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إشكالیة صورة اآلخر في التراث العربي

اآلخر القومي❖
اآلخر الدیني❖
اآلخر القبلي❖
اآلخر من حیث النسب❖
اآلخر من حیث المنشأ االجتماعي واالنتماء المكاني❖
اآلخر البدوي / الجبلي❖
اآلخر المذھبي❖



خرافة الصورة النمطیة لآلخر

األسطرة والتخریف والتاریخ
تقبیح اآلخر وتدنیسھ
شیطنة اآلخر وأبلستھ

القیمة التاریخیة للخرافة
"بوصفھا تاریخاً للعصور البدائیة" حسب فولتیر



:السیمیائیة ودورھا في رصد مرجعیات الخرافة

نظریة فالدیمیر بروب وقانون التبادلیة❖
نظریة كلود لیفي شتراوس والعالقة بین الطوطمیة والتفكیر النمطي❖
نظریة جولیان غریماس ونظریة الوحدات العاملة❖

العالقة التواصلیة بین (المرسل والمرسل إلیھ)1.

الرغبة المتبادلة بین (الذات والموضوع)2.

الصراع بین طرفي ثنائیة (المساعد والمعیق)3.



 خرافة انتساب الكورد الى الجن
 الُكلیني وتوّجس المعاملة والمخالطة مع األكراد/ الجان

من كتاب (الكافي في األصول والفروع)، وضمن باب (من تُكره معاملتھ 
ومخالطتھ):

"..عن محمد بن یحیى، وغیره، عن أحمد بن محمد عن علي بن 
الحكم، عّمن حدثھ عن أبي الربیع الشامي، قال: سألت أبا عبد هللا 
علیھ السالم، فقلت: إن عندنا قوماً من األكراد، وأنھم ال یزالون 
یجیئون بالبیع، فنخالطھم ونبایعھم. فقال: یا أبا الربیع، ال 
تخالطوھم، فإن األكراد حّي من أحیاء الجن كشف هللا عنھم 

الغطاء، فال تخالطوھم".



 الُكلیني وتوّجس المعاملة والمخالطة مع األكراد/ الجان

وفي باب كراھیة مناكحة الكورد والزنج والسودان:

، ونقالً عن علي بن إبراھیم، وھو یروي عن "..اسماعیل بن 
محمد المكي، عن علي بن الحسین، عن عمرو بن عثمان، عن 
الحسین بن خالد، عمن ذكره عن أبي الربیع الشامي قال: قَال لي 
أبو عبد هللا علیھ السالم: (...)  وال تنكحوا من األكراد أحداً، 

فإنھم جنس من الجن كشف عنھم الغطاء".



 الُكلیني وتوّجس المعاملة والمخالطة مع األكراد/ الجان

ر لھ دینیاً وثقافیاً في ذلك  أ. التمییز الطبقي واالجتماعي الذي كان یُبرَّ
الزمان.

ب. التوّجس الذي ارتبط بصورة الكوردي دون غیره ممن تُكره معاملتھم 
ومصاحبتھم، حیث ال یحقّر الراوي المفترض األكراد بقدر ما یتخوف 

منھم ومن أصلھم المرتبط بالجان.
ج. محاولة تبریر األحكام الشرعیة بصورة خرافیة بإحالة الحكم الشرعي 

على حكایة مختلقة.
د. الذھنیة البدائیة التي افتقرت الى التصنیف المنطقي حین جمعت بین 
االنتماء العرقي (األكراد)، والطبقي (المحارفین)، والجسدي (ذوي 
العاھة)، واألخالقي (السفلة) واالجتماعي (ذوي المنشأ السيء) في باب 

واحد.



 الُكلیني وتوّجس المعاملة والمخالطة مع األكراد/ الجان

أما فیما یتعلق بالحدیث الثاني، فإنھ جاء في باب من تُكره مناكحتھم، وفي 
ذلك ذكر الكتاب الى جانب األكراد أحكاماً مماثلة تدعو، على التوالي، 

الى:
عدم مناكحة الزنج ألنھم خلق مشّوه و- في روایة أخري- ألن لھم أ.

أرحاماً تدّل على غیر الوفاء .
 عدم مناكحة السودان ألنھم تنطبق علیھم اآلیة القرآنیة "ومن الذین ب.

قالوا إنا نصارى أخذنا میثاقھم فنسوا حظا مما ذكروا بھ"(26).
عدم مناكحة األكراد ألنھم جنس من الجن.ج.
ند والقَند ألنھم یفتقرون الى النجابة(27).د. عدم مناكحة الھند والسِّ



مداخلة ورد

مداخلة السید محمد الحسیني الشیرازي:

إن المقصود بھم غیر الشعب الكوردي المعروف حالیاً. •
األكراد واألعراب.•

إنما سموا أكراداً لذھابھم إلى الجبال.•



ساللة الكورد في حكایة النبي سلیمان
المسعودي وحكایة مواقعة الشیطان إلماء سلیمان

في كتاب "مروج الذھب ومعادن الجوھر" ذكر المؤرخ والجغرافي 
العربي المعروف أبو الحسن المسعودي (896-957) في معرض حدیثھ 
عن نسب الكورد: ".. ومن الناس من ألحقھم بإماء سلیمان بن داود 
علیھما السالم، حین سلب ملكھ ووقع على إمائھ المنافقات 
الشیطان المعروف بالجسد، وعصم هللا منھ المؤمنات أن یقع 
علیھن، فعلق منھ المنافقات، فلما رّد هللا على سلیمان ُملكھ 
ووضع تلك اإلماء الحوامل من الشیطان، قال: أكردوھن إلى 
الجبال واألودیة، فربتھم أمھاتھم، وتناكحوا، وتناسلوا، فذلك بدء 

نسب األكراد".



المسعودي وحكایة مواقعة الشیطان إلماء سلیمان

عند تفكیك وحدات ھذه الحكایة بإمكان القارئ أن یجد تواشجاً بین 
عناصرھا التي تتفق على تقبیح صورة الكورد وأبلستھ على النحو التالي:

من ناحیة األب، ینتسبون الى الشیطان.أ.
 من ناحیة األم، ینتسبون الى اإلماء المنافقات.ب.
زمنیاً، أصیبوا بلعنة أبدیة لم تُرفع عنھم بعد.ج.
مكانیاً، تشردوا وعوقبوا بالنفي الى الجبال واألودیة.د.
اجتماعیاً، تربوا في كنف أمھاتھم المنافقات وتناكحوا فیما بینھم.ه.



المسعودي وحكایة مواقعة الشیطان إلماء سلیمان

وأخیراً یظھر الطرف المساعد المتمثل بالمشیئة اإللھیة لیضع 
حداً للشیطان من خالل:

إعادة الُملك الى سلیمان.أ.
فصل اإلماء المؤمنات عن اإلماء المنافقات.ب.
تكرید ونفي ذریة المنافقات الى الجبال واألودیة.ج.
دین.د. إبقاء اللعنة على نسل المكرَّ



المسعودي وحكایة مواقعة الشیطان إلماء سلیمان

ھكذا، یتبیّن أن الوحدات العاملة والوظائف السردیة تتواشج في حبكة 
الخرافة بشكل متقن، بحیث یبقى سریان تأثیر الخرافة على ذھنیة المتلقي 
حتى بعد تلقیھا. ذلك أن الخرافة لم تُختلق من أجل إمتاع المتلقي، بقدر ما 
جرى اختالقھا إلسباغ صورة نمطیة على المكّرد (أكردوھن) المرادف 
للمطرود المعاقب (الُمَشیطَن). وھنا تظھر الوظیفة المتبادلة بین اللغة 
واالسطورة التي تنبّھ لھا أرنت كاسیرر، حیث إن مفردة (الكورد) جرى 
ل الوظیفة الحكائیة للخرافة على أساس أنھا مشتقة  تطویعھا وتحریفھا لتكمِّ
من فعل (كَرد، یكرد، كْرداً) الذي یعني (طرد، یطرد، طرداً). وبذلك 
یبقى الكوردي منفیاً مطروداً حتى على أرضھ، وحامالً للعنتھ الملتصقة 

باسمھ، وال تفارقھ ھذه اللعنة طالما بقي حامالً السمھ.



األصفھاني وحكایة غزو سلیمان للھند

في "محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء" وفي باب (ذم 
النبط وأھل الرساتیق):

"..أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ روى عن النبي صلى هللا علیھ 
وسلم أنھ قال: األكراد جیل الجن كشف عنھم الغطاء. وإنما ُسّموا األكراد 
ألن سلیمان علیھ السالم لما غزا الھند، سبى منھم ثمانین جاریة وأسكنھم 
جزیرة، فخرجت الجن من البحر فواقعوھن، فحمل منھم أربعون جاریة، 
فاُخبر سلیمان بذلك، فأمر بأن یخرجن من الجزیرة إلى أرض فارس، 
فولدن أربعین غالماً. فلما كثروا أخذوا في الفساد وقطع الطرق، فشكوا 

ذلك إلى سلیمان فقال: أكردوھم إلى الجبال، فسموا بذلك أكراداً".



األصفھاني وحكایة غزو سلیمان للھند

وھناك نقطتان أخریان البد من التنویھ بھما:
إن األصفھاني وباعتباره أحد األدباء الكبار، أراد تشویق قصتھ أكثر من خالل 1.

توظیف أحداث حكائیة إضافیة الیھا وتنویع مسرح أحداثھا بین البر والبحر والجزیرة، 
وحركیة وحداتھا العاملة من خالل تصویر الغزو، وسبي سلیمان لإلماء من الھند، 
وأمره بإخراج اإلماء، إمھات األكراد من الھند الى أرض فارس، ومن ثم من أرض 

فارس الى الجبال.
إن اإلصفھاني، وبوصفھ فارسیاً، أراد أن یرفع أي شبھة في التماثل بین الفرس 2.

واألكراد الذین ُسموا عند بعض المصنفین "أعراب الفرس". كما أراد أن یضع حداً 
فاصالً بین الساللتین، بدلیل أن الباب المخصص لذم األكراد وغیرھم في كتابھ قد جاء 
مباشرة بعد باب مخصص لمدح الفرس وفضائلھم، وموازنة شرفاء الفرس بشرفاء 
العرب، وإسناد أحادیث الى رسول اإلسالم (ص) بفضیلة الفرس، ومنھا: "قال النبي 
صلى هللا علیھ وسلم: ال تسبوا فارساً، فما سبّھ أحد إال انتقم هللا منھ عاجالً 

وآجالً"(42). 



الخاتمة

كانت الصورة الخرافیة للكورد جزءاً من صورة اآلخر المجھول، -
الذي یحوم حولھ الشك، وال یخضع آللیات التطویع والتعریف ضمن 

المنظومة الثقافیة التي كانت مھیمنة في المراكز الحضریة اإلسالمیة.
كانت إشكالیة صورة الكورد جزءاً من إشكالیة صورة اآلخر الجبلي -

الذي لم یكن من السھل السیطرة علیھ، أو تطویعھ ضمن المنظومة 
السیاسیة والثقافیة للمراكز الحضریة في العالم اإلسالمي القدیم.

أدي التنافس بین العرب والفرس قومیاً، والشیعة والسنة مذھبیاً، الى -
إضفاء صور مختلفة ومتباینة على الكورد. وفي حین كانت بعض تلك 

الصور إیجابیة، فإن معظمھا اتصفت بالسلبیة والخرافیة.



الخاتمة

ال یمكن إلعادة التأویل اللغوي المعاصر، للنصوص التي -
حوت خرافات تجاه الكورد، أن تغیّر من نمطیة الصورة التي 
ارتسمت للكورد في التراث العربي خالل القرون العشر 

الماضیة.
تبیّن أن اإلقصاء المستمر لھویة اآلخر الكوردي، من خالل -

تدنیسھ وأبلستھ في بعض النصوص، كان جزءاً من استراتیجیة 
وإنكار الجانب الملعون لألنا التي ال یمكن لھا أن تتحلى بجمیع 

الفضائل، إال اذا نسبت كل الرذائل الى اآلخر.



الخاتمة

كانت صورة اآلخر الكوردي جزءاً من رسالة سیمیائیة، ضمن ثالوث 
داللي لم یمثل فیھ الكورد أیاً من طرفي المرسل والمرسل الیھ. 

اقترنت الصورة الخرافیة للكورد بأحكام شرعیة في بعض المصنفات -
التي دعت الى عدم مناكحة الكورد ومعاملتھم ومخالطتھم. وارتسمت 
الصورة في بعض األحیان في سیاق قصص دینیة، وخصوصاً قصة 

النبي سلیمان وإمائھ.
ظھرت عناصر طوطمیة في الذھنیة التي أبلست الكورد، والتي -

حاولت إضفاء قدسیة على بنیة العائلة التي البد من الحفاظ على وحدتھا، 
وحمایتھا من التھجین والمناكحة والتزاوج الخارجي.



الخاتمة

عند تفكیك قصة سلیمان الخرافیة، بروایاتھا المختلفة، رصدنا وظیفة -
الوحدات العاملة السیمیائیة التي تنطبق على األساطیر والحكایات 

الشعبیة.
افتقرت الذھنیة التي صورت الكورد خرافیاً الى منطق التصنیف فیما -

یتعلق بالجمع العشوائي بین االنتماءات العرقیة والطبقیة واألخالقیة 
واالجتماعیة.

كان التمییز الذي مورس بحق الكورد جزءاَ من تمییز بحق الزنج، -
ند، والقَند، والنبط، وأھل الرساتیق وغیرھم. والھند، والسِّ


