا يف ال لفااا  ولااي  لااة، و يفااد  الااة، بيرمااا مل 
رر ااادها الدراساااة الساااابقة لحوليااااء، وهاااو الاااا ي كاااد "إالتاتياااة  رااااء الااارتاث وإالتاتياااة بعثااا  الااا  

  وحااااوا  هاااا  393:  4112شاااايل ، إدوارد. د تمااااع". دياااد تاملااااا هااااو تفااااوس يف ذاكاااار  اإ
 تليا  اسستعاد  ربة  هنا:

روظيااي ملعتقااد  و  ارسااة: الثاا  رقاادمي الرفحااة القاادالا يف  وا  يااار  اسااتعاد  لتقاادمي دلياا  
 ااميان القدالا،  و استعاد  املسرح الرع  كمجاا لتس  العيش، وللرت ي .

لقباااوا وراااداوا الاااا مت اساااتعادر  باااة خمتلاااي  اروا اااق الاااع الثقا اااة الساااائد : وذلااا  فااامات  
 اإعااااين القيماااا  املساااارح الرااااع  عراااا  الساااات دالة  لفاظ اااا :الفئااااا  اس تماعيااااة، الثاااااا ذلاااا 

ديريااة، الااع ااعااين عاا   اإباحيااة، وغريهااا  لفاظ اا او لفاظ اا يفاسااية وتريااة، و ماارى رتضاام  غاا س  
ا  خمتلفة الا   وار األوليااء،   الاك  خمصصة للعائي  وكلها دعايا  رتسق وامل اب الرع  لفئ

 كما رتسق و وفاع اإتمع. 
 يوضح أهم آليات االستعادة: (4الشكل رقم )

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع  2222   ايرين (25عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــ14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

د  إتتااااب  كاااد  الفقااارا  الساااابقة علاااى   ياااة دور التاااوارر واسساااتعاد  واافاااا ة يف إعاااا
إ اااا  و جتاهاا  عمليااا  الت لاا  وااسااقا  واهلجاار لاابعن العرا اار الاارتاث، وس يعاا  ذلاا  

وهااو الااا  كدراا  دراسااة الواقااع وارضااح  يمااا  لاايس إفااا ة السااتمر  س ررقيااع. ماارى،  ااالرتاثاأل
 يل :

كااا  إفاااا ة  اااج ساااواء باسساااتعار   و بااباااداع  و بغريهاااا، قاااد   الحاااذا والتخلاااي: -4
 قاااد ختلاااوا عااا  بعااان توعياااا   بعااان عرا ااارها ورفا ااايلها،يقابلهاااا ختلاااى  وار األوليااااء عااا  

كما ختلوا ع   داء بعن اليقاوس الاب كاتاج   دمي التقليدية وغريها،و دوا  التقالرذور، وترق 
الهمااة يف  يااار   فاارحة بعاان الراااهري األولياااء كالساايد  تفيسااة، وااالااا  الرااا ع  يف القاادالتها 
الاادوران حااوا املقااا   فراااء ال يااار  وذلاا  تتيجااة لوفااع حااوا    ا االة بااة  الاااك   يااار  الرساااء 

   -اساااتجابة للتعليماااا  األالرياااة -مارساااا  اسحتفالياااة والر ااااا. وحاااذ ج بعااان اليقاااوس وامل
كحذف  و إلغاء   ة الليلة التبري  ال  الوالد الراهري األولياء، بيرما اساتمر  يف املوالاد األقا  

: ياات  الاا  اشااهر . ويف تاولااة لتحديااد تليااا  الااا ساابق،  ااإن "ارااذف" قااد يتااون:    امتياري اا
لعرا ااار  و املمارساااا  الاااب س راااتيء  والواقاااع مااايا إساااقا   و هجااار  وار األوليااااء لااابعن ا

-قارارا   وقياة، ورغياري قاواتة، وإ ادار قارارا   -1: تاجتا عا : االذي يعيروت .  ،  قسري  
كإلغاااااء ال  ااااة الاااا  الوالااااد الراااااهري األولياااااء، واتسااااحا،  و احنسااااار املمارسااااة الاااا  جماااااس   و 

والااد الرااهري األولياااء وبقائهااا يف الساتويا ، واسااتمرارها يف  مارى كاتسااحا،   اة املولااد الا  ال
رغيااريا   ي يقيااة: قااد راا دي التغيااريا  يف رفا ااي  التااان الضااريح  -4.  -املوالااد األقاا  شااهر 

كااالت ل  عاا  الاادوران حااوا املقااا ،  و الت لاا  عاا    -إىل  قاادان املمارسااا  لاابعن شااروتها 
تاااااب املمارسااااة، وياااات  ويف كاااا  اراااااس  يعاااااد إت -رو اااا  ال ائاااار  فراااااء الاااادعاء إىل  هااااة القبلااااة 

 رتييفها حىت رصبح  كثر اليءالة للواقع املعاش. 



ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اظاهرة تكريم األولياء نموذج ً إعادة إنتاج التراث الثقافي غير املادي

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 يوضح عملية الحذا والتخلي وأهم آلياتها: (5الشكل رقم )
 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع  2222   ايرين (25عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــ12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 (: ضريح السيدة نفيسة1صورة رقم )

 تيحت  يرة اداالع بعقود ااتار  واألعي  امللوتة يف  يا  اسحتفاا مبولدها
ؤدي للباب المخصص لدخول النساءالممر الم(2صورة رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقع املمر على يسار اداالع، بيرما يقع با، الدموا على اليمة يف هناية املمر الذي ا يي يف  هت  
 اليسرى عدد ال  الباعة ادائلة.



ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اظاهرة تكريم األولياء نموذج ً إعادة إنتاج التراث الثقافي غير املادي

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 سيارات األمن المركزي لحماية المولد ورواده: (3صورة رقم )

 ع امل دية للضريح تواا  يا  اسحتفاا.رصيي سيارا  األال  املرك ي يف الروار 
 إددى الخدمات )النصبات( المنشرة دول األضردة: (4رقم )صورة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عداد الدالا  الب رقيمها خمتلي اليرق الصو ية لتو ري اليعا  والررا، احتفاس باملولد بعد  ر ايد 

  ن   بحج جماس للتتس  و ياد  الدم 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع  2222   ايرين (25عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــ11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 ح الشعبيالمسر : (5صورة رقم )

است دا  التبا  الصو  لاعين ع  املسرح و ه   قرار ، ورتضح  ور  البقر  
 املعج  

 
 



ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اظاهرة تكريم األولياء نموذج ً إعادة إنتاج التراث الثقافي غير املادي

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 ضريح السيدة نبيلة: (6صورة رقم )

 منوذب يعل  ع  الييد و ، كما قد يعتس حج  الف االة، والسلية وااالتاتا  املادية

   



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع  2222   ايرين (25عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـــــــــــ11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
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