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 االستهالل
 

أآل إمنا قلى وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه صلىفإذا جآءهتم احلسنة قالو لنا هذه

 (010األعراف:يعلمون. )طئرهم عند هللا ولكن أكثرهم ال 

“Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: ‘Itu 

adalah karena (usaha) kami’. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka 

lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. 

Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan 

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (Al-A’raaf:131) 
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 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
أن يرمحهما  والدي احملرتمني احملبوبني مجيل سوهرمان ونسوايت ننجسيه عسى هللا  .0

 كما ربياين صغريا وحفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واألخرة.

أخاين الصغريين احملبوبني عن هللا إهلام أكرب وعن هللا ينوار أدي براانات عسى هللا  .0
 أن جيزيهما أعماهلما.
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

ألوىل  والنهار أايترض واختالف الليل واأل احلمد هلل الذي خلق السموات
الصالة والسالم على أفصح من نطق  .األلباب، والذي عّلم ابلقلم عّلم اإلنسان مامل يعلم

ابللسان العريب املبني، ومن أويت جوامع الكلم، سيدان وموالان حممد صلى هللا عليه وسّلم 
 ىل النور. لذي محل ثقافة الناس من الظلمات إا

استعمال الطلسم حلفظ شيئ "قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت العنوان 
كتاب منبع أصول احلكمة أليب عباس أمحد بن علي البوين   يفما لدى اجملتمع املادوري 

". ولذا ما أفرح الباحثة يف هذه املناسبة إال أن تعرب ما على النظرية البنيوية لليفي سرتوس
وسعادهتا. استنادا إىل ذلك تريد الباحثة أن تقدم الشكر خطر يف ذهنها من فرحتها 
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وأن يسدد اخلطى أخريا، جزاهم هللا أحسن اجلزاء. وأسأل هللا أن يشملنا بتوفيقه و 

الباحثة من القارئني إصالح ما يف هذا البحث اجلامعي من  ترجوو على طريق الرشاد. 
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 امللخص
 

  يفاستعمال الطلسم حلفظ شيئ ما لدى اجملتمع املادوري م. 0300هرمندا، عن هللا فرباييت. 
كتاب منبع أصول احلكمة أليب عباس أمحد بن علي البوين على النظرية البنيوية لليفي 

إبراهيم  . البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالكسرتوس
 اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتت إشراف األستاذ عبد املنتقم األنصاري املاجستري.

 
 ، البنيوية لليفي سرتوسحلفط شيء ما، احملتمع املادوريالكلمة الرئيسية: الطلسم 

 
املوروث. وتبدو يؤمنون بعادات  ال يزال تمعهايف جاوا الشرقية. وكان جم مادورا هي جزيرة

  اجملتمع املادوري املعتمدة على الكون، سلوكهم وأفكارهمحياة يخ إن هذه احلالة تسببها عند التار 
 هبم. لبيئة الطبيعية احمليطةابكانت متحدة 

 ي استعمالسطورة هابلغيب أو األ النشاطات عند اجملتمع املادوري املتعلقةحد ومن أ

ابة أو ترتيب احلرف وضعت يف وسيلة كت والطلسم هو. اآلنحىت حتافظ عليها اجملتمع الطلسم اليت 
 .للحفاظ على شيء ما أو مكان خاص

النظرية  لىع كرتاث جيب حفظه اجملتمع  طلسمالالبنية يف ثقافة  أن جيدحياول وهذا البحث 
مع فيه الباحثة البياانت عرب مرحلتني، مها وهذا البحث حبث كيفي جت. وسالبنوية لليفي سرت 

كمستخدمي الطلسم، بل املباشرة مع الشيوخ   خدام الطلسم واملقابلةاملباشرة  إىل استاملالحظة 
 .ابلتفصيل عن الطلسم تعرف الباحثة منهم البياانت

. مفهوم 0هو:  حلفظ شيئ ماالطلسم لليفي سرتوس يف لتحليل البنيوية اب البحث ونتيجة
توى املعتقد وهي املس ،يف اجملتمع املادوري ينقسم إىل ثالثة مستوايت ثقافية حلفظ شيئ ماالطلسم 

. وعند النظرية البنيوية لليفي سرتوس أن 0البيئة االجتماعية. عن املستوى و املستوى األخالقي و 
أبن البشر  اهمعنو ، مجيع األفعال وردود األفعالهيكل أو مفهوم على  هااملستوايت الثالثة يتم تشكيل

 otang nyabâ" حياة اجملتمع املادوريفهوم يناسب مباملفهوم  سينال األجر على حسب عمله. وهذا

ébâles nyabâ" .أي النفس ابلنفس   
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Abstract 

 

Hermanda, Anilla Febriaty. 2018. The use of Rajah Guard in Manba Ushul Al 

Hikmah book on Madura Society through Structuralism Perspective of Levi 

Strauss. Thesis. Department of Arabic Language and Literature, Faculty of 

Humanities, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: 

Abdul Muntaqim Al Anshory, M.Pd. 

 

Madura is an island in East Java Indonesia with people who still believe in 

customs and cultures of ancestors  in nature of supernatural. This is due to the 

history of the past days that the life of the Madures is very dependent on nature, 

thus their behavior and thoughts have been very united with the natural 

surroundings. 

One activity of the Madurese community about the occult or more often 

called myth is the use of rajah which is still preserved to this day. Where rajah is a 

writing or arrangement of letters placed in a medium or a place to keep something.  

Based on this, this research tries to find the structure in rajah culture by 

using the perspective of Levi Strauss structuralism which has always been known 

only to a hereditary heritage that must be preserved. This research is a qualitative 

research in which the researcher collected data through two stages, namely 

observation for direct observation of the use of rajah and direct interviews to the 

elders who not only as a rajah user but also know in detail about the rajah.  

The results of this study conclude that based on the analysis of Levi 

Strauss structuralism in this rajah guard are: 1. The concept of guard rajah on 

Madurese society is divided into three levels of culture, namely trust, ethics, and 

social environment. 2. Based on the theory of Levi Strauss, from the third level it 

is formed a structure or concept of reaction action which means that the treatment 

of a person will be rewarded according to the treatment of the person. The concept 

is also in harmony with the concept of life of the Madurese "otang nyabâ èbâles 

nyabâ" which means the debt of life reciprocated with the soul. 

 

Key Words: Rajah Guard, Madurese Society Structuralism Levi Strauss 
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Abstrak  

 

Hermanda, Anilla Febriaty. 2018. Penggunaan Rajah Penjagaan dalam kitab 

Manba Ushul Al Hikmah pada Masyarakat Madura berdasarkan Perspektif 

Strukturalisme Levi Strauss. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Abdul Muntaqim Al Anshory, M.Pd. 

 

Madura merupakan sebuah pulau di Jawa Timur Indonesia dengan 

masyarakat yang masih mempercayai adat dan istiadat nenek moyang yang 

bersifat gaib. Hal ini disebabkan karena sejarah zaman dulu menyatakan bahwa 

kehidupan masyarakat Madura sangat tergantung pada alam, sehingga perilaku 

dan pemikirannya sudah sangat menyatu dengan alam sekitarnya.  

Salah satu aktivitas masyarakat Madura tentang hal gaib atau lebih sering 

disebut mitos adalah penggunaan rajah yang masih dilestarikan hingga saat ini. 

Rajah merupakan sebuah tulisan atau susunan huruf yang diletakkan di sebuah 

media atau tempat untuk menjaga sesuatu.  

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk mencari struktur 

dalam budaya rajah dengan menggunakan perspektif strukturalisme Levi Strauss 

yang sejak dulu hanya diketahui sebuah warisan turun temurun yang harus 

dilestarikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana peneliti 

mengumpulkan data melalui dua tahap, yaitu observasi untuk pengamatan 

langsung terhadap penggunaan rajah dan wawancara langsung kepada para 

sesepuh yang tidak hanya sebagai pengguna rajah namun juga mengetahui secara 

mendetail tentang rajah tersebut.  

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis 

strukturalisme Levi Strauss pada rajah penjagaan ini adalah: 1. Konsep rajah 

penjagaan pada masyarakat Madura terbagi atas tiga tataran budaya, yaitu 

kepercayaan, etika, dan lingkungan sosial. 2. Berdasarkan teori Levi Strauss, dari 

ketiga tataran tersebut terbentuklah suatu struktur atau konsep aksi reaksi yang 

berarti bahwa perlakuan dari seseorang akan dibalas sama sesuai dengan 

perlakuan orang tersebut. Konsep itu juga selaras dengan konsep hidup 

masyarakat Madura “otang nyabâ èbâles nyabâ” yang berarti hutang nyawa 

dibalas dengan nyawa. 

 

Kata Kunci: Rajah Penjagaan, Masyarakat Madura Strukturalisme Levi Strauss 
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث  .أ

 للحفاظ على شيء ما. حرزك  ها شخصستخدمرمز يهو كتابة أو  طلسم
 طلسم(. 0001رتتيب سحري )غاسك، للدعاء ب ه هياستخدامفوائد  ىحدإ ومن

من  أو شيءشخص وضعت يف مكان لتجنب  ةكتاب  شكال أوميكن أن يكون 
كون مجلة معينة تقرأ على كوب من املاء أو يميكن أيضا أن  طلسم. املكروهة األمور
 غريه.

 تمعال يزال بعض اجمل، اهلائلالتكنولوجيا العصر احلديث بتقدم يف و 
إىل  تنتقليع األنشطة اليت إىل مج ونظرامثال.  كاملادوري يستخدمون الطلسم،

فرتة  املستخدمة منذعلى العادات  يعتنون وحيافظون مازال املادورياألشياء احلديثة، 
 طويلة.

. على يةسلفالطالب ابملعاهد اإلسالمية الهو  طلسممستخدمي هذا ومن 
 استحوذ الطالب. للمنع عن تلف الكتب "بكيكج"لفظ  ، استخدامسبيل املثال
كيفية احلفاظ على الكتب   عن إليهم شفهيايهدي الذي  هممن معلمتلك العبارة 

أغلبهم يضعون  يالسلف املعهد . وابإلضافة إىل ذلك، فإن املعلمني يفكالسيكيةال
استفدوه من مشاخيهم لدى ما يلقون ، حبيث أيديهم على أسناد وثيقة ومرتبطة

 الطالب واضحا وجليا.  

 هم مألوفون جدا. يف تفاصيل الطبيعة منذ القدمي اجملتمع املادورييتعمق 
وذلك يؤدي إىل بروز العقيدة  ،االعتماد على الطبيعة والبيئةحىت يتولد منها  أبحواهلا
 (.10 ، صفحة0337)الرفاعي،  األرواحية



0 

 

األحياء واملوتى، بسبب ثقتهم بني  متينةأن هناك عالقة  جمتمع املادوري عتقدا
وجيري هذا االعتقاد يف جمتمع جاوى غالبا، وهو العقيدة  .الوثيقة ابلطبيعة والبيئة

، اجملتمع املادورياألرواحية اليت تسمى بـ "كجاوين". وجيري أيضا هذا االعتقاد يف 
هم يعتقدون بوجود األرواح يف العامل. لكن بعد ممر الدهور واألايم، احنطت عقيدهتم 

 (. 10 صفحة ،0337تدرجييا وحتل مكاهنا عقيدة دينية مرتبة )رفاعي، 

اخلارقة للعادة. من من تلك العقيدة، هناك بعض اخلرافات تعترب ابألساطري 
على  حفاظاليت ما زالت مستمرة حىت اآلن هي استخدام طلسم لل إحدى األساطري

الكتب الكالسيكية. اعتمادا على بعض املراجع املوثوقة، كانت استبانة بديعة اليت 
ة الفارسية الذي يتكون من عدة األشكال. وهو تقول أبن طلسم يصدر من اللغ

حفاظ على  ال عجب إذا استعمله اجملتمع للمبعىن امللك من جنس احلشرات. إذن، 
 (.0300كتبهم  )شعبان، 

، أن معظمهم خاصة الطالب يف املعاهد اجملتمع املادورينعود إىل املبحث يف 
م أضيع يف الكتب السلفية يعتقدون بوجود طلسم ويؤمنون حبقه ال سيما طلس

الكالسيكية. وهم يوقنون ابلطلسم املكتوب على تركيب "بكيكيج" يبعد كتبهم عن 
هجوم النمل األبيض. كما عرفنا، أن الكتب والقراطيس، ميكن أن أيكلها منل 

 (.0307أبيض، حىت يف األعوام اآلتية سوف تفسد وتركد )ابدماوو، 

ن طلسم يصدر من اللغة السراينية إذا نظران إىل التاريخ، وجدان كتابة يف أ
بشكل "كبيكج". وهو اسم الشجرة اليت ختشى إليها احلشرات. لذلك، استخدمت 

 ، يف طاهر(.0337تلك الكلمة لطرد احلشرات )مجال، 

 األحرف هذه. فورا نتمناه مبا وفقا تكن مل اهلجائيه احلروف من املكون الطلسم
 بعض الطالسم أنواع. مكني كنمط استخدامها ميكن خاص تركيب هلا اهلجائيه
. البوين علي بن أمحد عباس أيب أتليف ،"احلكمة أصول منبع" كتاب يف يوجد منها
. الطلسم منها احلكمة، أصول حول املهمة السور أربع على حيتوي الكتاب هذا
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 وظيفة حول يكون فقط بياهنا لكن الطالسم، من عدة الكتاب هذا يف وذكرت
اجملتمع  إمياان تكون حىت اهلجائيه احلروف تركيب يف األسرار ما مث،. نفسه الطلسم
 ؟كالسيكيةال كتبهم على حفاظلل املادوري

 اجملتمع املادوري يف كالسيكيةال الكتب على حفاظلل الطلسم استعمال ظاهرة
 وتكون الثقافة من قطعة اللغة ألن. لليفي سرتوس البنيوية ابلنظرية وتوافق تناسب
 كما هذا. الطلسم وهكذا الثقافة، بدون موجودة تكون لن اللغة. للمجتمع معيارا
 . اجملتمع سلوك على للسيطرة الطلسم استخدام جرى

 موضوع يف تركز اليت اللغوية النظرية تطوير هي لليفي سرتوس البنيوية نظرية
. وغريها وهيكلها، جوانبها، حيث من اللغة نفس هي الثقافة أبن يقول وهو. الثقافة

 املعىن لكن لغته، يف املعىن حول الطلسم استخدام يف يبحث ال البحث، هذا يف
 أن يستطيع الطلسم أن ابالعتقاد يتمسكون زالوا ما الذين اجملتمع املادوري يف الثقايف
 يستخدم إذ موجودا سيكون املستخدم عليه متىن ما وكل املرادة، األشياء على حيافظ
 . الطلسم

 استخدام ثقافة حول املعاين يف الباحث سيبحث املطروح، البيان إىل استنادا
 .لليفي سرتوس البنيوية النظرية خالل اجملتمع املادوري يف الطلسم

 

 أسئلة البحث   .ب

 ة البحث السابقة، فتقدم الباحثة سؤالني، مها: يقد ذكر يف خلفكما 
من كتاب منبع أصول احلكمة يف  عمالهواست حلفظ شيء ما طلسمال مفهوم ما .0

 ؟اجملتمع املادوري

من كتاب منبع أصول احلكمة يف  حلفظ شيء ما طلسماستعمال ال كيف .0
 ؟لليفي سرتوسنظرية بنيوية  لىع اجملتمع املادوري
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 ف البحث ادأه .ج

 أما أهداف البحث يف هذا البحث فهي كما يلي:
من كتاب منبع أصول احلكمة  هستعمالحلفظ شيء ما واملعرفة مفهوم الطلسم  .0

 .اجملتمع املادورييف 

من كتاب منبع أصول احلكمة يف  حلفظ شيء مالبيان كيفية استعمال الطلسم  .0
 .لليفي سرتوسنظرية بنيوية  لىع اجملتمع املادوري

 

 فوائد البحث  .د

 والفوائد التطبيقية: ما فوائد البحث فهي يشتمل على قسمني: الفوائد النظرية أ
 النظرية الفوائد .0

أن يكون حبثا انفعا كوسيلة للباحث  الفوائد النظرية يف هذا البحث هي
من   حلفظ شيء مايف استعمال الطلسم  لليفي سرتوسنظرية بنيوية يف تطبيق 

وزايدة البياانت املتعلقة به، كالبياانت املقارنة أو  .كتاب منبع أصول احلكمة
 البياانت الثانوية للبحوث األخرى.

 التطبيقيةالفوائد  .0
رجو يف هذا البحث أن ينفع إجراء الباحثة ونتيجتها حياهتا للباحثة. ت (أ

 املستقلة حىت ينصرف أفكارها إىل ما هو الفضل واحلق.

رجو يف هذا البحث خصوصا للطالب يف شعبة اللغة العربية للقارئ. ت  (ب
وأدهبا يرفع محاسة يف تقدير التأليفات اللغة واألدب بفهم أفكار املؤلف 

 خياله يف أتليفه ويستطيعون أن جيعلوه بعضا من املراجع.و 

عن  ةوالبياانت احلديث افيةرجو يف هذا البحث لزايدة العلوم الثقللجامعة. ت  (ت
من املراجع حملتاجات جلميع  لليفي سرتوسالطلسم ودراسة نظرية بنيوية 

بية، الطالب ويرجو أن يرفع محاسة اجملتمع يف تقدير التأليفات اللغة، واألد
 والثقافة حىت حيبوان. 
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 حتديد البحث  .ه

فتحدد الباحثة جمال حبثها يف استعمال  اجملتمع املادوريابلنسبة إىل واسعة 
على  جمتمع ابمكاسانمن كتاب منبع أصول احلكمة يف حلفظ شيئ ما  طلسمال

 يفعل هذا البحث يف شهر فرباير حىت أبريل.  .لليفي سرتوسبنيوية  نظرية

 

 دراسة السابقة  .و

كما عرفنا أن البحوث العلمية قد جرت منذ زمن طويل يف اجلامعات وكثري 
. وإن البحث الذي كتبت لليفي سرتوسمن البحوث والتجريبات عن نظرية بنيوية 

الباحثة عن الطلسم مل يكن مبحواث. أما البحوث اليت تقريب من هذا البحث كما 
 يلي:
بااتك تواب البيت التقليدي بالقاعة يف  مفهوم. 0337جندرا ت. ر. سياغيان.  .0

. رسالة ماجستري.قسم العلوم الفلسفية لليفي سرتوسبنيوية ال على النظرية
بيت اليف جامعة غاجه مادا يوغياكرات. يبحث هذا البحث يف مفهوم القاعة 

ونتيجة  . النسيب dalihan na toluالذي يتصل مبفهوم   التقليدي يف اباتك تواب
رمز  للمعادلة يف  بااتك توابالتقليدي ببيت الالقاعة يف مفهوم  البحث هي أن

 النسب واللقب وهو يتمثل يف املوقد  بثالثة قوائم.

بنيوية . أسطورة جوكو تويل يف "بباد سومنيب": دراسة 0300دوي أجنلينا.  .0
رات. . رسالة ماجستري. كلية األدب جامعة غاجه مادا يوغياكلليفي سرتوس

يبحث هذا البحث يف املعىن األساسي لألسطورة اليت تنقسم على املوضوعات  
)النسب، ودور الرجل، و األهل، وتوسيع  وهي تتمثل  يف اجملتمع  املادوري

يرفعون الطاعة والقيم   اجملتمع املادوريالسلطة(. ونتيجة البحث هي  أن 
 العشائرية يف احلياة.
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 لليفي سرتوسبنيوية ت أتكم )دراسة حتليلية . أمس0300فلينس أجي سيكيت.  .1
(.رسالة Kaymenawut Terei Atakam\يف أسطورة كي منوة تري أتكم

ماجستري. كلية أنرتوفولوجي جامعة غاجه مادا يوغياكرات. يبحث البحث يف 
مفهوم  األسطورة لقبيلة أمست وعالقتها بثقافة القبيلة نفسها. ونتيجة البحث 

يلة أمست تتصل أبمهية املساعدة من األهل وخاصة من هي أن األسطورة لقب
 األخ الشقيق، و مبسائل املرأة بعد النكاح. 

 

ابلنسبة إىل  الدراسات السابقة،  الحظت الباحثة  أبن الدراسات كلها 
، ومل لليفي سرتوسبنيوية النظرية تبحث يف جماالت أخرى من الثقافة واألسطورة ابل

فهذا البحث خيتلف عن الدراسات السابقة  ألن الباحثة تبحث يف جمال الطلسم. 
من كتاب منبع أصول احلكمة يف  حلفظ شيء ما طلسمستبحث يف استعمال ال

 .سرتوس فييبنيوية للال على النظرية اجملتمع املادوري
 

 منهج البحث  .ز

 أما منهج البحث الذي تستخدمها الباحثة فهو كما يلي:
 نوع البحث  .0

حبثها ركز ت ةالظواهر ألن الباحثدراسة   كيفي وهو من حبثهذا البحث 
طالب ، وخاصة  يوندور املاجملتمع  يتمسك به اليت ال يزال الطلسمظاهرة على 

 املعاهد.
البنائية،  تتمثل يف، مفاهيمدة هو حبث يقوم على ع لكيفيلبحث اا

 ال ميكنو ، فريد، غري متجانسشيئ الظواهر والتفسري اليت ترى أن الواقع و 
ن ريسويل أج وقال (. 10-17 صفحة ،0301ترى، و )فوغريها  هختفيض
الذي يصف املعىن العام لبعض  كيفيالظواهر هي جزء من البحث الدراسة 
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جتربة خربات أو  تضييق دفهت يوهها. نفسالظاهرة فراد الذين يعانون من األ
 (017 صفحة ،0301سويل، ي)جر  يعاملفرد إىل معىن 

 
 مصدر البياانت .0

احلصول على  البحث البياانت هو مصدر البحث حيث ميكن مصدر
هي مصادر  البحث يف هذ ةستخدمها الباحثتمصادر البياانت اليت و  .البياانت
 .والثانوية الرئيسيةالبياانت 

 الرئيسيةمصادر البياانت  .أ

الشيوخ من بني وا الطلسم هو مستخدم الرئيسيةمصدر البياانت 
 .يب عباس أمحد بن علي البوينألول احلكمة أصمنبع كتاب ، و ملادوريناب
 الثناويةمصادر البياانت  .ب

 الرئيسية البياانت اثنوي يؤيدمصدر  ومصدر البياانت الثانوية ه
 . أما(017 صفحة، 0301ريسويل، ج)ا البحث هذ يفواملتغريات 

ليفي لالبنيوية عن الطلسم والنظرية كتب هي  فاملصادر الثانوية املستخدمة 
 .وسرت س

 

 طريقة مجع البياانت .1

طريقا هي ا البحث يف هذ ةستخدمها الباحثتت اليت مجع البياان طريقة
 .واملقابلة الحظةامل
 الحظةامل .أ

املالحظة حيث تكون . املراقبة طريقةب الباحثةيقوم  يف البداية، سوف
هي عبارة عن تفاعل وتبادل املعلومات بني شخصني أو أكثر، أحدمها 
الباحث، واآلخر املستجيب أو املبحوث، جلمع معلومات حمددة حول 
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، موضوع معني، ويالحظ الباحث أثناءها ودود فعل املبحوث )الرفاعي
 (000 صفحة، 0333يف عليان،  000 صفحة

من جهة أهداف كتابته،  الطلسمويف هذا البحث، تالحظ الباحثة 
  وفوائده، آاثر استخدامها، وموقف مستخدميه.

 املقابلة  .ب

عبارة عن احملدثة موجهة بني الباحث وشخص أو املقابلة هي 
أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني يسعى 

 ،0000الباحث لتعرفه من أجل حتقيق أهداف الدراسة )عبيدات، 
 (.44 صفحة

مستخدمي الطلسم وهم  هذا البحث تقوم الباحثة مبقابلةويف 
. ومن املقاابلة حتصل املعاهد من شيوخهم املادورينجمتمع ابمكاسان 

 الباحثة على البياانت عن الطلسم وآراء مستخدمي الطلسم فيه.
 

 حتقيق البياانت .5

 الباحثةا من قبل هو مستوى الثقة يف البياانت اليت مت القيام هب التحقيق
 مهاتستخداخلطوات اليت . و (يف روستانتو 11 صفحة ،0330)شواست، 

 ،0304هي كما يلي )روستانتو، لبحث يف هذا ا الباحثة لتحقيق البياانت
 :(10 صفحة

 جتهادزايدة اال .أ

يد وقت من خالل متد هو أسلوب يقوم به الباحث االجتهادزايدة 
 ةقوم الباحثت ا البحثيف هذ. (10 صفحة ،0304)روستانتو،  الحظةامل

 :اآلتية  ببعض اخلطوات
  .قراءة البياانتإبعادة  ةالباحثتقوم  (0
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 .لبياانتمن ابتسجيل النقاط اهلامة  ةقوم الباحثت (0

نظرية ال عنقراءة أعمق بلبياانت اليت مت احلصول عليها ا ةعزز الباحثت (1
 .ذا البحثاملتعلقة هبالواثئق و  ،لليفي سرتوسالبنيوية 

 جنالسيترأي .ب

صحة البياانت ابستخدام شيء آخر  قيحتقطريقة هو  ترأيجنالسي
 صفحة ،0337)سوجيونو،  تهاأو مقارن البياانت قيخارج البياانت للتحق

 : مها ،تري أجنالسيرحلتني من مب ةقوم الباحثت، ذا البحثيف هو  .(170
 مصدر البياانت ترأيجنالسي (0

 صدق الختبار مصدر البياانتتراينغوالسي ستخدم  ي
ق من خالل مصادر يتحقالاليت مت احلصول عليها عن طريق  البياانت

اخلطوات اليت و . (170 صفحة ،0337خمتلفة )سوجيونو، 
 : هي ةالباحث ستخدمهات
 .البياانت اليت مت احلصول عليها قيحتقإعادة  (أ

 .البحثيف موضوع رباء من خالل اخلالبياانت  ةحتقق الباحث  (ب

متعلقة كتب كمصادر أخرى  خالل  البياانت من إعادة حتقيق  (ج
 .مبوضوع البحث

 زمن البحث والسيجنترأي (0

زمن  ،والنظرايت مصدر البياانت نغوالسيترأيابإلضافة إىل 
اليت مت مجعها من  ألن البياانت. على البياانت كثريا  يؤثر البحث

نتائج أكثر  يف الصباح على سبيل املثال، سوف توفر ةخالل املقابل
اخلطوات اليت و . (170 صفحة ،0337)سوجيونو،  صحة

 :هي ةالباحث ستخدمهات
 .املخرب البحث املناسب وال يضايق شغل وقت ةالباحث تضع  (أ
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 فضللتحقيق أ مستمرةالبياانت على مراحل  ةالباحث جتمع  (ب
 .النتائج

 ناقشة مع اخلرباءامل .ج

 :املناقشة، وهيألداء ببعض اخلطوات  ةقوم الباحثا البحث تيف هذ
 الذي يفهم كثريا موضوع البحث. صديقالحتديد  (0

 .تقدمي البياانت اليت مت احلصول عليهااملناسب ب كان املحتديد  (0

ها ناسبوتاألساليب املستخدمة و  ،النظريةلتحقيق صحة رباء اخلحتديد  (1
 .لليفي سرتوسالبنيوية و ، والطلسم، ابلدراسة الكيفية

 .مع اخلرباء ةواملناقش لةواملقاب ظةاملالح من مجيع البياانت شرح (5

 

 طريقة حتليل البياانت .4

تتنوع األساليب اإلحصائية اخلاصة بتحليل البياانت، فمن مقاييس النزعة 
املركزية إىل مقاييس التثتت مث معامالت اإلرتباط البسيطة واإلحندار ومن مث 
 اإلحندار واإلرتباط املتعدد والتحليل العاملي والتمايزي والعنقودي، وسنحاول

 (.040 صفحة ،0333فيما يلي التعريف على بعض هذه األساليب )عليان، 
ن. ملايلز وهوبرما طريقة حتليل البياانت ةستخدم الباحثت ،هذا البحثيف و 

أن يف حتليل البياانت  (0300ساهد، )( يف 0005يقول مايلز وهوبرمان )
معلومات ال تليها  مستمر حىت يصل إىل بياانت ة، جيب أن يتم بشكلكيفيال

 صفحة ،0330)هوبرمان،  التالية اخلطوات ةالباحثوتستخدم   ة أخرى.جديد
400): 

 يتمثل يف اخلطوات اآلتية:هو و البياانت  حتديد .أ

 .اوحتديدهالبياانت  عنالبحث   (0

 .رأي املخربو  ةمن خالل رأي الباحثالبياانت يتقسيمها تسجيل  (0

 .ومفاهيمهاوهي بنية الطلسم أجزاء إىل البياانت  تقسيم (1
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 االستنتاجالذي ميكن نظم املعرض البياانت هو بناء املعلومات الصلبة  .ب
 ةقوم الباحثت، يف هذه املرحلة (.400 صفحة ،0330)هوبرمان، واألداء 

 :بعدة خطوات هي

لعناصر الواردة يف عن اموجز يف شكل احملدودة البياانت  وصف (0
 .لليفي سرتوس البنيوية

 .لسهولة االستنتاج تفصيلينص شكل الباحثة البيانبت بقدمت  (0

تفسري وحتديد معىن البياانت )هوبرمان، يف  ةالباحث، وهو يورط ستنتاجالا .ج
 :عدة خطواتب ةالباحثتقوم يف هذه املرحلة،  .(400 صفحة ،0330

فهم شامل للبياانت اليت مت احلصول عليها عن العناصر املوجودة   (0
 .ثقافةالكجزء من 

 .البياانتعرض بالبياانت تناسب  (0

 .املناسبة أبسئلة البحث وضع اخلالصة (1

 
 البحث صطالحا .س

 هذا اصطالح الذي يستخدمه الباحثة يف هذا البحث.
طلسم : كتابة أو رمز يستخدمه اجملتمع املادوري حلفظ على شيء ما ووضعه يف 

 .(rajahهو  ةاملاء أو القرطاس )يف اللغة اإلندونيسي
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 الباب الثاين 
 اإلطار النظري

 
 : تعريفه ومقاالتهطلسم .أ

  التعريف ابلطلسم .0
للدواء لطلسم سواء مصطلحات كثرية ليف علم الفقه وكتب احلديث 

 وهي:  فاظ والسالمة وغريه.واحل
طلسم هي خطواط أو كتابة يستعملها الساحر ويزعم أنه يدفع هبا كل مؤذ  (0

 )يواننية(.

قوى الطبيعية يف تفوق الهي أن يستعان للحصول على أمر بقوى  رقية (0
 زعمهم أو ومههم.

ي خرزة أو ما يشبهها كان االعراب يضعوهنا على أوالدهم للوقاية متيمة ه (1
 من العني ودفع االرواح.

 وفوائدها لكي حتب النساء إىل الرجال.احلب السحر أو التمائم تولة هي  (5

 .يعاجل هبا اجملنون أو املريض نشرة هي رقية (4

الذي يكون من األعداد )رملي،  وفق أو أوفاق هي طلسم (1
 (.13)املنجيد(، صفحة 0301

 
 االت يف الطلسماملق .8

وضع  املقالة األوىل يفاألوفاق. طلسم أو الاملقاالت املتنوعة يف  هناك
 هجائيعلى حرف أو جدوال احلساب األجبدي ليس والطبيعة  األوفاق الطبيعية،

 (0د.س.، صفحة  ،)املرزوقي سعفص قرش تثخذ ضظغ""اجبد هوز حطيك ملن 
على طريقة وهو ملثلث اكل األول يف بيان وضع األعداد  وهي ثالثة فصول. الفص
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 الثة يفحلاء واالثنني يف بيت األلف والثل ابلواحد يف بيت افأنز "بطد زهج واح" 
، 100 )البوين، ورة التالية:بيت الواو وهكذا  إىل آخر الوفق. كما يف الص

 (47صفحة 
 د ط ب   5 0 0  ج ب ا
 ج هـ ز   1 4 7  و هـ د
 ح ا و   0 0 1  ط ح ز
 
جاء يرميين  #عاينت ذا احلسن خاله فعلى طريقة "كلما  املخمسأما و 

كما املخمس من اليمني والسفلى من اليسار   سعتملاملسبع واهكذا و  هواه ابلفالة"
 كما يف الصورة التالية:  حىت األخر.
 0   7  01 0 4 00 7 
    1  03 03 07 00 1 
0      0 04 01 00 04 
0      0 05 0 01 05 
   5 1  00 00 00 5 1 
  

بع واملثمن والثاين عشر والسادس املر كل الثاين يف بيان وضع األعداد  الفص
 . كما يف الصورة التالية:عشر وهكذا إىل ماال هناية له

3   3  0 04 05 5 
 3 3   00 1 7 0 
 3 3   0 03 00 4 
3   3  01 1 0 01 
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. كما املسدس واملعشر والرابع عشراألعدادكل الثالث يف بيان وضع الفص
 يف الصورة التالية:

0 14 10 13 03 5 
4 00 05 00 00 10 
0 00 07 00 01 00 
10 01 00 01 01 0 
05 04 5 04 03 1 
01 0 1 7 07 10 
 

ووضع األمساء واآلايت وهي يف بيان أصول األوفاق فهي املقالة الثانية أما 
( 0فتاح )املمثانية،  وهي ل يف بيان أصول األوفاقل األو ل. الفصثالثة فصو 

( 54ساحة )امل( و 04وفق )ال( و 00طرح )ال( و 03عدل )الو  (0) غالقاملو 
يف بيان وضع األمساء ل الثاين . الفصوغريها (003غاية )ال( و 13ضابط )الو 

 (.10صفحة  ،100)البوين،  كـ "لطيف"  واآلايت بطريقة التكسري
 يسار    ميني     يسار     ميني

 ل ف ط  ف ط ل  ط ل ف  ل ف ط 
 ل الثالث يف وضع األمساء واآلايت بطريقة تكعيب. الفص

 ل ط  لطيف 
53 57 50 
54 51 50 
55 10 51 
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اج نتائجها وهي ثالثة فصول. األوفاق واستخر  يف عملفهي لة الثالثة املقا
يف أوقات الكتابة وما يناسب كل وفق يف أعمال اخلري والشر. الفصل األول 

الفصل الثاين يف طبائع األعداد وموازين احلروف. الفصل الثالث يف استخراج 
 املالئكة والبخورات والقسم.

 
 خدامهااألوفاق واستسر  .3

طلسم الذي كتبه من األرقام ميلك السر أن ال كما قد ذكر يف السابق
 اليت يف القرآن تايي من األرقام "أجبد". هذه األرقام متلك تسعة آالعظيم، وه

ولكن محل محل هذا األوفاق أو الطلسم ليس فقد محل كتابه تقصد أن شخصا 
 .(00صفحة  ،0004)البوين،أية القرآن 

صفحة  ،0004)البوين، القرآن: تايالربط بني األرقام واألجبد وآهاهو 
03) 
 : ابء: بسم هللا الرمحن الرحيم0
 .0\: طاء: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه0
 .70\دعواهم فيها سبحانك اللهم وجتيتهم فيها سالم. يونس: دال: 5
 .7\: زاء: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. النغابن7
 .1\: هاء: هو الذي أرسل رسوله ابهلدى. الصف4
 .0\جيم: جهنم يصلوهنا فبئس املصري. اجملادلة :1
 .15\: واو: وهللا غفور رحيم وهللا أرحم الرمحني. يوسف1
 .00-03\حاء: محيم محيما يبصروهنم يود اجملرم. املعارج: 0
 .10\: الف: أال أن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم خيزنون. يونس0
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 األسطورة .ب

ا يف رغبة شديدة يف السفر، ويتعلم العامل أو البيئة وكل ما فيه جمتمع جاو  كان
 (.07\0330)راعبني، للمحافظة على حياهتم وحاجاهتم اليومية 

 همادإعتقجاء كثري من اجملتمعات األخرى إىل جاوا مع وبعد مرور الزمان، 
اعتقادهم ابلعوامل أو العناصر  فيتأثر كثريا جاوا رةجمتمع جزي أما. يوالبوذ ينداهل

خملوقات  كلها تشرف عليها  ، بل فهوا أبن احلركات يف العاملالبيئية احمليطة هبم
ابعتقاد  اعتقاد جمتمع جاو خيتلط ا ، قادمنيلكن بكثرة املسافرين الو . حوهلم

 عن بوءللتنب احلساب و كتأالربوج  طةون خريذأيخ بعض اجملتمعوجد ف. القادمني
 (.07صفحة  ،0330)راعبني، الشيء 

 تسم  يتالتعجب القصص ب يؤمنون ااو ججمتمع ما زال ، عتقادالاومع ذلك 
رة و ، األسط، ومن جهة أخرىالتاريخ صةرة قو األسطتكون ، جهةرة. من و ألسطاب

 .هي الواقع الذي يثبت وجودها
العمليات املستمرة، لذلك يبدو مصطلحان األسطورة  قيقة تؤخذ منحلفا
  . تظهر احلقيقة بوجود األسطورة، وتظهر األسطورة بوجود احلقيقة.واحلقيقة
 (.07صفحة  ،0330)راعبني، 
 ،0330راعبني، يف  )عاليادي،خصائصمخس  هلااألسطرة كانت ذالك،  ل
 (، وهي:00- 07 صفحة

 .ابلنشاط اخلارقترتبط  ةر و األسط .0

 .إىل الواقع واملقدس تتجه، لقةاألسطورة تتعلق ابحلقيقة املط .0

 .ابلفن أو اخللق رتبطت سطورةاأل .1

ت ليس واملعرفة. لإلشراف أو اللعبالشخص  فكرةب تقعرة و األسط املعرفة عن .5
 .يةحانرو  وهي تبدو يف خربات جتريدية

 .اةاحليإحدى الطرق احللية يف من األسطورة هي  .4
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قص ت اليتي قصة أن األسطورة ه (B. Malinowski) . مالينوسكيب ويقول
أو األخالق تكون منوذجا يف و شعائر احلفلة أول يف هلا دور ، معنيعتقاد ا لثبوت
 .الديّنة

العامل  تعترب أبهنا تسهم يف تكوين ث اليت لحوادل  أصيلة األسطورة هي قصة
مللكة بني اإلنسان وا، أو القاخلو  خلوقالقة بني امل، وحتدد العةل األخالقياعماألو 

 (.057صفحة  ،0004)مالينوسكي يف دافموين، األخرى 
 ترقيتهاملعتقدات و ا هي وصفالثقافة البدائية يف الرئيسية  سطورةاأل وظيفةو 

لتوجيه  أساسية، وتوفري قواعد الشعائر، وضمان تهاوتقوي وصياغتها، ومحاية األخالق
 (.030صفحة  ،0045)مالينوسكي،  الناس

األسطورة هي  أبن، وبولوجيا الوظيفيرت ناألعلم يقول  على البيان السابق،فقا و 
 اةحليا يف يلعبان دورا مهما  والدينرة و األسط. للحكمتمع جملا قوة اليت يقوم هبا

 .B) ب. مالينوسكيه األسطورة كما ذكر  يف فهملكن اإلمجال . يةاإلجتماع

Malinowski) أنظمةكل   ال تصفاألسطرة  ألن. أن نتساءل صدقهجيب  السابق 
)سرتوس،  االنفراقوقد تكون سببا يف ،  مائداتمع اجمل توحدال .وهي اجتمعاعية
  (.1صفحة  ،0001
 :(013-045صفحة  ،0004)دافموين،  يةلتالامتنوعة وهي ك األسطورة أما

خلق الكون الذي مل يكن موجوًدا عن   األسطورة اليت خترب، يةسطورة اخللقاأل .0
 .من خالل فكر األقوال كونخلق ال اتعمليه األسطورة  تصف هذ. من قبل

 سيلة.ق الكون ولكن من خالل و خلعن  وهي تصف، الكونيةاألسطورة  .0

 ، يف شكلاليت حتكي األصل أو بداية كل شيء، األساطري ةاملنشأ األسطورة .1
 . ةكمل األساطري الكونيوتو  واصلت وهيأشياء معينة يف هذا العامل 

بعد  الذي يكون الكون وهي تصف ،خرخلوق اخلارق اآلواملسطورة اآلهلة األ .5
 .لناساالدنيا و خلق 
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البشر من مادة  ، خلق اإلنسان )أسطورة بشرية( خلق قصةاألساطري املتعلقة ب .4
، أو من يا(ن)أوقيا بارت جرياي( أو من القبيلة اليورواب يف ني عندالطني ) كمثل

 .احليواانت )جنوب شرق آسيا(

لعامل من احتكي الظروف املتغرية  وهي. (transformation) يةالتغيري األساطري  .1
عالوة على ذلك، هناك أساطري مرتبطة ابألجرام السماوية . لناس يف املستقبلاو 

 .وغري مهاالشمس والقمر،  خلقعلى  اليت تدل.واحلياة الطبيعية

 

هي حلقة الرموز كانت الرموز الدينية تظهر معانيها العميقة ألن األسطورة 
فكرة ة الدينية األسطور وليست  .واحد وتعد يف شكل وصفياملوحدة يف موضوع 
 إىللتواصل عند االبشر  يقوم هبما نالذي روحالو  تركيز العقل عميقة ونتيجتها وإمنا 

وهي ، من ثقافات خمتلفة رغم أهنا تولد (Mircea Aliade) ليادأمريسيا  يرى. لهاإل
اآلهلة تظهر من حاجات الناس يف احلياة، وميكن البشر أن يستفيد من منوذج حياة 

أييت من أعمال واإلنسان يتأكد  أن الكون  يف بداية كل العصور. والكائنات اخلارقة
 (.011-010صفحة  ،0004)دافموين،  ةهلاآلو الكائنات اخلارقة 

عيش مع أبن ي هيديّنه  ها البشر للتعبري عنكتسبالطريقة اليت يأمهية 
يف كثري من األحيان تشبه املراسيم الطقسية واألسطورية يف فهم . الديناألسطورة و 

تُفهم األسطورة على أهنا قصة حتكي احلقيقة تفوق . احلقيقة املطلقة وإظهارها لدينهم
لوصف أحداث  أيضا مبعىن اللغة املستخدمة. املنهج العلمي وليست انضجة علمياً 

، حبيث يعترب خارق للطبيعة ذات الصلة فقط ابلنسبة للقلة الذين خارقة للطبيعة
استخدام مصطلح أسطورة مبثل هذا املعىن يزيل أهم . ليس لديهم أي منطق علمي
 ،0004)دافموين،  وهي القوة اليت تثبت الواقع املقدس ،ميزة من األسطورة الدينية

 (.011صفحة 
كثري ، من املهم معرفة أن األسطورة حتتوي على  الدينية لألسطورةلفهم الوظيفة 

، ميكن القول أن الطقوس وبنفس الطريقة. عىن من جمرد تفسري أو تقنيات أدبيةامل
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يف . ، وأكثر من بديل للمعرفة العلميةكثر من جمرد حتديد مجاعي جملموعةالدينية أ
كما . جمرد تعبري عن شيء آخر السياق الديين ، تعترب األسطورة والطقوس أكثر من

اليت تؤدي مظاهرها إىل واقع  متحركةوى اخلالص" كالمها قوى ، كالمها "ققيل
مقدس وجتعل البشر املتدينني يعيشون احلقيقة املقدسة وجيعلون البشر يعيشون تلك 

 .احلقيقة داخل أنفسهم كل يوم
مات عن لو كانت تعطي معلو  ، كما ميكن فهم األساطري بطريقة ضيقةال
تكشف . ، حىت فيما يتعلق ابلكائنات اخلارقة أو حىت األحداث البدائيةشيء ما

، ال يتعلم الناس من خالل رواية أسطورة. األسطورة كيف أن املقدس يعرض قوته
، تعرب األسطورة عن قوة بعبارة أخرى، عن طريق إعادة سرد. شيًئا بل يصبحون شيًئا

تعامل األساطري مع هذا االحرتام، واحلراسة، لذلك  ، فإننا نفهم ملاذاولذلك. مقدسة
، فقط يف االحتفاالت الطقسية وفقط من قبل األعضاء )املعتقد( بدقة، وقال رمسيا

 (.014صفحة  ،0004)دافموين،  أو األعضاء احملتملني
أن رموز األساطري أو الرموز الطقسية تقدم تقييماً  مريجيا إيليادي كما يشرح
تقييم لنفسه خيتلف عن . البشري من حيث الواقع املطلق واملطلقجيدًا للوعي 

ُيظهر هذا اهليكل الواعي بُعًدا خاًصا . التقييم املعرب املتعلق بوضعه اليومي والتارخيي
، على ومع ذلك. للوعي البشري يتغري وفًقا لفرتات اترخيية وعادات ثقافية خمتلفة

الوعي عن املعىن الديين احلقيقي ، يكشف هيكل أوسع من شكل ثقايف معنينطاق 
 (.014صفحة  ،0004)دافموين،  للتعبري النمطي للتعبري
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 لليفي سرتوسالنظرية البنيوية  .ج

 لليفي سرتوستعريف البنيوية  .0

ليفي يرى . بعدم رضاه عن الظاهرية والوجوديةليفي سرتوس ليبدأ البنيوية 
وبولوجيا الذين ال رت وبولوجيا العديد من علماء األنرت يف جمال األنسرتوس 

قريبة مها ، اللغة والثقافة يف الواقع. يستخدمون دور اللغة يف حتليل ثقافة موجودة
كما انتقد ليفي رأي برغسون أبن اإلشارات اللغوية ال توجد إال كعقبات . جدا

، يعتقد أن اللغة على عكس دن ليفي. ميكن أن تلحق الضرر ابلثقافة نفسها
لذلك ال نستبعد وجود مفهوم مشرتك بني . تمع نفسههي انعكاس لسلوك اجمل

اليت تدرس الثقافة من وس رت سليفي لومن هنا ولدت البنيوية . اللغة والثقافة
 (05صفحة  ،0301فرتى، -)أمهسا خالل اللغة

ئن ، أي تغيري البنية يف كاواحد جيب مالحظته يف هذه البنية هناك شيء
أن هناك تغيريات هيكلية يف أجزاء معينة ولكن ، فقط ال يكون تغيريه تغيرياً كلياً 

 (.101\صفحة  ،0077)سرتوس،  يف العناصر القدمية ال تزال حمفوظة
، تماعية ال ترتبط ابلواقع التجريب، فإن البنية االجليفى سرتوسوفقا 

هناك أربعة متطلبات لتشكيل . ولكن من النموذج املبين على الواقع التجريىب
 :وهي على النحو التايل ،الجتماعيةالبنية ا

 .هيكل يوفر شخصية النظام .أ

مجيع النماذج تتوافق مع منوذج واحد من نفس العائلة حبيث تشكل كل  .ب
 .التحوالت جمموعة من النماذج

تسمح اخلصائص السابقة ابملمارسة بطريقة جتعل النموذج يتفاعل لتعديل  .ج
 .أحد العناصر

مسؤولة عن مجيع األحداث اليت جيب بناء النموذج بطريقة جتعل وظيفته  .د
 .متت مالحظتها
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 لليفي سرتوسمفهوم البنيوية  .8

 sinkronis بشكل أبعاد النظام الذي ميتلكه النظام املرجعي الزماين هي
وسور أن وقد أظهر سق". خصائص "اللغة" و "النطيعين توحيد  diakronisو

يف حني يتم  .اللغة تقدم جانيب تكميلي، أحدمها بنيوي واآلخر إحصائي
، يف حني أن الكالم ينتمي إىل يف مستوى حلظة رجعة فيها لغةتضمني ال

، يتخلل كال املستويني يف اللغةإذا كان من املمكن أن . مستوى ال رجعة فيه
  .فلن يتم استبعاد أي شيء ما مل حندده ليكون الثالث )املستوى(
اليت جتمع بني يتم تعريف األسطورة أيضا من خالل الرتكيبات الزمنية 

. دائما ما ترتبط األسطورة ابملاضي واحلاضر واملستقبل. خصائص كل منهما
تفسر اهلياكل املزدوجة التارخيية وغري التارخيية أن األساطري ميكن أن تظهر يف 
نفس الوقت ميكن أن تنشأ من جمال الكالم ومن جمال اللغة )حيث يتم 

، حيث ال يتم العثور مجيع القراءسطورة مفهومة من قبل تبقى األ(. صياغتها
، ولكن وب أو يف العامل السرد أو النحويعلى جوهر األسطورة سواء يف األسل
ا لغوية ، ولكنهاألسطورة هي النغاجي .يف التاريخ )القصة( الذي يقال فيه

، وميكن القول أبن املعىن ينجح يف قطع األسس تعمل على مستوى عال جداً 
 .(0334 ،وسسرت ) اللغوية اليت بدأت

على النقيض من ليفي سرتوس لالبنيوية ، من هنا تغادر قصة البنيوية
وي ليس على رت س يليفلكن تركيز البنيوي ل. نظرايت املعارضة الثنائية واللغوية

 .، بل على شكل الكلمة املرتبط بشكل اجملتمعمعىن الكلمة
صنعها ، فإن اهلياكل هي مناذج ليفي سرتوسل ةالبنيوي مفهوم هيكل يف

علماء األنثروبولوجيا لفهم أو تفسري الظواهر الثقافية اليت حيللها واليت ال عالقة 
 (.10صفحة  ،0301فرتى، -)أمهسا هلا ابلظاهرة التجريبية للثقافة نفسها
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مفهوم فرديناند دي سوسور على ليفي سرتوس ، أيخذ يف مفهوم الثقافة
اليت اعتقد أهنا كانت  تمعاجملو اللغة هيكل كما أنه أخذ على . عالمات متييزية

 .على املستوى الثقايف يف شكل اجتماعي وفرد
، هناك الكثري من األشياء اليت تثري قلق أيًضا ابإلضافة إىل هذين األمرين

للعناصر  paradigmaticو  syntagmatic، مبا يف ذلك التمثيل رتوسسليفي لفرقة 
، أي يف سياق مساحة أكربهذا يف سرتوس ومع ذلك، يرى ليفي . اللغوية

حبيث ال تدور حول عناصر اللغة  ،paradigmaticو syntagmatic العالقة بني
 (00،10\0301)فاز،  وحدها

أن الثقافة ميكن أن ينظر إليها من ظاهرة ليفي سرتوس يف النهاية ، يقول 
اللغة ألهنا لغة اجملتمع هي انعكاس لسلوك اجملتمع وألن اللغة هي جزء وشرط 

لذلك نظر إىل شيء آخر وراء كائن كان املعىن الذي شكل الفكرة . الثقافة
 (.00\0330)ابدجوك،  ليس جمرد مهمة رؤية

، ميكنه أن يرى العديد من الظواهر من خالل اهلياكل ابلنظر إىل ذلك
 .اليت تتضمن أيًضا العالقات بني العناصر

 
 اجملتمع املادوري .د

اليت تفصل  ، ولكن بسبب اجلغرايفاجزيرة جاو بعض من مادورا هي جزيرة اليت 
لالختالفات اليت حتدث ا. جاو  جزيرة خمتلفة من تقال، جزيرة مادورا اجاو من اجلزيرة 
 او مادورا جزءًا من جزيرة جا، تعترب جزيرة اإلضافة إىل االختالفات اللغويةمن قبل و 

 .دائما

ز" اليت هلا خصائص هو "جمتمع متمي ينياملادر اجملتمع ن أهناك مصطلح يقول 
)علوي، ( etnografi) نوغرايفتاألخرى يف شكل ونوع اإلخمتلفة مع اجملموعات 

مجلة جمتمعها يتعارض مع اليت ال مثيل هلا ثقافة مادورا  .(0057صفحة  ،0330
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(، كما احتلت ٪7.4مليون شخص ) 0.7اإلندونيسية هو املناطق يف اليت متدد إىل 
 .(٪05دا )ن( والسو ٪54ا )و الثالثة بعد جااجلملة املرتبة أكرب 

لوجود نزعة تدخلية يف كلما خفي التعرف على هويتها   بعد أايم،ولكن 
هم" هويت حللونوبعبارة أخرى، فإهنم "ين. التفاعل االجتماعي يف املناطق اخلارجية

اللغة  وهذا يشمل إخفاء استخداميف نفسه. احلقيقي الذي مرتبطًا اجملتمع الذي مييز 
خرى ألن األتمعات اجملما توجد هذه الظروف االجتماعية يف اجملتمع. بني  ةاملادوري

التعبري . هافخر يثري عها ت احمللية لزمالئها من اجملموعاتاالستخدام احلقيقي للغا
 ةريو املاد( يف اللغة زمالئك)" ’taretan dhibiل "نوغرايف(، على سبيل املثاتالثقايف )اال

لتمكني و متيل إىل تعزيز الدعم للمنطقة يف اجملتماعها خوة عند التواصل مع األ
( من قبل أفراد زمالئك)" ’taretan dhibi"ما يتم تقليد استخدام ثقافة . املتبادل

)توفق الرمحن،  خرى كتعبري عن اجتماع مادتني أو أكثر يف مكان واحداجملتمع األ
 (.1صفحة  ،0337

 اجملتمع املادوري، ومن املعروف اجاو  ةجزر عن سواء ، ار و وتطرق إىل ثقافة املاد
(، اجاو لغة )يف  Islam Kejawenة جدا من عادات وتقاليد األجداد، مثل بقريهم 

على الرغم . اجملتمع املادورياألرواحية، حىت استخدام التمائم واألساطري اليت يعتقد 
لون العادات والتعقيدات اليت  اال يز مسلمون،  هم اجملتمع املادوريمن أن غالبية 

 .قبل دخول اإلسالممن كانت قد حدثت 
كاسان من ميف اب، خاصة أيضا عند دخول اإلسالم يف مادوراومن املؤثر 

تدخل صعوابت . ، ومليئة ابلتحدايتمتدرج، الل عملية طويلة مبا فيه الكفايةخ
 ./ البوذيةيةاململكة اهلندو ذرة لقرون طورهتا مادورا ألهنا تواجه ثقافة متج يف اإلسالم

واحد . فريدة من نوعها اجملتمع املادوري، فإن الثقافة املوجودة يف وإىل ذلك
 ،، أي األب تبقى اثبتة يف حياهتا الثقافيةمنهم االلتزام ابلشخصيات األربع اليت

 .نفسها ابلرتتيبيتم شغل االرقام االربعة اإلمام أو ملك. و  ،واملعلم ،واألم
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أكثر احرتاًما للمؤسسات الدينية والعلماء  اجملتمع املادوري، الدينيةمن حيث 
يف حني أن إدارة (. 00صفحة  ،0331)سياهان،  من مؤسسات الدولة وأجهزةها

فناء الطويل ، إال أن التذكر يف اجلماعةالعقيدة الدينية تتطلب مكااًن للصالة 
(taneyan lanjhangفقد وجد املصلى أل )اع سجد إىل مكان اجتميتحول امل. سرة

إىل وحدة اجتماعية ( taneyan lanjhangفناء الطويل )للوحدات االجتماعية من 
ين يف ذبركات ال ملونويعتقدون أن العلماء حي اجملتمع املادوري يفرتض. أوسع

يف حني أن اجلهاز احلكومي (، taneyan lanjhangفناء الطويل ) الوحدة بني وحدات
من خالل خمتلف الضرائب والتعليمات والتزامات أخرى يضيف فقط الصعوابت 

 (.50صفحة  ،0300روحنا، ) خمتلفة
عند  يستحق مالحظة لفهم نظام العالقات االجتماعية ىخر صائص األاخل

منط  (.taneyan lanjhangفناء الطويل )ميكن أن يعرف من منط  اجملتمع املادوري
العالقات االجتماعية ورعاية روح فردية بدالً الذين يبىن ينال فجوة   اجملتمع املادوري

إذا كانت روح الطائفية تنتج . من وجود مستوطنة قرية جاوة اليت عززت الطائفية
اجملتمع منط التنشئة االجتماعية يف ، فإن العمل اجلماعي يف اجملتمع اجلاويثقافة 

من األفراد  ، بدالً واثقني من أنفسهم، اختار أن ينشئ أفراًدا مستقلني اادور امل
 .اجملتمعيني واملتعاونني

ادورا ميكنه العيش يف أي مكان وإن مل جيد املتمع اجملال عجب أن  الكلذ
الطلسم  عتقدهو ايف الطلسم وصورة احلياة اليت ميلك جمتمع املادوري  .عرقيته اخلاصة

مقدرة يف البيئة. وكذلك أخالق يف اجملتمع املادوري للطلسم  للشيوخ و  اعتقد لكمثل
 كل شئء بنفسه. كمثل أخالق يف حياهتم الذي جيب أن يعمل  
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 الباب الثالث 
 عرض البياانت وحتليلها

 
اجملتمع من كتاب منبع أصول احلكمة يف حلفظ شيئ ما مفهوم استعمال الطلسم  .أ

 املادوري
 

البحث املتعلق بثقافة املادوري اليت قامت هبا الباحثة حلصول  تصعب
األصليون فقط يتبعون الثقافات املتنزلة منذ  ألن اجملتمع املادوري. البياانت الدقيقة

زمان دون معرفة أصوهلا العميقة. إضافة إىل ذالك، أن األشخاص النبالء هم 
يوخ قاموا بنفس العادات، كما الشيوخ الذين ال يفهمون جيدا مبا عملوه. معظم الش

قام هبا أجدادهم السابقني. بسبب إمالق تلك املعلومات، جيب على الباحثة بذل 
 .اجلهود للحصول على منط ونقطة املهمة من تلك الثقافة

يف التزام استخدام تلك الثقافة،  اجملتمع املادوريهناك أشياء جوهرية عند 
ىل أسالفهم، حىت كل ما فعلوه سيبحفظها يؤمنون وبشدة إ اجملتمع املادوريألن 

حىت جتعلهم متميزين، السيما  اجملتمع املادوريأبناؤهم. تتسرب هذه العادة إىل روح 
  .إذا كانت العادة مناسبة حبياهتم

يف هذا البحث، لن تفصل الباحثة القصص السلفية كما وردت يف الدراسة 
تلفة بدراسة األسطورة يف جمال األدب السابقة. ألن هذا البحث يرتكز يف الثقافة املخ

هي  األخر. ولذالك، فإن طريقة حتليل البياانت خمتلفة أيضا، حيث كانت الطريقة
تقسيم طبقة الثقافة، مث على سبيل نظرية البنيوية يف حتليل األسطورة عند الثفافة 

 البحث عن العالقة بني كل العناصر.
ش العمارة يف ثقافة الطلسم عند أما النقطة املهمة يف هذا البحث هو تفتي

، خاصة يف ابمكاسان. حيث كان الطلسم هو ورثة الثقافة املتنزلة اجملتمع املادوري
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. مصطلح الطلسم هو ترتيب احلروف أو األرقام أو الذي حيفظها اجملتمع املادوري
احلروف مع األرقام املكتوبة املتحدة مث وضعت يف مكان ما، إما يف املاء، أو 

 .، أو الرتبة، أو املكان األخر حسب أغراض مستخدميهاالكتب
يتكون طلسم من أنواع خمتلفة، وهو ينقسم ابعتبار منافعه وفوائده. إذا 
تكلمنا عن الطلسم، هناك عمليات رئيسية لدى مستخدمي الطلسم أو صناعه. 

اجملتمع لذلك، ال ميكن تفريق الطلسم وكل عملياته عن اجلوانب البشرية املوجودة يف 
يرتبطان ارتباطا وثيقا. وهذا ما سيكون نقطة مهمة  اجملتمع املادوري، ألنه و املادوري

 .يف هذا البحث
يف هذا التحليل، حيتاج الباحثة إىل تقسيم طلسم إىل املستوايت الثقافية، 
وهي املستوى االعتقادي، واملستوى اخللقي، واملستوى البيئي االجتماعي. هذه 

 إىل البياانت املتضمنة. البياانت تستند
 

 املستوى االعتقادي  .1

انطالقا من البياانت اجملموعة، هناك تعريفات عدة الذي قدمها 
بشكل عام، الطلسم هو جزء أو  .نظرا من معرفتهم وإمياهنم الطلسم مستعملو

صورة تستخدمها كالتميمة ملقاومة األمراض وغريها. ومع ذلك، فقد اختلف 
 .اجملتمع املادوريي مت تطويره يف قليال يف التعريف الذ

 

هو اسم الرتمجة ليس اللغة يف اجملتمع املادوري اصطلح الطلسم 
العربية. ويف هذا البحث اصطلح الطلسم مأخوذ من اللغة اجلاوية 

اللغة  اليت مقصوده شيئا مكتواب جبمل جيدة تستحقه. ولكن يف
يستخدم ، ذالك االسم هو خمالفة، وهو شيء الذي ما ةاملادوري

)منذير،  .ألشياء غري جيدة كمثل جعل شخص ما يصبح غنيا
 (0300مارس  0، ابمكاسان



07 

 

، اصطلح الطلسم هو خمالفة بسبب كيفية اجملتمع املادورييف رأي 
قراءة األشخاص املادوري الذين حّولوا املصطلح من لغة اجلاوية إىل لغة 

 املعىن. كما قد ذكر، فإن معىناملادورية خمتلفة، لذلك يؤثر أيًضا على انتج 

هو البحث عن الثروة، لكنه يف الواقع هو كتابة  ةاللغة املادوري الطلسم يف
 مفيدة كما يف تعريف اجلاوية. 

ولكن ذالك املصطلح ال ميكن الستخالص النتائج، ألنه عندما يتم 
الطلسم،  طلسم بعبارات خمتلفة يف نفس الغرض، فإنه اخطالط. مثل كلمة

، رقية، وغريها اليت هذه املصطلحات تشمل املعتقدات يف سياق الكتابة متيمة
 .أو الكالم لتجنب كل شيء من غري املرغوب فيه

 

التميمة هي الطلسم، بعد أن تقرأ الصلوات الضرورية مث توضع يف 
 .املاء مث تشرب

أما طلسم أصله من كلمة التميمة، ولكن تلك الكلمة بعض يوضع 
مكتوبة على الورق أو يف جلود احليواانت )بنات يف املاء، وبعض 

 .(kencono\الغزلة اليت موجودة يف بطن األم
عادة  الوسيط للطلسم هو املاء، بفري ذلك هو التميمة. أما رقية

من احلديث  رقية استخدم اجلمل يف القرآن الكرمي، ومجيع القراءة يف
العادية  اليت ترد كلها هناك، بعض من القرآن وبعض من األذكار

 (0300مارس  0)مصفى، ابمكاسان،  ولكن فّعالة
عادة طلسم هو ما يكتب ويستخدم للمياه. وما تكتب خمصوص. 
يف البداية، استخدمت وسائل من لوحات مث لوحات اليت كتب 
عليها الزعفران تعطى املاء، سواء عن الطلسم املكتوبة على الورق مث 

 .توضع يف املاء
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ع أشياء أخرى، من املمكن أن يكون طلسم هو دعاء خمتلط م
الدعاء ابملاء أو الدعاء اليت تقرأ يف الزهرة. هذا النشاط عادة ما 
يكون سبع زهرات مث قرأة التميمة، فلذلك ذالك املاء يسمى مباء 
الطلسمأيضا. ولكن املعىن املخصوص هو املاء الذي قد قرأة الدعاء 

 .(0300رس ما 0، ابمكاسان، أرحام) )مكتواب أو شفواي(
 

من خمتلف التعاريف اليت قد ذكر، خيلص الباحثة إىل أن مجيع 
املعتقدات يف هذا السياق أصله من التميمة. ومع ذلك، فإن التميمة تتغري 
 أيًضا مع الوسائط املتغرية املستخدمة ولذالك قراءة اليت تستخدم. مثل

غريها. ولذلك، من األذكار، و  من القرآن الكرمي، وفق الطلسم للمياه، رقية
يعرف اجملتمع املادريني عن الطلسم ابلدعاء الذي تقرأ ابملاء أو الكتابة اليت 
توضع يف املاء حلفظ اجلسد، أو رفض عن اخلطري. يف هذه احلالة ما يسمى 

 .الطلسم هو املاء املستخدم ملقاومة شيء ما
يف شيء  عتقاد العميق للمجتمع املادوريطلسم هو رمز من اال

. أن كل شيء الذي يتم القيام به ال ميكن فصل عن قوانني الطبيعة الغائب
 و animismeعنهم. القانون الطبيعي املقصودي يف لغة الثقافة هو عقيدة 

dinamisme   كان لكل شيء فيها عنصر قوة ويؤثر على جناح أو فشل اليت
 الشخص يف البقاء.

 
يعتقد فلن ينجح، ولكن ليس ابملعتقد فقط، طلسم يعطي  إذا لن

، كل ما يفكر سيكون وفقا (sugestionأيضا شيئا. األول هو مؤثر )
للمعتقدات اليت ميتلكها شخص ما. ألنه لن حيدث إذا كنا ال 

 نعتقد. 
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ولذلك يقول علماء السلفي أن الطلسم يكون من احلرف والرقم 
 03ن. ص. الذي ينال ابجلد يف طول الزما

 
". يفسر هذا املثل نفس بنفسمثل الذي معنه " اجملتمع املادوريلدى 

أنه عندما يقوم شخص ما بشيء لشخص آخر، فيقوم شخص آخر بعمل 
فهي ليست مؤثرة فقط يف السياق اإلنساين، . شيء مماثل لذلك الشخص

 بفعالية.ولكن العامل وكل املخلوقات املوجودة يف هذا العامل مشرتك أيًضا 
 

 األخالقي املستوى .2

فإن املستوى التايل هو املستوى األخالقي، واملقصوده هو موقف 
طلسم. قبل كتابة الطلسم،  وسلوك مستخدمي الطلسم قبل كتابة أو استخدام

جيب أن يتمتع مستخدمو الطلسم بثقة النفس أو معتقد القوية. ألنه بدون 
الثقة النفس يف هذا احلالة هو الثقة، كل شيء الذي فعله لن يكون متاما. 

 .األساس لالنتقال إىل اخلطوة التالية

بعد استيفاء اجلزء، جيب أن يقوم مستخدم الطلسم مبمارسة أو طقوس 
إلعداد املواد املراد الذي سيكتاهبا. هذه املمارسة هي حماولة للوصول التصميم 

اجملتمع اجلاوة اليت تستخدم  (sesajenوالعزمية. كما يف أنشطة يعطي الطعم )
، فإهنا سوف تقوم إبعدادات خمتلفة قبل (islam kejawenاإلسالم اجلاوية )

 .بدء الطقوس
تلك املمارسات اليت ستحدد صفة الطلسم اليت يكتبها الشخص. 

 .تصل إىل التصميم يف قلبه، فكلما كتبت الطلسم األكثر فاعلية
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خالل  زرع الشيء فستحصل على النتيجة ألن كل شيء حيدث من
 العملية أو املمارسة، لذلك لن حيدث شيء على الفور. ألن الكتابة

مشتقة من القرآن أو الكتاب، أو الذكر. لذلك جيب عليه  طلسم
 .ممارسة ذالك الذكر، مث سوف حتصل على فكرة

قد تستخدم ممارسة خمتلفة، وهذا املقصود هو بني املمارسة والكتابة 
  يف مثل هذه الطريقة(املختلفة )بعد أن ميارس وخيلط 

)مروان، أي كانت مهته، إذا ما فعل املمارسة، فسيحصل. 
 (0300مارس  03ابمكاسان، 

 
هذا يدل على أن عملية مهمة للغاية، ألن العملية سوف حتدد النتائج 
اليت مت احلصول عليها. تتم املمارسات على حممل اجلد وابستمرار، عندها 

استخدامه سيملك نفس التأثري. وتنسب سيكون الطلسم الذي مت إنشاؤه و 
 .هذه املمارسة إىل مالكها إذا متت املمارسة يف غضون الفرتة املنصوص عليها

ميكن أن يكون ذلك ملدة أريعون يوما أو عاما واحدا أو لعقود بناء على 
حجم اهلدف والغرض. إذا مت إدخال هذه األفعال لفرتة طويلة، فسيحدث 

 .أي شيء مطلوب
أخرى، سيتم تطبيق نفس القانون. كما يريد اآلخرون  يف حاالت

 طلب الطلسم، جيب على الشخص الذي يطلب فعل الشيء نفسه. 
 

ما مت ممارسته لسنوات، إذا كان هناك شخص يطلب عمال ما، 
رسة وفقا ملمارسة إعطاء األشخاص فعليه أيًضا أن يفعل نفس املما

 (0300مارس  03)مروان، ابمكاسان، 
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، فافعل ما يفعل أوال،   اإذا أراد أحدكم حلصول على شيء ملذالك 
كما لو كان يريد شراء أشياء، مث احصل على املال أوله فثم ستحصل عليه 
األشياء. يف األساس جيب أن يكون هناك العمل، مثلما يبحث الناس عن 
العمل دون تعلم، هل ميكن ذلك؟ ابلطبع ذالك األمر صعب للغاية، إال لدى 

املمارسة اليت ميكن أن امة. . استقالشخص عمل خاص وقدرة أكرب ابلفعل
 تدخل تعتمد على من مستخدمه. 

هذا الوضع هو مثل املنزل، حيث ذلك املنزل لديه مفتاح أساسي. 
ولكن يف املنزل هناك األبواب اليت يكون لكل ابب فيها منفعة خاصة به. 
وكذلك الطلسم، ميكن استخدام املمارسة األساسية لكل شيء، ولكن خلف 

سية لديها أيضا مفاتيحها اخلاصة وفقا للغرض من املمارسة. املمارسة األسا
هذا هو هناك املمارسات اليت لكل واحد منها غرضه اخلاص، وممارستها 

 .ليست كافية ألن املمارسة كثرية حبيث ميكن أن أتخذها من األساسي
 .الطلسميف هذا املستوى ، سيحاول الباحثون مناقشة بعض 

 
 حفظ اللسان (أ

 
 

هذا الطلسم وقبل تطبيقه، جيب على مستخدم الطلسم  قبل كتابة
 أن يقرأ الذكر أوالً. ومبا أن أصل هذه الطلسم مشتق من هذه القراءة:

 055ص. 
 "وصم وأبكم مث أعم عدوان      وأخر سهمو اي ذا اجلالل حمومست"
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تقرأ هذه القراءة واحد ومخسون مرة يف يوم الثالاثء، مث سيتم 
الذين يعرضون أنفسهم للخطر واحلسد. بعد كل إخفاؤها من األعداء 

 055. ص. هذه املمارسة يُفعل، فستكتب الطلسم
سم من ممارسته ألنه جيب على الطلسم خيتلف موضوع الطل

والتميمة األخرى استخدام الرموز. ومقصوده عندما تكون اجلمل اللغة 
ا، فإهنا لن العربية خاصًة ابستعمال لغة القرآن متناثرة أو متداعية أو غريه

 .هتني وتزدرى القرآن
ذالك الطلسم يبدأ بكلمة "حم" الذي حرف "ح" له معىن محيم 
محيما. بغري ذلك، فإن آخر رمز يف ذلك الطلسم، هو رمز للحرف "ب" 
الذي له معىن حروف الباقية وهو ابطن األلف وسر الوجود. والباء هلا 

 هللا يف حرف الباء.إشارة يف مجيع العوامل علويها وسفليها وقد شرف 
  

 ماء الطلسم يف يوم األربعاء األخر يف شهر الرجب  (ب
املياه.  طلسم يف شكل املاء أو بعبارة عمومية هو اآلن عن طلسم

 بشكل عام لديها تقليد الذي ما زال يستخدم هو كتابة اجملتمع املادوري

 rabuالصفر املعروف ابسم  يف يوم األربعاء األخري يف شهر طلسم

wekkasan.  هو للحفاظ على شخص ما من خطر أن يتم ختفيضهو. 

 
ذكر بعض العارفني من أهل الكشف والتمكني أنه ينزل كل 
سنة ثالمثائة وعشرون ألفا من البليات وكل ذلك ىف يوم 
األربعاء اآلخري من شهر صفر فيكون ىف ذلك اليوم أصعب 

 .اايم السنة كلها
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البليات، فإننا أمران أن نفعل ولذلك من أجل أن حنمي أنفسنا من 
 شيئا، يف هذه احلالة وهي الصالة، الذكر، مبا يف ذلك كتابة هذه الطلسم

 (00، صفحة 0003)اثبات، 
 

 
 

ال يكتبون عشوائيا، هناك  اجملتمع املادورييف كتابة طلسم، 
أخالقياهتا اخلاصة يف هذه احلالة. تلك الصورة هي طلسم  الذي 

 rabuيستخدم عادة يف يوم األربعاء األخري يف شهر الصفر، أي 

wekkasan.  قبل كتابته، هناك عادة أشياء جيب القيام هبا أوال، ألنه شرط
ركعات يف كل من هذه الكتابة طلسم. هذه هي طريقته ابلصالة أربع 

ركعة تقرأ سورة الكوثر سبع عشرة مرات وسورة اإلخالص مخس مرات، 
مث سورة الفلق وسورة الناس مرة واحدة. بعد ذلك يغلق مع الدعاء اليت 

 .مت ذكرها
يتم ذلك احلالة سيبقي هللا هذا البليات. تستمر هذه النشاطات 

سيحصد. وكذلك ابلثقة ألنه يف احلقيقة كما يقول املثل من الذي يزرع 
يف هذه كتابة طلسم، إذا كان الناس يكتبون فقط ويريدون شيئا من ما  
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كتبه، فسيكون مستحيال، ألنه ال يوجد شيء يزرعه، مث لن يكون هناك 
 .أي شيء حيصده

هناك بعض األسئلة يف هذه البحث واليت غالبا ما يتم طرحها.  
ف املعىن وراء كيف ميكن للمرء أن يؤمن بكتابة أنه هو نفسه ال يعر 

الكتابة؟ كان الباحثة عن هذا السؤال استجوب تتعلق الطلسم 
 .املستخدمة اجملتمع املادريني. كما هو احلال يف بيان أحد الشيخ  اخلربة

 
هناك نوع من أمساء هللا، مثل لفظ املالك يف لغة السرايين. 

، فرتمجة لفظ املالك مع اللغة الويلألن تلك الكتابة تكتب 
 فّعالة عند كتابته ووضعه على املاء\عربية يصبح جمربغري ال

 (.0300مارس  0)منذير، ابمكاسان، 

 
من ذلك الرأي، ميكن مالحظة أن مقالة يف الطلسم ليست 

من ترمجة لغة العربية ذلك الطلسم عشوائيا، ألهنا يف الواقع  مكتوبة خبط
الرتمجة ويظهر بسبب إىل لغة أجنبية وهم أولياء. مث يتم ممارسة من نتيجة 

 .حكمته يصبح فعاالً 
من نتائج ممارسة طلسم، مث مت نزل عن الكتابة كمثل اهلدى، ولكن 
معظم الناس الذين كتبه فقط ينقل الغرض من ذلك الطلسم. يفعلهم  
كذلك ليتم احلفاظ على الكتابة حىت اآلخر، ألنه ليس كل شخص 

 .د حقاميكن أن يكتب ذلك الطلسم إال كان موحدا ومعتق
 

احلسىن، أو الدعاء  هناك الوايل من الغرابء، مثل أمساء
إىل لغتهم. للحفاظ على شيء من احلشرات مثاال، مث ترمجتها 
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ولكن يف الواقع يتم اشتقاق املفهوم املستخدم من القرآن 
 04ص.  .واحلديث، بل هو جمرد استخدام لتغيري خمتلف

اللغة وهو من القرآن. عندما ليس  هناك رقية من الصحابة
العربية لن نكون للقراءة، لذلك يتم كتابة اللغة، ألنه عندما 
نقرأها لن تكون فعالة عند الطريقة القراءته خاطئة. لذلك يتم 

ألن هناك  .استخدام الطلسم من لغة غريبة وما ميكن قراءهتا
 بالد يف اتريخ اإلسالم اليت أشاد هبا النيب الذي القوي يف

)منذير، ابمكاسان،  اإلميان وحبه للدين، مثل اليمان، حبيسة
 (.0300مارس  0

 
كما أنه مؤثر جًدا على الكتابة الناجتة، إذا كان من املمكن قراءة 
الطلسم بسهولة، فيمكن كل شخص أن جيعله، لذلك سيكون الطلسم 
أمرا عموما. ولكن ألنه حيتوي على معىن موجود فيه، هناك سر مكتوب 

 .هو أمر ذو معىن كبري فيه، فطلسم
يف هذا الطلسم، فإن الدائرة اليت تغطي جوهر الطلسم هي الدعاء 
إلبقاء الشخص من البلياء يف ذلك الشهر. مث يف الطلسم أيضا إدراج 

 .الكلمة يف املربع الرقم، وهو نتيجة حساب من
 

 حفاظ من احلشرة (ج
يستحدم  ةكما يف هذه احلالة هو كلمة "بكيكج". ذلك الكلم

للحفاظ على الكتاب من النمل األبيض. ملاذا حدث ذلك احلالة؟ إذا 
حبث يف اللغة العربية ال مقصود له، فقط احلروف اهلجائية املرتبطة. ولكن 

"بكيكج" لديه عدد مخس  إذا تلك الكتابة حبث يف لغة الوفق، فكلمة
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فظ ومخسني، وهو يف هذه احلالة تضم مخس ومخسني املالئكة اليت ح
تلك الكلمة. ومعىن حرف الباء هو عالمة على كل الطبيعة الذي متنح 
شرفا. حرف اجليم هو حتمل الثلج وتلقيه يف الشمس لئال حيرق حرها 
الناس. أما حرف الكاف هو ابطن األمر. ولذلك لفظ "بكيكج" هو 

"بكيكج" من  كلمة سر العامل. إذا حبث كتبه يف سياق لغته، مشتقة من
 .ومعنه احلشرة لغة يوانين

 
من شيخنا خليل البنجكاالين  كان الرأي لو لفظ "بكيكج"

حزب. عادة، معظمهم  الذي يستحدمه يف املادورا كمثل
أجنبية استخدام الطلسم من أمساء احلسىن الذي ترجم إىل لغة 

ابستخدام طريقة خمتلفة، أو من أمساء األعضام الذي عندما 
قرأها ففّعال، ولكن تلك األمساء سرا. لذلك حياول العلماء 
الذين أن يتخلصوا من أي واحد. ألن هناك األمساء نعتقده،  

)منذير، كمثل التفاؤل عندما يتعلق أبمساء احلسىن. 
 (0300مارس  0ابمكاسان، 

 
"بكيكج" هي تراث من شيخنا خليل هناك رأي آخر أن كلمة 
كلمة "بكيكج" ممكن من األمساء  البنجكاالين. وذكر أنه يف الواقع

احلسىن الذي متت ترمجته إىل لغة األجنبية اليت استخدامها كأداة للحفاظ 
 Manuscript of theعلى الكتب من احلشرات. وقد ورد أيضا يف كتاب "

Middle Eastنبات الذي اللعني احلشرات، " أن "كبكج" هو نوع من ال
حبيث يتم استخدام تلك الكلمة للحفاظ على كتاب من أجل جتنب 
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احلشرات ابلكتابة "اي كبكج احغظ هذا الكتاب". كلمة "كبكج" لديها 
 العديد من املتغريات يف هذه املادة، أي "كيكج"، "كبكح"، "بكيكج". 

النمل  إذا كلمة "كبكج" قد كتبت فلماذا كان الكتاب يؤكلمن
 األبيض؟ 

 
مرة أخرى يف التقدر، أن الورقة مأخوذ من هذه األشجار 
سوف يؤكل من النمل األبيض وظهر أيضا على اإلختيار، 
ألن إختيار ليست ينتصر على القدر. كما قد يكون من 
شجرة املادية، أو رمبا ألن الكتابة اإلنسان، كمثل األفكاره ال 

لك، لو كان تلك الكلمة تركز على كتابة، حىت أنه خطأ. لذ
حلفظ من النمل األبيض، فلن يتم كل شيء وفقا كمثل 
اختيار البشرية. ميكن أن يكون هناك سر من هللا كسيحتفظ 

 إبساءة استخدام حمتوايته.
العالج هو إختياؤ أيضا، وهناك بعض الذين صحة وبعضه 

)منذير، ابمكاسان،  مريض. قد تكون خطة هللا خمالفة خلطتنا
 (. 0300س مار  0

 
بعد االنتهاء من كتابة الطلسم يف الكتاب الذي ترغب يف 
االحتفاظ به، فإن املؤلف حيتفظ به لسنوات. ومقصوده هبذا احلالة أن 

 .الطلسم املكتوبة ميكن أن تعطي نتائج للكتاب
كما هو احلال يف الزمن نبينا عيسى عليه السالم، هناك شخص 

 عن الدعاء. بعد أايم ذلك العلماءعندما ميشي التقى عاملا، مث سأل 

ينال األخبار أن الشخص الذي مت الدعاء تويف تؤكل أسد. فذلك 
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العلماء يبحثون عن أدلة، مث كان لديه حلم أنه مت الدعاء تلقى يف الواقع، 
ألنه من أعمال قدر هللا أنه ال ميكن أن يكون درجة عالية إال ميوت يف 

 .مثل هذه الظروف
 

املستخدم لكتابة متيمة، فقط تركيبة األحرف ال ميكن قراءة 
املتصلة. بسبب أشخاص القدماء هم وارعون جدا، كان 
التميمة مكتوبة مع الكتابة العربية من القرآن واحلديث، وهم 
عادة رسم التميمة للرتب، وللحيوان. ولذلك إذا آية القرآن أو 
احلديث زرعت يف األرض أهنا حرام فلذلك التميمة كتبت 

 ف اهلجائية. حبر 
( يف pangrengetمثل األطفال الذي قد والدة لفرار املشيمة )

، وعادة كتابتها يف رسائل على الرغم من أهنا ةاللغة املادوري
تستخدم البسملة ولكن كتبها حبوف اهلجائية املنفصلة. واحد 

التميمة من القرآن غري متصل وال  من العلماء الذين كتابة
كان طلب نية من صاحب احلجة. ومعىن ميكن قراءته إال إذا  

التميمة قد يعرف سوى املؤلف. يف بعض األحيان أتخذ من 
معىن حرف الباء وغريه. إذن، ليس التميمة بتعريف معناها بل 

 تعريف الغرض املقصود. 
كمثل العلماء القدماء إعطاء التميمة إىل شخص الصني ألن 

املشورة ألن ال  تقدمي الشيخ خليل البضائع اليت ال تبيع، مث
يتكلمون ابللغة الصينية. مث يدري الصين عن اللغة العربية 
ولكنه ال يفهم وال يذكر إال لفظ "عقدت لسانة". مث فوض 
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لكن وجب مستجدم لفظ "عقدت لسانة" كتابة إىل الصىن و 
  (0300مارس  0)مصفى، ابمكاسان، 

 
متيمة هي الربكة من القرآن من خالل العلماء. بسبب تقوى 
العلماء أعطى هللا الربكة. إذا طلب الشيء إىل شخص ألن الشخص 
نفسه فينكر، ولكن إذا كان بسبب التقوى واحلكمة الذي ميلك العلماء، 

 فهذا هو املسموح به. 
ألن هذا هو السبب عن الطلسم أو التميمة يف صعوبة القيام 

عن املعىن. ذلك حيدث للحفاظ على األصالة والسرية املوجودة  ابلبحث
 .يف الطلسم أو التميمة

 
 نطاق االجتماعي املستوى .3

 الذي كان امسه يف األصل ابمكاسان ، وخاصةاجملتمع املادوري

ابمليغان له معىن توحيد العقل. إن توحيد العقل يهدف إىل توحيد عقولنا يف 
أيضا لديه  ن ما يفعل سيناسب. ابمكاساننقطة حمورية واحدة، حبيث يكو 

 Mekkas Jhatnaمفهوم املعىن الذي يشري إىل منوذج عمل رد الفعل، وهو "

Paksa Jhenneng Dhibi’ ."جيب أن  ابمكاسان مفهوم ذلك املعىن أن اجملتمع
الثفافة أو الطبيعة  يعيش دائما بشفافية واالعتماد على قوهتم يف شؤون

 .واحلكومة

أن   طلسم وكذلك يف كتابة ابمكاسان املفهوم يف اجملتمع تصوير هذا
كل ما سيتم القيام به جيب أن يقوم على أساس القوة الذاتية وعدم االعتماد 

 .على اآلخرين إذا كان يريد شيئا، إال إذا كان ال يستطيع حقه
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 ولكن ليس فقط االعتماد على النفسه اآلايت ، كما يسهم اجملتمع

البيئة االجتماعية. وينظر إذا كان شخص ما يفعل  بنشاط يف ابمكاسان
اجملتمع اخلري، فسوف يساعد اآلخرين أو الرد بنفس اخلري، ويشمل التعاون يف 

 .هو العادات املادوري
كما يرتبط مشكلة الطلسم، يف البيئة االجتماعية اليت ال تقف الطلسم 

لقرآنية  وحده، كما حيتاج إىل شيء آخر يدعم طلسم. هناك علم يفسر ا
كشكل من أشكال حفاظ هللا آلية القرآنية، أن كل حرف يتم االحتفاظ به 
 مالكا يف كل منهما خيتلف يف العدد، كما يف املثل سواء عن حساب

األجيدي. لذلك فإن الشخص الذي كتب الطلسم قد اتصل ابملالك حسب 
 .استخدامه أو غرضه

حملددة خمتلفة مث بني األحرف املنفصلة )نقطة( مع احلروف غري ا
ومنفعته خمتلفة. الشخص الذي يكتب الطلسم ليس يف الوقت عشوائيا، ألن  
كل حرف أو الرقم له معناها. إذن، ملاذا أصبحت الطلسم عادة؟ سوف 
تصبح الثقافة تقليداً إذا كانت تتناسب مع شعبها. ألن لديهم شعور ابخلوف 

ف، كما يتطلب من شيء ما، حيث فيجدون طريقة للتعامل مع هذا اخلو 
 .إثبااًت موثوقًا به ويستمر عمله كطريقة ستصبح عادة

أما ابلنسبة للنموذج أو شكل شيء، فإن كل شيء يعتمد على الزمن، 
وهذا يتوقف على املواد املستخدمة أيًضا. كان طلسم موجود ابلفعل قبل 

فة طلسم )املاء املقدس(. ال تزال الثقا اهلندو أيضا هناك وجود اإلسالم، يف
اهلندوسية تستخدم يف اإلسالم ألهنا ال تنتهك الشريعة. قد يكون طلسم على 
الرغم من أن شكله أييت من خارج اإلسالم، لكن الطلسم يف اإلسالم. يف 

 . rabu wekkasanاإلسالم يسمى 
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الطلسم هو الدعاء، ولكن شكله هو كل حكم  أصل الكتابة يفأما 
هي فقط بسبب العادة ألهنا كانت يف كتابة الطلسم، ولكن كل األشكال 

مكتوبة أصال على لوحة حبيث حىت اآلن هو مكتوب متدور. ألن إميانه قد 
جاء وما زال يفعل كما كان من قبل. يف العصور القدمية يف األصل من 

 .السوفية )من الذي فتح احلجاب من قبل هللا(
من الذين يكتبون الطلسم ميكن أي شخص، وعادة ما ال يكتبون 

فقط مكتوبة من  الطلسم هنم غري متأكدين، لذلك األحيان هناك تصور أنأل
الشيخ وغريها. حيتاج احلزب إىل الرتكيز على طرد القوة  أشخاص خاص أو

املوجودة يف نفس الناس، وممارسة القوة يف نفسه، وممارسة شيء دائًما لتحقيق 
ارسة. إذا  قوة أكثر من املعتاد، لذلك حيتاج شخص حاص ليفعل ذلك املم

الطلسم الذي ميكن ألي شخص يفعل ذلك الطلسم  كان الطلسم كمثل ماء
ألن يف تلك احلالة كان ممارسة اليت حيتاج يفعل كل سخص، لذلك فقط اتبع 
ما هو فيه. ومن مث يف شهر الصفر كثري من الناس الذين يفعلون اخلالص 

 لتفادي البليات يف ذلك الشهر. 
 

اجملتمع من كتاب منبع أصول احلكمة يف ئ ما حلفظ شياستعمال الطلسم  .ب
 بنيوية لليفي سرتوس على نظرية املادوري
 

يف هذا القسم ، سيشكل املستوى الثقايف املقسم مفهوما مت اكتسابه من 
هذا املفهوم هو نتيجة حتليل الشامل  .خالل العناصر املوضحة يف األقسام السابقة
 .مستوايت الثقافة من خالل التعرض الطلسم يف كل مستوى من
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 املستوى املعتقد .0

يف هذا املستوى، مت شرح أن الطلسم هو كتابة مفيدة ويستخدم ملقاومة 
ما زالوا  اجملتمع املادوري للغاين، هو املصطلحات املادوري البليات. من حيث

يؤمنون ويستمرون يف القيام بتقليد الطلسم ألن االعتقاد يف املعلمني أو 
 .األشخاص الذين يقدمون الطلسم أقوى

طلسم أوال  قبل كتابة طلسم وكافة عملياته، جيب أن يكون مستخدم
الغرض متأكدا من نفسه. هذا االعتقاد هو بداية لكتابة الطلسم. مث ما هو 

 إذا مل تكن بني اإلميان والغرض طلسم هو املرحلة الثانية، اليت يف كتابة املطلوب
 .حماذاة، فعندئذ تكون الطلسم املكتوبة بال معىن

 
 
 
 

كتابة ، و والغرض منهالطلسم بني مستخدم أّن  عروفي ،اهليكلذلك من 
ثالثة من إذا كان أحد  .مع اآلخر متعالقةليس هبيكل مستقل، ولكنه الطلسم 
 .، فإن الظاهرة الثقافية لن تتشكلقد انفصل
فعلة يعلم أن أي  املادوري مفهوم حي جملتمع هو ابملثال. هذاياة احلدين 

من خالل هذا املثل، ينشأ الناس على اآلخرين ستكافأ ابلفعلة املتساوية. 
ل افعمجيع األل. حيدث هذا افعاأل ودردو ل افعمجيع األمفهوم املعاملة ابملثل، و 

يف مجيع األشكال. كثري من سلوك املادوري وثقافتهم  لافعاأل ودردو 
يستخدمون هذا املفهوم،وكذالك طلسم أيضا. فلذلك النموذج املتكون من 

 .الثقة هو كما يلي

 املعتقد  الطلسم  –الغرض  –مستحدم الطلسم 

 

 



51 

 

  املمارسة )الوقت عند املمارسة( الطريقة  الغرض 
        السلوك 

 
 

 املعتقد

 تشخيص الدواء

ا كامل، فسيتم احلصول على النتائج وفقاملعتقد اللذلك إذا كان 
 .املتساويةللمعتقدات 

 
 املستوى األخالقي .8

. لن تكون هناك نتيجةاملعتقد بدون  شرح أنقد ، يف املستوى السابق
من  أبخالقيات أن يكون االعتقاد  جيب ن عند الدخول إىل املستوى الثاين،ولك

الذي يريده يف  غرضالالطلسم  بعد أن يعرف مستخدمالطلسم.  كل مستخدم
لتحديد ما كانت الطلسم ابملمارسة ، فإن اخلطوة التالية هي القيام الطلسمصنع 

يف القيام مبثل هذه . السابقةالفرض كتابتها ستكون متوافقة مع طلسم الذي  
 .حلفاظ على موقفهم وسلوكهمالطلسم  املستخدمنيجيب  ،املمارسة

 

 يكملون، املمارسة والسلوك الذي من اهلياكل على هذا املستوى
يف كتابة الطلسم. املعتقدات هي جزء من األخالقيات اليت جيب القيام هبا قبل  

. الشخص املريضالطلسم سواء عن ، يكون األخالق يف استخدام هذه املرحلة
دون ألن ، ه هو التشخيصفإن أول شيء يفعل، عندما يشعر مريض األمل

بدون  الدواءشخص اللذلك إذا طلب الدواء. لن يتم حتديد ف تشخيصال
حىت األخري )حىت الدواء الذي يستخدمه ال يعمل  فيمكن ، تشخيص
 .األقصى(
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فقط الطلسم إذا كان هناك شخص يسأل الطلسم. يف حالة وكذلك 
، على أقصى حدالطلسم ال تعمل ف، (كممارسة والسلو دون القيام أبخالقيات )
االعتقاد يف هذا .لية طلسمهذا ما حيدد كيفية عم. ألن هناك عملية مل يفعلها

احلالة ما يبقي اجملتمع املادريني يفعل ذلك الطلسم. من هذا االعتقاد أييت 
 منوذج ميكن الباحثة أن يتخذوه

ومعاجلا يف إذا مت رمسها يف تشبيه بسيط، عندما يكون الشخص مريضا 
الطبيب، فيجب أن يتم تشخيصه أوال، مثل الصلوات النيب، أو اإلستغفار، 
وغريها. مث يعطى الدواء ابإلضافة من تشخيصية. ال ميكن إعطاء الدواء 
للمريض دون تشخيصية. لذلك ال تؤمن للدواء، بل يف األمالية. ال يطلب 

 اإلنسان إال االختيار، فالنتيجة من هللا.
 

 البيئة االجتماعيةاملستوى  .3
ميلك  اجملتمع املادوريعلى مستوى البيئة االجتماعية، على الرغم من 

اجملتمع أن  الذي معنه هو، ”’Mekkas Jhatna Paksa Jhenneng Dhibi“الشعار
خالف عن ولكن  .تضطر إىل االعتماد ابستمرار نفسه يف أي حال املادوري
هو اجملتمع الذي له حياة اجتماعية عالية، ينظر من  اجملتمع املادوريذلك أن 

 taneyan) هناك العديد من املنازلالذي واحد فناء البيئة حيث سكنه لديه 

lanjhang) . يف كل  ة نفسهيقوم على قو  اجملتمع املادوريعلى الرغم  وهمقصوده
 .، هو ليس أاننيا ملشاركته مع اآلخرينهنشاط

، taneyan lanjhangم املفهو هذا تطبيق لذي االعديد من الثقافات هناك 
ستفعل  اجملتمع املادوريفكذلك أن مثل عندما يكون هناك عائلة ميوت، 

ميكن . ألولئك الذين أيتون ةالقليلوجبة سيعطي صاحب البيت معا مث الدعاء 
النشاط أبنه عندما يقدم شخص ما شيئا لآلخرين، فإنه سيحصل ذلك تفسري 

 .ما قدمهأيًضا على شيء مثل 
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تمع املادوري يعتقد ذلك املفهوم يدل أن هذه األسطورة يشكل بسبب جم

نفس الشخص. لذلك هذه األسطورة حيفظ عن الطاقة اخلارجية غري الطاقة من 
 حىت اآلن.

 بمكسّ  مستلم

 النتيجة
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 الباب الرابع 
 االختتام 

 
 اخلالصة  .أ

 ت، وصللبياانت وحتليلها يف الباب الثالث السابقعرض اعلى اعتمادا 
 اآلتية: الباحثة إىل النتائج 

حلماية أنفسهم أو  دورياجملتمع املا هستخدمو جزء من التميمة الذي يطلسم ه .0
يتأثر   اجملتمع املادوريخدام طلسم يف استو  وأكثر استخدامه ابملاء. رفض البليات
 .ةالثقافي كثريا ابلعناصر

يف  حلفظ شيء ما مفهوم الطلسم  (.0البنيوية لليفي سرتوس، أن:  النظريةعلى و  .0
توى املعتقد و املستوى ، وهي املسينقسم إىل ثالثة مستوايت ثقافية اجملتمع املادوري

البنيوية لليفي سرتوس أن  على النظرية(. و 0البيئة االجتماعية. عن املستوى األخالقي و 
ل، افعاأل ودردو -لافعمجيع األهيكل أو مفهوم على  هااملستوايت الثالثة يتم تشكيل

حياة فهوم يناسب مباملفهوم  أبن البشر سينال األجر على حسب عمله. وهذا اهمعنو 
 أي النفس ابلنفس. "otang nyabâ ébâles nyabâ" اجملتمع املادوري

 

 احة االقرت  .ب

. يف جمتمع مادورا هذا البحث بقتصر على البنيوية اخلارجية من الطلسم
املوالني أن يبحثوا البنيوية الداخلية من الطلسم يف جمتمع رجاء األكيد من الباحثني وال

 مادورا أو اآلخر.
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