طقوس بيليان ابسري نوندوي
(استكشاف قيم الوسطية الدينية يف احلكمة احمللية جملتمع ابسري)
THE RITUAL OF BELIAN PASER NONDOI
(Exploring The Values of Religious Moderation in The Local Wisdom of Paser
)Community
Hamsiati
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
Jl. AP. Pettarani No. 72 Makassar
Email: hamsiatib@gmail.com
’Khaerun Nisa
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
Jl. AP. Pettarani No. 72 Makassar
Email: kn.khaerunnisa@gmail.com
مقبولة املخطوطة يف  15فرباير  ،2021ومراجعتها يف  3مارس  ،2021واملوافقة عليها يف  8مايو 2021

امللخص
هتديف هذا البحث إلستكشاف قيم الوسطية الدينية يف احلكمة احمللية جملتمع ابسري ببناجام ابسري الشمالية .استخدم
هذا البحث بتفعيل األساليب الوصفية النوعية مع تقنيات املقابلة ودراسة الواثئق واملالحظات امليدانية .البحث اللذي
يؤديه مبنطقة بناجام – بناجام ابسري الشمايل وجد أن احدى احلكمة احمللية جملتمع ابسري املوجهة مع الوسطية الدينية
ّ
وهي بليان ابسري نوندوئي ((Belian Paser Nondoiأو بليان نوندوئي)  .(Belian Nondoiوجدت قيم الوسطية الديينية
يف قيمة التعاون بني اجملتمعات دون االختالفات يف إعداد الطقوس التقليدية بليان نوندوئي .عندما جتري الطقوس،
سيجتمع اجملتمع يف كوات ريكان اتاتئو للمشاهدة .لديهم نفس احلقوق دون االختالف عن بعضهم البعض .مولونج
سيدعوهم السالمة بسويونج اللذي يلقيه يف الطقوش .استطاع طقوس بليان ابسري نوندوئي على ربط أعضاء اجملتمع
مبعتقدات خمتلفة وأعراق خمتلفة ولغات وثقافات خمتلفة وتصبح ساحة موحدة للناس ببناجام ابسري الشمايل .وميكن
احلفاظ على طقوس بيليان ابسري نوندوي لكي قيم الوسطية الدينية الواردة فيه وتصبح تقليدا يف اجملتمع ،خاصة ابلنسبة
جليل الشباب.
الكلمات املفتاحية :الوسطية الدينية ،الرتبية ،احلكمة احمللية ،بليان نوندوي ،ابسري
Abstract
This research aims to explore the value of religious moderation in the local wisdom of Paser people
in Penajam Paser Utara. This research used descriptive qualitative methods with interview
techniques, document studies, and field observation. The research conducted in Penajam Subdistrict,
Penajam Paser Utara, reveals that one of the local wisdoms of Paser people is oriented towards
religious moderation through Belian Nondoi ritual or Belian Paser Nondoi. In practice, the values
of religious moderation emerge at the value of cooperation between communities without any
difference in the preparation of elian Nondoi rituals, which in the process, the community will gather
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in Kuta Rekan Tatau to witness that they have the same rights without any difference from each other.
All of them will be prayed for their salvation through Soyong which is practiced by Mulung in Belian
Nondoi ritual. Belian Nondoi traditional ritual of Paser community can unify the members of different
community beliefs, different tribes, languages, and different cultures as well, as a means of unifying
the community in Penajam Paser Utara. Thus, the Belian Nondoi ritual needs to be preserved, so that
the values of religious moderation contained in it can be maintained and become a tradition in
society, especially for the younger generation.
Keywords: religious moderation, education, local wisdom, belian nondoi, paser people

اجملتمع من اجملتمعات الريفية ببناجام ابسري
املق ّدمة
سيعيش اجملتمع يف منطقة سالما ووائما الشمايل وهو قبيلة ابسري .اللغة اليت يستخدمها
إذا مت تعزيز قيمة احلكمة احمللية .احلكمة احمللية أعظم س ّكان بناجام ابسري الشمايل يف احملادثة
تلخص املعرفة اليت طورها األسالف لالستجابة اليومية يعين اللغة اإلندونيسية ،نتيجة لتثاقف
لظواهر اجملتمع .هذه املعرفة من القصص أو اجملموعات العرقية املختلفة .منها :البنجاري،
األساطري أو األغاين أو الطقوس أو اللوائح البوقيسي ،اجلاوي ،سوماتري ،مالوكوئي،
احمللية .هذا جيعل املعرفة تتطور إىل ثقافة .ينتج دايكي ،وابسريي .وأيضا اللغة الباسريية
هذا التنوع الثقايف احلكمة احمللية يف كل منطقة .يستخدمها يف الريف املعظم يسكنه اجملتمعات

حتتوي احلكمة احمللية على حكمة ثقافية حملية .الباسريية ،على الرغم قريبا لإلنقراض.
تؤثر الثقافة بشكل مباشر أو غري مباشر على
متنوعون
الشمايل
ابسري
بناجام
ن
سكا
ّ
تكوين احلكمة احمللية(Dokhi et al., 2016) .
من حيث الدين .الدايانت الرئيسية املعرتف هبا
)(Meliono, 2011
يف إندونيسيا ،كلها موجودة يف هذه املدينة
التنوع الثقايف الذي يولد احلكمة احمللية
ابستثناء كوجنهوتشو .وهي اإلسالم واملسيحية
أيضا جزء من منطقة بناجام ابسري
هو ً
والكاثوليكية واهلندوسية والبوذية .هناك
الشمايل .تنقسم منطقة بناجام ابسري الشمايل
 161889مسلم و 6458مسيحيا و2036
إىل منطقتني ،ومها املناطق الساحلية واجلبلية
كاثوليكيا و 76هندوسيا و 15بوذاي(BPS .
أيضا إىل
حبيث تنقسم الثقافة يف هذه املنطقة ً
)Penajam Paser Utara, 2019دور العبادة
قسمني ،ومها الثقافة الساحلية والثقافة الداخلية
بشكل عام يف شكل مساجد أو مصلّى،
 /اجلبلية .أعظم الثقافة الساحلية أتيت من
أيضا من الكنائس ،ولكن ال توجد
وهناك
ً
املهاجرين الذين يعيشون على الساحل ،وأعظم
معابد وأديرة يف هذه املنطقة.
املهاجرون أيتون من سوالويسي .احدى
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اعا ،طاملا أن
لن يكون تنوع اجملتمع صر ً
دائما لقيم
احلياة يف املمارسة تعطي األولوية ً
العدالة والتوازن .العدل والتوازن مها مبدائن
قيمة الوسطية .الوسطية معروفة ليست فقط يف
أيضا يف مجيع األداين.
اإلسالم ،ولكن ً
ابإلضافة إىل ذلك ،البساطة هي فضيلة تشجع
على خلق االنسجام االجتماعي والتوازن يف
احلياة .سواء كان ذلك يف احلياة الشخصية
والعائلية والعالقات اجملتمعية(Agama, 2013, .
)p. 20

الوسطية الدينية الليت تؤدي إىل
االنسجام هي أساس األمة اإلندونيسية .بدون
الرغبة يف العيش يف وائم ،سيتعرض اجملتمع
اإلندونيسي للتهديد ابلتفكك .لذلك،
إندونيسيا هي أمة تتكون من خمتلف اهلوايت
االجتماعية والدينية والثقافية .احلني ،تصبح
مالحظة احلكمة احمللية للمجتمع إحدى نقاط
الدخول لتتبع توجه الوسطية الثقافية ،ألهنا
حتتوي على وصف شامل للذاكرة اجلماعية
للمجتمع حول الثقافة وحكمة احلياة اليت
كانت موجودة .تنتقل من جيل إىل جيل .من
املتوقع أن تكون هذه أداة لالعتدال ،خاصة
يف تطوير وممارسة التعاليم الدينية األكثر
تساحمًا .حيتوي على نصائح حول التضامن
االجتماعي القائم على الدين لتجنب النزاعات
ابسم الدين(Muslim et al., 2019) .

لذلك ،ملنع تفكك اجملتمع
اإلندونيسي ،من الضروري مواصلة املراقبة من
خالل تتبع توجه االعتدال القائم على الثقافة
من خالل تتبع احلكمة احمللية للناس يف منطقة
ما .اجملاالت املستهدفة يف هذه الدراسة هي
منطقة بناجام ابسري الشمايل -كاليمانتان
الشرقي خمصصا يف اجملتمع ابسري .هتديف هذا
البحث للتعالب )1 :ما هي احلكمة احمللية
املوجودة يف جمتمع اليت تتجه حنو الوسطية
الدينية يف جمتمع ابسري بناجام ابسري الشمايل-
كاليمانتان الشرقي؟  )2ما هي أشكال قيم
االعتدال الديين الواردة يف احلكمة احمللية لبليان
أدات ابسري نوندوي؟  )3كيف ميكن تنفيذ
اسرتاتيجية تنمية احلكمة احمللية لبليان أدات
ابسري نوندوي يف السياسة؟
رتنو كريستيانيت كانت تقوم ببحث عن
الثقافة او احلكمة احمللّية جملتمع ابسري خمصصا
لطقوس بليان ابسري نوندوي مبوضوع بسويونج
يف حفلة أدات بليان ابسري نوندوي مبنطقة
بناجام ابسري الشمايل  -كاليمانتان الشرقي.
يركز هذا البحث على شكل عرض بسويونج
متبوعا حبوافز داخلية وخارجية من خالل
ً
احلضور املشرتك حلفلة بليان ابسري نوندوي.
معا .ال
ميكن تقدمي بسويونج بشكل فردي أو ً
بد بسويونج يعتربها يف طقوس بليان ابسري
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نوندوي .العوامل الداخلية اليت تشجع على
وجود بسويونج هي جتنب األرواح الشريرة،
والدعوة إىل الطقس اجليد لقضاء العطالت،
والشفاء ،وطلب الربكات .العوامل اخلارجية
فيما يتعلق بوجود بسويونج هو حتسني اقتصاد
املنطقة والسياحة وتصبح هوية هذه املنطقة.

األخرى لدعم معلومات املخربين وتتبع األدلة
بعناية قدر اإلمكان(Yin, 1996, p. 107) .
أجرت دراسة الوثيقة من خالل تتبع الواثئق
الداعمة املتعلقة ابحلكمة احمللية لشعب
الباسري .املالحظات امليدانية من خالل
مالحظات املمارسة احلياتية جملتمع ابسري
ببناجام ابسري الشمايل ،خاصة يف املناطق غري
املتجانسة ،هي ملعرفة كيف تعمل احلكمة
احمللية يف اجملتمع .موقع البحث يف منطقة
مبنطقة بناجام ابسري الشمالية  -كاليمانتان
الشرقية.

البحث اآلخر عن الوسطية الدينية
املتعلقة يف احلكمة احمللّية وهو البحث اجلديد
أجراه الباحثو مركز ديين لألحباث الدينية
واإلمناء عام  .2019من نتائج البحث ،تبني
أن التقليد الشفوي يفهم من قبل اجملتمع احمللي
قادرا على احلفاظ على االنسجام والتناغم النتيجة والبحث
كان ً
بني األداين الشقيقة واألداين املختلفة ألن احلكمة احمللية احملتملة جملتمع ابسري
التقاليد الشفوية تستخدم لغات إقليمية قادرة
منطقة بناجام ابسري الشمالية احدى
على ملس قلوب املتحدثني واملستمعني
من املنطقة توسعا من منطقة ابسري يف السنة
 ،2002منذ  10أبريل  2002مقطعة بناجام
منهجية البحث
ومقطعة سيباكو .وعاصمتها يف مقطعة
يستخدم هذا البحث مناهج البحث الوصفي فناجام .منطقة بناجام ابسري الشمالية
النوعي ،من خالل تتبع احلكمة احمللية لشعب وسأصبحت منطقة كواتئي كاراتنيغارا
الباسري واليت ال تزال مستدامة واليت ترتبط عاصمتني .أصبحت بناجام ابسري الشماىل
ابلوسطية الدينية .تقنيات مجع البياانت هي املنطقة الثالثة عشرة يف احملافظة كاليمانتان
مقابالت متعمقة مع املخربين ،ودراسة الواثئق الشرقية .منطقة بناجام ابسري الشمايل .تتكون
واملالحظات امليدانية .أجريت املقابالت لدعم هذه املنطقة من عدة مناطق وهي مقطعة
احلقائق ،من املخربين الرئيسيني إىل التغلب
بناجام ،اببولو ،وارو ،ومقطعة سيفاكو(BPS .
على األخطاء واالعتماد على مصادر األدلة ). Penajam Paser Utara, 2019
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قبيلة ابسري هي إحدى القبائل اليت تقع
أرض أجدادها على طول جزيرة كاليمانتان
اجلنوبية الشرقية .حاليًا ،تنتشر قبيلة ابسري يف
عدة مناطق  /مدن بكاليمانتان الشرقية ،منها:
منطقة ابسري ،منطقة بناجام ابسري الشمالية،
منطقة كواتئي كاراتنيغارا ،منطقة كواتئي
الغربية ومدينة ابليكباابن .وأيضا بكاملانتان
اجلنوبية ،منها :منطقة كوات ابرو ،منطقة
اتابلونج ومنطقة اتان بومبو.
منطقة بناجام ابسري الشمالية هي جزء
بسيط من منطقة ابسري اليت ميثل جمتمع ابسري
جزءًا من السكان (Mustikawati, 2019) .يف
منطقة بناجام ابسري الشمالية ،تقع القرى اليت
يسكنها جمتمع ابسري مبقطعة بناجام كما يلي:
بتونج /توانن ) ،Petung (Tunanننانج
 ،Nenangبولومينونج (مووان و سيليمبونج)
)، Buluminung (Muan dan Selimbung
سوتيك  ،Sotekسيفان  ،Sepanريكو، Riko
شاطئ الجنو  .Pantai Langoوتقع مبقطعة
سيفاكو ،كما يلي :قرية ماريدان ،Maridan
بيمالوان  ،Pemaluanبينووانج Binuang
وسيموي الثانية  .Semoi Duaقرية الجنو
بيتش .تشمل مقطعة وارو :قرية سيسولو (جبل
ابتو) ) ،Sesulu (Gunung Batuومقطعة اببولو
الفرعية كما يلي :قرية اببولو دارات Babulu

Darat

وقرية الابجنكا

.Labangka

(BPS

)Kabupaten Penjam Paser Utara, 2019

قبيلة ابسري هي أقدم قبيلة يف جزيرة
بورنيو /كاليمانتان ،ويعود أصل جمتمع ابسري
إىل فرتة داتو انلوو  ،Datu Nalauاعتقد اجملتمع
يف ذلك الوقت يسمى إيدن  Idenوهو اعتقده
األجداد .مث جاء اإلسالم واملسيحية حبيث
عموما ابلداينتني ،واليوم
يلتزم جمتمع ابسري
ً

يعتنق جمتمع ابسري اإلسالم .كما قال سوويس
سانتوسو يف املقابلة ،مولونج بليان آدات

ابسري.
“Asal muasal Paser sejak zaman Datu Nalau.
Sebelumnya
masyarakat
Paser
tidak
menganut agama. Kepercayaan leluhur yaitu
“Iden” (Kepercayaan leluhur). Yang dimana
cara penguburan, yaitu: Nelungun dan
Kinorarai/ Krarai (berupa pondok kecil
tempat mayat, di buat pondok, kelambu di
tengah hutan), dan Lungun (terbuat seperti
perahu, saat ini seperti peti). Lama kelamaan
datanglah Islam dan Kristen, hampir semua
suku Paser menganut kedua agama tersebut.
Suku Paser adalah anak cucu Datu Nalau.
Suku Paser adalah suku tertua di Kalimantan.
Datu Nalau mempunyai rakyat 8.888 orang.

(املقابلة سوويس سانتوسو 47 ،سنة،
األحد  23فرباير )2002
"أصل ابسري من عصر داتو انلوو Datu
 .Nalauيف السابق ،مل يكن جمتمع ابسري
يتبع دينًا .إميان األسالف هو "إيدن".
حيث طرق الدفن ،وهي Nelungun :و
( Kinorarai / Kraraiعلى شكل فندوق
صغري مكان اجلنازة ،صنع فندوقِ ،خ ْذر
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عبارة عن مزيج من كلمتني ،ومها :كلمة
اليت تعين األنياب وكلمة  kellianاليت تعين
التعايف .كلمة بيليان نفسها هي أنياب شفاء.
ميكننا أن نرى هذا من أحد اإلكسسوارات اليت
يرتديها مولونج (زعيم الطقوس بيليان) حيث
تُستخدم األنياب لصنع سلسلة سامبانغ
سامبيت ( .sambang sambitمقابلة فائدة
راينشاه 21 ،فرباير )2020

يف وسط الغابة) ،و ( Lungunصنع مثل
سفينة ،حاليًا مثل الصندوق) .مع مرور
الوقت جاء اإلسالم واملسيحية ،واتبعت
مجيع قبائل ابسري تقريبًا هاتني الداينتني.
قبيلة ابسري هي من نسل داتو انالو.
قبيلة ابسري هي أقدم قبيلة يف
كاليمانتان .تضم داتو انالو 8888
شخصا"
ً
دخول اإلسالم يف مملكة سادورينجاس
بيليان هو احتفال لالحتفال بلقاء
( Sadurengasاالسم السابق لسلطنة ابسري) يف
األرواح واآلهلة الذين حيتلون اجلبال واحمليطات
القرن اخلامس عشر بقيادة أبو منصور إندرا
واألهنار واألشجار اخلشبية الكبرية واألحجار
جااي من سلطنة دمياك ،نقطة االنطالق جملتمع
الكبرية وكذلك األماكن اليت تعترب مقدسة.
ابسري العتناق اإلسالم(Assegaf, 1982, pp. .
) (Iqbal, 2001, p. 46و من املعلومات اليت
)32–33
حصل عليها من السيد سوويس سانتوسو
ال تزال ثقافة قبيلة ابسري ببناجام ابسري (مولونج بيليان آدات ابسري نوندوي) هو
الشمالية مرتبطة أو مرتبطة ابملنطقة األم ،وهي شكل من أشكال االمتنان واالمتنان هلل ،
اعتمادا على املعتقدات الفردية.
أيضا روابط مع منطقة
منطقة ابسري وهلا ً
ً
كواتئي كاراتنيغارا .من املعروف أن احلكمة
مت نقل هذه الطقوس يف األصل إىل
احمللية لقبيلة ابسري متنوعة للغاية ،وهلا طابعها
مولونج ابسري (ابن رجيانج والو (Rijang Walu
الفريد يف هذه العملية .من بينها ،ما هو حاليا
ً يف القصص الشعبية الذي مت تناقله من جيل
حدث سنوي هو طقوس بليان آدات ابسري
إىل جيل ،كما قال ،يف العصور القدمية كان
نوندوي أو املعروفة ابسم نوندوي.
رجيانج والو لديه مثانية أطفال .يتمتع كل من
األطفال الثمانية بقوى ومزااي خارقة خمتلفة.
معرفة بليان آدات ابسري نوندوي
نوندوي هو بيليان على نطاق واسع .ذات مرة ،عندما أقام األطفال الثمانية طقوس
أتيت كلمة بيليان نفسها من اللغة الباسريية وهي جنارانج (ngarangالرقص) حول املنزل ملدة
belli
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مثانية أايم وهم يرتدون غيتانج
مصنوع من اخلريوان) .يف موكب جنارانج
ngarangحول املنزل ،فجأة طار األطفال
الثمانية من رجيانج والو يف السماء إىل عامل غري
مرئي .عندما وصلوا ،التقى األطفال الثمانية
إبيتاك راكن / Itak Rakenكاكا راكن Kakah
 .Rakenأعطاهم إيتاك راكن/ Itak Raken
كاكا  Kakah Rakenعلى شكل وصية ولو
فاجنوراجنان (walu panjurunganمثانية سولونج
مولونج) .لدى عودهتم إىل األرض ،وأهنا
استأنفت بيليان مع  panjurunganاليت
أعطيت لكل واحد منهم .قصة قصرية طويلة،
بعد أن بيليان مت نقل هذه إىل األطفال
الثمانية ،مث مت تسليمها إىل املولونج (الشخص
الذي قاد الطقوس) املسمى مواتس لوالنج
 Mutas Lolangو ( panggadingمساعد
مولونج) املسمى إيتاك مواتس لوالنج  ،بعد
كما قال سيد سويس سانتوسو
ذلك كان انتقلت إىل داتو انالو( .مقابلة بيدا (مولونج بيبليان آداة ابسري) و سيد ِ
يوسي
ّ
راينسياه 21 ،فرباير )2020
مسبان (الزعيم التقليدي لسيبان  )Sepanهناك
بدأ هذا بيليان يف الروافد العليا لنهر
اعتمادا على عدد الليايل والغرض
،
خمتلفة
اع
و
أن
ً
تيالكي ) ،Telake (Utok Telakeوهناك
من عملية بيليان .تشمل أنواع بيليان ما يلي:
مستوطنة تسمى كوات ريكان اتاتئو Kuta
Belian buat kokat .1
شخصا
 Rekan Tatauيسكنها 8888
ً
إهنا عملية عادية ميكن أن تستمر ليلة
ومستوطنة أخرى تسمى Kuta Lintung Nayu
 Tunda Timangاليت يسكنها  7777شخصا .واحدة كحد أقصى .اليت تقام عادة بعد
ً
بدءا من اجملتمع احمللي يف  Kuta Talun Luwaiحادث حريق.
ً
gitang

(سوار

( ،Halu Telakeقبل االنتقال) أصيب بوابء مل
يكن له عالج .كل يوم ميوت السكان من
مرض مفاجئ يهاجم السكان .خوفًا من
التعرض هلجوم طاعون مفاجئ هاجم السكان،
فر مجيع السكان إىل مناطق أخرى وأطلقوا
على املنطقة اجلديدة اسم .Kuta Rekan Tatau
ويف هذا املكان اجلديد ،التقت انالو مبنجمني
يُدعى  Kakah Pore Pun Pandaiو Itak Pore
( Pun Tauكل من الزوج والزوجة) .مها أشارا
إىل  Nalauملقابلة طفل .Rijang Walu
األشخاص الثمانية هم خرباء يف الطب الذي
يسمى بعد ذلك مولونج .بعد لقاء هذا
املولونج ،مت إرسال بيليان إىل Nalau / Datu
 Nalauوبدأت هذه الطقوس تتطور يف حياة
الناس وحيتفظ هبا بعض الناس حبزم حىت اآلن.
(املقابلة فائدا رييانشاه)
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Belian mamo nunggu .2
تنفيذ هذه الطقوس من قبل اجملتمع هبدف
هو طقوس بليان ميكن إجراؤه ملدة
تنظيف القرية من الغضب واخلطر ،ووسائل
أقصاها مخس ٍ
ليال ،والغرض منها هو العالج .
اإلعالم للعالج ،ودفع النوااي ،إخل.
Belian Nyambot Benuo .3

Belian Nalin Bulan .8

هو طقوس بليان ميكن إجراؤه ملدة
هو طقوس بليان ميكن إجراؤه ملدة
أقصاها مخس ٍ
ليال ،هبدف القيام هبا لتطهري شهر واحد .يتم تنفيذ هذه الطقوس من قبل
القرية أو البلد من مجيع أنواع الغضب واخلطر .فوجنججاوا  Punggawaفقط هبدف تنظيف
القرية أو البلد من الغضب .
Belian Basiaper .4
Belian Nalin Tahun .9
هو طقوس بليان ميكن إجراؤه ملدة
هو طقوس بليان ميكن إجراؤه ملدة عام
أقصاها مخس ٍ
ليال .يتم تنفيذ هذه الطقوس
واحد .يتم تنفيذ هذه الطقوس من قبل امللك
من قبل اجملتمع هبدف تنظيف القرية أو البلد
فقط ،حيث يتم تنفيذ هذا النشاط يف
من مجيع أنواع الغضب واخلطر.
السلطنة .هتدف هذه الطقوس إىل تنظيف
Belian Bandan .5

هو طقوس بليان ميكن إجراؤه ملدة
أقصاها سبع ٍ
ليال .يتم تنفيذ هذه الطقوس من
قبل اجملتمع هبدف تطهري القرية أو البلد من
مجيع أنواع الغضب واخلطر ،والعالج .
Belian Besawet .6

القرية  /البلد من الغضب واخلطر.
نوندوي هي أقدم عادات ثقافية يف
كاليمانتان .(Panji, 2019) .بيليان نوندوي هو
أحد الطقوس اليت نشأت يف ثقافة سباق
األسرتونيزية (نوسانتارا ماليو) .يف القرن
السادس عشر ،انتشر انتشار الثقافة
األسرتونيزية يف مجيع أحناء الرب الرئيسي

هو طقوس بليان ميكن إجراؤه ملدة
ٍ
أقصاها مثاين ليال .يتم تنفيذ هذه الطقوس من لكاليمانتان عرب طرق األهنار ،ويف هذه احلالة
قبل اجملتمع هبدف تنظيف القرية أو البلد من كانت مرتبطة ارتباطًا وثي ًقا ابلطقوس الدينية
مجيع أنواع الغضب واخلطر.
حيث كان الدين الذي يتبناه سكان
Belian Nondoi .7
كاليمانتان احملليون يف ذلك الوقت هو
هو طقوس بليان ميكن إجراؤه ملدة
الروحانية (اإلميان أبرواح األجداد والنبااتت
أقصاهاحوايل سبع إىل ستة عشر ليلة .يتم
& (Rukmana
واحليواانت املقدسة).
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) .Hamdani, n.d., p. 77الروحانية جملتمع ابسري  Pengkadingبينغكادينج (امرأة تساعد مولونج
هي املعتقد يؤمن أبرواح األسالف أو  Jus Tuoعلى وجه التحديد يف تلبية احتياجات املولونج
.أرواح األجداد املسماة  Jus Tuoهي جتسيد عند تنفيذ طقوص بيليان)Penyendro )3( .
لألسالف الذينماتوا ،وحتولوا إىل متاسيح ومنور بينيندرو :املتحدث الرمسي .الشخص املسؤول
وتنانني والثعابني وما إىل ذلك (Ayub, 2010, .عن نقل غرض عقد بيليان.
) .p. 29هذا هو املرجع جملتمع قبيلة ابسري الذين
موكب تنفيذ طقوس بيليان نوندوي
هم مسلمون ابملناسبة ،مما جيعل هذه الطقوس
يف موكب موكب تنفيذ طقوس بيليان نوندوي
وسيلة الستكشاف الفنون والثقافة مبنطقة
اليت يتم تنفيذها ملدة سبع ليال لديها أهداف
بناجام ابسري الشمالية(Rukmana & .
وغاايت خمتلفة .كل ليلة لديها سويونج/
)Hamdani, n.d., p. 77
أما املعدات املستخدمة يف بيليان ،الدعاء خمتلفة يقرئها مولونج .األشخاص
املتورطون فيه هم مولونج وفينجنجادنج
وهي
واألشخاص الذين يريدون العالج أو املساعدة
 .1الطبول ،منها:

Tino .a
وقبيلة ابسري .تنفيذ بيسويونج هبدف :كوسيلة
Gendeng .b
Lumba .c
إلبعاد األرواح الشريرة عن األنشطة وكذلك عن
"Kenong/ Kalongtangen .d
Agong .e
القرية  ،من انحية أخرى  ،هتدف إىل التسول
( Gitang .2إكسسورات ملولونج يف
حىت ال متطر أثناء عملية الطقوس كما يُقصد
شكل أساور)
هبا كوسيط –(Kristanti, 2019, pp. 2153
Sambang
Sambit .3
(قالدة )2154
تطبيق بيليان حيث ميكن أن يصاحب
مصنوعة من األنياب)
( Lawung Utok .4عمامة الرأس) مولونج الذي يرقص أمام اجلمهور موسيقى اليت
تصاحب إيقاع القدمني .ويتأرجح يف اليدين،
(Lelangit .5ستارة)
وحييط جوز اهلند أو بورقة ساجنامبون بلغة
( Ulap .6إزارة ملولونج)
Pendeng / siyek .7
ابسري .بعد رقص ،جلس مولونج ويقرأ
فناين أداء الطقوس البيضاء ،وهم )1( :بيسويونج .كان هناك تعبري على وجهه كما لو
مولونج ( mulungزعيم طقوس) )2( ،كان يتحدث إىل بعض الناس .لقد حان

الوقت لكي ينفخ األكرب سنا الناي بصوت
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طويل يشري إىل بدء بيليان .برقصته املقدسة،
وجباال
مرشدا
وصخورا ً
يردد مولونج تعويذة أو ً
ً
أهنارا وكهوفًا الستدعاء اآلهلة وأرواح احلكام
و ً
أو األوصياء يف الكون يف اهلواء والبحر واألرض
أشجارا كبرية وخشبية كبرية .طلب
اليت حتتل
ً
املساعدة يف عالج مرض يعاين منه شخص أو
قرية يصاهبا الوابء(Iqbal, 2001, pp. 47–48) .
من املعلومات اليت حصل عليها من
السيد سوويس سانتوسو والسيد يوسي ،وذكرا
أن موكب يف طقوس بيليان نوندوي لديه
إجراءات تنفيذ خمتلف كل ليلة .مراحل تنفيذ
طقوس بيليان نوندوي على النحو التايل:
 .1الليلة األوىل
الليلة األوىل وهي ( ninduليلة االفتتاح)
حيث تنفيذ الطقوس عادةً بدءًا من الساعة
حىت الساعة اخلامسة صباحا .يف
الثامنة ليال ّ
الليلة األوىل من سويونج اليت غناها مولونج
اليت حتتوي على sabi sebakسايب سيباك.
سويونج تستخدم يف لغة ابسري"الدقيقة" اليت
ال ميكن فهمها إال من قبل أشخاص معينني.
واحدا من أصوات سويونج كانت تغىن يف
الليلة األوىل:
Engket sindai mamoruko
Duo derang mamoruko
Tolu derang mamoruko
Opat derang mamoruko
Limo derang mamoruko
Onom derang mamoruko
Turu derang mamoruko
Walu derang mamoruko

Siye derang mamuruko, siye te wase
ampe

يتم نقل هذا اهلدف إىل تسعة
األوصياء .تظهر التسعة اسم األولياء ،ويف
املقطع التاسع تصل الدعاء .وهي هتدف إىل
جيد الربكة من األولياء
بعد ذلك ،استمر سويونج :
Engket sindai buat tabe
Duo derang buat tabe
Tolu derang buat tabe
Opat derang buat tabe
Limo derang buat tabe
Onom derang buat tabe
Turu derang buat tabe
Walu derang buat tabe

هدفه هو طلب اإلذن مثاين مرات،
طلب اإلذن للسماء واألرض:
( Tabe’ langit tombonuto
لومسحت السماء فوق الرأس)
(tabe’ tanah imbat botis
لومسحت األرض حتت قدمني)
يف وقت تنفيذ الطقوس ،كلهم
Sepa،

"Sabi

مشغولون أبعذار بلغة ابسري
" Soyong Simongاليت تعين اإلذن والدعاء
معا.
ً
 .2الليلة الثانية حىت الليلة الرابعة
الليلة الثانية هي
املستمرة من الليلة
 ngalom bayungليلة
ّ
األوىل ،برتديد سويونج بشكل خمتلف .
 .3الليلة اخلامسة

malom ngantung
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الليلة اخلامسة أو  malom nyabiوهي
ليلة وداع األشياء غري املرئية .يف الليلة
اخلامسة تتميز بقرع طبلة أجونج
(.)agong
 .4الليلة السادسة
واليت تسمى نيوندوك  nyundokوتعين
ليلة اإلغالق والتشطيب والتغذية .يف الليلة
السادسة استمرت يف الليلة السابعة.
 .5الليلة السابعة
الليلة السابعة أو  nembot ruwoهي
عملية إعادة الروح إىل مكاهنا األصلي.
إجراءات تنفيذ الطقوس من البياانت
اليت مجعها من قبل السيد بيداه راينسياه (رئيس
معهد ابسري للدفاع العريف ) (LPAPبيناجام
ابسري الشمالية) ،على النحو التايل:
 افتتاحالليلة األول
 .1أداء رقصة Arang Juwataمثل اختبار
افتتاح طقوس بيليان يف هذا النشاط
االفتتاحي على مجيع اآلالت املوسيقية
واألجهزة األخرى مثل kebuong Bungo
وبيض الدجاج احلر والشموع والعسل
واألرز والعمالت املعدنية وغريها.

األدوات اليت أعدها مساعدة مولونج
تسمى penggading
أبداء Nyembula
 .2يقوم مولونج
Nongkorong Belianأو يبدأ بيليان يف
هذه العملية ،يردد املولونج تعويذة تسمى
سويونج واليت تستخدم لغة ابسري Banau
Tatauمما يعين نقل الغرض من بيليان.
ويف هذا املوكب زعيم مولونج يستحم
مولونج اآلخر يف مكان واحد ،وعادة
أمام البوابة الرئيسية اليت جيري فيها النشاط
املكان .يستحم القائد أثناء تالوة املانرتا
مصحوبة ابملوسيقى .يف هذا املوكب يتم
خلط املاء األخري ابلزهور .الغرض من
عملية االستحمام هذه هو أن يقود
مولونج حفل تطهري للجسد والروح على
أمل أن تتحقق كل رغباته وآماله .عادة
ما يتم تنفيذ وقت االستحمام هذا يف
منتصف الليل أو يف أوقات معينة وف ًقا
لتوجيهات القيادة.
 .3مسانج غيتانج Masang gitangوهي
عالمة على بدء األنشطة ،كشكل من
أشكال شراء التقارير إىل األرواح األجداد
حىت يعرف Tondoi ،Nayu ،Timang
 ،Uwok ،حىت يتمكنوا من املساعدة يف
األنشطة وعدم التدخل أثناء املرور نشاط
بيليان.
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Nyerah kepit pangonjoran gelar
yo bawe ratu jengak
Nyerah sengjang siru sagi
Nyerah taruk iyu engket
silu/biowo kongkom kayang

 حاكم/(تسليم زعنفة القرش
)البحر
Nyerah sarung pakang engket
mulang
Nyerah ulau ngket nalau
Nyerah serawu walu engket
nayu
Nyerah daun kombat engket
pujat

تسليم جمموعة من اآلالت املوسيقية
lumba, gendeng, tung, :مثل

tino,
agong,
tembeuen,
tangkanong, gambang loyang
Nyerah seperangkat alat musik
seperti lumba, gendeng, tung,
tino,
Nyerah bungo torang olo loak
beras pirak
Nyerah olo sinaliling Leyai
Lamgit
penagar
bintang

(تسليم اليوم

•
•
•

•
•
•
•
•

Nyerah toli kasai danum lampuk

 تيبونج اتوار.4
، sengiang olo
سينجيانج أولو
. sengiang bulan سينجيانج بوالن
 يصبح القلب،هادائ
،سعيدا
لتكون
ً
ً
. "lio doli kati lementai جيدا
ً السيئ
واليت تعين "نظي ًفا مثل ضوءBulan "
"القمر
 (انقل النوااي) حولTukang serah seron .5
نوااي الناس وهو يرافقه تسليم األدوات
 وصف نوااي احلشد مث.بيليان مولونج
:يرافقه تسليم األدوات هو كما يلي

•
•

•

(بيض مع مسحوق ماءbowoi
)ملطخ ابملياه العذبة
 رحب مولونج سرياح سريون من رجل.6
.التوصيل السريون الذي أعطاها
 رجل التوصيل السريون ألقاها عاداي.7
ماذا تسلم مولونج إىل فينجادينج من
.قبل

Tipong Tawar

Nyerah ruang walu
Nyerah ruang opat

•
•

 (تسليمNyerah panja war bulau
)االمتداد الذهيب ملطفأة احلريق
 (تسليم يفNyerah selaman lawai
)تطريز اخليوط

•

•

/pelangi/ Juwata

 ومساء مسيجة، حماطًا أبقواس قزح
)ابلنجوم

أخرب،

•

Nyerah potan puti tinangkorong

•

)(تسليم أعواد عيدان
 (تسليم مركزNyerah ibus
)الطقوس

•

Nyerah tolang jamban onam

 (تسليم ستة مراحيض منbuti
)اخليزران
Nyerah

solong

panjurungan

 املكان/ (تسليم أطراف الجنونج
الذي تستخدم فيه الزيوت
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)التعويذة

•

•

الليلة الثانية

األنشطة السلسة من بيليان ليتم
تنفيذها.

 .8أعاد فينجادينج إىل رجل التوصيل
السريون أي نوااي مت تقدميها  /نقلها الليلة الرابعة
.10أعاد فينجادينج إىل رجل التوصيل
إىل اآلهلة أثناء التنفيذ يف الليلة األوىل
ونقل نقص املعدات أو معدات
الطقوس اليت جيب إكماهلا من أجل
األنشطة السلسة من بيليان ليتم
تنفيذها.

السريون أي نوااي مت تقدميها  /نقلها إىل
اآلهلة أثناء التنفيذ يف الليلة الرابعة ،ونقل
نقص املعدات أو معدات الطقوس اليت
جيب إكماهلا من أجل األنشطة السلسة
من بيليان ليتم تنفيذها.

هذا يعين أنه يف حالة وجود
نقص يف املعدات  /املعدات اليت الليلة اخلامسة
يوفرها رجل التوصيل السريون إىل
.11أعاد فينجادينج إىل رجل التوصيل
مولونج مثل العروض أو االحتياجات
السريون أي نوااي مت تقدميها  /نقلها إىل
األخرى حبيث ميكن إكماهلا بواسطة
اآلهلة أثناء التنفيذ يف الليلة الرابعة ونقل
رجل التوصيل السريون من أجل حسن
نقص املعدات أو معدات الطقوس اليت
سري طقوس بيليان ابسري ألنه إذا كان
جيب إكماهلا من أجل األنشطة السلسة
ال يزال هناك النقص عادة ما يرتدد
من بيليان ليتم تنفيذها.
مولونج يف تنفيذ طقوس بيليان ابسري
خوفًا من اآلهلة.

الليلة الثالثة

 .9أعاد فينجادينج إىل رجل التوصيل
السريون أي نوااي مت تقدميها  /نقلها

يف الليلة اخلامسة خمصصة لألشخاص
الذين لديهم إرث من أي نوع
(كريس ،تومباك ،مرجل ،صابر،
سادوب ،توتنهام ،إخل) ويريدون تنقية
هذه املورواثت ،ميكن أن تعطي اإلرث
ليتم غسلها إىل مولونج الذي يقود.

إىل اآلهلة أثناء التنفيذ يف الليلة الثانية
ونقل نقص املعدات أو معدات
الطقوس اليت جيب إكماهلا من أجل الليلة السادسة
.12أعاد فينجادينج إىل رجل التوصيل

السريون أي نوااي مت تقدميها  /نقلها إىل
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اآلهلة أثناء التنفيذ يف الليلة اخلامسة
ونقل نقص املعدات أو معدات
الطقوس اليت جيب إكماهلا من أجل
األنشطة السلسة من بيليان ليتم
تنفيذها.

الليلة السابعة

.13أعاد فينجادينج إىل رجل التوصيل
السريون أي نوااي مت تقدميها  /نقلها إىل
اآلهلة أثناء التنفيذ يف الليلة السادسة
ونقل نقص املعدات أو معدات
الطقوس اليت جيب إكماهلا من أجل
األنشطة السلسة من بيليان ليتم
تنفيذها.

اإلختتام

اليوم الثامن
 Namburoso .14انمربوسو يبدأ يف الصباح
صباحا،
حوايل الساعة السادسة
ً
واهلدف إىل استدعاء األرواح /
املخلوقات غري املرئية ،إلظهار مجيع
العناصر اليت سلمها مولونج.
.15
وهي طقوس حب الزيت املمنوح لـ:

Nyukit jenis-jenis lenga pangkase

• األطفال الذين هم أقل طالقة
يف احلديث من أجل أن يكون
جييد التحدث

ِ
حسن صوتك لتقرأ أو تغين أو
• ّ
تتحدث يف األماكن العامة.
• األطفال مطيع تتحسن
• حمب لألسرة حيبها الزوج /
الزوجة وحيبها كثري من الناس.
إخل
 Empit nauk (ngambur danum) .16هو
حدث لغسل املياه  /نثر املياه من أجل
سعيدا
السالمة ولكي يكون القلب
ً
ومساملا
ً
 Ngundus tuo .17هي إحدى طقوس
االستحمام لقادة اجملتمع ،والزعماء
التقليديني ،واملسؤولني احلكوميني،
حبيث ال يكون هناك أي تدخل من
العامل أو ما هو خارق للطبيعة يف اخلدمة
حبيث ال يكون هناك أي تدخل من
العامل أو ما هو خارق للطبيعة ،وميكن
أن يقرر األمر إبنصاف قدر اإلمكان
هو مثال جيد للمجتمع .يف هذه
الطقوس ،جيب على الشخصيات
التقليدية اليت سيتم االستحمام هبا
إعداد دجاجة بيضاء لالستحمام
وكرسي مصنوع من اخليزران األصفر /
األخضر.

14 | Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya Volume 27 Number 1 June 2021

 Nulak jakit / mendiwa jakit .18هذا هو
حفل تتويج لطقوس بيليان ابسري
نوندوي
الرونج جاكيت هو الطقوس األخرية
ملوكب طقوس الشراء العرفية يف ابسري ،وهي
طقوس اجنراف طوف خشيب كبري برأس
التمساح وزخارف الذيل اليت مت تزيينها بزخارف
شجرة نيباه جانور ،وفيها يتم وضع بعض
وجبات الباسر التقليدية اخلفيفة والطعام كرمز
لالمتنان والرجاء هلل سبحانه وتعاىل على احلظ
والربكات واألمان والسالم .كما يتم ترتيب
أيضا وف ًقا لعدد املرات
الطوافات املستخدمة ً
طقوسا نوندوي.
اليت نقيم فيها ً

توراجائي ،مانداري ،ابجاؤوي ،مادورائي،
فلوريسي ،لومبوك ،واباتك وابسريي وغريها.
ألن منطقة بناجام ابسري الشمالية منطقة غري
نظرا ألن بناجام ابسري الشمالية
متجانسةً .
يسكنها جمموعات عرقية خمتلفة غري متجانسة
مع تنوع ثقايف ،ابإلضافة إىل ثقافة ابسري اليت
أيضا ثقافات
تعد الثقافة العرقية األصلية ،هناك ً
مثقفة مع خمتلف الثقافات األخرى ،مبا يف
ذلك ثقافة البوقيسي -الباسريي ،ثقافة
اجلاوي -الباسريي ،الباجناري -الباسريي،
دايك -ابسري وهلم جرا .على الرغم من وجود
تنوع ثقايف ،إال أن هذا ال يسبب االنقسام أو
الصراع .يف الواقع ،يصبح غراء موحد لشعب
بناجام ابسري الشمالية(Dinas Kebudayaan .

يف هذا املوكب ،سيدعو مولونج الذي
يقود الطقوس اآلهلة وينقل لآلهلة أن طقوس
قيمة الوسطية الدينية تظهر يف حياهتم
بيليان قد انتهت ويريد تقدمي القرابني كشكر
اليومية ،حيث يعيشون بسالم حىت يف
وامتنان لالحتفاظ به خالل هذه الطقوس حىت
منطقتهم متعددة الثقافات ،حيث يوجد يف
ال توجد أشياء غري مرغوب فيها مثل حيدث.
سيبان ( )Sepanليست مأهولة فقط بقبائل
أيضا قبائل أخرى .كذلك
قيم الوسطية الدينية والرتبية يف طقوس بيليان ابسري ،بل تسكنها ً
آداة ابسري نوندوي
اجلالية ابإلضافة إىل اإلسالم ،والبعض اآلخر
dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser
)Utara, 2018, p. 1

مسيحيون وكاثوليك ،ويف هذه احلالة ميكننا أن
قام مبجتمع ابسري احلياة اليومية ببناجام
نرى كنيسة على الطريق املؤدي إىل مقر بيت
ابسري الشمالية جنبًا إىل جنب مع خمتلف
السيد سويس.
القبائل ،مبا يف ذلك :البوقيسى ،البنجاري،
اجلاوي ،سوماتري ،مالوكوئي ،دايكي،
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اجملتمعات الذين يعيشون يف الريف هم
أشخاص يسعدهم تقدمي املساعدة أو املساعدة
ألي شخص حيتاج إىل املساعدة دون احلاجة
إىل معرفة من حيتاج إىل املساعدة .ابإلضافة
إىل ذلك ،فإن جمتمع ابسري هو جمتمع ودود
دائما يف اجلمعيات ويعطي األولوية للتداول
ً
واإلمجاع يف اختاذ القرارات املختلفة .لن يتخذ
املواطنون قر ًارا أحادي اجلانب يعطي األولوية
فقط جملموعات  /جمموعات معينة .جيب حل
املشاكل املختلفة من خالل إعطاء األولوية
للمصاحل املشرتكة من خالل التوافق(Arifin .
)et al., 2010, p. 43

يتضح موقف االحرتام املتبادل لبعضهم
البعض واألمهية الكبرية لألخالق يف حياهتم
اليومية .حدث هذا ،عندما أجرى الباحث
مقابلة مع السيد سويس سانتوسو مث يف
منتصف حديثنا ،حضر الرئيس التقليدي
ليسيبان (بعد أن مت االتصال به ساب ًقا عرب
اهلاتف) وطلب السيد سوويس سانتوسو اإلذن
ابلرتحيب بنا أوالً ليتح ّدث مع الرئيس
التقليدي ليسيفان .مث حتدثوا ابستخدام لغة
ابسري حيث يف جوهر حمادثتهم ،شرح السيد
سوويس التسلسل الزمين لوصولنا ابلتفصيل،
بدءًا من وقت رئيس مؤسسة ابسري للسكان
األصليني ،مبنطقة بيناجام ابسري الشمايل،
اتصل السيد موسى ابلسيد سوويس حىت

وصلنا إىل منزل والدي السيد سوويس وما كان
الغرض من جميئنا إىل هناك .مث شرح الرئيس
أيضا
التقليدي ليسيفان السيد ً Yossi Samban
معا لشرح كيف
عملية وصوله ،مث عمل كالمها ً
عدم وجود نوندوي هو ح ًقا .إن عملية إعادة
سرد األحداث اليت وقعت قبل لقائهم أبكرب
قدر ممكن من التفاصيل هي مظهر من مظاهر
قيمة احرتام بعضهم البعض وكوهنم مادة الصقة
للصداقة اجملتمعية يف املنطقة .من تصريح رئيس
مؤسسة ابسري مبنطقة بيناجام ابسري الشمالية،
السيد موسى ،أنه "يف حياهتم اليومية ،عندما
جيتمعون ،سيخربون التسلسل الزمين لألحداث
حىت جيتمعوا ،على سبيل املثال يف طريقهم
لضرب الكلب ،سيقولون التفاصيل وماذا -
مهما كانت أفعاهلم ،فإهنم يلتزمون بشدة
ابألخالق".
من انحية أخرى ،من املعلومات اليت
حيصل عليها من السيد موسى ،على الرغم من
أن جمتمع ابسري يف سيبان  Sepanيغلب عليه
املسلمون بشكل عام ،لكن الرئيس التقليدي
ليسيفان السيد  Yossi Sambanهو قس .وما
زالوا يقدرون وحيرتمون رأس العادات على الرغم
من اختالف معتقداهتم .هذا يدل على أن
مناخ الوسطية الدينية يف حياة جمتمع ابسري
مستداما وميتزج يف احلياة اليومية.
يظل
ً
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ألنه يف الواقع ،من وجهة نظر اإلسالم،
كل البشر إخوة على الرغم من اختالف
القبائل أو الدايانت .على الرغم من أن أهل
عد ومثود ومدين عارضوا رسلهم ،إال أن القرآن
ال يزال يسمي الرسل الذين أرسلوا إليهم على
أهنم إخواهنم ،معتقدين أهنم بشر( (اقرأ القرآن
سورة األعراف ( ،85 ،73 ،65 :.)7إخل).
لذلك فإن الصيغة اليت قدمتها سيدان علي
رضي دقيقة للغاية" :من تقابله فهو أخوك أو
أخوك البشري)".((Shihab, 2019, pp. 75–76

ولغات خمتلفة وما إىل ذلك ،سيتم دعوهتم
مجيعا.
ً
يف موكب طقوس بيليان ابسري
نوندوي ،سيقرأ مولونج سويونج الذي هو
جوهر طقوس بيليان ابسري نوندوي.
أحد أصوات سويونج يف طقوس بيليان ابسري
نوندوي هو:
Walau ulun bao mak
Walau ulun bao lain
Aso jakit erai siret
Dalai erai urai
Aso pinang erai tumpa
Kelapa erai langgar
Nang ene sala Otis
Nang ene sala omoi

ال يزال العثور على قيم الوسطية يف
طقوس بيليان نوندوي اليت تنفيذها على مدى
من املعلومات اليت مت احلصول عليها
أجيال من قبل اجملتمع ،يف تنفيذ اجملتمع الذي من السيد سوويس سانتوسو املعىن من سويونج
أشخاصا
يعقد الطقوس سوف يطلع ويدعو كل عناصر متماثلون هو السماح له أن يكون
ً
اجملتمع دون متييز بعضها البعض.
آخرين ،فليكن شعبنا ،فنحنفي شبكة،
متحدون يف قارب /إطار واحد ،يف خط
"ال ،اجلميع مدعوون ،حىت من القبائل
متناغم) .جوز التنبول وجوز اهلند متشاهبان،
األخرى ،سيتم دعوة اجلميع من قبل
حيث تتشابه مناذج الفاكهة والزهور .املعىن:
أولئك الذين ميتلكون الشراء أجاب
رغم اختالف العادات إال أن اهلدف واحد وهو
السيد سويس بعد سؤاله:غري
أوال إىل األجداد).
أن نشكر هللا (اآلابء ً
املصقول".
الحظوا جوز التنبول ،فهو يتألف من جمموعة
قبل أن يقوم شخص ما بشراء عقار
مجيعا واحد .على
غري جتاري ،سواء كان ذلك لغرض العالج ،واحدة ،وهذا هو املثل أننا ً
الرغم من اختالف القبائل ،إال أننا ما زلنا
لدفع نذر ،جيب عليه أوالً اإلعالن مث دعوة
احدا .هذا هو هذا التنوع الفردي .قبل
مجيع األشخاص دون متييز ضد بعضهم و ً
تشغيل خمتلفة لكنها ال تزال واحدة ،كان
البعض .على الرغم من أهنم من قبائل ودايانت
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جمتمع ابسري يعرف ابلفعل ما هو موجود يف
هذا سويونج.

نوندوي كل عام ابلقرب من هناية العام من
قبل جمتمع قبيلة ابسري يف مناطق معينة لصلة
الرحيم مع القبائل األخرى املوجودة واليت
اختلطت مبنطقة بيناجام ابسري الشمالية .ومع
ذلك ،فإن مشاركة احلكومة يف هذه األنشطة
التقليدية بدأت يف عام  2015حىت آخر مرة
عقدت يف  27أكتوبر ) " 2019مقابلة مع
السيد آجي لقمان ابجني 19 ،فرباير )2020

يف هذا سويونج يعين مجيع البشر من
ذكورا وإان ًاث ،حىت لو
األطفال إىل البالغنيً ،
كانوا أيتون من مناطق خمتلفة وقبائل خمتلفة
ودايانت خمتلفة وثقافات خمتلفة ،لكنهم يظلون
احدا اجلميع من أجل سالمتهم .من خالل
و ً
سويونج .البشر بشكل عام يف سويونج تشبيه
بشجرة التنبول ،اليت لن تكون مثارها ابلتأكيد
من أجل احلفاظ على الثقافة ،مت محاية
كبرية أو صغرية ،لكنهم متحدون يف جمموعة تنفيذ عادة ابسري ،وخاصة عادة نوندوي ،من
واحدة.
قبل احلكومة يف الالئحة اإلقليمية مبنطقة
بيناجام ابسري الشمالية رقم  2لعام .2017
القيم الرتبوية للوسطية الدينية الواردة يف
حتتوي الالئحة اإلقليمية على احلفاظ على
طقوس بيليان نوندوي مثل التعاون ،وقبول
ابسري ومحايتها العرفية املدرجة يف الفصل الثاين
األشخاص ذوي اخللفيات واهلوايت املختلفة،
املادة  4الفقرة  2د .وتنص الفقرة  1من املادة
هي قيم جيب رعايتها وترديدها ،خاصة ابلنسبة
 4على ما يلي" :تُنفَّذ احلكومة اإلقليمية،
جليل الشباب.
وكامات ،ورئيس القرية ،والرئيس العريف/
نوندوي يف السياق املعاصر
أصحاب املصلحة العُرفيون /زعيم السكان
طقوس بيليان نوندوي هي أقدم األصليني /شيوخ السكان األصليني واجملتمع
حكمة حملية لشعب كاليمانتان .حتققت رغبة احملل ،ابحلفظ العريف للباسر وتيسريه بشكل
قبيلة ابسري مبنطقة بيناجام ابسري الشمالية يف مشرتك ".مث يُستكمل يف الفقرة  ،2اليت تنص
الرتويج لثقافة ابسري يف اجملتمع األوسع .تتمتع على" :يتم إجراء احلفظ على النحو املشار إليه
قبيلة ابسري جبمال ثقافتها وميكن للقادمني يف الفقرة ( )1من خالل :يف الفقرة  2د ،تنص
اجلدد أيضا جتربة مجيع جوانب قبيلة ابسري من الفقرة على ":تنظيم النشاط السنوي لعرف غري
ً
خالل هذا العيد التقليدي" .مت تنفيذ عادة املصحح".

18 | Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya Volume 27 Number 1 June 2021

نوندوي هي طقوس سنوية تقيمها احلكومة سيتيو (رئيس قسم الرتاث الثقايف والثقايف)،
(وزارة الثقافة والسياحة) ابلتعاون مع مؤسسة تضمن ترتيب احلدث:
التقليدية .يف هذا النشاط الطقسي ،ميكن
افتتاح حفلة طقوس بيليان ابسري
جلميع الناس املشاركة ومشاهدة الطقوس
ظهرا ،حيث سيتم يف هذا االفتتاح
نوندوي
ً
مباشرة .هذه الطقوس مفتوحة للجمهور.
عرض فين ثقافيًا ،ستؤدي مجيع اجملموعات
من املعلومات اليت حصل عليها من العرقية يف بيناجام ابسري الشمالية رقصات
السيد آجي لقمان ابجني ،سكرتري معهد ابسري ثقافية منوذجية ألعراقهم .يستمر هذا العرض
العريف مبنطقة بيناجام ابسري الشمايل ،كل عام الفين الثقايف حىت املساء .بعد انتهاء عرض
قبل الطقوس بيليان ابسري نوندى السنوية اليت الفنون الثقافية ،سوف يستمر مع طقوس
قام مبنطقة بيناجام ابسري الشمالية ،سيعمل بيليان التقليدية حىت الفجر بقيادة مولونج.
معا جنبًا إىل جنب لتنظيف املنطقة
اجملتمع ً
يف هذا النشاط ،سيتم عرض املعارض
احمليطة ابملنزل التقليدي .يكون املنزل التقليدي
والشركات الصغرية واملتوسطة ،وعروض الفنون
أو الالمني هو املكان الذي طقوس تقام فيه
والثقافة ،و ،ronggeng benuo takaوالتوعية
نوندوي .املنزل التقليدي مبنطقة بيناجام ابسري
السياحية ،واجلمباز اجلماعي،ronggeng
الشمالية يسمي  "Kuta Rekan Tatau".يقع
ومسابقات الكالم ،ومسابقات التلوين،
يف قرية نيبا نيبا ، Nipa-Nipaمقطعة بينجام،
ومهرجاانت الطهي واملسابقات الرايضية
مبنطقة بيناجام ابسري الشمالية.
التقليدية النموذجية جمموعة ابسر العرقية .مجيع
يف التحضري للحدث ،لن تشارك األنشطة واملسابقات مفتوحة للجمهور ،ولكل
اللجنة فقط ،بل ستشارك مجيع العناصر .عادةً من يرغب يف املشاركة نفس الفرصة يف هذه
ما يرسل بعض الفرق أعضائهم للمساعدة يف األنشطة.
أي شيء مطلوب
حفلة بيليان نوندوي الذي أقيم يف عام
حفلة طقوس بيليان ابسري نوندوي اليت  ،2019حيمل شعار "Mean sama
أقيم يف عام  2019والذي أقيم يف أكتوبر  Boyat sama noson" ،nembengوالذي يعين
 ،2019بناءً على معلومات من السيد بودي نفس الوزن على الكتف ونفس الضوء على
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معا والعمل
احلقيبة .كل شيء عند القيام به ً
معا ستكون النتائج مرضية .هذا املهرجان هو
ً
أداة توحيد ثقايف بيناجام ابسري الشمالية،
حيث سيتم عرض ثقافات خمتلفة يف أنشطة
احلفلة .ليس فقط قبلة ابسري ولكن سيتم تقدمي
مجيع اجملموعات العرقية أو القبائل ببيناجام
ابسري الشمالية وتوحيدها من خالل حفلة
نوندوي.

واملسيحيني ،والكاثوليك ،واهلندوس ،والبوذيني
أو الدايانت األخرى ،والسائحني احملليني أو
السياح من اخلارج ،سوف جيتمعون ملشاهدة
أنواع خمتلفة من احلكمة احمللية املعروضة يف
حفلة طقوس بيليان ابسري نوندوي .لديهم
نفس احلقوق دون أي اختالف عن بعضهم
البعض.كل منهم بدون استثناء من أجل
سالمتهم من خالل سيدعو بسويونج الذي
يغنيه املولونج يف طقوس بيليان نوندوي.

على الرغم من أنه يف احلقيقة ،فإن
غالبية جمتمع ابسري يلتزمون ابإلسالم ،وبشكل
عام املولونج الذين يقودون الطقوس هم من
املسلمني ،ولكن عندما يدعو بسويونج فإنه
يدعو جلميع اجلمهور دون متييز بعضهم
البعض .يعتقدون أن “erai daya erai
صورة :1الصورة األكرب ملوكب طقوس بيليان (الوثيقة :بيدا ”pemekatأي دم واحد ،هدف واحد .إهنم
مجيعا متماثلون ،أي لدينا دم أمحر
راينسياه)
يعتقدون أننا ً
ولدينا نفس اهلدف ،وهو أن نكون شاكرين هلل
خالل حفلة طقوس بيليان ابسري
سبحانه وتعاىل .لذا سواء أدركت ذلك أم ال،
نوندوي ،سيجتمع الناس يف كوات ريكان
فإن قيم الوسطية الدينية ال تزال ينصهر يف
اتاتؤو  Kuta Rekan Tatauملشاهدة هذه
بيليان ابسري نوندوي.
احلفلة .بدءًا من األطفال إىل البالغني ،والرجال
والنساء ،والسكان األصليني أو املهاجرين،
واألشخاص الذين ينتمون إىل ابسري أو من
جمموعات عرقية أخرى ،واملسلمني،
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اخلالصة
اخلامتة
احلكمة احمللية جملتمع ابسري الذين
يتجهون حنو الوسطية الديين يف طقوس بيليان
ابسري نوندوي أو املشهورة ابسم بيليان
نوندوي .حاليًا نوندوي هي طقوس سنوية
تقيمها احلكومة (وزارة الثقافة والسياحة)
ابلتعاون مع املؤسسات التقليدية الباسريية

بسويونج .ويقصد يف سويونج أن يدعو مجيع
البشر من األطفال حىن الكرب ،الرجال
والنساء ،حىت لو كانوا أيتون من مناطق خمتلفة،
قبائل خمتلفة ودايانت خمتلفة وثقافات خمتلفة،
لكنها تبقى واحدة وسوف يدعو اجلميع من
أجل سالمته .البشر بشكل عام يف سويونج
تشبيه بشجرة التنبول ،اليت لن تكون مثارها
ابلتأكيد كبرية أو صغرية ،لكنهم متحدون يف
جمموعة واحدة.
طقوس بيليان نوندوي هو احلكمة
احمللية الكربى السن يف كاليمانتان .يف إطار
احلفاظ عليها ،التنفيذ لتقليد ابسري ،وخاصة
بيليان نوندوي من قبل احلكومة يف الالئحة
اإلقليمية ملنطقة بيناجام ابسري الشمالية رقم 2
لعام  .2017وقد كان جدول أعمال احلفلة
السنوية للحكومة منذ عام  .2015هذا احلفلة
هو أداة توحيد ثقايف ببيناجام ابسري الشمالية.
يف أنشطة احلفلة سوف يعرض
جمموعة متنوعة من الثقافات .ليس فقط
جمموعة ابسري العرقية ولكن سيتم تقدمي مجيع
اجملموعات العرقية أو القبائل ببناجام ابسري

مبنطقة بيناجام ابسري الشمالية.
قام طقوس بيليان ابسري نوندوي ملدة
يوما كحد
سبعة أايم على األقل ملدة ستة عشر ً
أقصى بقيادة مولونج كشكل من أشكال
االمتنان هلل تعاىل وف ًقا ملعتقدات كل دين،
حيث يف الطقوس ،سيدعو مولونج بسويونج
ولقاء املخلوقات غري مرئية واطلب منهم حراسة
وعدم إزعاج أي شخص حاضر يف احلفلة أو
يف املنطقة.
قيمة الوسطية الدينية من خالل
طقوس بيليان نوندوي ،من الناحية العملية،
فإن األشخاص الذين ميارسون الطقوس
سيقومون إبعالم ودعوة مجيع عناصر اجملتمع
الشمالية وتوحيدها من خالل هذه حفلة
دون التمييز ضد بعضهم البعض .على الرغم
نوندوي .خالل حفلة بيليان ابسري نوندوي
من أهنم من قبائل ودايانت ولغات خمتلفة وما
سيجتمع الناس يف كوات ريكان اتاتؤو Kuta
مجيعا .وعندما وقع
إىل ذلك ،سيتم دعوهتم
ً
Rekan Tatauملشاهدة هذا احلفلة .من
طقوس بيليان نوندوي ،سيدعو مولونج
األطفال إىل البالغني ،رجاالً ونساءً ،من
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السكان األصليني أو املهاجرين ،أفراد قبيلة
ابسري أو من قبائل أخرى ،مسلمني،
مسيحيني ،كاثوليك ،هندوس ،بوذيني أو من
أتباع دايانت أخرى ،سياح حمليني أو سائحني
من اخلارج ،سوف جيتمعون ملشاهدة جمموعة
متنوعة من احلكمة احمللية املعروضة يف حفلة
بيليان ابسري نوندوي .لديهم نفس احلقوق دون
مجيعا
أي اختالفات عن بعضها البعض .سيتم ً
بدون استثناء من أجل سالمتهم من خالل
سويومج دعوهتم املعلق بواسطة مولونج يف
طقوس بيليان نوندوي.
التوصيات
من نتائج هذا البحث تقدم عدة أشياء
كمواد للسياسة ،من بني أمور أخرى:

خالل توفري التسهيالت ،مثل
استكمال مجيع االحتياجات املطلوبة
يف موكب بيليان ابسري نوندوي
ابإلضافة إىل تسهيالت مولونج
لتحويل خرباهتم إىل اجليل القادم.
 .3جيب تطوير البحث حول احلكمة
احمللية للناس بكاليمانتان ونشر نتائج
البحث يف املكتبات املختلفة
الستخدامها كمؤلفات حبثية إضافية.
 .4حتتاج الوزارة الدينية إىل جعل جوهر
الوسطية يف احلكمة احمللية للمجتمع
كما هو وارد يف بيليان ابسري نوندوي،
وما إىل ذلك ،ابعتباره املادة الرئيسية
لتجميع مواد القراءة حول الوسطية
الدينية.

 .1جيب نشر املعلومات حول بيليان
ابسري نوندوي من خالل وسائل
فبهذه املناسبة ،فقدمت الكاتبة جزيل
التواصل االجتماعي ،لتقدمي اجملتمع
اخلارجي ابحلكمة احمللية .مثل :صنع الشكر وأجل التقدير بعد الشكر هلل إىل كل
فيلم قصري عن موكب طقوس بيليان من يساهم ويشارك يف إمتام هذه املقالة
ابسري نوندوي من خالل عرض البسيطة ،وأخص ابلذكر :لرئيس مركز ديين
جوانب القداسة ذات الصلة بقيم للبحوث واإلمناء مبكاسار الدكتور سفرهللا
الذي كلف إبجراء هذا البحث .إىل املشرف
الوسطية الدينية.
 .2هناك حاجة لزايدة اهتمام احلكومة الدكتور قادر م الذي قد قام بتوجيه الكاتبة يف
احمللية ابحلفاظ على تقليد ابسري من طريقة البحث .وكذالك الشكر حلكومة
قول الشكر

مقاطعة كاليمانتان الشرقية ،وحكومة بيناجام
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ابسري الشمالية ،والوزارة الدينية ببناجام ابسري ورئيسة األحباث وردية حامد .وكل األشخاص
الشمايل .وكذلك أيضا إىل السيد موسى ،الذين ال تستطيع الكاتبة التعبري عنهم حيث
السيد آجي لقمان فاجني ،السيدة ويرا سياة جتد الكاتبة منهم خدمة ممتازة.
سانيت الذين ساعدوا يف مجع البياانت يف
املوقع .أيضا مبساعدة املنسق امليداين ملركز ديين
للبحوث واإلمناء مبكاسار احملاضر أبو مسلم
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