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Mafhūm al-ṣalawāt ‘inda majmū‘at 
Joged Shalawat Mataram:
Dirāsah fī al-ḥadīth al-ḥayy

Abstract: is study examines the spiritual dance tradition of Joged 
Shalawat Mataram (JSM), a spiritual dance originating from the Mataram 
Sultanate of Yogyakarta. e focus of this research study is to determine 
the meaning of ṣalawah in the JSM community. e results of this study 
are as follows. Firstly, JSM is a socio-cultural phenomenon emanating 
out of religious traditions, classi ed as a spiritual dance or art of spiritual 
movements. Secondly, JSM is a phenomenon of ‘living’ hadith. In this sense, 
the JSM tradition is based on hadith that re ect some basic principles of the 
Prophet—those that command the reading of ṣalawah to the Prophet and 
those that command the following of the Prophet’s character. irdly, JSM is 
a phenomenon of symbols of religious culture. Fourthly, as a socio-religious 
movement JSM wants to convey the values of character education through 
Islamic art.

Keywords: Joged Shalawat Mataram (JSM), ‘living’ hadith, religion, 
arts, culture.



Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang tradisi tarian spiritual Joged 
Shalawat Mataram (JSM). JSM adalah tarian spiritual yang berasal 
dari Kesultanan Mataram Yogyakarta. Fokus kajian dalam penelitian 
ini adalah mengetahui pemaknaan salawat dalam komunitas JSM. Hasil 
penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, JSM merupakan fenomena 
tradisi sosial-budaya-keagamaan. JSM tergolong tarian spiritual atau bisa 
juga disebut sebagai gerakan seni spiritual. Kedua, JSM adalah sebuah 
fenomena hadis hidup. Ada beberapa hadis-hadis Nabi yang dijadikan 
prinsip dasar dalam JSM: (1) hadis-hadis tentang perintah bersalawat 
kepada Nabi saw.; (2) hadis-hadis tentang perintah meneladani akhlak 
Nabi. Ketiga, JSM merupakan fenomena “Syiar Budaya Agama”. 
Keempat, JSM gerakan sosial keagamaan yang ingin menyampaikan nilai-
nilai pendidikan karakter (akhlak) melalui seni Islami.

Kata kunci: Joged Shalawat Mataram  (JSM), hadis-hidup, agama, 
seni, budaya.

صلوات  برقصة  املعروف  الروحي  الرقص  تقاليد  الدراسة  هذه  تعاجل  اخلالصة: 
ماتارام اليت يرجع أصلها إىل سلطنة ماتارام بيوغياكرتا قصد الوقوف على مفهوم 
أن  أوال:  تالية:  نتائج  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  املجموعة.  هذه  عند  الصلوات 
الدينية، وتعد  الثقافية  التقاليد االجتماعية  ظاهرة تعرب عن  ماتارام  رقصة صلوات 
رقصا روحيا أو ما ميكن تسميته باحلركات الفنية الروحية؛  ثانيا: أا ظاهرة عن 
مبادئها األساسية، منها:  الشريفة  النبوية  األحاديث  احلديث احلي، جعلت بعض 
(١) أحاديث أمرت بالصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ (٢) أحاديث أمرت 
باقتداء أخالق الرسول؛ ثالثا: أا ظاهرة تعرب عن «شعار الثقافة  الدينية»؛ رابعا: 
التربية األخالقية من خالل الفن  قيم  اجتماعية دينية دف إىل تقدمي  أا حركة 

اإلسالمي. 

الدين، الفن،  احلي،  احلديث  ماتارام،  صلوات  رقصة  االسترشادية:  الكلمات 
الثقافة.
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مفهوم الصلوات عند مجموعة
Joged Shalawat Mataram: دراسة في الحديث الحي 

مما ال شك فيه أن النيب صلى اهللا هليه وسلم شخصية مهمة يف االسالم. 
ومن  االسالم،  يف  األول  املفسر  إنه  بل  القرآن،  يبني  أنه  وظائفه  ومن 
تفاسريه ما يعرف باحلديث النبوي. لذا فإن شخصية الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم بالنسبة لإلسالم وتطوره يف غاية األمهية. والتفاعل بني األمة 
اإلسالمية وهذا النيب األخري كان، وما زال، مستمرا، كما يتمثل يف تقاليد 
الصلوات املنتشرة يف أوساط املجتمع، وذلك امتثاال ألمر اهللا ورسوله، 
كما جاء يف سورة األحزاب اآلية ٤٩، إضافة إىل أحاديث الرسول اليت 
تشري إىل عدم قبول الدعاء إال بالصالة على النيب وغريها. وكل مسلم 
يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم على األقل عندما يؤدي الصلوات 
بعد  اجلنازة وحتديدا  قيامه بصالة  (Manan, 2006: 20)، وعند  اخلمس، 
األذكار  من  أن   (٢٠ :٢٠٠٣) شهاب  قريش  وذكر  الثانية.  التكبرية 

املستحبة ليلة اجلمعة الصالة على النيب.
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غري أن الصلوات يف الوقت احلاضر قد انتشرت بسرعة، حيث إا مل 
تعد مرتبطة باألعمال الروتينية اليت يؤديها املسلم يف العبادات املفروضة 
واملسنونة فحسب، وإمنا جتاوزت ذلك إىل مجيع ميادين احلياة. وهذا كله 
مل يكن معروفا يف عهد النبوة. ومن أمثلة ذلك صلوات الترحيم اليت تؤَدى 

قبيل الفجر وحتديدا وقت اإلمساك.١ 
وباإلضافة إىل ذلك، أن تقاليد الصلوات كثرياما تقام يف مناسبة ذكرى 
مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم، حيث أصبحت عرضا ساحرا بوجود 

احلبيب الشيخ مع أتباعه املتعصبني له. 
يسمى  ما  بيوغياكرتا  تطور  فقد  أعاله،  املذكورة  للظاهرة  وخالفا 
املحددة  األزياء  بارتداء  خاصة  رقصة  وهي  ماتارام.   صلوات  برقصة 
تصاحبها تالوة الصلوات على النيب وموسيقى الدف. وهذا الفن القدمي 
جمّمع  يف  جمددا  عرضه  مت  ماتارام،  سلطنة  عهد  موروث  من  يعّد  الذي 
قصر بانيمباهان سينوبايت سيلو غيالجنليبورو مبقاطعة بانداك، بانتول. وهو 
عبارة عن التعبد إىل اهللا القدير، والثناء على الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

عن طريق الرقص املقترن مبوسيقى الدف.٢ 
وذكر أغوس واهيودي (٢٢ :٢٠١٠) أن رقصة صلوات ماتارام هلا 
خصائص فريدة، ألن األزياء اليت يرتديها الراقصون من النمط الذي كان 
يرتديه سونانن كايل  جاغا، علما بأن ثقافة الصلوات كانت منتشرة يف 
املسلمة  األزياء  بارتداء  التقليدية)  اإلسالمية  (املعاهد  البيسانترين  تقاليد 
دون استخدام أزياء العصر القدمي إال يف حاالت نادرة. وسوف تظهر من 
خالل مشاهدة هذه الرقصة خصائص جاوية ملفوفة يف التقاليد اإلسالمية 

املتمثلة يف ترديد الصلوات. 
والثقافة  اإلسالم  بني  التثاقف  دراسة  إىل  دف  ال  الدراسة  وهذه 
اإلسالمية٣  بقدر ما دف إىل قضية فهم احلديث النبوي عن الصلوات 
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احلي  باحلديث  يتعلق  ما  ماتارام، وخصوصا  رقصة  جمموعة  أوساط  يف 
(living hadith)٤. وبعبارة أخرى دراسة مفهوم احلديث النبوي املتداول 
على ألسنة املجتمع حول الصلوات. وهذه املجموعة يف حقيقتها جتسيد 
لنص احلديث الذي جتذر بني املجتمع والذي خيتلف يف فهمه بني جمموعة 
وأخرى نتيجة االختالف يف منط التفاعل فيما بينهم، حىت ولو كان النص 
واحدا. وبناء على هذه القضية فإن السؤال األكادميي املطروح هو كيف 
بالصلوات؟  املتعلق  احلديث  ذلك  ماتارام  رقصة صلوات  جمموعة  تفهم 

وملاذا تستمر هذه الظاهرة حلد االن؟ 

ملحة عن رقصة صلوات ماتارام: تاريخ النشأة
لقد ظهر يف اإلسالم ما يعرف بالطريقة الصوفية. وكلمة «الصويف» 
ميكن إرجاعها إىل كلمة عربية وهي «صوف» إشارة إىل أقمشة صوفية 
وممارسة   .(Shah, 1999: 6).األوائل املسلمون  الصوفيون  يرتديها  كان 
مث  وسلم،  عليه  اهللا  صلى  الرسول  عهد  منذ  موجودة  الصوفية  الطريقة 
انتشرت مع مرور الزمان، وتطورت فيما بعد إىل أن تظهر على شكل ما 
هو يعرف بالرقص الصويف. وهو الرقص الذي يطلق  عليه اسم «رقصة 
أما   .(Welsh, 2004: 84) األوسط  الشرق  يف  اشتهر  والذي  السمان»، 
أزيوماردي أزرا (١١٣ :٢٠٠٧) فإنه يرى أن هذا الرقص اشتهر كذلك 
يف املناطق اآلسيوية. وكان أشهر الطرق الصوفية، حسب رأي كارين 
أمسترونج Karen Amstrong (٣١٩ :٢٠٠٧) الطريقة املولوية اليت يعرف 

 .(whirling dervishes) «أعضاؤها يف الغرب باسم «الدراويش املولوية
وإذا وجدنا يف الشرق األوسط ما يسمى بالرقص الصويف، فإنه يوجد 
يف إندونيسيا نوع آخر من هذا الرقص، وهو الذي يسمى برقصة صلوات 
ماتارام. وهي رقصة روحية مجعت بني الدين والثقافة أبدعها رجل من 
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أسرة القصر يدعى وييب ماهارديكا Wibbie Maharddika وامسه بالكامل ر. 
كوسهاريونو عاريف ويبووو R. Kushariyono Arief Wibowo وهو خريج 
قسم الفلسفة جبامعة غاجه مادا، إضافة إىل مهنته ناشر الثقافة، وينحدر 
 Purbaningrat مينتارام  سوريو  لبوربانينجرات  أرسطقراطية  عائلة  من 

 .(Maharddika, nd: 1) Suryomentaram

وكان وييب راقص القصر، حيث مارسه منذ أن كان طالبا يف املدرسة 
الثانوية حوايل عام ١٩٨٥ إىل أن يكون طالبا جامعيا. وكان أبوه ك ر 
ت بوربو وجيويو KRT Purbowijoyo طّبال القصر، وكذلك جده ميارس 
 KRT Purbaningrat املهنة نفسها، بينما أب جده، ك ر ت بوربا نينجرات
إىل  السابع  بوونو  هامينكو  عهد  منذ  يوغياكرتا   بقصر  الرقص  شاعر 
عهد هامينكو بوونو التاسع. وهو الذي يكمل الرقص الكالسيكي لقصر 
يوغيا كرتا باإلضافة إىل كونه خمترع «قطعة الرقص». وبعد ذلك، وملدة 
طويلة، مل ميارس وييب مهنة الرقص. ويف التسعينيات كان يشارك يف حلقة 

مساع القرآن مع العلماء واملشايخ. 
اليت  ماتارام  رقصة  عن  عبارة  بدايته  يف  الروحي  الرقص  هذا  وكان 
أنشأها السلطان  هامينكو بوونو األول واليت تعترب رقصا خاصا لسلطنة 
يوغياكرتا بصفته عنصرا باطنيا للرقص الذي يتميز به يوغيا كرتا، حبيث 
اجلاوية.  للتعابري  بالنسبة  معروف  هو  املتناقضة كما  املعاين  على  حيتوي 
وذلك عن طريق حفر املفاهيم األصلية اليت اخترعها السلطان هامينكو 

بوونو األول.٥ 
حىت  ماتارام  رقصة  إىل  الصلوات  بإضافة  بعد  فيما  وييب  قام  وقد 
أن  من  الرغم  وعلى  وضوحا.٦  أكثر  اإلسالمية  خصائصها  أصبحت 
تعرض  مل  أا  إال  تأسست يف ديسمرب ٢٠١٢  ماتارام  رقصة صلوات 
ْنداليم  كاغوجنان  مسجد  يف   ٢٠١٣ فربايري  شهر  إال يف  اجلمهور  إىل 
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يف  السبب  ويرجع   .Kagungan Ndalem Rotowijayan وجيايان  روتو 
إنشاء هذه الرقصة إىل القلق الذي كان حيس به وييب جتاه ما يراه من 
القيم  تزايد اجلفاف الذي تعرضت له الروح اإلسالمية. وهو يرى أن 
حيث  املسلمون  وتركها  تتالشى   بدأت  الراهن  الوقت  يف  اإلسالمية 
يفضلون العيش القائم على منط احلياة العصرية، ناسني القيم اليت ورثوها 
من أجدادهم. وأصبحت القيم اإلسالمية يف هذا العصر مفقودة لتحل 
حملها قيم الثقافة الغربية. وقد أثرت هذه العوملة يف الشعب اإلندونيسي 
الشباب (Aminuddin, 2009). وهم،  تأثريا كبريا، وخاصة يف أوساط 
الرسول  اليت علمها اإلسالم عن طريق  القيم اإلسالمية  رأيه، نسوا  يف 

صلى اهللا عليه وسلم. 
إىل  وصلت  اليت  الروحية  االضطرابات  وييب  يعاين  عام ١٩٩٥  ويف 
قمتها عندما كان يشارك يف برنامج ختم القرآن الذي أقيم يف بيسانترين 
للشيخ مرزوقي يف غريي لويو بانتول Giriloyo Bantul، حيث قام وييب، 
أثناء مشاركته يف هذا الربنامج، بزيارة إىل مقربة إميوغريي (مقابر امللوك) 
األول  بوونو  هامينكو  السلطان  قرب  أمام  وهنا  البيسانترين.  من  القريبة 
(مؤسس رقصة ماتارام) تأمل وييب وتفكر وتساءل عن حقيقة العالقة بني 
الدين وتقاليد القصر. ومل يتوقف يف تامالته حول العالقة بني الدين وثقافة 
القصر ليوغياكرتا، إىل أن توصل إىل نتيجة تؤكد وجود عالقة قوية بني 
الثقافات  هذه  ومن  القصر،  تقاليد  أو  القصر  وثقافات  اإلسالمي  الدين 

رقصة القصر اخلاصة وهي رقصة ماتارام.                  
ويرى وييب أن رقصة ماتارام هي نوع من الرقص الصويف، كما أا 
رقص روحي يهدف إىل عبادة اهللا. فهو بذلك يرى أن الرقص هللا. وكان 
أرادو أن يرقصوا  إذا  الراقصون يف العصور املاضية، حسب راي وييب، 
كانوا يصومون ويقرؤون القرآن واألوراد قبل ممارسة الرقص. واهلدف من 



Studia Islamika, Vol. 21, No. 3, 2014

542    Muhammad Alfatih Suryadilaga

ذلك هو أن يكون رقصهم صاحلا إلهدائه إىل اهللا. ويف رأيه أن هذا العصر 
شهد التدهور األخالقي جتاه الرقص الصويف، فهناك كثري من املتقنني ألداء 
الكاتب  يتوافر على الروح. ويقول يف مقابلة أجراها  أنه ال  الرقص إال 
معه: «الناس يرقصون ولكنهم ال يفهمون إال تقنية الرقص، وخاصة يف 
هذا العصر احلديث املعروف بعصر السياحة، حيث مييل الرقص يف النهاية 
إىل اعتباره سلعة سياحية، ال يوجد فيه   الروح أو حسب تعبري سكان 

جزيرة بايل، ال يتوافر على احلماسة.»٧ 
ملاذا يعترب رقص ماتارام رقصا صوفيا؟ والسبب يف ذلك، حسب رأي 
الرسول  اتباع  على  القائمة  احلياة  فلسفة  لديهم  القصر  أسرة  أن  وييب، 
صلى اهللا عليه وسلم. وينطبق هذا املبدأ على رقص ماتارام الذي حيتوي 
على ذكر اهللا والصالة على النيب. ونظرا ملا شاهده وييب من االحنطاط 
األخالقي الذي يعانيه املسلمون جتاه رقص ماتارام، فإنه فكر يف إعادة 
الروح اإلسالمية املفقودة إليه، وذلك عن طريق إدخال الصلوات على 
صلوات  برقصة  يسمى  هو  ما  تشكل  هنا  ومن  الرقص.  هذا  إىل  النيب 
بني  متعمد  وبشكل  وضعه  مت   (shalawat) «الصلوات»  ولفظ  ماتارام. 
لذا، فقد مساه وييب   .(Mataram) «و «ماتارام (Joged) «كلمة «رقص

بالفن الروحي. 
واهلدف من ذلك أن ال يكون اإلنسان املسلم ماهرا يف أداء الرقص 
فقط، وإمنا ينبغي أن يفهم كذلك ما حيويه من القيم اإلسالمية. ومن هنا 
حاول وييب البحث عن وسيلة يتم من خالهلا فهم حقيقة الرقص الذي 
يقوم اإلنسان بأدائه، وهي، يف رأيه، وسيلة يتقرب ا إىل اهللا، ياإلضافة 
دينيا  فنا  للثقافة اجلاوية  إىل تكوين الشخصية، حبيث يريد أن يثبت أن 

إسالميا ألن قصر يوغياكرتا هو مملكة إسالمية. 
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جماالت رقصة صلوات ماتارام    
وقد ذكر وييب (٢٠١٣) يف بور بوينت (power point) الذي أعده 
أن رقص ماتارام الذي أنشأه هامينكو بوونو األول هو فن باطين يرجع 
اخلاصة،  األيام  استغالل  أجل  ومن  املتدين.  يوغياكرتا  قصر  إىل  أصله 
بإنشاء رقصة صلوات  قام  القصري وتطويره،  الباطين  الفن  وإحياء هذا 
ماتارام تنفيذا لتعاليم الفنون الثقافية  اليت اتبعها سونان كاليجاغا واألولياء 
التسعة، إضافة إىل حبه واهتمامه بيوغياكرتا  والوحدة الترابية جلمهورية 
إندونيسيا، وكذلك إسهاما منه يف  حتقيق ما هو أبعد من ذلك أال وهو 

  .(Hamemayu Hayuning Bawana) عمارة األرض
ويف نظر وييب، أن إعادة تنظيم السلوك اإلنساين لن تتحقق إال عن 
 Wibbie) واإليقاع.  والذوق  اجلسد  يرقق  الذي  الروحي  الفن  طريق 
Maharddika, 2013). وجمموعة رقصة صلوات ماتارام هلا شعار خيصه 

 ،(Jawa digawa) ُحِملت  جاوة   ،(Arab digarap) ُفّعلت  العرب  وهو: 
 ،(Jagad diruwat) ُحِفظت  الدنيا   ،(Cina dirahsa) ُأِحّست  الصني 
ُزيّنت  األرض ُنظِّمت (Bumi ditata)، ونوسانتارا (أرخبيل إندونيسيا) 

 .(Nusantara diupakara)
منها على  الرقصة،  اليت تصاحب عرض هذه  الطقوس  بعض  وهناك 
الغافلني،  ذكر  جماهدة  من  بسلسلة  والثقافة  الذكر  جمالس  املثال  سبيل 
وقراءة صلوات مسط الدرر، واستعراض األغاين، وإنشاد الشعر والبحور 
الشعرية اجلاوية، ورقصة ماتارام، وعرض احلكايات، والتوصية الثقافية، 

والصلوات اجلاوية، وأدعية شعرية. 
وقد تشكلت رقصة صلوات ماتارام نتيجة اجلمع بني الدين والثقافة، 
تتمثل  فاألوىل  الثقافية.  القيم  جبانب  اإلسالمية  القيم  تتضمن  فإا  لذا، 
ذكر  جماهدة  إىل  إضافة  الدرر،  مسط  بصلوات  املعروفة  الصلوات  يف 
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واألشعار  األغاين  واستعراض  القصر،  تتمثل يف رقصة  والثانية  الغافلني، 
والبحور الشعرية اجلاوية، ورقصة ماتارام، واحلكايات، والتوصية الثقافية، 

.(Maharddika, 2013) .والصلوات اجلاوية، واألدعية الشعرية
رقصة صلوات  تتبناه  الذي  الرقص  نوع  أن  هنا إىل  وينبغي اإلشارة 
ماتارام هو يف الواقع رقصة ماتارام اليت أسسها األجداد املنتمون إىل  قصر 
يوغياكرتا منذ فترة طويلة، بينما حركاا هي نفس احلركات املوجودة  
يف رقصة القصر التقليدية، وأما األزياء اليت يرتديها الراقصون فهي تأخذ 
شكل األزياء اجلاوية اخلاصة بالقصر، دون حتديد لون معني رغم أا عادة 
بلون أسود وبّني باخلطوط املذهبة. أما اجلزء السفلي لألزياء فإا تتكون 
من اإلزار بنمط الباتيك مستخدما غطاء الرأس الذي اصطلح عليه باسم 

 ٨.Blangkon البيالجنكون
ويصاحب هذه الرقصة موسيقى الغاميالن اخلاصة لقصر يوغياكرتا، 
يوغياكرتا.  لقصر  خاصة  جاوية  بأحلان  الدرر  مسط  صلوات  قراءة  مع 
ويقوم بأدائها عادة ثالثة إىل مخسة راقصني ذوي مهارة عالية، مع السماح 
للمتفرجني باملشاركة يف الرقص وبكل حرية ما داموا قادرين على أدائها. 

مباديء رقصة صلوات ماتارام
حتتوي هذه الرقصة على أربعة عناصر من القيم التربوية اهلامة، حيث حيمل 
 KRT) Kuswarsantyo كل عنصر منها معىن مزدوجا. وذكر كوسوارسانتيو
Condrowaseso)، مصمم الرقصة، أا تقوم على فلسفة حياة القصر السائدة 

 ،(Sawiji) (Golong Gilig) ساوجيي  غيليغ  بغولونج  اليت تسمى  و  حينذاك 
 ٩.(Ora Mingkuh) أورا مينجكوه ،(Singguh) سينجغوه ،(Gereged) غرييغيد

الوعي.  فقدان  دون  الكامل  التركيز  وهو   :sawiji «ساوجيي»  أوال: 
وهذا يعىن أن الراقص حينما يؤدي هذه الرقصة ال بد أن يكون مركزا 
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بشكل كامل، دون أن يفتقد وعيه أو يغمى عليه، وإمنا املراد بالتركيز هنا 
أن يكون تفكريه موحدا وموجها إىل اهللا سبحانه. 

دون  الباطنية  الدينامية  أو  احلماسة  وهي   :Gereged ثانيا: «غرييغيد» 
أن تتحول هذه احلماسة أو تلك الدينامية إىل القسوة، وإمنا احلماسة يف 
مسايرة احلياة. فالصرامة يف املوقف ال تعين بالضرورة العنف يف العمل. 
تعارض  وهي  أساسية،  تعد  ماتارام  صلوات  رقصة  لدى  احلماسة  ألن 
العنف معارضة شديدة وبأي شكل من األشكال. بل العكس من ذلك، 

فإا تتبىن الربد والسالم. 
ثالثا:  «سينجغوه» Sengguh وهي الثقة بالنفس مع خفض اجلناح أو 
التواضع. وهذه الصفة ينبغي أن تتوافر  لكل راقص. وبعبارة أخرى أن 
كل راقص ينبغي أن يثق بنفسه دون أن يكون متكربا، ألن التكرب ملك 
هللا والراقص هو عبد خاضع له. كما ينبغي أن يكون له موقف واضح 

ومتفائل غري متردد. 
أن  مبعىن  االستقامة،  وهي   ،Ora Mingkuh مينجكوه»  «أورا  رابعا: 
فعله.  ما  املسؤولية، وبشكل مستمر، عن كل  يتحمل  أن  الراقص جيب 
وبعبارة أخرى أا الشجاعة مع االنضباط. وملاذا يسمى التناقض؟ ألنه إذا 
أخطأ راقص يف يف تطبيق مبدأ «سينجغوه»، على سبيل املثال، قد يؤدي 
ذلك إىل صفة التكرب اليت ال تعرب عن اخلصائص اليت تتميز ا الرقصة. إذن، 

جيب على كل راقص أن يتصف بالشجاعة دون الوقوع يف التكرب.١٠ 
ويرى وييب أن الراقص الذي يتمكن من تطبيق هذه العناصر األربعة 
املوجودة يف رقصة صلوات ماتارام بشكل كامل، يستحق أن يقال، ثقافيا 
 manunggaling) الوجود»  «وحدة  مستوى  إىل  وصل  قد  إنه  وروحيا، 
إىل  اإلشارة  وينبغي  اخلالق.١١  مع  اإلنسان  احتاد  مبعىن   ،(kawula gusti

العناصر األربعة هي املباديء اليت جيب تطبيقها ليس فقط عند  أن هذه 
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لذا،  واألخالق.  واملواقف  السلوك  على  تنعكس  أن  جيب  بل  الرقص، 
كما ذكره كوسوارسانتيو، فما يسميه اإلنسان املعاصر بتربية األخالق، 
فإن القصر، يف حقيقة األمر، قد عرف مباديء تربية األخالق وقيمها، 
باكوبومي  باجنريان  فإن  إذن،  األول.  بوونو  منذ عهد هامينكو  وطبقها 
األول قد وضع طريقة حتقيق روح الوحدة اليت تقوم على «ساوجيي»، 
و»غرييغيد»، و»سينجغوه»، و «أورا مينجكوه». وهذه املباديء األربعة 
تستخدمها رقصة صلوات ماتارام كأساس فين ألداء الرقص بشكل جيد 
وصحيح. مث تعززها يف مرحلة األداء ثالثة عناصر أخرى وهي ويروغو 
wirogo، ويرومو wiromo، ويروسو wiroso، حيث ترتبط ويروغو مبا هو 

جسدي، يف حني ترتبط ويرومو و ويروسو بالتفكر والتدبر.١٢ 

الدمج بني موسيقى الدف وموسيقى الغاميالن 
فإن  الشرق األوسط يصاحبه املوسيقى،  إذا كان الرقص الصويف يف 
أن  بينهما يف  والفرق  املوسيقى.  أيضا يصاحبها  ماتارام  رقصة صلوات 
الثاين يستخدم تيارين خمتلفني من املوسيقى، حيث يتم اجلمع بينهما دف 
إجياد تيار موسيقي فريد من نوعه خيظى بقبول املجتمع. وهذان التياران 
مها موسيقى املراويس من فرقة «صلوات مهيِّج األشواق» بقيادة حبيب 
حسني بن حممد بن أمحد بافقيه، من كيموسوه، تيمبيل،١٣  وفرقة رقصة 
املوسيقي اخلاص لقصر يوغياكرتا  التيار  قبل  ماتارام اليت قد تبىنت من 
الغاميالن  موسيقى  تتكون  وعادة   ،Gamelan الغاميالن  تستخدم  واليت 
اجلاوية من الطبول، وبونانج بارونج Bonang Barung، بونانج بينريوس 
 ،Peking بيكينج   ،Saron سارون   ،Demung دميونج   ،Bonang Penerus

كينونج Kenong، كيطوك Kethuk، سيلينتيم Slenthem، اجلرس الكبري، 
 .(Saraswati, 2011: viii) .Suwukan وسوووكان
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 ويري وييب أن املوسيقى يف غاية األمهية، وال ميكن فصلها عن الرقص 
الروحي مثل رقصة صلوات ماتارام. ويقول يف حوار أجراه الكاتب معه:

أدق  بعبارة  أو  رحلة،  عن  عبارة  هو  إمنا  الروحي  الرقص  من  النوع  هذا 
والصوفيون، حسب وييب،  اجلميل.  اهللا  إىل  الطريق  مظاهر  من  مظهر  أنه 
يتمتعون باحلساسية جتاه األصوات اإلهلية، «املوسيقى اإلبداعية» من أوامر 
اهللا. يف كل حركة موسيقى، ويف جمرى الدم موسيقى، ويف كل نبضات 
القلب موسيقى، ويف املوسيقى تكمن «أمساء اهللا» اليت يسمعها هؤالء الذين 
يتوفرون على أذن باطنية. فاألغاين اإلهلية لن تتوقف، والرقص، يف احلقيقة، 
لن ينتهي، ألن اهللا دائما «يرّقص» خلَقه. ولذا، فإن الصويف الذي يسمع 
نداء الصوت اإلهلي سوف يستمر يف الرقص، رغم أنه ظاهريا يبدو جالسا 

صامتا.١٤
وما قاله وييب يتماشى مع قوله تعاىل يف القرآن الكرمي يف سورة النمل، 

اآلية: ٨٨:
َحاٍب ُصْنَع اهللاَِّ الَِّذْي أَْتَقَن  َوَتَرى ْاِجلَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ

ُكلَّ َشْيٍئ إِنَُّه َخِبْيٌر ِبَما َتْفَعُلوَن.

ذرة  وكل  دائم،  حترك  يف  الوجود  هذا  ذرة يف  كل  إن  وييب  وقال 
تذكر اهللا، واألذكار الصادرة من الذرة حتقق أمساء اهللا، ولكل اسم لسان 
خمتلف، وكل لسان يردد األغاين. وهذه األغاين اإلهلية هي اليت يسمعها 
للوحدة:  التناقض  مظهر  هو  والرقص  وعيهم.  على  وتسيطر  اهللا  حمبو 
ويظهرون   يرقصون،  الطريقة  فبهذه  الباطنية.  واحلرية  للشريعة  اخلضوع 

انعكاسات الرقص املعرب عن الروائع اإلهلية.١٥
  

عرض رقصة صلوات ماتارام وجمموعتها
مل يكن هلذه الرقصة، منذ نشأا حىت اآلن، موعد حمدد وال ومكان 
معني لعرضها. وكل ما ميكن معرفته أا قد ُعرضت حوايل أربع مرات 
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إىل ست مرات،  وبعضها يف املساجد، إال أن هذا ال يعين أن العرض 
ينبغي أن يتم يف املسجد،١٦ بل ميكن عرضها يف أي مكان ويف أي وقت. 
على سبيل املثال مت عرضها يف التلفزيون جلمهورية إندونيسيا، وكذلك 
يف تلفزيون يوغياكرتا، كما قد عرضت يف مهرجان كوتا غيدي. غري أا 
عرضت ألول مرة يف شهر فرباير عام ٢٠١٣ يف مسجد لصاحبه إينداليم 
للمرة األخرية-إىل  بينما عرضت   ،Ndalem Rotowijayan روتو وجيايان 
حدود إجراء هذه الدراسة-مبسجد جينرال سوديرمان، كولومبو، حوايل 

شهر أغسطس ٢٠١٣. 
ويف ما يتعلق بعرض هذه الرقصة مستقبال، سوف يكون هناك تنظيم 
مواعيد حمددة وجمدولة، علما بأا، كما يقول وييب، ما زالت يف مرحلة 
التطور،١٧ وسوف يتم حتديد جدول عرض الرقصة ضمن ما يصطلح عليه  
حتمل  اليت  ماتارام»  صلوات  رقصة  الروحي  للفن  سيالبانان  «رحالت 
ُحفظت،  الدنيا  ُأِحّست،  الصني  ُحملت،  جاوة  ُفّعلت،  العرب  شعار: 
يتساءل  ورمبا  ُزيِّنت،.  إندونيسيا)  (أرخبيل  نوسانتارا  ُنّظمت،  األرض 
البعض، ملاذا تذكر الصني يف هذا الشعار؟ يف نظر وييب، أن كمال اإلسالم 
يتحقق عن طريق ثالث ثقافات: الثقافة العربية، والثقافة اجلاوية، والثقافة 
الصينية.١٨. ولذلك، فقد أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بطلب العلم 
ولو بالصني.١٩ إذن فالعرب ُعّملت، وجاوة ُحّملت، والصني ُأِحّست. 
وسوف تقوم الرقصة مستقبال بدمج ثالثة عناصر ثقافية، وهي الثقافات 
العربية واجلاوية والصينية. وملاذا الصني بالتحديد؟  ألن الصينيني، يف نظر 
وييب، لديهم قدرة حساسية روحية عالية أكثر من اجلاويني. والدليل على 
العلم ولو  املسلمني بطلب  أمر  الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ذلك، أن 
بالصني، وباإلضافة إىل ذلك، أن األولياء التسعة لديهم زوجات صينيات، 

وهي بوتري تشامبا.٢٠
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وانطالقا من ذلك سوف تقوم رقصة صلوات ماتارام بإدخال خاصية 
صينية إىل كلمات األغنية أو املوسيقى اليت تصاحبها. أما حركات الرقص 
فإا تستخدم رقصة قصر ماتارام املوجودة منذ فترة طويلة. ويرى وييب 
الذوقية  ملساا  فإن  الثالث،  الثقافات  هذه  فيها  احتدت  إذا  الرقصة  أن 
يتوسع  للعاملني» سوف  «رمحة  شعار  أن  مؤكدا  قوة،٢١  أكثر  ستكون 
وينتشر انطالقا من أرض جاوة، وذلك لقدرا على مجع  خمتلف الثقافات 
العاملية اهلامة، وبالتايل ستصبح الرقصة لغة التواصل الدبلوماسي العاملي. 
والسيما أن إندونيسيا عام ٢٠٤٥ سوف تشهد تقدما كبريا بعودة جمد 
شعب ماجاباهيت. «وهذا ما ختاف منه أمريكا»، على حد تعبري وييب.٢٢
ومن خالل رحالت سيالبانان اليت سبقت اإلشارة إليها، سوف يتم 
تنظيم املراسيم املتمثلة يف جمالس الذكر والثقافة بسلسلة من جماهدة ذكر 
الغافلني، وقراءة صلوات مسط الدرر، واستعراض األغاين، وإنشاد الشعر 
الشعرية اجلاوية، ورقصة صلوات ماتارام، وعرض احلكايات،  والبحور 
الشعرية.  األدعية  وتالوة  اجلاوية،  الصلوات  وترديد  الثقافية،  والتوصية 
ابتداء  (سيالبان)،  أسابيع  مخسة  ملدة  مرات  ست  الرحالت  تنَظم  وسو 
من يوم السبت الباهينج Pahing إىل يوم السبت الواغي Wage. وفيما يلي 

تفاصيل ذلك:
السلطان هامينكو . ١ وفاة  Pon/يوم  البون  األحد  (ليلة  الباهينج  السبت 

بووونو التاسع) يف بيتيالسان بيصاالتان بانيمباهان سينوبايت تومورونينج 
واهيو ماتارام، سيلو غيالنج ليبورا، غيالنج هارجو، بانداك، بانتول.

األحد البون (ليلة اإلثنني الواغي) يف مكان متنقل يف بلدية غونونج . ٢
كيدول.

يف . ٣ متنقل  Kliwon، يف مكان  الكليوون  الثالثاء  (ليلة  الواغي  اإلثنني 
بلدية سيليمان. 
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األربعاء الليغي Legi (ليلة اخلميس الباهينج) يف مكان متنقل يف بلدية . ٤
كولون بريوغو.

اخلميس الباهينج (ليلة اجلمعة البون) يف XT Square بلدية  يوغيا كرتا . ٥
 (Jogja Expo Center/JEC) و يف مركز يوغيا للمعرض

هامينكو . ٦ السلطان  وفاة  الكيليوون/يوم  األحد  (ليلة  الواغي  السبت 
بوونو األول) يف مونومني بيلوروسان سيجاراه  SO ١ مارس روتو 

وجيايان بلدية يوغياكرتا.
وأما مدة عرض الرقصة فال ميكن حتديدها، وذلك وفقا ملدة املجاهدة 
والصلوات اليت ترافقها. ويف بعض املناسبات عرضت ملدة قصرية. ويف 
هذا يقول وييب: «رقصة صلوات ماتارام ميكن عرضها ملدة قصرية، حوايل 
١٥ دقيقة».٢٣  غري أنه ينبغي اإلشارة أن يوم عرض هذه الرقصة ال يتم 
حتديده عشوائيا. ملاذا يبدأ العرض يوم السبت الباهينج/ليلة األحد البون؟ 
وذلك لتزامنه مع وفاة السلطان هامينجكو بووونو التاسع (مؤسس رقصة 
وفاة  يوم  يوافق  الكيليوون  ليلة األحد   / الواغي  السبت  بينما  ماتارام)، 

السلطان هامينكو بوونو األول.
وهناك بعض األهداف اليت يراد حتقيقها من خالل رحالت سيالبانان، 
هادي  يوغياكرتا  لقصر  العظيمة  الثقافة  وتطوير  إحياء  أوال،  وهي: 
الفن  والثقافة عرب  التالؤم بني الدين  البحث عن  ثانيا، إعادة  نينجرات. 
الروحي يف إطار بناء أخالق الشعب. ثالثا، تقدمي العروض الفنية القادرة، 
ها.رابعا،  بشكل فعال، على أن تكون توجيهة مشهودة، ومشهدا موجِّ
تقوية صلة الرحم واألخوة بني أبناء الشعب يف إطار رؤية عظيمة لألخوة، 

واستقبال جمد املستقبل. 
أما الفئات املستهدفة  فهي  املسلمون واملسلمات واألمة املؤمنة ومعتنقو 
األديان وجمتمع يوغياكرتا بصفة عامة، مع إمكانية كل فرد االنضمام إىل 
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تقتصر  مؤقتة،  احلالية، وبصفة  العضوية  فإن  ذلك  املجموعة. ومع  هذه 
على جمموعة رقصة ماتارام، وفرقة مهيج األشواق بقيادة حبيب حسني، 
بانداك  وجمموعة صلوات جاوي جنيسيت مانوجنال  من غيالنج هارجو 

بانتول، وجمموعة صلوات خدام مسلم مبسجد جينرال سوديرمان.

خطوات ألداء رقصة صلوات ماتارام: القانون
وخاصة  ماتارام  صلوات  رقصة  أداء  أثناء  خاصة  مراسيم  توجد  ال 
من  غريها  عن  ختتلف  ال  فإا  املعينة   الطقوس  ممارسة  أما  للراقصني. 
املمارسات الصوفية، مثل الصوم لبعض األيام، أو تطبيق بعض املحظورات. 
وعلى الرغم من ذلك، هناك ٨ قوانني على األقل أو سلسلة من الربامج 
املصاحبة للرقصة قبل أدائها، وهي مايلي: تالوة آيات من القرآن الكرمي، 
إنشاد حبور الشعر اجلاوي، التوصية الثقافية، جماهدة ذكر الغافلني، ترديد 
أغنية ساريرا أيو (سونان  الدرر، رقصة صلوات ماتارام،  صلوات مسط 

كايل جاغا)، أغنية اض يا أميت. 
الثمانية هي اليت تصاحب كل عرض رقصة صلوات  وتلك القوانني 
ماتارام. وجدير بالذكر أن هناك دعاء يقرأها قائد الرقصة قبل بدء العرض. 
وهذا الدعاء املأخوذ من صلوات مسط الدرر جيب قراءته قبل بدء الرقصة، 
والذي يعرف باسم «مناجاة رقصة صلوات ماتارام»، حبيث يقرأه وييب 

ماهارديكا نفسه. وفيما يلي نصها: 
Duh Gusti
Kawula dereng panggih kasunyatan jati.
Pramila kanthi ambegsa,
kawula mamasah mingis ing budi.
Kanthi ambegsa,
punapa kawula klentu ingkang lelana brata kerana PADUKA!
Ing sipat lembah manah kawula sami halelampah,
lan kerana punika bumi kawirama.
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الترمجة:
يا اهللا 

احلقيقة ملا نعثر عليها. 
من خالل الرقص نْوقع األخالق. 

من خالل الرقص،
هل أخطأت أنا الذي أجول من أجلك؟

يف واديك نطوف،
ولذلك نْوِقع العامل.٢٤

وييب  فسره  حيث  عميق،  معىن  له  ذكره  سبق  الذي  الدعاء  وشعر 
مبايلي: «يا اهللا..حنن عبادك الضعفاء. «احلقيقة ملا نعثر عليها»، مبعىن أن 
احلقيقة احلقيقية مل حنصل عليها بعد. ال يفهم ذاَت اهللا فهما حقيقيا إال 
اُهللا وحده. وال حيق لنا أن ندعي أننا وحدنا على حق. «من خالل الرقص 
نوقع األخالق»، مبعىن أننا، من خالل أداء الرقص، ال نستطيع إال حتسني 
األخالق. وهذا ما أكده احلديث النبوي يف مسند البزار، اجلزء ١٥، رقم 

٨٩٤٩، ص. ٣١٥، وهو كما يلي:
َقال:  منصور،  َسِعيد بن  ثنا  َحدَّ َقال:  الكلواذي،  رزق  ُمَحمد بن  ثنا  وَحدَّ
ثنا َعبد العزيز، َعن ابن َعْجالن عن القعقاع، َعن أيب صاحل، َعن َأِبي  َحدَّ
ُهَريرة، َعن النَِّبّي َصلَّى اهللاَُّ َعَليه َوَسلَّم قال: إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق.

«من خالل الرقص، هل أخطأت أنا الذي أجول من أجلك؟»،  يرى 
العامل»،  نوقع  واديك نطوف، ولذلك  وييب أن هذا سؤال فقهي. «يف 
مبعىن الدخول إىل أودية احلياة، الطواف والدخول إىل العوامل املظلمة. هذا 
بإيقاعه سوف يتالءم مع نور اآلخرة. «يف واديك  العامل مظلم، ولكنه 
نطوف»، أي نطوف حول العامل. ولذلك نقوم بإيقاع العامل، لكي يكون 
مجيال، أي عامل بال حرب وال صراع. وبعبارة أخرى، جعل العامل أكثر 

٢٥.Memayu Hayuning Bawono مجاال
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أهداف رقصة صلوات ماتارام
الرسالة/الرؤية  الرقصة ال خيتلف كثريا عن  تأسيس  اهلدف من  كان 
رقصا  بصفاا  الرقصة،  هذه  كانت  حيث  ماتارام،  رقصة  تتبناها  اليت 
كالسيكيا، مظهرا ثقافيا يتمز به قصر يوغياكرتا، مع العلم بأن رسالة/
العباد،  توحد  مبعىن  غوسيت،  لن  كاولو  مانوجنغالينج  هي  القصر  رؤية 
مسلمني ومسلمات، ليكونوا قادرين على اخلضوع هللا خضوعا كامال. 

«إذن، حنن ننفذ الرسالة/الرؤية اليت تبناها القصر.٢٦
وال يوجد فرق بني رقصة صلوات ماتارام ورقصة ماتارام يف ما خيص 
األجداد  اليت وضعها  الرسالة/الرؤية  األوىل  الرؤية، حبيث تقلد  الرسالة/ 
املنتمون للقصر منذ فترة طويلة. وكان قصر ماتارام، يف نظر وييب، مملكة 
صلوات  رقصة  مييز  وما  التسعة.٢٧  األولياء  الروحي  مهندسها  إسالمية 
لتطلعات  تلبية  التعبري، وذلك  ماتارام هو يف طريقة  ماتارام عن رقصة  

الزمان احلايل. إن رقصة ماتارام، ومنذ فترة طويلة، يصاحبها 
الغاميالن بأغانيه اجلميلة، كما أن فهمها يف غاية الصعوبة نظرا لكوا 
رمزية. وكل ذلك يف احلقيقة، على حد تعبري وييب، حيتوي على ذكر اهللا، 

مشريأ إىل أن األولياء التسعة كانوا يستخدمون الغاميالن للذكر.
ولكي تكون الرقصة أكثر جذابة، مت استخدام الصلوات على النيب حممد 
صلى اهللا عليه وسلم تقربا إىل اهللا ورسوله. وكان القدماء ال جيدون صعوبة 
يف فهم معاىن الرموز اليت تتميز ا رقصة ماتارام، ملا لديهم من حساسة قوية 
يف فهمها، غري أن األمر خيتلف عن اإلنسان اليوم، حيث يواجه صعوبة يف 
فهم الرموز واملعاين الواردة فيها. وكل هذه العوامل هي اليت دفعت وييب إىل 
القيام بتعديلها وحتويلها إىل رقصة صلوات ماتارام، مع إبقاء ما يف روحها 
وجوهرها من القيم اإلسالمية. والفرق بينهما فقط يف التعبري، أما اجلوهر 

فال يوجد الفرق بينهما وهو من أجل التقرب إىل اهللا. 
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وإذا قام راقص الغاميالن بأداء رقصة وهو ال يفهم اهلدف من رقصه، 
فإن ذلك ال معىن له. وينبغي  على كل راقص أن يفهم أن رقصه هو 
شكل من أشكال ذكر اهللا. لذلك، فقد قام وييب بتعديل رقصة ماتارام  
ولفظ  رقصة  لفظ  بني  أي  الوسط  يف  ووضعه  الصلوات  لفظ  بإضافة 
ماتارام، حىت يكون رقصه ذا قيمة (اخلشوع). فهي إذن شعار ثقايف ديين، 
ويهدف  إسالمية.  قيما  ثقايف حيمل يف طياته  رقص  أا  أخرى  وبعبارة 
العامل اجلميل واجلدير باإلطراء  الرقص والصلوات إىل حتقيق  اجلمع بني 
والثناء. وذلك كله رسالة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم. «لذا، فإن 

مصدره هو اهللا ورسوله».٢٨
وعن طريق رقصة صلوات ماتارام، أراد وييب تقدمي رسالة السالم إىل 
مجيع بين البشر، مؤكدا أن اإلسالم رمحة للعاملني، وهو الدين الذي كان 
ينبغي أن يكون رمحة وإهلاما للسالم العاملي. وكل الناس، حسب رأيه، 
يتجهون إىل اهللا، وال خيّطيء بعضهم بعضا، ألن احلقيقة املطلقة ال ميلكها 

إال اهللا.
لنا  تبني  وييب،  أنشأها  اليت  ماتارام  صلوات  رقصة  ظاهرة  تأملنا  إذا 
قد  كان  اليت  الطريقة  نفس  وهي  ثقافية،  مقاربات  تستخدم  دعوة  أا 
استخدم  الذي  جاغا  كايل  سونان  ومنهم  التسعة،  األولياء  استخدمها 
الدمية (wayang) يف دعوته. ويبدو أن الدعوة املعتمدة على املقاربة الثقافية 
تكون أكثر فعالية يف نشر تعاليم اإلسالم. والدليل على ذلك أن األولياء 
فيه  على طريقة  التسعة جنحوا يف نشر اإلسالم يف أرض جاوة معتمدا 
اجلمع بني الدين والثقافة. وهذا ما أنساه الدعاة يف العصر احلديث، مما 
من  كثري  اإلسالم  من  خياف  حبيث  عكسية،  نتائج  إىل  النهاية  يف  أدى 
الناس، ملا لديهم من االنطباع أن اإلسالم دين عنف بال تسامح. ويرى 
حان  وقد  أمته.  بسبب  وهيبته،  مسعته  فقد  قد  اليوم  اإلسالم  أن  وييب 
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األوان أن تقوم األمة اإلسالمية مبحاسبة النفس، وقد حان األوان أن يقوم 
املسلمون بإصالح أنفسهم.٢٩ 

ينشر  أن  يريد  هنا  ومن  متحدان.  والثقافة  الدين  أن  وييب  وذكر 
وهي  ماتارام،  صلوات  رقصة  عرب  الثقافية  باملقاربة  الدينية  الشعائر 
حتقيق  إىل  ترمي  واليت  الدين،  وجوهرها  الثقافة  ظاهرها  اليت  الرقصة 
القرآن  ذكرها  اليت  اإلسالم  تعاليم  جوهر  وهذا  والسالم.  اإلخالص 
من  القيم  هذه  نشر  من  البد  لذا  الشريف،  النبوي  واحلديث  الكرمي 
أنه  للعاملني، وبالتايل  جديد، لكي يتمكن اإلسالم من أن يكون رمحة 
معتقي  بني  كان  سواء  وانشقاق  نزاع  هناك  يكون  ال  أن  املتوقع  من 
الدين الواحد أو بني معتنقي األديان املختلفة. وعن طريق هذه الرقصة 
الروحية، أراد وييب أن يؤكد أن اإلسالم مجيل، اإلسالم لطف، اإلسالم 

تسامح، واإلسالم هو السالم.

رقصة صلوات ماتارام كظاهرة احلديث احلي 
قبل الوصول إىل البحث يف صيغ األحاديث احلية السائدة بني املجتمع، 
من األحسن تقدمي التعريف باحلديث احلي بشكل واضح. فاحلديث احلي 
(living hadith) يف تعريفه البسيط، هو ظاهرة سائدة يف أوساط املجتمع 
واملراد  الشريفة.  النبوية  األحاديث  على  املبنية  السلوك  أمناط  يف  تتمثل 
بأمناط السلوك هنا هو جزء من استجابات األمة اإلسالمية يف تعاملها مع 

األحاديث النبوية. 
املجتمع  أوساط  يف  سائدة  ظاهرة  بأنه  ُيعرَّف  احلي  احلديث  أن  مبا 
اإلسالمي، فإن دراسته تتم ضمن  جمموعة الظواهر االجتماعية الدينية، 
وبالتايل فإن املقاربة اليت ميكن استخدامها ملالحظة وبيان وجوده داخل 
الظواهرية.  املقاربة  وحتديدا  االجتماعية،  العلوم  هي  إسالمي  جمتمع 
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والسبب يف ذلك أن وظيفتها، حسب G. Van der Leew، هي البحث عن 
الظواهر أو مالحظتها باالعتماد على ما هو ظاهر. وهناك ثالثة مباديء، 
وهي: ١) الشيء له وجود؛ ٢) الشيء ظاهر؛ ٣) مبا أن الشيء ظاهر 
بدقة، فإنه يعترب ظاهرة.   وهذا الظهور يشري إىل التطابق بني ما هو ظاهر 

وبني ما يتلقاه القائم باملالحظة، دون  إجراء أي تعديل.٣٠
يف حني أن الطريقة أو التقنية اليت تساعد يف البحث عن ظاهرة احلديث 
احلي أو مالحظته كما هو ظاهر، هي طريقة املالحظة، وطريقة املقابلة، 

والطريقة الوثائقية.
صلوات  لرقصة  مرات  عدة  أجريت  اليت  املالحظات  على  واعتمادا 
ماتارام مت حتديدها، حيث تقتصر  على بعض الظواهر اليت ميكن اعتبارها 
العناصر اليت حتدد ما ميكن اعتباره  احلديث احلي. وكانت املتغريات أو 
بشكل  معتمدة،  أو  مرتبطة  الظاهرة  هذه  أن  هي  احلي  احلديث  ظاهرة 

مباشر أو غري مباشر، على األحاديث النبوية الشريفة.
 (١) على:  ماتارام  صلوات  لرقصة  احلي  احلديث  ظاهرة  وتشتمل 
«شعار  ظاهرة  و(٢)  الروحي؛  الرقص  يف  املستخدمة  الدينية  املباديء 
الثقافة الدينية»، رسالة احلديث النبوي من حركات الرقص الروحي. ويف 
هذا اجلانب، سيقوم الباحث بتحليل هاتني الظاهرتني يف تكوين احلديث 
احلي. وهذا العامل قد يراد به كل شيء يؤثر يف حدوث ظاهرة احلديث 

احلي، مثل الدوافع، أوالتقاليد، أو منوذج االنتقال املعريف. 

املباديء الدينية داخل رقصة صلوات ماتارام
إن رقصة صلوات ماتارام، بصفاا تقليدا حيا، هي ظاهرة التقاليد اليت 
جتمع بني الثقافة والدين. وهي طريقة يف نشر الشعائر اإلسالمية باستخدام 
الرقصة، من جانب،  الديين. هذه  مع اجلوهر  املنسجمة  الثقافية  املقاربة 
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هي ظاهرة التقاليد اجلاوية للقصر، ومن جانب آخر أا ظاهرة التقاليد 
اإلسالمية احلية (Living Islam) يف وسط املجتمع. وبكوا ظاهرة حية، 

فإا مبنية على احلديث النبوي الشريف. 
وهناك موضوعان من احلديث النبوي جتعلهما الرقصة مبادئها: أوال: 
يعزز  الذي  هو  احلديث  وهذا  النيب،  على  بالصالة  أمر  الذي  احلديث 
مع  الدينية»  الثقافة  «شعار  عن  عبارة  الرقصة  هذه  ألن  ذلك  ركنها. 
الصلوات يف داخلها. وكلمة «صلوات» هي مجع من صالة مبعىن الدعاء 
أو نداء إىل اهللا. وعلى هذا فإن الصلوات على النيب معناها الدعاء أو طلب 
الربكة من اهللا للرسول. وثانيا: األحاديث اليت وصفت شخصية الرسول 
اليت ال بد أن تكون قدوة. ويؤكد وييب أن األمة اإلسالمية  أو أخالقه 
لن تتمكن من أن تكون قوية وتتمتع باألخالق العالية إال باقتداء أخالق 
الشعوب  جلميع  إهلاما  تكون  أن  اإلسالمية  لألمة  ميكن  كما  الرسول، 

وخاصة يف حتقيق السالم العاملي.

أحاديث نبوية أمرت بالصال على النيب
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسم قال: ال 
جتعلوا بيوتكم قبورا، وال جتعلوا قربي عيدا، وصلوا علّي فإن صالتكم تبلغين 

حيث كنتم.٣١
وعن بلوغ الصالة  إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكر أبو العباس 
شيخ اإلسالم ابن تيمية أن احلديث السابق أخرب أن النيب صلى اهللا عليه 
بعد.  عن  أو  قرب  عن  ذلك  كان  سواء  والسالم  الصالة  يسمع  وسلم 

(جمموع الفتاوى، ٢٦: ١٤٧). 
ما من أحد يسّلم علّي إال رّد اهللا علي روحي حىت أرّد عليه السالم (رواه 

أبو داود، رقم ٢٠٤١؛ وهذا احليث حسنه الشيخ األلباين).
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أحاديث نبوية يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم:
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: . ١

من صّلى علّي صالة واحدة صلى اهللا عليه ا عشرًا» (رواه مسلم، 
رقم ٤٠٨).

 عن أنس بن مالك رضي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: من . ٢
صّلى علّي صالة واحدة صلى اهللا عليه عشر صلوات، وحطت عنه 
له عشر درجات. (رواه النسائي، ٥٩/٣،  عشر خطيئات، ورفعت 

وصححه الشيخ األلباين).
عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: . ٣

من صّلى علّي حني يصبح عشرا وحني ميسي عشرا أدركته شفاعيت 
يوم القيامة. (رواه الطرباين، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع)

كل . ٤ قال:  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  أن  مالك  بن  أنس  عن 
دعاء حمجوب حىت يصلي على النيب. (رواه الديلمي، وحسنه الشيخ 

األلباين).
وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا تعاىل عنه قال: «مسع رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم رجًال يدعو يف صالته، ومل حيمد اهللا؛ ومل يصلِّ على النيب 
صلى اهللا عليه وسلم، فقال: عجل هذا!» مث دعاه فقال: إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
مث يدعو مبا شاء. (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وصححه الشيخ 

مقبل بن هادي الوادعي يف اجلامع الصحيح، ١٢٤/٢).
إن املباديء اليت تتبناها رقصة صلوات ماتارام إمنا تعتمد على األحاديث 
النبوية الشريفة والقرآن الكرمي.٣٢ ذلك، كما قال وييب، ألن رسالتها هي 
اآلية  منها:   ٣٢ القرآنية،  القيم  هي  تتضمنتها  اليت  القيم  وأن  القرآن، 
٥٦ من سورة األحزاب، اليت أمرت بالصالة علىي النيب صلى اهللا عليه 



Studia Islamika, Vol. 21, No. 3, 2014

Mafhūm al-ṣalawāt ‘inda majmū‘at Joged Salawat Mataram   559

وسلم،٣٣ واآلية ١٢ من سورة األحزاب، اليت تتحدث عن تأكيد القرآن 
على أخالق/شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم.٣٤  

رقصة صلوات ماتارام كشعار الثقافة الدينية
اليت  اإلسالمية  القيم  نشر  ماتارام  صلوات  رقصة  أهداف  أهم  من 
أراد وييب عن طريقها  وييب. ولذلك،  املسلمون، على حد تعبري  تركها 
مبا  اقتداء  جديد،  من  السامية  اإلسالمية  القيم  فهم  إىل  املسلمني  دعوة 
فعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي بعثه اهللا إىل العامل لتعليم القيم 
األخالقية اللطيفة.٣٥ والرسول صلى اهللا عليه وسلم قدم لنا قدوة تؤكد أن 
تعاليم اإلسالم تدعو إىل السلم والسالم. فاإلسالم هو اللطف، واإلسالم 
الفترة،  هذه  طوال  اإلسالم،  أن  غري   .(Misrawi, 2010) التسامح.  دين 
يظهر وكأنه دين يثري العنف. لقد تشوهت صورته يف اآلونة األخرية على 
أيدي املسلمني أنفسهم، حىت ينظر إليه البعض كأنه دين غري متسامح. 
وانطالقا من هذه الظاهرة، يؤكد وييب أنه قد حان الوقت أن تقوم األمة 

اإلسالمية مبحاسبة النفس.٣٦
وقد كثرت مؤخرا ممارسات العنف باسم الدين يف أوساط املجتمع، 
بل وقد حدث ذلك العنف بني املسلمني، إنه ظاهرة مؤسفة للغاية. فكل 
فرقة تدعي أا وحدها على احلق، بينما األخرى على الضالل، مع أن سرية 
الرسول صلى اهللا عليه مل تكن كذلك، حيث قام بنشر اإلسالم بكل لطف. 
ومن خالل هذه الرقصة، أراد وييب أن يدعو األمة اإلسالمية وغريها من 
األمم والشعوب إىل فهم اإلسالم بصفته دينا يتمتع باللطف. وعلى هذا، 
استخدمت رقصة صلوات ماتارام مقاربة ثقافية، ألن الثقافة، حسب رأي 
وييب، حتظى بقبول مجيع الطوائف وبسهولة. كما أن الرقص الذي تقدمه 

هو رقص لطيف يعكس أخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم. ٣٧
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لتطوير  أن تكون أحدث خطوة  الرقصة من  املتوقع أن تتمكن  ومن 
ثقافة يوغيا كرتا من خالل عرض الفنون اجلميلة والسامية والقادرة على 
فهي  الشخصية،  بناء  أجل   من  اإلنساين  الوعي  وحتريك  القلوب  ملس 
عبارة عن عرض الفن الفعال يف بناء أخالق اإلنسان، وخاصة مع ظهور 
احلاجة امللحة إىل توفري وسائل التربية األخالقية يف الوقت احلايل، من أجل 

.(Maharddika, 2013) .إصالح أزمات العصر املتعددة األبعاد
 إن الرقص الروحي الذي تقدمه رقصة صلوات ماتارام هو شكل من 
اخلضوع هللا، وجوهرها هو ذكر اهللا. وبالنسبة للذاكرين ال يوجد فرق 
بني وجود شخص واحد، ووجود شخصني ووجود مليون شخص، فهم 
من أجل التقرب إىل اهللا، عاشقون وخاشعون يف حبه تعاىل، وكذلك من 
أجل تكوين الذوق احلساس، ويف اية املطاف معاجلة األخالق.٣٨ ومبا 
التقاليد ذات الصبغة اإلسالمية، فمن الطبيعي أن  أن الرقصة صورة من 
تعتمد على املباديء اإلسالمية، ومنها األحاديث النبوية الشريفة، حيث 

توجد األحاديث اليت جعلتها مباديء هلا. 
والرقص الروحي الذي تعرضه رقصة صلوات ماتارام هو مظهر من 
الرحلة املتجهة إىل ذات الكمال يف اجلمال، وأراد وييب أن تكون الرقصة 
مصدر إهلام جلميع الناس يف التوجه إىل اهللا.٣٩ أما الرسالة اجلوهرية اليت 
يراد تقدميها هي التعاليم الصوفية، نظرا ملا لدى الصوفيني من احلساسية 
لألصوات اإلهلية. وعن طريق الرقص و»املوسيقى اإلبداعية» يرجى أن 
يكون الراقصون واملشاهدون يتمكنون من فهم معىن احلياة فهما عميقا.  
يف كل حركات الرقصة موسيقى، ويف جمرى الدم موسيقى، ويف كل 
نبضات القلب موسيقى، ويف املوسيقى تكمن «أمساء اهللا» اليت ال يسمعها 
إال من له أُذن باطنية. فاألغاين اإلهلية لن تتوقف، والرقص، يف احلقيقة، 
لن ينتهي، ألن اهللا «ُيَرّقص» خلقه بشكل دائم. لذا، فإن الصويف الذي 
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يسمع نداء الصوت اإلهلي لن يتوقف عن الرقص، رغم أنه ظاهريا يبدو 
جالسا صامتا».

إن حركات الرقص املوجودة يف هذه الرقصة تشري إىل أن كل خملوق 
على  مادة  وكل  اهللا.  ويذكر  ويدور  يتحرك،  دائما  األرض  وجه  على 
وجه األرض تذكر اهللا، ولو كانت صغرية. وكل ذرة يف العامل تتحرك، 
وكل ذرة تذكر اهللا، واألذكار الصادرة من الذرة حتقق أمساء اهللا. ولكل 
اإلهلية  األغاين  وهذه  األغاين.٤٠  يردد  لسان  وكل  خمتلف،  لسان  اسم 
مظهر  هو  والرقص  وعيهم.  على  وتسيطر  اهللا،  حمبو  يسمعها  اليت  هي 
الباطنية.  واحلرية  (الشريعة)  الرقص  لقانون  اخلضوع  للوحدة:  التناقض 

فبهذ الطريقة يرقصون، ويبّلغون رسالة اللطف والسالم. 
الدينية»،  الثقافة  «شعار  عن  عبارة  الرقصة  هذه  أن  وييب  ذكر  وقد 
أن  ثقافية. صحيح  مبقاربة  دينية  رسالة  إمنا هو  تقدمه  ما  إن كل  حبيث 
وملاذا  دينية.٤١  رسالة  أن جوهرها  إال  متثال،  أكثر  فيها  الثقافية  العناصر 
الطوائف  مجيع  بقبول  حتظى  وييب،  الثقافة، حسب  ألن  ذلك،  الثقافة؟ 
بالسهولة، كما أا ليست خمصصة للمسلمني فحسب، بل من املتوقع أن 
يتمتع ا مجيع معتنقي األديان، مؤكدا أن هذه الرقصة إمنا هي وسيلة لنا 
يف التواصل مع العامل  ومع مجيع الناس،٤٢ وخاصة مع اهللا الواحد األحد. 
هنا مكانة رقصة صلوات ماتارام. وإذا تأملناها بشيء من الدقة، تبني 
لنا أا صورة اجلمع بني الدين والثقافة. فالدين هو حاجة اإلنسان الذي 
مييل إىل أن يكون له إله. ويف الوقت نفسه أن اإلنسان ال ميكن فصله عن 
الثقافة. واستنادا إىل تاريخ األولياء التسعة يف جاوة، وخاصة سونان كايل 
جاغا الذي قام بالدعوة اإلسالمية عرب الثقافة، فإن الدعوة اليت تستخدم 
املقاربة الثقافية ستكون أكثر فعالية  يف االقتراب حنو املجتمع. وهذا ما 

فعله وييب مع هذه الرقصة.
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حاولت رقصة صلوات ماتارام اجلمع بني الدين والفن والثقافة دف 
نشر الشعائر اإلسالمية، حيث تتمثل القيم الدينية يف الصلوات على النيب، 
ويتمثل الفن يف املوسيقى، يف حني تتمثل الثقافة يف رقص قصر يوغياكرتا. 
فيها  مبا  الثقافات،  التكيف مع مجيع  قادر على  ويري وييب أن اإلسالم 
الثقافة اجلاوية. ويوغياكرتا كإحدى املحافظات اخلاصة هي منطقة تتمتع 
بقاعدة ثقافية قائمة على التعاليم السامية لقصر يوغياكرتا هادي نينجرات. 
وهذا كله حباجة إىل مبادرة أو خطوة لتطوير ثقافة يوغياكرتا من خالل 
عرض الفنون اجلميلة القادرة على ملس القلوب وحتريك الوعي اإلنساين قصد 
بناء الشخصية. فهي عبارة عن عرض الفن الفعال يف بناء أخالق البشر، 
وخاصة مع وجود احلاجة امللحة إىل توفري وسائل التربية األخالقية يف الوقت 
احلايل، من أجل إصالح أزمات العصر املتعددة األبعاد. وطبقا للتطور السريع 
يف جمال املعلومات، فإن دور الدين والثقافة أصبح نقطة مركزية ما إذا مت اجلمع 
بينهما فسوف يتحول إىل قوة هائلة ميكن االستعانة ا يف إصالح سلوك 
اإلنسان ليكون أكثر تأدبا وكرامة وحتضرا.٤٣ ولقد أعطى سونان كايل جاغا، 
بصفاته مهندسا روحيا وواضع حجر األساس حلضارة ماتارام، رسالة متكاملة 
بني الدين والثقافة، كما يتمثل يف عبارة: العرب ُفّعلت، جاوة ُحملت.٤٤ إا 
عبارة  عميقة ومطمئنة تدل على نضج التدين لدى املجتمع اجلاوي أو جمتمع 
ماتارام اإلسالمي. ومن هنا حيس وييب بضرورة نشر اإلسالم من جديد عرب 

وسائل الدعوة األنيقة اليت حتظى بقبول مجيع طوائف املجتمع. 

رسالة الدعوة لرقصة صلوات ماتارام يف السياق املعاصر
بناء على األحاديث السابق ذكرها واملتعلقة باألخالق، ميكن القول إن 
السعادة اليت يراد حتقيقها من خالل تطبيق الشريعة اإلسالمية لن تتحقق 
إال باألخالق الكرمية. فالعقيدة اليت ال تبىن إال على معرفة الوحدة اإلهلية، 
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و العبادات اليت ال يتم أداؤها إال شكليا، وكذلك املعامالت اليت  ال تزيد 
عن كوا قوانني مكتوبة يف كتاب، كل ذلك ليس ضمانا لنيل السعادة. 
إن وجود الوعي األخالقي وموقف اإلنسان من اهللا مها حمطة حتدد 
الفاضلة  القيم  على  املبين  السلوك  منط  هي  واألخالق٤٥  حياته.  أمناط 
املطلقة. واحلياة األخالقية وكل عمل أخالقي مها اإلجابة الصحيحة عن 
الوعي األخالقي. وعلى العكس من ذلك، فاحلياة غري األخالقية وكل 
املخالفات األخالقية هي يف حقيقة األمر ضد ذلك الوعي. وإندونيسيا 
الشعب  زعماء  من  كثري  فشل  حيث  األخالقية،  األزمات  تعاين  حاليا 
اإلندونيسي ليكونوا قدوة لشعبهم. وكانت هذه األزمات األخالقية اليت 
قد  بصفة خاصة،  اإلندونيسي  والشعب  عامة،  بصفة  املسلمون  يعانيها 
دفعت وييب وجمموعته إىل اإلسهام ملعاجلتها، يف وقت تعجز تربية الشعب 

اإلندونيسي عن تكوين اإلنسان املثقف الذي يتحلى بأخالق محيدة.٤٦
وانطالقا من هذه األزمات األخالقية، يؤكد وييب أننا حباجة إىل خطوة 
جديدة  لتطوير الثقافة من خالل عرض الفنون اجلميلة والسامية، والقادرة 
الشخصية. وعن  بناء  قصد  اإلنساين  الوعي  القلوب وحتريك  ملس  على 
طريق رقصة صلوات ماتارام باعتبارها تقليدا فنيا دينيا، يتوقع أن يتم بناء 
أمهية األخالق هو طريق  عن  الوعي  إن  فعال.  بشكل  اإلنسان  أخالق 
الشخصية «السليمة». ويرى وييب أنه يف الوقت الذي ينتشر فيه االحنطاط 
فاإلنسان  حاليا،  اإلندونيسي  الشعب  يعانيه  الذي  واألخالقي  الروحي 
والنظام،  التفكري،  منط  اتباعه  لعدم  وذلك  غريبا،  يعترب  كثرياما  السليم 
والشهوات لدى أغلبية الشعب. واإلخالص يعترب «غريبا» ألنه الينسجم 
مع التيار العاملي، ومرض العصر هو إشارة الزمان حنو السالمة، وخاصة 
مع احلاجة امللحة حاليا  إىل وسائل التربية األخالقية ملعاجلة أزمات العصر 

 .(Maharddika, 2013: 4) .املتعددة األبعاد



Studia Islamika, Vol. 21, No. 3, 2014

564    Muhammad Alfatih Suryadilaga

ويرى وييب أنه ليس هناك سبيل إىل ضة األمة اإلسالمية إال بالعودة إىل 
احلديث النبوي واالقتداء بأخالقه، مؤكدا على ضرورة البحث جمددا عن 
طريقة صحيحة لفهم اإلسالم يف سياقه العصري.٤٧ وهناك أحاديث نبوية 
كثرية مرتبطة باألخالق كما ترتبط بأخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

كما مر ذكرها، واليت جعلتها رقصة صلوات ماتارام مبادئها األساسية. 
كل حركة يف رقصة صلوات ماتارام تعرب عن األخالق. يقول اجلزائري 
(٣٠٠٢: ٣٢)، إن األخالق ميكن فهمها من خالل مقاربتني: مقاربة لغوية 
ومقاربة اصطالحية. فاألخالق لغة مصدر من أخلق ُيخلق إخالقا، على وزن 
الفعل الثالثي املزيد أفعل يفعل إفعاال مبعىن السجية والطبيعة والعادة واملروءة 
والدين. إال أن أصل كلمة األخالق من أخلق مل يكن صحيحا، ألن مصدره 
إخالق وليس أخالقا. وبناء على ذلك هناك من يري أن كلمة األخالق لغة 
اسم جامد وليس مشتقا، وهو مامل يؤخذ من غريه، مبعىن أنه أصل حبد ذاته.

وكل حركة لدى رقصة صلوات ماتارام هي عبارة عن اللطف األخالقي. 
وهذا ما يريد أن تقدمه الرقصة، وخاصة يف هذا العصر  الذي يعاين األزمة 
األخالقية، مبعىن أا تعبري عن الوعي باألزمة األخالقية.  والوعي األخالقي 
هو وعي اإلنسان عن نفسه أنه يرى أو حيس بأنه يف مواجهة اخلري والشر. 
وهو الذي ميكنه من التمييز بني احلالل واحلرام، بني احلق والباطل، وبني املباح 
واملمنوع، مع قدرته على فعل ذلك. وهذا من خصائص اإلنسان, أما يف عامل 
احليوان فليس هناك اخلري والشر. واإلنسان وحده الذي يفهم نفسه، واإلنسان 
وحده الذي يدرك أنه يف مواجهة مع أعماله، قبل وأثناء وبعد قيامه ا، حىت 
 .(Ahmad, nd: 16) .ميكن أن يكون مطالبا بتحمل املسؤولية عن كل ما فعله
رسالة  هو  الرقص  حركات  كل  يف  يتجسد  الذي  اللطف  مبدأ  إن 
الناس كافة. وهذا اللطف األخالقي هو الذي  أخالقية يراد تقدميها إىل 
جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، كما ذكر يف اآلية ١٥٩ من سورة 
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آل عمران. وما يريد أن يقدمه النيب يتفق مع مقاطع من مناجاة رقصة 
صلوات ماتارام، كما يلي:

Duh Gusti
Kawula dereng panggih kasunyatan jati.
Pramila kanthi ambegsa, 
kawula mamasah mingis ing budi.

الترمجة:
يا اهللا

احلقيقة ملا نعثر عليها 
فمن خالل الرقص نوقع األخالق.٤٨

وذكر ابن مسكويه (ت ٤٢١هـ / ١٠٣١م) الذي يعترب أول املسلمني 
الذين كتبوا يف علم األخالق، أن األخالق  حال للنفس داعية هلا إىل 
الغزايل (١١١١-١٠١٥م)  بينما عرف  فكر وال روية.  أفعاهلا من غري 
املعروف حبجة اإلسالم بأن األخالق هيئة راسخة يف النفس تصدر عنها 

األفعال بيسر وسهولة من غري حاجة اىل فكر وروية.
أما الغزايل، كما نقله أمني عبد اهللا (١٣٥ :٢٠٠٢) فريى أن األخالق 
تكون  أن  ميكن  كما  حسنة  تكون  أن  الباطنية، وميكن  اإلنسان  صورة 
سيئة، فاألوىل تسمى األخالق احلسنة، والثانية تسمى األخالق السيئة. 
واألخالق احلسنة هي اليت متكن اإلنسان من وضع القوى املوجودة داخل 
النفس يف حملها املناسب، واستخدامها بشكل عادل،  واليت تتكون من 

القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية والقوة الومهية.
فاإلنسان الذي يتحلى باألخالق احلسنة هو الذي ال يتعدى احلدود يف 
استخدام هذه القوى األربع كما أنه ال يعطلها بشكل كامل، بل سيتخذ 
موقفا  وسطا يف ذلك. وتسمى هذه القوى األربع عند رقصة صلوات 

ماتارام: ساوجيي، غرييغيد، سينجغوه، أورا مينجموه.٤٩
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مييز،  أن  من  يتمكن  الذي  هو  باخللق احلسن  يتمتع  الذي  واإلنسان 
بشكل عادل، ما بني ما هو حق للدنيا وما هو حق لآلخرة. وهذا النوع 
من اإلنسان سوف يعكس صورة ظاهرية مجيلة يف مجيع نواحي حيام 
أرشدها  اليت  األخالق  وهي  اجلميل.  العامل  إىل حتقيق  أدى  مما  اليومية، 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألمته.٥٠       
وهناك مخس خصائص على األقل لدى إنسان يتحلى بأخالق كرمية، 
أوال: إن األعمال األخالقية هي األعمال اليت ترسخت بقوة داخل نفس 
اإلنسان، حىت أصبحت جزاء من شخصيته. ثانيا: األعمال األخالقية هي 
األعمال اليت يقوم ا إنسان بسهولة ودون حاجة إىل فكر، وهذا ال يعين 
أنه حني يفعل ذلك يف حالة فقدان الوعي والذاكرة، أو النوم أو املجنون؛ 
ثالثا: إن األعمال األخالقية هي اليت تصدر عن اإلنسان دون إكراه أو 
إنه يقوم ا على إرادته، واختياره، وقراره؛ رابعا:  ضغط خارجي، بل 
إن األعمال األخالقية هي األعمال اليت ميارسها اإلنسان بصدق ودون 
تالعب أو نفاق؛ خامسا: طبقا للخاصية الرابعة، فإن األعمال األخالقية 
هي اليت يقوم ا اإلنسان خالصا لوجه اهللا، وليس من أجل أن ميدحه 

الناس. 

اخلالصة
اعتمادا على ما سبق ذكره من خالل هذه الدراسة، ميكن استنتاج مايلي: 
أوال: إن رقصة صلوات ماتارام هي ظاهرة التقاليد االجتماعية والثقافية 
والدينية. وهي من أنواع الرقص الروحي، أو ميكن تسميتها حبركات الفن 
السامان،  الروحي. وويف الشرق األوسط تعرف هذه احلركات برقصة 
وهي الرقص الصويف الذي يرتبط جبالل الدين الرومي، بينما تعرف يف 

.(whirling dervishes) «الغرب  باسم «الدراويش املولوية
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احلي، ألا  النبوي  احلديث  ماتارام ظاهرة  رقصة صلوات  إن  ثانيا: 
رقص روحي يعتمد على القيم اإلسالمية، حيث جتعل بعض األحاديث 
النبوية مبادئها األساسية، وهي: ١) األحاديث النبيوة اليت تأمر بالصالة 
على النيب صلى اهللا عليه وسلم، كما ظهر ذلك يف كل حركات الرقصة 
اليت تصاحبها الصلوات؛ ٢) األحاديث النبوية اليت تأمر باالقتداء بأخالق 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم، حيث يتمثل ذلك يف كل حركاا اليت تعرب 

عن اإلخالص واألخالق اللطيفة.
ثالثا: إن رقصة صلوات ماتارام ظاهرة «شعار الثقافة الدينية»، مبعى أن 
حركاا تعرب عن الشعار الديين مستخدما املقاربة الفنية والثقافية، حيث 
تعد هذه املقاربة استراتيجية يقصد ا احتواء مجيع الطوائف واألديان، 
نظرا ملا لدى هذه املقاربة من دور فعال يف التعامل مع املجتمع من خمتلف 
الطبقات واألديان. وكانت هذه املقاربة قد استعملها «األولياء التسعة»، 

ومنهم سونان كايل جاغا.  
اجتماعية،  حركة  اعتبارها  ميكن  ماتارام  صلوات  رقصة  إن  رابعا: 
أن  ميكن  أحد، حيث  فيها  يفكر  مل  ظاهرة جديدة  احلال  بطبيعة  وهي 
تتحول هذه احلركات الروحية إىل طاقة حمركة يف جمال التربية، وطريق 
«املظاهرة» على احلكومة. وباإلضافة إىل ذلك، أن هذه احلركة هلا قاعدا 
الداعمة أو املجموعة اليت يتزايد أعضاؤها يوما بعد يوم، كما مل يقتصر 
أعضاؤها على معتنقي ديانة واحدة، بل من املمكن أن يشملوا معتنقي 

مجيع الديانات.    
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اهلوامش
إندونيسيا . ١ إىل  تصل  أن  إىل  وأصوهلا  الصلوات  حول  الكامل  التاريخ  انظر 

http://www.tanbihun.com/sejarah/asal-usul-tarhim-menjelang-subuh/#.:يف
.UUurHWqRwWY, accessed 22 March 2013

٢ . http://www.manteb.com/berita/12688/Pementasan.Kesenian. انظر:
.Keraton.Shalawat.Joged.Mataram/, accessed 8 April, 2013

التثاقف عملية حتدث عندما تتقابل عناصر من ثقافة جمتمع مع عناصر من ثقافة . ٣
جمتمع آخر، حىت تنتقل عناصر الثقافة األجنبية إىل الثقافة املحلية دون فقدان 
الثانية خصائصها الثقافية اليت تتميز ا. وفيما خيص هذه الدراسة، فإن التثاقف 
حدث بعد لقاء ثقايف حملي وعلى مدى تاريخ نوسانتارا مع خمتلف الثقافات 

.(Padmini Dewabrata, nd: 9) اهلندوسية والبوذية واإلسالمية وغريها
بلفظ . ٤ اليت تعيش يف أوساط املجتمع. واملراد  Living Hadith هو تقاليد السنة 

«السنة» هنا ممارسة يتفق عليها اجلميع. لذا فإن السنة احلية هي السنة النبوية 
اليت يفسرها العلماء واألمراء والقضاة تفسريا حرا طبقا للظروف اليت يواجهوا 
 ٥٠٢ :١٩٩٧ -) John Middleton ويرى .(Sahiron Syamsuddin, 2007: 93)
 ،(religious research) ٥٠٧) أن هذه الظاهرة (احلديث احلي) بصفتها حبثا دينيا
تضع الدين كنظام ديين أي نظام اجتماعي، وجانب من األنظمة االجتماعية، وال 

ميكن دراستها إال إذا كانت تلك اخلصائص مت قبوهلا كنقطة االنطالق.   
٥ . “Joged Sholawat Mataram: Javanese Su  Dance” :انظر املقال املوجز بعنوان

http://rumahcahaya.blogspot.com/2013/09/joged-sholawat-mataram- يف: 
javanese-su .html/, accessed 21 October 2013

حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٦
توقيت  حسب   ٢١,١٥ إىل    ٢٠,١٥ الساعة  على  يوغياكرتا  كاديباتني، 

إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 

http://www.tanbihun.com/sejarah/asal-usul-tarhim-menjelang-subuh/#.
http://www.manteb.com/berita/12688/Pementasan.Kesenian.
http://rumahcahaya.blogspot.com/2013/09/joged-sholawat-mataram-
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حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٧
توقيت  حسب   ٢١,١٥ إىل    ٢٠,١٥ الساعة  على  يوغياكرتا  كاديباتني، 

إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 
ملعرفة أكثر حول صورة عن رقصة صلوات ماتارام، حركات الرقص، األزياء، . ٨

ماتارام يف مسجد  الصلوات، ميكن مشاهدة فيديو «رقصة صلوات  وألفاظ 
 Yogyakarta Published on 2 September يوتيوب،  عرب  سوديرمان»  جنرال 

.2013

حوار الكاتب مع كوسوار سانتيو (مصمم  الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٩
توقيت  حسب  إىل٢١,١٥   الساعة٢٠,١٥    على  يوغياكرتا  كاديباتني، 

إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 
١٠ . YouTube Published on 31 عرب “Pro l Joged Sholawat Mataram” :انظر فيديو

.January 2013, accessed 21 December 2013

حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف مرتل السيد كوسوار . ١١
 Graha Gladi: Bale Seni Condroradono, يف  الرقصة)،  (مصمم  سانتيو 
 ,Kadipaten, Kraton, Yogyakarta ما بني الساعة٢٢,٠٠  إىل٢٣,٣٠  حسب 

توقيت إندونيسيا الغربية ٣ نوفمرب ٢٠١٣. 
حوار الكاتب مع كوسوار سانتيو (مصمم  الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ١٢

توقيت  حسب  إىل٢١,١٥     ٢٠,١٥ الساعة  على  يوغياكرتا  كاديباتني، 
إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 

حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا، يف أجنكرينجان منطقة كاديباتني، يوغياكرتا . ١٣
الغربية، ٢٢  إندونيسيا  توقيت  الساعة ٢٠,١٥  إىل  ٢١,١٥حسب  على 

أكتوبر ٢٠١٣. 
 حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ١٤

توقيت  إىل  ٢١,١٥حسب  الساعة ٢٠,١٥   على  يوغياكرتا  كاديباتني، 
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إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 
حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ١٥

توقيت  حسب  إىل٢١,١٥   الساعة  ٢٠,١٥  على  يوغياكرتا  كاديباتني، 
إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 

حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ١٦
توقيت  حسب  إىل٢١,١٥   الساعة  ٢٠,١٥  على  يوغياكرتا  كاديباتني، 

إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 
يف أحد االجتماعات اليت عقدت يوم األحد ٣ ديسمرب ٢٠١٣ مبناسبة حتديد . ١٧

إن رقصة صلوات  قال وييب  الكاتب،  واليت حضرها  الرقصة  مواعيد عرض 
ماتارام مازالت يف مرحلة النضج. 

هذا اجلمع بني ثالث ثقافات ليس جديدا يف إندونيسيا. ومثال على ذلك أن . ١٨
اللغة اليت ينطقها التشرييبونيون (سكان تشرييبون) هي مزيج من اللغات اجلاوية 
والسونداوية والعربية والصينية، واليت تعرف فيما بعد باللغة التشرييبونية. بل 
توجد ويف تشرييبون آثار سونان كايل جاغا اليت يتوقع أا موجودة منذ القرن 

السابع عشر. 
بالصني. وهذا احلديث رواه كثريون: . ١٩ ولو  اطلبوا العلم  ونص احلديث هو: 

(١) ابن عدي (٢/٢٠٧)، (٢) أبو نعيم يف أخبار األصبهان (٢/١٠٦)، (٣) 
املدخل  يف  البيهقي   (٤)  ،(١/٢) والرحلة   ،(٩/٣٦٤) التاريخ  يف  اخلطيب 
(٣٢٤ ،٢٤١)، (٥) ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم (٨-١/٧) من طريق 
احلسن بن عطية، عن أيب عاتكة طريف بن سليمان  عن أنس مرفوعا. ويرى 
بعض العلماء أن هذا احلديث باطل (ضعيف)، منهم ابن اجلوزي رمحه اهللا، 
أنه قال: «باطل ال  ابن حبان  املوضوعات (١/٢١٥)، وعن  وقد أورده يف 
أصل له»، ووافقه السخاوي. انظر املقاصد احلسنة، ص: ٦٣، ويف: األستاذ 
أبو عبيدة يوسف بن خمتار السيداوي، حديث باطل: طلب العلم ولو بالصني، 
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يف: abiubaidah.com الذي نشر يف ١٤٣٤هـ-٢٠١٣م ص. ٤-٢. 
حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٢٠

توقيت  حسب  إىل٢١,١٥   الساعة ٢٠,١٥   على  يوغياكرتا  كاديباتني، 
إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 

حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٢١
توقيت  حسب   ٢١,١٥ إىل  الساعة٢٠,١٥    على  يوغياكرتا  كاديباتني، 

إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 
حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٢٢

توقيت  إىل  ٢١,١٥حسب  الساعة٢٠,١٥    على  يوغياكرتا  كاديباتني، 
إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 

حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٢٣
توقيت  حسب   ٢١,١٥ إىل  الساعة٢٠,١٥    على  يوغياكرتا  كاديباتني، 

إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 
اليت . ٢٤  (sms) القصرية  الرسالة  إىل  ماتارام  صلوات  رقصة  مناجاة  أصل  يرجع 

الرسالة هو  أرسلها غوس ميك (Gus Miek) شيخ شاب ناسك. ومضمون 
دعاء على شكل أبيات شعرية لراقص. ومتكن وييب من حفظ هذا الدعاء فور 

تسلمه، وجعله مناجاة رقصة صلوات ماتارام.
حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٢٥

توقيت  حسب  إىل٢١,١٥   الساعة٢٠,١٥    على  يوغياكرتا  كاديباتني، 
إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 

حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٢٦
توقيت  إىل ٢١,١٥حسب   ٢٠,١٥ الساعة  على  يوغياكرتا  كاديباتني، 

إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 
فيماناهان . ٢٧ (الشيخ) غيدي  كياهي  اإلسالمية  ماتارام  مملكة  إنشاء  رائد  كان 
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(Kyai Gede Pemanahan) الذي تويف عام ١٥٧٥. وكان ابنه املدعو بانيمباهان 
سينابايت إينجاالغا (Panembahan Senapati Ingalaga) (١٦٠١-١٥٦٤)، مت 
ماتارام.  مملكة  توسيع  رائد  باعتباره  اجلاوية  األحداث  سجالت  يف  وصفه 

 .(Ricklefs, 2008: 79)
حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٢٨

توقيت  حسب   ٢١,١٥ إىل  الساعة ٢٠,١٥   على  يوغياكرتا  كاديباتني، 
إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 

٢٩ . Graha Gladi: Bale Seni Condroradono, حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا يف
 ,Kadipaten, Kraton, Yogyakarta، ٣ نوفمرب ٢٠١٣، حوايل الساعة ٢٣,٠٠.   

٣٠ . Jecques Waardenburg, Classical Approaches to the Study of Religion (Paris:

 Moh. Natsir Mahmud, مت نقله من Mouton the Hague, 1973), hlm. 412. 
 “Studi Al-Qur’an dengan Pendekatan Historisisme dan Fenomenologi,

,”Evaluasi  terhadap Pandangan Barat tentang Al-Qur’anأطروحة الدكتوراه 

احلكومية،  العليا جبامعة سونان كايل جاغا اإلسالمية  الدراسات  برنامج  يف 
١٩٩٢، غري منشورة، ص: ٩٠. 

و أمحد ٣٦٧ :٢. هذا احلديث . ٣١ رقم ٢٠٤٢  داود،  أبو  هذا احلديث رواه 
القادر  عبد  للشيخ  تعليق  يف  جاء  املؤيدة.(كما  الطرق  خمتلف  من  صحيح 

األرناؤط، يف هامش كتاب التوحيد، ص: ٩٠-٨٩. 
حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٣٢

توقيت  حسب   ٢١,١٥ إىل  الساعة٢٠,١٥    على  يوغياكرتا  كاديباتني، 
إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 

َوَسلُِّموا . ٣٣ َعَلْيِه  َصلُّْوا  َءاَمُنْوا  الَِّذْيَن  َياَأيَُّها  النَِّبيِّ  َعَلى  ُيَصلُّْوَن  َوَمَالِئَكَتُه  اَهللا  ِإنَّ 
َتْسِلْيًما.

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسْوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن َيْرُجْوا اَهللا َواْلَيْوَم ْاَألِخَر . ٣٤
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َوَذَكَر اَهللا َكِثْيًرا.
سورة آل عمران [٣]: ١٥٩. وقالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها عندما . ٣٥

سأهلا سعد بن هشام بن عامر عن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: «كان 
خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن قول اهللا عز وجل: (وإنك لعلى خلق عظيم)؟ 

(رواه أمحد، ٦/٨٨).
السيد . ٣٦ مرتل  يف  الرقصة)،  (مؤسس  ماهارديكا  وييب  مع  الكاتب  حوار   

 Graha Gladi: Bale Seni Condroradono, كوسوار سانتيو (مبدع الرقصة)، يف
 ,Kadipaten, Kraton, Yogyakarta ما بني الساعة ٢٢,٠٠ إىل ٢٣,٣٠ حسب 

توقيت إندونيسيا الغربية ٣ نوفمرب ٢٠١٣. 
السيد . ٣٧ مرتل  يف  الرقصة)،  (مؤسس  ماهارديكا  وييب  مع  الكاتب  حوار 

 Graha Gladi: Bale Seni Condroradono, كوسوار سانتيو (مبدع الرقصة)، يف
 ,Kadipaten, Kraton, Yogyakarta ما بني الساعة  ٢٢,٠٠إىل٢٣,٣٠  حسب 

توقيت إندونيسيا الغربية ٣ نوفمرب ٢٠١٣. 
حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٣٨

توقيت  حسب   ٢١,١٥ إىل    ٢٠,١٥ الساعة  على  يوغياكرتا  كاديباتني، 
إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 

السيد . ٣٩ مرتل  يف  الرقصة)،  (مؤسس  ماهارديكا  وييب  مع  الكاتب  حوار 
 Graha Gladi: Bale Seni Condroradono, كوسوار سانتيو (مبدع الرقصة)، يف
 ,Kadipaten, Kraton, Yogyakarta ما بني الساعة ٢٢,٠٠ إىل ٢٣,٣٠ حسب 

توقيت إندونيسيا الغربية ٣ نوفمرب ٢٠١٣. 
٤٠ . “Joged Sholawat Mataram: Javanese Su  Dance” :انظر املقال املوجز بعنوان

http://rumahcahaya.blogspot.com/2013/09/ joged-sholawat-mataram-  :يف
javanese-su . html/, accessed 21 Oktober 2013

السيد . ٤١ مرتل  يف  الرقصة)،  (مؤسس  ماهارديكا  وييب  مع  الكاتب  حوار 

http://rumahcahaya.blogspot.com/2013/09/
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 Graha Gladi: Bale Seni Condroradono, كوسوار سانتيو (مبدع الرقصة)، يف
 ,Kadipaten, Kraton, Yogyakarta ما بني الساعة٢٢,٠٠  إىل ٢٣,٣٠ حسب 

توقيت إندونيسيا الغربية ٣ نوفمرب ٢٠١٣.
٤٢ . YouTube Published on 31 يف   “Pro l Joged Sholawat Mataram” فيديو: 

.January 2013, accessed 21 December 2013

٤٣ . Wibbie Maharddika, “Safari Selapanan Seni Spiritual: Joged Sholawat :انظر
”Mataram األحد ٣ نوفمرب ٢٠١٣.  

حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا (مؤسس الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٤٤
توقيت  حسب   ٢١,١٥ إىل  الساعة٢٠,١٥    على  يوغياكرتا  كاديباتني، 

إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. 
٤٥ . Jalaluddin Rakhmat, انظر:   .etika و   akhlak بني  عموما  العلماء  ميز  وقد 

.Psikologi Agama (Bandung: Mizan, 2003)

٤٦ . Graha Gladi: Bale Seni Condroradono, حوار الكاتب مع وييب ماهارديكا يف
 ,Kadipaten, Kraton, Yogyakarta، ٣ نوفمرب ٢٠١٣، حوايل الساعة٢٣,٠٠ .  

٤٧ . YouTube Published on 31 يف   “Pro l Joged Sholawat Mataram” فيديو: 
.January 2013, accessed 21 December 2013

٤٨ . Wibbie Maharddika, “Safari Selapanan Seni Spiritual: Joged Sholawat :انظر
”Mataram األحد ٣ نوفمرب ٢٠١٣، ص. ١٣.

 حوار الكاتب مع كوسوار سانتيو (مصصم  الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٤٩
توقيت  إىل  ٢١,١٥حسب  الساعة٢٠,١٥    على  يوغياكرتا  كاديباتني، 

إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣.  
حوار الكاتب مع كوسوار سانتيو (مصمم  الرقصة)، يف أجنكرينجان منطقة . ٥٠

توقيت  حسب   ٢١,١٥ إىل  الساعة٢٠,١٥    على  يوغياكرتا  كاديباتني، 
إندونيسيا الغربية، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣.
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