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الملخص.
تتناول هذه الدراسة موضوع الطوطمية عند شعب الداجو في دارفور لوصف مراحل تطور ديانته
وما اخترعته من شعارات ارتبطت بالملكية المقدسة التي أقاموها في المنطقة .وتكمن المشكلة في
فرضية إختفاء معالم ديانة مملكة الداجو القديمة بفعل تأثيرات إعتناق شعبها للديانات اإلبراهيمية.
والهدف الجوهري هو فهم وتفسير طبيعة تلك الديانة وشعاراتها الملكية لتبيان تأثي ارتها على معتقدات
وعادات شعوب أفريقيا وملكياتها .ولتحقيق ذلك الهدف فقد اتبع المنهج اإلثنوجرافي إلستقصاء
ظاهرة الطوطمية عند الداجو لإلستدالل على نتائج جديدة تضيف إلى المعرفة اإلنسانية .وتنبع
أهمية هذه الدراسة من قدرتها على تسليط الضوء على أهم عناصر التراث الثقافي ألحد أقدم شعوب
وادي النيل الذين انتشروا من الشرق إلى غرب أفريقيا حاملين معهم ثقافة الطوطمية لكونها وظيفة
من وظائف العقد اإلجتماعي .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هي قوة تأثير الطوطمية عندهم
على العادات ونظم الحكم في أفريقيا .وتوصي بالبحث في أنماط الشعارات الطوطمية التي خلفها
هذا الشعب في أماكن تواجدهم في البلدان األخرى.
كلمات مفتاحية :الطوطمية؛ اإلله داجون؛ الملكية المقدسة؛ األعالم والشعارات؛ اإل ثنولوجيا
التفسيرية.
ABSTRACT.
This study investigates the theme of totemism of the Dago people in
Darfur to describe the evolution of their religion which invented emblems
relevant to sacred kingship they established in the region. Thesis of the
problem lies on disappearance of the religion of the ancient Dago Kingdom
due to convertion of its people into Abrahamite religions. Its essential
objective is to assimilate and interpret the nature of their religion and its
royal emblems to show their impacts on customs and kingships of African.
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The ethnographic method is applied to achieve the objective via enquirying
on the phenomenon of their totemism to induce new findings that could
contribute to human knowledge. The significance of the study is derived
from its ability to shade light on the most important elements of cultural
heritage of such ancient people in the Nile valley who are diffused from
East to West Africa transferring with them culture of totemism as an aspect
of functions of social contract. Major conclusion reached is that there is
powerful influence of their totemism on customs and systems of
governance in Africa. It is recommended that patterns of totemic emblems
left by them in other countries should be revisited.
Keywords: Totemism, Dagon deity, sacred kingship, flags and emblems,
interprative ethnology.

:مقدمة
إن معرفة الطوطم والطوطمية مهم ألجل فهم وتفسير أنساق التفكير الديني لدى
 وجدلية الطوطم تحتل.شعوب العالم المعاصر البدائية منها والمتحضرة على السواء
موقعا متمي از في نظريات علم اإلثنولوجيا خاصة في فكر إيميل دوركهايم وآخرين في
)1(

.م1920  وعام1880 الفترة بين عام

وتتزايد أهمية الدراسات في طبيعة المعتقدات الدينية في المجتمعات القديمة ألن
 وجاءت معظم آثارها الخالدة.الحضارات عادة ما كانت تنشأ تحت رايات معتقداتها
 أيا، وغالبا ما تجاوز تأثير تلك المعتقدات.إنعكاسا طبيعيا لتلك المعتقدات والشعائر
 إلى التأثير على نظم الحكم والتقاليد العامة بما،كان لونها العبادات والشعائر الخاصة
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فيها الطقوس والمراسم المستعملة في األعالم ،الشعارات ،األوسمة ،والعالمات والرموز.
ولم يختلف شعب الداجو في ذلك عن غيره من المجتمعات .وسنرى إلى أي مدى
كانت مملكة الداجو في مسيرتها الممتدة آلآلف السنين قبل الميالد أسيرة للعقائد
الطوطمية على وجه الخصوص.

()2

وترمي هذه الدراسة التي تنضوي تحت حقل اإلثنولوجيا التفسيرية ( interpretive
 )ethnologyإلى وصف وتفسير مظاهر ثقافة الطوطمية عند شعب الداجو في
دارفور في السودان.

()3

فقد ظل هذا الشعب ،وهو من شعوب حقب ما قبل التاريخ

بمعزل عن إهتمامات األنثرووولوجيين .والفرض النمطي لمبررات ذلك القصور هو
غموض أصوله وإنعدام المصادر البحثية المرتبطة به وومعتقداته القديمة .فرغم إختفاء
تلك التقاليد بمرور الزمن ،إال أنهم احتفظوا بأشكال من الثقافة الدينية في موسيقاهم،
رقصاتهم ،أعيادهم ،أساليب أزيائهم النسائية وفي عناصر خاصة مضمنة في محاكمهم
ونظامهم الملكي )4(.وقد أكد بيلفور-بول أن دارفور شهدت سيادة الكثير من المعتقدات
الروحية ولم يسبق لباحث مدرب في مجال اإلثنولوجيا أن زار المنطقة من قبل )5(.بيد
أنه يجب تأكيد حقيقة أن اإلثنولوجيا ال تبحث فقط في عادات المجتمعات البدائية في
ضوء ذهنيتنا وثقافتنا الراهنة ولكنها تهتم أيضا بالبحث في عقليتنا في البعد الزمني

المسترجع من إنسان العصر الحجري .فالثقافة ،عند تايلور ،هي "ذلك الكل المركب
الذي يشمل المعرفة ،المعتقد ،الفن ،األخالق ،القانون ،العادات وأية مقدرات وتقاليد
يكتسبها اإلنسان بكونه عضوا في المجتمع )6(".والطوطم هو أحد تلك التقاليد المكتسبة
عند شعب الداجو موضوع هذه الدراسة التي تهدف للتعرف على طبيعة ديانته وما
أفرزته من شعارات في عدد من المباحث تشمل ماهية الطوطم ،تعريف الطوطم
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والطوطمية ،عالقة الطوطمية بالدين ،وظائف الطوطم ،شعب الداجو ،طواطم الداجو
ثم الخاتمة والمراجع.
ماهية الطوطم:
اشتقت كلمة "طوطم" من مفردة "اوتوتمان" ( )ototemanفي لغة قبيلة الجونكيان
عشيرة اوجبوا في أميركا الشمالية وتعني في األصل (قرابة األخ باألخت) .فجذر لفظة
( )oteيشير إلى عالقة الدم بين األشقاء والشقيقات من أم واحدة ويحرم زواج بعضهما
البعض )7(.واختلف فقهاء اللغة في نطق هذه الكلمة ما بين كلمة "طوطام" ،أو "طوطايم"
أو "أودودام".

()8

ويرجح أن أول من استخدم مصطلح "طوطم" هو جى .لونج ( J.

 )Longفي كتابه المنشور سنة 1791م تحت عنوان "رحالت وأسفار مترجم وتاجر
هندي" وفيه وجد أن لكل فرد من الهنود الحمر في أميركا الشمالية طوطما خاصا به
وهو بالنسبة له بمثابة روح مقروة يعتقد أنها تراقبه.

()9

وكلمة طوطم في لهجة الداجو

في غرب كردفان هي "لِ ْن ِجى" وقد أصبحت كلمة شائعة اإلستخدام حتى عند المجموعات
()10

والسمة األهم في أصناف الطواطم

العروية التي تحترف الرعي في هذه المنطقة.

كافة هي إرتباطها بالتنظيم والتقسيم اإلجتماعي.

فقد اشتقت مصطلحات التقسيم

()11

اإلجتماعي من مفهوم شجرة العائلة ( )family treeالتي تتكون من فرع (،)branch
جذع ( ،)stockوساق ( )stemوغايتها تنظيم عالقات القرابة (.)kinships

()12

وظهر الطوطم أول ما ظهر لدى الجماعات البدائية التي كانت تمتهن الصيد ومن
ثم فقد تطور معتقد عبادة السلف المعروف بالفتشية.

()13

فالطوطم بهذا الفهم هو عبارة

عن ظاهرة مشتقة من األرواح المرتبطة في األصل بالموتى من أفراد العشيرة ووظيفته
تأمين الحماية لهم.

()14

وقد وجد نموذج إلختراع الطوطم في قصة فولكلورية لـ"مانو"
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الهندي الذي انقذته سمكة ألنه كان قد أنقذها من قبل ففسرت تلك السمكة بالطوطم.

()15

مع مالحظة أن طوطم الجماعات البدائية في أستراليا لم يكن يحتوي على أرواح
السلف .أما جماعات البانتو في جنوب أفريقيا فقد احترفت الزراعة ،اإلستقرار في
القرى ،ولهم ملوك ويشتق اسم قبيلتهم من اسم حيوان مقدس ويمارسون معتقد عبادة
السلف.

()16

وإذا كان الطوطم ينطوي على عالقة سحرية أو دينية بين العشائر ووين

طبقات الحيوانات والنباتات فإن الطوطمية في أستراليا تتسلسل إما من جهة األم أو
األب وتقام لكل طوطم طقوسا خاصة .ويمكن للرجل أكل طوطم عشيرته ولكنه ال
يأكل طوطم أبيه ذلك ألن طوطمه يشتق عادة من طوطم والدته.

()17

وهناك مسألة

تحول البشر إلى حيوانات في أستراليا بإعتبارها أرواح للسلف .فإرتباط الحيوان بالعشائر
يعتقد بأنه جذر الطوطم.

()18

ولما كان الطوطم مرتبطا بالحيوان أو النبات فقد أشار

العلماء إلى أن فكرة قدسية الحيوان مستمدة في الواقع من الجماعات البدائية المتوحشة
التي تقدس البقر على سبيل المثال بحجة أنها تمنحهم الغذاء.

()19

ويعود أصل

"الديبوكو" وهو طوطم حيواني مقدس لدى شعب السوتو-تسوانا في جنوب أفريقيا
للحضارة المصرية القديمة .وعندهم الطوطم موروث عبر األب بيد أن العشائر قد تغير
طوطمها لتحديد مكانتها اإلجتماعية وروما لإلدعاء بالحق في اإلنتماء للطوطم بالتشارك
مع أقرب عشيرة في القبيلة .ويرجع طقس تبجيل الطوطم في أفريقيا لمصر القديمة
التي كانت تقدس حيوانات معينة تشمل القط والتمساح كما أشار إلى ذلك
هيرودوت.

()20

وركِنِن ِقى عند الداجو في جنوب دارفور
مع مالحظة أن وسم عشيرة ب ْ

هو التمساح وهو كذلك وسما إلحدى عشائر قبيلة الزغاوة في شمال دارفور .وكانت
مصر القديمة تقدس التمساح من خالل ترويضه وإطعامه باللحم ودفنه إذا مات.
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()21

وقد عكست ديانة قدماء الفراعنة في وادي النيل جميع أوجه الطبيعة المحيطة بهم.
فقد عبدوا الحيوانات في مرحلتي الجمع والصيد ومثل كل حيوان رزما لعبادة عشيرة أو
قبيلة معينة بحيث يعتقد أفرادها أنهم انحدروا منه جميعهم وقد تحمل القبيلة اسمه .وهذا
تصور فولكلوري عن الحيوان كسلف وحام للفرد أو القبيلة .وكان الدافع لعبادة تلك
الحيوانات هو الرهبة والخوف تارة والطمع والمنفعة تارة أخرى .وقد وجدت بعضها
محنطة في جبانة عصر البداري في مصر.

()22

ويرى بعض الكتاب أن الطوطم األفريقي هو نوع من أنواع األوثان أو التقرب والتزلف.
ومن بين الجماعات األفريقية التي تسلك مسلك التزلف المفضي إلى درجة التعبد أنهم
ينحتون من جذوع األشجار أشكاال القنعة أو كائنات أو حيوانات تلون بمزيج من
األلوان غير المتجانسة .وهم يتقروون إلى الطوطم بأنواع غريبة من التقديس بما فيها
تقديم القرابين من الحيوانات أو الطيور أو الحلي أو المتاع وروما ترقى إلى إراقة دماء
بشرية أمام الطوطم لنيل رضاه .ويوضع الطوطم عادة في مكان مميز وسط القرية
حيث يزار وتقدم إليه القرابين .ويكون ساحر أو كاهن القبيلة هو الشخص المسؤول
من طقوس إرضاء الطوطم وطرد األرواح الشريرة والسحرة بعيدا عن ديار القبيلة .علما
أنه يحظر على أفرادها اإلقتراب من الطوطم أو لمسه أو تصويره ألن مخالفة ذلك
تعرض الفرد لعقووة قد تصل للموت.

()23

والطوطمية الناتجة من تقديس الطوطم هي عقد إجتماعي يهدف لإلرضاء الغريزي
ولإلعتراف باإللتزامات المتبادلة ،وإعالن قداسة بعض العادات التي ما كان من الممكن
خرقها؛ باإلختصار هي بدايات األخالق ،الدين والقانون .فالطوطمية ،بهذا المضمون،
يمكن النظر إليها على أنها أول ظهور لفكرة الدين في تاريخ البشرية .وهي تجسيد
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ل إلرتباط الوثيق الذي وجد منذ فجر التاريخ بين الشرائع اإلجتماعية .والخطوة التالية
التي كان على الطوطمية أن تخطوها إلى األمام هي أنسنة الكائن المعبود ،ووها تتخذ
اآللهه اإلنسانية التي ال يخفى أن أصلها يمتد إلى الطوطم.

()24

تعريف الطوطم والطوطمية :

يعرف الطوطم ( )totemبأنه "صنف من األشياء المادية التي يتعامل بها البدائي
بتقديس معتقدا بوجود عالقة حميمه وخاصة بينه ووين كل عضو من أعضاء
عشيرته".

()25

وهو أيضا "صلة حميمة مفترضة توجد بين مجموعة من أفراد شعب ما

من جانب ووين كائنات طبيعية أو إصطناعية من جانب آخر )26(".وهو كذلك "إظهار
للذات الجوهرية أو الذات الروحية؛ وهو روح أو شخصية تتقمص شكل الحيوان لها
صلة بمظهر من مظاهر الشخص المتعامل بها".

()27

وهو "تنظيم إجتماعي موروث

إما عبر التسلسل من جهة األب أو األم )28(".وهو "شئ ،أو حيوان أو سمكة أو ظاهرة
طبيعية ذات خصائص خارقة".

()29

وقد قسم الطوطم إلى ثالثة أقسام تشمل طوطم العشيرة وهو موروث ومتاح لجميع
أفرادها وهو أكثر الطواطم أهمية ألن له وظيفة تعاقد إجتماعي ومعتقدي في نفس
الوقت كاإلله داجون أو آمون كما سيرد ذلك الحقا؛ وطوطم رجال ونساء القبيلة؛
والطوطم الخاص بالفرد وهو غير موروث .وميز فريزر بين األشياء المكتسبة بواسطة
األحالم بأنها فتشا وليست طواطما.

()30

وفي جميع األحوال فإن األرواح من األشياء

الموروثة كطواطم في أستراليا )31(.وحتى ي َحِيد العقلية البدائية عن عقليتنا ،فقد عمد

ليفي-برول ،إلى نعت العقلية البدائية بالصوفية (أي مؤسسة على اإليمان بقوى فائقة

للطبيعة) وما قبل المنطقية ،محاوال التأكيد على أن هذه العقلية ال تستجب فقط لقوانين
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منطقنا وخصوصا لمبدأ التماثل .فالفكر البدائي يخضع لمبدأ ال يشكل جزءا من منطق
علمنا العقلي ،أي مبدأ الحلول الذي بفضله يستطيع كائن ما أن يكون نفسه وشيئا آخر
في ذات الوقت .وهكذا فإن البدائى ال يظن نفسه إنسانا فحسب بل حيوانا أيضا ألنه
يتحد بالجنس الحيواني العائد لطوطمه.

()32

أما الطوطمية ( )totemismفتعرف بأنها

"عالقة خاصة توجد بين كل أو أحد أنواع الطواطم ووين العشيرة أو القبيلة".

()33

وهي

أيضا "مفهوم ينطبق على مجموعة من العالقات المتنوعة بين البشر ووين ظواهر أو
كائنات طبيعية".

()34

والدراسة السابقة الوحيدة للطوطمية في منطقة غرب كردفان في السودان أجريت
لطوطمين لجماعة الحمر وهي إحدى الفرعين المكونين لقبيلة المسيرية ذات الجذور
العروية .وفيها عرض لطوطم ثعبان "الكروكرو" الذي اعتبر جدا ألوالد جفير ضمن
عشيرة أوالد سرور عند الحمر الفاليتة .كما عرض لطوطم الزرافة الخاص بعشيرة ِشدة
جبريل وهم فرع من أوالد أبوهالل من الجبارات عند الحمر الفاليتة أيضا .وتوصلت
تلك الدراسة إلى نتيجة مفادها أن طوطم الثعبان عند أوالد جفير وجرافين روما استلف
من قبائل النووة .أما طوطم الزرافة فقد ورثته عشيرة ِشدة جبريل من جدتهم التي تزوجها
شيخهم ِشدة جبريل من عشيرة التكارمة عند قبيلة القرعان بعد تسعة أجيال عقب
انفصاله من قبيلة المسيرية واستق ارره في ضاحية "كرو" في دارفور.
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()35

عالقة الطوطمية بالدين:
يرد التفسير اإلجتماعي للدين عند مفكري وعلماء األنثرووولوجيا إلى العوامل
اإلجتماعية .ولهذا التفسير أشكال مختلفة عند كل من سان سيمون ،كونت ،فيبر،
دوركهايم وغيرهم.

()36

فقد تناول كونت الدين ضمن ما عرف عنده بـ"قانون المراحل

الثالث" في كتابه "دروس في الفلسفة الوضعية" وفقا لم ارحل تطور التفكير اإلنساني
وإنتهاء بالوضعية العلمية التي تعتمد على الوصف اإلستقرائي للظواهر واألحداث
ومعرفة القوانين الطبيعية األزلية ،ورفض العلل الدينية والميتافيزيقية ،ووموجب ذلك فقد
انتهى دور الدين عند كونت.

()37

ودرسة الطوطم،
ففي المرحلة األولى ،التي تتسق ا

كان دين اإلنسانية األول هو الفتشية ،والفتش هو شئ له قوة سحرية أو جنية أو روح
فوق طبيعية ،مثل حيوان ما أو جبل ما .وكانت األرواح عند اإلنسان البدائي منبثقة
عن الطبيعة ،فهي المحركة لها.

()38

فقد كان لقدماء شعب الداجو في منطقة جبل مرة

في دارفور معتقد تقديس األشجار والحجارة.

()39

ويمضي كونت ،طور الميتافيزيقيا

التي يفسر فيها اإلنسان الطبيعة بردها إلى القوى الميتافيزيقية المجردة كعلل
الظواهر.

()40

ثم تأتي مرحلة الوضعية التي رفض فيها مبدأ ما بعد الطبيعة ،ومن قبلها

أنكر الدين ،بحكم أنه كلما تقدمت اإلنسانية ،كلما تخلصت تدريجيا من الفكر الديني.
ومن ثم فقد دعا كونت إلى دين وضعي يستبدل فيه اإلنسان عبادة اإلنسانية بدال من
عبادة هللا ،بحيث تكون اإلنسانية هي موضوع العبادة ليعيش اإلنسان من أجل اآلخرين
ال من أجل إله شخصي )41(.غير أنه ال يمكن النظر إلى الدين من عدسة الضرورة
الظاهرية ،أي وظيفة أو منفعة الدين في المجتمع ،بل من عدسة الضرورة الباطنية.
وهذه ،طبقا لهيجل ،مهمة فنومنولوجيا الروح التي تستبق فلسفة الدين )42(.أما شليرماخر
فقد ميز بين أروعة مستويات لتطور الدين تشمل الوثنية ،عبادة الفتش أو الصنم
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السحري ،تعدد اآللهة ،الوحدة في التنوع وتحرير قيود الوعي المتناهي لبلوغ الالمتناهي
مع تفكيك قيود الزمن وصوال إلى األبدية.
تاريخ تطور مفهوم الدين عند الشعوب.

()43

()44

وموضوع دراسة الطوطم مهم في معرفة

فالطوطم هو أس الدين )45(.بيد أن هناك

من يرى أن الطوطم األفريقي ليس دينيا وهو مشتق عادة من الطوطم الشخصي.

()46

ومن عديد المالمح الثقافية المشتركة بين مصر وأفريقيا اليوم هي الطوطم .فقد احتفظت
الطوطمية المصرية بحيويتها حتى العصر الروماني .فإذا هبطنا بمفهوم الطوطم إلى
مستوى الفتش فيمكن القول أن الطوطمية استحكمت أكثر مما استحكمت في مصر
القديمة.

()47

ومن ثم فإن الحيوان أو النبات ليس هو محور العبادة ،بل التمثال الذي

يمثله وهو أكثر ما يقدسه الطوطميون ،ويتبين من ذلك أن التمثال هو مصدر األفكار
والمشاعر الدينية في العشيرة .والتمثال يرمز إلى المبدأ الذي يتجلى بتلك القوة الخفية
التي سميت بأسماء مختلفة ،والتي ال تتناول النوع الطوطمي وأفراد العشيرة والتمثال
فحسب ،بل يمتد مجال عملها إلى أفق أوسع .ولما كان البدائي لم يستطع إدراكها في
صورتها المادية ،مثلها في صورتها المجردة ،أي في صورة حيوان ،نبات أو شئ
محسوس .فالطوطم إذن يمثل شيئين مختلفين ،فهو من جانب يمثل ذلك المبدأ أو
المعبود ويكون مثله الخارجي المحسوس ،ويمثله من جانب آخر العشيرة فيكون شعارها
الذي يميزها عن العشائر األخرى .وقد توصل دوركهايم إلى أن الطوطم هو تمثال
المعبود ورمز العشيرة في آن واحد )48(.ويمكن التعميم بأن لكل المجتمعات حول العالم
دين يتعلق بما هو روحي وخارق للطبيعة .ويوجد حاليا أكثر من عشرة آآلف ديانة
حول العالم وهي تختلف في جوانب كثيرة .فالطاوية والكونفوشية في الصين استمرتا
في تعليم المجتمعات الطريقة التي ينظم بها الكون على مدار  2500عاما )49(.فمعتقد
الطوطمية ،بالرجوع إلى فرويد ،هو مؤسسة إجتماعية-دينية غريبة على أحاسيسنا
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الراهنة.

()50

وتنبع هذه الغرابة كذلك من صلة الطوطمية بمفهوم "الملك -اإلله" في

النظم الملكية المقدسة ومن أمثلتها مملكة الداجو في دارفور.

()51

وهذا النوع من النظم

يرتبط أشد اإلرتباط بالشعارات الطوطمية المنظمة ألنشطة الدولة والمجتمع كما سنتناول
ذلك في وظائف الطوطم في المبحث التالي.
وظائف الطوطم:
إن السببية في استخدام الطوطم تؤسس على مفهوم غيبي روحي يتمثل في "المانا"
وهي الروح التي تحل في الطوطم المتجسد ماديا فتجعل منه قوة فاعلة .فالمانا هي
الفاعلية الصورية التي تحل في األشياء وهي تتمثل هنا بـ"الطوطم ".فالفرد يتماهى مع
الطوطم وألن مصدر الطوطم هو المجتمع ،فإن إتحاد الفرد بالطوطم يعني إتحاده
بالمجتمع فيكتسب الفرد بالتالي هوية واحدة هي هويته الشخصية ،اإلجتماعية
والدينية.

()52

والطوطم عند قبائل الهنود الحمر في أميركا الشماليه هو تمييز رمزي في صورة
حيوان يستخدم لتحديد عشيرة أو جماعة معينة كفرع من القبيلة )53(.ومن ثم فإن وظيفته
الجوهرية هي وظيفة إجتماعية ،أي تنظيم القرابات ،فهو ينظم الحقوق والواجبات
المترتبة على ذلك في األحوال المدنية الخاصة كما يعمل على جمع وتماسك القبيلة.

()54

وقد تشمل األحوال المدنية أيضا الفصد والوشم في وجوه وأجساد البشر والوسم لتمييز
الماشية .وللطوطم عددا من الوظائف األخرى المعتقدية والنفسية (تشاؤمية/تفاؤلية)
تمارسها المجتمعات اإلنسانية كافة.

()55

فالوظيفة المعتقدية التعبدية تقوم على فكرة

اإلمتناع أو التحريم ( ،)tabooأو الكف عما هو دنيوي ،تمهيدا للتهيؤ للعبادة اإليجابية
التي هي مجموعة طقوس ،منها األضاحي ،ومحاكاة الحركات التقليدية لسلوك الحيوان
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الطوطمي ،ومنها المراسم اإلستعراضية التي يستعيدون فيها ذكريات األجداد الذين
انحدرت منهم القبيلة .وهنا يشير دوركهايم إلى أن الفن كان في نشأته األولى دينيا،
فقد نشأ الفن عن الدين .وهو يرى أن الديانة الطوطمية هي أصل كل الديانات ،ولها
رواسب في األديان المعاصرة كما سنرى الحقا في مبحث طوطم آمون .بل يرى أنها
أصل طرق التفكير ،الفن ،القانون ،ونظم الحياة اإلجتماعية ،التي بلغتها اإلنسانية في
الوقت الراهن.

()56

والصورة الطوطمية ليست األشياء المقدسة الوحيدة .فهناك أشياء

واقعية هي أيضا موضوع للشعائر نظ ار للعالقة التي تقيمها مع الطوطم وهي قبل كل
شئ كائنا من النوع الطوطمي الخاص بأعضاء القبيلة.

()57

فالطوطم سواء كان حيوانا

أو نباتا يثير المشاعر الدينية .بيد أن الوظيفة اإلعتيادية للنبات أو الحيوان هي في
العادة أنه يستخدم كطعام ومن ثم فإن الطابع المقدس للحيوان أو النبات الطوطمي
يتجلى من خالل واقعة تحريم أكله .ومن يخالف هذا التابو يعرض نفسه لمخاطر قد
تفضي للموت التلقائي.

()58

وقد تنشأ القدسية من رسم الطوطم وهو إعتقاد القبيلة بأن

رسم الطوطم على الحجارة أو الجبال يجعلها مقدسة وتسمى حينئذ (تصاوير) بمعنى
الرسم المقدس أو الصورة القدسية .ويطلق هذا على ما يحمله الكاهن وحاشيته في
اإلحتفاالت .ويعتقد الطوطميون بأن الموجودات المختلفة ما هي إال شكل من أشكال
متحولة متبدلة للطوطم .فعشيرة الغراب مثال تضم الموجودات التالية :المطر،
الصاعقة ،البرق ،السحاب ،البرد ،الشتاء ،وهذه كلها أشكال متحولة من الغراب .وينقسم
المجتمع الطوطمي إلى عشائر فقبائل .ووما أن لكل من هذه العشائر طوطما أو أكثر،
تتعدد الطواطم في الشعب ،وتنحصر حدود الكون في نظرهم باألرض التي يسكنها هذا
الشعب وتشمل كل ما فيها من حيوان ونبات وجماد ووشر .وواإلضافة إلى طوطم
القبيلة فإن لكل فرد من العشيرة طوطمه الخاص به ويأخذ منه اسمه ويضمن به
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حمايته .والفرق بين طوطم العشيرة المشترك ووين الطوطم الشخصي أن األول يرثه
الفرد من أمه أو من أبيه ،أما الطوطم الشخصي فيختاره الفرد في إحتفال ديني .لذا
فقد ذكر دوركهايم أن طوطم الفرد يعتبر دينا وليس نظاما إجتماعيا.

()59

والمتعمق في

النظر إلى الطوطم كدين يرى أن الشعوب البدائية تعتقد بأن األصنام تقروهم إلى هللا
زلفى .وهذا ما ذكره روورت سميث من أن ديانة العرب قبل اإلسالم كانت طوطمية.
وأورد شروطا ثالثة للديانة الطوطمية منها وجود قبائل لها أسماء حيوانية أو نباتية أو
جمادية ،وأن تعتقد هذه القبائل بتسلسلها من هذه الكائنات أي أن جد القبيلة هو الطوطم
وأن تعبد هذه القبائل تلك الكائنات )60(.والجانب الديني للطوطم عند فريزر يرتكز على
الموقف الذاتي برجال العشيرة تجاه طوطمهم بينما يقوم الجانب اإلجتماعي على النظرة
الخاصة لهؤالء الرجال تجاه بعضهم البعض .ففي الجانب الديني للطوطم ،يمضي
فريزر ،تتجلى ظاهرة تبني رجال العشيرة إلسم الطوطم وإدعاء إنحدار أصولهم منه.
ويقدم هؤالء الرجال محرمات الطوطم بمثابة إنفعاالت وتصرفات نفسية لإلعتقاد بأن
لهم قرابة مباشرة به ومن ثم من الطبيعي أن يتعاملوا معه بإحترام .فإذا كان هذا الطوطم
حيوانا فالقاعدة الجوهرية هي عدم قتله أو أكله .وتنطبق نفس القاعدة على الطوطم
النباتي فيحظر عليهم لمسه أو حتى مجرد النظر إليه .فرجل العشيرة يحترم ويعتني
بالطوطم مقابل حصوله على المساعدة والحماية .فالطوطم يقدم أحيانا معلومات لرجال
العشيرة بواسطة الفأل أو الوحي.

()61

وتقام سلسة من المناسبات عند الوالدة ،البلوغ،

الزواج والوفاة إرضاء للطوطم لتحقيق التماهي معه )62(.أما المظهر اإلجتماعي للطوطم
فيالحظ في أن جميع رجال العشيرة يتعاملون مع بعضهم البعض كاقارب أو كإخوة
واخوات ويتعاقدون ضمنا على حماية بعضهم البعض .كما أن رجال ونساء العشيرة
المنتمين لنفس الطوطم يحرم عليهم الزواج أو ممارسة الجنس مع بعضهم البعض.
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()63

ويرتبط الطوطم عادة باألم بالرغم من إمكانية وراثته بواسطة الحق األبوي وهو بمثابة
تاج ورمز العشيرة.

()64

ومن وظائف الطوطم أنه يتخذ رم از أو شعا ار للعشيرة أو القبيلة -والمملكة في حالة
الحكم )65(.ومن وجهة نظر اإلثنولوجيا التفسيرية فإن الطوطم هو نظام موروث يتكون
من رمز أو أكثر وله مضامين انتجتها تاريخيا األعراف المجتمعية لتستخدم بقداسة
تقترن أحيانا برايات وأعالم البلدان.

()66

فالشعارات الطوطمية المستخدمة في الدروع،

الرايات واألعالم لها وظائف عديدة تشمل مشاعر التضامن المجتمعي ،العزة والفخار،
الهيمنة واإلخضاع ،ولتمييز الجنود أثناء المعارك )67(.ففي نحو عام  1122ق.م .في
الصين فقد كان ألسرة شاو الحاكمة راية بيضاء ترفع في عروة تجرها الخيول وفي
الهند كانت تجرها األفيال )68(.وكان دوركهايم قد عرض وجهة نظره حول طبيعة أعالم
العَل ْم بأنه رمز الهوية
الدول في كتابه "األشكال األولية للحياة الدينية" وفيه وصف َ
الوطنية وهو مستحدث من الشعارات السرية المعروفة عند األنثرووولوجيين بالطوطم.
واعتبر الشارات العسكرية ( )military insigniaطواطما.

()69

أما الوظيفة النفسية للطوطم فتشمل التطير وهو التشاؤم المشتق من الطير .حيث
كان العروي في الجاهلية إذا اراد تنفيذ عمل ما استعمل الطير ،فإذا طار عن يمينه
تيمن به وتفائل ،وإذا طار بيساره تشاءم ورجع عنه.

()70

وأثناء السفر في دارفور إذا

ركبت إم أرة واحدة مع الرجال فإنهم يتطيرون منها فيحملون حج ار ليحميهم من عوارض
وشرور الطريق.

()71

وفي دارسال في تشاد يصلى الداجو وينحرون الذبائح في شهر

يونيو وفيه يقام مهرجانا وعيدا في كل سنة .وذلك بحضور السلطان ونبالء القوم
والفرسان وهم يمتطون خيلهم ويضعون دهنا أمام حفرة في صخرة معينة وينتظرون.
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فإذا خرج النمل –خاصة النمل الضخم  -فسيكون الفأل حسنا ويسعد الجميع ،أما إذا
لم يظهر فإن الفأل سيئ.

()72

ومن وظائفه أيضا ما كان يتفائل به العرب الذين كانوا

يحملون طواطمهم معهم إلى ساحات القتال والمعارك حيث تتجسد في صورة شعارات
على أعالمهم.

()73

وساد إعتقاد قديم بأهمية تسمية األشخاص باسم الطوطم تيمنا به بمعنى أن حامل
اإلسم يستطيع مواجهة المخاطر بواسطة الحماية التي يوفرها الطوطم .فمن يسمى
بالضبع قديما –تقول األسطورة– كانت الضباع تأنس إليه )74(.وكان البدو في الجزيرة
العروية يسمون أبنائهم بأسماء الحيوانات بسبب إعتقادهم وإيمانهم بالسحر واألرواح.

()75

وتبدو وظيفة الطبيعة الطوطمية عندهم في أسماء تشمل قمر ،شمس ،هالل ،بدر،
ونجم؛ وفي دارفور أسماء مثل وادي ،مطر ،عطرون؛ وفي أسماء قبائل عروية قديمة
مثل بنو عبد شمس ،بنو هالل؛ وطواطم حيوانية ألسماء قبائل مثل بنو أسد ،وونو
ضبة؛ وفي دارفور أسماء قبائل مثل التعالبة ،أب درق (ثعبان)ِ ،
القمر (طائر) ،البقارة
والكبابيش.

()76

ومن ناحية أخرى درج الداجو على تسمية ملوكهم وعددا من عشائرهم

بأسماء ترتبط بطواطم حيوانية مثل ِ
"سلِي ِجى" ويعني "الضبع" في لهجة الداجو في غرب
كردفان.

()77

فالسباع والضباع كانت من الحيوانات المقدسة عند قدماء المصريين

واألشانتي في غرب أفريقيا )78(.وعرف السلطان أبوريشة في سلطنة الداجو في دارسال
في تشاد بـلقب "الجاموس األصفر "،بينما عرف الملك حسين في دارفور بلقب "مرفعين"
وهو الضبع أما الملك عبد هللا فيلقب بـ"كامتينى" وهو لقب مشتق من كلمة "تينى" في
لغة الداجو وتعني "بقرة".

()79

ضخم".

()80

ولقب السلطان "جقر" في غرب كردفان يعني "فأر

ِ
ورتَ ِانى" وتعني
ورتِيَن ْانقى" في دارفور فمشتق من كلمة "م ْ
أما اسم عشيرة "م ْ

"الحصان" في لغة الداجو.

()81

وتشير الصور المنقوشة على جبال الداجو بشرق نياال
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إلى أن قوة ملوك الداجو في دارفور كانت دائما معتمدة على الفروسية.

()82

وكانت

طقوس رقصة الكمبال (تعني ِس ْب َر الحصاد) تقام في عدد من قرى جبال كادوقلي

ورتَا".
وتشمل قرية "م ْ

()83

ويعتقد بأن استخدام القرنين في تلك الرقصة بواسطة قبيلة

السبورى في جبال النووة يعد استم ار ار لعبادة اإلله آمون )84(.مع مالحظة أن اسم قبيلة

"لقورى " مشتق من كلمة "الك" وتعني "بالد أو أرض" و"كورى" وهو الجد المؤسس
للقبيلة .وكورى هو من أقدم مكوك الداجو في كردفان كان قد استقر مع عشيرته في
ورتَا"
جبل موْرتَا بجوار مدينة كادوقلي حيث مات حصانه فأطلق على الجبل اسم "م ْ

أي "جبل الحصان"بلهجة الداجو في كادوقلي تكريما له كدأب الكوشيين في تبجيل هذا

الحيوان.

()85

وتنحصر الصور القديمة لنقوش جبال الداجو بشرق نياال في صور

حيوانات مختلفة األشكال بينما جسدت الصور األخرى فرسانا يركبون الخيل ويحملون
السيوف وهم يمثلون جنود مملكة الداجو.

()86

واسم جبل أم كردوس ،موقع األسطورة

المشهورة في دارفور ،يحمل معنى "الخيل العظيمة".

()87

فمن أهمية وظيفة الحماية لدى الطواطم الحيوانية ،قديما وحديثا ،نسبة الجن إلى
الحيوان ،من ذلك القول أن اإلبل الحوشية هي من نسل إبل الجن.
الجن تشبه مساكن السباع.

()89

()88

وأن مساكن

وإن كانت الجن ليست طوطما ،فإنها مرتبطة بها،

ومنها يأتي الخطر وهي تدافع عن الطوطم المعتدى عليه ،وروما لجأ اإلنسان إلى
إسترضاء الجن ،بدال من توسيط الطوطم ،ما دام الجن يشكل قوة الطوطم الضاروة،
ولخشية البدائي من غضب الطوطم تدفعه إلسترضائهما معا )90(.ومن الطواطم العريقة
الثعبان ،وما زالت آثاره بادية في الوشم.

()91

ولفهم العالقة بين وظائف الطوطم ووين

التنظيم اإلجتماعي لشعب الداجو ،فإن المبحث التالي يعرف الداجو.
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شعب الداجو:
الداجو من أقدم شعوب دارفور وهم يشكلون جنسا حاميا متزنجا.

()92

وقد كانوا في

يوم من األيام الجنس المسيطر على البالد وهم من أوائل الشعوب التي عرفت بإقامة
مملكة في المنطقة وحل محلهم التنجور في القرن السادس عشر الميالدي تقريبا.

()93

وهم حكام من شعب متحدث بلغة البرور والذين جلبوا ألول مرة أهم أشكال الحضارة
واإلدارة المنظمة للدولة .وتقدم وثائق األنساب العروية كنعان دائما كجد للبرور )94(.وفي
دارفور عرف الداجو بـ"أبو كنان" أو "أبو كنعان" وهم في األصل ،طبقا لنيووولد ،برور
امتزجوا بقبائل زنجية ومتزنجة جلبت من جهة الجنوب.

()95

ويعتبر جبل مرة مهد الوثنية القديمة في دارفور .فقد جاء حكامها األوائل من الشرق،
وهؤالء الحكام هم الداجو الذين كانوا في حقبة من الحقب العنصر األكثر أهمية ،والذين
سيطروا على مقاليد الحكم في البالد إنطالقا من مركزهم بجبل مرة .وكان أقدم ملوك
الداجو الذي أقام بمنطقة الدبة في السفح الشرقي من الجبل يدعى ك ْسبر .وتذكر
()96
الروايات أنه دفن في هذه المنطقة أكثر من واحد وعشرين ملكا من ملوك الداجو.
ومن أقدم ملوكهم الملك جيتار وكان معاص ار لعهد النبي صالح الذي عاش في جبل
مرة.

()97

ويرجح أن مملكة الداجو التي نشأت في مركزها بالجبل المذكور كانت تشمل

المنطقة من جبل قدير في كردفان شرقا وحتى بحيرة تشاد غروا.

()98

وقد كانت مدينة

ميرى في قمة جبل مرة هي أول عاصمة لهذه المملكة )99(.وفي نحو عام  2500ق.م.
كانت منطقة دارفور الحالية تقع في نطاق القوافل التجارية القادمة من أسوان وأسيوط
في مصر .وقد ارتبط الداجو بالفراعنة حيث كانت األنشطة التجارية تتم بين ما يعرف
بدارفور حاليا ومصر في عهد مملكة الداجو وعرفوا بـ "ناس فرعون".
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()100

ويالحظ أنه من الشائع أن تحتفظ بعض العشائر والقبائل السودانية بطواطمها س ار
حتى بعد إعتناقها لإلسالم.

()101

فالداجو في الوقت الراهن مسلمون ولكن األبحاث

السابقة لم تتعرض من قبل لطبيعة معتقد الطوطمية عندهم ألجل إستكشاف نسق الدين
الذي كان سائدا في فترة الملكية المقدسة التي أنشأوها في منطقة دارفور عبر وجودهم
الممتد إلى ما قبل التاريخ.

()102

وفيم يختص بإسم "الداجو" فقد وردت هذه الكلمة في مضمون اسم مدينة "بيت دجن"
َ

في الشام التي ترجع في األصل إلى اللغة الكنعانية ،فقد كانت تعرف بإسم "بيت
داجون" ،و"داجون" هو "صنم" أو "إله الخصب" عند الكنعانيين .وكان مجسما في
صورة إنسان واسفله سمكة وله معبد بمدينة "بيت دجن" التي عرفت في عهد الرومان
بإسم "كفر داجو ".وذكرها المقدسي في القرن الرابع الهجري بإسم "داجو" ،وهناك قرية
أخرى بنفس هذا اإلسم بمنطقة نابلس )103(.وقد ترددت في مدينة بابل منذ عام 2300
ق.م .وما بعده أسماء آلهة واناس ما من شك أنها من سمات اللغة الكنعانية بما فيها
"حداد"" ،ريمون" و"داجون".

()104

واإلله داجون ،الذي يوازي "زيوس" عند اليونان

و"نبتون" عند الرومان ،عبده الفلسطينيون في غزة واشدود وعبده األموريون وكان إلها
متوارثا منذ عهد السومريين الالساميين في األلفية الثالثة قبل الميالد .وداجون اسم
مشتق من مفردة "داج" ومعناها "حنطة" بإعتباره إله القمح وعرف "بسيد البالد" و"سيد
كنعان ،واألرجح أنها تسمي ه مأخوذة من كلمة "داج" في اللغة السريانية بمعنى سمكة.
وقد أخذه الفينيقيون عن البابليين وكانوا يرسمونه على نقودهم ملتحيا خصالت طويلة
من الشعر ،ممسكا بسمكة ،وينتهي نصف جسمه األسفل على هيئة ذيل سمكة مغطاة
بالنقود .وكان "اإلله داجو" كما يبدو في الميثولوجيا الفينيقية إلها بحريا ،من ناحية
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أخرى روى عنه عالم األساطير "فيلو الدمشقي" أنه كان أول من عرف بخواص الحبوب
الغذائية واختراع المحراث.

()105

وقد وردت كلمة "داج" في متون األهرام في اللغة المصرية القديمة.

()106

ووجدت

أيضا في اللغة القبطية بمعنى "يدع" أو "يترك" ومنها اشتقت كلمة "داجو" وتعني
"لعبة.

()107

ثم دخلت الكلمة المعاجم العروية لتعنى "التاجر في موسم الحج" أو

"المهاجر" أو "المقيم".

()108

وأول من ذكروا اسم اإلله "داجون" مقرونا بشعب الداجو

في دارفور هم براون ،بوديش ،وفريزر كما سنتناول ذلك في مبحث طوطم النار .وقد
وجد هذا اإلسم منتش ار في مناطق تقع شمال وجنوب نهر النيجر.

()109

ويعتقد مؤرخون آخرون أن شعب الداجو ينحدر من مملكة كوش فقد هاجر في
منتصف القرن الرابع الميالدي من منطقة مروى إلى غرب النيل بسبب حملة عيزانا
ملك مملكة أكسوم الحبشية.

()110

وقد كان للكنداكة ،ملكة كوش ،خصيا تم تعميده في

اليهودية على يد القديس فيليب .وكان يطلق على هذا الخصي في إنجيل السريان
"الكوشي"؛ وتاريخيا ،ال يمكن حصر الكوشيين في الجزيرة العروية أو أفريقيا .فأثناء
تدوين الكتاب الثاني من سفر الملوك وأسفار أخبار األيام ،كان الكوشيون ال يزالون
يحتفظون بأجزاء من ممتلكاتهم القديمة في الجزيرة العروية ،وعبر قسم منهم بحر القلزم
(البحر األحمر) بأعداد كبيرة وحازوا على ممتلكات ضخمة في أفريقيا؛ وذلك بعد أن
طردهم اإلسماعيليين وآخرين من الشرق وال تزال آثارهم موجودة في الجزيرة العروية.

()111

فالداجو أشاروا الى ذلك بقولهم أنهم هاجروا في زمن قديم من بالد الحجاز )112(.ووالد
الكوشيين المذكورة في العهد القديم كانت تجاور بالد كنعان من الناحية الجنووية وهي
الحجاز )113(.وقد استدل المؤرخون على وجود كنعانيين حاميين أقاموا في جنوب مصر
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في بالد النووة الحالية في شمال السودان.

()114

والمالحظ أن الكوشيين ووعد إخراجهم

من مصر فقد هاجر بعضهم غروا وأرسلوا مستوطنات إلى العديد من البلدان خاصة
إلى بالد الفينيقيين ،كولشيس بجنووي القوقاز على ساحل البحر األسود ،واليونان،
وومرور الزمن فقد اندمج هؤالء المهاجرين في سكان تلك البلدان وأصبحوا جزء منها؛
ويبدو ذلك في مالمح بعض سحنات الشعوب السمر في تلك البالد إلى اآلن.

()115

وكان قدماء الفينيقيين ،اإلغريق ،والرومان يعدون شعب الداجو من الشعوب األصلية
في إقليم تونس بشمال أفريقيا.

()116

ووهذا الفهم فإن إسم "الداجو" في حد ذاته يرجع ألقدم طوطم مقدس يمكن إقتفاء أثره
تاريخيا من بالد الكنعانيين في الشرق حيث اجلوا منها فقدموا مصر فأخرجوا منها
ليستقروا في سودان وادي النيل.

()117

ومن المهم مالحظة أن صفوة مملكة كوش في

عهد الفرعون بعنخي ( 730ق.م ،).ووالرغم من استقرارهم بجوار شواطئ نهر النيل
آلآلف السنين ،إال أنهم كانوا يعتقدون في عدم طهارة آكلي لحوم األسماك ووالتالي
فهم غير جديرين بدخول معبد آمون .ووال شك فإن هذا التحريم مرتبط باستمرار
الكوشيين في تقديس اإلله داجون المشار إليه سابقا )118(.وظلت مروي حتى القرن
الرابع الميالدي مرك از مهما في الناحية الجنووية من وادي النيل ،ومما ال شك فيه أن
العديد من التأثيرات الثقافية المبكرة انتشرت منها إلى إفريقيا عبر الطريق العظيم العابر
لشرق وغرب القارة الذي تقع فيه دارفور.

()119

وفيم يتعلق بالنظام الملكي ينتخب الداجو ملكهم وراثيا من العشيرة المالكة ،ومن ثم
يؤدي الملك الجديد طقوسا دينية بإستخدام أحجا ار وأشجا ار مقدسة ذات أهمية أيدولوجية؛
وهي طقوس عبور وجدت أيضا عند قبيلة الميدوب في شمال دارفور.
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()120

وقد كان

سالطين الداجو المتأخرين هم "كهنة-ملوك" الذين تتلخص واجباتهم في خدمة اإلله
المعروف بـ"هللا" ولكنه إله ذو شخصية أفريقية كاملة.

()121

والداجو هم من أدخلوا

الملكية المقدسة التي سادت في مصر ووالد كوش .وورزت الملكية المقدسة قبل توحيد
مصر العليا والسفلى في عام  3100ق.م .وتؤسس فكرتها في أن الملك هو ابن اإلله،
وقد انتشرت هذه الفكرة ووجدت عند الشلك في منطقة البحيرات والجوكون في
نيجيريا.

()122

كما أن أضرحة الداجو تشبه نظيراتها عند الشلك وهي تقع تحت الرعاية

المباشرة للملك ،وكبار الكهنة وحكام األقاليم.

()123

وتنظيميا يتكون شعب الداجو في دارفور من تسع وتسعين بطنا ترتبط أسمائها بالجبال
ولكل منها عشائراً وأفخاذاً تسمى "إكو ماسى" أي خشم النار" في لهجة الداجو بغرب
كردفان وتعرف في السودان بـ"خشم البيت ".ويقوم التنظيم اإلجتماعي للداجو على
مفهوم التقسيم العشائري الوظيفي .ولكل عشيرة -خاصة األسرة المالكة -رموزها
وشعاراتها الطوطمية وطقوسها القديمة الموروثة منذ حقب ما قبل التاريخ.

()124

وعند

الداجو بغرب كردفان عشيرة "ت ْوْنْق ِجى" وهم بمثابة بيت الدين والموكلون بالقبلة وإقامة
الشعائر المقدسة.

()125

اإلخت.

()126

وتنتقل ملكية المقتنيات عندهم وراثيا بواسطة األنثى إلى ابن

أما تسلسل وراثة رؤساء العشائر فتنتقل عبر األب بينما يورث الملك من

األب إلى اإلبن أو إلى شقيقه أو أي عضو من أقاروه .ومن ممارسة طقوسهم الدينية
وجد أن سالطينهم كانوا قد اتخذوا صفة مقدسة أو كهنوتية إتسمت بها الملكية
األفريقية.

()127

كما أن هنالك حلقة كاملة من الشعائر التي يجب أن تقام بحضور أفراد

القبيلة مجتمعين :وتعرف هذه الطقوس الطوطمية ،حسب سبينسر وغلين ،بطقوس
التعدية أو العبور.

()128

والحظ ماكنتوش ،مساعد مفوض مدينة نياال (-1926

1930م) ،أن للحجارة المستديرة المنتشرة في ديار الداجو في جنوب دارفور بعض
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األهمية الدينية .ورجح أن تكون ديانتهم كانت قائمة على عبادة أرواح السلف المجسدة
في الحجارة أو األشجار.

()129

سادت عبادة اإلله داجون.

وروما كان أصل تلك الديانة يرجع للكنعانيين حيث

()130

طواطم الداجو:
إن تصور شعب الداجو في دارفور إلنحدارهم من جد واحد هو "أحمد الداج" يؤكد أن
طوطم األب األول (اإلله داجو أو داجون) لم يتغير بينما يصبح إلتزامهم بطوطم الجدة
األم غير ملزم ويمكن تغييره.

()131

فهذا اإلله الذي تسموا بإسمه ،كما سبقت اإلشارة

إليه ،كان عبارة عن صنم عبد في بالد كنعان قبل هجرتهم لمصر المعروفة بتماثيلها
الفرعونية المتعددة .ولما هاجروا مجددا من مصر إلى سودان وادي النيل الحالي فقد
كانت أشهر طواطمهم قد تجسدت في اإلله آمون رع .والدليل على ذلك أنه كان للداجو،
حسب نعوم شقير ،صنما يعبدونه س ار يسمونه "كا-نقرا )132(".وكلمة "كانقرا" مشتقة من
َق ْانَق ِرى :وتعني سنبلة وتجمع علىَ :ق ْانَق ِركى ،ومن ثم فإن "كانقرا" هو إله الزراعة

والحصاد في لغة الداجو وهو صنم اإلله داجون.

()133

وفي إطار اإلثنوغرافية المقارنة

نجد أن النسر كان شعا ار طوطميا لبالد فارس وروما اإلمبريالية؛ وكان الثور والقط
شعار مصر القديمة()134؛ وكانت البومة شعا ار الثينا ومثل التنين شعا ار قوميا لكل من
ا
الصين واليابان منذ حقب تاريخية قديمة )135(.وهناك طواطم أخرى كثيرة مرتبطة بأوسام
الماشية عند شعب الداجو وهي بحاجة لمزيد من الدراسة والتقصي ومن أكثرها تفردا
وسم عشيرة ك ْندنقا في جنوب دارفور ولهم وسم العنكبوت .وعند الداجو في غرب

كردفان ط ذبح الثور إلسترداد النحاس المفقود وهو طبل ضخم يمثل رمز الحكم.

()136

ومن عاداتهم الطوطمية غير المرتبطة بطوطم الحيوان عند تنصيب السالطين في
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غرب كردفان أن الليتيقى-منصب إداري رفيع -يأخذ السلطان من يده ويقدمه لرفقائه
اآلخرين والذين يلفون رأسه بعمامة ويضعون حول معصمه سوا ار من حبل (يسمى
دملج في دارفور) كشعار رسمي للملك ال يتم نزعه بأي حال من األحوال.

()137

وهذه

العادة عبارة عن طقس ملكي وجد عند الكونا والورو وهما من قبائل الجوكون في
نيجيريا.

()138

طوطم آمون :
يعتقد أن الديانة المصرية المعروفة باسم حامون أو آمون كانت إختراعا من حام بن
نوح الذي عرف أيضا باسم "جووتر آمون".

()139

وقد سكن مصر مع أبنائه ويعتقد أنه

أول من أدخل السحر وعبادة األوثان في البالد ورمز له بالشمس وجسد في شكل
الكبش.

()140

"خونس".

وداللة اسم آمون تعني "الخفي"()141؛ وهو زوج اإللهه "موت" ووالد

()142

وقد تشكلت صورته للنحات المروي في صورتين متباينتين تجسدتا مرة

في هيئة كبش وأخرى في هيئة رجل ملتح وعلى رأسه ريشتين.

()143

وذكر البعض أن

اسم آمون في اللغة المصرية القديمة هو "آمن" وليس "آمون" ألن اللغة الهيروغليفية
كانت تستعمل الحروف الساكنة .كما أن كلمة "آمين" التي يرددها المؤمنون بالديانات
اإلبراهيمية ليست عروية األصل وهي تعني (اللهم استجب) .وكان موسى بن عمران،
قبل تكليفه بالنبوة ،قد تزوج األميرة الكوشية ثارويس من مروي وكان يتعبد في معبد
آمون ولذلك فإن كلمة "آمين" استخدمت في اليهودية أوال ثم المسيحية وذلك قبل ظهور
اإلسالم بقرون.

()144

وقد نسب المؤرخون أصل كلمة "آمين" للغات حقب ما قبل

األسرات في مملكة مروي.

()145

ففي مصر كان طوطم الكبش يرمز للحماية ووالمثل

كانت معابد مروي ،النقعة وسووا تحرسها الكباش المنتصبة أمام بواباتها.
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()146

وكانت

ظاهرة تأليه آمون في معبد البركل تمثل دليال على التواصل الثقافي بين مصر
والسودان ،وقد إتجه تأثير هذا المعبود جهة الشمال والغرب إلى األمازيق وإلى الليبيين
كما ظهر عند قبيلة الماندنقو في مالي ،غينيا وساحل العاج كإله للزوابع والرعد .وتؤمن
قبيلة اليورووا في نيجيريا باإلله "شيانجو" وله رأس كبش.

()147

فقد جلبت عبادة آمون

لتلك البالد بواسطة مهاجرين من وادي النيل يدعون الزغاوة بيرى (كووى) وهم في
األصل فرع من الداجو.

()148

ولشعب الجوكون ،الذين هاجروا من كردفان نحو عام

900م ويرجعون بأصولهم للداجو ،إلها يدعى "أما" وهو مشتق من إله الشمس
آمون.

()149

وقد جاءت عادة تقديس فراعنة وادي النيل ألنفسهم باتخاذهم صفة اآللهة

وابناء "آمون" وكبار الكهنة فأضافوا اسمه إلى أسمائهم مثل "توت-عنخ-آمن".

()150

وكان ملوك الداجو بالمثل يحملون اسم "آمن" مثل الملك "آمن بن فام" في جبل مرة
وآخر ملوكهم "عمر بن آمن المعروف بـ"كاسيفوروك" صاحب أسطورة التيتل التراجيدية
المشهورة في جبل أم كردوس السابق ذكرها وقد مات في الحادثة في إطار فرضية
القتل الطقسي.

()151

ومن داللة اسم مدينة شندي -تعني "الكبش" في لغة الداجو -تلك المدينة التي تقع
على نهر النيل في السودان فهي تشير إلستخدام الكبش (رمز آمون) كطوطم للحماية،
أي تعويذة ضد الشر والتي لها مفعول السحر في اإلنتشار واإلستدامة في معتقد عبادة
أرواح السلف عند الشعوب القديمة.
فيها بإله الشمس "وكبش مروي".

()152

فبالد آمون األصلية هي مروي حيث عرف

()153

طوطم الغراب :
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اتخذت الشعوب القديمة صور وطواطم الطيور كالصقر ،الغراب والنسر وغيرها كرموز
وشعارات توضع في الرايات واألعالم الحروية ليتميزوا بها عن غيرهم في المعارك.

()154

وقد امتد هذا التمييز ليشمل الماشية لذا نجد أن لعشائر الداجو في جنوب دارفور أوسام

ماشية طوطمية متوارثة عند كل من تنجقرِكى ،بحارِكى ،المسبعات ،كرك ِكىِ ،د ِ
يينِنْقى،
َْ
ْ ْ
ِ
ِ
وو َالكو ار بشرق دارفور
دوَقان ْنقى ،ت ْمبوِقى ،باإلضافة إلى عشيرة ْآرتولوْنقى في منطقة د ْ

ولهم جميعا وسم الغراب مقترنا برمز آخر بينما تتفرد عشيرة ت َم ْن ِجى في جنوب دارفور
بوسم (رجل الغراب) الرئيسي .ويشترك مع تلك العشائر في وسم رجل الغراب عشيرة
ِ
وزَو َالت عند البرقد في
أوالد د ِقيل لدى الزغاوة بشمال دارفور وعشائر أزو ِكى ،تَ ْندو ِكى َ

شرق دارفور ،وعشيرتي أم َك َد ِاريك (تعني خنازير برية في جبال النووة) وصقوري

(منسوب إلى الصقر) عند التنجور في وسط وشمال دارفور.

()155

ووما أن الجزء يعبر

عن الكل ،والجزء هنا هو "رجل الغراب" ،فالكل هو الغراب نفسه ( )156وروما ورثت تلك
العشائر أجزائه من عشيرة كبرى قديمة اتخذت من الغراب رم از طوطميا لها .ومن ثم
فقد تكون عشيرتي صقورى عند التنجور ،وأوالد دقيل عند الزغاوة ينتمون في األصل
للداجو ،أما قبيلة البرقد فيعتقد أنها كانت بطنا من بطون الداجو وانفصلت عنها
الحقا.

()157

وكانت األسرة األولى ( 2686-3100ق.م ).في مصر العليا والسفلى قد

اتخذت من الصقر حورس شعا ار طوطميا لها ليجسد حكم الفرعون المقدس )158(.فرمز
الغراب أو الصقر َ -سالِى بلغة الداجو -كان يستخدمه فراعنة مصر ليرمز لإلله
"حورس" حيث بنى القائد الفرعوني "سبدحور" معبدا له في بوهين ليدخل السرور به
على حاكم كوش.

()159

طوطم التيتل:
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يعتبر ظبي التيتل ،بجانب التمساح ،هما رمزي اإلله الفرعوني سيت (.)Set

()160

وهو من أشهر الرموز الطوطمية عند الداجو في السودان عامة وفي منطقة غرب
النيل على وجه الخصوص وذلك ألنه ارتبط بإسطورة انهيار مملكة الداجو في دارفور.
وكان جبل أم كردوس هو أحد جبال الداجو بجنوب دارفور وعرف تقليديا بأنه مكان
إقامة آخر ملوك الداجو قبل إمتطائه التيتل إلى دارسال في تشاد )161(.وتذكر األسطورة
أن الملك كاسيفوروك لم يقنع بركوب الدواب التي ركبها قبله المساكين من عامة شعبه
فامتطى التيل الذي أودى به إلى الهالك وانتهى به المطاف في مسيرة تراجيدية طويلة
من دارفور شرقا إلى تشاد غروا )162(.ولشعب الجوكون في نيجيريا رواية مشابهة ألحد
ملوكهم الذي امتطى حيوان التيتل ووالتالي فهي تبرر هجرتهم غروا من دارفور.

()163

طوطم النار:
ورد ذكر طقس النار عند شعب الداجو عندما قاد صاحب الجبل ،وهو لقب ممثل
مملكة المقرة في النووة السفلى ،جيشا لغزو مملكة الداجو في غرب النيل كما أشار
إلى ذلك اإلدريسي .فقد دمر هذا القائد مدينة سمنا عاصمة التاجويين (الداجو) الذين
كانوا مجوسا-عبدة النار -وكانت بالدهم تجاور بالد النووة فأحرقها ودمرها في عام
1150م.

()164

وذكر فريزر أن من طقوس إرضاء اإلله داجون عند تنصيب ملوك

الداجو في دارفور هي إشعال النار المقدسة التي تظل متقدة طيلة حياة الملك
الجديد.

()165

وقد أشار براون الذي زار دارفور في عام 1794م إلى أن الداجو كانوا يمارسون،
عند تنصيب ملكهم الجديد ،عادة إشعال النار التي تظل حية حتى مماته )166(.وطقس
النار عند الداجو في غرب كردفان كان يقام في مناسبات مهمة بعينها بما فيها تنصيب
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الملك الجديد ،تدشين حمالت الصيد ،اإلحتفاء السنوي بعيدي شهري الحصاد والشاة،
وألداء القسم فتوقد النار في مكان بالقرب من (راكووة) وهي مظلة السلطان .ويوقد
النار أحد عبيد السلطان يدعى "ليدى ماسى" أي "سيد النار" بلهجة الداجو في غرب
كردفان وتظل متقدة حتى إنقضاء أجل المناسبات المذكورة )167(".ومن إرث طقس النار
وجدت نضيرة المك ناصر في منطقة قدير بالجبال الشرقية في جنوب كردفان وهي
عبارة عن شعلة نارية ترفع من قمة جبل إلى آخر لتحذير األهالي ،الجنود والملك
بقدوم العدو؛ أما في دارفور فكانت توقد بدهن نخاع العظام )168(.وتعرف عشيرة ماسى
في جنوب دارفور بأنهم كهنة أو (أهل عوائد) طقس النار .وتذهب المصادر إلى أن
عادة إيقاد النار المقدسة عند تنصيب ملوك الداجو ارتبطت بمعتقد "عبادة الشمس"
إرضاء لإلله رع".

()169

وقد زار احد الرحالة سلطنة وداي في شرق تشاد في الروع

األول من القرن التاسع عشر الميالدي وتحدث عن معالمها ،توابيتها الحجرية وآثار
ممارسة معتقد عبادة الشمس الذي اكتشفه بالقرب من العاصمة وا ار .واعتبر ذلك
المعتقد إمتدادا للديانة الفرعونية القديمة.

()170

ووجدت أعراف وتقاليد النار المقدسة في

مراسم تنصيب ملوك أثيوويا كما وجد أن جماعة المانيانا القاطنين بجنوب غامبيا
والسنغال كانوا يعبدون النار.

()171

وعند تنصيب ملك الفونج في سنار فقد كان يشارك

في إحتفال سنوي لعادة إشعال النار.

()172

طوطم األرواح:
تعتبر قبيلة السبورى عند الداجو في جنوب كردفان هم حراس التقاليد القبلية ويمتلكون
ضريحا لإلله األعلى عندهم ويدعى "باليقا" ،وهو الكاهن المتوارث ،وهو الذي يعطي
اإلشارة ببداية طقس "الكمبال )173(".ونسبة لإلعتقاد السائد عند المجتمعات بحلول أرواح
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البشر في أجساد الموتى ،األشياء والحيوانات؛

()174

فقد كان الداجو في غرب كردفان

يخشون من دفن سالطينهم إذا ماتوا في الجبال بالقرب من مساكنهم مخافة عودة شبح
أرواحهم ليعطي السلطان الجديد تعليمات للحكم بأسلوب قمعي.

()175

وكلمة "توقونى"

تعني "كجور" أي"كاهن" وهو مسؤول من تشييد "ِب ِر ِارى" -تعني" :أضرحة" بلهجة
الداجو -لإلله األعلى عند الداجو "كا-لقى" وهو "هللا ".وتتكون تلك األضرحة من
نماذج صغيرة ألكواخ من األعشاب يبلغ إرتفاعها نحو متر ويزين أعالها ببيض النعام
ووظيفتها خدمة طقس اإلستمطار ( )rainmakingوأداء قسم التنصيب بعد ذبح شاة
أمام الضريح بواسطة السلطان وتقدم رقصات طقسية من قبل الشباب والشابات.

()176

ووجد طقس اإلستمطار المرتبط بمعتقد أرواح السلف باسم توم بامى وأم شليل وهما
من أرواح السلف عند الداجو في جنوب دارفور .وقد أورد بالمر ( )Palmerأن الداجو
والزغاوة كانوا يمارسون "طقس القداس" داخل كهف يستخدم كمعبد يسمى "كرْوك ِ
وري"

في جبل توار بواسطة كاهنه تدعى "بادا" في لغة الزغاوة ومهمتها إستحضار الشياطين
لحل مشكالت الناس في شمال غرب دارفور .وأضاف أنه وعلى مدار الطريق الذي
سلكته قبائل الداجو من الشرق وحتى منطقة بحيرة تشاد غروا فقد تركوا أث ار للجبل
المقدس (البركل) مثل األثر الذي وجد في مدينة بادا في إقليمي الماندا ار والقونقوال في
الكاميرون ،أو ذلك الذي وجد في مدينة بيما في إقليم قومبي وهما من أقدم مراكز
شعب الجوكون في نيجيريا )177(.ومن الطقوس القديمة التي كان يتبعها ملوك الداجو
في مدينة وا ار-عاصمة وداي قبل أبشة في تشاد -عند تنصيبهم ،أن الملك كان يقضي
سبعة أيام على جبل ثريا ،حيث تقدم قرابين لعدد كبير من الجمال ،الماشية واألغنام
تخليدا لذكرى أجدادهم األوائل .وكانت تلك التقاليد متبعة عند تنصيب ملك الزغاوة
كووى في شمال غرب دارفور أيضا بحيث يجهز الجمل عند تنصيب الملك ويقتاد إلى
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تلة مرتفعة وينحر ويخوض الملك بقدميه في دمه ،ثم يستلقي على سرير (عنقريب)
ويصب عليه الماء ثم يرتدي مالبس جديدة.

()178

ووجدت مقابر خمسة من ملوك الداجو الذين حكموا في جبل مرة في أعلى قمة يبلغ
إرتفاعها أكثر من  10,000قدما فوق سطح البحر وأسفلها فوهة بركانية شكلت بحيرتي
ضريبة .وهذا بالنقيض لإلدعاء القائل بأن هذه القبور كانت ألبناء اإلسكندر األكبر
ذي القرنين وكلبهم كما أشار إلى ذلك بعض الرواة القاطنين في المنطقة.

()179

أما

المقابر التي وجدت في منطقة دووو في الطرف الشمالي الشرقي لجبل مرة ومجموعة
القبور الموجودة في قمة الطرف الجنووي فهي قبور قدماء الملوك-اآللهة عند
الداجو.

()180

وكان حاكم الروع الشمالي التابع لملوك الداجو األوائل في دارفور يدعى

"توكوناوي" وهو شكل معرب من كلمة "تويقنجى" في لغة الداجو وتعني صورة من
صور ألقاب التبجيل "للسحرة أو الكهنة"؛ على سبيل المثال هؤالء الذين يتحكمون في
حركة سير الجراد (يعرف واحدهم في دارفور بالدمبارى) أو هؤالء الذين يمارسون
طقوسا ترجع لحقب ما قبل التاريخ .وهو لقب أقرب إلى اسم عشيرة "تونقوينجى" أو
"توقوينجى" وهم قسم من الداجو كانت توكل إليهم مهمة اإلحتفاء بالتقاليد القديمة عند
تنصيب سالطين الداجو بشرق تشاد.

()181

وكان للداجو في تشاد ،حسب ناختيقال وسليجمان ،كوخا خاصا بإلههم توضع فيه
خمرة (مريسة) بواسطة الكاهن ،ولهم شجرة مقدسة تسكب فيها المريسة كما لهم حجر
مقدس.

()182

ونفس هذه الطقوس وونفس المكونات وجدت عند قبيلة الشلك )183(.ولذلك

تشير المصادر إلى أن الداجو أو أحد القبائل التابعة لهم والذين هاجروا من وادي النيل
عبر كردفان حاملين معهم عادة الملكية المقدسة ووصلوا حتى بحر الغزال هم الذين
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ترجع إليهم أصول جماعة "نياكانج" رث الشلك )184(.وللداجو طبقة من الكاهنات الالتي
يعرفن بـ"تاباهكى" مفردها "تاباهى" وظيفتهن مداواة األمراض بواسطة طقوس روحية
تتمثل في رج الذرة داخل يقطينة برية (قرعة جافة) .فديانة الداجو في منطقة غرب
كردفان كانت تؤسس على المطر وعلى معتقدات مرتبطة بفالحة التروة ولهم عيد شهر
الحصاد "بورووقى" وعيد شهر الشاة "أولونى" بلهجة الداجو وفيه توقد النار بواسطة
السلطان وكبير الكهنة في طقس يقام تحت شجرة صحباية (التبوال األفريقية)
( )anogenissus leiocarpusبحيث تصب المريسة والماء في أضرحة كالقى.

()185

الخاتمة:
إن ما يجعل معتقد الطوطمية مستم ار حتى عصر ما بعد اإلنسانية
( )posthumanismهو طبيعة وظيفتها النفسية الخفية المرتبطة بضعف تركيبة العقل
البشري القائم على السلوك المادي والغيبي الموروث في آن واحد معا )186(.لذا يستنتج
من هذه الدراسة -التي تضحد فرضية إختفاء ديانة الداجو القديمة كلية -أن لطوطمية
شعب الداجو تأثيرات فولكلورية قوية على العادات ونظم الحكم في إفريقيا كما سبق
وصف ذلك في مبحثي وظائف الطوطم وطواطم الداجو .فمن العادات التي انتشرت
بواسطتها تشمل طقوس اإلستمطار ،تقديس النار وعبادة اإلله آمون واستخدامها
كمعتقدات دينية .فمن كان يمتلك ناصية تكنولوجيا النار في حقب ما قبل التاريخ فقد
امتلك مهارة صناعة الحديد الذي انتشر من مروي .أما تأثيراتها في نظم الحكم والجندية
فقد استخدمت الطواطم كرموز وشعارات في العمالت ،األختام ،الرايات الحروية ،أعالم
البلدان وفي مراسم تنصيب الملوك .فالراية الحروية لها سمات ملكية ترتبط بسلطة
الملك نفسه ومن ثم فهي تعامل بقدسي ة واحترام .وكان حامل الراية هو أول من يبتدر
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 وتقام لألعالم.الهجوم في المعركة الحروية وسقوطها يعبر عن إرتباك الجند أو هزيمته
 وقد مثلت.والرايات طقوس السلطة المقدسة كالحداد ودونها تقدم التضحيات باألرواح
 تجميع وتنظيم الجنود قبل،الرايات قبل ظهور أجهزة اإلعالم الحديثة أدوات لإلتصال
 وقد استخدم جنود مملكة. كما استخدمت في ترسيم الحدود السياسية.وأثناء المعارك
 وروما شكلت الشارات.الداجو النار والدخان (النضيرة) ضمن أسلحة اإلشارة الحروية
 خاصة وأن نظم.واألوسمة التي تزين أكتاف ووزات الجنود إمتدادا لعقائدهم الطوطمية

esprit de ( الجندية تحتوي أنشطة طقسية ترتبط بالمانا ومهمتها رفع الروح المعنوية
 توصي الدراسة بالبحث في أنماط الشعارات والرموز، وفي خاتمة المطاف.)corps
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