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 تحف الوطني لآلثار القديمة والفنون اإلسالميةممجموعة ال
 من خالل الفأل والتطير في ميراثنا الشعبي

 *د.نبيلة حسانى 
في مجتمع المغرب اإلسالممي   من المظاهر االجتماعية الشائعه يعتبران 2والفأل 1التطير

ات التالالي و فالالي اممالالل والشالالعوب عاالالا مالالر التالالاريط اإل،سالالا،ي الطويالالل  وهمالالا مالالن المعت الال 
شتا واسالالتمر وجو هالا  لالالا مالالا بعال  اإلسالالمل ر الالل  تاعتمال ها الفرالالر الجالالاهاي فالي سالالاوريا

 حتالا  بالل مالا لالالت بتالماتاا بالارل 3 حضه لرل ما يعالو  الفرالر مالن فرافالات ويسالاطير

يوم،ا هذا  ورثاا بعض المغاربة ضالمن مالا ورثاله المجتمالع مالن معت ال ات  وعالا ات و اليل 
 اجتماعية.

لال لامري   ور في الحفاظ عاا بعض الممارسات والمعت  ات التالي يمحظ ي،ه ران وما ي
ارتبطت ارتباطا وطيال ا باالاتين الظالاهرتين  و بالل ين ،رشالب عالن بعالض مظالاهر التطيالر 

بحث،ا يج ر ب،الا الو الوب و ولالو بعجالالة و ع،ال  مال لول هالاتين الرامتالين فالي ال الر ن  فاوالفأل
 والس،ة لمعرفة مو ب امتول م،اا:

 ل القرآن الرري   التطير من خال

ور ت فالي ال الالر ن الرالالريل رامالات متعا الالة بالالالتطير يستحسالالن ين ، الب ع،الال  بعضالالاا ل،الال ر  
 مو ب اإلسمل من هذه الظاهر :

                                                           
*

 العاول اإل،سا،ية واالجتماعية و  سل التاريط و الجلائر . راية 

الطير : مت ر تطير  وي ال تطيرت من الشيء وبالشيء   واالسل م،ه الطير  برسر الطاء وفتح   1

  ص 2الياء )و   تسرن الياء( وهو ما يتشاءل به من الفأل الر يء ابن م،ظور: لسان العرب  مجا  
 . 1043. وهي فيما يرره رالفأل فيما يستحسن  والطير  ال ترون  ال فيما يسوء   ،فسه   ص 1043

2
الفأل: ض  الطير   والجمع م،ه فؤول ويفؤل  ويتل الرامة الحس،ة يسمعاا عايل فيتأول م،اا ما يال ل   

  في ول   يو يسمع طالب ضالة  فر ي ول يا واح  636  ص 2عاا شفائه  لسان العرب  ل  س  مج ل
  و ال  يرالون الفالأل فيمالا يحسالن  وفيمالا 1042تفاءلت برالذا ويتوجاله لاله فالي ظ،اله رمالا سالمع   ،فساله   ص 

يسوء  وفي ،وا ر امعراب ي ال: ال فأل عاي  بمع،الا ال طيالر عايال    وال طيالر عايال   وال شالر عايال   
أل واستحسال،ه . وران مذهب العرب في الفأل والطير  واح  فأثبت الرسالول )ص( الفال 1042،فسه  ص 

  ذل  من الفأل فياله رجالاء  والرجالاء عائال   636  ص 2ويبطل الطير  و،اا ع،اا  لسان العرب  مجا 
 . 1043البمء  ،فسه   ص 

يعتبر  ،رار ال ر ن والس،ة لظاهر  التطير  ليم عاا تج رها في العتر الجاهاي واسالتمرار وجو هالا 3 

 في عتر الرسول تاا هللا عايه وساّل.
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 ال تعالا في سور  ال،مل:"  ال يا  ول لل تستعجاون بالسيئة  بل الحس،ة لوال تسالتغفرون 

رل ع،  هللا بل ي،تل  ول تفت،ون" طير،ا ب  وبمن مع . ال طائر  الوا ت 4هللا لعارل ترحمون
5 . 

طير،ا ب  وبمن مع  " يي تشاءم،ا م،  يا تالح ومن يتباع  المؤم،ين  ،رل سبب ما " ت
حل ب،ا من بمء و ورا،وا    يتابال ال حط والمجاعة و " طائررل ع،  هللا " يي حظرل من 

اء حالرمرل. ولمالا الح ي ة مالن فيالر يو شالر هالو ع،ال  هللا وب ضالائه   ن شالاء رل رالل و ن شال
الطفاالالل تالالالح فالالي الفطالالاب ي اظالالوا لالاله فالالي الجالالواب  و الالالوا تشالالاءم،ا م،الال  وبمالالن معالال  

 .6فأفبرهل ين شؤمال بسبب عماال ال بسببه هو والمؤم،ين 

 ترشب محاور  ال،بي تالح ل ومه عن است،رار لاطير  متح ثا معال بم،ط  ال،بو  .

ي: "  الالالوا رب،الالا يعاالالل  ،الالا  لالاليرل وتالالل ا  التالالور  وضالالوحا فالالي سالالور  يالالس حيالال   الالال تعالالال

 الالالوا  ،الالا تطير،الالا برالالل لالالئن لالالل ت،تاالالوا ل،الالرجم،رل   7لمرسالالاون ومالالا عاي،الالا  ال الالالبم  المبالالين

 .8رل م،ا عذاب يليل  الوا طائررل معرل يين ذررتل بل ي،تل  ول مسرفون"،وليمس

إليمالان  وتالر   ،ا تشالاءم،ا برالل وبال عوترل ل،الا عاالا ا 9"  ،ا تطير،ا برل "  ال يهل ال رية 

ي،ال  عوهل  لا  ين  ير  ي،ال  10عبا   اموثان   ال المفسرون: ووجه تشاؤمال بالرسل

فاستغربوه  واست بحوه  فتشالاءموا بمالا  عالوا  لياله  ثالل توعال وا بالرسالل  ن لالل ي،تاالوا عالن 
  عوتال ليرجموهل بالحجار  حتا يموتوا.

بب،ا و ،مالا شالؤمرل بسالبب رفالررل "  الوا طائررل معرل " يي  الت الرسل لاليس شالؤمرل بسال
 وعتيا،رل وسوء يعمالرل.

 يتجاا بوضوح  ،رار اإلسمل لاتطير وما محاور  ام،بياء لا ول الرافرين  ال تأري  لذل .

 

                                                           
 من سور  ال،مل. 46اآلية    4
 من سور  ال،مل. 47اآلية   5
  1970   5محم  عاي التابو،ي:تفو  التفاسير  تالر الرتابالو البايال   وشالررة الشالااب الجلائالر  ط  6
 .379  ص 2ج
 من سور  يس 17   16اآلية   7
 من سور  يس 19و  18اآلية   8
  ص 3ر  محمال  عاالي التالابو،ي : ل س  جحسب المفسرين ين ال رية الم تو   هالي ي،طاريالة ي،ظ   9

07. 
 .07  ص 3الم تو  بال تا    ومت و   وشمعون  ي،ظر محم  عاي التابو،ي : ل  س  ج  10
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 التطير والفأل من خالل الحديث النبوي 

روى اإلمال يحم  بن ح،بل عالن ال،بالي تالاّا هللا عاياله وسالاّل ي،اله ي،رالر الطيالر  حالين سالئل 

  وذرروا ي،ه تاّا هللا عايه وسالاّل  الال " ال عال وى 11 ال ثم  مرات " ال طائر " ع،اا 

و   يور  بعضال تتمة الح ي  الشريب " ال ع وى وال  12وال طير  وال هامة وال ت ر"

يرشب الح ي  الشريب ين الرسالول تالاّا هللا  13هامة وال طير   ويحب الفال التالح " 

  وشجع عاا التفاؤل  ويبطل الطير  و،اا ع،اا م،اا تح  عايه وساّل    ي ر الفأل الحسن
من فعالية الفر   وتحول بي،ه وبين مواتاة عماه الجا   يما   رار الفأل فيع،ي   رار رالل 

 ما من شأ،ه ين يح  عاا الج  والمثابر  والمضي   ما.

  يالتطير والفأل في ميراثنا الشعب

ل( من فمل بعض ،توص   يساع  عاا تحايل  ن تتبع هاتين الظاهرتين )التطير والفأ
  ومعت الال ات شالالعبية معي،الالة  تبعالالض الظالالواهر االجتماعيالالة  والرشالالب عالالن يسالالباب سالالاوريا

وبالتالي   را  الذه،ية السائ    ،ذا   لر،،ا لل ، ب عاياما رموضالو  مترامالل فالي مؤلالب 
،ا الشالذرات مالن من المؤلفات التاريفية والف اية يو ام بية في المغرب وام، لس بل جمع

ه،ا وه،ا  لتتضح التور  يرثالر  وت تالي،ا ال،شالاط ال،سالوي اجتماعيالا وا تتالا يا لرشالب 
ال، اب عن م ى مساهمة هذا الع،تر في الحفاظ عاا هاتين الظالاهرتين باعتبالاره الما الن 
امساسالي لا اليل االجتماعيالة لاال، ء و ذرالورا رالا،وا يل  ،اثالا و وباعتبالاره الالذارر  المرجعيالة 

 ت والت الي  الشعبية.لاعا ا

 التفــــاؤل والممارسات االحتفالية 

 ما يتعا  بامعراس : التفاؤل ببعض الموا  وام وات .

   الحنـــاء 

الالذي يسالب   ران من الضروري ين تضعاا العروس عاا رئساا ع،  ذهاباا عاا الحمال

ضالب باالا رمالا را،الت تف 14ال فاة  وين تفضب ي ياا ورجاياالا  بالل ين تاللب  لالا لوجاالا

            .15رذل  ي  العريس

                                                           
  ص 2اإلمال يحم  بن ح،بل: مس،  اإلمال يحم  تح  يحم  محمال  شالارر   ار المعالارب   متالر  ج 11 
387. 
  387  ص 2،فسوه  ج  12
 .65  ص 6مسال : تحيح مسال  ج 13 
 186  ص 1ابن الحاج: الم فول   ج   14
 186  ص 1،فسه  ج  15
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 : الخبز والمفاتيح
ذل  ين العروس ع، ما تتل  لا عتبة بيت اللوجية ت  ل لاا  ال،رافات فبلتين تضالعاما 

يمالالا المفالالاتيح  !تحالالت  بطاالالا  ومجموعالالة مالالن المفالالاتيح  فالالالفبل ربمالالا لترالالون متالال ر رل  

 .16 فربما لترون اللوجة مفتاح فير عاا لوجاا

 لبيض  الحليب وا

 17ت اللوج حتا تسالع  حياتامالا معالات  ل الحامة الحايب والتمور لاعوروس  بول  فوول بيو

. 
 العجين 

 .18يياماالا رااالا فيالرا وبررالة عاياالا ت ول العروسة بع  سبعة ييال بعجن الفبل حتا تتبح
  الحماا                                                  التفــــاؤل ببعض الحيوانات 

                                                                            
 
  من رؤيتاا توحي بالام،س 19ل   شغب الرثيرون من ال،اس   يما وح يثا  بتربية الحمال 

واملفة  وسجعاا يثير العواطب المرهفة  ويفجر امحاساليس الرام،الة  لالذا تفالاءلوا بالال،ظر 
ما  ه يااا  وشاطرها الشعراء يفراحاا ويحلا،اا  واسالتعماوها لاتعبيالر  لياا  وطربوا لس

                              عن الحسن والحرية  وتفاءلوا باا لا اء امحبة .
فالي                                                                       السمـاـ    

  20وس طب  السم  م،ه " يجاب حسن الحظ" اليول السابع من اللفاب  تايء العر
                                                                         التفــــاؤل بالصوف 

 

را،ت ي اب امسر المغربية تتفاءل فيرا بالتالوب  فالبيالت الالذي يرثالر فياله التالوب هالو 
جالل  التالوب  ن عمايالة فالتحبيت عامر  وتست،بط الفتيات وال،ساء متاليرهن المجاالول مال

التالراب  ي ترون عاياا ع،  فتحاا  ومن طوبيول مر  ويتفاءلن يو يتطرين من الايئة الت

                                                           

 
16

 .41  ص 1  ع  1921هسبريس    

 حسب الرواية الشفوية في  ول المغرب العربي.  17
 حسب الرواية الشفوية في  ول المغرب العربي.  18
  ص  2ل  ج1992هالو 1412لوطو،رو : فاس  بل الحماية   تر محمال  حجي ومحمال  امفضالر ط  19

  ما را،ت هذه الظاهر  لتبرل في يوم،ا هذا  ذا لالل ترالن  ال  اسالتمرت مالن العاالو  ال  يمالة  لالا لمالن 745
  راست،ا  و لا عتر،ا هذا   ذا مالل،ا ،رى بعض امسر المغربية تربياا فو  السطوح.

 .749  ص 2،فسه ج  20
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21يو من تحرراتاا ع،  وضعاا في الماءباا يو من اموساخ العال ة باا  المتواج 
           

التطياار فااي                                                                                                 
  الممارسات االحتفالية  

لواج فر ين يو يرثالر مالن ،فالس العائاالة فالي يالول واحال   يو فالي ييالال مت اربالة  يالؤ ي عاالا 
موت  ح ى العروسين  وي ال:" عروس ت،طح عروس"  لالذا يستحسالن ين يرالون الاللواج 

. 22متباع ا   ر اإلمران
                       

 التطير والممارسات اليوميـة 

من عطست فمل عماية تس ية ال ما  يعت   ين ذل  يالؤ ي عاالا مالوت التالا،عة يو يحال  

  ع،   فرا  السال ي لحيارالة  مالا  مالا  يتطيالر مالن ا،تمالاء العالاماتين المت،الاوبتين 23ي ارباا 

 .24عاا ذل   لا ،فس امسر  يو العائاة  ذ يعت   ين ذل  يجاب لاما التعاسة

مالالن رالالل مالالا ذرالالر ين بعالالض ال،سالالاء رالالن فعالالم فالالارج المسالالار التالالحيح وذلالال  ل االالة  يتضالالح
وعالاليان  وعالال ل تعاماالالن  وتشالالبثان بمالالا ورث،الاله عالالن جالال اتان ويماالالاتان مالالن ميالالرا  يمالالت 
لاجاهاية بتاة وطي   وعاا الر ل من ذل  ،عت   ين ضرب الحتار عايان  جحاب فالي 

م،ارر  فران حري بمعشر العاماء عاا ارتراب ال ح ان  ف عو هن في بيوتاون لل يبع هن
والف ااء والرجال عامة  ين يفسحوا المجال لتعايل المري   وين يؤر وا ويحثوا عاا ذلال   

بالل عاالا  !فالحيا  الرتيبة بين ج ران البيت يمالر فطيالر  لاليس عاالا حيالا  المالري  وحال ها 
وتبحال  عالن  يسرتاا  ومجتمعاا بأرماه  فتتبح معه رالسائمة ال تماال  مالن يمرهالا شاليئا 

تعالويض حرما،االالا مالالن الفالالروج والمشالالاررة فالالي الحيالالا  العامالالة بشالالتا الوسالالائل اال،ت اميالالة  
 فيرثر ري ها ويتسع حر اا لاشريعة اإلسممية.

وران المتحب الوط،ي لآلثالار ال  يمالة والف،الون اإلسالممية بالالجلائر  بمثابالة الوعالاء الالذي 
ؤر  هذه الح ي ة وفاتة في العتر حوى ضروب الث افة والعال من الشواه  امثرية ما ي

العثمالالا،ي. ومالالن بالالين محتويالالات المتحالالب ،جالال   الال ر  الف،الالان عاالالا بعالال  الحيالالا  االجتماعيالالة 
والف،ية بمفاوماا الشامل عاا رافة ي،وا  المالوا  والفامالات ف،جال  ه،الا  مالر   مالن المرايالا 

 لمر  . وعاياا لفارب ،باتية من ور  الع،ب  والع،ب ي ل عاا الرل  الوافر لتاحب ا

،ج  ييضا من التحب الجمياة  اليالة ع ال  ) فمسالة( مالن الفضالة  ممالا يال ل  اللالة عاالا ين  
العروس تتفاءل بوضعاا عاا ت رها  وت، و  العروس تحماه ع،ال ما تاللب  لالا بيالت 

                                                           
 .141لوطو،رو: فاس  بل الحماية  ص   21
 حسب الرواية الشفوية .  22
 .149  ص 1  1921هسبريس مجاة   23
 .149،فسووه  ص   24
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عريساا وهو ملفرب بلفارب ،باتية وعايه رسل الطاووس  ورثيرا ما تفاءل به سران 
لب به رسالومات ،باتيالة وطالاووس  لاله ،فالس المعت ال  المغرب اإلسممي  وتحن من الف

 الشعبي.

وو ع االفتيار ييضالا عاالا بعالض مالن التحالب العظيمالة وهالي ف،الاجين مرتالعة بالمرجالان 
وهي مالن امحجالار الرريمالة  وهالي تعتبالر مالن بالين امحجالار التالي تجاالب الحالظ والالرل . 

رتابالالات  ورالالذل  يحتالالوي المتحالالب عاالالا مجموعالالة ربيالالر  مالالن التحالالب المامالالة والتالالي عاياالالا
 ر ،ية  رإبري  مالن ال،حالاس الالذي عاياله عبالارات فالي  ايالة مالن ال  الة والجمالال  وال الر ن 

 عموما يحمي تاحبه في العرب اإلسممي.

وه،ا  تحفة من تي،ية بعبارات بالفط ال،سفي برمالول سالحرية ر،الو  مالن  رء الضالرر 
 يو روسياة من وسائل العمج ال،فسي. 

ير والفأل ( من فمل بعض التحب  يسالاع  عاالا تحايالل  ن تتبع هاتين الظاهرتين ) التط
  ومعت ال ات شالعبية معي،الة   تبعض الظواهر االجتماعيالة  والرشالب عالن يسالباب سالاوريا

وبالتالي   را  الذه،ية السائ    ،ذا  والمحافظة عاا الذارر  المرجعية لاعالا ات والت اليال  
 الشعبية.     

 والمراجع المصادر
 *ال ر ن  

 م  بن اإلمال:و ح،بل  يح
 * مس،  اإلمال يحم  تح  يحم  محم  شارر   ار المعارب  متر.

 ل(:1336هو 737و ابن الحاج  يبو عب  هللا محم  بن محم  العب ري الفاسي المالري )ت
عاالالا بعالالض البالال   والعوائالال  التالالي  ه* المالال فل  لالالا ت،ميالالة امعمالالال بتحسالالن ال،يالالات والت،بيالال  

مرتبالة جامعالة سالي ي محمال  بالن عبال  ا،حات وبيان ش،اعتاا و بحاالا  
 ل .1977هو  1397هللا  فاس  ط

 ل(:863هو 261و مسال اإلمال يبو الحسين مسال بن الحجاج ال شري ال،يسابوري)
 رل   ا1955هالالو 1375يول  ةفالالؤا  عبالال  البالالا ي  طبعالال    محمالال * تالالحيح مسالالال  تح يالال   

 .تالترا  العربي  بيرو ء حيا
 و لوطو،رو :

 ل.1992هو 1412ية   تر محم  حجي ومحم  امفضر ط*فاس  بل الحما  
 .1  ع  1921* مجاة هسبريس      
 

 الفأل والتطير في ميراثنا الشعبي. صور
 من خالل مجموعة التحف الوطني لآلثار القديمة والفنون اإلسالمية.
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