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 185................................................................... ":... دكراف نصف دكرة"لعبة  4-1-1

 185.......................................................................":........اْلبَػرَّاَْكْة "  لعبة  4-1-2

 186...........................":......................................................لعب اٟتزاـ " 4-1-3

 186...............":................................................................لعب النِيْشاَْف " 4-1-4

 186....................................................................................................:اٟتالية األلعاب 4-2

 187............................................................................................... ":ا١تَْسرَحْ "  لعب 4-2-1

 187..................................":.............................................................الْتْمرَْاْد "  لعب 4-2-2

 187.............................":...................................................................الَقْلَبْة "  لعب 4-2-3

ْغَضْاْب "  لعب 4-2-4  188.............................................................":......................الَغْضَبْة أك التػْ

 191..................................................:....................................... لباس كسبلح فرساف الفنتازيا-5

 193................................................:.............................................. الفنتازيا ُب االحتفاالت-6

 193...............................:................................................................. الفنتازيا ُب األعراس6-1

 195.....................................................................:................ الفنتازيا ُب االحتفاالت الوطنية6-2

 196.............................................................................................:.. الفنتازيا ُب ا١تهرجاف6-3

 : الفنتازيا ُب الوعدة7

 198...........................................:.......................................... الوعدات خارج منطقة الدراسة 7-1

 198...............................................................................":...سيدم أٛتد اجملدكب " كعدة 7-1-1

 200...........................................................................................:"سيد الناصر"  كعدة 7-1-2

 203................................................................................":..........سيد الشيخ "  كعدة 7-1-3



 
 

 

 :الوعدات داخل منطقة الدراسة- 7-2

 206.........................................................":.................................رجاؿ مغيلة "  كعدة 7-2-1

 209...........................................":..............................................سيدم خالد "  كعدة 7-2-2

 218..............................:..............................................................ٚتهور الفنتازيا ُب الوعدة- 8

 222..................:............................................................(علفة ا٠تيل  ) النشاط اٞتمعوم للفنتازيا -9

 227...............................................................:....(علفة ا٠تيل  ) التغَت كالثبات اٟتاصل ُب الفنتازيا 10-1

 229..................................................:.................ُب ضوء ا١تقاربات النظرية (علفة ا٠تيل  ) الفنتازيا 10-2

 229......................................:...............................................اربة التأكيلية ك التارٮتيةؽ آب10-2-1
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 مقدمة

األنثركبواكجيا من بُت العلـو اٟتديثة اليت هتتم بدراسة ا٠تصوصيات الثقافية كاالجتماعية للمجتمعات اإلنسانية، ك٤تاكلة 

فهم ىذه ا٠تصوصيات من منظور علمي، من خبلؿ ٖتليل عناصرىا كاإل١تاـ ٔتختلف جوانبها اعتمادا على مناىج 

 .كأدكات علمية حديثة، فالدراسة األنثركبولوجية ىي دراسة اإلنساف اجتماعيا كثقافيا كحضاريا

يعرؼ اجملتمع اٞتزائرم عدة تظاىرات ثقافية كالوعدة اليت تضم ُب جوانبها ما ىو ديٍت ا١تتمثل ُب طقوس مؤداه إتاه الوٕب 

الصاّب من قبل بعض الوافدين إليها من ٥تتلف الشرائح االجتماعية، كتنحصر ٦تارستها موٝتيا سواء موسم البذر ُب فصل 

ا٠تريف، كموسم اٟتصاد هناية فصل الربيع كبداية فصل الصيف، تقاـ على أساس التفاؤؿ اال٬تايب حىت ٖتل الربكة بالغلة، 

ك٢تا معٌت الشكر ّتٍت احملصوؿ، كتقدمي صدقات من طرؼ اٞتانُت ٔتشاركتهم ُب إحياء ىذه ا١تمارسة سنويا، ك٦تارستها ُب 

عدة مناطق من اٞتزائر، تعترب أكرب ٕتمع شعيب ٢تاتو ا١تناطق، كما تظهر خبل٢تا عدة ٦تارسات، كالسوؽ الشعيب كاٟتلقات 

الفلكلورية ا١توسيقية كالرياضية الشعبية ، كالطب الشعيب، كما لفت انتباىنا أف ٦تارستها عنصر ٬تذب اٞتمهور ٟتضور 

، حيث ٬تمع بُت أفرادىا ا١تمارسُت ٢تا، ذلك االنتماء القبلي احمللي، (علفة ا٠تيل  )ىذه الوعدة، أال كىو ٦تارسة الفنتازيا 

خصوصية " العلفة " تنسب إٔب القبيلة أك العرش أك الوٕب الصاّب، كلفظ " علفة " كىذا يعرؼ من خبلؿ تسميتها 

جزائرية تنتشر إقليميا ُب الغرب اٞتزائرم بنسبة كبَتة، كبعض مناطق الوسط كاٞتنوب اٞتزائرم، كىي عبارة عن ٦تارسة 

للفركسية ٚتاعيا بإطبلؽ الباركد دفعة كاحدة ُب ميداف ٥تصص ٢تا، كنظرا النتشار ىذه ا١تمارسة التقليدية كارتباطها 

بشكل أكرب نسبيا ٔتمارسة الوعدة، ارتأينا أف ٧ترم عليها دراسة أنثركبولوجية ٔتنطقة تيارت كبعض ا١تناطق اجملاكرة، بغية 

الكشف عن العبلقة اليت تربط ىذه ا١تمارسة بالوعدة، فمنطقة تيارت تقاـ هبا العديد من الوعدات، كما أف ٢تا شهرة 

الذم يعد من أكرب ا١تراكز على ا١تستول الوطٍت، " شاكشاكة " بالفركسية كتربية ا٠تيل الحتوائها على مركز تربية ا٠تيوؿ 

باإلضافة إٔب تواجد الديواف الوطٍت لتنمية ا٠تيوؿ كاإلبل ُب ىذه ا١تنطقة، كٖتتضن ىذه الوالية سنويا ا١تهرجاف الوطٍت 



 
 

للحصاف العريب تقدـ خبللو عركض الفنتازيا من ٥تتلف الواليات، كجاء موضوع دراستنا األنثركبولوجية ٢تذه ا١تنطقة ٖتت 

 .     كعبلقتها بالوعدة (علفة ا٠تيل  )الفنتازيا : عنواف

ارتأينا تقدمي ىذا ا١توضوع ُب ٜتسة فصوؿ يتضمن الفصل األكؿ اإلطار ا١تفهمي كا١تنهجي للدراسة، كفيو تطرقنا إٔب 

اإلطار ا١توضوعي للبحث من إشكالية كفرضيات كأسباب اختيار ا١توضوع، كأ٫تية الدراسة كأىدافها، كاإلجراءات ا١تنهجية 

للدراسة من خبلؿ اجملاؿ البشرم كالزماين كا١تكاين للدراسة، كالعينة كمنهج الدراسة، كاألدكات ا١تستخدمة ُب الدراسة من 

مبلحظة كمقاببلت، كإخباريوف، كالوثائق كالسجبلت، كالتصوير كالتسجيل الفوتوغراُب، كا١تقاربات النظرية، كالدراسات 

فقد تناكلنا فيو ميثولوجيا ا٠تيل : أما فيما ٮتص الفصل الثاين. السابقة، كٖتديد ا١تفاىيم، كُب األخَت صعوبات الدراسة

كأكصافها، من خبلؿ الدالالت ا١تيثولوجية، كا٠تيل ُب اٟتضارات القدٯتة كرمزيتها، كا٠تيل ُب الًتاث العريب كاإلسبلمي، 

 . كأنواع ا٠تيل كٚتاعاهتا كألواهنا، كُب األخَت فراسة ا٠تيل

فقد تناكلنا فيو سبلالت ا٠تيل ك٦تارسة الفركسية كميادينها، من خبلؿ استئناس اٟتصاف، كسبلالت : أما الفصل الثالث

ا٠تيل ا١تخصصة للركوب ُب العآب، كا١تمارسات اٟتربية كالًتفيهية للفركسية عند الشعوب، ك٦تارستها ُب اٞتزائر، كألعاب 

الفركسية ا١تنشآت كا١تيادين الًتفيهية، كا١تراسم كا١تظاىراالحتفالية، كُب األخَت لعب الباركد ككل من ىذه الفصوؿ األكؿ 

 . كالثاين كالثالث، تصب ُب اٞتانب النظرم للدراسة

فقد تناكلنا فيو تقدمي منطقة الدراسة، من حملة تارٮتية عن الوالية، كالتطرؽ إٔب اٞتانب اإلدارم : أما ٓتصوص الفصل الرابع

كاالجتماعي، كاٞتانب اٞتغراُب كاالقتصادم للمنطقة، كا١تنشآت الدينية، كاٞتمعيات، كالطابع الفلكلورم للوالية، من 

، كظاىرة اٞتاه، كاالحتفاالت كا١تولد : زكاج كطقوس جنائزية، كاعتقادات ك٦تارسات متعددة كظاىرة التفاؤؿ كالتشاـؤ

 .النبوم كالعاـ األمازيغي، كاللهجة احمللية، كالبدك الرحل، كُب األخَت الوعدة كزيارة األكلياء كالصاٟتُت



 
 

ك٦تارستها ُب منطقة الدراسة، من خبلؿ  (علفة ا٠تيل  )فقد تناكلنا فيو الفنتازيا :  أما ٓتصوص الفصل ا٠تامس كاألخَت

، كالنزعة القبلية كالعصبية، كاالنتماءات االجتماعية ١تمارسي الفنتازيا، كخيوؿ الفنتازيا، كالفضاء الزماين "العلفة " نشأة 

كا١تكاين للفنتازيا، كأنواع لعبها ُب منطقة الدراسة كلباس كسبلح الفنتازيا،كما تناكلنا الفنتازيا ُب االحتفاالت كاألعراس 

سيد " ، ككعدة " اجملادبة : " كاالحتفاالت الوطنية، كالفنتازيا ُب الوعدة بتناكلنا ٢تا خارج منطقة الدراسة ٦تثلة ُب كعدة

، ككعدة " رجاؿ مغيلة: "، كما تناكلنا الفنتازيا داخل منطقة الدراسة ٦تثلة ُب كعدة"سيد الشيخ " ككعدة "  الناصر، 

،  كٚتهور الفنتازيا ُب الوعدة، كالنشاط اٞتمعوم للفنتازيا، كالتغَت كالثبات اٟتاصل للفنتازيا، كتفسَت "سيدم خالد"

الفنتازيا ُب ضوء ا١تقاربات النظرية من تأكيلية تارٮتية، كبنيوية، كتفاعلية رمزية، كإعادة إنتاج الرأٝتاؿ الثقاُب، كا١تقاربة 

الوظيفية، كُب األخَت النتائج ا١تتوصل إليها  كفيما ٮتص ىذين الفصلُت الرابع كا٠تامس فهما عبارة عن اٞتانب التطبيقي 

للدراسة، كتأٌب ا٠تا٘تة كحوصلة ألىم النتائج ا١تستخلصة من الدراسة، يليها ا١تبلحق ا١تتعلقة بالدراسة، كالصور، كالوثائق 

 .اإلدارية

 

 

 

 

 

 



 
 

 : الفصل األول
اإلطار المفاىيمي 
 والمنهجي للدراسة
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 :اإلشكالية-1

الكر  )الفنتازيا مرحلة متطورة عن الفركسية بشقيها اٟتريب كالًتفيهي، ففي ٣تاؿ اٟترب كانت مقتصرة على ا١تناكرة با٠تيل 

، كبراعة استخداـ الرمح، كالسيف، كالقوس من على صهوة اٞتواد، كمن اٟتركب الضركس حرب البسوس بُت (كالفر

قبيليت بنو تغلب، كبنو بكر، كمن أشهر فرساهنا الزير سآب ك جساس بن مرة، أما ُب اجملاؿ الًتفيهي فقد ارتبطت 

بسباقات ا٠تيوؿ كالسباؽ بُت الفرس داحس كالغرباء ُب اٞتاىلية اليت كانت سببا ُب اٟترب بُت قبيليت  بنو عبس ك 

، من أشهر فرساهنا عنًتة بن شداد العبسي، ٘تيزت الفركسية عموما ُب عصر ما قبل اإلسبلـ بالعصبية القبلية، فقد 1ذبياف

أما ُب الفًتة اإلسبلمية فقد أعلى نيب اإلسبلـ ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم من الفركسية . كانت للذكد عن القبيلة كٛتايتها

كىذهبا بتعاليم الدين اإلسبلمي، كأمر بتكرمي ا٠تيل كتشريفها باعتبارىا ركنا أساسيا ُب الفركسية، ككفى با٠تيل تشريفا أهنا 

ذكرت ُب العديد من السور القرآنية، كاألحاديث النبوية، باإلضافة إٔب بعض األحكاـ الفقهية ا١تتعلقة بالفرساف، كسقوط 

من . الزكاة عنها على عكس اإلبل كالغنم كالبقر، ككذلك يضرب للفارس سهماف من الفيء عند االنتصار ُب الغزكات

كغَتىم، كقد اختفت العصبية القبلية ..أشهر الفرساف ُب ىذه الفًتة ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم، كخالد بن الوليد

فقد طرأت ٖتسينات على الفركسية  (الدكلة األموية، كالعباسية  )لتحل ٤تلها التعاليم الدينية، أما ُب صدر اإلسبلـ 

اْب، كأصبح جانبها الًتفيهي يقاـ ُب ا١تدف ٔتنشآت ..السيما اٟتربية منها كا١تتعلقة بطقم الفرساف كاأللبسة كالدركع 

ا١تماليك ، السبلجقة،  )خاصة هبا، بعد اهنيار ىاتُت الدكلتُت، كظهور الدكيبلت ا١تستقلة ا١تدارة من قبل ا١توإب 

، السيما اٞتانب الًتفيهي فقد ظهرت أنواع ٥تتلفة كممارسة لعبة الكرة كالصوٞتاف، كرمي القبق، (.. األيوبُت،

اْب، أما الفًتة ..،كانتشرت ميادينها بكثرة إٔب درجة أف أصبحت تسمى بأٝتاء األمراء كا١تلوؾ، كميداف بيربس2كالربجاس

العثمانية فبل نعلم عنها الكثَت، فقبيل سقوطها بقليل عرؼ استخداـ الباركد كسبلح ينوب عن القوس كالرمح كالسيف، 

                                                           
 .، بتصرؼ55، 25: ، ص2002، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ٣1تموع أياـ العرب ُب اٞتاىلية كاإلسبلـ، ط: انظر ابراىيم مشس الدين1
، 189، 182، 153، 150: ، ص2013، ا١تؤلفات للنشر كالتوزيع، ا١تسيلة، اٞتزائر، 1، ط2ا١توسوعة ا١تيسرة، تاريخ الرياضة عند العرب كا١تسلمُت، ج: انظر ٤تمد بويلف2

 .بتصرؼ
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" بإطبلقو من البندقية، كمن التأثَتات ا١تتعلقة هبذه الفًتة على اجملتمع اٞتزائرم ُب اٞتانب اللغوم حيث أف البندقية تسمى 

كىي كلمة عثمانية، كال يزاؿ ا١تصطلح متداكال، أما بعد سقوط الدكلة العثمانية، كتعرض اٞتزائر إٔب االستعمار " الطبجية 

الفرنسي كاف البد من االىتماـ بالفنتازيا ُب جانبها الفركسي اٟتريب، من قبل قادة ا١تقاكمات الشعبية للذكد عن حدكد 

ىذه األمة، كمن أشهر فرساهنا األمَت عبد القادر، الشريف بوبغلة، الشيخ بوعمامة، فرساف الزعاطشة، فرساف النمامشة 

اْب، كما ٯتيز بعض ىذه ا١تقاكمات أهنا كانت متفرقة مكانيا كزمانيا، فتارة تنسب إٔب القبيلة، كتارة أخرل تنسب إٔب ..

شيوخ الزكايا، أك الطرؽ الصوفية، كبعد أف نالت اٞتزائر حريتها بفضل ا١تقاكمة ا١تسلحة اليت عمت جل مناطقها، 

، كاألعراس، ك الوعدات اليت تقاـ (عيد االستقبلؿ، أكؿ نوفمرب )أصبحت الفنتازيا استعراضا ُب االحتفاالت الوطنية 

زكايا : إحياء لذكرل كٕب صاّب عند األضرحة كالقباب، كبعض الزكايا ا١تنقسمة إٔب نوعاف حسب التصنيف األنثركبولوجي

األشراؼ ك زكايا ا١ترابطُت، كتضماف العديد من القبائل، سواء من ا١تؤسسُت، أك القبائل الداخلة ُب النوعاف، من حيث 

انتمائها بالوالء أك اٟتماية، أك الرابطة الدينية ا١تتمثلة ُب الطريقة الصوفية، كما يبلحظ حاليا ُب اجملتمع اٞتزائرم أف 

خصوصا ُب الغرب اٞتزائرم، مرتبط بظاىرة الوعدة، حيث يقـو الفرساف " علفة ا٠تيل "استعراض الفنتازيا ا١تساة ٤تليا

، ٦تا يدعونا إٔب طرح سؤاؿ االشكالية (عركشي، عائلي  )بتقدمي عركض الفنتازيا ُب شكل تنظيم على أساس انتماء قبلي 

 :بالوعدة؟، كمن ىذا الطرح تتفرع عدة تساؤالت (علفة ا٠تيل  )ما عبلقة الفنتازيا : التإب

 ىل الفنتازيا بطابعها الثقاُب الًتفيهي اٟتإب ىي امتداد للمقاكمة الشعبية؟ كما دكرىا؟

 ىل ىذه الظاىرة تساىم ُب ٘تاسك أبناء القبيلة أك العرش ا١تنتميُت إٔب الوٕب الصاّب؟

 ما ىو الثابت كا١تتغَت ُب تظاىرة الفنتازيا؟

 ما االنعكاسات كا١تردكدية الثقافية كالرمزية للقبيلة أك العرش ُب ضوء ىذه ا١تمارسة؟

 ىل تساىم الفنتازيا ُب توطيد العبلقات التواصلية بُت الوعدات، من حيث استقطاهبا للجماىَت؟
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من خبلؿ ا١تعاينة ا١تيدانية ُب الدراسات االستطبلعية كْتكم انتمائنا إٔب منطقة الدراسة، ككقوفنا على :الفرضيات - 2

كثَت من خصائص الفنتازيا كالوعدة، كما يقاـ من خبل٢تما من تظاىرات ارتأينا االنطبلؽ للتأسيس لبحثنا ىذا من 

 :الفرضيات التالية 

 .ترتبط ظاىرة الفنتازيا بظاىرة الوعدة ك٥تتلف ا١تناسبات مشكلة أبعادا ثقافية كاجتماعية لكل من ا١تمارس كاٞتمهور/ 1

 .تساىم كل من الفنتازيا كالوعدة ُب استقطاب أفراد اجملتمع من أجل الفرجة كالًتكيح النفسي/ 2

 :أسباب اختيار الموضوع - 3

كعبلقتها بالوعدة حركتو ٣تموعة من الدكافع ا١توضوعية كالذاتية ينطلق منها  (علفةا٠تيل)إف اختيار موضوع الفنتازيا 

فإف لكل ْتث دكافع :" الباحث األنثركبولوجي، ال يستطيع التخلص بشكل ما من االرتباط ٔتوضوع البحث من ىنا

كأىداؼ، فالبحوث ا١تيدانية ُب ٣تاالت العلـو االجتماعية ْتوث ىادفة ترمي إٔب سعادة البشر فهي تستخدـ ا١تعرفة اليت 

 .3"٘تكن الوصوؿ إليها عن طريق البحث االجتماعي لتنفع الناس ُب اجملتمع، ىذا ىو ا٢تدؼ األٝتى من العلم 

 .تدخل ىذه الدراسة ُب مشركع مذكرة ا١تاجستَت ُب األنثركبولوجيا: األسباب الذاتية

إف موضوع البحث سيلقي الضوء على ىذه الظاىرة اليت تعد من أىم ا١تمارسات الًتفيهية الثقافية :  األسباب ا١توضوعية

اليت تعكس صورة اجملتمع ُب السابق كاٟتاضر، كاليت تدخل ُب صميم الثقافة الشعبية للمجتمع اٞتزائرم، ك٣تتمع الدراسة 

على كجو التحديد، كالبحث يساىم من الناحية النظرية ُب إثراء حقل ا١تعرفة األنثركبولوجية باٞتزائر، كفتح اجملاؿ لدراسات 

 .أخرل تتناكؿ ا١توضوع من جوانب ٓب نتطرؽ إليها

 :أىمية الدراسة - 4

                                                           
 الجزائر، ،دار القصبة للنشر والتوزيع. بوزيد صحراوي وآخرون رجمة،  عملية،تتدريبات. واإلنسانية منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية :موريس أنجرس3

 .105:  ص،2004
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تكمن أ٫تية الدراسة أهنا تصب ُب اإلرث التارٮتي للجزائر ُب طابع ثقاُب ٦تارس من قبل أبناء اجملتمع منقوال جيبل بعد 

جيل ككمحافظة على الذاكرة اٞتماعية نقبل إٔب األجياؿ مستقببل،كما أف ىذه الدراسة تسلط الضوء على البعد 

 .، كالواليات ُب اجملتمع اٞتزائرم(الزكايا)التواصلي الوطٍت بُت ٥تتلف القبائل، كالوعدات 

 :أىداف الدراسة - 5

التعرؼ أكثر على الظاىرة، كالعوامل اليت تقف كراء ٘تسك ٣تتمع الدراسة هبذه ا١تمارسة الًتفيهية : هتدؼ ىذه الدراسة إٔب

الثقافية خصوصا ُب الطقس االحتفإب ا١تتمثل ُب الوعدة ُب ا١تاضي كاٟتاضر، من خبلؿ استقراء ا١تعطيات ا١تيدانية 

للوصوؿ إٔب فهم أشكاؿ ىذه ا١تمارسة كبالتإب تتضح العناصر الثابتة كا١تتغَتة، باإلضافة إٔب توثيق ىذه ا١تمارسة ككصفها 

 . كما ىي اليـو ُب ٣تتمع الدراسة ك٤تاكلة كشف ما ىو ٥تفي كراءىاأك بداخلها

دراسة  ) ٘تثلت الصعوبات ُب قلة الدراسات األكادٯتية اليت تتناكؿ الفنتازيا كموضوع ْتث :صعوبات الدراسة- 6

،ك دراسة أخرل تناكلت الفرس، كُب فصل كاحد تناكلت الفنتازيا، كما أنو ال توجد مراجع معنونة بالفنتازيا، كعدـ (كاحدة

ٓب يسمحوا لنا  )التعاكف خاصة ُب جانب بعض الوثائق كا١تراجع ا١تتاحة لدل بعض ا١تصاّب، كباألخص مركز تربية ا٠تيوؿ 

، كما القينا بعض من الصعوبات (بتصفح أحد ا١تراجع ُب ا٠تيل، كٟتسن اٟتظ حصلنا على ىذا ا١ترجع ُب منطقة أخرل 

مع ٦تارسي الفنتازيا ٘تثلت ُب امتناع البعض عن اإلدالء ببعض ا١تعلومات ا١تتعلقة بالفنتازيا عموما، كخاصة سبلح 

 .الفنتازيا داخل كخارج منطقة الدراسة، نظرا النتشار التجارة غَت القانونية بالسبلح كخاصة ا٠تراطيش

 :مجال الدراسة- 7

ا١تقصود ٔتجاؿ الدراسة أك ٣تاؿ البحث اإلطار الذم أجريت فيو الدراسة من خبلؿ ثبلث ٣تاالت فرعية ىي اجملاؿ 

، كاجملاؿ البشرم كاجملاؿ الزمٍت، كىذه اجملاالت الفرعية الثبلث ٤تل اتفاؽ معظم ا١تشتغلُت كا١تهتمُت (ا١تكاين)اٞتغراُب 
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، أما عن اجملاؿ ا١تكاين فإنو ٭تدد ا١تنطقة اليت أجريت فيها الدراسة، كاجملاؿ البشرم 4ٔتناىج، كأسسالبحث االجتماعي

يتمثل ُب اجملموعة البشرية، أك الفئات الذين تشملهم الدراسة، كعن اجملاؿ الزمٍت للبحث فيقصد بو الوقت  (االثنولوجي)

 .الذم يستغرقو الباحث إل٧تاز دراستو

 : المجال المكاني للدراسة 7-1

لقد كقع اختيارنا على كالية تيارت باعتبارىا منطقة ٤تافظة ال يزاؿ هبا الًتاث الشعيب ا١تتمثل ُب الوعدات، كالعادات 

كالتقاليد األخرل، كاشتهارىا بالفركسية منذ القدـ، كما أف موقعها اٞتغراُب باب للصحراء ككجهة لبلنتقاؿ من الغرب إٔب 

الشرؽ داخليا، باإلضافة إٔب كجود مركز تربية ا٠تيوؿ، كالديواف الوطٍت لًتبية ا٠تيوؿ كاإلبل، كما يقاـ هبذه الوالية ا١تهرجاف 

 :الوطٍت للحصاف، كثبلث بلديات من ىذه الوالية كالوعدات اليت تقاـ هبا أك االحتفاالت الوطنية كاألعراس، كىي كاآلٌب

 . كم مشاال50، تبعد عن عاصمة الوالية بػ (كعدة رجاؿ مغيلة)بلدية مغيلة . 

 .كم غربا30، تبعد عن عاصمة الوالية حوإب (كعدة سيدم خالد)بلدية توسنينة . 

، تبعد عن عاصمة (احتفاؿ أكؿ نوفمرب، أعراس، كعدة سيدم ساعد، كعدة سيدم خلف اهلل)بلدية عُت الذىب . 

 . كم جنوبا70الوالية ب 

 : كما كاف لنا خرجات ميدانية كحضور كعدات أخرل خارج الوالية كىي كاآلٌب

 .(كعدة اجملادبة بلدية عسلة) كالية النعامة 

بلدية األبيض سيد الشيخ، كبلدية الشقيق كينبغي إدراج  (كعدة األبيض سيد الشيخ، كعدة سيد الناصر  )كالية البيض 

تؤطر من طرؼ كاليتُت البيض سبق ذكرىا، ككالية األغواط ٦تثلة ُب بلدية  (كعدة سيد الناصر  )ىذه ا١تبلحظة ٓتصوص 

                                                           
 .203 :،ص1985 المطبعة العصرية لإلسكندرية،مصر، ،1االجتماعية، ط الخطوات المنهجية إلعداد البحوث ،البحث العلمي:محمد شفيق4
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اٟتاج ا١تشرم التابعة لدائرة بريدة، كأحيانا بلدية عُت سيدم علي التابعة لدائرة قلتة سيدم ساعد، كىذا التأطَت من طرؼ 

الواليتُت كوف أف الوعدة تقاـ ُب منطقة ريفية إضافة إٔب كوف ىذه ا١تنطقة تقع ُب اٟتدكد بُت الواليتُت يفصل بينهما كاد 

 .كتوجد قبتاف على جانيب الواد فجانب ٮتص كالية األغواط كاٞتانب اآلخر ٮتص كالية البيض 

 قد يرد تساؤؿ ١تاذا اختيار ىذه الوعدات بذاهتا؟

فيما ٮتص كالية تيارت فإف كعدة مغيلة كتوسنيينة من أكرب الوعدات ُب ىذه الوالية كما تتميز ْتضور عدد كبَت : أوال

 .من فرؽ الفنتازيا إٔب ىاتُت الوعدتُت

بالنسبة لوالية النعامة فكانت أكؿ خرجة ميدانية لنا باعتبارىا األكرب ُب ىذه الوالية، كما يشارؾ هبا  (كعدةعسلة): ثانيا

فرؽ الفنتازيا، كما ٢تا من شهرة من حيث التنظيم، أما فيما ٮتص كالية البيض كاألغواط كما سبق كاشرنا إٔب التأطَت فإف 

على كجو ا٠تصوص فإهنا أكرب كعدة على ا١تستول الوطٍت، من حيث الوافدين كفرؽ الفنتازيا مع أف  (كعدة سيد الناصر)

 (كعدة سيد الناصر)فإهنا ٖتتل ا١ترتبة الثانية بعد  (كعدة األبيض سيد الشيخ)٣تا٢تا اٞتغراُب منطقة ريفية، أما ٓتصوص 

 .من حيث الوافدين كفرؽ الفنتازيا

 : المجال الزمني للدراسة 7-2

يتم إحياء طقس الوعدة ُب ٥تتلف ا١تناطق ١تدة ثبلثة أياـ ،يـو األربعاء كبالضبط مساءا بعد صبلة الظهر، كأحيانا بعد 

صبلة العصر ك٨تن ىنا نقصد استعراض الفرؽ الفنتازية، يـو ا٠تميس من الصباح الباكر إٔب غاية صبلة ا١تغرب، أك بعدىا 

،كما سبق (كقت صبلة اٞتمعة  )بقليل حوإب نصف ساعة، يـو اٞتمعة من الصباح الباكر إٔب غاية منتصف النهار 

كأشرنا هبذا التوقيت ا٠تاص بالفرؽ الفنتازية، أما ٓتصوص التجار فحضورىم يكوف ُب األغلب مساء يـو الثبلثاء كىذا 

"  خاص بالوعدات الكبَتة على ا١تستول الوطٍت كبوجو التحديد ىم التجار الذين لديهم ا٠تياـ كاليت تسمى كذلك ب 

اْب دكف أف ننسى خياـ ..يكوف ُب الغالب عبارة عن مقهى، أكل خفيف، ألبسة، سركج كمعدات ا٠تيل " القيطوف 
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من الزمالة كىي ٕتاكر ا٠تياـ بعدما " ا١تَْزْمِلُْتْ " ا١تعدين للطعاـ كيسمى األفراد الذين يتكفلوف بإطعاـ الزائرين باسم ٤تلي 

ارٖتلوا إٔب مكاف معُت مثل زمالة األمَت عبد القادر، كىي ٤تليا تعٍت األىإب الذين ينتقلوف ٓتيامهم كينوهنا قرب الضريح 

 .  أك القباب خاصة ا١تناطق الريفية، كما ٢تا معٌت آخر عند البدك الرحل باجتماع خيامهم إلقامة عرس أك ما شابو ذلك

معظم الوعدات حضرناىا من االفتتاح إٔب االختتاـ ١تدة ثبلثة أياـ بالًتكيز الشديد على ملعب ا٠تيل كموقعو من القباب 

أك ا١تقامات، كنأٌب على ذكر ا٠ترجات ا١تيدانية اليت قمنا هبا بالتسلسل الزمٍت، كننبو ىنا إٔب أف الوعدات تعرؼ بإعبلهنا 

 :ُب األسواؽ، كالوقت الذم تقاـ بو بيـو ا٠تميس على كجو التحديد، كتاريخ إجراء البحث هبذه الوعدات ًب كاآلٌب

، تقاـ ىذه الوعدة كل سنة ُب شهر أكتوبر  كىذا التوقيت ال 2015 أكتوبر 15يـو ا٠تميس ": كعدة اجملادبة / " 1

يتغَت سواء توافق مع شهر رمضاف أك ال فهي تقاـ حسب تقاليد كأعراؼ ىذه ا١تنطقة، كما توارثوه عن األجداد، كحسب 

 . بعض أىإب ا١تنطقة فقد أقيمت عدة مرات ُب شهر رمضاف ُب السنوات اليت توافق شهر رمضاف فيها بشهر أكتوبر

، ُب العادة تقاـ ىذه الوعدة آخر شهر مام، أك أكائل جواف 2016 أفريل 28يـو ا٠تميس ": كعدة سيد الناصر / "2

 .إال أنو ًب تقدٯتها ُب ىذه السنة نظرا لقدـك شهر رمضاف

 حسب ما أفادنا بو أىإب ا١تنطقة أف ىذه 5(عيد الطالب)، 2016 مام 19يـو ا٠تميس ": كعدة رجاؿ مغيلة / " 3

الوعدة ٓب تقم ١تدة سنتُت قبل ىذه السنة، كالسبب ُب ذلك كفاة ٣تموعة أفراد من فرؽ الفنتازيا جاء حادث تسر ب 

 .الغاز أم توفو اختناقا  رٛتهم اهلل ، كتضامنا مع الفرساف كذكيهم ٓب تقم ىذه الوعدة حزنا عليهم

، ُب العادة تقاـ ىذه الوعدة شهر جواف إال أنو ًب 2016 جويلية 21 يـو ا٠تميس :" كعدة األبيض سيد الشيخ/"4

 .تأخَتىا لتوافق ىذا الشهر مع شهر رمضاف

                                                           
 .2007/2011 عيد الطالب كنت أالحظ بعض الفرق الفنتازية تقدم استعراضات أمام الطلبة في جامعة معسكر لسنة في5
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، تقاـ عادة ُب أكاخر فصل الصيف إال أهنا ثبتت لعدة سنوات 2016سبتمرب 1يـو ا٠تميس ": كعدة سيدم خالد/" 5

ُب ىذا التوقيت كتعرب األكٔب من حيت البداية ُب ميقات الوعدات على مستول كالية تيارت، باالعتبار إٔب التوقيت 

 .الفبلحي بعدىا تتوأب إقامة الوعدات األخرل ُب ىذه الوالية سواء ُب موسم اٟترث أك موسم اٞتٍت

إال أنو كاف لنا خرجات  (الوعدة)تتبعنا التسلسل الزمٍت ا٠تاص بالوعدات كُب ىذا ٓب نرد اإلخبلؿ بوحدة ا١توضوع 

 :، كنأٌب على ذكرىا بالًتتيب الزمٍت كاآلٌب(األعياد الوطنية، األعراس، ا١تهرجاف)ميدانية أخرل تتعلق باٞتانب االحتفإب 

 مام 12 ٘تثلت ُب زيارات متكررة كلقاءات مع رئيس الرابطة من أكائل شهر مام إٔب غاية :الرابطة الوالئية للفركسية / 1

كبعض الوثائق ا١تتعلقة  (الفنتازيا)، ك٘تثلت ىذه ا٠ترجة ا١تيدانية ُب حصولنا على تعداد ٚتعيات الفركسية التقليدية 2016

 .بلعب الفنتازيا ككذا نسخ عن معظم اٞتمعيات

، ٘تثلت ىذه ا٠ترجة ا١تيدانية إٔب زيارة ىذا ا١تركز ١تا لو من عبلقة 2016 مام 16 ُب يـو :مركز تربية ا٠تيوؿ / 2

بالفنتازيا كعلى كجو التحديد ا٠تيوؿ، كطرح بعض األسئلة على ا١تدير كإدارية بيطرية ٥تتصة ٔتداكاة ا٠تيل كالتسجيل ُب 

 !من غَت إعطائنا كثيقة مكتوبة باٟتاسوب ...كراسات

، ٘تثلت ىذه ا٠ترجة ا١تيدانية ١تا لو من عبلقة بالفنتازيا 2016 مام 17ُب يـو : الديواف الوطٍت لًتبية ا٠تيوؿ كاإلبل / 3

 . متمثلة ُب ا٠تيوؿ كطرح بعض األسئلة على ا١تدير كعن بعض اإلحصاءات ا١تسجلة

، من خبلؿ استعراض الفرؽ الفنتازية ُب احتفاؿ رٝتي ْتضور فرؽ 2015بلدية عُت الذىب احتفاالت أكؿ نوفمرب / 5

كاٞتهاز التأطَتم ٢تذا االحتفاؿ كإب الوالية ك ...الفنتازيا من بعض بلديات تيارت، كْتضور اجملاىدين كأعياف ا١تنطقة

اْب،كما قمنا ْتضور بعض األعراس ُب ىذه البلدية كبالتحديد حضور العرس الذم تقاـ بو عركض ...رئيس البلدية 

 أما األعراس األخرل ٓب نتمكن من 2016الفنتازيا ك٫تا عرساف ال أكثر ُب أكاخر شهر أكت، كأكاخر شهر أكتوبر 

 .حضورىا إلقامة عركض الفنتازيا ُب البادية، كىنا اعتمدنا على ا١تخربين
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 أكتوبر 1 سبتمرب إٔب غاية 28عاصمة الوالية خرجة ميدانية إٔب ا١تهرجاف الوطٍت للحصاف الذم داـ من يـو األربعاء /6

، كتسجيل ا١تبلحظات باإلضافة إٔب غرفة الصناعات (األمَت عبد القادر  )، من خبلؿ زيارتنا ١تركز الفركسية 2016

التقليدية ّتانب ىذا ا١تركز، كقد ًب تركيزنا على الفرؽ الفنتازية كعركضها ا١تقامة ّتانب الطريق الذم يؤدم إٔب اٞتزائر 

، كُب األخَت كانت لنا خرجة ميدانية إٔب "شوشاكة " ْتيث ال يبعد كثَتا ىذا ا١تكاف عن ذلك ا١تركز لًتبية ا٠تيوؿ ا١تسمى 

 ببلدية عُت الذىب مبلحظُت لفرؽ الفنتازيا اليت قدمت استعراضات لكنها غَت رٝتية  2016االحتفاؿ باألكؿ نوفمرب

بغياب السلطات الوالئية كالبلدية، إال أف االحتفاؿ الرٝتي قد أقيم ْتضور السلطات الوالئية كالبلدية ُب منطقة عُت 

 . كرمس

 : المجال البشري للدراسة 7-3

٣تموعة عناصر ٢تا خاصية أك عدة خصائص "يقصد باجملاؿ البشرم للدراسة ُب االنثركبولوجيا ٔتجتمع البحث كيقصد بو 

، ك٦تا ينبغي ذكره قبل التعرض إٔب 6"مشًتكة ٘تيزىا عن غَتىا من العناصر األخرل ،كاليت ٬ترم عليها البحث كالتقصي  

 :الفئات اليت ركزنا عليها لتكوف ٦تثلة جملتمع الدراسة أف ىذا اجملتمع  يتميز ٔتجموعة من ا٠تصائص أ٫تها

احتفاظو ٔتعظم خصائص الثقافة الشعبية باإلضافة إٔب البنية القبلية أك العركشية كُب تطورىا إٔب اٞتهوية من خبلؿ . 

 .الوعدات خارج الوالية ككذلك من خبلؿ ا١تهرجاف الذم يستقطب عدة كاليات من ٥تتلف ربوع الوطن

 .كجود النشاط اٞتمعوم ا٠تاص بالفنتازيا.

تشهد كالية تيارت عدة كعدات غَت اليت ذكرنا لبلعتبارات السابقة الذكر حيث ىذه الوعدات قد تقاـ ُب يـو كاحد .

 . كعدة20كيشمل عدة مناطق من الوالية حيث يفوؽ تعدادىا أكثر من 

 :من ىذه ا١تنطلقات جاء اختيارنا للفئات ا١تمثلة جملتمع الدراسة على النحو التإب
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فئة ا١تتابعُت للفنتازيا سواء ُب الوعدة /،(القدماء، اٞتدد، ا١تعتزلُت )فئة ا١تمارسُت للفنتازيا /فئة ا١تربُت كا١تالكُت للخيوؿ، 

 . ٚتعية بوالية تيارت30 ٚتعية من أصل 23ٚتعيات الفركسية  / ،(األعياد الوطنية، األعراس، ا١تهرجاف  )أك االحتفاؿ 

 :العينة  - 8

أف " ، حيث(العمدية )من بُت العينات اليت تبنيناىا ُب الدراسة العينة غَت االحتمالية، كاليت من أنواعها العينة ا١تقصودة 

الباحث يتعمد أف تتكوف العينة من كحدات بعينها لتوفر خصوصيات ُب ىذه الوحدات ٬تعلها ٘تثل ٘تثيبل صحيحا 

 .7"للمجتمع األصلي، فقد ٮتتار الباحث مناطق ٤تددة يرل أهنا تتميز ٓتصائص كمزايا إحصائية ٘تثيلية للمجتمع 

 136:  نسخة ٞتمعيات الفركسية، كبالتإب حجم العينة ىو23فرد ك113اشتملت العينة على ستة فئات ٦تثلة ُب 

 :نوضحها ُب اٞتدكؿ

 

 الفئة

 األفراد

 العدد

 60 اٞتمهور

 25 ٦تارسي الفنتازيا

 10 ا١تعتزلُت للفنتازيا

 10 مريب ا٠تيوؿ

 08 (مدراء، رؤساء )ا١تصاّب االدارية 

 23 (نسخ ٚتعيات الفركسية)الوثائق 

 136 اجملموع

يبلحظ أف ىذه الفئات غَت متساكية ، فالنصيب األكرب للجمهور، فلوال اٞتمهور ما كانت لتوجد ىذه ا١تمارسة، فهي 

معدة إٔب حد ما للجمهور فهو الذم يتابع كيشجع ، كبالنسبة لفئة ٦تارسي الفنتازيا تأٌب بالدرجة الثانية، من حيث أهنم 
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الفاعلوف ُب ىذه التظاىرة، كبالتإب ىم الذين يستقطبوف اٞتمهور، باالضافة إٔب حب الظهور، كبدافع ٘تثيل القبيلة أك 

العرش أك العائلة، كبالنسبة للمالكُت كا١تربُت تأٌب بالدرجة الثالثة، فقلما يكوف مالكا للفرس كمربيا دكف أف يكوف فارسا، 

ككذلك ا١تعتزؿ فقد يكوف مالكا كمربيا ، ك٦تارسا غَت أنو اعتزؿ لظرؼ من الظركؼ، كبالنسبة لفئة ا١تدراء كالرؤساء 

با١تصاّب االدارية تأٌب بالدرجة الرابعة، فهؤالء تتوفر لديهم معلومات تتعلق بالفنتازيا، من حيث االىتماـ ا١تؤسساٌب 

ٚتعيات  )با٠تيوؿ، من حيث تنميتها كتربيتها،كوهنا ثركة اقتصادية تعود بالربح للمؤسسة، أما بالنسبة لفئة الوثائق 

تأٌب بالدرجة ا٠تامسة، فهي ٘تثل اٞتانب الرٝتي القانوين ا١تؤسساٌب، ا١تؤطر لؤلفراد ا١تمارسُت، باإلضافة إٔب  (الفركسية 

اٟتماية القانونية أثناء ٦تارستهم للفنتازيا ُب ٥تتلف التظاىرات الثقافية كاالحتفاالت، كىذه النسخ نقـو بتحليلها كفقا ١تا 

 .  جاء ُب مشكلة البحث

 :منهج الدراسة - 9

 8"الطريقة ا١تؤدية إٔب الكشف عن اٟتقيقة بواسطة القواعد العقلية حىت نتصل إٔب نتيجة معلومة "يعرؼ  ا١تنهج على أنو 

لدراسة ظاىرة اجتماعية البد من البحث عن السبب الفاعل الذم أكجدىا، كعن الوظيفة االجتماعية اليت تؤديها كبذلك 

كعبلقتها بالوعدة، كعلى ىذا  (علفة ا٠تيل  )يكوف ا١تنهج األنثركبولوجي كالسيما الكيفي ا١تبلئم لدراسة ظاىرة الفنتازيا 

النحو سنعتمد ُب دراستنا اٟتالية على ىذا ا١تنهج الذم ال يكتفي بدراسة الظواىر االجتماعية من خبلؿ اٞتانب 

االثنوغراُب الشكلي كا١تادم، كإ٪تا يبحث ُب تفاعل ا١تادم كالبلمادم كما يعتمد على ا١تدخل التارٮتي إٔب جانب ا١تدخل 

 األحداث ا١تصاحبة للفنتازيا كالسلوكيات ُب ماضيها كحاضرىا ا١تؤداة من قبل أفرادىا أك ءاالثنوغراُب من أجل استقصا

ٚتاعاهتا، ٤تاكال بذلك ٖتليلها كتفسَتىا كفق االنثركبولوجيا كىذه األخَتة ال تتحقق إال با١تراحل التالية األثنوجرافيا من 

خبلؿ كصف الظاىرة كاالثنولوجيا ا١تتمثلة ُب اٞتانب االثٍت للممارسة، من خبلؿ التطرؽ النتماءات الفرساف، كا١تثولوجيا 

ٔتعٌت األساطَت اليت تدكر حوؿ ىذه ا١تمارسة أك ُب أحد بنياهتا كمن خبلؿ ىذه ا١تراحل نستطيع إ٧تاز الدراسة 
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األنثركبولوجية ا١تتمثلة ُب ا١توضوع السابق الذكر، كتتجلى الدراسة األنثركبولوجية ُب البحوث ا١تيدانية، اليت من خبل٢تا 

يلجأ الباحث مباشرة للحصوؿ على ا١تعلومات البلزمة لعملية البحث مستعينا ُب ذلك بأدكات البحث األنثركبولوجي 

 ا١تيداين، كسنأٌب على ذكر ىذه األدكات 

 .اليت استعملناىا ُب الدراسة كا١تبلئمة للمنهج االنثركبولوجي الكيفي (التقنيات)

 :األدوات المستخدمة في الدراسة - 10

الوسائل اليت يعتمد عليها الدارس ُب ٚتع ا١تادة البلزمة ١توضوع " على أهنا  (ا١تعلومات)تعرؼ أدكات ٚتع البيانات 

دراستو ك٬تب أف يكوف كاضحا أف ىناؾ أداة رئيسية ٭تددىا الدارس تكوف متوافقة مع ا١تنهج كالطريقة ا١تنهجية ا١تعتمد 

عليها ُب الدراسة، كلكن ذلك ال ٯتنع من االعتماد على أكثر من أداة ُب ٚتع ا١تادة حسبما يطلبو موقف ٚتع ا١تادة اليت 

 :، كمن األدكات اليت ًب االستعانة هبا ىي كاآلٌب9"تفيد موضوع الدراسة، كيأٌب ذلك ُب إطار ا١تركنة ا١تنهجية 

 : المالحظة 10-1

ا١تشاىدة الدقيقة لظاىرة ما مع االستعانة بأساليب " تعد من أبرز األدكات ا١تستعملة ُب البحوث األنثركبولوجية كىي 

 :، كتنقسم ا١تبلحظة إٔب قسماف10"البحث كالدراسة اليت تتبلءـ مع طبيعة الظاىرة 

 كتعٍت ا٩تراط الباحث ُب ٦تارسة الدكر، كمشاركة أفراد اٞتماعة مشاركة فعلية كما لو كاف كاحدا :المالحظة بالمشاركة

الفنتازيا حىت نتمكن من فهم ىذه الفئة،  (ٚتهور)منهم أك عضوا كامل األىلية، كقد طبقنا ىذا النوع ٔتشاركتنا ١تتتبعي 

من خبلؿ سؤاؿ ماذا تتابع؟ كعلى أم أساس تتابع؟ كما العنصر الذم ٬تذب انتباىك ُب استعراض فرؽ الفنتازيا؟، كقد 

 .مشلت كل من الوعدات كاالحتفاالت كا١تهرجاف
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، كقمنا 11.."تقـو على ٣ترد مبلحظة الباحث للظاىرة دكف أف يشارؾ ُب أعما٢تا،"  كىي :المالحظة بدون مشاركة

هناية ا١تشوار عند  )عند نقطة انطبلؽ فرؽ الفنتازيا، ككسطو، كعند نقطة الوصوؿ  (ملعب ا٠تيل  )بتطبيقها ُب ا١تيداف 

، كعموما بعد تطبيقنا ٢تذه األداة سواء ُب الوعدات أك االحتفاالت كا١تهرجاف "مع تسجيل ا١تبلحظات (إطبلؽ الباركد

كاليت مشلت فئات الدراسة ككل ا١تربُت كا١تالكُت للخيل ٔتا فيهم ٕتار ا٠تيل، كا١تمارسُت للفنتازيا، كمن خبلؿ ىذه األداة 

أمكن لنا ٚتع بيانات تتصل بسلوؾ ىذه الفئات ُب كثَت من ا١تواقف، ْتيث اتضح لنا الكثَت من اٞتوانب ا١تختلفة 

ٟتياهتم، ككذلك ٚتع البيانات اليت أبدل فيها ا١تبحوثُت نوعا من الًتدد أك التسًت كرفض اإلجابة عن بعض األسئلة، 

اْب، كتأثَت ..كمبلمح الوجو، كاللباس (اللهجة  )ككذلك فهم األبعاد اإلثنية كاٞتمالية ُب الفنتازيا، من خبلؿ األلفاظ 

٦تارسة الفنتازيا على فئات ٣تتمع الدراسة، ك٩تص ىنا بنوع من الًتكيز التفاؼ اٞتماىَت حوؿ ىذه الظاىرة، كالكيفية اليت 

 .يتم هبا ىذا االلتفاؼ

 :المقابلة  - 10-2

 ؿا١تتعلقة بدراستنا األنثركبولوجية، حيث تتميز باالستعما (ا١تعلومات  )تعد ا١تقابلة من األدكات ا١تهمة ٞتمع ا١تعلومات 

الواسع من قبل الباحثُت ُب العلـو االجتماعية ١تا ٢تا من أ٫تية ُب الكشف عن اٟتقائق كإبانتها كتعميق الفهم ّتوانب 

ىي قياـ الباحث بزيارة ا١تبحوثُت ُب بيوهتم، أك مكاف عملهم من أجل " ٥تتلفة من الظاىرة كتعرؼ ا١تقابلة بصورة عامة 

، كما تعترب ا١تقابلة ُب البحوث 12"اٟتصوؿ منهم على معلومات يعتقد الباحث أف ا١تبحوثُت يتوفركف عليها 

ْتاجة إٔب تقنيات  (ا١تبلحظة  )أف ىذه التقنية : "األنثركبولوجية كأداة مكملة للمبلحظة، حيث يرل موالم اٟتاج مراد

، كاليت من خبل٢تا يستطيع الباحث األنثركبولوجي اإل١تاـ بكل جوانب الظاىرة (اٟترة  )مكملة مثل ا١تقابلة غَت ا١توجهة

                                                           
 .264 :صنفس المرجع، 11
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  ففي ا١تقابلة ٯتيل كثَت من الناس إٔب تقدمي ا١تعلومات شفويا أكثر من تقدٯتها كتابة كتتجلى ىذه ا١تقابلة 13"ا١تدركسة 

من حيث األ٫تية عند إجرائها مع األميُت أك الذين يعجزكف عن الكتابة لكرب السن أك عدـ الرؤية أك نتيجة إصابة ُب اليد 

 .كللمقابلة عدة أنواع الفردية كاٞتماعية

 :  المقابلة الفردية

كىي اليت ٕترل مع شخص كاحد، كتتيح للمبحوث اٟترية ُب إبداء الرأم، كالتعبَت بصدؽ عما يريد أف يقوؿ كال يشعر 

 .باإلحراج لوجود أشخاص آخرين

 :المقابلة الجماعية

أهنا تغٍت " كىي اليت تتم مع ٣تموعة من األشخاص حوؿ نفس ا١توضوع كمن ٦تيزاهتا ُب حالة كجود انسجاـ بُت أفرادىا 

اٟتوار كٖتفز ا١تبحوثُت على التذكر، فيساعد كل شخص اآلخر ُب توضيح ىذه النقطة أك تلك، كلكن من عيوب ا١تقابلة 

 14."اٞتماعية أف األشخاص ٭تجموف عن البوح بأسرار أماـ اآلخرين

 :المقابلة الرسمية أو المقننة

 . ا١تبحوثُتسكفيها تعد مسبقا ا١توضوعات كاألسئلة اليت ستناقش كنفس األسئلة توجو بنفس الطريقة، كلنف

يدكر فيها "ىي عبارة عن أسئلة مفتوحة، كمرنة كال تعتمد طرح أسئلة ٤تددة، بل : ا١تقاببلت غَت الرٝتية أك غَت ا١تقننة

اٟتديث على شكل نقاش كدم، كتعدؿ األسئلة ٔتا يتناسب مع ا١توقف كالشخص ا١تبحوث كىي ُب الغالب تعتمد 

                                                           
منشورات المركز الوطني للبحث – تيميمون –  ملتقى أي مستقبل لألنثروبولوجيا في الجزائر األنثروبولوجية، مكانة التحقيق الميداني في الدراسات :مرادموالي الحاج 13

 .30 ،29 :، ص2002والثقافية، وىران، االجتماعية ااألنثروبولوجيفي 
 .268 ،267 :صالمرجع السابق، :أبراشإبراىيم : 14
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شخص الباحث كلباقتو كسرعة إدراكو لؤلمور كقدرتو على إدارة ا١تقابلة كالتصرؼ بطريقة ٘تكنو من الكشف عن 

 : إٔب ثبلثة أقساـت، كتنقسم أنواع ا١تقاببل15"ا١تعلومات ا١تطلوبة

ليجيب على ٨تو شامل كبكلماتو كأسلوبو ا٠تاص عن  (ا١تبحوث)كفيها يدعو الباحث ا١تستجوب :  ا١تقابلة اٟترة:أوال

 .يتصف بالغموض (موضوعالبحث)سؤاؿ عاـ 

ُب ىذه ا١تقابلة يكوف الباحث على علم مسبق بشيء من ا١توضوع، كيريد أف يستوضح من :  ا١تقابلة نصف ا١توجهة:ثانيا

ا١تبحوث كفيها يدعى ا١تبحوث لئلجابة عن ٨تو شامل بكلماتو كأسلوبو ا٠تاص على موضوع البحث، يقـو ىذا األخَت 

 .بطرح سؤاال توضيحيا على ا١تبحوث حىت يتمكن ا١تبحوث من إنتاج حديث حوؿ ىذا اٞتزء من ا١توضوع (الباحث)

ىو أف الباحث ُب اٟتالة األكٔب ال ٯتلك أم إطار سابق للمرجع أك  (اٟترة، نصف ا١توجهة)الفرؽ بُت النوعُت السابقُت "ك

أنو ينساه إراديا، أما ُب اٟتالة الثانية، فيملك الباحث مثل ىذا اإلطار، كلكنو ٭تتفظ باٟتق ُب استخدامو إذا نسي 

 16".ا١تبحوث جزءا منو

 .ىي ٣تموعة من األسئلة ا١تفتوحة، كا١تقننة كا١تطركحة كفق ترتيب معد مسبقا على ٚتيع ا١تبحوثُت: ا١تقابلة ا١توجهة: ثالثا

بالنسبة لطريقة استخداـ أداة ا١تقابل غَت ا١توجهة ُب ْتثنا فقد ًب عرب عدة مراحل أساسية، ففي ا١ترحلة األكٔب ًب ضبط 

 :، كىذه الفئات ا١تمثلة جملتمع الدراسة كالتإب(تيارت)الفئات ا١تمثلة جملتمع الدراسة عرب بلديات ٣تاؿ الدراسة 

 .(داخل الوالية كا١تتنقلُت إٔب كعدات أخرل)فئة ا١تمارسُت للفنتازيا 

 .فئة ا١تعتزلُت للفنتازيا + (داخبللوالية)فئة ا١تالكُت كا١تربُت للخيل 

 .(ُب الوعدات داخل كخارج الوالية، االحتفاالت)١تمارسة الفنتازيا  (اٞتمهور)فئة ا١تتتبعُت 

                                                           
 .268:ص،   نفس المرجع السابق15
 .269:صالمرجع السابق، :  إبراىيم أبراش 16
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أما ٓتصوص ا١ترحلة الثانية ٘تت صياغة ٣تموعة من األسئلة تتعلق بشكل مباشر ٔتوضوع الدراسة، ْتيث تغطي معظم 

جوانبو ٍب قمنا بتقسيم ىذه األسئلة إٔب ثبلثة أقساـ، ككل قسم من األسئلة يتعلق بفئة من فئات ٣تتمع الدراسة السابقة 

 : الذكر كقد راعينا ُب ىذه األسئلة ا١توجهة لكل فئة عدة خصائص منها

أف تكوف األسئلة ذات عبلقة مباشرة بوظيفة األشخاص ا١تنتمُت لكل فئة من ىذه الفئات أم أف كل فئة توجو ٢تا - 

 .أسئلة خاصة هبا

 أف تكوف األسئلة بسيطة ،ك٥تتصرة ُب مستول فهم كل األشخاص الذين ٢تم عبلقة مباشرة ٔتوضوع الدراسة، ألف –

أغلبهم ذكم مستول علمي ٤تدكد باستثناء بعض اٟتاالت القليلة، أما عن استخداـ ا١تقابلة اٞتماعية فكانت عندما 

أتنسب إٔب " العلفة " ١تعرفة ردة الفعل ككذا إٔب من تنسب (ملعب ا٠تيل  )يكوف الفرساف ٦تتطُت ٠تيو٢تم ُب ا١تيداف 

اْب، كبعد اٟتصوؿ على معلومات متعلقة بالفنتازيا بدأنا ُب استخداـ ا١تقابلة ..القبيلة أك العرش أك أهنا من عدة عركش 

نصف ا١توجهة مع ٦تارسي الفنتازيا ُب بعض الوعدات خارج الوالية ٘تثل ُب ٪تط اللعب كإٔب من يعود ىذا النمط ُب 

 .األصل

 :كُب ا١ترحلة الثالثة بدأنا تطبيق ىذه ا١تقاببلت حيث اشتملت على الفئات كالتإب

 . مقابلة25فئة ٦تارسي الفنتازيا اشتملت على 

 . مقاببلت10فئة ا١تالكُت كا١تربُت للخيل اشتملت على 

 . مقاببلت10فئة ا١تعتزلُت للفنتازيا اشتملت على 

 . مقابلة نصف ا١توجهة30 مقابلة غَت موجهة، ك 30اشتملت على  (اٞتمهور  )فئة ا١تتتبعُت 
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 مقاببلت، حيث ًب إجراء ٜتس مقاببلت مع رؤساء ٚتعيات الفركسية، كمقابلة 8اشتملت على : فئة ا١تصاّب االدارية

كاحدة مع رئيس الرابطة الوالئية للفركسية، ككذلك مقابلة كاحدة مع مدير مركز تربية ا٠تيوؿ، كأيضا مقابلة كاحدة مع 

 اشتملت على ا١تقاببلت اٟترة، كا١توجهة، نصف 113مدير الديواف الوطٍت لتنمية ا٠تيوؿ كاإلبل، بالتإب عدد ا١تقاببلت 

 .ا١توجهة، الفردية، كاٞتماعية

 :اإلخباريون - 11

كىم أشخاص على دراية ببعض " الشتماؿ بعض ا١تعلومات على عدـ الوضوح استعنا ٔتجموعة من اإلخباريُت 

 اليت يتناك٢تا الباحث، كٯتكنهم تقدمي معلومات أكثر ثباتا فضبل عن عبلقاهتم القوية باٞتماعة، كبعضهم تا١توضوعا

، أك كما يسموف كذلك با١تخربين 17"يتمتع بشهرة كبَتة مركز ٦تتاز داخل اٞتماعة كيسموف باألشخاص احملوريُت 

 الذم يتمتع بو ُب غالب األحياف بعض ا١تخربين األساسيُت غالبا ما ينتج عن ا١تكانة ذإف ىذا النفو" .. األساسيُت

ا١تتميزة اليت ٭تظوف هبا سواء ضمن بنية اجملموعة، أك ضمن عمليات أخذ القرار أك ُب إطار العبلقات غَت الرٝتية، كبالتإب 

فهم ٯتارسوف بعض السلطة على اجملموعة  كأم خطأ أك إخفاؽ ُب ا١تسعى مع ىذا أك ذاؾ قد يؤدم إٔب حرماف الباحث 

، كُب ىذا الشأف كاف اختيارنا لطريقة االستعانة با١تخربين نظرا لصعوبات البحث 18"من معرفة جزء كبَت من الواقع

 .ُب ٣تتمع الدراسة" العلفة " كغموض بعض جوانبو خاصة فيما يتعلق باٞتوانب اإلثنية لفرساف الفنتازيا 

 : الوثائق والسجالت- 12

 ٚتعية معتمدة ُب منطقة 30 نسخة من أصل 23٘تثلت با٠تصوص ُب ٣تموعة من الوثائق ا١تتعلقة ّتمعيات الفركسية 

الدراسة، كقد حصلنا عليها من الرابطة الوالئية للفركسية إٔب جانب كثائق متعلقة بقانوف ٦تارسة الفنتازيا، كما يستجوب 

من شركط ك٦تنوعات على ا١تمارسُت للفنتازيا، إٔب جانب قوانُت تنظيمية خاصة با١تهرجاف الوطٍت للحصاف كما حصلنا 

                                                           
 .257: ، ص1987، ، مصراألنثروبولوجيا العامة، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية: محمد عبد المعبود مرسي17
 .338:  صالمرجع السابق،: موريس أنجرس18
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لوالية تيارت، من الوكالة االجتماعية للتنمية  (األطلس سوسيو اقتصادم )على بعض اإلحصائيات ا١تتعلقة با١تنطقة 

ٓب ٨تصل على كثائق فقط حصلنا بعض " شاكشاكة " كقضايا ا١ترأة بدائرة عُت الذىب، أما فيما يتعلق ٔتركز تربية ا٠تيوؿ 

األرقاـ ا٠تاصة بتعداد ا٠تيوؿ ُب ىذا ا١تركز شفهيا كقمنا بتسجيلها، ككذلك الديواف الوطٍت لًتبية ا٠تيوؿ كاإلبل ٓب ٨تصل 

 . على كثائق فقط بعض األرقاـ، كمعلومات أخرل تتعلق ٔتريب ا٠تيوؿ ُب ا١تنطقة

أف " ينبغي اإلشارة ىنا إٔب الوثائق ا١تتعلقة ّتمعيات الفركسية، سنقـو بتطبيق أداة ٖتليل ا١تضموف ٖتليبل ظاىريا للوثائق 

 ما تعرضو م ما ىو معلن عنو بشكل كاضح ُب الوثيقة، أما١تمارسة العادية للتحليل ىي دراسة احملتول الظاىرم لوثيقة، أ

 دراسة االسم " ، يتضمن ٖتليلنا للكلمات األساسية من خبلؿ أٝتاء اٞتمعيات، كفق األنثركبونيميا 19"الوثيقة من حقيقة

 كدراسة األمكنة )l’anthroponymie( تتفرع إٔب فرعُت دراسة أٝتاء البشر l’onomastique)  (العلم

la(toponmie)..  األنثركبونيميا فرع معرُب يهتم بدراسة أٝتاء األشخاص من زكايا نظر ٗتتلف حسب مرجعيات ،

، 20..."فالباحث ُب علم النفس من منظور نفسي، كالباحث السوسيولوجي من منظور سوسيولوجي.. الباحث كمشاربو 

من خبل٢تا سنلقي الضوء عل أٝتاء اٞتمعيات كانتمائها البشرم ك ا١تكاين، باإلضافة إٔب مقارنتها مع ما ٚتع من 

 .(علفة ا٠تيل  )معلومات ُب ا١تقابلة كبالتإب الوقوؼ على الثابت كا١تتغَت ُب الفنتازيا 

 :التصوير الفوتوغرافي والتسجيل - 13

للتعامل مع معطيات البحث ا١تيداين اتبعنا تقنية التصوير الفوتوغراُب مستخدمُت الكامَتا التصويرية، كذلك بعد استغبل٢تا 

ُب الدراسة ا١تيدانية، كتسجيل بعض الصور كالفيديوىات اليت تسمح لنا بوصف كتوثيق ا١تبلحظات، كما أنو بواسطة ىذه 

يعد التصوير الفوتوغراُب من " التقنية ٯتكن اسًتجاع كتدارؾ ما ًب نسيانو من نقاط متعلقة با١تيداف من حيث الوصف 

                                                           
 .218: نفس المرجع، ص : موريس أ نجرس 19
 ، كتاب الكتروني من الموقع07:  ، ص 2001 المغرب 1،ط،دراسة  سيميائية لالسم الفردي المغربي ،االسم المغربي وإرادة التفرد ّ : محمد سعيد الريحاني 20
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https://www.kutubpdfcafe.com/book/14383??%20??????%20??%2013%20?????2016


37 
 

 إف مثل ىذا اإلجراء يساعد 21"أىم األدكات اليت يعتمد عليها الباحثوف األنثركبولوجيُت ُب توثيق مبلحظاهتم ا١تيدانية 

الباحث االنثركبولوجي على ٖتليل ا١تعطيات كالتعامل معها بشكل أقرب كلما أراد اسًتجاع ا١تعلومات من ا١تبلحظات 

 .السابقة

 :المقاربات النظرية - 14

 :كعبلقتها بالوعدة متمثلة ُب (علفة ا٠تيل )تبنينا ُب دراستنا اٟتالية عدة نظريات من أجل تفسَت ظاىرة الفنتازيا 

 ترتكز النظرية الوظيفية كما تظهر عند ركادىا أمثاؿ مالينوفسكي، كراديف كليف براكف على :النظرية الوظيفية 14-1 

العبلقة بُت الكل كأجزائو حيث أف كل جزء ُب النسق يلعب دكرا ُب أداء كظيفة الوحدة الكلية فبل ٯتكن دراسة الظاىرة 

يهتم بدراسة ما يسمى بديناميات الثقافة " دكف معرفة كظيفة أجزائها، ا١تبدأ األساسي ُب االٕتاه الوظيفي االنثركبولوجي 

، فالثقافة ىي عبارة عن كياف كلي كظيفي متكامل 22"أم كيف تعمل األجزاء ا١تختلفة اليت تكوف ُب ٣تموعها ثقافة ما 

الوظائف اليت تؤديها النظم ا١تختلفة داخل الثقافة " يليب حاجات إنسانية، كعلى الباحث االنثركبولوجي أف يبحث ُب 

كُب الوظائف اليت تقـو هبا السمات الثقافية، كيدرس الصلة بُت ىذه السمات بعضها ببعض، ككيف يقـو كل منها 

، ربط مالينوفسكي الثقافة باالحتياجات اإلنسانية  كاعتربىا كياف كظيفي متكامل ٯتاثل الكائن اٟتي حيث 23"بوظائفها 

، كقد 24"فهم دكر أك كظيفة أم عضو من أعضائو إال ُب ضوء عبلقتو بباقي األعضاء " يرل مالينوفسكي أنو ال ٯتكن 

ركز علماء األنثركبولوجيا الوظيفيوف على دراسة الطرؽ اليت توظف هبا ٥تتلف النظم الثقافية ُب ٘تاسك البناء االجتماعي، 

كٔتا أف النظاـ االجتماعي كبنية للعبلقات كالوظائف كالتبادالت العملية بُت الفرد كعناصر اجملتمع ُب نسق منظم 

كظيفة أم ظاىرة من الظاىرات أك أم عنصر من عناصر السلوؾ االجتماعي ىو " كىادؼ، يعرب راديف كليف براكف أف 

                                                           
 .353: ص ،  2004 ،االنثروبولوجيا االجتماعية قضايا الموضوع والمنهج ، دار المعرفة الجامعية ، مصر:  محمد الجوىري وآخرون 21
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، تفسَتىا ال يهتم باٞتزئي أك بالشيء ا٠تاص كإ٪تا يهتم 25"الدكر الذم تؤديو ىذه الظاىرة ُب اٟتياة االجتماعية 

باألحداث اليت يتكرر كقوعها، فمن ىذا ا١تنطق ظاىرة الفنتازيا يتكرر كقوعها كما أف الوعدة كذلك ْتيث كل منهما 

تكمل األخرل ُب إطار عبلقة مشًتكة بينها منضوية ٖتت كظيفة كلية ُب اجملتمع متمثلة ُب ا١تمارسة الثقافية، كبالتإب 

 .كظيفة الفنتازيا تكمن ُب عدة أبعاد اجتماعية كاقتصادية ، كنفسية تواصلية من خبلؿ دكرىا ُب استقطاب اٞتماىَت

 من أبرز ركادىا بيار بورديو، الرأٝتاؿ عند ماركس ىو :( الثقافي لالرأسما )نظرية إعادة اإلنتاج الثقافي  14-2 

الرأٝتاؿ االقتصادم الذم يتمثل ُب الثركة، كا١تمتلكات، كىو يؤمن مستول من اٟتياة كتكوين الثركة ، كىذا الرأٝتاؿ  

عنصر مهم ُب التكوين االجتماعي، كالعبلقات االجتماعية إٔب حد أنو يضع بالقوة األغنياء مقابل الفقراء، فإف غَته من 

أنواع الرأٝتاؿ يلعب دكرا مها ُب الديناميكية االجتماعية، فبيار بورديو يطرح ٢تذه األنواع األخرل من الرأٝتاؿ التحليل 

ا١تاركسي الذم يؤسس الركابط االجتماعية، كالنزاعات النإتة عنها حوؿ امتبلؾ الثركة، كنزع امتبلكها با١تعٌت الضيق، 

حيث ينقل من جيل إٔب جيل عن طريق الًتبية،  (الثقاُب  )باعتبار أف الثقافة ملكية أم ثركة ٘تتلك عن طريق اإلرث 

من ٣تموعة الثركات "ك٩تص ىنا بالذكر الًتبية التقليدية ا١تتمثلة ُب العائلة فكاف البد أف يكوف ٢تا رأٝتاؿ ثقاُب يتكوف  

أف يكوف : الرمزية اليت ٖتيل من جهة على ا١تعارؼ ا١تكتسبة اليت ٘تثل ُب اٟتالة ا١تد٣تة عل شكل استعدادات دائمة للبنية

كفؤا ُب ىذا أك ذاؾ من ٣تاالت ا١تعرفة، كمن جهة أخرل على ا٧تازات مادية، كرأس ا١تاؿ ُب حالة موضوعية ىو مَتاث 

، كأخَتا يستطيع الرأٝتاؿ الثقاُب أف ٮتتفي اجتماعيا ُب اٟتالة ا١تمأسسة عرب (..لوحات فنية، أدكات )ثركات ثقافية 

ىو  (الدكلة  ) بالكفاءات من لدف اجملتمع موضوعيا ؼاْب، اليت ٕتعل االعًتا..ألقاب، ديبلومات، ك٧تاح ُب مباريات ،

، كالرأٝتاؿ 26.." ىي اليت تعطي الصفة دائما، مدرس مستخدـ بالوظيفة العمومية ةالذم يشهر ىذا االعًتاؼ، فا١تؤسس

ال يكتسب كال يورث إال ّتهود شخصية ْتيث يتطلب من الفاعل عمبل طويبل كمستمرا، كمعززا للتثاقف هبدؼ 

إف رأس ا١تاؿ الثقاُب " ، (ا١تمارس  )االندماج فيو، ك٬تعلو ملكا لو، كأف ٬تعلو ذاتو ٔتا أنو ٭توؿ الوجود االجتماعي للفاعل

                                                           
 .63 :ص، 2006، مصر، المكتب الجامعي الحديث، 1 طاالنثروبولوجيا الثقافية،: عبد اهلل عبد الغني غانم25
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، من حيث أف اكتساب 27" ىابتوس  (للشخص  )ىو موجود ٖتوؿ كائنا ملكيتو ملتصقة بو فأصبحت جزءا مد٣تا 

 الثقاُب يتطلب الوقت كالوسائل ا١تادية، ا١تالية باألساس فهو ُب ارتباط متبادؿ مع الرأٝتاؿ االقتصادم الذم ىو ؿالرأٝتا

 االجتماعي عبارة عن شبكة العبلقات ؿالرأٝتا:  الثقاُب يتجلى نوعافؿٖتويل إٔب حد ما مثل العملة النقدية، كُب الرأٝتا

 )عبارة عن ا١تعاين : ، كالرأٝتاؿ الرمزمقاليت يستعُت هبا الفرد عند اٟتاجة، كقد تتعلق بالفرد كاٟتفاظ على استمرار يت

 28،"نتاج تغَت كجو عبلقة قوة على صلة مع ا١تعٌت " ، من حيث رؤية اجملتمع ٢تا كمدل اعًتافو هبا ، (شبكة الرموز 

 ) الثقاُب تتيح لنا بناء ٪تط تصور يكشف البنية مباشرة كنسق العبلقة، من حيث أف الفنتازيا ؿبالتإب فإف نظرية الرأٝتا

يوجد نسق للعبلقة ا١تكونة ٢تا من حيث االرتباط " العلفة " ىي بنية الفرؽ الفنتازية من جهة كُب ىذه  (علفة ا٠تيل 

القبلي أك العركشي أك العائلي، من خبلؿ توارث أفرادىا ا١تمارسُت  للفنتازيا جيبل عن جيل مع رموزىا احمليطة بو، أك 

بداخلها ا١تتمثلة ُب ٪تط ا١تمارسة، كشكلها، إضافة إٔب ما تعكسو من السلطة الرمزية تبعا ألساس تكوينها أم العائلة أك 

القبيلة أك العرش من حيث ا١تكانة االجتماعية  الرمزية  اليت ٖتضى هبا الفرؽ الفنتازية سواء من الداخل أك ا٠تارج أم ُب 

سلطة ال مرئية، كال ٯتكن أف ٘تارس إال بتواطؤ  أكلئك الذين يأبوف ".. تكوينها كنظرة اجملتمع ٢تا فالسلطة الرمزية 

، كىذه السلطة الرمزية ىي سلطة تابعة لشكل من أشكاؿ السلطات األخرل، 29"االعًتاؼ بأهنم ٮتضعوف بل ٯتارسوهنا 

من خبلؿ ما سبق ذكره ُب ضوء ىذه النظرية  نستعملها كوف الفنتازيا، ك الوعدة ٤تل إعادة إنتاج انطبلقا من الًتاكمات 

 .اليت مشلت الظاىرة ُب التاريخ الثقاُب ٢تا

 يعرؼ التفاعل على انو عملية الػأثَت ا١تتبادؿ بُت نظامُت أك أكثر، كمن أبرز ركاد :النظرية التفاعلية الرمزية 14-3 

ىذه النظرية ىربرت بلومر، كجورج ىربرت ميد، كتعترب التفاعلية الرمزية أف اٟتياة اليت نعيشها ما ىي إال حصيلة 

التفاعبلت االجتماعية اليت تقـو بُت البشر، كا١تؤسسات، كالنظم  كبقية الكائنات اٟتية، كىذه التفاعبلت تكوف ناٚتة 

                                                           
 .163:ص نفس المرجع، 27
 .164: ،صنفس المرجع28
 .48 :، ص2007، المغرب، دار توبقال،3، ط عبد السالم بن عبد العاليالرمز والسلطة،ترجمة: بيير بورديو29
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أف الذات ىي ا١توضوع األساسي، أك الوحدة اٞتوىرية للتفاعل، " عن الرموز اليت كوهنا األفراد ٨تو اآلخرين حيث  

 فا١توضوعات ا٠تارجية 30،" ٖتمل ُب طياهتا كما ىائبل من التفسَتات ا١تختلفة، كا١تعاين ا١تختلفة للموضوعات تفالذا

كما يرل بلومر، ال ٖتمل معاين داخلية خاصة هبا، إهنا ليست كيانات مستقلة بذاهتا ٢تا خصائص، كإ٪تا ىي توجد فقط 

ُب ا١تعاين اليت يضفيها األفراد عليها  كا١توضوع ىنا ىو أم شيء يقع خارج نطاؽ الذات كيتجو ٨توه التفاعل سواء كاف 

أك من خبلؿ شخص " كاٟترية " أك ٣ترد مفهـو " كالسحاب " أك طبيعيا " كالشبح"أك ٗتيليا " كالكراسي "فيزيقيا 

، من حيث تطبيع الذات أثناء حياة الفرد على ٣تموعة الرموز كا١تعاين السائدة لدل اجملموعة ُب اجملتمع كما أف 31"معُت 

إٔب ذكات كذكريات كمتخيبلت اآلخرين كىذه  (الفاعل ا١تمارس  )ىذه الرموز كا١تعاين ىي ترٚتة للذات أك جزء منها 

خاصية متميزة كفريدة " الرموز كا١تعاين يتفق عليها أفراد اجملموعة من جهة كاجملتمع ككل من جهة أخرل، كالتفاعل الرمزم 

للتفاعل الذم يقع بُت الناس، كما ٬تعل ىذا التفاعل فريدا ىو أف الناس يفسركف أفعاؿ بعضهم بدال من االستجابة 

، من حيث أف 32"اجملردة ٢تا، إف استجابتهم ال تصنع مباشرة كبدال من ذلك تسند إٔب ا١تعٌت الذم يلصقونو بأفعا٢تم 

٪تط اللعب، نوعو  شكلو، إشارات يستخدموهنا فعلية أك قوليو على أساس ما : ٦تارسي الفنتازيا يتصرفوف حياؿ األشياء

يعينو بالنسبة ٢تم من خبلؿ ا١تعاين ا١تتصلة هبا ٤تليا، كىذه ا١تعاين ىي نتاج للتفاعل االجتماعي ُب اجملتمع، كىذا اجملتمع 

، ك٪تط "لعلفة " ىو اٞتمهور كمن حيث أف ا١تمارسُت يتداكلوف ا١تعاين من خبلؿ تأكيلهم كتفسَتىم ٢تا، كتفسَتىم ؿ 

بُت قائد الفرقة ك  )كخيو٢تا كلباس فرساهنا كاللغة ا١تتداكلة بينهم " العلفة " اللعب هبا ك١تاذا ىذا النمط ؟ أك عدد أفراد 

كعموما التفاعل االجتماعي للفنتازيا ُب ٤تل الوعدة، أك ..أك أف اٞتمهور تعود على ىذا النمط من اللعب  (رفاقو 

 .االحتفاالت، كاألعراس

                                                           
 .418 :، ص1984 ، مصر، النظريات الكالسيكية والنقدية ، دار الكتب المصرية،علم االجتماع:  أحمد زايد 30
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 من أبرز ركاد ىذه النظرية كلود ليفي سًتكس حيث طبق البنيوية ُب دراستو لنظاـ القرابة كوهنا :النظرية البنيوية 14-4 

تتأسس من عناصر أكلية قرابية ٦تثلة ُب الزكاج الداخلي، كهبذا قد فتح اجملاؿ لتطبيق البنيوية ُب الدراسات األنثركبولوجية 

 )الثقافية كاالجتماعية بعد ما كاف تطبيقها على الدراسات اللسانية لفردناند ديسوسَت حيث أف بنية اٞتملة من كلمات 

كبنية الكلمات من األحرؼ من خبلؿ اجتماع ىذه العناصر، كيذكر كلود ليفي سًتكس عن استعماؿ البنيوية   (عناصر 

ال ريب ُب إمكاف دراسة الشخصية النموذجية من زاكية البينية، كلكن يصح الشيء ذاتو ".. ُب الدراسة األنثركبولوجية، 

 (ما ٓب يكن معدـك الشكل )فيما يتعلق بتنسيق فيزيولوجي، أك ىيئة أك ٣تتمع ىيئة، أك ثقافة أك بلور، أك آلة، كل شيء 

تعترب الظاىر االجتماعية مستقلة عن خارجها كخاضعة ١تنطق ىو " ، كالنظرية األنثركبولوجية البنيوية 33.." ٯتلك بنية 

منطقها ا٠تاص، كأف تتشكل من ٚتلة من العناصر مرتبطة فيما بينها ترابطا عضويا، كأم خلل يصيب عنصرا من ىذه 

العناصر يؤثر سلبا على باقي العناصر األخرل، باإلضافة إٔب العناصر ىذه ال تأخذ معناىا إال ضمن الصَتكرة الشاملة 

، إف تبٍت ىذه النظرية يوضح بنية الفرؽ الفنتازية اليت تستند إٔب عنصر العرش أك القبيلة أك 34"كالعامة للعناصر األخرل 

مؤسسة من ٣تموعة تضم عناصر بشرية، ك حيوانية كحىت ٚتالية ٦تثلة ُب اللباس كالبنادؽ " العلفة " العائلة من حيث أف 

من عائبلت تنتمي لنفس القبيلة أك العرش فهذا ال يؤثر كثَتا حيث أف ىذا التغَت الذم " العلفة"كالسركج، فلو كاف أفراد 

 .كقع طفيف ٓب ٮتل هبا يبقى االنتماء ١تا ىو إقليمي ٦تثل ُب البلديات أك الواليات

نظرا لتعلق موضوع الدراسة ببعض اٞتوانب التارٮتية، كالذاكرة اٞتماعية كا١تقاكمة  :النظرية التاريخية والتأويلية 14-5 

الشعبية ُب اٞتزائر، كما أف الفركسية شهدت مراحل تارٮتية من استئناس للخيل إٔب غاية استخدامها اٟتريب كصوال إٔب 

 الًتفيهي، من خبلؿ ما طرأ عليها من تغَتات ُب ا١تمارسة حىت صارت تعرؼ بلعب الباركد، كالسيما ُب الفًتة ااستخدامو

العثمانية اليت تعترب سليل فًتة ا١تماليك على كجو التحديد، كٔتا أف اٞتزائر عرفت ٖتت مسمى عدة دكؿ قدٯتا من نوميديا 

 .إٔب ا١تغرب األكسط إٔب ما ىي علو حاليا

                                                           
 .326:  ص 1977 ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ترجمة مصطفى صالح،االنثروبولوجيا البنيوية،: كلود ليفي ستروس33
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فاألنثركبولوجيا تتمثل ُب دراسة اإلنساف اجتماعيا كثقافيا كحضاريا البد من تداخلها مع بعض العلـو كعلم اآلثار الذم 

يعد فرعا منها، كعلم التاريخ حيث تظهر عبلقتو باألنثركبولوجيا من حيث التطور الذم شهده اإلنساف عرب عدة مراحل 

 زمنية

قد ٬تد نفسو ٣تربا ُب مقاربتو : " ... فبل يتصور ظاىرة اجتماعية أك ثقافية من دكف تاريخ، فالباحث األنثركبولوجي

 ةلبعض الظواىر االجتماعية كالثقافية على البحث عن أصو٢تا، كالتغَتات، كالتطورات اليت تعرضت ٢تا عرب مراحلها التارٮتي

إف ا١تعرفة التارٮتية للظاىرة االجتماعية أك الثقافية من حيث نشأهتا ..كمقاربة لؤلسرة أك النظم، أك ا١تمارسات الدينية،

كتطورىا تؤىل الباحث األنثركبولوجي كيفما كانت نزعتو ا١تنهجية ١تعرفة خبايا كأسرار الظاىرة موضوع الدراسة ُب تباهتا 

، أما ٓتصوص التأكيلية فإف الفنتازيا كمفهـو ترتبط ٔتفهـو 35."كاستقرارىا ُب الثقافة الواحدة أك الثقافات ا١تتعددة 

بأف الفعل اإلنساين ٥تتلط : " االجتماعي من حيث ا١تمارسة، كُب ىذا يقوؿ ريكور (ا١تخياؿ  )التمثل، كالرمز، كالتخيل 

ُب صميمو بالتخيل كالتمثل ٔتعٌت أنو ال ٯتكننا أف نفهم كيف ٯتكن للحياة الواقعية أف تنتج من ذاهتا صورة ما إذا ٓب 

: " ، كيفسر ىذا القوؿ بتعبَت آخر"نفًتض ُب بنية الفعل ذاتو كسيطا رمزيا يتحدد من خبللو كعينا بوجودنا االجتماعي 

فإف كل ٚتاعة تارٮتية ٖتتاج إٔب تكوين صورة ما عن نفسها، كُب تكوينها ٢تذه الصورة ذاهتا، تكوف ُب عبلقة غَت مباشرة 

 باإلضافة إٔب استخدامنا للوصف عن طريق 36،"بوجودىا كذلك بواسطة التمثبلت اليت تكوهنا ُب ىويتها ككظيفتها 

، إذ أف (ملعب ا٠تيل  )ا١تبلحظة ا١تباشرة ُب عدة كعدات كالسيما خارج الوالية كتركيزنا على الفرؽ الفنتازية ُب ميداهنا 

ىذا الوصف مكثف إٔب حد ما، كقد عرؼ الوصف ا١تكثف عند غليفورد غَتتز الذم عد من أبرز ركاد التأكيلية ُب 

أف اإلنساف حيواف عالق ُب شبكات رمزية ينتجها بنفسو حوؿ نفسو، : " ... األنثركبولوجيا، ْتيث يقوؿ عن التأكيل

كبالتإب أنا أنظر إٔب الثقافة على أهنا ىذه الشبكات كأرل أف ٖتليلها ٬تب أف ال يكوف علما ٕتريبيا يبحث عن قانوف بل 

علما تأكيليا يبحث عن معٌت، كىذا فأنا أْتث عن شرح ال لتعبَتات االجتماعية كإجبلء غموضها الظاىر عل السطح 

                                                           
 . 31:  ، مفهومها فروعها ، مرجع سابق، صااألنثروبولوجي: محمد سعيدي35
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 أم أف الباحث األنثركبولوجي يستعُت بالتأكيل ُب الدراسة االجتماعية كالثقافية من أجل إظهار ما ىو ٥تفي، من 37.."

خبلؿ الشرح للمعاين كفق الثقافة الواحدة أك عدة ثقافات من منطلقاهتا ، كىنا تكمن أ٫تية البحوث األنثركبولوجية، كما 

 .أننا ال نستبعد التحليل النفسي ُب دراستنا

 :الدراسات السابقة  - 15

موضوع الفنتازيا كتب فيو على شكل مباحث ُب بعض الدراسات القدٯتة، مثل الدراسة االثنوغرافية العسكرية ؿ أكجاف 

دكما باٞتزائر بعنواف خيوؿ الصحراء، كالدراسات اٟتديثة خصص ٢تا مبحث ُب أحد فصو٢تا ألحد الباحثُت اٞتزائريُت، 

بعنواف ٘تثبلت الفرس ُب ا١تخياؿ الشعيب، ك٦تا لو عبلقة بالفنتازيا عنصر ا٠تيوؿ فقد تناكلت الدراستُت بإسهاب، 

باإلضافة إٔب توفر ا١تراجع القدٯتة كاٟتديثة ا٠تاصة هبا، أما الفنتازيا كموضوع دراسة، فقد كانت دراسة كاحدة لباحث 

 :   جزائرم ٖتت عنواف ظاىرة الفنتازيا ُب اجملتمع اٞتزائرم، إذف توفر لدينا ثبلث دراسات كىي كاآلٌب

من خبلؿ مساءلتو لؤلمَت عبد : 38(خيوؿ الصحراء ) ،ٖتت عنواف  (  E . DAUMAS )دراسة أكجاف دكما / 1

أثناء أسره من قبل السلطات االستعمارية، كىذه الدراسة  (مبلحظات األمَت  )القادر اٞتزائرم كمعتمدا على مبلحظاتو 

االثنوغرافية تدخل ضمن الدراسات الكولونيالية باٞتزائر، كالكتاب لو عدة طبعات تفوؽ ا٠تمسمائة صفحة، كقد جاءت 

يدكر حوؿ أصل ا٠تيل العربية كا٠تيل الرببرية، كما يتناكؿ ا١تقارنة بُت : بالنسبة للجزء األكؿ: ىذه الدراسة ُب جزأين

أم سبللة اٟتصاف الرببرم الصحراكم، كاألحصنة ا١تنقسمة إٔب صنفُت  (التل، كالصحراء  )ا٠تيوؿ ُب األقاليم اٞتزائرية 

الركوب، التضمَت، اٟتمل، الفطاـ، تغذية الفرس من حليب  )بربرم أجنيب، من الفحوؿ كالفرس، كمن حيث / عريب 

 الغنم كاإلبل 

 .(.اْب..،..  ٘تور
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يدكر حوؿ معايَت تقييم مستقبل ا٠تيل، أثواب ،كطقم اٟتصاف، مبادئ الفارس العريب، كتفضيل :  أما اٞتزء الثاين

اٟتصاف، مالكي ا٠تيل من القبائل اٞتزائرية مع نسبة ا٠تيل إٔب كل قبيلة، كما تضمن بعض ألعاب الفركسية كالفنتازيا، 

 )احمللي، ك البيطرة العربية، كما تناكؿ الصيد  (الشعيب  ) أمراض ا٠تيل من خبلؿ الطب التقليدم ةكالبيطرة ككيفية معاِب

، باإلضافة إٔب تربية ا١تواشي األغناـ، الصحراء، نبل العرب، الشعنيب (..صيد الغزاؿ، كالصيد بواسطة السلوقي، ك الصقر 

، ُب كل جزء خصص مباحث تتعلق ٔتبلحظات األمَت عبد القادر عن كل العناصر اليت (رسائل الكاتب  )ُب باريس 

 .تناك٢تا ُب الكتاب

نستفيد من ىذه الدراسة فيما ٮتص ا٠تيل ُب اجملتمع اٞتزائرم من أنواعو ألوانو، كقد كرد جزء يسَت فيما : وجو االستفادة

اليت ذكرىا األمَت عبد القادر ك ما يدكر حو٢تا من ميثولوجيا، تتيح لنا ىذه الدراسة  (نوع ا١تمارسة )ٮتص الفنتازيا 

 .التعرؼ على التغَتات اليت طرأت على الفنتازيا ُب كقتنا اٟتإب

دراسة أكادٯتية : 39" ٘تثبلت الفرس ُب ا١تخياؿ الشعيب كبعده الوظيفي ُب منطقة سطيف : " دراسة كوسة نور الدين / 2

، كقد مشلت ىذه الدراسة ٜتس 2003/2004لنيل شهادة ا١تاجستَت ٗتصص األنثركبولوجيا االجتماعية كالثقافية لسنة 

، انطبلقا من اإلشكالية اليت (بازر سكرة، عُت اٟتجر، بئر حدادة، قجاؿ، كالد صابر  )بلديات من كالية سطيف 

كيف نفسر ارتباط ٣تتمع الدراسة بالفرس ُب ذلك الوقت رغم التطور العلمي كالتكنولوجي  كرغم : ٛتلت عدة تساؤالت

التحوالت ُب شىت اجملاالت االقتصادية كاالجتماعية ؟، كما ىي العوامل اليت تقف كراء بقاء كاستمرار ا١تمارسات الًتفيهية 

: كالرياضية للفرس ُب منطقة الدراسة ؟، كما ىي العناصر الثابتة كالعناصر ا١تتغَتة اليت ٖتيط هبذه ا١تمارسات؟،كما يتساءؿ

ما ىي الدالالت كا١تعاين الرمزية اليت ٯتثلها الفرس لدل ٣تتمع الدراسة كما طبيعة العبلقة بُت نشاط ا١تمارس للفركسية 

أك ا١تمارس للرىاف كا١تكانة االقتصادية كاالجتماعية ٢تذا ا١تمارس ُب ٤تيطو االجتماعي ُب ا١تاضي  (الفنتازيا  )التقليدية 

كالوقت اٟتاضر ُب ٣تتمع الدراسة؟، كليجيب الباحث عن ىذه التساؤالت قسم دراستو إٔب ٜتسة فصوؿ ْتيث الفصل 
                                                           

  ، قسم علم االجتماع والديموغرافيا،تمثالت الفرس في المخيال الشعبي وبعده الوظيفي في منطقة سطيف، مذكرة ماجستير إشراف ملياني حاج:   كوسة نور الدين 39
  .2003/2004جامعة قسنطينة 
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التمثبلت، ا١تخياؿ، الرمز، الفلكلور  )كاف مدخبل عاما للموضوع كاإلجراءات ا١تنهجية للدراسة كٖتديد ا١تفاىيم : األكؿ

، أما الفصل الثاين قسمو إٔب ثبلث مباحث، تاريخ الفرس ُب العآب، كا١تمارسات اٟتربية كالًتفيهية للفركسية عند (

تقدمي : ، كبالنسبة للفصل الثالث(الفرس ٪توذجا  )الشعوب، كالرؤية األنثركبولوجية للرموز اٟتيوانية ُب الثقافات ا١تختلفة 

تناكؿ : منطقة الدراسة من خبلؿ ا١توقع اإلدارم كا٠تصائص الطبيعية، كالواقع االجتماعي كاالقتصادم ٢تا، كالفصل الرابع

فيو البعد الرمزم للفرس ُب منطقة الدراسة من عوامل ٘تسك ٣تتمع الدراسة بالفرس، كا١تعاين الرمزية للفرس لدل ٣تتمع 

 )تناكؿ فيو البعد الوظيفي للفرس ُب منطقة الدراسة حيث تطرؽ إٔب الفركسية التقليدية : الدراسة أما الفصل ا٠تامس

ُب ا١تنطقة من خبلؿ تعريفها، ككصفها، كشكلها، قاـ بتحليلها كالتطرؽ إٔب االنتماءات االجتماعية  (الفنتازيا 

كاالقتصادية للفئات ا١تمارسة للفركسية التقليدية، ككذلك األبعاد الوظيفية للفركسية التقليدية من منظور أنثركبولوجي من 

ُب منطقة الدراسة من خبلؿ حملة عن ميداف سباؽ  (الرىاف  )خبلؿ البعد اٞتمإب كالتنافسي كما تناكؿ الفركسية اٟتديثة 

ا٠تيل كالرىاف كما تطرؽ إٔب الفركسية اٟتديثة ُب اٞتزائر خبلؿ الفًتة االستعمارية كمرحلة االستقبلؿ، كاالنتماءات 

االجتماعية كاالقتصادية للفئات ا١تمارسة للرىاف ُب منطقة الدراسة من خبلؿ الرىاف بُت التصور كالفعل ،كأسبابو كدكافع 

٦تارستو لدل الفئات، ككذا البعد الوظيفي للرىاف من ا١تنظور األنثركبولوجي، حيث تطرؽ للبعد التنافسي كاالقتصادم 

ا١تادم كالبعد الًتفيهي، يعترب ىذا الفصل  ا٠تامس اٞتانب التطبيقي ا١تيداين الذم ٭تاكؿ فيو الباحث اإلجابة عن 

اإلشكالية متخذة ُب شقُت الفركسية التقليدية كالفركسية اٟتديثة مركزا على األبعاد الوظيفية  كالبعد التنافسي، كاٞتمإب، 

 .كالًتفيهي، كاالقتصادم ا١تادم ضمن ا١تقاربة الوظيفية

يتمثل كجو االستفادة ُب إعطاء تصور كلي عن ىذه ا١تمارسة ٔتنطقة سطيف كما نوجزىا من خبلؿ : وجو االستفادة

التعلق بالفرس يرتبط ٔتجوعة من العوامل ٗتتلف أ٫تيتها من عامل آلخر، كىذه : خبلصة النتائج ٢تذه الدراسة كالتإب

العوامل ٣تتمعة تعكس الواقع االجتماعي كاالقتصادم ُب ٣تتمع سطيف كما يلعب العامل القانوين من خبلؿ النشاط 
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اٞتمعوم ا٠تاص بالفرس كالفركسية إحدل العوامل كأ٫تها ُب بقاء ىذه ا١تمارسة ُب ا١تنطقة الرتباط ىذا العامل ٔتجموعة 

 . من احملفزات ا١تادية كا١تعنوية لفئة كاسعة من مالكي الفرس

الفرس ٭تضى ٔتدلوالت كمعاين رمزية عديدة ُب ٥تياؿ ٣تتمع سطيف أكثر من حضور الفرس ُب الواقع، كما أف ا١تعاين - 

 .الرمزية ٗتتلف باختبلؼ ىذه الفئات فكل فئة ترل الفرس من زاكية رمزية معينة ٘تاشيا كرؤية ك ٘تثبلت كل منها 

الفركسية التقليدية اليت كانت ٘تثل أشهر ا١تمارسات االحتفالية كالًتفيهية با١تنطقة بدأت تعرؼ تراجعا ملحوظا بفعل - 

تقلص الفئات ا١تمارسة ٢تا بسبب كرب السن كعدـ إقباؿ فئة الشباب عليها لنقص التشجيع من جهة، كبفعل الذىنية 

 . السائدة لدل شر٭تة كاسعة من الشباب اليت تنظر إٔب ىذه ا١تمارسة على أهنا ٪توذج للتخلف كالرجعية 

نشاط الفركسية التقليدية شهد ٖتوال من ٦تارسة على مستول احتفاالت العائلة إٔب ٦تارسة على مستول االستعراضات - 

احمللية كاٞتهوية، كما أف الفركسية كممارسة تقليدية بدأت تعرؼ عناصر دخيلة كما حافظت على بعض عناصرىا 

 ".الكورتاج " التقليدية كذلك من خبلؿ امتزاج األصالة با١تعاصرة كاليت تظهر ضمن ظاىرة ا١توكب 

موضوع دراستنا من حيث أف الرىاف كالسباقات  (الفنتازيا  )اقتصرنا على ذكر ىذه اٞتوانب ا١تتعلقة بالفركسية التقليدية 

تدخل ضمن الفركسية اٟتديثة، كاليت ال ٗتدـ موضوعنا حيث أننا نرل أهنا ال ٘تثل ا٠تصوصية الثقافية اٞتزائرية بل ىي 

 . عا١تية

دراسة : 40"ظاىرة الفنطازيا ُب اجملتمع اٞتزائرم تارٮتها كأسسها اٟتضارية كالثقافية كالفنية:" دراسة بوطقوقة مربكؾ/ 3 

، مشلت ىذه الدراسة ا١تقاربة 2015/2016أكادٯتية لنيل شهادة الدكتوراه ٗتصص سوسيولوجيا أنثركبولوجيا لسنة 

ىل الفنطازيا ٣ترد احتفاؿ تقليدم بسيط بالفرساف : السوسيو انثركبولوجية منطقة تيارت انطبلقا من اإلشكالية التالية

كيف تأسست الفنتازيا : كا٠تيل كالباركد أـ يتعدل ذلك لتشكل ظاىرة اجتماعية كلية ؟ كاليت تفرعت إٔب أسئلة ٤تورية
                                                           

 مذكرة دكتوراه إشراف سعيدي ،ظاىرة الفنتازيا في المجتمع الجزائري، تاريخها وأسسها الحضارية والثقافية، مقاربة سوسيو أنثروبولوجية بوالية تيارت: بوطقوقة مبروك40
 .2016/ 2015 ، جامعة مستغانم، قسم علم االجتماع،محمد
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كتطورت عرب التاريخ كتشكلت بالطريقة اليت نراىا اليـو ؟ كما ىي األركاف ا١تادية كاألشكاؿ االحتفالية الستعراضات 

الفنتازيا؟، كما ىي العناصر اٞتمالية كا١تظاىر الفنية اليت ٕتعل من الفنتازيا مظهرا فنيا ٚتيبل ؟، ما ىي شبكة الدالالت 

الرمزية كمنظومة الوظائف اجملتمعية اليت تضمنها الفنتازيا ؟، كلئلجابة عن عو ىذه اإلشكالية كالتساؤالت اليت تفرعت 

اشتمل على ا١تقاربات ا١تنهجية كا١تفهمية من تعريف : فالفصل األكؿ: عنها قاـ الباحث بتقسيم دراستو إٔب ٜتسة فصوؿ

اٟتصاف، الفرس، ا٠تيل، الًتاث،  التقاليد، : كقد قدـ ا١تفاىيم األساسية للدراسة متمثلة ُب.. ٔتوضوع الدراسة كأىدافها 

العادات الشعبية، الطقس، االحتفاؿ، الفرجة، الوعدة، الزردة، ا١توسم، ثبلثية ا١تفاىيم كوهنا مرتبطة بعضها البعض من 

كاف عبارة عن مقدمة ُب تاريخ الفنتازيا معتمدا على كتب : أما الفصل الثاين. حيث اإلحاطة با١توضوع من عدة جوانب

، كذلك ضمن 19التاريخ كالًتاث كالوثائق القدٯتة ابتداء من ا١تؤرخُت القدامى كصوال إٔب كتابات الفرنسيُت ُب القرف 

٤تاكلة تسعى لفهم كيفية كأسباب نشوء الفنتازيا كطقس احتفإب انطبلقا من ٤تاكاة التقنية اٟتربية لدل النوميديُت ُب 

مشاؿ إفريقيا كلدل العرب ُب شبو اٞتزيرة العربية مركرا بالتأثَتات الًتكية مع إدخاؿ األسلحة النارية كاستخداـ الباركد، 

 .كطريقة اللباس

اشتمل على األركاف ا١تادية كاألشكاؿ االحتفالية منطلقا من الفركسية كتربية ا٠تيوؿ، ك٦تارسة الفنتازيا :  أما الفصل الثالث

ُب منطقة الدراسة، كقد ٘تثلت األركاف ا١تادية ُب الفارس كالفرس كبنادؽ الباركد، كا١تيداف مع شرح كل عنصر منها 

بالتفصيل كما تعرض للمكونات االختيارية مثل السيف ك ا١توسيقى الشعبية، كما قاـ بوصف أشكاؿ الفنتازيا الفردية 

تطرؽ الباحث إٔب : ، أما ٓتصوص الفصل الرابع(الفردية، كاٞتماعية  )كاٞتماعية، كاألنواع اليت ٘تارس ُب كل منها أم 

العناصر اٞتمالية كا١تظاىر الفنية مركزا على توضيح ىذه العناصر اٞتمالية كا١تكونات الفنية اليت ٕتعل من الفنتازيا 

استعراضات ٚتالية كاحتفالية تتمازج فيها اٞتماؿ الطبيعي ٦تثبل ُب ا١تناظر ا٠تارجية مع اٞتماؿ اٟتيواين ا١تتمثل ُب اٟتصاف 

كاٞتماؿ اإلنساين ا١تتمثل ُب ٚتاؿ الفارس كلباسو التقليدم، كاٞتماؿ الصناعي ا١تتمثل ُب السرج كطقم الفارس، أما 

كاف تطبيقيا للنماذج البنيوية كمنظومة الوظائف اجملتمعية حيث اٗتذ النموذج البنيوم للفنتازيا يسعى من : الفصل ا٠تامس
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خبللو إٔب فهم حقيقة ىذا الطقس انطبلقا من العناصر األساسية كشبكة العبلقات الرمزية اليت تربط بينها من خبلؿ 

ا١تخياؿ اإلنساين عرب ٣تموعة األطر ٦تثلة ُب إطار الثقافة كالطبيعة كغَتىا ليمر بعد ذلك إٔب ٤تاكلة الكشف عن الوظائف 

اجملتمعية ا١تتنوعة اليت تقـو الفنتازيا بتأديتها كتساىم ُب استمراريتها، كىي الوظائف اليت ٕتعل من الفنتازيا ظاىرة اجتماعية 

بدراسة حضور الفنتازيا ُب  (أم الدراسة  )كلية ٘تتزج فيها الوظائف الفنية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، ٍب أهنى

، كمن ا٠تارج (٤تليا  )الفن االستشراقي كالشعر الشعيب باعتبار٫تا األنا كاآلخر أم ٤تاكلة النظر إٔب الفنتازيا من الداخل

كيف جسدت ُب منظور اجملتمعات األجنبية كالسيما الغربية ُب الفن االستشراقي، كقد اعتمد الباحث ُب دراستو 

 .ا١تقاربة التارٮتية  ا١تقاربة الوظيفية، ا١تقاربة البنيوية، ا١تقاربة التأكيلية: لئلجابة عن اإلشكالية أربع مقاربات نظرية

 : نأٌب على ذكر االستفادة من خبلؿ النتائج اليت توصل إليها الباحث كىي:وجو االستفادة

الفنتازيا ُب األصل ىي نتاج تاريخ طويل من التفاعبلت اٟتضارية كالثقافية كاٞتمالية كالفنية بُت اإلنساف من جهة - 

 .كاٟتصاف من جهة ثانية، كالطبيعة ا٠تاصة ٢تا مٌت جهة ثالثة

/ الفنتازيا كليدة تيارات فركسية عديدة سا٫تت كلها ُب تشكيلها بالشكل الذم تعرفو اليـو فهي ذات أصل نوميدم - 

تركي، ككل تيار من ىذه التيارات رافد أساسي للتنوع الكبَت ُب الطقوس كا١تمارسات، كاألشكاؿ كاأللواف اليت ٘تيز /عريب 

 . الفنتازيا ك٘تنحها خصوصية حضارية كٚتالية كفنية

كىو قتاؿ أملتو ظركؼ العيش كما أهنا عرفت تطورا مستمرا من استخداـ  (الكر كالفر)الفنتازيا ٤تاكاة لتقنية حربية - 

 . السيف كالرماح كصوال إٔب استخداـ الباركد

الفنتازيا ُب كل ا١تناسبات الدينية كاالجتماعية مثل االحتفاالت باالنتصارات، كحفبلت الزكاج، كا٠تتاف كاستقباؿ - 

 . الضيوؼ ا١تهمُت، كا١تواسم كالوعدات كاألعياد الدينية، ككل االحتفاؿ من شأنو إظهار الفرحة كالتعبَت عن االبتهاج
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تشكل الفنتازيا ٪توذجا بنيويا ضمن شبكة الدالالت الرمزية اليت تتفاعل فيها كل مكوناهتا ُب إطار الطبيعة كالثقافة - 

كإطار القول كالعناصر األكلية كما تضم الفنتازيا منظومة كبَتة من الوظائف ُب اجملتمع تشمل كل ٣تاالت اٟتياة 

االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالفنية كالثقافية كما ظهرت بقوة ُب الفن االستشراقي، كشكلت مصدر إ٢تاـ للرسامُت 

 . على كجو ا٠تصوص كما تعد موضوعا أساسيا من موضوعات الشعر الشعيب

فإننا نرل " كعبلقتها بالوعدة  (علفة ا٠تيل )الفنتازيا " من خبلؿ تطرقنا إٔب عرض الدراسات السابقة ا١تتعلقة ٔتوضوعنا، 

من حيث انتساهبا إٔب إثنيات " العلفة أك القـو " أم كيفت تشكلت ىذه (القبلي  )أف نتناك٢تا من جانبها االثٍت

كعبلقتها بالوعدة كوف ىذه الظاىرة ٢تا جذكر تارٮتية تتضح فيها خصوصية اجملتمع اٞتزائرم، كما أهنا ارتبطت ٔتمارسات 

أخرل متمثلة ُب اٞتانب االقتصادم كالسوؽ كالتجارة، الفصل ُب ا٠تصومات كالنزاعات ا١تتعلقة باالثنيات احمللية كغَتىا 

" ، ٦تارسات سياسية متمثلة ُب حل نزاعات إقليمية، كنذكر ىنا النزاعات ا١تتعلقة باألراضي القبلية ..كقضايا الزكاج 

، كما ارتبطت ..، كارتباطها كذلك با١تمارسات كالطرؽ الدينية، من خبلؿ ا١تؤسسات ا١تتمثلة ُب الزاكية "العركشية 

ٔتمارسات سوسيو نفسية متمثلة ُب فك السحر كالربط كالعُت، كبعض ا١تمارسات الطقوسية الدينية الشعبية كالشعوذة، 

ك٨تن بصدد ىذه الدراسة سنركز على ٦تارسة الفنتازيا ُب الوعدة كما أننا نتطرؽ إٔب بعض االحتفاالت الوطنية كاألعراس 

كا١تهرجاف كنرل إف كاف ىناؾ تغَت ُب االثنية من حيث أف الفنتازيا تشكلت ُب بنية إثنية بادئ األمر إٔب أف صارت تكٌت 

أك العائلة، متخذين مقاربات نظرية تساعدنا ُب تفسَت ىذه " العرش"بأٝتاء البلديات كالواليات كقبلها طبعا بالقبيلة 

 .الظاىرة

 :تحديد مفاىيم البحث - 16

يعترب ٖتديد ا١تفاىيم من ا١تراحل األساسية ألم ْتث اجتماعي، ككوف ا١تفاىيم اليت تستخدمها العلـو االجتماعية بصفة 

عامة كاالنثركبولوجيا بصفة خاصة ىي مفاىيم متباينة تبعا لتباين كاختبلؼ ا١تفكرين كباختبلؼ ا١تدارس الفكرية اليت 
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ينتموف إليها  حيث ٮتضع ا١تفهـو إٔب شكل من البناء كالتفسَت ٘تاشيا كاألىداؼ العامة للموضوع الدركس كالقيم ا١تعرفية 

اليت يتضمنها ىذا ا١توضوع ا١تدركس، كباعتبار االنثركبولوجيا تضم ٣تموعة من التخصصات كحىت العلـو إف صح القوؿ 

، كما أف الباحث يورد مفاىيم 41"تصور ذىٍت كعاـ لظاىرة أك أكثر كللعبلقات ا١توجودة بينها " كمن تعريفات ا١تفهـو 

إجرائية تكوف مستقاة من كاقع البحث ذاتو كتكوف دقيقة إٔب حد ما، كموضوع دراستنا يشتمل على عدة مفاىيم مرتبطة 

ببعضها البعض كالسيما الفنتازيا كمفهـو أكادٯتي الذم يشتمل على عدة مفاىيم غَت أف لو استعماؿ ٤تلي خاص 

باجملتمع اٞتزائرم يربطو بألعاب الفركسية التقليدية، كا١تفاىيم اليت نستملها ُب دراستنا من أجل تقريب الظاىرة أكادٯتيا 

 :ككفقا لتخصص األنثركبولوجيا ىي كالتإب

،كُب fantasie   : ، كُب الفرنسيةphantsia:  الفنتازيا كلمة يونانية األصل، ففي البلتينية:الفنتازيا 16-1 

على القوة " ، كُب ىذه اللغات تدكر ُب معٌت ا٠تياؿ كالصور، كقد كرد مصطلح الفنتازيا عند القدماء fancy: اال٧تليزية

، أما ابن سينا فإنو يطلقو عل قوة اٟتس "اليت تتمثل األشياء ا٠تارجية ا١تدركة سابقا ٘تثبل حسيا كالذاكرة، كا١تتخيلة 

قوة تقبل بذاهتا ٚتيع الصور ا١تنطبعة ُب اٟتواس ا٠تمسة متأدية منها : "  كىو كما يقوؿsenscommun ا١تشًتؾ

، أما القديس توما اإلكويٍت فإنو يطلقو على حفظ ما قبلو اٟتس ا١تشًتؾ من الصور اٟتسية كبقي فيو بعد غياب "إليها 

 نبلحظ ُب ىذه التعريفات أف الفنتازيا ترتكز على الذاكرة اٞتماعية كالصور ا١ترسومة لدل أفراد اجملتمع، 42". احملسوسات 

ىي القوة ا١تخيلة من قوة النفس كىي اليت يتصور هبا احملسوسات ُب الوىم كإف كانت : " كىناؾ تعريف آخر للفنتازيا

، كُب ىذا التعريف نبلحظ إرتباط الفنتازيا بعدة معاين ا٠تياؿ 43"غائبة عن اٟتس كتسمى القوة ا١تتصورة كا١تصورة 

إف إمكانية جعل العآب ا٠تارجي جزءا من : " كالتصورات كالوىم، ك٦تا ٬تمل ىذه ا١تعاين ا١ترتبطة ٔتفهـو الفنتازيا كيشرحها

عآب التصورات  (جعل الشيء موضوعا  )عآب اإلنساف الداخلي كحفظو ُب الذاكرة كتذكره، كُب نفس الوقت كضعنتو 

                                                           
 .158 :منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية، مرجع سبق ذكره، ص: موريس أنجرس41
 .168 :،ص1982 ، بيروت،، دار الكتاب اللبناني2المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالنجليزية والالتينية ،ج:  صليبا جميل 42
 .112 :،ص1990 دمشق ،دار الفكر، 1، طمعجم المصطلحات العربية للكندي والفرابي والخوارزمي والغزالي وابن سينا:  الداية فايز 43
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، كا١تنتسبوف phantasieكعآب الصور الباطنُت كبل٫تا شرط ُب كوف اإلنساف إنسانا، كاليوناف ٝتو ىذه اإلمكانية ك٫تا 

 Einbildungskraft، كبارسالسيوس ترٚتها إٔب األ١تانية ٔتلكة التخيلImaginationإٔب الثقافة الركمانية ٝتوىا 

، كيشَت إٔب تعريف آخر Imaginair".. 44، كىي اليـو غالبا ما توصف ٖتت تأثَت ا١تؤلفُت  الفرنسُت با١تخياؿ 

، كأقدـ إشارة مفهومية للوىم ٧تدىا ُب ٚتهورية أفبلطوف ففي ا١تقالة العاشرة من "جعل الشيء يظهر: " للفنتازيا على أهنا

كضع الصورة " اٞتمهورية يعرؼ الرسامُت بكوهنم احملاكُت لشيء يظهركنو كما يظهر ٢تم، كعند أرسطو فإف الوىم ىو 

األمر الذم ينشأ " ، ك ىو كما يقاؿ "أماـ الناظرين كما ٭تصل ُب سلوؾ فناف الذاكرة الذم يبحث عن صورة معينة 

فالوىم يسمى باألكٕب اٞتانب البدائي ا١تتوحش "..  كُب شرح مفصل للوىم 45 "(فانتازما  )بفضلو فينا ظهور ما يظهر 

كا٠تياؿ يسمى عآب الصور، كملكة التخيل تسمى ملكة التمثيل اليت تنتج اٞتديد كُب صلة بالوىم  ٯتكن التمييز بُت أربعة 

كجوه تتصل ْتقب تارٮتية ك سياقات ثقافية  ٥تتلفة أك٢تا يتصل ٔتشاركة اإلنساف ا١تمكنة ُب الفن، ثانيها يتوجو ٨تو فهم 

غَتية العوآب الثقافية كاإلنسانية العوآب اليت ال ٯتكن خلقها اٟتاكي إال بواسطة الوىم حىت يفهم، ثلثا يتعلق بالًتابط بُت 

البلكعي كالوىم، كيكوف الوىم ىنا قوة تشارؾ باإلضافة إٔب الوعي ُب تشكيل صورة العآب اإلنسانية صورتو اليت تصاغ ُب 

، 46."أحبلـ كأكىاـ كتيارات الشهوة كالقول اٟتية، رابعا كأخَتا يتصل بالرغبة كٖتقيق ا١ترغوب فيو بصورة تعارض الواقعات

، فهي تتابع ٣تموعة من اٟتوادث ا١تتخيلة اليت "خياؿ جامح " ، كاليت تًتجم إٔب fantacy:أما ُب ا١تصطلح اال٧تليزم 

 من ىذه 47"تعرب عادة عن ٕتارب سارة كيعترب ا٠تياؿ أحد ميكانيزمات الدفاع السيكولوجية الناجم عن اإلحباط 

ٔتعٌت الضمَت  (اٟتس ا١تشًتؾ  )التعاريف يتضح ارتباط ا١تفهـو بعدة ٗتصصات الفلسفة كعلم النفس كنشَت ىنا إٔب 

كمن ىنا نستخلص  (علم النفس االجتماعي  )اٞتمعي عند دكر كامي، كميكانيزمات الدفاع باإلضافة إٔب اٟتس ا١تشًتؾ 

أف الفنتازيا ترتبط ٔتجموعة بشرية سواء ُب الواقع أك ا٠تياؿ كإف كانت لدل فرد فهي مرتبطة باٞتماعة، ضركرة االجتماع 

                                                           
 . 352 :، ص2009 ، الدار المتوسطية للنشر أبو ظبي،1، ترجمة أبي يعرب المرزوقي،ط علم األناسة التاريخ والثقافة والفلسفة: كريستوف فولف44
 .353 :، ص نفس المرجع45
 .356 ،355:  ص ،نفس المرجع:  كريستوف فولف46
 .213 :، ص1999 ،دار الكتب للطباعة والنشر ، المملكة العربية السعودية، 1، طالشامل قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية انجليزي عربي:  الصالح مصلح 47
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ليست األثر األديب الذم يتحرر من : " كلو ُب ا٠تياؿ، كنأٌب إٔب التعريفات األدبية حىت يتضح قصدنا، عرفها ٣تدم كىبة

قيود ا١تنطق كالشكل كاإلخبار ْتقائق ُب سرده كإ٪تا يعتمد اعتمادا كليا على إطبلؽ سراح ا٠تياؿ يرتع كيف شاء بشرط 

إهنا عملية تشكيل ٗتيبلت ال ٘تلك كجودا : " ، كيورد سعيد علوش48"أف تكوف النتيجة فاتنة ٠تياؿ القراء أك النظارة 

: " ينوه الكاتب إٔب أف الفنتازيا ىي (أدب القرف العشرين )، كُب كتاب ا٠تياؿ العلمي 49"فعليا للواقع كيستحيل ٖتقيقها 

ا٠تياؿ اٞتامع الذم ال يتوقف عند حدكد، كُب أدب النوع فإف موضوعات الفنتازيا ال ٯتكن أف تتحقق ُب أم زمن 

، من خبلؿ ىذه التعاريف األدبية كمن منظورىا أف الفنتازيا 50"كمكاف فهي اخًتاؽ كاضح لكل حدكد األزمنة كاألماكن 

عبارة عن نص للركائيُت كالشعراء كالفنانُت عموما إال أف العنصر اليت تدكر حولو الفنتازيا ىو ا٠تياؿ كاحملاكاة ْتث ال 

تتجسد كاقعا إال من خبلؿ ىذين العنصرين مع الزماف كا١تكاف ا١تخًتؽ ٔتعٌت أهنا ليست الشخص أك األشخاص 

اٟتقيقيُت كال ا١تكاف كال الزماف إ٪تا ٤تاكاة ك٘تثيبل لكل ىذه العناصر دكف إ٫تاؿ ا٠تياؿ كالتاريخ ُب جانبو اٟتدثي 

 . كاألسطورم

إجرائيا مفهـو الفنتازيا انطبلقا من اجملتمع اٞتزائرم ارتبط ٔتمارسة الفركسية التقليدية اجملسدة لزماف مضى كمكاف ٦تثل ُب 

٦تثلُت ُب فرساف الفرؽ الفنتازية بعدما كانت ٦تارسة حربية  (ملعب ا٠تيل، كأشخاص مضوا، فرساف ا١تقاكمة الشعبية )

 . ٖتولت ُب فًتة ما إٔب ٦تارسة ترفيهية

يعرؼ تشارؿ بَتس الرمز على أنو أحد أنواع " الرمز " بنفس معٌت كلمة " إشارة "  تستخدـ كلمة : الرمز16-2

، فهناؾ رموز ثقافية 51" اإلشارة كلعل ذلك يفسر اىتماـ األنثركبولوجيُت بوصف تصنيفات كثَتة كمتعددة حوؿ الرمز 

كما تقسم الرموز إٔب ثنائية كثبلثية كرباعية، كىناؾ من الباحثُت من ٯتيز بُت الرمز .. كرموز اجتماعية كرموز اقتصادية

كاإلشارة، فالرمز ٭تل ٤تل الشيء ا١ترموز لو ك٬تعلو متاحا للحواس، كما ٯتكن أف تكوف شيئا طبيعيا لو كجود ٤تسوس 
                                                           

 .166 :، ص1974 ،  بيروت،مكتبة لبنان للنشر والتوزيع، 2،ط معجم مصطلحات األدب:مجديوىبة 48
 .180 :، ص1985 ، دار الكتاب اللبناني،1، طمعجم المصطلحات األدبية:   سعيد علوش 49
 .151 :،ص1993 ، الدار العربية للكتاب،1، طالخيال العلمي أدب القرن العشرين:  محمود قاسم 50
 .177: ،ص1997 ، مصر، منشأة المعارف اإلسكندرية، في مصر والمغربأنثروبولوجية دراسة ،االتصال الثقافي:  منال عبد المنعم جاد اهلل 51
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مثل الفنتازيا ُب  (شيئا متخيبل ليس لو كجود  )، كُب ىذه األخَتة 52" كٯتكن أف يكوف شيئا متخيبل ليس لو كجود فعلي 

مفهـو ا١تخياؿ الرمزم فالرمز يهيمن على معظم ا١تمارسات ا٠تاصة باألفراد كاٞتماعات، كمن حيث الوظيفية فتتعدد 

الوظائف الرمزية غَت أهنا تتميز بالتفاكت ُب األ٫تية كالقيمة كالدكر الذم تلعبو على مستول ا١تمارسات كمن بُت الوظائف 

الواسطة اليت يستطيع من خبل٢تا أفراد عديدكف أف يتفا٫توا " األساسية للرمز تتمثل ُب التواصل حيث يعرفها ىربرت ميد 

 .53"كيتواصلوا 

تصورات ٚتاعية تعكس تاريخ اٞتماعة أك ٕتارهبا خبلؿ الزمن كتعرب عن " : تعرؼ التمثبلت بأهنا : التمثالت 16-3

ا١تشاعر اٞتماعية كاألفكار اليت تزكد اٞتماعة بوحدهتا كصفتها الفريدة كبذلك تعترب عامبل ىاما تساىم ُب تضامن اجملتمع 

على أنو ليس ضركريا أف تقـو على اإلدراؾ ا١تباشر ...٘تثل عقلي ٣ترد ١توضوع من ا١توضوعات"... :،كما تعرؼ 54"

 55"...للموضوع، كإ٪تا ٯتكن أف تعتمد على ا١تصادر غَت ا١تباشرة حيث تتأثر با٠تياؿ

اسًتجاع كاستعراض األفكار كالصور كا١تواقف ،كإعادة تنظيمها "  يعرؼ ا١تخياؿ بشكل عاـ على أنو : المخيال 16-4

 .56"كتركيبها لتكوين ٪تاذج جديدة 

 يستخدـ علماء االنثركبولوجيا مصطلح الفلكلور لئلشارة إٔب الًتاث غَت ا١تكتوب :(الفلكلور)التراث الشعبي 16-5

الذم تعرب عنو القصص الشعبية كاألغاين كاٟتكم كاألمثاؿ الشعبية، كما يستخدـ ا١تصطلح أيضا لئلشارة إٔب العلم الذم 

القصص ا٠ترافية  )القصص الشعيب، كاألساطَت : كل أنواع التعبَت الشفهي كاٞتسمي مثل" ، أك ىو 57"يدرس ىذه ا١تواد 

األغاين الشعبية، كالرقص الشعيب، كا١تهرجانات، كاألمثاؿ كاألحاجي ك التعزمي، كغَتىا من الفعاليات األدبية الفنية اليت  (

                                                           
 .5 :، ص1991 ،1 علي المصري طرجمة الخيال الرمزي ل جلبير دوران ، ت: وللمزيد انظر،26:  ص، نفس المرجع52
 .345 :، ص1986 ، ، ديوان المطبوعات الجزائرية، ترجمة سليم حداد المعجم النقدي لعلم االجتماع: ريمون بودون و فرانسوا بوريكو53
 .69 :،ص1986 ، بيروت، مكتب لبناناالجتماعية، معجم مصطلحات العلوم : أحمد زكي بدوي54
 .236 :،ص1996 ، مصر، اإلسكندريةالجامعية، دار المعرفة االجتماع، قاموس علم :غيث محمد عاطف 55
 236 :، صنفس المرجع56
 .214  :، ص1991 ، الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب، 1اتو، ط مفاىيم علم االجتماع الثقافي ومصطلح:السويديمحمد 57
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كيذىب بعض العلماء إٔب أف الًتاث الشعيب يشمل .. يرثها الشعب كتنتقل فيو من جيل إٔب جيل باٟتفظ ال بالتدكين

إضافة إٔب ما تقدـ ذكره الطرائق اٟتضارية للمجتمع، كاألدكات كالصناعات كالفنوف، كا٠تزؼ كالزينة كاٟتفر على ا٠تشب 

كالرسم كما شابو ذلك، كيتكوف القسم األعظم من الًتاث الشعيب من بقايا حضارية أك رموز استطاعت أف ٖتتفظ 

 58."بقيمتها الوظيفية

دخل ..عيد ا٠تريف، (الفرس  )، مهرجاف لفظ فارسي أصلو مهركاف، كىو عندىم fastival: المهرجان16-6 

، كمن التعاريف 59"اللفظ إٔب العربية ُب العصر اإلسبلمي ليطلق على االحتفاؿ با١تناسبات ا١تختلفة اليت تقاـ ككل عاـ 

ٚتعية تتعلق ُب األغلب بفعاليات سحرية، أك دينية يشارؾ فيها أفراد اٞتماعة االجتماعية كافة كا١ترجع " األنثركبولوجية 

أف ا١تهرجانات نشأت من الوالئم العامة كاألضاحي اليت يقدمو ا١تضحوف، كتقاـ ا١تهرجانات ُب مواسم أك مواقيت ٤تددة، 

كيربز فيها الشعور اٞتمعي، كتقاـ ا١تهرجانات بُت الشعوب البدائية عند بدء فصل أك انتهائو أك لتخليد ذكرل حدث ىاـ 

 .60"أك لتقيم إبانو احتفاالت ىامة

فعاليات كأعماؿ تقليدية ٢تا ُب األغلب عبلقة بالدين ك السحر ٭تدد العرؼ "  تعرؼ الطقوس عل أهنا :الطقس16-7

 يرضي اآل٢تة اأسباهبا كأغراضها، كالطقوس دائما مشتقة من حياة الشعب الذم ٯتارسها، كيعتقد البدائيوف أف أداءه

كالقول فوؽ الطبيعية كا١تعبودات، كعدمو يسبب غضبهم ك٭تلب نقمتهم كيتجلى ُب الطقس فعاليات ٥تتلفة كالرقص، 

، فالطقوس صدرت من اإلنساف نظريا ُب بادئ األمر كىي تكوف من 61"كتقريب القرابُت ك٨تر األضاحي كترديد الًتاتيل 

ٓب يكن يتألف من األفعاؿ كحدىا لقد كانت تًتافق مع الكلمات " األفعاؿ كالكلمات كالتعاكيذ السحرية فالطقس 

، كمن التعاريف العامة 62"احملكية مع الًتاتيل ، كمع التعاكيذ اليت كانت فعاليتها السحرية جزءا جوىريا من الطقس 

                                                           
 .361 :، ص1981 ،  بغداد، جامعة الكويت،1، ط  انجليزي عربي،قاموس األنثروبولوجيا: مصطفى سليم شاكر 58
 .412 :، ص1996 ، بيروت،   مؤسسة الرسالة،1، طمعجم المصطلحات واأللقاب التاريخية:  مصطفى عبد الكريم الخطيب 59
  340  :،المرجع السابق، صقاموس األنثروبولوجيا:  مصطفى سليم شاكر 60
 341 :نفس المرجع، ص61
 .10، 9 :،ص2004 ،  سورية، الالذقية، دار الموارد للنشر والتوزيع،  صبحي حديديةبحث في األساطيرترجم، منعطف المخيلة البشرية:  صمويل ىنري ىوك 62
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ىي ٣تموعة حركات سلوكية متكررة يتفق عليها أبناء اجملتمع كتكوف : " للطقس عند علماء األنثركبولوجيا االجتماعية

، كقد قسمت 63"على أنواع كأشكاؿ ٥تتلفة تتناسب كالغاية اليت دفعت الفاعل االجتماعي أك اٞتماعي للقياـ هبا 

طقوس متصلة بأياـ كفصوؿ من السنة، كطقوس تراعى ُب مناسبات ٤تددة كا١تيبلد كالزكاج : الطقوس إٔب ثبلثة أقساـ

كل أنواع : " كاليت تعٍت (أساطَت الطقوس  )كالوفاة، كطقوس خاصة لدفع الضرر كاالحًتاس، كترتبط الطقوس باألساطَت 

االحتفاالت اليت تستدعي معتقدات تكوف خارج اإلطار التجرييب فالطقس ٯتثل أساسا من خبلؿ تكرار كاستدامة 

 . 64"القواعد اليت تثبتو إٔب تكريس دٯتومة اٟتدث االجتماعي أك األسطورم الذم أكجده 

ظاىرة اجتماعية كسياسية يتم خبل٢تا عرض كل القضايا من زكاج كطبلؽ "تعرؼ الوعدة على أهنا :الوعدة 16-8

شيوخ  )كمزارعة كبيع كشراء، كرد ا١تظآب كفض ا١تنازعات بُت األعراش كالقبائل من طرؼ أىل اٟتل كالعقد ككبار الشيوخ 

( التجار ا١تتنقلوف عرب األسواؽ ) ، كما أهنا ظاىرة اقتصادية كثقافية باعتبارىا مناسبة للبيع كالشراء (.. الزكايا، ا١تقدمُت 

حيث يقاـ سوؽ ٢تذا الغرض تعرض بو ٥تتلف ا١تنتوجات، كيستمع الناس ُب حلقات الغناء للشعر الشعيب، كما 

ُب مكاف ٤تدد يلتقي فيو  (بداية، هناية السنة الفبلحية  )، كىي موعد سنوم (الفنتازيا  )يشاىدكف عركض الفركسية 

، 65"الناس كىم عادة من األعراش كالقبائل اليت تنتمي إٔب الوٕب الصاّب يتربكوف بو أك ٭تيوف سنة اٞتد األكرب تكرٯتا لو 

تنتشر ىذه الظاىرة عرب أرجاء اٞتزائر كالسيما الغرب اٞتزائرم كالصحراء حىت أصبحت كل منطقة مرتبطة بضريح، كىناؾ 

 . بعض األعراش كالعائبلت تركز انتماءىا إٔب كٕب كتفتخر بذلك على كوهنا عائلة شريفة أك مرابطية

 :ترتبط الوعدة بعدة مفاىيم تدخل ُب مضموهنا نأٌب على ذكر تعاريفها كالتإب

                                                           
 .176: ، ص1986، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،لبنان، 2معجم علم االجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن، ط:  دينكن ميتشل63
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، باريس،  بيروت،  منشورات عويدات،1، ط وجيو البعنيرجمة، تالدين والطقوس والتغيرات االجتماعية:  نور الدين طوالبي64

 .34 :، ص1980
 .، بتصرف 06 :ص ، 2004 /2003 ، جامعة تلمسان، مذكرة ماجستير،األغنية الشعبية السياسية في الغرب الجزائري:  سنوسي صليحة 65
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مصدر زكل الشيء يزكيو زيا انزكل، ٨تاه فتنحى، كزاكية البيت ركنو، كاٞتمع زكايا : الزم:  زكم: الزوايا16-8-1

، كتعرؼ ُب العلـو االجتماعية مؤسسة دينية اعتمدىا مذىب الطائفة الصوفية لنشر ثقافة اإلسبلـ 66"كتزكل صار فيها 

الطرقي الذم يعتمد الًتبية الركحية عرفت انتشارا كاسعا ُب ا١تدف كاألرياؼ كالصحارم كاٞتباؿ ُب العهد العثماين ُب نفس 

كقد عرؼ العثمانيُت " الفًتة اليت لقيت اىتماـ ا١تلوؾ كاٟتكاـ من خبلؿ تقيم اإلعانات ا١تادية كإعفائها من الضرائب، 

، كقد تطورت 67"أيضا أهنم كانوا يكثركف من ا٢تدايا كالعطايا لرجاؿ الدين عامة كخصوصا ا١ترابط إرضاء ٢تم كتقربا منهم

الزكايا ُب شكل مؤسسات اجتماعية سياسية قائمة على العرؼ كالدين يتميز مؤسسوىا بالشرفاء نسبة إٔب الشرؼ 

ا١تنحدر من سبللة الرسوؿ  صلى اهلل عليو كسلم ا١تكتسبة من الزكايا أك درجة العلم كاٞتهاد ىذه القيم أعطتها االحًتاـ 

كالتقدير من عامة الناس كأصبحت تستقطب كل فئات اجملتمع دكف ٘تييز بُت الطبقات لتشكل إيديولوجية شعبية فيها 

تعتمد على ٦تارسة ٚتاعية منظمة ا٩ترطت فيها ٚتيع فئات اجملتمع " ، (التدين الشعيب  )التمثل كا١تمارسات اإلسبلمية  

، ككما يقوؿ أحد الباحثُت من حيث ىي ٦تارسة تستقطب اٞتماىَت الشعبية 68"كىيمن عليها الطابع التطبيقي للتصوؼ 

، أصل الزكايا 69"استطاع الفكر الطرقي التغلغل ُب أكساط اٞتماىَت الشعبية كتشبع بأفكارىم كمعتقداهتم كمثلهم " 

إيديولوجي معرُب تربوم ُب تنظيم مؤسساٌب يعتمد على ثنائية الشيخ كا١تريد كيعترب الشيخ مؤسس الزاكية كاألصل األكؿ 

، يسطر حياة مريده "ُب الطرؽ الصوفية فلكل طريقة صوفية شيخ الطريقة ىو ٔتثابة أستاذ كمريب للمريد كاألب الركحي 

 .70"تبعا لنسق من األفكار كا١تمارسات تزاكج تلك اليت يستعملها رب األسرة كسط ألسرتو كنسبو 

. أال إف أكلياء اهلل ال خوؼ عليهم كال ىم ٭تزنوف  }:" كرد لفظ كٕب كثَتا ُب القرآف كقولو تعأب: الولي16-8-2

اهلل كٕب .٢تم البشرل ُب اٟتياة الدنيا كاآلخرة ال تبديل لكلمات اهلل ذلك ىو الفوز العظيم .الذين آمنوا ككانوا يتقوف 
                                                           

 .364 ،363:، ص1994،  بيروت،دار صادر، 3، ط14، ج لسان العرب:منظور محمد بن مكرم بن 66
 .48 :،ص1998 ،  بيروت،  دار الغرب اإلسالمي،1، ط1تاريخ الجزائر الثقافي، ج :  أبو القاسم سعد اهلل 67
:  ، ص 2000 ، ماي 11المقدس والعنف في التجربة الصوفية ، إنسانيات ، مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ، وىران ، العدد :  محمد خالد 68

68. 
  جامعة ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، الوعدة بين الضوابط الدينية والممارسات الشعبية: أحمد بن أحمد69

 .31: ، ص 2001  نوفمبر 2 ، العدد،تلمسان
 .112 :،ص2003 ، المغرب، دار توبقال للنشر،3، ط عبد المجيد جحفةالشيخ والمريد،ترجمة:  عبد اهلل حمودي70
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، 71"{...الذين آمنوا ٮترجهم من الظلمات إٔب النور كالذين كفركا أكلياؤىم الطاغوت ٮترجوهنم من النور إٔب الظلمات 

، كالوٕب ُب اجملاؿ الديٍت 72"الوٕب اسم من أٝتاء اهلل اٟتسٌت كيعٍت النصر، كالوٕب أم القرب كالدنو كتؤب الشيء أم لزمو 

تعٍت الشخص التقي الصاّب كما تدؿ كلمة الوٕب على تلك الفئة من الشخصيات الدينية اليت ٖتضى بتكرمي خاص من 

من مشايخ الصوفية أك معلمي القرآف أك بعض الدعاة من الزىاد ا١تتنقلُت " الناس، كغالبا ما يكوف الوٕب ا١تقرب إٔب اهلل 

كالوٕب ُب الفكر الصوُب يراد بو الوالية كىي درجة عالية من العبادة، ٍب انتقل ىذا ا١تصطلح إٔب الفضاء 73"كما شابو ذلك 

كيطلق عليو اسم الوٕب بعد موتو فيشيد لو الضريح ليتخذه الناس مزارا، كلو عدة  (ضريح  )الشعيب فصار لصاحبو قرب 

الشخص  )رجاؿ الببلد الدراكيش، ا١ترابطُت، كالسادة، كعموما الوٕب ُب ا١تعتقد الشعيب فهو الوساطة بينو  (الوٕب  )أٝتاء 

، كما تعرؼ ىذه الوساطة بالشفاعة ..(العُت، السحر، الربط ) كاهلل، من حيث ىو حامي ا١تكاف، كشاُب ا١تريض  (

 .كىذه سواء ُب الزيارة أك عند دعاء اهلل (أم ّتاه سيدم فبلف)، كاٞتاه (أييشفع)

، 74"شق كسط القرب، كاللحد ُب اٞتانب كقيل الضريح ىو القرب كلو " يعرؼ الضريح على أنو :  الضريح16-8-3

يدؿ معٌت تعريف الضريح علة أنو القرب ألف األصل فيهما ىو الدفن، كقد أطلقت تسمية الضريح على بناء مشيد على 

، كيعرفو أحد 75"القبة ىي بناء شاىق على شكل ٥تركطي أك نصف كركم يقاـ على الضريح " القرب تعلوه قبة ك 

معلم قدسي تتوفر فيو معآب العظمة كا٢تيبة كالصبلح، لو حرمة خاصة عند ا١تسلمُت الطرقيُت، " الباحثُت على أنو 

 كأسسوا الطرؽ الصوفية، كا١تذاىب الدينية ٦تا اخصوصا تلك األضرحة اليت تضم رفات ا١تشايخ، كالعلماء الذين اشتهرك

                                                           
 .64 ،62،63:اآليةسورة يونس 71
 .402  :، ص1987 ، مصر، القاىرة، دار الكتاب للتوزيع،1، ط1 ج ، الدراسات العلمية للمعتقدات الشعبية:الجوىري محمد 72
 .39 :، ص1993 ، لبنان، بيروت، دار المنتخب العربي، ترجمة أبوبكر أحمد، اإلسالم من وجهة نظر علم االناسة: غليفورد غيرتز73
 .231 :،ص2005 ، لبنان،  مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع ، بيروت،8، طالقاموس المحيط ، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي:  مجد الدين الفيروز آبادي 74
 .44 :،ص1999 ، الرياض، مطبعة النرجس،1، ط دمعة على التوحيد،  مجلة البيان اإلسالمية: المنتدى اإلسالمي75
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، يكوف لوف األضرحة عادة باللوف 76"دفع ا١تريدين كاألتباع ا١توالُت إٔب االىتماـ باألبنية ا١تشيدة على قبورىم كاالعتناء هبا 

 .األخضر كاألبيض إضافة إٔب أعبلمها اليت تكوف خضراء ُب أكثرىا

 مصدر ىا الزكر، كيدؿ ىنا على ا١تيل كالرغبة إٔب طرؼ آخر كالعدكؿ عن غَته كالزكر ا١تيل، كيقاؿ : الزيارة16-8-4

، كىي القصد كالتوجو إٔب مكاف أك فضاء أك 77"ازكر عن كذا أم ماؿ عنو ، فالزائر ألنو إذا زارؾ فقد عدؿ عن غَتؾ 

٣تاؿ من أجل لقاء صديق، أك مريض، أك قريب من األىل كيكوف ُب الغالب بسبب مناسبات فرح أك حزف، كيعرفها 

تل على ا١تزارات : الزيارة ُب ا١تعٌت الشعيب العامي بنطق الزام مسكونة، كتدؿ على معنيُت فا١تعٌت األكؿ" أحد الباحثُت 

كاألماكن ا١تقدسة مثبل إٔب الكعبة أك زيارة قبور ا١توتى، كأضرحة األكلياء الصاٟتُت للتربؾ هبم كطلب الرعاية، كاستئناسا 

، من خبلؿ 78"تدؿ على ما يعطيو الزائر للمزكر من ماؿ أك لباس أك غَت ذلك على أساس صدقة : هبم، كا١تعٌت الثاين

نكوف قد أحطنا ٔتفهـو الوعدة، كما أف ٢تا عبلقة ٔتفاىيم أخرل كالزردة  (الزكايا، الوٕب الضريح، الزيارة  )ىذه ا١تفاىيم 

كىي احتفاؿ بسيط يتخذ الشخص ٔتناسبة ٧تاح ُب دراسة أك شراء منزؿ غَت أف اجملتمعُت ٢تذه ا١تناسبة يكونوف ٤تددين 

يطلق كذلك على الوعدة ُب بعض ا١تناطق غَت أف مفهـو الوعدة متفق عليو ُب كل " الطَْعْم " بعدد ك٣تا٢تا األسرة، 

ْعُرْكْؼ " ا١تناطق، 
َ
 .كىو لفظ مشابو للزردة" ا١ت

يقاؿ فارس بُت الفركسة بضم الفاء كفتحها الفراسة كالفركسية بضم "  من تعاريف الفركسية ما يلي : الفروسية16-9

الفاء  إذا حذؽ الرجل أمر ا٠تيل، كيقاؿ إف فبلنا لفارس بذلك األمر إذا كاف عا١تا بو، كالفراسة بكسر الفاء ىي النظر 

 الفراسة بكسر الفاء ىي 79"كالتثبت كالتأمل للشيء التبصر بو، كاٟتاذؽ بأمر ا٠تيل يسمى فارسا كاٞتمع فرساف كفوارس 

القدرة على ركوب اٞتواد كالتحكم ُب حركاتو كتعد من الرياضات التقليدية األصيلة " علم الفراسة قدٯتا، كالفركسية ىي 

كاحملببة كا١تمتعة للناس قدٯتا كحديثا، كتستخدـ الفركسية ُب ا١تناسبات كاالحتفاالت ا١تختلفة من أجل الًتفيو كا١تسابقة، 
                                                           

 .53:، ص 2014/2015 جامعة تلمسان، ، سعيدي محمدإشراف" ضريح سيدي يوسف نموذجا" زيارة األضرحة وأثرىا في المعتقدات الشعبية :  سراج جياللي 76
 .36 :،ص بيروت، دار الفكر، تحقيق عبد السالم محمد ىارون،3، جمعجم مقاييس اللغة: الحسن أحمد أبي 77
 .  بتصرف،48: مذكرة ماجستير ،سبق ذكرىا ص :  سراج جياللي 78
 .160، 159: ، مرجع سبق ذكره، صلسان العرب:  محمد بن مكرم بن منظور 79
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، الفركسية نوعاف 80"كمن فوائدىا اٞتمة تقوية اٞتسم كتنشيط الدكرة الدموية كإكساب الفارس الشجاعة كاإلقداـ

، كاٟتديثة ا١تتمثلة ُب سباقات ا٠تيل، سباقات التحمل كالقدرة قفز اٟتواجز، كالفركسية التقليدية (الفنتازيا  )التقليدية 

كالفركسية أربعة أنواع أحد٫تا ركوب ا٠تيل كالكر كالفر هبا كالثاين الرمي بالقوس كالثالث :" قدٯتا يعرفها ابن القيم اٞتوزية 

ُب  )، كالفنتازيا تشتمل على السيف 81"ا١تطاعنة بالرماح كالرابع ا١تداكرة بالسيوؼ فمن استكملها استكمل الفركسية 

 .كالبندقية اليت عموما تقـو مقاـ السيف كالرمي بالقوس كالرمح، مع الكر كالفر ُب ركوب ا٠تيل (بعض ا١تناطق 

 :  من ا١تفاىيم اليت ٢تا عبلقة مباشرة ٔتفهـو الفركسية نوجزىا كالتإب

ٚتاعة األفراس ال كاحد لو من لفظو كالقـو كالرىط كالنفر، كىي مؤنثة، أم ا٠تيل  : ا٠تيل: (ا٠تيل، اٟتصاف، الفرس  )

ٝتيت خيبل ألهنا موسومة بالعز فمن ركبو اعتز بنحلة اهلل لو، :" كٝتيت خيبل الختيا٢تا ُب ا١تشية يقوؿ القرطيب ُب تفسَته 

كىو الذكر من ا٠تيل، كاٞتمع أحصنة كحصن بضم اٟتاء، كٝتي بذلك ألنو ٤ترز : ، اٟتصاف"كٮتتاؿ بو على أعداء اهلل 

كاحد ا٠تيل كاٞتمع أفراس ك فركس، الذكر : لصاحبو ا٠تَت حصن لو كدفاعا عنو، كىو ٔتثابة اٟتصن لفارسو، الفرس

ىو اسم يقع غلى الذكر كاألنثى، كال يقاؿ لؤلنثى فرسة، كتصغَت الفرس فريس، " كاألنثى فيو سواء يقوؿ اٞتوىرم 

كلفظها مشتق من االفًتاس ألهنا تفرس األرض بسرعة مشيها كراكب الفرس يطلق عليو فارس ك٬تمع على فوارس كفرساف 

 "82. 

القبيلة   ) ىي عبارة عن ٣تموعة فرساف عددىم من ٜتسة إٔب ٜتسة عشر ٢تم انتماء اثٍت ":علفة الخيل " 16-10 

، كىي فرقة من فرؽ الفنتازيا ٢تا ٦تارسات خاصة هبا حسب ما توارثوه عن أسبلفهم، يقدموف استعراض (العرش، العائلة 

، كما أهنا ٦تثلة ُب جانب مؤسساٌب (الوعدة، ا١تهرجاف، األعراس  )لعب الباركد ُب العديد من االحتفاالت كا١تناسبات 

القـو " خاصة ُب الغرب اٞتزائرم، كما ٢تا تسمية أخرل كىي "العلفة " ضمن اٞتمعيات الثقافية كالرياضية، كيطلق لفظ 

                                                           
 .122، 121: ، ص2004 ، الرياض،مكتبة العبيكان، 1، طالخيل معقود في نواصيها الخير:  سند بن مطلق السبيعي 80
 .440 :، ص1996 ،السعودية،  دار األندلس للنشر والتوزيع،2، ط  تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان،الفروسية المحمدية:  ابن القيم الجوزية81
 .، بتصرف 13 :، المرجع السابق، صالخيل معقود في نواصيها الخير: سند بن مطلق السبيعي 82



60 
 

، كًب إضافة مصطلح الفنتازيا ( gaoum ) ُب اللغة الفرنسية، gحيث حرؼ القاؽ ينطق باٞتيم ا١تصرية أك حرؼ " 

 ".العلفة " ١تمارسة الفركسية التقليدية، كا١تسماة ٤تليا ب (العلمي  )ألنو االسم األكادٯتي 

 ٖتوؿ، كغَته، حولو كبدلو :أف تغَت الشيء عن حالو "  ُب اللغة، كرد ُب لساف العرب : التغير االجتماعي 16-11

حولو، كتغايرت األشياء اختلفت، كا١تغَت الذم : ، كغَت عليو األمر... اسم من التغَت:، كالغَت ...بأنو جعلو غَت ما كاف

، 83"يغَت بعَته أداتو ليخفف عنو كير٭تو، كغَت الدىر أحوالو، أحوالو ا١تتغَتة، كاالسم من قولك غَتت الشيء فتغَت 

يعٍت التغَت االجتماعي بعامة التبدالت " فالتغَت إذف ُب ا١تعجم العريب التحوؿ كالتبدؿ، كاالنتقاؿ من حالة إٔب أخرل، 

ا٢تامة ُب العبلئق  كالنظم، كالقيم كا١تعايَت، كالعادات االجتماعية الثابتة نسبيا، كاليت تكوف البناء االجتماعي نتيجة عوامل 

، كمعٌت ىذا القوؿ أف التغَت يشمل ٥تتلق النظم كالعادات 84"حضارية كاقتصادية  كسياسية تتفاعل بعضها مع بعض 

٭تدث  (التغَت الطبيعي  )التغَت غَت ا١تقصود " كا١تعتقدات إٔب غَت ذلك  كالتغَت نوعاف تغَت مقصود، كتغَت غَت مقصود 

تلقائيا أما التغَت ا١تقصود فهذا الذم ٨تاكؿ إ٬تاده ُب الظركؼ الراىنة، كٯتكن أف نطلق عليو التغَت االجتماعي للداللة 

، كٯتيل علم االجتماع اٟتديث من 85" على أنو عملية تغَت ٖتدث عن طريق التخطيط من أجل تغيَت الوضع الراىن 

خبلؿ صوره العلمية إٔب اإلقبلع عن الفكرة القائلة بوجود سبب مهيمن للتغَت االجتماعي، أم أنو يعًتؼ بتعدد ككثرة 

أ٪تاط التغَت، أ٪تاط داخلية، كأ٪تاط خارجية كأ٪تاط ٥تتلطة، كما أف مسارات التغَت ٯتكن أف تكوف أحادية ا٠تط، أك 

، فالتغَت ينتج عن أسباب 86"دائرية، تكرارية، كٯتكن توقع حدكث بعضها كما يصعب توقع حدكث البعض اآلخر منها 

عديدة فهو كلي اٟتدكث كداخلي، ضركرم لبلستقرار، ليس أحادم ا٠تط كاالٕتاه، ٔتعٌت التغَت على أ٪تاط عديدة كىو 

ضركرم لبلستقرار ألنو من دكف الغَت ال يتحقق االستقرار ألف كل منها ٘تاما كعبلقة الكرة باألرض اليت يتحرؾ عليها جزء 

 .من اآلخر
                                                           

 .41، 40 :، ص1994 ، لبنان، بيروت، دار صادر،3، ط5ج ،لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور 83
 .394 : ص، سبق ذكره، مرجعقاموس االنثروبولوجيا:  شاكر مصطفى سليم 84
 .11، 10  :، ص1988 ،المنصورية،  دار الوفاء للطباعة والنشر،2اإلسالمية، ط دراسة تحليلية من منظور التربية االجتماعي، التغير :مطر سبق اإلسالم علي 85
 .74 :،ص1984 ،  بيروت،  دار الحداثة للنشر والتوزيع،1، طالمفاىيم األساسية في علم االجتماع:خليل خليل أحمد 86
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، ك لوغوس تعٍت (األسطورة  )ميثوس كتعٍت ما يتناَب كالعقل:  كلمة ميثولوجيا مركبة من مقطعُت:  تعريف الميثولوجيا-1

العلم، ك ا١تيثولوجيا تعٍت بدراسة كتفسَت األساطَت، كما تدؿ لفظة ميثولوجيا على ٣تموعة إالأساطَت ا٠تاصة بشعب ما مثل 

، فا١تيثولوجيا مصطلح يطلق عادة على أساطَت شعب ما  أك 1"ا١تثولوجيا اليونانية، ا١تثولوجيا ا١تصرية، ا١تثولوجيا اإلغريقية 

 2"أفعاؿ اآل٢تة، أك مغامرة األسبلؼ البطولية " على دراسة األساطَت، فمثبل األساطَت عند اليوناف ىي األساطَت اليت تركم 

إف األساطَت عند اليوناف ىي تلك اليت تتحدث عما قامت بو اآل٢تة ُب الزمن األكؿ، أم أف شخصياهتا ىي اآل٢تة كاألبطاؿ  

كىذه األساطَت تتموقع ُب البلكاقعي كال ٯتكن التساؤؿ إف كانت صادقة أـ ال، فاألسطورة حكاية تركم عن األزمنة اليت 

كانت قبل بدء البدايات كلها، كعن األحداث اليت مضى عن حدكثها زمن غَت معركؼ، كعن اآل٢تة كاألبطاؿ كظهور 

، أم أف األساطَت ىي تلك اليت ٖتكي مىت كقع ُب "السماء كاألرض، كالبشر كالوحوش، كالنباتات كالطيور، كاٟتياة كا١توت 

الزماف األكؿ كلكنها ال تركم أصل العآب كاٟتيواف كالنبات كاإلنساف فحسب، كإ٪تا تركم أيضا ٚتيع األحداث البدائية، كىذا 

قبل خلق العآب  أك : تتعلق دائما بأحداث مضت " يعٍت أف األساطَت ٗتربنا عن كل ماكقع ُب الزمن البدائي فاألساطَت إذف 

 ثإباف العصور األكٔب، كُب كل حاؿ منذ زمن طويل لكن القيمة اٟتيوانية اليت تعزل لؤلسطورة إ٪تا نشأ عن أف ىذه األحدا

اليت يفًتض هبا أف تكوف قد حدثت ُب ٟتظة معينة عن الزماف يتشكل ُب الوقت نفسو لبنية دائمة، كىذه البنية تتعلق 

، أم أف أحداث األساطَت غَت متوقفة على زمن كاحد بل ىي مرتبطة ّتميع 3"با١تاضي كباٟتاضر كبا١تستقبل ُب آف معا 

األزمنة فمثبل من أسطورة تكوف األرض أهنا كانت ٖتمل على قرين ثور ُب ا٢تند أساطَت النهاية مثل أسطورة هناية العآب سواء 

 . ُب الفكر العريب أك األكركيب

األسطورة ىي حكاية الو أكبطل خارؽ، ٖتاكؿ أف تفسر ٔتنطق اإلنساف األكؿ كٓتيالو ظواىر اٟتياة ُب عآب متوحش يثَت 

غالبا ماتكوف كائنات "  فشخصيات األساطَت آ٢تة أك أبطاؿ خارقُت كىي 4"دائما السؤاؿ منت أجل ا١تعرفة كيقًتح اٞتواب

                                                           
.26:،ص1994  ، بيروت، دار الفكر، ميثولوجيا أساطير الشعوب القديمة: حسن نعمة 1 

.15: ، ص2006  لبنان،، المؤسسة الحديثة للكتاب،1، ط  أساطير ورموز الفكر اإلنساني، نقد الفكر األسطوري: أحمد ديب شعبو 2 
.229:، ص1995 ،بيروت، مركز اإلنماء القومي،1، ترجمة حسن قبسي، ط2االنثروبولوجيا البنيوية ج:  ت، حسن قبسي : كلود ليفي ستروس 3 

.59: ، ص2،1979  ط،  بيروت، دار العودة،2مقارنة، ط األساطير دراسة حضارية :زكي أحمد كمال  4 
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، كا٠تيل قد ٘تثلت ُب أغلب أساطَت الشعوب من 1"غيبية أك آباء أكلُت أك حيوانات طوطمية تفعل فعلها ُب الزمن األكٕب 

عدة جوانب من نشأهتا كمن حيث تقديسها، كما ٘تثلت ُب أشكاؿ بشرية من خبلؿ بعض الصفات كمساعدة اآل٢تة كما 

 .اعتربت رموزا لعدة حضارات، كبالتإب فا١تيثولوجيا ٖتيط با٠تيل ُب عدة جوانب نتناك٢تا ُب فصلنا ىذا

حاكؿ اإلنساف منذ ظهوره على سطح األرض أف ٬تد تفسَتا ١تا يدكر حولو ُب الطبيعة، كأف ٮتضع : الخيل والسحر 1-1

ما حولو إلدراكو اٟتسي العقلي، كحُت عجز عن التفسَت كاالنتصار على الطبيعة ابتكر آ٢تتو كنسب قول الطبيعة إليها  فقدـ 

إليها القرابُت كا٢تدايا ليفوز برضاىا كيتجنب سخطها، كقبل أف يظهر الدين كا١تعتقد دخل كهوؼ السحر كاستأنس ٓتفافيش 

الليل كآمن بتكنولوجيا السحر الذم ٯتثل إحدل مراحل األزمنة السابقة ُب الفكر اإلنساين، بل إف السبلالت كاٞتناس 

 .البشرية ٚتيعها مرت بتلك ا١ترحلة، أك ال تزاؿ ٘تر هبا ُب تقدمها ٨تو الدين ٍب العلم

كمنذ اإلنساف األكؿ أظهر الفن البدائي تلك الرسومات كاللوحات اليت تعطي انطباعا عاما عن تلك ا١تمارسات السحرية اليت 

استخدمها إنساف الباليوليث إلخضاع الطبيعة، ككاف السحر التشاكلي كسيلة لصيد أك امتبلؾ ما ليس ُب مقدكره صيده 

كامتبلكو كاالقًتاب منو فاستدعى أفكاره عن طريق التشابو اعتقادا منو أف األشياء ا١تتشاهبة متطابقة ٘تاما، كأف اإلنساف 

يستطيع أف يلحق األذل كالدمار كا١توت باآلخر حُت يلحق الدمار بصورتو فما يلحق الصورة من شر يلحق صاحبها، كمن 

" أ٧تلُت  (سيور  )أ٧تل " ىنا استخدـ اإلنساف األكؿ ىذه ا١تمارسات كآمن كاعتقد هبا اعتقادا ٘تاما لذا كجد ُب كهف 

بفرنسا لوحة " السكو " ، كما كجد ُب كهف 2"حصاف مطاردا نقشت ُب جسده النباؿ كىي ترمز إٔب ا١تصيدة أك الفخ 

، كاٞتركح ىي أكرب دليل على التعاكيذ السحرية، فيكوف "تعود إٔب العهد الباليوليثي كاف قد رسم عليها خيوؿ مصابة بالنباؿ

 (اٟتصاف )، ْتيث االعتقاد ُب رسم اٟتيواف3"رجاؿ العصر اٟتجرم القدمي قد جرحوا صورة اٟتيوانات ليؤمنوا ٧تاح صيدىم 

 .كىو ٣تركح ٬تعلو ٖتت سيطرهتم انطبلقا من السحر التشاكلي القائم على التشبيو

                                                           
.294:، ص1997، بيروت،  المركز الثقافي العربي،1، ترجمة حسن قبسي، ط مدخل االثنولوجيا: جاك لومبار 1 

. 12:، ص2007،  األردن ،دار جرير،1،ط دراسة في ضوء الميثولوجيا والنقد الحديث، الخيل في التراث الجاىلي: حمود الدغيشي 2 
.97:،ص2006  ، بيروت،مؤسسة مجد، 4، ترجمة سعاد حرب، ط أديان مم قبل التاريخ: أندريو لوروا غوران 3 
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قامت ا٠تيل ُب حياة كثَت من شعوب اٟتضارات القدٯتة بدكر بارز كنظرت تلك الشعوب :  الخيل تقديس وتضحية1-2

إليها بعُت اإلجبلؿ كاإلكبار، كاعتقدكىا كائنات مقدسة ٕتلب ا٠تَت كتدفع الشر، كما أف بعضهم كانوا يقدموف قرابُت 

 : لًتضى ركح آ٢تتهم، كقد اختلفت مظاىر التقديس عند الشعوب باختبلؼ الثقافات كالبيئات كىذه ٚتلة من ا١تظاىر

 كىي إحدل ا١تدف االسبانية اليت شهدت اٟتضارة الفينيقية، كقد بٌت القادسيوف نوعا من السفن الصغَتة زينت ":قادس"

 .مقدمتها كمؤخرهتا برأسي حصاف تعود إٔب القرف التاسع قبل ا١تيبلد

 يدفنوف خيو٢تم ُب مدافن خاصة، أك يدفنوىا مع أصحاهبا تنويها باعتزازىم هبا  اكىم العماليق حيث كانو: "الهكسوس " 

مدافن عمودية  (تل العجوؿ  )أر٭تا ُب أحد القبور على ىيكلُت يرجعاف إٔب عهد ا٢تكسوس، كما كجد ُب "كعثر ُب 

عثر على ىياكل خيوؿ دفنت ُب  (بوىن  )كمدافن مستطيلة ٖتوم ىياكل عظمية صغَتة كعربات مع خيو٢تا، كُب منطقة 

 .1"مستويات قدٯتة ألطبلؿ أحد اٟتصوف ا١تصرية ىناؾ ، كقد حدد تاريخ ىذا ا١تستول بأياـ الدكلة الوسطى للهكسوس 

كاف ملوؾ النوبة يعظموف ا٠تيل، كيبنوف ٢تا ا١تقابر ّتانب أىراماهتم، كمن ذلك أف أحد ا١تلوؾ أكقف أمَتا ": السودان "

مصريا ٖتدل ٦تلكة النوبة خارج أسوار مدينتو، فلما ىلكت ا١تدينة جوعا كاستسلمت، ذىب ا١تلك إٔب إسطبل ا٠تيوؿ كرآىا 

ْتياٌب، كّتب الشمس ٕب كبرجعة الشباب إٔب أنفي باٟتياة اإل٢تية، إف ٕتويع خيوٕب ألشق على نفسي : " ٘توت جوعا فقاؿ

 .2"من ٚتيع أعمالك الشريرة 

كىو اسم بوذا ا١تنتظر ُب الياباف يساعد ا١توتى ك٭تمي النساء " بوسانو - جيزك"  يظهر ُب األساطَت اليابانية اسم ":اليابان " 

 .كاألطفاؿ، كىو ا١تخلص ُب بوذية الصُت، تظهره اآلثار الفنية على ىيئة الو حرب ٦تتطيا صهوة حصاف

كمرة كثر خطاب ابنة "كاف على قاسم اليمُت ُب الطقوس اإلغريقية أف يقف على جسد الفرس الضحية، ": اإلغريق" 

أحدىم ك جعلوا يقسموف اليمُت على ٛتايتها كٛتاية من ٗتتاره، كلكي ٮتلع القسم نوعا من الرىبة ضحى بفرس كقطعو إٔب 
                                                           

.32: ، ص2013، دار المؤلفات للنشر، مسيلة، الجزائر،1، ط2،ج  تاريخ الرياضة عند العرب والمسلمين،الموسوعة الميسرة:  محمد بويلف  1 
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، كمن ىذا أف 1"أجزاء كطلب من ٚتيع ا٠تطاب أف يقسموا على أجزاء الفرس، فذبح اٟتيواف يرمز إٔب ذبح اٟتانث باليمُت 

، كمن مظاىر (األبطاؿ )تقديس ا٠تيل لدل بعض الشعوب اليت من مظاىرىا الدفن ُب مقابر خاصة أك قرب ا١توتى 

 .   التضحية با٠تيل تقريبها إٔب اآل٢تة أك اسًتضاء األركاح ا٠تفية، أك اٗتاذىا للقسم أك ٦تارسة لطقس سحرم أك غَتىا

 ارتبطت ا٠تيل باإلنساف بأشكاؿ ٥تتلفة، ْتيث ٕتسد ىذا االرتباط بدرجة أسطورية، كقد دلت :الخيل البشرية 1-3 

بعض األشكاؿ ُب الفن البدائي على كجود أنواع من ا١تخلوقات اليت أخذت صفة اإلنساف فقد ظهر رجاؿ ٢تم حوافر خيل  

" السناتور " كبعضهم على شكل إنساف ُب مقدمتو كعلى شكل حصاف ُب مؤخرتو، كقد ابتكر اليونانيوف حيوانا خياليا كىو 

الذم يتكوف من جزء بشرم ُب ا١تقدمة، كجزء حصاف ُب ا١تؤخرة ، ْتيث اٞتزء العلوم جسم إنساف من الرأس إٔب ا٠تصر، 

كاٞتزء السفلي مكوف من حصاف دكف رأس كما بقي منو عبارة عن األرجل األربعة، كىذا السناتور يرمز إٔب تعلق اإلنساف 

أف السانتور ىو الذم " باٟتصاف حىت ٮتيل للناظر أهنا ٥تلوؽ كاحد ، كما يرمز إٔب قوة اٟتصاف ،كتقوؿ األسطورة اإلغريقية 

، كمن 2"الطب فنشأ بارعا فيو إٔب درجة أنو كاف قدرا على إحياء ا١توتى  (إلو الطب عند اليوناف كالركماف  )علم اسكليبوس 

األساطَت الركمانية حصاف تركادا غَت أف ىذا اٟتصاف من خشب لو عجبلت يدفع من قبل اٞتنود احملاربُت، كما أنو ٭توم 

 .جنودا ٤تاربُت بداخلو

أظهرت بعض الشعوب كاٟتضارات ىذه الصورة للخيل كشكلت جزءا من أساطَتىا كمعتقداهتا : الخيل المجنحة1-4

كما يوجد حصاف بيغاس لو قرف ٣تنحا كغَت ٣تنح، كيذكر ُب األساطَت  (بيغاس  )كبالتإب ترسم صورة خيالية ٢تذا اٟتيواف 

من  )قد ٘تكن من تركيض بيغاس اٟتصاف اجملنح الذم كلد من دـ ميدكزا  (بطل أسطورم يوناين  )أف بيلَتكفوف " اليونانية 

                                                           
.، بتصرف29:، ص نفس المرجع: حمود الدغيشي 1 
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، كىناؾ أسطورة افريقية 1"كامتطاه بيلَتكفوف ليساعده ُب القياـ بأعمالو البطولية  (مسخ ا١تيثولوجيا اليونانية ٢تا شعر ثعابُت 

 من أبرز أساطَت الزنوج ُب تصوير اٟتياة اليت كانوا يعيشوهنا، كىي أسطورة الفرس العجوز الذم استطاع أف ينقذ األمَتة 

كيطَت هبا ٤تلقا ُب " صوما " من ملك الثعابُت، كما استطاع ىذا الفرس األسطورم أف ينقذ األمَتة من الشريرة " فتيما " 

ُب " ربيع األبرار"ما ركاه الز٥تشرم ُب " السماء، أما فيما ٮتص ا١تسلمُت من حيث ا١تيثولوجيا، جاء ُب تصورات ا١تسلمُت 

قدـ الرسوؿ  صلى اهلل عليو كسلم من غزكة تبوؾ كُب سهوٌب سًت، فهبت ريح : " حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت 

ما ىذا أرل : بناٌب، كرأل بينهن فرسا لو جناحاف، فقاؿ: ما ىذا ؟ قلت: فكشفت ناحية السًت عن بنات ٕب فقاؿ

أما ٝتعت أف لسليماف : فرس لو جناحاف؟ قلت: كما ىذا الذم عليو ؟ قلت جناحاف، قاؿ: فرس، قاؿ: كسطهن؟ قلت

أم دمى ألعاب خاصة بالصغار، كُب " بنات ٕب " ، كا١تقصود بكلمة "خيبل ٢تا أجنحة ؟ فضحك حىت بدت نواجذه 

، كعند الطرباين ك البزار أنو ركم عن النيب (الدابة اليت أعرج عليها النيب عليو السبلـ  )حديث اإلسراء كا١تعراج يظهر الرباؽ 

إف ُب اٞتنة لشجرة ٮترج من أعبلىا حلل كمن أسفلها خيل من ذىب مسرجة ملجمة من در : " صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 .2"كياقوت ال تركث كال تبوؿ، ٢تا أجنحة خطوىا مد البصر، فَتكبها أىل اٞتنة فتطَت هبم حيث شاءكا

 :الخيل في الحضارات القديمة - 2

 لقد أثار اكتشاؼ الفن الباليوليثي ألكؿ مرة ُب غرب أكركبا على صعيد البحث العلمي جدال طويبل بُت :العصر البدائي

العلماء ُب أكؿ ظهوره ١تا تضمن من رسومات، ك نقوش ، كفرضت تلك الرسومات على العلماء إعادة تقييم تاريخ العصور 

الفنية، كا٠تيل أىم ىذه ا١تكتشفات الفنية األثرية، كقد أرخت رسومها كنقوشها ا١تكتشفة كياهنا اٟتقيقي، كليس ذلك 

فحسب بل إف ىذه الرسـو كالنقوش الكثَتة ا١تكتشفة ُب كهوؼ أكركبا توحي بأفكار عميقة ما تزاؿ أرضا خصبة ٭تاكم 

عليها الكثَت من الباحثُت دراساهتم، كاستنتاجاهتم عن اإلنساف البدائي ُب تلك العصور، كما تتناكؿ دالالت ٗتص بأ٪تاط 

                                                           
.، بتصرف38، 37: المرجع السابق،ص: حمود الدغيشي 1 
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اكتشاؼ ٘تثاؿ صغَت ٟتصاف ُب ركسيا، " ا١تعيشة البدائية، كا١تمارسات الطقوسية كالدينية كالسحرية، كمن ىذه الرسومات 

كجدت لوحة أظهرت قطيعا " كاب ببلنك "كجدت صورة لتيس عمبلؽ إٔب جانب حصاف قـز كُب " لياسكو" كُب كهف 

كجدت صورة حصاف منحوتة على صوٞتاف " بيج "من ا٠تيوؿ، كما زج ثور بأبعاد صغَتة جدا بُت قوائم حصاف، كُب كهف 

، كيرل بعض العلماء أف ىذه 1"لوحة ٘تثل صراع الثَتاف ٤تفورة على ضلع حصاف " بيكارنا"الزعيم، ككجد ُب كهف 

الكهوؼ كانت معابد أك كنائس، استخدـ اإلنساف البدائي فيها إشاراتو ا١تقدسة من العآب اٟتيواين، ال ليعبدىا بذاهتا بل 

ليستحضر من خبل٢تا قوة العآب ا١توازم، كليقيم ُب ىذه ا١تعابد نقاط تواصل مع اجملاؿ اآلخر من خبلؿ ىيئات حيوانية، كمن 

 :ىذه اٟتضارات القدٯتة ما نوجزه عنها ُب نقاط كالتإب

 كىي أكؿ مدينة استخدمت سبلح الفرساف كالعربات اليت ٕترىا ا٠تيل، كاستخدـ اآلشوريوف ىذا اٟتيواف ُب ":آشور" 

 مغرمُت بصفة خاصة باٞتياد السريعة، كقد عرؼ اآلشوريوف صناعة السراجة كالسكافة احركهبم، كُب ا١تواكب ا١تلكية، ككانو

كقد أظهرت رسوماهتم " ..كرفعوا ىاتُت ا١تهنتُت إٔب درجة الفن، كظهر ذلك ُب ٕتهيز اٞتياد مقركنة إٔب عربات ا١تلوؾ، 

مشاىد معركة با٠تيوؿ لفرض التأثَت على ا١تشاىدين بعظمة الفاتح كعدـ جدكل ا١تقاكمة كقد احتول ىذا اٞتيش على كل 

العناصر األساسية لفيالق جيش عصرم من خيالة كمشاة كمهندسُت كعربات مدرعة، كما كانت ا٠تيوؿ تؤلف أيضا جزءا 

 .2"من اٞتزية اليت يدفعها أفراد الشعب ا١تغلوب 

 . عربات ٕترىا أربعة خيوؿ شاركت ُب بناء مدينة بابلا كجدت ا٠تيل عند البابليُت كاستخدمو":بابل "

 يرجع ٧تاحهم العسكرم إٔب استخداـ اٟتصاف كا١تركبة كسبلح، فقد استخدـ اٟتيثيوف احملدثوف العربات ":الحيثيون " 

تظهر بعض اآلثار اثنُت من احملاربُت اٟتيثيُت يصوباف " بسوريا،  (قادش  )اٟتربية ُب معاركهم، كظهر ىذا خاصة ُب موقعة 
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سهميهما ضد جيش رمسيس الثاين من فوؽ العربة كبعد ىزٯتة ىذا األخَت ىرب إٔب مصر ٦تتطيا حصانو كقد رٝتت لو صورة 

 .1"كىو راكب العربة 

كاف ،كىم فرع من الشعوب ا٢تندكأكركبية سكنت قبائلهم قدٯتا أ٧تاد آسيا الوسطى ٍب انتشرت ُب ا٢تند كأكركبا": اآلريون"

للخيل اليت ٕتر العربات دكر بارز ُب غزك اآلريُت للهند اليت ٯتتلك سكاهنا األصليوف العجبلت اٞتامدة اليت ٕترىا الثَتاف 

 .كذلك ُب األلف الثانية قبل ا١تيبلد

 كىم عشائر حربية تتألف من خليط من ا١تغوؿ كاألكربيُت، ككانوا يقيموف على ضفاؼ البحر األسود ككانوا ":السكوذيون " 

كما كانت نساؤىم يركنب ا٠تيل كيصدف كيرمُت باٟتراب كىن على ظهور  (من دكف سرج)يركبوف ا٠تيوؿ الربية كىي عارية 

ا٠تيل، ك٭تاربن، سكنت ىذه الشعوب ُب عربات، كتقضي معظم كقتها على ظهور ا٠تيل، كٓب يكن اٟتصاف حيوانا للحمل 

كال حليفا ُب اٟترب فقط، كإ٪تا كاف قطب حياهتم االقتصادية ٚتيعا ككانت األفراس ٘تدىم باللنب كيقدموف من أنواعو غداءا 

 .2"لزعمائهم 

ـ، أطلق قدماء ا١تصريُت . ؽ1730 عرؼ ا١تصريوف ا٠تيل ُب فًتة متأخرة على يد ا٢تكسوس الذين غزكىا سنة ":مصر " 

، كقد دخل اٟتصاف فن الصور الدينية مع الربات احملاربات البلٌب "مركبوت " كعلى العربة اسم " سوسيم"على اٟتصاف اسم 

إال أف ركوب ا٠تيل ترؾ للكشافُت كحاملي الرسائل، ككاف ا١تلوؾ - ربة الفرساف - جئن إٔب مصر من كنعاف السيما عشتار 

كالنببلء يركبوف عربة خفيفة ذات عجلتُت ٬ترىا حصاناف، كما ساد اعتقاد ُب أف عربة فرعوف يسكنها إلو ُب كل جزء من 

 .3.."أجزائها
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 لوحظ أف ملوؾ النوبة الذين حكموا السوداف، اختلف تقدير ا٠تيل عندىم عن ا١تصريُت فقد أكلعوا با٠تيل إٔب ":السودان " 

 .1"درجة أهنم بنو ٢تا مقابر ّتانب أىراماهتم

 من خبلؿ الكشف عن إسطببلت سليماف عليو السبلـ كجد أهنا تتسع ألربعمائة كٜتسُت حصاف حصل ":فلسطين " 

 .(منطقة ُب تركيا عرفت قدٯتا بأرمينيا الصغرل)ةعلى بعضها من مصر ككيلي كي

ُب ظل اإلمرباطورية ا١تقدكنية عبارة عن خزينة حربية  (مدينة أثرية ُب سوريا تقع مشاؿ غرب ٛتاة)كانت أفامية ": سورية " 

 .2"كإسطبل تابع للدكلة يضم ثبلثُت ألف فرس كثبلٙتائة حصاف 

ـ مرسومة على ا١تباين األثرية ا١تصرية، ككانت سفنهم ترسل إٔب مصر . ؽ1400 حوإب ةظهرت السفن الفينيقي": فينيقيا" 

 3".الرقيق كا٠تيوؿ 

 ُب اٞتزائر تضم رسومات الفًتات ا١تتأخرة من العصر اٟتجرم اٟتديث ٟتضارة الطاسيلي صورا ٟتصاف ٬تر ":نوميديا " 

 .4"عربة

أكؿ من سخر كركب ا٠تيل من :  كاف موكب خسرك بركيز ثبلٙتائة حصاف ذكات ٞتم مرصعة باٞتواىر، يقاؿ":بالد الفرس" 

 5". ملوؾ الفرس طهمورث، كأكؿ من اٗتذ السركج من ملوؾ الفرس أفريدكف بن أسفناف

 أظهرت الرسومات كالنقوش الصخرية أشكاال حيوانية كثَتة كانت ا٠تيل من أ٫تها، كقد كجدت رسـو ُب ":بالد العرب " 

مناطق متفرقة من اٞتزيرة العربية تعود إٔب فًتات متعددة، كتظهر ىذه الرسـو بعض ا٠تيوؿ منفردة كبعض ا١تشاىد القتالية  
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كمناظر الصيد، كقد عثر على رسـو صخرية تشَت إٔب معركة تدكر بُت أشخاص على ظهور ا٠تيل كظهور اٞتماؿ تعود إٔب 

 كُب منطقة اٞتوؼ 1،( البًتاء عاصمة ٢تم اـ اٗتذك. ؽ4 فلسطُت ُب القرف ااألنباط قبائل بدكية استوطنو )اٟتضارة النبطية 

عثر على أشكاؿ بشرية ٘تتطي ا٠تيوؿ ُب حالة قتاؿ أك ٘تارس الصيد تعود إٔب العصر اٟتديث ا١تتأخر كما تظهر النقوش 

رسوما ٗتطيطية للماشية كا٠تيوؿ، كترسم ا٠تيوؿ عادة ٔتنظورات غَت مطابق للواقع تعود إٔب الفًتة " ياطب" الثمودية ُب جبل 

كىو عبارة عن رسـو للخيل " الظبأة " األكٔب من العهد الثمودم، من ا١تواقع ا٢تامة ُب فًتة ما قبل اإلسبلـ ما كجد ُب 

عثر على منظر ١تعركة بُت شخصُت أحد٫تا ٭تمل " الغربة " ، كُب مكة موقع "اإل٢تة العزل " كاٞتماؿ كا١ترأة ذات القناع 

مناظر معارؾ بالرماح مع رسـو خيوؿ كٚتاؿ كصيد نعاـ، تعود " قبلتة" ك" دنن" قوسا كاآلخر على حصاف ، كقد كجد ُب 

" ، كيأٌب اٟتصاف بعد اإلنساف من حيث األ٫تية ُب "٧تراف " للعصر الربكنزم كاٟتديدم، ككذلك منظر معركة على ا٠تيوؿ ُب 

 2".كا١تواقع الشمالية الشرقية من شبو اٞتزيرة العربية " جبة 

 رمز للحصاف ُب بعض اٟتضارات القدٯتة إٔب اٞتنس كا٠تصب، كمن ذلك أف عشتار : الخيل رمز للجنس الخصب2-1

اليت كانت ٘تثل ُب ا١تعتقدات البابلية اٟتب اإلباحي، كٯتثل اٟتصاف أحد رموزىا ا١تهمة ١تا يعنيو من  (آ٢تة اٟتب كا٠تصب )

صورة اٟتصاف على لساف عشتار حُت ٗتاطب جلجامش كتطلب منو الزكاج " جلجامش"القوة كالطيش، كتظهر ُب ملحمة 

سأعدلك عربة من  البلزكرد كالذىب، عجبلهتا من الذىب كقركهنا من الربكنز، ٕترىا خيوؿ أخدرية عالية كمتوثبة لكي : "هبا

، رد جلجامش عندما يرفض عرضها كيسوغ رفضو بسرد أخبار ا١تصَت احملزف الذم أصاب عشاقها 3"تدخل هبا إٔب قصرنا 

خصصت لو السوط ذا الرؤكس البلذعة كالسيور، كحكمت عليو أف يعدك :" كاٟتصاف ا١تشغوؼ با١تعارؾ الذم أحبتو

، كيظن بعض عرب فلسطُت ُب القرف ا١تاضي أف الفرس مصدر القوة كا٠تصب، كٯتكن أف تنتقل ىذه القوة ُب 4.. "باستمرار

النساء فلذا كاف من عادة النساء عند بعضهن أف يشربن ٦تا تبقى من ماء شربت منو فرس أصيلة ْتيث إذا شربن ىذا ا١تاء 

                                                           
 .19 :، صنفس المرجع:  حمود الدغيشي 1
 .20 :نفس المرجع، ص2

.42:،ص1995ملحمة جلجامش ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، :  طو باقر  3 
.44:المرجع السابق،ص: طو باقر 4 
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فإنو ٮتتلط بدمائهن كٯتتزج كما ٯتتزج ماء الرجل كبالتإب سيحملن هبذه الكيفية أكالدا أقول ُب عودىم من مهر الفرس نفسها 

، كما يتخذ اٟتصاف رمزا للقوة ُب اآلالت ا١تيكانيكية كالسيارات كغَتىا كالذم جعل الوحدة لقياس قوة احملرؾ جيمس 1"

 .(حصاف ٓتارم  )كات 

 ىناؾ بعض الدالئل اليت تشَت إٔب نارية ا٠تيل ُب بعض القصص كاألساطَت بالرغم من ندرهتا فقد : الخيل رمز ناري 2-2

رأيت ُب الليل كإذا برجل راكب على فرس أٛتر كىو كاقف بُت اآلس الذم ُب " جاء ُب بعض أسفار العهد القدمي ما يلي 

ككاف عند إصعاد الرب إيليا ُب العاصفة إٔب السماء أف " :، كجاء ُب موضع آخر "...الظل كخلفو خيل ٛتر كشقر كشهب

كتظهر صورة ا٠تيوؿ ." كفيما ٫تا يسَتاف إذا ٔتركبة من نار كخيل من نار ففصلت بينهما ُب العاصفة إٔب السماء. إيليا كاليشع

كىكذا رأيت ا٠تيل ُب الرؤيا كاٞتالسُت عليها ٢تم دركع نارية ككربيتية، كرؤكس ا٠تيل :"... النارية بشكل بارز ُب العهد اٞتديد

 2...".كرؤكس األسود، كمن أفواىها ٮترج نار كدخاف ككربيت 

 ارتبطت ا٠تيل ُب أذىاف بعض الشعوب بالشمس السيما عند اإلغريق كالركماف حيث تتحرؾ : الخيل رمز شمسي 2-3

 كما يوجد ُب العهد القدمي ارتباط ا٠تيل بالشمس حيث يرد ُب 3،"الشمس ُب مسَتهتا اليومية على عربة ٕترىا أربعة أحصنة 

كأرسل ا١تلك فجمعوا إليو كل شيوخ يهوذا كأكرشليم، كقرأ ُب آذاهنم كبلـ سفر الشريعة الذم كجد ُب ..سفر ا١تلوؾ الثاين" 

 4..".، كأباد ا٠تيل اليت أعطاىا ملوؾ يهوذا للشمس كمركبات الشمس أحرقها بالنار..بيت الرب 

 كاف اٟتصاف بالنسبة إٔب بعض الشعوب رمزا للموت، ٗتيلوه مدمرا كقاتبل كرسوال للموت :الخيل رمز للموت 2-4

كصوركه ُب رسوماهتم كمنحوتاهتم رمزا للهبلؾ فقد جاء ُب األساطَت اليونانية أف ملك تراقيا األسطورم كاف يطعم خيولو 

                                                           
. 41:المرجع السابق، ص:  حمود الدغيشي 1 

.44،45 : المرجع السابق، ص: محمد بويلف  2 
.43: المرجع السابق، ص:  محمود الدغيشي 3 

.45:المرجع السابق، ص:  محمد بويلف 4 
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ىَتاكليس من أعظم األبطاؿ ُب األساطَت اليونانية، اشتهر بالقوة  ) 1"ٟتـو البشر فجعلو ىَتاكليس فريسة ٠تيولو تلك 

 .(كالشجاعة ا٠تارقة، كىو ىرقل عند الركماف 

 :الخيل في التراث العربي - 3

اعتٌت العريب بفرسو فوجد فيو الصديق ينجده ُب الشدة كالرخاء  : (اٞتاىلي  ) الخيل في التراث العربي قبل اإلسالم 3-1

 تلذا أعز العرب ا٠تيل كباىوا هبا، ألهنم كانوا يركبوهنا للصيد كالرياضة، كاٟترب فكانوا ٯتتطوهنا ُب كرىم كفرىم، كما اٗتذ

" لؤلسفار البعيدة، كما عرؼ العرب بتجربتهم الطويلة أف ا٠تيل أنفع من اإلبل ُب ا١تعارؾ ْتيث كانوا ُب طريقهم أب ا١تعركة 

، 2"يركبوف اإلبل كيقودكف ا٠تيل لَت٭توىا فإذا اقًتبوا من عدكىم نزلوا من اإلبل كامتطوا ا٠تيل ألهنا أكثر عونا كأسرع حركة 

الذم كاف على ىيئة فرس   " يعوؽ " كبلغ من تقديس العرب للخيل أهنم كانوا ٬تعلوف بعض آ٢تتهم عل شكل حصاف ؾ 

، كما كاف يقدـ الناذركف ٘تاثيل مصنوعة على 3"تعبده ٫تداف كمن كاالىا من أرض اليمن " حيواف " ككاف بقرية يقاؿ ٢تا 

سيد بٍت ربيعة التغليب  )ىيئة فرس، كما كانوا يضحوف با٠تيل عند القبور ُب العصر اٞتاىلي فقد عقرت ا٠تيل عند قرب كليب 

/// كعقرت ا٠تيوؿ عليو جهرا : ك٦تا كرد ُب ىذا اٞتانب قوؿ أمامة بنت كليب (أياـ حرب البسوس بُت التغلبيُت كالبكريُت 

فكم من أجرد هند عقَت، ككما يقاؿ بأهنا أمة صنعت تارٮتها على ظهور ا٠تيل كداست ْتوافرىا من حاكؿ النيل منها 

لذلك فخرت القبائل العربية بفرساهنا، ككثرة " ٨تن أمة أسوارنا سيوفنا، كمعاقلنا خيولنا : "  عليها فيقوؿ أحدىمءكاالستيبل

 .الفرساف ُب القبيلة دليل على قوهتا كمنعتها

ككانت العرب ٖتتفل بنتاج ا٠تيل، فكانوا ال يهنئوف إال بغبلـ يولد أك شاعر ينبغ أك فرس تنتج، كقد كصل اىتمامهم با٠تيل 

قد رأيت منكم خصاال ٓب أرىا :" إٔب درجة تفضيلها على األكالد الصغار، كقد ركم أف دريد بن الصمت قاؿ أليب النضر

" من غَتكم، رأيت أبنيتكم متفرقة، كنتاج خيلكم قليبل، كسرحكم ٬تيء معتما كصبيانكم يتضوركف جوعا من غَت جوع 
                                                           

.47: السابق، ص المرجعمحمد بويلف، 1 
 .142:  ص ،1981 ، بيروت  المؤسسة الجامعية،1، ط الصيد والطرد في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري: عباس مصطفى الصالحي120

. 90:، ص1981الحداثة، بيروت، دار ،3العرب، ط عند األساطير والخرافات:خان محمد عبد المعيد  3 
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أجل، أما أبنيتنا فمن غَتتنا على النساء، كأمل قلة نتاج خيلنا فنتاج ىوازف يكفينا، كأما بكاء صبياننا فإنا نبدأ با٠تيل :قاؿ

 اليت 2" ، كما أف من درجة اىتمامهم با٠تيل كنتاجها قامت حركب من أجلها متمثلة ُب حرب داحس كالغرباء1"قبل العياؿ

قامت بُت قبيليت عبس كذبياف ألجل سباؽ بُت ا٠تيل أما حرب البسوس فقامت ألجل ناقة، كما كاف العريب ال يأنف من 

السلطاف، كالعآب ،ك الوالد كالضيف، كالفرس، كما ال : ٜتسة ال يستحِت من خدمتهم: خدمة خيلو كاالىتماـ هبا كقد قيل

أشأـ من " كحاًب ىذا ذبح فرسو ألجل إكراـ ضيفو، " أجود من حاًب " ٗتلوا قصائدىم الشعرية من الفرس كأمثا٢تم الشعبية 

إف الدكر العظيم الذم كانت تقـو بو ا٠تيل ُب حياة العريب قبل اإلسبلـ جعل العرب يهتموف بأنساهبا كيتتبعونو ".. داحس

 .كيفتخركف بذلك، كما افتخركا بأنساهبم ككانوا يعتقدكف ُب نسب ا٠تيل الرفيع الشرؼ كالقوة كالغلبة ُب اٟترب

:  الخيل في التراث اإلسالمي 3-2

ٓب يقلل السبلـ من االىتماـ با٠تيل كالعناية هبا، بل قد أكٔب العناية الكبَتة هبا فقد كرد ذكرىا ُب القرآف كالسنة النبوية من 

ٜتس مرات  (ا٠تيل  )حيث ىي أبرز الوسائل ُب القتاؿ كالدفاع عن ا١تعتقدات اإلسبلمية، ففي القرآف كردت باٝتها الصريح 

زين للناس حب الشهوات  }:قولو تعأب: ، ففي سورة آؿ عمراف(آؿ عمراف، األنفاؿ، النحل، اٟتشر، اإلسراء  )ُب السور 

 فقد جعل اهلل سبحانو كتعأب 3،"{من النساء كالبنُت كالقناطَت ا١تقنطرة من الذىب كالفضة كا٠تيل ا١تسومة كاألنعاـ كاٟترث 

ا٠تيل زينة يفتنت الناس هبا، كما يفتتنوف بالنساء، كجعلها من شهوات الدنيا اليت يتمتع هبا اإلنساف، كقرهنا ْتب النساء 

: قولو تعأب: كالبنُت كالقناطَت من الذىب كالفضة، كلفظ ا٠تيل ا١تسومة أم ا٠تيل ا١تعلمة بالغرة كالتحجيل، كُب سورة األنفاؿ

، كقد كردت ىنا ٔتعٌت كسيلة القتاؿ 4"{كأعدكا ٢تم ما استطعتم من قوة كمن رباط ا٠تيل ترىبوف بو عدك اهلل كعدككم  }

كأداتو كحثا للمسلمُت على االستعداد ١تواجهة خطر األعداء، كلفظ رباط ا٠تيل يقصد هبا إناث ا٠تيل حسب تفسَت ابن 

                                                           
.49:المرجع السابق، ص:  محمد بويلف  1 

.246: ،ص2002،  بيروت، دار الكتب العلمية، 1و اإلسالم، ط مجموع أيام العرب في الجاىلية :الدين إبراىيم شمس  2 
.14:  سورة آل عمران اآلية رقم 3 

.60:  سورة األنفال اآلية رقم 4 
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 فقد كردت ُب معرض 1{كا٠تيل كالبغاؿ كاٟتمَت لًتكبوىا كزينة كٮتلق ماال تعلموف  }:قولو تعأب: عباس ، كُب سورة النحل

كاستفزز من }:قولو تعأب : االمتناف من حيث تسخَتىا لئلنساف فقدٯتا كانت كحوشا ال تركب ، كُب سورة اإلسراء 

 كىنا 2{استطعت منهم بصوتك كأجلب عليهم ٓتيلك كرجلك كشاركهم ُب األمواؿ كاألكالد كما يعدىم الشيطاف إال غركرا 

: قولو تعأب: ا٠تطاب موجو إٔب العآب اآلخر ا١تتمثل ُب إبليس كاٞتن من حيث أف ٢تم دكاب مثل اإلنساف، كُب سورة اٟتشر

كما أفاء اهلل على رسولو منهم فما أكجفتم عليو من خيل كال ركاب كلكن اهلل يسلط رسلو على من يشاء كاهلل على كل  }

، كلفظ أفاء أم من الفيء كىي غنائم اٟترب أم ُب حالة الفوز ُب ا١تعارؾ فخيوؿ ا١تهزكمُت عبارة عن غنيمة 3{شيء قدير

 .للمسلمُت

إذ عرض عليو .ككىبنا لداكد سليماف نعم العبد إنو أكاب }: ككرد ذكر ا٠تيل ُب القرآف بالصفة اليت تلزمها ُب قولو تعأب

ردكىا علي فطفق مسحا . إين أحببت حب ا٠تَت عن ذكر ريب حىت توارت باٟتجاب: فقاؿ. بالعشي الصافنات اٞتياد

ٚتع : ٚتع صافن، كىو أف يقـو على ثبلث كيثٍت سنبك اليد الرابعة، كاٞتياد: الصافنات" ، كلفظ 4{.بالسوؽ كاألعناؽ

جواد أم بُت اٞتودة بضم اٞتيم كقد كصفت بأكمل األكصاؼ حاليت الوقوؼ كاٟتركة، فالصفوف حالة الوقوؼ كاٞتودة حالة 

، كلفظ فطفق مسحا بالسوؽ 5"يقصد بو ا٠تيل، كالعرب تسميها خَتا  {..حب ا٠تَت عن ذكر ريب .. }اٟتركة، كلفظ ا٠تَت

٢تا ال ٮتل بشرفهم كإظهارا  (ا١تلك، السلطاف )كاألعناؽ أم ٯتسح سوقها كأعناقها إعبلنا بشرفها كعزىا كبأف خدمة األمراء 

 .للفرح بنعمة اهلل

                                                           
.8:سورة النحل اآلية رقم 1 

.64: اآلية رقمسورة اإلسراء 2 
.6:سورة الحشراآلية رقم 3 

.33، 32، 31 ، 30:  سورة ص اآلية رقم 4 
.9: ص ، نخبة عقد األجياد في الصافنات الجياد،  محمد عبد القادر الجزائري 5 
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فوسطن بو . فأثرف بو نقعا .فا١تغَتات صبحا . فا١توريات قدحا. كالعاديات ضبحا }:  كرد ذكر ا٠تيل بالصفة ُب قولو تعأب

، كُب ىذه السورة قد أقسم اهلل با٠تيل، كالعاديات ٚتع عادية كىي سريعة اٞترم، كالضبح 1{.إف اإلنساف لربو لكنود. ٚتعا

الضرب أم الضاربة ْتوافرىا اٟتجارة فتخرج : االيراء اخرج النار، كالقدح: صوت نفسها ليس بصهيل كال ٛتحمة، كبا١توريات

أم توسطن : أم ىيجن بو غبارا، فوسطن بو ٚتعا: كىو الوقت ا١تعتاد للغارة، فأثرف بو نقعا: النار منها، كبا١تغَتات صبحا

 . ٚتعا من األعداء ففرقنو كشتنت مشلو

نستطيع القوؿ إذف أف ا٠تيل ذكرت ُب سبع سور من سور القرآف، منها ٜتس مرات ذكرت باسم ا٠تيل، ٍب ذكرت مرتُت 

كاسم ٢تا، ككما ٯتكن القوؿ عدة صفات  (صفة  )بالصفة مرة بالصافنات، كمرة بالعاديات، كما أف ىناؾ من يرل أف ا٠تَت 

مع بعضها ُب سورة العاديات، كا١تهم من ىذا كلو أهنا ذكرت ُب سبع سور من القرآف ٦تا يعٍت عناية كاىتماـ اإلسبلـ 

 .كاٟترص من حيث حث ا١تسلمُت على ىذا الشأف كالسيما ُب القرآف الذم يشمل أغلب التشريعات اإلسبلمية

كلتأكيد ىذا االىتماـ كاٟترص البليغ برعاية ا٠تيل ما جاء ُب السنة النبوية قوال كفعبل كتقريرا متمثلة ُب إشادة النيب صلى اهلل 

٦تا جاء : عليو كسلم فقد كاف معجبا با٠تيل ك٤تبا ٢تا، كاألحاديث النبوية ُب ىذا اٞتانب كثَتة نقتصر على ذكر بعض منها

اهلل حينما أراد خلق : " يذكر أف (األحاديث القدسية )ُب خلقها ُب ا١تصادر القدٯتة ُب الركايات اليت تكلمت عن ا٠تيل 

: اٟتصاف قاؿ لريح اٞتنوب إين خالق منك خلقا أجعلو عزا ألكليائي، كذال ألعدائي، كٚتاال ألىل طاعيت، فأجابت الرياح

ٝتيتك فرسا كجعلتك عربيا، ا٠تَت معقود : فقبض اهلل منها قبضة كخلق فرسا كقاؿ لو.. ٝتعا كطاعة إنك أعلم العا١تُت 

بناصيتك، كالغنائم ٤توزة على ظهرؾ، كالغٌت معك، قد آثرتك على غَتؾ من الدكاب، كجعلتك تطَت ببل جناح، فأنت 

للطلب كأنت للهرب، كسأٛتل عليك رجاال يسبحونٍت ك٭تمدكنٍت كيكربكنٍت فلما أرسل الفرس إٔب األرض كاستوت قدماه 

، أما 2"بوركت من دابة، أرىب بصهيلك ا١تشركُت كمؤل  منو آذاهنم كأرعب بو قلوهبم كأذؿ بو أعناقهم : عليها صهل فقاؿ

                                                           
.6الى 1 من ، اآليات: سورة العاديات 1 

.381:، ص2003 ، دار الكتب العلمية،2،طالمستطرف في كل فن مستظرف ، تحقيق مفيد محمد قميحة: شهاب الدين األبشيهي  الحديث القدسي ذكره  2 
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عن ريح اٞتنوب فيما يرل بعضهم أهنا أفضل الرياح فهي ريح ندية رطبة ال ينتج عنها إال خَت، ك٦تا يرد من األحاديث ُب 

: كبٍت الدمَتم على ىذا اٟتديث كغَته فقاؿ {اركبوا ا٠تيل فإهنا مَتاث أبيكم إٝتاعيل  }:ركم عن النيب عليو السبلـ: ركوهبا

، ك٦تا كرد 1"أكؿ من ركب ا٠تيل إٝتاعيل عليو السبلـ، كلذلك ٝتيت بالعراب، ككانت قبل ذلك كحشية كسائر الوحوش " 

كُب حديث آخر قولو عليو {ا٠تيل معقود ُب نواصيها ا٠تَت إٔب يـو القيامة  }:عن الربكة كا٠تَت ُب ا٠تيل ٦تا أخرجو البخارم

، ك٦تا يرد ُب الزينة كتكرمي ا٠تيل، هنى النيب عليو السبلـ عن جز أذناب ا٠تيل، كأعرافها 2{الربكة ُب نواصي ا٠تيل  }:السبلـ

، كما سئل الٍت عليو السبلـ عن 3 {أما أذناهبا فمذاهبا،كأما أعرافها فأدفاؤىا، كأما نواصيها ففيها ا٠تَت  }: كنواصيها، كقاؿ

قضى ُب عُت الفرس " كعن زيد بن ثابت أف النيب صلى اهلل عليو كسلم  {سكة مأبورة كمهرة مأمورة  }أم ا١تاؿ خَت؟ فقاؿ 

ال توجد  )كما انو كرد ُب بعض األحاديث إعفاء مالكي ا٠تيل من الصدقة مهما بلغ تعداد ا٠تيل لدل ا١تالك " ربع ٙتنو 

كما أنو للفارس ا١تشارؾ ُب ا١تعركة سهماف من الغنيمة، كُب ا٠تيوؿ ثبلثة فرس للرٛتن كفرس للشيطاف  (زكاة على ا٠تيل 

ٝتعت رسوؿ اهلل : كفرس لصاحبها ك٦تا يرد ُب جانب التفاؤؿ كالتشاـؤ ا١تتعلق با٠تيل ما ركم عن حكيم بن معاكية قاؿ

كىناؾ حديث آخر ركم عن مكحوؿ أنو  {ال شـؤ كقد يكوف اليمن ُب ا١ترأة كالدار كالفرس  }:صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ

الشـؤ ُب ثبلثة ُب الدار كا١ترأة : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: إف أبا ىريرة يقوؿ" قاؿ لعائشة  رضي اهلل عنها  

قاتل اهلل اليهود يقولوف  }:ٓب ٭تفظ أبو ىريرة ألنو دخل كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: كالفرس، فقالت عائشة

إذا كاف الفرس ضركبا :  فسمع آخر اٟتديث كٓب يسمع أكلو، كُب شرح ىذا الشـؤ4{الشـؤ ُب ثبلثة ُب الدار كا١ترأة كالفرس 

، كإذا كانت ا١ترأة قد عرفت زكجا قبل زكجها فحنت إٔب الزكج األكؿ فهي مشئومة، كإذا كانت الدار بعيدة عن  فهو مشئـو

ا١تسجد ال يسمع فيها اآلذاف فهي مشئومة كالزالت ىذه ا١تعتقدات موجودة ُب اجملتمعات اٟتالية بل كأكثر فقد تطورت إٔب 

                                                           
.15:، ص1981 ،دمشق،   مؤسسة الرسالة ،2، ط محمد علي سلطانيفرسانها تحقيق أسماء الخيل وأنسابها وذكر :األعرابي أبي محمد  1 

.24:ص، مرجع سبق ذكره، الخيل معقود في نواصيها الخير: سند بن مطلق السبيعي الحديث النبوي ذكره  2 
.25:نفس الرجع ص سند بن مطلق السبيعي،  3 

.26:مرجع سبق ذكره، ص:الجزائري محمد عبد القادر  الحديث النبوي ذكره 4 
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أشياء أخرل، كعلى كل فاألحاديث النبوية كثَتة فيما يتعلق با٠تيل ُب الًتاث اإلسبلمي اقتصرنا على بعضها فقط ٦تا يعٍت 

 .العناية الكبَتة با٠تيل ضمن الًتاث اإلسبلمي

كما لئلنساف نسب كىو ما يعرؼ  (أصلها  ) نتناكؿ ُب ىذا اٞتانب أنواع ا٠تيل من حيث نسبها : أنواع الخيل-4

لو تزكج رجل امرأة من : باٞتينالوجيا، كمن ىنا يتبُت اعتناء العرب بأنساب ا٠تيل، كلتقريب ما ٨تن بصدده نضرب مثاال

فا١تولود ىنا ىجُت، كبالنسبة  (جنسو  )فا١تولود أصيل أما إف تزكج رجل امرأة من غَت عرقو (القبيلة، اٞتنس  )نفس العرؽ 

للخيوؿ فمن العلماء من يرل أهنا على نوعُت العريب كا٢تجُت كىذا انطبلقا من كوف أصل ا٠تيوؿ كلها عريب حسب اآلراء 

 :كاإليديولوجيات كغَت ذلك، كىناؾ من يرل على أهنا أربعة أنواع نتناك٢تا بالتفصيل

 كىو األصيل كالعتيق كا١تطرؼ، كىو الذم أبوه كأمو متساكياف ُب األصل كيسمى عتيقا لعتقو من العيوب : العربي4-1

كرمي اآلباء كاألمهات ك٦تا يرد ُب ىذا اٞتانب من حيث ا١تيثولوجيا : كسبلمتو من الطعن فيو، كما يسمى األصيل، كا١تطرؼ

كما ركم أف {إف الشيطاف ال ٮتبل أحدا ُب دار فيها فرس عتيق  }:"كخاصة السحر حيث يركل عن النيب عليو السبلـ

فلم  {اربط فرسا عتيقا  }" إين أرجم بالليل فقاؿ لو  عليو السبلـ  : رجبل أتى إٔب النيب عليو السبلـ فقاؿ يا رسوؿ اهلل

" ، كالرجم نوع من السحر تقـو بو الشياطُت حيث ترمي اٟتجارة على الديار كيسمى ُب اللهجة اٞتزائرية 1"يرجم بعد ذلك

َيْة   .  ٤تليا" الَرٚتِْ

ال يدرؾ : مأخوذ من ا٢تجنة ك ىي العيب كىو دكف ا١تقرؼ قاؿ الشاعر:  كىو ما كاف أبوه أشرؼ من أمو: الهجين4-2

: كال حليو ُب سرجو كٞتامو، أم كلو ٖتلى ا٢تجُت بأنواع الزينة ال يدرؾ العريب، كقاؿ ذىلة بن شيباف/// العريب ا٢تجُت ّتلو 

 .عثر ا٢تجُت كأسلمتو األرجل/// كإذا تقابل ٣ترياف لغاية 

                                                           
. 31: الحديث النبوي، ذكره محمد بن عبد القادر الجزائري في نفس المرجع، ص 1 
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 كىو ما كانت أمو أشرؼ من أبيو مأخوذ من القرؼ كىو القرب، لقربو من ا٢تجُت، كإف كاف أحط منو : المقرف 4-3

ىن صفر أكالدىا ...ريل ال مقرؼ ك ال ٥تشوب، تلك خيلي منو كتلك ركايب ... قافل جرشع تراه كتيس اؿ : قاؿ األعشى

 1."الذم ٓب ٭تسن تعليمو كرياضتو : الضامر، كاٞترشع منتفخ اٞتنبُت، كا١تخشبة: كالزبيب، القافل 

 بكسر الباء كتسكُت الراء كفتح الذاؿ كتسكُت الواك، كىو الذم استوم أبوه كأمو ُب ا٠تسة، كيقاؿ لؤلنثى : البرذون4-4

برذكنة، كرمكة بضم الراء، قاؿ ابن حبيب الربذكف عظيم األعضاء ٓتبلؼ العريب فإنو أضمر كأرؽ أعضاء، كيوصف الربذكف 

بغلظ الرقبة، ككثرة اٞتلبة، كأكؿ من أنتج الرباذين أحد ملوؾ الفرس فإنو أنزل ا٠تيل العربية على البقر لقوة أعضائها، كشدة 

إف أىإب صعيد مصر ٦تا يلي اٟتبشة، كانوا : " صربىا، كأكؿ من أنتج البغاؿ أفريدكف من ملوكهم أيضا، كقاؿ ا١تسعودم

، كىناؾ من 2"يعلوف الثَتاف على األتن، كاٟتمَت على البقر، كإف ببلد الزنج بقرا يقاتلوف عليها كٕترم كا٠تيل بسركج كٞتم 

يقوؿ أف أكؿ من أنتج البغاؿ ىو قاركف كما يقاؿ أنو أكؿ من سرج ا٠تيوؿ بالذىب، كتسمى الرباذين باللهجة العامية لدل 

، أما ُب اللهجة اٞتزائرية ٓتاصة الغرب اٞتزائرم 3"الكوادف أك الكدش، كديش أك إكديش للواحد منها " أىل الشاـ 

، كالعرب عموما يفضلوف األصيل بالدرجة األكٔب ٍب يليو ا٢تجُت، أما ا١تقرؼ ك "كيدار" كبالتحديد  تيارت  فتسمى ب 

الربذكف ال يفضلوهنا من حيث االستعماؿ اٟتريب أك الرياضي الًتفيهي، كإ٪تا ُب اٞتانب ألفبلحي كاستعما٢تا ُب اٞتر كاٟترث  

كعلى أساس ىذه األقساـ األربعة تصنف ا٠تيوؿ من حيث النوع كىو ما يصطلح عليو حاليا السبللة كٖتسينها بالتهجُت 

 . إْب...كما أصبحت تعرؼ السبلالت بأٝتاء الدكؿ كاجملاؿ اٞتغراُب مثل ا٠تيوؿ اال٧تليزية أك الرببرية أك الفرنسية، ا١تغولية 

 تناكؿ ُب ىذا اٞتانب من حيث اٞتنس، كباإلمكاف القوؿ أف ا٢تيمنة الذكورية لدل : فضل الذكر على األنثى4-5

ُب  (الذكور  )اإلنسانانتقلت إٔب اٟتيواف كلكن ٔتنظور اإلنساف، حيث كاف العرب ُب السابق يفضلوف استعماؿ األحصنة 

لقيناىم : اٟترب، كخاصة ُب ا١تواجهة كجها لوجو، كمن حيث أهنا أقول كأجرل من األنثى يقوؿ الشاعر عمرك بن السليح

                                                           
.36: ذكره محمد بن عبد القادر الجزائري، المرجع السابق، ص 1 

.40:، صنفس المرجعمحمد بن عبد القادر الجزائري، 2 
.13:،ص2011 ،، دار نينوى ، دمشقانها معارف في طبائع الخيل وأوصافها وتدريبها وتغذيتها ومزايا فرس،الصواىل:  حسن موسى النميري  3 
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رماحا طواال كخيبل ذكورا  ... كأعددت للخيل أكزارىا : كبا٠تيل الصبلدمة الذكور، ككما قاؿ األعشى... ّتمع من عبلؼ 

كعلى أساس القوة كاٞترأة اليت لدل اٟتصاف كاف ىذا التفضيل على غرار األنثى اليت رٔتا تكوف سبب قتل صاحبها إذا كانت 

، ك٢تذا خصصت اإلناث  ُب الغارات الليلية لعدـ (الطاقة اٞتنسية  )كديقا كرأت الفحل كلومن غَت نوعها لشدة شبقها 

صهيلها كدفعها البوؿ كىي ٕترم ٓتبلؼ الفحل فإنو ٭تصر البوؿ حىت يتفقأ ىذا ُب اٞتانب اٟتريب، أما اٞتانب الكسيب 

: فلئلناث من ا٠تيل فضل على كافة ما يقتٌت من ا١تاؿ ففي اٟتديث النبوم ١تا سئل النيب عليو السبلـ عن أم ا١تاؿ خَت قاؿ

عليكم بإناث ا٠تيل فإف ظهورىا عز كبطوهنا كنز  }كفيو أيضا قولو صلى اهلل عليو كسلم  {مهرة مأمورة كسكة مأبورة  }

لعدـ  (ببل ىاء  )، قيل لبعض اٟتكماء أم ا١تاؿ أشرؼ ؟قاؿ فرس يتبعها فرس كُب بطنها فرس، كيقاؿ لؤلنثى حجر 1{

 .مشاركة الذكر ٢تا فيو

 الفرس من اٟتيوانات االجتماعية إذ كانت قبل استئناسها تعيش ُب ٚتاعات كما أف الفرساف ٚتاعة :جماعات الخيل- 5

بشرية فاجتماع اٞتماعة البشرية مع اٞتماعات ا٠تيلية لو عدة أٝتاء ُب االصطبلح العريب كسنقتصر على ذكر ما ىو كاضح 

 :عددىا كمتفق عليو

 .كىو اٞتيش الكثَت العدد كال يسمى جحفبل إال إذا كاف فيو خيل: اٞتحفل- 1

كاٟتلبة ىي ا٠تيل اليت ٕتتمع للسباؽ كإف ٓب ٗترج .. الدفعة من ا٠تيل ُب الرىاف: ٣تاؿ ا٠تيل ُب السباؽ، كاٟتلبة: اٟتلبة- 2

 . كما يقاؿ ٢تا ا١تضمار كا١تشوار2،"من موضع كاحد

كل كاحدة منها تعٍت القطعة من ا٠تيل كالرجاؿ ليست بالكثَتة، ذكر بعضهم أهنا ال تزيد عن ٜتسة : الرعلة كالرعيل- 3

 .3"كعشرين، كقاؿ بن األثَت يقاؿ للقطعة من الفرساف َرْعَلُة كٞتماعة ا٠تيل رعيل 

                                                           
.بتصرف42،43:،ص مرجع سبق ذكرهالجزائري،محمد بن عبد القادر ذكره  1 

.256:، ص مرجع سبق ذكره،الصواىل:  حسن موسى النميري  2 
.257:، ص نفس المرجع 3 
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كقيل من مابُت العشرة إٔب .. مابُت العشرين إٔب الثبلثُت  (الظباء، كاٟتمر، القطا  )اٞتماعة من ا٠تيل أك غَتىا : السربة- 4

 .1"العشرين، كيدخل ُب معناىا الصبة كىي القطعة من ا٠تيل كالسربة

 .(القنابل )كاٞتمع ..اٞتماعة من الناس كا٠تيل مابُت الثبلثُت إٔب األربعُت : الَقْنَبُل كالَقْنبَػَلةُ - 5

، ككردس ..ىي كتائب ا٠تيل شبهت برؤكس العظاـ الكثَتة : كقيل..القطعة العظيمة من ا٠تيل : الكردكس كالكراديس - 6

، ..، كيدخل ُب معناىا الكركرة كىي اٞتماعة من الناس كا٠تيل ..القائد خيلو ُب ا١تعركة إذ كزعها كقسمها كتيبة كتيبة 

 .كراكر كالكراكر ىي كراديس ا٠تيل : كاٞتمع

ٚتاعة أك طائفة من ا٠تيل، كاختلف العلماء اختبلفا كبَتا ُب عددىا، فقاؿ بعضهم ا١تنسر بُت العشرة كالثبلثُت : ا١تِْنِسرُ - 7

 .2"، كقاؿ آخركف بُت األربعُت كالستُت، كقالت فئة ثالثة مابُت ا١تائة كا١تائتُت ..

، كقيل زىاء ..طائفة من ا٠تيل ٕتتمع للغارة، كقيل ٚتاعة من ا٠تيل كالفرساف، مابُت الثبلثُت إٔب األربعُت :ا١تِْقَنبُ - 8

 .3"ليس ا١تقنب أقل من ألف، ك٬تمع ا١تقنب على مقانب: ، كقاؿ بعضهم ..ثبلٙتائة

احمللي أب ا١تنسر أك الرعيل، أك السربة، كىذه " العلفة " من حيث البنية العددية ٞتماعات الفرساف ٯتكن أف نرجع مصطلح 

 .األخَتة تسمى هبا فرؽ الفنتازيا ُب ا١تملكة ا١تغربية

، ٚتعو (ثبلثي الفاء أم بالفتح كالضم كالكسر  )فأكؿ ما يسمى مهرا كفلوا  (تلد ) حينما تنتج الفرس : أعمار الخيل-6

أفبلء، كاألنثى فلوة، فإف بلغ من العمر سنة كدخل ُب الثانية يسمى حوليا ،فإذا أًب الثانية كدخل ُب الثالثة ٝتي جذعا كثنيا 

،فإذا أًب الرابعة كدخل ُب ا٠تامسة ٝتي قارحا إٔب بلوغو الثامنة، كىي هناية القول كالشدة، ٍب يأخذ ُب النقص إٔب الرابعة 

، كمن العبلمات الدالة على (نزك الذكر على األنثى  )عشرة فإف ٕتاكزىا عجز عن الكر كالفر، كال يصلح حينئذ إال للتقفيز 
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سن الفرس نبات أسنانو كسقوطها، كذلك أف الفلو ثنت ثناياه ١تضي سبعة أياـ من كالدتو، فإذا بلغ الشهر إٔب الشهرين 

تنبت رباعيتو فإذا بلغ سبعة أشهر إٔب الثمانية تنبت سوادسو، فإذا بلغ تسعة أشهر إٔب العاشر نبتت أضراسو  كُب السنة 

الثالثة تبدؿ ثناياه إذا كاف أبواه ىرمُت ،فإذا كانا شابُت يتأخر إٔب الرابعة، كُب ىذه السنة الرابعة تسقط رباعيتو، كينبت بد٢تا  

كُب السنة ا٠تامسة تبدؿ أنيابو كىي ا١تسماة بالقوراح، كبعد ذلك ينظر ُب الثنيات اٟتادثة ٖتت جفن العُت األسفل، فإف 

كىكذا، كعبلمة تبديل ..كانت ثنية كاحدة تضم عليها ما مضى كىو ٙتانية فتكوف سنو تسعة، أك اثنتُت فتكوف سنو عشرة 

السن أف اليت ٓب تبدؿ تكوف بيضاء ملساء، كا١تبدلة تضرب إٔب الصفرة، كيكوف هبا شقوؽ كأكرب من اليت ٓب تبدؿ، كال يبدؿ 

، كعبلمة كرب ا٠تيل اسًتخاء جحفلتها 1"من أضراسو شيء إال لعلة، كعدد األسناف اثنتا عشرة كناباف، ك باقيها أضراس

كتربيلها، كاختفاء أنياهبا، كاختفاء السواد الذم كسط أسناهنا من الفك األسفل، كرٔتا بلغت من العمر ٜتسُت سنة، كالذكر 

 .ينزك إٔب األربعُت

 ألواف ا٠تيل كثَتة يصعب حصرىا، لكننا سنقتصر على ذكر األىم منها كاألكثر شهرة مع ذكر ا١تفضل : ألوان الخيل-7

منها كجانب التفاؤؿ كالتشاـؤ فيها، كىي األشقر، كاألٛتر الكميت، كاألشهب، كاألصفر، كاألدىم  ك احملجل، كىذا األخَت 

 .الذم يكوف ُب أغلب ا٠تيوؿ ما عدا األشهب

مذىب،  كخلوقي، كمدمي، كأمغر، ك سلقد ككرد، فاألشقر ا١تذىب ىو الذم تعلو شقرتو : كأنواعو ستة:  األشقر7-1

ىو الذم تعلو شقرتو ٛترة ، ال كالكميت : ىو الذم اشتدت شقرتو كعلتها صفرة كلوف الزعفراف، كا١تدمى: صفرة، كا٠تلوقي

ىو الصاُب :  ىو الذم ليس بناصع اٟتمرة كٓب تشب شقرتو بصفرة، كالسلقد: كأصوؿ شعره كأهنا خضب باٟتناء، كاألمغر

ىو الذم تعلو اٟتمرة إٔب الشقرة ا٠تلوقية، كأصوؿ شعره سود، فإذا كاف ُب ذنب األشقر بياض : ا٠تالص كيسمى قرُب، كالورد
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" ، من ا١تؤلفُت ا١تشارقة من يزيد عن األنواع الستة ىذه إٔب التسعة أنواع من ىذا اللوف 1"يسمونو أشعل كيتشاءموف منو 

 .، كالعرب تقوؿ عن األشقر أنو أكـر ا٠تيل، كذكات ا٠تَت منها شقرىا2"كاألشقر األدبس، كاألصبح، كاألقهب 

 كلفظو يقع على الذكر كاألنثى كال يستعمل إال مصغرا، كلونو بُت اٟتمرة كالشقرة، كالفرؽ بينو كبُت : األحمر الكميت7-2

أحول كأحم كمدمى  : األشقر بالعرؼ كالذنب كالقوائم، فإف  كانت سودا فكميت، كإال فأشقر، كأنواع الكميت ٜتسة

كأٛتر، ك٤تلف، فالكميت األحول يعلوه سواد، كالفرؽ بينو كبُت األخضر األحم اٛترار مناخره كاصفرار خاصرتو، كأما 

هبما يشكاف فيهما فيحلف  (الناظرين  )الكميت األحم كالكميت األحول فإهنما متشاهباف ُب اللوف حىت أف البصريُت 

، كما 3"أحد٫تا أنو أحول كاآلخر على أنو أحم، أما احمللف ما قاربت ٛترتو إٔب الشقرة، كعرفو كذنبو ٯتيبلف إٔب السواد

الكميت إال اجتماع اللونُت األٛتر كاألسود كىناؾ اصطبلح آخر يفصل بينهما حيث األٛتر لوف، كالكميت لوف كل على 

" حدا أم الفرس األٛتر كالفرس الكميت، كعند ا١تشارقة الكميت على تسعة ألواف ٔتا فيها اليت ذكرت سابقا، كىي 

، الكميت أحب األلواف عند العرب، كىو أقول ا٠تيل كأشدىا حوافر  4"الكميت األصحم، كاألطخم، كا١تذىب، كاألكلف 

كلكن ٓب يذكر األمَت عبد القادر الفرس األٛتر على حدا ألف العرب تتشاءـ منو كما يزيل ىذا التشاـؤ ُب حالة إذا كاف 

 .(بياض ُب األرجل أك الرأس  )الفرس األٛتر ٤تجبل أك بو غرة 

قرطاسي صريح، كصنايب، كرمادم، كأبرش، كأبلق، فالقرطاسي ما كاف الغالب عليو البياض :  كأنواعو ٜتسة: األشهب7-3

ما كاف فيو : ماكاف الغالب عليو غربة فيها كدرة، كاألبرش: ماكاف الغالب عليو اٟتمرة، كالرمادم: كيسمى أضحى، كالصنايب

إف عم البياض ٚتيع جسده كخلص رأسو كىاديو يقاؿ لو أدرع، كإف : نكت بيض، فإذا عظمت ٝتوه أبلق كمدنرا، كاألبلق

،٦تا يذكره األمَت عبد القادر ُب 5"كاف تلويع سواد كبياض يقاؿ لو ملوع، كإف كاف مبيض الرأس كالذنب يقاؿ لو مطرؼ

                                                           
.43:المرجع،ص نفس  1 

.84:مرجع سبق ذكره، ص:  حسن موسى النميري  2 
.47:  نفس المرجع ، ص :الجزائري عبد القادر  بن محمد 3 

.80:  ، ولرؤية الفرس األحمر ص 87 ، 86:  ص ،نفس المرجع:  حسن موسى النميري  4 
.57، 56، 55:  صالمرجع، نفس الجزائري، محمد بن عبد القادر  5 



 ميثولوجيا الخيل وأوصافها:                                     الفصل الثاني

83 
 

 {أكتيت ٔتقاليد الدنيا على فرس أبلق  }:اٞتانب ا١تيثولوجي بعد أف أكرد أحاديث مركية عن النيب صلى اهلل عليو كسلم 

كاٟتديث مركم عن جابر بن عبد اهلل، ككانت ا١تبلئكة يـو بدر على خيل بلق، كما يركل ُب ىذا اٞتانب إخبارا عن كقعة 

، ك٦تا يورد ا١تشارقة ُب ىذا اللوف األشهب 1"لقينا رجاال بيضا على خيل بلق بُت السماء كاألرض ال يقـو ٢تا شيء " بدر 

كذكر بعضهم .. كالفرس األشهب ىو األبيض غلب على بياضو السواد.. الشهبة لوف بياض يصدعو سواد خبللو " على أف 

، أما 2"أف األشهب من ا٠تيل رٔتا يكوف أشقر، أك أدىم، أك كميتا، إ٪تا يشق معظم لونو من شعرة أك شعرات بيض 

، كىو القرطاسي من 3"ٓتصوص الفرس األبيض فهو ما كاف شعره أبيض ككاف بياضو صافيا ال ٮتالط بياضو أم لوف آخر 

 .األنواع ا٠تمسة السابقة الذكر

أدىم حالك، كأحول، كأحم، كأصدل، كأخضر، فاألدىم اٟتالك أشد ىذه :  كىو األسود، كأنواعو ٜتسة: األدىم7-4

األنواع سوادا ك أصفاىا، ك األحول ما عبل سواده ٛترة، كاألحم ما شابو األحول إ ال أنو أقل ٛترة، كاألصدل ما خالط 

كالد٫تة على درجات :" .. ، كيورد ا١تشارقة أنواع األدىم ُب ستة ألواف كىي 4"سواده شقرة، كاألخضر ما خالط سواده غربة 

، ٍب األحم : أشدىا سوادا : " ، كُب ىذا تقوؿ العرب"األدىم الغيهب، ٍب الغربيب، ٍب حالك، ٍب الدجوجي، ٍب اليحمـو

 .5"ملوؾ ا٠تيل د٫تها 

ما شاكلت صفرتو اٟتمرة من : أصفر فاقع، كناصع، كأصدل، كأبيض، كأعفر، كأعفر، فالفاقع:  كأنواعو ستة: األصفر7-5

شدة االصفرار، كشعر عرفو كذنبو أسود حالك، كمن معرفتو إٔب ذنبو خط أسود كأكظفة سود ، كىذا أحسن ألواف الصفر  

ما علت صفرتو كدرة، كاألبيض الذم تضرب : كالناصع ما كانت صفرتو صافية كسعر عرفو كذنبو أسود حالك، كاألصدل

ما : ما كانت صفرتو كلوف الًتاب، كاألكلف: صفرتو أب البياض، كشعر عرفو كذنبو أصهب، كىو أشر ألواف الصفر، كاألعفر
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، يرد اللوف األصفر عند ا١تشارقة ُب أربعة أنواع 1"كانت صفرتو مشوبة بسواد، كمن معرفتو إٔب ذنبو خط أسود كأكظفة سود

 .2"أصفر فاقع، أصفر أعفر، أصفر ناصع، أصفر ذىيب : " فقط كىي

سبق كأف ذكرنا ىذا اللوف من  )كعموما من اٞتانب التشاؤمي ُب ألواف ا٠تيل، فالعرب تكره من األلواف األبلق بأنواعو 

، كاألبيض، كاألصفر، كاألشهب الذم تعلوه ٛترة، كداخل جحافلو ك٢تواتو، (اٞتانب ا١تيثولوجي، كا١تقصود ىنا ُب الواقع 

كخارج ٟتييو سواد، كاألسود الذم بداخل جحافلو أك ٢تواتو نقط بيض، كبداخل شدقيو نقط سود، كعلى خارج جحفلتو 

، ال بأس 3"نقط كحب السمسم، كالصنايب ا١تبقع، كالرمادم اللوف، ما كاف منها كلوف األسد، كالذئب، أك القرد أك الفيل

أصم، أك  )من ذكر ىذه ا١تبلحظة ا١تتعلقة باللوف حيث يقاؿ للفرس الذم يكوف من لوف كاحد ال بقعة فيو من لوف آخر 

أما الذم فيو بقع فهناؾ من يصطلح على أهنا لوف كالتحجيل، كالغرة، كالقرحة فيقاؿ على سبيل ا١تثاؿ  (هبيم، أك مصمت 

 .فرس ٤تجل، فرس أقرح، فرس أغر كسنتناكؿ ىذا اٞتانب بنوع من التفصيل

: إف تناكلنا ٢تذا اٞتانب كوف ا١تعتقدات الشعبية تدكر حو٢تا من حيث التشاـؤ كالتفاؤؿ : الغرة والتحجيل 7-6

 كىي بياض ُب كجو الفرس، ك٢تا أنواع كثَتة ْتسب سعتها، كمكاهنا من كجو الفرس، ك٦تا يدخل ُب ىذا ا١تفهـو :الغرة

كىي نقطة بياض صغَتة ُب كجو الفرس، ال تزيد سعتها عن مقدار الدرىم، أك أقل، فإف اتسعت ككربت صارت غرة : القرحة

، كيقاؿ عندئذ (شفتهالعليا)بياض يصيب جحفلة الفرس العليا أم : ككذلك تدخل الرٙتة فيما معناه الغرة، كىي أم الرٙتة

 .فهو فرس أ١تظ (الشفة السفلى  )فرس أرٍب، كإف أصاب البياض اٞتحفلة السفلى 

 : سنتناك٢تا بنوع من التفصيل4 كىو كثَت ُب ا٠تيل، كذلك أف يصيب البياض قوائم الفرس أك بعضها:التحجيل
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لطمى، ك شادخة، ك سائلة، ك مشراخ، كمنقطعة، كسارحة، ك حنفا، ك شهبا، كمتمصرة  :  كىي تسعة أنواع: الغرة7-6-1

ما فشت ُب الوجو كٓب تصب العينُت : ما أصاب بياضها عيٍت الفرس، إحدا٫تا أك خديو، أك أحد٫تا، ك الشادخة: اللطمى

 . ما عرضت ُب اٞتبهة، كاعتدلت على قصبة األنف، أك سالت على أرنبتو حىت رٙتتها: كدقت كسالت، كالسائلة

ما بلغت ٤تل ا١ترسن، كانقطعت أك : ما دقت كسالت ُب اٞتبهة كعلى قصبة األنف كٓب تبلغ اٞتحفلة، كا١تنقطعة: كالشمراخ

ما كانت إحدل : ما مؤلت الوجو كٓب تبلغ العينُت، كاٟتنفاء: كانت مابُت العينُت، كا١تنخر كىي أحسن الغرر، كالسارحة

ما كانت على اٞتبهة ك على قصبة : ما كاف فيها شعر ٮتالف البياض، كا١تتمصرة: عينيها زرقاء كاألخرل سوداء، كالشهباء

، كاٟتاصل أف كل بياض فشا ُب كجو الفرس فوؽ الدرىم يسمى غرة على اختبلؼ أنواعها 1األنف كبُت العينُت منقطعة 

فإف كاف قدر الدرىم فما دكنو يسمى قرحة، فإف كانت بُت العينُت تسمى ٧تمة كىي أحسن القرح، كإف كانت على 

 . اٞتحفلة السفلى ٝتيت ١تظا أك على قصبة األنف ٝتيت عيسوبا

من التفاؤؿ كالتشاـؤ ُب الغرر، أف الغرة إذا استدارت كحكت حرؼ ا٢تاء تدؿ على اليمن كالربكة، كالشعرات القليلة خَت 

ك٧تاة، كالسائلة إف غطت عينا كاحدة دلت على الشـؤ كقتلها مع راكبها، كقاؿ بعضهم ٥تصوص بالعُت اليسرل، فإف غطت 

، أك اٞتهة اليسرل دليل الغنم، فإف سالت  االثنُت دليل غصبها كقهر صاحبها، فإف كانت مائلة إٔب اٞتهة اليمٌت دليل الشـؤ

 .إٔب األنف دليل النسل كالربكة كالنجاح، كا١تنقطعة دكف األنف بعكسها كإف عمت اٟتاجب فبل خَت فيها

ىو بياض ُب قوائم الفرس، يبلغ نصف الوظيف، مأخوذ من اٟتجل كىو ا٠تلخاؿ فإف كاف ُب القائم :   التحجيل7-6-2

كلها فمحجل أربع، كإف كانت ُب ثبلث فمحجل ثبلث، مطلق يد أك رجل ٯتٌت أك يسرل، كإف كاف ُب الرجلُت فقط 

، كإف كاف ُب اليدين فيقاؿ لو أعصم اليدين، فإف كاف ُب كجهو كضح يقاؿ لو (فيو الفأؿ  )فمحجل الرجلُت، كىو ٦تدكح 

كىو : ٤تجل ال أعصم، كإف كاف ُب يده اليمٌت كرجلو اليسرل أك بالعكس، أك كاف ُب يد كرجل من شق كاحد فهو مشكوؿ

كاف صلى اهلل عليو كسلم  }: شرعا، كعند العرب ك٦تا يركل ُب ىذا عن أيب ىريرة  رضي اهلل عنو  (ال فأؿ فيو  )مكركه 
                                                           

.، بتصرف83، 82:المرجع السابق، ص:  محمد بن عبد القادر الجزائري 1 
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، فإذا كاف 1"إف الفرس الذم قتل عليو اٟتسُت  رضي اهلل عنو كاف أشكل : " ، كقاؿ بن النحاس {يكره من ا٠تيل الشكاؿ 

مع ذلك أغر زالت الكراىة ألف الغرة تثلثو، كإف كاف ُب إحدل يديو بياض قل أك كثر فهو أعصم، فإف ُب اليمٌت فأعصم 

اليمٌت، أك ُب اليسرل، فأعصم اليسرل، كيقاؿ لو حينئذ منكوس اليسرل كىو مكركه، ككضح القوائم ٗتدمي، كٕتبيب  

كمسركؿ، كأخرج فإف جاكز البياض األرساغ فهو ٗتدمي، كأف ارتفع ُب القوائم إٔب اٞتيب فما فوؽ ذلك ما ٓب يبلغ الركبتُت 

كالعرقوبُت فهو ٕتبيب، كإف بلغ الركبتُت كالعرقوبُت، أك جاكز العضدين كالفخذين فهو مسركؿ، كأب أف يبلغ الذراعُت 

 .، كل بياض ُب التحجيل مستطيل فهو مسًتيح، كشرط التحجيل اإلدارة كخلو اليدين من البياض2"كالساقُت فهو أخرج

 الفراسة ُب تعريفها العاـ ىي اٟتذؽ بأمر من األمور، فمن حذؽ أمر ا٠تيل :(الدوائر، النخالت  ) فراسة الخيل -8

، كالفراسة بكسر كفتح الياء، إال أف  نطقها بكسر : متفرس ُب ا٠تيل، كمن حذؽ أمر النجـو يقاؿ: فيقاؿ متفرس بالنجـو

الفاء يدؿ على اٟتذؽ بعدة أمور عن طريق التأمل، أك اإل٢تاـ، أك الكهانة، أك عن طريق ا٠تربة كطوؿ التجربة كا١تمارسة ُب 

أمر من األمور، كالفراسة علم قائم بذاتو كىي ُب عدة ٣تاالت كاإلنساف أك اٟتيواف أك التجارة إٔب غَت ذلك مثبل فراسة 

فقد ٖتدث الرازم عن دكائر حوؿ " العبيد، فراسة النساء، فراسة ا٠تيل، كيستخدـ ىذا النوع من الفراسة ُب ٕتارة ا٠تيل 

أجساد ا٠تيوؿ يعطيها العرب أٝتاء خاصة، كيستبشركف أك يتطَتكف هبا، كٚتع ابن هبلوؿ ُب فصل كاحد عددا من ا١تعطيات 

 .3"عن دكائر ا٠تيوؿ، كعبلمات أخرل كعن بعض أمراضها 

كاحدة على شكل حرؼ ىاء أك  (منبت الشعر  ) ىي عبارة عن ٕتمع الشعر ك دكرانو حوؿ نقطة :(النخالت  )الدوائر

على شكل صدفة اٟتلزكف تقريبا كتسمى ُب ا١تغرب العريب بالنخبلت، كفيها يتمثل التشاـؤ كالتفاؤؿ من حيث اقتناء ا٠تيل 

كىي اليت تكوف ُب : دائرة العمود: (ا١تتفاءؿ هبا  )، أما ا١تمدكحة 4"فهي قسماف ٦تدكحة كمذمومة ذكرىا األمَت عبد القادر

كىي اليت تكوف ٖتت اإلبط  : كىي اليت تكوف ُب كسط العنق، كدائرة ا٢تقعة: موضع القبلدة قريبة من ا١تعرفة، كدائرة السمامة
                                                           

.84:مرجع سبق ذكره، وفيو ذكر الحديث النبوي،  ص:  محمد بن عبد القادر الجزائري 1 
. بتصرف، 86، 84:  ص :المرجعنفس محمد بن عبد القادر الجزائري،  2 

.275:، ص2007،بيروت،  شركة قدمس للنشر والتوزيع، ترجمة حسن عودة و رندة بعث،الكهانة العربية قبل االسالم:  توفيق فهد 3 
.65:، صنخبة عقد األجياد في الصافنات الجياد:  محمد بن عبد القادر الجزائري  4 
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إذا : دائرة اللطاة: (ا١تتشاءـ هبا  )إذا كانت كاحدة، أما ا١تذمومة : كىي أبقى للخيل كقيل األسبق أبدا كأصربىا، كدائرة اللطاة

كىي اليت تكونفي العظم الناتىء ُب اللحي ٖتت : تعددت كيعرفاف بالنطاحيات، ك٫تا اللتاف كسط اٞتبهة، كدائرة البلىز

كىي اليت ٖتت الفخذ ُب : كىي اليت ٖتت اللبد، كدائرة الناخس: كىي اليت ُب ٨تر الفرس، كدائرة القالع: األذف، كدائرة البينقة

 :٤تل ضرب الفرس بذنبو على فخذه، كبقية الدكائر مسكوت عنها، كقد نظمها  بعض ا١تغاربة على اصطبلحهم فقاؿ

 كستة للشر، شرىا ثبت... فستة األ٩تاؿ للخَت أتت 

 أك ُب العذار ٍب ُب أماـ...فإف أتت ُب الدير كاٟتزاـ

 كُب اليت خلف العذار يصعب...فرزقها يسهل ٍب يقرب 

 كإف أتت بالعرض فإلـز اٟتذر... مقلوبة ُب ا٠تلف طوال ال ضرر 

 مقبولة عندم كذا مطلويب... كجوزة بأسفل العرقوب 

 كما بقي خذه على ا١تعاكسة... ك عصرة الركاب أيضا سادسة 

 ككسط ا٠تد تسمى نائحة... ما فوؽ حاجب تسمى ناطحة 

 أعٍت اليت من خلف ليست الئقة... ما فوؽ ركبة تسمى سارقة 

 صاحبها حقا يكوف ىالك... كذا اليت تكوف عند اٟتارؾ 

 معلومة بالشر كاإليذاء... كما أتت للفخذ من كراء 

 دكائر األشرار، ال ٘تار... كعن ٯتُت الذيل كاليسار 
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، ك٦تا يتميز بو أىل ا٢تند إذا كاف الفرس على جحفلتو العليا دائرة 1"مركية بالصدؽ عن ببلؿ...قد انتهت منظومة األ٩تاؿ 

أك على أذنيو شعر نابت كزىر النبات كاف ذلك ٦تا يربط .. أكُب صدره دائرة، أك على خاصرتو أك على مذْتو أك ُب عنقو 

كتقضى عليو اٟتوائج، كيتشاءموف ٦تا كاف ُب مقدـ يده دائرة أك ُب ركبتو، أك ُب أصل أذنيو من اٞتانبُت، أك على خده، أك 

على جحفلتو السفلى، أك على ملتقى ٟتييو، أك على سرتو أك على بطنو شعر منتشر، أك على خصيتيو شعر ٥تالف للونو 

 .2"كقد اتفقوا مع العرب على شـؤ الفرس إذا كاف ُب لسانو خط أسود

شـؤ ْتيث : فأؿ، كٜتسة أ٩تاؿ: أربعة أ٩تاؿ: ٦تا سبق ذكره عن النخبلت أف األمَت عبد القادر ذكر عددىا كىو تسعة أ٩تاؿ

ىذه من الًتاث اٞتزائرم أما ٓتصوص ا١تغرب األقصى فيذكر األمَت أف عددىا اثنتا عشرة ٩تلة ستة للتشاـؤ كستة للتفاؤؿ 

، أف عدد األ٩تاؿ 3كلكن ماذا عن ا١تسكوت عنها؟ ُب ىذا اٞتانب يذكر األمَت عبد القادر للجنراؿ الفرنسي أكجاف دكما

، كالباقي مسكوت عنها حيث ٓب يرد أم قوؿ ٓتصوصها سواء بالتفاؤؿ أك  عموما أربعوف ٩تلة اثنتا عشرة هبا التفاؤؿ كالتشاـؤ

، كعددىا ٙتانية كعشرين ٩تلة  .التشاـؤ

 

 

 

 

 

 

                                                           
.66:  صالجزائري، المرجع السابق، محمد بن عبد القادر  1 

.67 :ص، المرجع السابق:  الجزائرير عبدا لقادنمحمد ب 2 
3E. DAUMAS, les cheveux du Sahara et les mœurs du désert. Par l’émir abd  el Kader  éd. librairie l. 
hachette & militaire, paris, 1862p166. 
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 :استئناس الحصان-1

ال يعلم ٘تاما أين نشأت ا٠تيوؿ، لكن اآلثار دلت على أنو خبلؿ العصر اٞتليدم عاشت ا٠تيوؿ ُب كل القارات ماعدا 

أسًتاليا، كٖتوؿ قطيع كبَت من ا٠تيوؿ عرب أمريكا الشمالية كاٞتنوبية بعد ذلك، كلبعض األسباب غَت ا١تعركفة اختفت من 

، كا٠تيل جنس قد تفرع إٔب صنوؼ ، كما يتفرع اٞتنس الواحد كفقا لؤلرض اليت يوجد 1"النصف الغريب للكرة األرضية 

، إذف ٦تا 2"عليها، أك اليت رحل إليها ككفقا للمناخ، ككفقا ١تا عودىا اإلنساف من عادات تتصل ْتاجات اإلنساف نفسو 

دلت عليو اآلثار أف ا٠تيل تنسب إٔب تلك اٟتضارات كالشعوب من حيث الدالالت النحتية، فهناؾ من يرل أهنا كجدت، 

اْب، كقد قاـ اإلنساف البدائي باصطيادىا كأكل ٟتومها ...كًب استئناسها مع ىذه اٟتضارات كاآلشورية، كا١تصرية، كالبابلية ،

كغَتىا من اٟتيوانات، كال يعرؼ من ىي الشعوب اليت ركضت ا٠تيوؿ كدربتها أكؿ مرة من حيث الداللة العلمية بالنسبة 

لعلم اآلثار، كقد حاكؿ ا١تؤرخوف استقراء الوقائع كا١تعطيات من خبلؿ البقايا األثرية ا١تختلفة للوصوؿ إٔب حقائق علمية ثابتة  

فالتاريخ الدقيق الستئناس اإلنساف للخيل غَت معركؼ، كمن العلماء الذين يركف أف تدجُت اٟتصاف ُب آسيا قدمي نسبيا 

أف عملية تدجُت اٟتصاف ُب آسيا الوسطى يعود إٔب األلف الرابعة : (مانغهُت  )مقارنة بأكركبا، كإفريقيا، حيث يؤكد العآب 

بإيراف، كببلد مابُت  (عيبلـ  )قبل ا١تيبلد حيث عرؼ اٟتصاف خبلؿ ىذه الفًتة بشكل مؤكد مربوطا ، كمركوبا ُب منطقة 

جاؾ دم  ) قد أظهرت ا١تعطيات األثرية بفضل البعثة الفرنسية اليت قادىا عآب اآلثار 3"النهرين خبلؿ ىذه ا١ترحلة أيضا 

٣تموعات صغَتة من الفرساف ُب أرض الكويت ، كما أظهرت كذلك أنواع صغَتة من العربات ٕترىا ا٠تيوؿ ُب  (مورقاف 

، أما ُب أكركبا فلم تتم عملية استئناس اٟتصاف إال 4"ـ .منطقة سوسا ككديش بالعراؽ، كاليت ترجع إٔب حوإب ثبلثة أالؼ ؽ

 كاليت ٘تثل رسومات 1940حيث أثبتت اآلثار ا١تكتشفة ُب سبتمرب 5"خبلؿ هناية األلف الثالثة كبداية الثانية قبل ا١تيبلد

                                                           
.403:،ص1999 ،الرياض،   مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،2، ط9 ج، الحصان:العالمية الموسوعة العربية  1 

.223 :،ص 1994، بيروت،دار الشروق، 6علمية،ط في سبيل موسوعة :زكي أحمد  2 
3 Marcel Troussez, le cheval animal solaire, éd. Attali imprimeurs Constantine, 1954. p4 
4E.TOEBOSCH et  J-P.MUSETTE, le guide marabout de l’équitation éd.Gérard et C.Verviers, 
Belgique. 1968. p126 
5 Marcel TROUSSEL, op.cit., p6 
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، بالنسبة 1"للخيوؿ أهنا كانت موجودة ُب أكركبا منذ فًتة طويلة سبقت االستئناس الفعلي ٢تا كاستعما٢تا من طرؼ اإلنساف 

للقارة اإلفريقية كالشماؿ اإلفريقي، فهناؾ اختبلؼ كبَت بُت ا١تتخصصُت حوؿ التاريخ الدقيق الذم ًب فيو استئناس اٟتصاف 

حداثة اٟتصاف ُب مشاؿ إفريقيا، كاف يعترب دخيبل عليها مهاجرا خبلؿ " با١تنطقة، حيث ظهرت عدة فرضيات تشَت إٔب أف 

ُب كتابو خيوؿ  (أكجاف دكما  )، كما يرل 2"األلف الثالثة إما عن طريق مصر كالشرؽ األكسط أك عن طريق أكركبا الغربية 

أف اٟتصاف دخل ُب مشاؿ إفريقيا عرب الشرؽ  " H.lhoteالصحراء على أف اٟتصاف دخيل ُب مشاؿ إفريقيا، كأيضا كما يرل 

، كمن الفرضيات اليت تستبعد دخوؿ اٟتصاف إٔب مشاؿ إفريقيا،  3"ـ . ؽ1500األكسط عند غزك ا٢تكسوس ١تصر حوإب 

 كىو فصيلة اٟتصاف اٟتقيقي بإفريقيا equus algeriensكتؤكد أنو ٤تلي األصل عرؼ ٖتت تسمية اٟتصاف اٞتزائرم 

فإف " ... ، كترل يسمينة سعودم ْتيث تؤكد الفرضية بالقوؿ barb، كما أف ىذا اٟتصاف يعرؼ بالرببرم 4"الشمالية 

أصل اٟتصاف ُب ا١تغرب ٤تلي، كأذىب أب أبعد من ىذا فأقوؿ أف تطور استعمالو ٤تلي أيضا إذ أننا بعد ما نعثر عليو 

، إذا الحظنا 5"مصطادا من طرؼ إنساف العصور اٟتجرية، نراه ُب العصر اٟتديث مركوبا ٍب مسركجا ٬تر العربات اٟتربية 

الربذكف " الوصف القدمي الذم يطلقو اٞتغرافيوف القدماء كالبكرم كا١تسعودم كابن حوقل على اٟتصاف ُب مشاؿ إفريقيا بلفظ 

 .٦تا يعٍت أنو ٤تلي، كُب كتاب خيوؿ الصحراء ذكر أف اٟتصاف ُب مشاؿ إفريقيا ىو نتاج نزك ا٠تيوؿ على اٟتمر الوحشية " 

سواء ًب استئناس اٟتصاف ُب مشاؿ إفريقيا ٤تليا أك دخيبل فإف ا١تتفق عليو أف كجود اٟتصاف ا١تدجن ُب مشاؿ إفريقيا ىو ُب 

 .هناية األلف الثاين قبل ا١تيبلد

 

 :سالالت الخيل المخصصة للركوب في العالم- 2
                                                           

1 E.TOEBOSCH et J-P. MUSETTE, op.cit., p125 
 .9:، ص1991، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس، 155/156، العددان43تاريخ الحصان في شمال إفريقيا، مجلة الكراسة التونسية، مجلد:  يسمينة سعودي2
، جامعة معسكر، قسم العلوم اإلنسانية 2013 نوفبر07-06المدينة والريف في الجزاءر القديمة، أعمال الملتقى الوطني األول المنعقد يومي :  بختة مقرانطة وآخرون3

 .176: ، ص2014فرع األثار ، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، سيدي بلعباس، الجزائر، 
.177:، ص نفس المرجع 4 

.12:، ص المرجع السابق، يسمينة سعودي 5 
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على غرار ما تناكلناه عن ا٠تيل سابقا ُب أنواع ا٠تيوؿ اليت تصنف إٔب أربعة أنواع العريب كا٢تجُت، ك ا١تقرؼ ك الربذكف كىذه 

عظامها صغَتة كقوائمها : ا٠تيوؿ ا٠تفيفة: التصنيفات كانت قدٯتا ففي العصر اٟتإب تقسم إٔب ثبلثة ٣تموعات رئيسية كىي

تكوف عظامها كبَتة كضخمة، كقوائمها قوية كيزف بعضها أكثر من :  كغ، ا٠تيوؿ الثقيلة950رفيعة، كيزف معظمها أقل من 

 كغ، كلكل ٣تموعة من 360 سم كيزف معظم ىذه ا٠تيوؿ 145صغَتة يبلغ ارتفاعها أقل من :  كغ، ا٠تيوؿ القزمية910

ىذه اجملموعات الثبلث عدد من السبلالت كمن ا١تمكن أف تستمل السبللة الواحدة على أنواع متعددة من ا٠تيوؿ، كما 

، كهبذا التقسيم الثبلثي فإف ا٠تيوؿ ا٠تفيفة، كا٠تيوؿ القزمية تدخل ضمن أنواع العريب 1"توجد أنواع قليلة من ا٠تيوؿ الربية 

كا٢تجُت كا١تقرؼ أما ا٠تيوؿ الثقيلة فتدخل ضمن نوع الرباذين، كسنقتصر على ذكر السبلالت الرئيسية كا١تشهورة ضمن 

 .٣تموعة ا٠تيوؿ ا٠تفيفة اليت ٗتصص للركوب كاليت تدخل ُب ٦تارسة الفركسية على ا١تستول العا١تي

كىي أقدـ سبلالت ا٠تيوؿ ا٠تفيفة ُب العآب، كيؤكد الكثَت من العلماء أف ا١توطن األصلي ٢تا : ساللة الحصان العربي2-1

ىو جنوب غرب آسيا ، كاليت تشتمل على منطقة شبو اٞتزيرة العربية ك٣تموعة ا١تناطق اجملاكرة ٢تا ، كا١تمتدة من اليمن جنوبا 

إٔب الشاـ كالعراؽ مشاال، كمن ا٠تليج العريب شرقا إٔب البحر األٛتر غربا، كىناؾ أسطورة تدعى بأسطورة ا٠تمسة ْتيث تنسب 

من حيث أف الٍت صلى اهلل عليو كسلم  (ركجرابتوف  )إٔب خيل الٍت صلى اهلل عليو كسلم كىذا النسب للحصاف العريب ينفيو 

، 2"فقد اشًتل ثبلثة من البدك، كأىديت لو أربعة كحدث ىذا بعد ىجرتو إٔب ا١تدينة  (خيوؿ  )قد بارؾ ىذه ا٠تمسة 

كتذىب إٔب زمن قبل ٣تيء اإلسبلـ إٔب أف اٟتصاف العريب يعرؼ بالكحيبلف كىو االسم األصلي للسبللة اٟتقيقية للخيوؿ 

علينا أف نرجع إٔب الوراء إذا أردنا "...العربية، ْتيث ترجع أصل ا٠تمسة إٔب زمن قبل زمن النيب سليماف عليو السبلـ 

، كليس (ص)استقصاء أصل ا٠تمسة، فاألفراس ا٠تمسة أك الكحيبلت ا٠تمسة كانت من خيوؿ سلماف من خيوؿ ٤تمد 

، كقد ذكر العرب بصدؽ أف سا١توف أك سلماف كاف من أحد بطارقة العرب األقدمُت، ...سلماف ىو سليماف ملك اليهود

كجد ربيعة الفرس ا١تباشر كىو الرابع ُب نسبو من إٝتاعيل فهو ابن بنات حامل بن قيدار بن إٝتاعيل، كقد عاش قبل حوإب 

                                                           
.395،396:صالسابق، المرجع :العالمية الموسوعة العربية  1 

.165:، ص2000، دمشق، دار عالء الدين،1، ترجمة أحمد غسان سبانو، ط الخيول األصيلة من الصحراء العربية: روجرابتون 2 
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إف ربيعة الفرس امتلك خيوؿ أجداده اليت كىبت لو عند الرجوع إٔب اٞتدكؿ ا١ترفق "...، . "ستة قركف من زمن النيب سليماف

، كتعترب أف كحيبلت العجوز ىي العائلة الرئيسية ٢تذه السبللة، 1.."٧تد أف ا١تلك داكد قد عاش معاصرا لربيعة الفرس

، كُب ركاية أخرل لؤلمَت عبد القادر 2"، كسبللة ٫تذاين (جيلفوف )سبللة مناخي، كحدباف، جالفوف : كاألربعة الباقية كالتإب

، كأسطورة 3"الصقبلكية، كأـ عرقوب، كالشوٯتا،كحيلة العجوز،ك عبية : اٞتزائرم يورد أف ا٠تيوؿ العربية أصلها ٜتسة، كىي

، كٟتقت بالقفر مع الوحوش، ٍب ظهر ٜتسة من كرائهما ُب ببلد : ا٠تمسة ىي كاآلٌب أف ا٠تيل ١تا فرت من كقع سيل العـر

ك ترصدكا مواردىا فإذا ىي ترد عينا ُب تلك الناحية، فأحاطوا العُت .. ٧تد، فخرج ُب طلبها ٜتسة نفر فعثركا عليها 

كنفذت أزكادىم كأجهدىم اٞتوع فتفاكضوا ُب ذبح كاحدة، ك٬تعلوف .. باألخشاب فلما كردت حبسوىا بُت األخشاب

لصاحبها حظ ُب األربعة الباقية، ٍب بدا ٢تم أف يفعلوا ذلك بعد مسابقة، كيذْتوف اليت تتأخر، فتسابقوا كأرادكا ذبح ا١تتأخرة 

 ا١تسابقة حىت يرجع األمر األكؿ، فبلح ٢تم قطيع غزالف فطردكه افأعادك...فأىب صاحبها إال بعد إعادة ا١تسابقة فتأخر غَتىا 

كٝتوا اليت سبقت ُب األدكار كلها صقبلكية لصقالة شعرىا، كاسم صاحبها جدراف فتنسب إليو، ... فظفر كل كاحد بغزاؿ

الشوٯتا لشامات كانت هبا، كاسم صاحبها : كالثالثة. أـ عرقوب اللتواء عرقوهبا، كاسم صاحبها شويو فتنسب إليو: كالثانية

عبية ألف عباءة : كحيلة لكحل ُب عينيها، كاسم صاحبها العجوز فتنسب إليو، كا٠تامسة: كالرابعة. ساخ فتنسب إليو

 .صاحبها كقعت على ذيلها ُب السباؽ فحملتو بو إٔب آخر ا١تيداف، كاسم صاحبها شراؾ فتنسب إليو

، كٮتتلف األمَت عبد (كحيبلت العجوز ) تتفرع من ا٠تمسة عدة سبلالت منها اعتربتو ركجرابتوف أصل كل السبلالت 

القادر مع ركجرابتوف ُب األسطورة عن ا٠تمسة حيث يذكر أهنا من خيوؿ النيب سليماف عليو السبلـ، كىذه ا٠تيوؿ من نسل 

أعوج األكرب، كىو فرس من نسل زاد الراكب الذم أعطاه النيب سليماف لقـو من جرىم كفدكا عليو، ك١تا قضوا حوائجهم 

أعطاىم فرسا فكانوا ال ينزلوف منزال إال ٛتلوا عليو ليقتنص فكاف ال يغلبو شيء تقع عينو عليو من الطرائد إٔب أف قدموا إٔب 

                                                           
.171 :، صالمرجع السابق:  روجرابتون  1 

. بتصرف،178 ،177:، ص نفس المرجع 2 
.263 : مرجع سبق ذكره، ص:  محمد بن عبد القادر الجزائري 3 
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، كأما أعوج األصغر فهو فرس ىبلؿ بن صعصعة، كٝتي األعوج ألنو ركب صغَتا قبل أف 1"زاد الراكب " ببلدىم لذا ٝتوه 

 .تشتد عظامو فاعوجت قوائمو، كإليو تنسب ا٠تيل األعوجية 

من أىم ا١تيزات ا٠تاصة هبذه السبللة ىي ا٠تفة كا١تقاكمة، ك٢تا شهرة عا١تية نظرا لدقة أعضائها كتناسق جسمها، كٚتاؿ 

مظهرىا كسرعتها، كىي موجودة ُب ٚتيع أقطار العآب تقريبا، كانتشار ىذه السبللة يرجع إٔب حركة الفتح اإلسبلمي اليت 

 .عمت مناطق كاسعة من العآب

كيف نعرؼ العآب على اٟتصاف " حيث كضعت كتابا باسم " الليدم آف ببلنت " من الباحثُت الذم اىتموا هبذه السبللة 

، كما أف 2"، كقامت بزيارهتا ١تصر، كمربط علي باشا شريف ككاف حينها أكرب مربط للخيوؿ العربية ُب مصر "العريب 

، كمن االىتماـ الواضح هبذه السبللة أف جعلت ٢تا منظمة عا١تية ىي (حضارة العرب  )غوستاؼ لوبوف كصفها ُب كتابو 

1972"الواىو" منظمة 
، أم ا١تنظمة العا١تية للحصاف العريب األصيل ُب إحدل دكؿ ا٠تليج العريب، كما تعرؼ ىذه السبللة 3

 .بغبلء ٙتنها

 تعد سبللة اٟتصاف اال٧تليزم من أشهر السبلالت ا١تخصصة للفركسية ُب العآب بعد : ساللة الحصان االنجليزي2-2

، كما تعد من أسرع ا٠تيوؿ ُب العآب لكوهنا 4"إذ أنو يعد من بُت أحسن ا٠تيوؿ ا١تفضلة ُب ميادين السباؽ " اٟتصاف العريب 

الذم تؤب  (تشارلز الثاين  )، كأكؿ من اىتم بًتبية ا٠تيوؿ ُب بريطانيا ا١تلك الربيطاين 5"تتميز بقوائم قوية جدا مبلئمة للسباؽ

، حيث عمل على استَتاد السبلالت العربية كا١تغربية، كالقياـ بتهجينها مع السبللة احمللية 1885 ك1660السلطة فيما بُت 

 كالذم استمد اٝتو من اسم Beyrley(بَتٕب )، ككاف ميبلد ىذه السبللة اعتمادا على فحوؿ ذكور اٟتصاف 6"الربيطانية 

                                                           
.264: ص:  األمير عبد القادر الجزائري  1 

.3: المرجع السابق ،ص :  روجرابتون  2 
، تم 2013ىاني فوزي، جميع الحقوق محفوظة قناة الجزيرة العربية، : محمد فريد، مونتاج: ، سيناريو وإخراجالحصان العربي ىدية الصحراء األصيلة: شريط وثائقي3

 11:24http://www.youtube.com/watch?v=4cGwtWWRXsi، الساعة2016 جانفي 09: تحميلو من موقع اليوتيوب بتاريخ
4E.TOBOSCH etJ-P.MUSETTE ,op. cit., p30 

.397 :السابق،ص المرجع :العالميةالموسوعة العربية  5 
.2: المرجع السابق ،ص :  روجرابتون  6 

http://www.youtube.com/watch?v=4cGwtWWRXsi
http://www.youtube.com/watch?v=4cGwtWWRXsi
http://www.youtube.com/watch?v=4cGwtWWRXsi
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 (غودكلفُت  )العقيد بَتٕب الذم كاف ٮتص أحد الباشاكات األتراؾ الذم قتل أثناء معركة حصار األتراؾ لفيينا، اٟتصاف 

Godolphin ا٠تامس عشر  (لودفيك  ) نسبة إٔب مالكو، كاالسم األصلي للحصاف شاـ أىداه بام تونس للملك

  كىو ٮتص Derley (دارٕب  ) كىو أصل سبلالت ا٧تليزية أخرل، كاٟتصاف ـ1833الفرنسي، كلكنو باعو إلدكارد كوؾ 

اللورد توماس دارٕب، القنصل الربيطاين ُب حلب كقد استبدلو ببندقية لرفض صاحبو البدكم أم سعر ٟتصانو ككصل إٔب 

، نبلحظ اف أصوؿ ىذه األحصنة عربية كىي أصل السبلالت اال٧تليزية، ْتيث ىذه األحصنة ىجُت 1" ـ1704ا٧تلًتا عاـ 

 .كتعد خصيصا لسباقات السرعة" األ٧تلو أراب " بُت العربية كاحمللية اال٧تليزية اليت تعرؼ بسبللة 

 يعد اٟتصاف الرببرم من أىم السبلالت ا٠تاصة بالركوب بعد السبللة اال٧تليزية  :(المغربي  ) ساللة الحصان البربري 2-3

نظرا للشهرة اليت تتمتع هبا ىذه السبللة على ا١تستول العا١تي، كىي ٥تصصة للقفز على اٟتواجز، كما استعملت ُب هتجُت 

نسبة ١تنطقة ا١تغرب كاليت  ( barb )عدة سبلالت أخرل خبلؿ مراحل زمنية طويلة، كٝتيت هبذا االسم الرببرم أك ا١تغريب 

بأف ىذه السبللة نتجت عن هتجُت : تضم كل من تونس كليبيا كاٞتزائر كا١تغرب األقصى، كيذىب الباحثُت إٔب القوؿ

، 2 "(الصعيد  )سبلالت ا٠تيل باٟتمار الوحشي اإلفريقي، كرٔتا يكوف ذلك قد ًب ُب عهود قدٯتة بببلد النوبة ٔتصر العليا 

كىناؾ من الباحثُت من يعترب أف اٟتصاف الرببرم ىو نتاج لتهجُت سبللة اٟتصاف العريب مع سبلالت ٤تلية ُب مصر أثناء 

، كلكن ىناؾ من الباحثُت من ينفي اآلراء 3"ـ بعد قدكمهم من سوريا بالسبللة العربية . ؽ1700غزك ا٢تكسوس ٢تا سنة 

، كتتميز ىذه السبللة بسهولة االنقياد، كشدة الصرب 4"السابقة، كيؤكد مقابل ذلك على األصل احمللي ٢تذه السبللة ا١تغربية 

كاالحتماؿ إٔب جانب السرعة، أما ٓتصوص شدة الصرب كاالحتماؿ فاٟتصاف الرببرم ٭تتوم على ستة فقرات ُب ا٢تيكل 

اليت " نيمرين " ك" كضة " العظمي، كمن األحصنة اليت نتجت عن هتجُت ىذه السبللة بسبلالت أخرل نذكر منها الفرس 

                                                           
 1 .3، 2:نفس المرجع، ص

2GATIER E. F , le passe de l’Afrique du nord les siècles obscures,  éd. Payot. Paris. 1952. p 189  
3Etienne SAUREL, le cheval, éd. LAROUSSE. Paris. p36.s.d 
4Henri L- BLANC,guide du cheval- du poney et des autres équidés-, éd. Neuchàtel . Paris. 1983, 
 p105. 
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" ك" مصبوت " ك" غلباف" ك" بانقو " أعطت ما يسمى بالعرؽ البولوين الركسي، كا١تغريب كالفرنسي، ككذا الفحوؿ 

 . اْب، كىذه األحصنة من التهجُت للخيل الذم ًب من خبلؿ اٞتزائر ا١تتمثل ُب مركز تربية ا٠تيوؿ بوالية تيارت ..1"قوتافنتور

 تعترب ىذه السبللة ىجُت بُت سبللة اٟتصاف العريب، ك سبللة اٟتصاف :(البربري  ) ساللة الحصان العربي المغربي 2-4

نتيجة للفتوحات اإلسبلمية ٔتا فيها الزحف (مشاؿ إفريقيا  )الرببرم، عرؼ اٟتصاف العريب انتشارا على مستول دكؿ ا١تغرب 

العريب ا٢تبلٕب، حيث ًب التهجُت بُت سبللة اٟتصاف العريب ك سبللة اٟتصاف الرببرم اليت نتج عنها السبللة ا١تعركفة بسبللة 

، كهبذا فإف ىذه السبللة أخذت صفة الرشاقة كاٞتماؿ من سبللة اٟتصاف العريب، كما أخذت القوة 2"اٟتصاف العريب ا١تغريب

، كبالرغم من ٘تيزىا با١تقاكمة كاالحتماؿ كما يرل أحد الباحثُت فإهنا تفتقد (اٟتصاف الرببرم  )كاالحتماؿ من السبللة احمللية 

، كتشكل ىذه السبللة ُب الوقت اٟتاضر أكرب نسبة من ٣تموع الثركة ا٠تيلية لدكؿ مشاؿ إفريقيا خاصة 3"إٔب التناسق كاٞتماؿ

 .اٞتزائر كا١تغرب األقصى

أف مبتداىا إ٪تا ىو الركوب على : "  إف أصل الفركسية الثبات، كُب ىذا يقوؿ ابن ىذيل: التدريب على ركوب الخيل2-5

، كيقصد بالعرم من ا٠تيل أم الركوب من غَت سرج كال ركاب، كمن ٓب يتدرب على العرم ٓب يستحكم 4"العرم من ا٠تيل 

ثبوتو ُب الغالب بل يكوف قلقا ُب سرجو، السيما عند خببو كركضو فبل يؤمن سقوطو إف اضطرب فرسو أك تعثر، كيشًتط 

، 5"اللبب"كذلك ُب الركوب على العرم لبس ثيابا خفاؼ مشهرة، كيلجم فرسو، كيشد عليو صوؼ أك شعر كثيق اٟتزاـ ك 

فالراكب على اٞتل أثبت منو على اجملرد، كيقف عن يسار فرسو عند منكبو ، كٯتسك عناف ٞتامو بيده اليسرل، كإف أخذ 

مابُت  )العرؼ مع العناف فبل بأس بو، كيثب بسرعة كخفة، فإذا استوم على ظهره ٚتع يديو ُب العناف عند كاىل الفرس 

، كنصب ظهره كضغط بفخذيو موضع دفيت السرج من ظهر الفرس كيتقدـ قليبل فالتقدـ أحسن على اٟتصاف غَت (كتفيو 

                                                           
.والية تيارت " شاوشاوة "  عن مركز تربية الخيول  1 

2E. TOEBOSCH et J-P. MUSETTE : op. Cit, p 30 
3Henri L-BLANC , op. Cit, p113 

.55: مرجع سبق ذكره، ص: محمد بويلف 4 
موضع القالدة من الصدر، واللبب ما يشد من سيور السرج في صدر الفرس ليمنع استئخار السرج:  اللبب  5 
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ا١تسرج كببل ركاب من الػتأخر، كٯتد ركبتيو كساقيو كقدميو إٔب كتفي الفرس حىت ٯتكنو أف ينظر إٔب إهبامي قدميو، كليكن 

، كالشك أف ىذا 1"اعتماده على الضغط بفخذيو فبذلك ٬توز الثبات، ككل من لـز ركوبو غَت ذلك فبل ركوب كال ثبات

 .التدريب ٭تتاج إٔب قوة عضلية كلياقة بدنية عالية، كاليت كانت ٝتة الفرساف قدٯتا

 :  الممارسات الحربية والترفيهية للفروسية عند الشعوب -3

 : ممارسة الفروسية عند العرب 3-1

، كتاريخ العرب مر ٔترحلتُت ما قبل اإلسبلـ (الرياضية)الفركسية اٟتربية كالفركسية الًتفيهية :  تنقسم الفركسية إٔب قسماف

 :، كمرحلة اإلسبلـ كستناكؿ ُب ىذا اٞتانب كلتا الفركسيتُت(اٞتاىلية)

 نظرا لنمط اٟتياة اليت كاف يعيشها العرب،ك التقسيم االجتماعي ُب :الفروسية الحربية في مرحلة ما قبل اإلسالم3-1-1

تلك ا١ترحلة ا١تبٍت على القبلية، كالبيئة القاسية، كحياة البداكة ا١تتمثلة ُب الرعي كاالنتقاؿ من ُب عدة مناطق ْتثا عن الكؤل 

كا١توارد ا١تائية، نتج عن ىذه اٟتياة صراع بُت القبائل كظهر ما يسمى باالنتقاـ كالثأر، كلتحقيق ىذه الغاية كاف البد من 

فلقد عمل الدارسوف للمجتمع العريب قبل اإلسبلـ على تصنيف عوامل قياـ الفركسية كنظاـ " كجود نظاـ الفركسية اٟتريب 

 أكال النظاـ القبلي السائد، كثانيا الركح العصبية، كالثالث طبيعة البيئة الصحراكية، يتبُت من 2"حريب إٔب ثبلثة عوامل أساسية 

خبلؿ ىذه العوامل الثبلثة أف الفركسية اٟتربية كانت ضركرية من أجل الدفاع عن ا١تمتلكات ا١تتمثلة ُب ا١تناطق الرعوية  

كموارد ا١تياه، ككذلك اٖتاد بعض القبائل العربية للدفاع مناطقها كامتناعها عن دفع اٞتزية لبعض ا١تلوؾ، كعموما كانت اٟترب 

ىي ا١تيزة األساسية ُب قياـ الفركسية ُب مرحلة ما قبل اإلسبلـ، كمن األمثلة على ذلك حرب البسوس بسبب ناقة للبكريُت 

 .حينما رعت ُب ٛتى ا١تلك كليب التغليب

                                                           
.56: المرجع السابق ،ص :  محمد بويلف  1 

.9:، ص1961 ،  القاىرة، دار المعارفالجاىلي، الفروسية العربية في العصر:حنفي سيد  2 
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 الفركسية ُب ىذه ا١ترحلة ٓب تقتصر على الطابع اٟتريب، بل مشلت : الفروسية الترفيهية في مرحلة ما قبل اإلسالم3-1-2

٥تتلف جوانب اٟتياة اليت كانوا ٭تيوهنا كاليت من بينها اٞتانب الًتفيهي كالرياضي، حيث عرؼ العرب قدٯتا السباؽ فكانوا 

اجمللي، ا١تصلي، ا١تسلي، التإب، ا١ترتاح، اٟتظي، العاطف، ا١تؤمل، اللطيم،  )يرسلوف عشرة، كلكل كاحد منها اسم خاص 

، كُب آخر نقطة منو يضعوف اٞتائزة على رؤكس قصب الرماح  كمن ذلك (ا١تيداف ) ، ككاف السباؽ ىو ا١تضمار (السكيت 

، كما 1"عند الرىاف تعرؼ السوابق : " ، فمن كصل أكال أخذىا، كما يقولوف مثبل آخر"حاز فبلف قصب السبق :" قو٢تم 

اشتملت رياضتهم على ا٠تيل، الكر كالفر هبا، كا١تقارعة بالسيوؼ كالطعن بالرماح كالرمي بالقوس، كلبياف أ٫تية الفركسية 

الًتفيهية عند العرب فقد نشبت حرب ألجل سباؽ بُت ا٠تيوؿ، كىي حرب داحس كالغرباء اليت كانت بُت قبيليت قيس 

، أما عن الصيد فبل ٯتكن إغفالو كجانب ترفيهي عند العرب، ككنوع من "كذبياف، كقد شارؾ فيها عنًتة بن شداد العبسي 

التدريب على التحكم بالفرس كامتحاف القدرة على إصابة ا٢تدؼ أثناء عدك اٞتواد، كقد حوت قصائدىم الشعرية اإلشادة 

كاالفتخار بسرعة اٞتواد كبسالة فرساف القبائل باإلضافة إٔب الرباعة ُب التحكم باٞتواد كمراكغتو كجريو ٦تثلينها ببعض الطيور 

اْب، كعموما ُب مرحلة ما قبل اإلسبلـ قد عرؼ العرب الفركسية بنوعيها اٟتربية كالرياضية ٦تا تعكس ..أك كبلب الصيد 

 .األكضاع االجتماعية كاالقتصادية السياسية للمجتمع العريب ُب تلك الفًتة

لقد أثر الدين اإلسبلمي ُب عدة جوانب من اٟتياة لدل : الفروسية الحربية عند العرب في مرحلة اإلسالم3-1-3

العرب كمنها ٦تارسة الفركسية، حيث أضفى عليها الطابع الديٍت كاكتسبت صبغة القداسة ُب جانبها اٟتريب، كالًتفيهي، ففي 

: سورة بأكملها كاقسم هبا اهلل عز كجل كىي سورة العاديات قولو تعأب (اٞتهادية)القرآف كرد ما ٮتص الفركسية اٟتربية 

،  كُب ىذه السورة كصف شامل للخيل كالفرساف أثناء اٟترب  2{...فا١تغَتات صبحا  . فا١توريات قدحا. كالعادياتضبحا}

للدفاع عن الدين اإلسبلمي كمقدسات ا١تسلمُت، كُب اآلية قولو تعأب  (اٞتهاد  )كقد عدىا اإلسبلـ من أكرب كسائل القتاؿ 

                                                           
.285: ص ، نخبة عقد األجياد في الصافنات الجياد:  األمير عبد القادر الجزائري  1 

.3 ،1،2:اآلية:العاديات سورة  2 
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ففيها خطاب ٞتماعة ا١تسلمُت كمنهم الفرساف على االستعداد 1{..كاعدكا ٢تم ما استطعتم من قوة كمن رباط ا٠تيل }

أف خصص الٍت " للحرب من أجل نشر الدين اإلسبلمي، كمن اٞتوانب الفقهية ُب تنظيم اٞتيش اإلسبلمي، كٖتفيزا للفرساف 

، كما يرد تشجيع النيب عليو السبلـ للفرساف 2" عليو السبلـ للفارس سهمُت من غنائم اٟترب كخصص للرجل سهما كاحدا 

،  3"يا فرساف خيل اهلل اركيب " ، قا٢تا يـو حنُت ُب حديث أخرجو مسلم كأراد عليو السبلـ {يا خيل اهلل اركيب }" ُب قولو

كهبذا يتبُت أف الفركسية بعدما كانت فيما قبل اإلسبلـ دفاعا عن القبيلة أصبحت دفاعا عن الدين اإلسبلمي كتوسيع رقعتو 

 .اٞتغرافية

 إف ظهور الدين اإلسبلمي ٓب ٯتنع استمرار الفركسية كنشاط :الفروسية الترفيهية والرياضية في مرحلة اإلسالم 3-1-4

ك٦تارسة ترفيهية كرياضية، حيث أف العرب قبل اإلسبلـ مارسوا الفركسية كرياضة تنافسية كترفيهية بشكل يعكس اٟتياة 

االجتماعية كاالقتصادية لديهم، كما ٘تيزت بو من ركح العصبية القبلية غَت أف الدين اإلسبلمي بتعاليمو اٞتديدة أضفى على 

،  4"سابق بُت ا٠تيل " الفركسية الًتفيهية طابع التسامح كاالحًتاـ ف ففي ىذا اٞتانب يرد ُب السنة أف النيب عليو السبلـ 

ال ٖتضر ا١تبلئكة من اللهو شيئا إال ثبلثة ٢تو الرجل مع امرأتو، كإجراء ا٠تيل }:ككما يرد عنو صلى اهلل عليو كسلم قولو 

علموا أكالدكم السباحة " ، كمن اىتماـ الصحابة بالفركسية يرد األثر عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  قولو 5{كالنضاؿ

كىذا ُب اٞتانب الًتبوم الرياضي من حيث أف اإلسبلـ يعتٍت باستمرار الفركسية كالرياضة األخرل " كالرماية كركوب ا٠تيل 

 .كالسباحة، كإف كاف ىذا القوؿ يدؿ على الفركسية بالدرجة األكٔب من حيث الرماية كالركوب الذين يعترباف عمادىا

                                                           
.60:اآلية:  سورة التوبة 1 

 .31 :مرجع سبق ذكره، ص:  حسن موسى النميري2
 .32:  نفس المرجع، ص الحديث ذكره حسن موسى النميري،3
 .440: مرجع سبق ذكره، ص:  ابن القيم الجوزية4
 .277 :، صنخبة عقد األجياد في الصافنات الجياد: محمد بن عبد القادر الجزائري ذكره 5
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قيم الصبلح، كالكرامة، كرقة " ٦تا تشتمل عليو الفركسية سواء ُب اجملاؿ اٟتريب أك الرياضي الًتفيهي يتمثل ُب مبادئها العشرة 

 .1"الشمائل، كالقر٭تة الشعرية كالفصاحة، كالقوة، كا١تهارة ُب ركوب ا٠تيل، كالقدرة على استعماؿ السيف كالرمح كالنشاب 

 تناكلنا فيما سبق الفركسية عند العرب كا١تسلمُت، كا١تكانة اليت حضت هبا عندىم ُب طابعها : الفروسية األوروبية 3-2

اٟتريب كالًتفيهي، كلقد كانت الفركسية ُب اجملتمعات األكركبية ٢تا عراقتها كمكانتها فمن الكتاب من يرل أف جذكرىا تعود 

القدٯتة  (الونداؿ  )استمدت من األعراؼ اٞترمانية " إٔب اٟتضارتُت اإلغريقية كالركمانية، ُب حُت ىناؾ من يرل أف جذكرىا 

كتكيفت فيما بعد مع الكنيسة كتعاليمها الدينية ُب القركف الوسطى حيث كاف الفىت يتدرب منذ نعومة أظفاره كٯتر ٔتراحل 

، فمثل ما 2" ُب ا١تعارؾ ، كتنتهي بتنصيبو فارسا ُب احتفاؿ مهيب ق٥تتلفة تبدأ بأف ٭تمل درع الفارس أك سبلحو كيصاحب

أخذت الفركسية العربية صبغتها الدينية من اإلسبلـ، كذلك الفركسية األكركبية صبغت بالصبغة الدينية ا١تسيحية ُب القركف 

الوسطى، كقد ٘تثلت ُب الطابع اٟتريب من خبلؿ ما يعرؼ تارٮتيا باٟتركب الصليبية، كعن التأثَت الديٍت على الفركسية 

 ) أف الفركسية تتكوف من ٙتاين أصوؿ 3GAUTIER"غوتيو" األكركبية أك كما يعرؼ بقانوف الفركسية آنذاؾ كما يراه 

التصديق بكل تعاليم الكنيسة كاالمتثاؿ ألكامرىا، ٛتاية : أربعة منها دينية كأربعة دنيوية، فأما األصوؿ الدينية ىي (مبادئ 

الكنيسة كبذؿ كل ما يستطيعو الفارس من غاؿ كنفيس ُب سبيل نصرهتا كتقويتها، أف يشن الفارس حربا على الكافرين ال 

ىوادة فيها كال كرٛتة فإذا كاف األمر الثاين يقصد بو الدفاع عن الكنيسة فإف األمر الثاين يقصد بو إخضاع الكافرين  

للكنيسة، كىنا من أجل توسيع الرقعة اٞتغرافية للديانة ا١تسيحية، كاألصل الرابع احملافظة على أمراء اإلقطاع مهما كانت ىذه 

األكامر، كلو ٔتخالفة العقل ألف نظرية التفويض اإل٢تي كانت سائدة ُب ذلك العصر، أما عن األصوؿ الدنيوية للفركسية 

 .الشجاعة، كالوفاء، السخاء، ك٧تدة الضعيف": غوتييو" األكركبية كما ينص عليو 

                                                           
 .292: ، ص 1983 الهيئة المصرية العامة ، ترجمة عادل زعيتر، حضارة العرب: غوستاف لوبون1
 16:ص، 1986 ابريل الدوحة ،قطر،  الشعبي لدول الخليجثاألولى،مركزا لترا السنة ،2 العدد ، مجلة المأثورات الشعبية، األدب الشعبي المقارن:يونسبد الحميد  ع2

. ، بتصرف305 غاية إلى 294: ، ص 1959، مكتبة نهضة مصر،3، طالفتوة عند العرب وأحاديث الفروسية والمثل العليا:  عمر الدسوقي  3 
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بعد التحرر من سيطرة الكنيسة شهدت الفركسية األكركبية عدة ٖتوالت من خبلؿ التأثَت العريب اإلسبلمي حيث يركز العديد 

من الكتاب على اٟتضارة األندلسية متمثبل ُب إكساب الفركسية األكركبية قيم التسامح كاالحًتاـ كُب ىذا الشأف يقوؿ 

ككاف عرب اسبانيا يتصفوف بالفركسية ا١تثالية خبلؿ تسا٤تهم العظيم، ككانوا يرٚتوف الضعفاء كيرفقوف :" .. غوستاؼ لوبوف

فتؤثر ُب ... كما إٔب ىذا من ا٠تصاؿ اليت اقتبستها األمم النصرانية بأكركبا منهم مؤخرا ... با١تغلوبُت كيقفوف عند شركطهم 

كتاريخ العرب ُب اسبانيا حافل باألنباء الدالة انتشار تلك ا٠تصاؿ كمن ذلك أف ... نفوس الناس تأثَتا ال تؤثر فيو الديانة 

ـ مدينة طليطلة اليت كانت بُت أيدم النصارل أرسلت إليو ا١تلكة بَت٧تر اليت كانت فيها من 1139كإب قرطبة ١تا حاصر سنة

، من ىنا تبُت أف الفركسية األكركبية 1"بلغو أنو ال يليق بفارس بطل أف ٭تاصر امرأة فارتد القائد العريب من فوره ٤تييا ا١تلكة 

أخذت مبادئها من الفركسية العربية اإلسبلمية متمثلة ُب التسامح كاحًتاـ ا١ترأة ،كفيما ٮتص ا١ترأة من القصائد ا١تتعلقة 

بالفركسية موجودة بكثرة ُب الًتاث العريب كاألكركيب، كىو ما يعرؼ با١تبلحم كشعر الفرساف قد اقتبست من اٟتضارة 

األندلسية كما قاؿ غوستاؼ لوبوف، أما فيما ٮتص الفركسية الًتفيهية فهي مقتصرة على الصيد الذم كاف ٯتارسو النببلء 

اإلقطاعيُت ُب تلك العصور، ككوف الصيد باستخداـ اٟتصاف فهو ترفيهي إٔب حد ما إف ٓب نقل أنو حتمية البحث عن 

 .الطعاـ ُب كل اٟتضارات، إال أف تناكلو على ىذا النحو حيث كانت اجملتمعات سابقا تعرؼ النظاـ الطبقي

 سنتناكؿ ىذا العنصر كفق ا١تراحل التارٮتية اليت مرت هبا اٞتزائر، من فًتات ما قبل : ممارسة الفروسية في الجزائر3-3

 .التاريخ إٔب الفًتة اليت عرفت فيها الفركسية تطورا ُب العصر اإلسبلمي، كبالضبط ما كاف يعرؼ سابقا  با١تغرب األكسط

 كانت اٞتزائر قدٯتا تعرؼ باسم نوميديا، كقد عاصرت عدت حضارات الفينيقية ك :فترة ما قبل التاريخ 3-3-1

القرطاجية ك الوندالية، كاإلغريقية كالركمانية، كبالنظر للحركب اليت كانت سائدة ُب تلك األزمنة كاف من البلـز تواجد نظاـ 

كقد تناكلنا فيما سبق اٟتصاف الرببرم باعتبار أنو عنصر ٤تلي حسب  (الدكلة )الفركسية اٟتربية للدفاع عن الرقعة اٞتغرافية 

: آراء بعض الباحثُت فكاف البد من تواجد الفركسية على ىذا االعتبار، كمن أشهر اٟتركب اليت قامت على سبيل ا١تثاؿ

                                                           
.291:، ص المرجع السابق: غوستاف لوبون 1 
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اٟتركب القرطاجية، كاٟتركب البونيقية، كمن أبطا٢تا الفرساف ماسينيسا، يوغرطة، تاكفاريناس، كوف مشاؿ إفريقيا كانت معرضة 

لبلستعمار بكل أنواعو من اٟتضارات السابقة الذكر فكانت الفركسية هبا نظاما دفاعيا يعتمد تقنية الكر كالفر، فلو كاف 

النوميديُت يطمحوف ُب توسيع الرقعة اٞتغرافية لكاف نظاـ الفركسية عندىم ىجوميا من أجل التوسع اٟتضارم ، أما ٓتصوص 

الفركسية الًتفيهية فكانت متمثلة ُب الصيد باعتباره أحد أىم التدريبات على الفركسية ، كما أنو حتمي من أجل اٟتصوؿ 

على الطعاـ ُب تلك الفًتات كلو أف الًتفيو كاف مقتصرا على طبقات معينة ُب اجملتمع، كيورد أحد الباحثُت الفركسية الًتفيهية 

أما بالنسبة لسباقات ا٠تيوؿ فهناؾ إشارة كاضحة إليها، فقد أٚتعت ا١تراجع على أف أحد : " كالرياضية ُب نوميديا قائبل

كاف يقـو بًتبية ا٠تيوؿ لغرض السباقات حيث ضمت حضَتتو عددا كثَتا منها، كقد شارؾ  (مسطنبعل  )ملوؾ نوميديا ىو 

 قبل 146 قيل ا١تيبلد ككذلك سنة 168ُب سباؽ الباناثينا بركما كأحرز مرتُت على جوائز ُب ىذه السباقات خبلؿ سنة 

كإذا كاف ا١تلوؾ قد مارسوا سباقات الفركسية خارج حدكد دكلتهم كما يوحي إليو : " ..، كيستنتج ىذا الباحث بقولو"ا١تيبلد 

فبلبد أف يكوف اجملتمع النوميدم قد مارسوا ىذه .. ذلك من شهرة ٢تذه السباقات كما ىو اٟتاؿ لدل ا١تلك مسطنبعل 

 . 1.."السباقات على ا١تستول احمللي كفق تقاليد كأعراؼ خاصة هبم 

 عرفت اٞتزائر ُب ىذه الفًتة باسم ا١تغرب األكسط أثنا دخوؿ ىذه ا١تنطقة ٖتت حكم الدكلتُت : الفترة اإلسالمية3-3-2

العباسية كاألموية، كما ظهر ت هبا دكؿ مستقلة عن ىاتُت الدكلتُت كالرستمية كالفاطمية، كينبغي أف نشَت أف الفركسية ُب 

فركسية عدة شعوب انضوت ٖتت اإلمارة اإلسبلمية  )الفًتة اإلسبلمية عرفت تطورا ملحوظا من حيث اتساع الرقعة اٞتغرافية

إضافة إٔب االنتعاش االقتصادم ٦تا يوحي بأف تكوف الفركسية على نوعيها اٟتربية  (٦تا يوحي بتعدد أساليبها كبالتإب تطورىا 

طغت بشكل بارز خبلؿ ىذه ا١ترحلة بسب استقرار األكضاع السياسية ُب ا١تغرب األكسط كقلة " كالًتفيهية كىذه األخَتة 

كىذا االستقرار بسب بعد ا١تغرب  (الرستمية ك الفاطمية  )، كلعل ىذا الباحث يشَت إٔب الدكلتُت السابقتُت 2"اٟتركب 

                                                           
 وانظر حارش 63:  ص2003/2004 ملياني حاج جامعة قسنطينة إشرافتمتالت الفرس في المخيال الشعبي في منطقة سطيف مذكرة ماجستير ، :  كوسة نورالدين 1

 .113: ،ص ر الجزائ،التطور السياسي واالقتصادي في نوميديا ، دار ىومة: محمد الهادي 
.64:، صالمرجع السابق:  كوسة نورالدين  2 
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األكسط عن مركز الدكلة العباسية كاألموية اليت عرؼ هبا اٟتركب من أجل السلطة السياسية، كما أف قياـ الدكلة كاستقرارىا 

على الصعيدين الداخلي كا٠تارجي، كقد كاف لقبائل  (مرحلة اٞتيل األكؿ للدكلة  )حاؿ النشوء على االعتبار ا٠تلدكين 

" حيث يقوؿ اإلدريسي  (قبائل زناتو  )ا١تغرب األكسط عناية خاصة بًتبية ا٠تيوؿ األمر الذم جعلهم مولعُت بالفركسة 

كما أف للبيئة الطبيعية إٔب جانب اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية دكرىا " كأكثر زناتة فرساف يركبوف ا٠تيل ك٢تم عادية ال تؤمن 

، كما أف بيئتهم كطبيعة معيشتهم "ا١تباشر ُب قياـ ىذه ا١تمارسة ُب ا١تغرب األكسط، كىو ما يذىب إليو أحد الكتاب 

 (يفوقوف  )كاقتنائهم ا١تواشي ٬تعلهم يقضوف كقتا أطوؿ على ظهر ا٠تيل فيتقنوف الفركسية بل تكوف جبلة فيهم فيبزكف 

، بالنظر إٔب ىذا القوؿ فإنو يشَت بطريقة مباشرة إٔب أف أىل البادية 1"غَتىم ٦تن ال عهد ٢تم بركوب ا٠تيل كأىل ا١تدينة 

يتقنوف الفركسية أكثر من غَتىم من أبناء ا١تدف، كبالنظر إٔب االىتماـ البالغ بالفركسية ُب ا١تغرب األكسط من حيث الًتبية 

باحملاكاة للممارسة تظهر ُب سلوكات أطفا٢تم من حيث األلعاب اليت يتناكلوهنا كىذا من باب ٖتبيب اآلباء أبناءىم على 

حىت كاف أطفا٢تم يلعبوهنا بالعصي فكانوا يصطفوف على صفُت كيركبوف عصيهم كأهنم فرساف ".. ىذه ا١تمارسة من الصغر 

، ىذا ما كرد عن قبائل زناتو الرببرية ، كلكن القبائل العربية ا١تهاجرة إٔب ا١تغرب األكسط ٔتا يعرؼ بالزحف ا٢تبلٕب قد أثرت 2"

ُب فركسية احملليُت بنقل أعراؼ كتقاليد األساليب العربية ليحدث تزاكج كتبلحم ُب ٦تارسة الفركسية كبالتام عرؼ ُب الدكؿ 

األخرل اليت قامت ُب ا١تغرب األكسط كالدكلة الزيانية ك ا١ترابطية دكف أف نغفل تأثَت اٟتضارة األندلسية، كبعد انتقاؿ ا٠تبلفة 

اإلسبلمية إٔب ا١تماليك ُب ا١تشرؽ العريب ْتيث أف ا١تماليك كمن بعدىم من ىذه القومية كبالضبط العثمانيُت الذين كحدكا 

أغلب األقطار العربية ٖتت راية ا٠تبلفة العثمانية باستثناء ا١تغرب األقصى، كمن حيث أف العثمانيُت ىم سليل ا١تماليك 

 .الذين ظهرت تأثَتاهتم ُب الفركسية بنوعيها كالسيما الًتفيهية، كسيتجلى ىذا ُب ألعاب الفركسية

 

                                                           
 ،، ديوان المطبوعات الجامعية ( م10 ،9 )األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المغرب األوسط خالل القرنين الثالث والرابع : جودت عبد الكريم يوسف 1

 .303: ، ص1992،الجزائر
.304 :صنفس المرجع، : جودت عبد الكريم يوسف 2 
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 :ألعاب الفروسية - 4

اكتسبت الفركسية عرب األزمنة الطابع اٟتريب، كالطابع الًتفيهي الرياضي، كىذا األخَت كاف داللة على استقرار الدكؿ كبلوغها 

درجة من التفوؽ على كافة األصعدة، كما شهدت الفركسية ُب العآب العريب اإلسبلمي تطورات تدر٬تية بْدا من الفًتة 

العباسية كاألموية، كقد برزت بقوة االعتناء بالفركسية كالسيما اٞتانب الًتفيهي منذ الدكلة الفاطمية لتتطور كتتنوع ُب اٟتضارة 

األندلسية، كما ٖتصلنا عيو من مراجع ما يصب ُب االعتناء هبذه ا١تمارسة ُب العصر ا١تملوكي من حيث اىتماـ دكلة 

، كبأنواعها اليت اصطلحنا عليها ألعاب (االعتناء بالرياضة عموما  )ا١تماليك هبذه ا١تمارسة كجعل ٢تا دكاكين خاصة هبا 

الفركسية على الرغم من اشتما٢تا على الصيد كرياضة كقد تناكلناه فيما سبق كما سنتناكلو  ٮتص بالدرجة األكٔب ما يتعلق 

 .بالرياضة على ظهور ا٠تيل

 مارس اإلنساف الصيد كالطرد منذ أزمنة غابرة باحثا عن قوتو مدفعا عن نفسو أك ناشدا للرياضة كا١تتعة  :الصيد والطرد4-1

فاستئناس اإلنساف للحصاف كاف نتيجة صيد ُب العصور السابقة ، كُب مرحلة ما من تطور البشرية استخدـ اإلنساف اٟتصاف 

كسيلة للصيد، كىذا منذ بداية ركوبو، كامتطائو للحصاف اليت ال تعرؼ بالتاريخ الدقيق إ٪تا يشار إليها ُب العصور البدائية من 

خبلؿ ما استقراه الباحثُت ُب التاريخ من الصور النحتية ُب الكهوؼ كا١تغارات، كما ٖتملو ا١تيثولوجيا البدائية عن ىذه 

ك أخي الصغَت الذم طارد ٛتر الوحش ُب الربية، :"... ا١تمارسة ف ك٦تا يرد ُب ملحمة جلجامش، كىو ٭تدث أحدىم 

، كُب ىذا القوؿ ىل اإلنساف بسرعتو قادر على اصطياد النمور دكف كسيلة ؟ إذف كانت 1..."كاصطاد النمور ُب الصحارم

كسيلتو للصيد ىي اٟتصاف الذم لو القدرة كالسرعة اليت ٘تكن اإلنساف من اصطياد بعض اٟتيوانات األسرع منو كالغزاؿ 

كالنعامة، كقد اشتهر العرب بالصيد ُب الفًتتُت ما قبل اإلسبلـ، كالفًتة اإلسبلمية ف كمن مؤشرات االىتماـ هبذه ا١تمارسة 

، ككاف الشخص (الشكار خاناه  )أف جعلوا ٢تا ديوانا خاصا هبا، كىو ديواف األحواش أك " السيما ُب العصور اإلسبلمية 

كىو من يعمل ُب خدمة كبلب " كبلبزم " كيدعى أيضا  (أمَت الصيد  )" أمَت شكار " ا١تكلف هبذه الرياضة يدعى 

                                                           
 .77:، ص ، مرجع سبق ذكرهملحمة جلجامش:  طو باقر 1
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كقد عرفت ىذه الوظائف ُب العصر العباسي، .. مكلف ْتمل البزاة كغَتىا " البازدار " الصيد، كىناؾ موظف آخر باسم 

، كما أف السبلجقة كاألتابكة، كاأليوبُت، ككاف من البديهي استعماؿ اٟتصاف ُب الصيد إضافة إٔب 1"كدكلة ا١تماليك 

أهنم كانوا إذا أرسلوا " الكبلب كالصقور خاصة ُب ا١تطاردة، كقد كانت للعرب طقوس كعادات ُب ٦تارسة رياضة الصيد منها 

، كمن األدكات ا١تستعملة طبعا اٟتبائل كالرماح 2"ا٠تيل للصيد فسبق كاحد منها خضبوا صدره بدـ الصيد عبلمة لو 

 .كاألقواس كالسهاـ كالعصي

 عرفت الرماية من قدمي فقد استعملها اإلنساف البدائي كسبلح للدفاع عن نفسو، كأيضا ليصيد هبا اٟتيوانات :الرماية4-2

فبل ٯتكن تصور صيد من غَت رماية، كتعد شرطا أساسيا ُب الفركسية، كقد كردت أحاديث عديدة ٖتث ا١تسلمُت على 

أال إف " كأعدكا ٢تم ما استطعتم من قوة " ٝتعت رسوؿ اهلل عليو السبلـ يقوؿ :٦تارسة الرماية، كالتدرب عليها فعن عقبة قاؿ

تعلموا الرماية فإهنا ! أم بٍت: كاف سعد يقوؿ: ، كقاؿ مصعب بن سعد"القوة الرمي، أال إف القوة الرمي، أال إف القوة الرمي 

العقد : القبض على القوس، كالثاين : األكؿ : ، كتكوف الرماية بالقوس كالسهم ، كباختصار فإف أصو٢تا أربعة"خَت لعبكم 

: ، أما فركعها فهي أكال ا١تد، كالثاين3"اإلطبلؽ : النظر، كاألصل الرابع: على الوتر كيكوف باليمُت كالقبض بالشماؿ، كالثالث

قدر قوتو ىو ُب : معرفة مقدار الوتر فيو، كمعرفة مقدار فوؽ السهم، كا٠تامس: معرفة قدر قوسو ليكوف على بصَتة، كالثالث

بالقتل كاٞترح  (قهر العدك  )النكاية :  قصد اإلصابة ال البعد، كالتاسع: ىيئات اٞتلوس كالوقوؼ، كالثامن: نفسو، كالسادس

 :، أما ٓتصوص الرماية بالقوس على ظهر ا٠تيل فقد تنوعت كلكل رماية منها اسم خاص هبا كىي(اإلصابة  )

 القبق اسم تركي للقرعة اليت يضعوهنا أك يضعوف فيها طَتا كيرموهنا بالنشاب من على ظهور ا٠تيل، :رمي القبق 4-2-1

ُب أشياء عديدة، كالقيغج ىي نفسها إال أهنا ٗتتلف ُب أف الرمي ٨تو األرض " القيغج " كتتفق ىذه الرياضة مع رياضة 

فهي تدؿ على مرمى معُت عبارة عن اسطوانة " الربجاس " ، ك قبقا ٨تو األعلى، كما تتشابو مع رياضة "قيغجا " يسمى 

                                                           
 .383، 382:  صمرجع سبق ذكره،:  محمد بويلف1

.118:  ص مرجع سبق ذكره،: حمود الدغيشي  2 
.182:  ص ،المرجع السابق:  محمد بويلف الحديث ذكره 3 
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حجوفة أك برميل موضوع أفقيا على أربعة أرجل، ككاف الفرساف ٯتركف كىم مسرعوف على جيادىم ُب تواز مع خط اٟتور، 

 .1"كلكن بعيدا عن االسطوانة كيقذفوف عند كصو٢تم القذيفة ْتيث ٘تر من خبلؿ فتحتها 

ىي لعبة مؤداىا أف يركض فارساف من جانبُت : "  جاء ُب شرح ىذه الرياضة عن أٛتد أمُت قاؿ:رمي البرجاس 4-2-2

٥تتلفُت حىت إذا التقيا قذؼ أحد الفارسُت اآلخر بأقصى سرعة ما ُب ساعده من القوة كالشدة بعض من جريد النخل 

، كما يوجد رمي البندؽ، كىو نوع 2"كقد ٭تدث بو جرحا بليغا، كقد ٯتوت، كمهارة البلعب أف يتقي كقوع العصا عليو ..

أم أف رمي البندؽ ال يكوف من على ظهر  )من أنواع الرماية غَت أننا ٓب نعثر على ما يوافق أف يكوف الرامي على الفرس 

ُب األقطار اإلسبلمية، كُب مصر بصفة خاصة ُب دكليت ا١تماليك ، ( القبق، الربجاس ) ، عموما انتشرت ىذه اللعبة (الفرس 

كمن الشركط اليت ينبغي مراعاهتا عند ٦تارسة ىذه اللعبة، إتقاف العدك باٞتياد، ك إتقاف الرماية من على ظهور اٞتياد، ك 

صبلحية أرض ا١تيداف لثبات حافر الفرس، كما ينبغي للرامي أف ٭تذر لطمو الفرس ُب خشبة القبق حاؿ الرمي ك ينبغي 

 . تدريب الفارس على الدخوؿ على خشبة القبق عدة مرات قبل بدء ا١تباراة

، كخاصة ُب عصر ا١تماليك، ككاف أصل ة مورست ىذه اللعبة ُب العديد من البلداف اإلسبلمية كا١تريب:لعبة الجريد 4-3

جريد النخل  )قضيبا من حديد رأسو كاٟتربة يطلقو الفارس على عدكه، لكن ا١تسلمُت أبدلوا اٟتديد بقضيب النخل " اٞتريد 

، فالبطل ُب نظرىم من يصارع خصمو بالسيف كالرمح، كُب لعبة اٞتريد 3"ألف رمي ا٠تصم باٟتديد يعد دناءة عندىم  (

مكانو ُب أكؿ " القرناس " يتقابل الفريقاف ُب صفُت متساكيُت عددا كقوة فوؽ ظهور ا٠تيل، كيرأس كل فريق فارس يلقبونو 

كما ٬تب أف تكوف األرض  ( مًت 40حوإب  )الصف ُب اليمُت، ك٬تب أف تكوف ا١تسافة بُت الصفُت مقدار مرمى اٞتريدة 

تتمثل قواعد .منبسطة خالية من اٟتجارة كغَتىا، كيفصل بُت الصفُت خط مستقيم يقسم ا١تسافة بُت الفريقُت بالتساكم 

ىذه اللعبة ُب خركج الفارس ليتقدـ بفرسو متمهبل متجها إٔب كسط ا١تلعب، كينادم على أحد أفراد الفريق اآلخر الذم ٮترج 

                                                           
.86 :،ص1998،  القاىرةالكتاب، مركز ،1وآثارىا، ط الرياضة عبر العصور تاريخها :سالم عبد العزيز صالح  1 

. بتصرف،189 ،183:  ص،تاريخ الرياضة عند العرب والمسلمين:  محمد بويلف  2 
.150:  ص المرجع السابق، : محمد بويلف 3 
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إليو فَتمي األكؿ الثاين باٞتريدة، ك٭تاكؿ ا١تنادل اتقاء ذلك ما أمكنو، ٍب ٮترج فارس من الفريق الثاين كينادم على أحد 

الفرساف ا١تنافسُت، كىكذا دكاليك، ك٭تق للفارس ا١تنادل عليو أف يطارد الفارس الذم ناداه بعد أف يرمي األخَت جريدتو 

. عليو، كعندئذ من حقو أف يضربو على صدره أك ظهره باٞتريدة، أك ينتزع عمامتو، كلكن بعد إذف القرناس الذم يتبعو

الزالت ىذه اللعبة ٘تارس ُب العصر اٟتديث لدل بعض األسر العريقة من سكاف األرياؼ ُب لبناف، كلديها ميادين خاصة 

 1".للعب اٞتريد 

من األلفاظ الفارسية  (اٞتوكاف أك احملجن  ) ٘تارس ىذه اللعبة على ظهر ا٠تيل، الصوٞتاف : لعبة الكرة والصولجان4-4

ا١تعربة، كىو عبارة عن عصا ُب هنايتها ما يشبو رأس ا١تطرقة تستعمل ُب ضرب الكرة، يصنع عادة من ا٠تشب، أما الكرة 

فتصنع من اٞتلد ا١تضغوط ْتجم الربتقالة، كانت ُب بداية األمر عبارة عن طوؽ من حديد ٍب أصبحت بعد ذلك تستخدـ 

من هنايات العظاـ، ٍب استخدمت من كرات مستديرة ٍب من اٟتجارة ٍب من ألياؼ الربدل كالنخيل ٍب من القماش، أما فيما 

يتدافع البلعبوف الكرة ٔتضارهبم، كىم من فوؽ ا٠تيوؿ إلدخا٢تا مرمى عبارة عن قائمتُت بينهما مسافة " ٮتص طريقة لعبها 

، ك عدد الفرساف ُب الفريق الواحد يًتاكح ما بُت سبعة العبُت إٔب ستة عشر فارسا حسب العصر كالبلد 2"ىي سعة ا١ترمى 

الذم لعبت فيو، يذكر أف أصل ىذه اللعبة فارسي أك مغوٕب، ٍب تداك٢تا العرب كا١تسلمُت كطوركىا، ككضعوا قواعد ك قوانُت 

خاصة هبا، كقد دخلت ببلد العرب ُب أعقاب فتح فارس، كما يركم التاريخ أف الشاعر عدم كاف رائد العرب ُب لعب 

الصوٞتاف، ٍب ىاركف الرشيد، استمرت ىذه اللعبة إٔب عصر ا١تماليك حيث عرفت اىتماما بالغا خصص ٢تا ديواف خاص هبا 

تعٍت ا١تمسك، ككانت مهمة ا١تشرؼ ا٠تركج مع " دار"، اٞتوكاف أك الصوٞتاف، "اٞتوكندار " ككاف ا١تشرؼ عليها يسمى 

 ".البولو " السلطاف أك األمَت، كاالىتماـ بأدكات ىذه اللعبة، تعرؼ ُب العصر اٟتإب باسم 

يعود أصل ىذه األلعاب الًتفيهية إٔب أركاف الفركسية اليت تشتمل على الرماية بالقوس ك ا١تطاعنة بالرماح، كركوب ا٠تيل 

كإتقاف ما يتعلق بالكر كالفر، كالتحكم باٞتواد، كىذه األلعاب مقتبسة من التقنيات اٟتربية ُب استعماؿ الرمح، ك٩تص 
                                                           

.151:نفس المرجع، ص محمد بويلف،  1 
.153:  نفس المرجع، ص  2 
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بالذكر لعبة الصوٞتاف، كلعبة اٞتريد، كقد اقتصرنا على األلعاب ا١تمارسة من قبل الفرساف، كما أننا ال نغفل ا١تداكرة بالسيف 

كالسيما على ظهر ا٠تيل، كال نغفل سباقات ا٠تيل كإف كنا قد أشرنا إليها فيما سبق من الفركسية الًتفيهية، كبلغت الفركسية 

الًتفيهية درجة كمكانة رفيعة خاصة ُب عصر ا١تماليك ْتيث خصص لكل لعبة أك رياضة ديواف خاص هبا  كا١تشرؼ على 

 أحد٫تا 2 ، كالفركسية ُب عمومها تشتمل على أربعة أنواع1"آمَت أخور " ألعاب الفركسية موظف من ديواف اإلسطبل يسمى 

ركوب ا٠تيل كالكر كالفر هبا، كالرمي بالقوس، كا١تطاعنة بالرماح، كا١تداكرة بالسيوؼ، كىذا ما ذكره ابن القيم اٞتوزية ُب 

 .الفركسية

 :(الرياضية)المنشآت والميادين الترفيهية - 5

١تدل اىتماـ  (ا١تيادين)تعد ا١تنشآت الرياضية إحدل مقومات الرياضة باعتبار الفركسية نوع من الرياضات، فهي ٕتسد 

 ١تا كاف ةبشقيها التقليدم كاٟتديث من حيث الرؤية التارٮتي (الفركسية  )الدكلة كإدراكها للقيم، كاألدكار االجتماعية للرياضة 

 .معموال بو سابقا، من خبلؿ إعطاء نظرة عن ٦تارسة الفركسية كبالتحديد الفضاءات اليت كانت تؤدل فيها

 تعد األسواؽ من أقدـ الفضاءات اليت كانت تضم عدة ٦تارسات، كتعامبلت ٕتارية، ك٦تا كانت تشتمل :األسواق 5-1

 (ا١تبارزة بالعصا  )اٟتجامة، الزينة كاٟتبلقة، اٟتدادة، كاشتملت على بعض الرياضات كالتحطيب : عليو ُب الطب مثبل

فكثَتا ما كانت " باإلضافة إٔب حلقات العلم أك الشعر، فاألسواؽ من التقاليد اليت امتازت هبا العرب ُب شبو اٞتزيرة العربية 

تشهد األسواؽ مباريات سباؽ ا٠تيل، كا١تبارزة، كالعدك كا١تصارعة، كغَتىا من الرياضات كاأللعاب، كمن أشهر األسواؽ 

سوؽ عكاظ، كعكاظ قرية بالصحراء بُت ٨تلة كالطائف على ثبلث مراحل من مكة، كىي إٔب الطائف أقرب، ككاف موعد 

، كمن اآلثار اليت تدؿ على ٦تارسة الرياضة 3"ىذا السوؽ ُب أكاخر شهر شواؿ حىت اليـو العشرين من ذم القعدة كل عاـ 

 رضي اهلل عنو   –ُب األسواؽ ما ركم أنو كاف بالسوؽ فىت معركؼ بالقوة فتحدث الناس عن قوتو ُب كجود عمر بن ا٠تطاب
                                                           

.374: نفس المرجع، ص محمد بويلف،  1 
.440:مرجع سبق ذكره، ص: ابن قيم الجوزية 2 

.393: ص المرجع السابق، :  محمد بويلف  3 
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إٔب ..كنشبت بينهما ا١تباراة ..فما كاف من عمر إال أف قاؿ أهبذا الفىت ٗتوفونٍت لست بن ا٠تطاب إف ٓب أصرعو أكؿ ما ألقاه 

، كتدؿ ىذه اآلثار على أ٫تية كمكانة األسواؽ كمؤسسة اجتماعية ١تمارسة الرياضة 1"أف ألقاه عمر بن ا٠تطاب أرضا 

كاأللعاب الشعبية، كمازاؿ أثر األسواؽ قائما إٔب يومنا ىذا ُب ٦تارسة بعض األلعاب ُب بعض مناطق الغرب اٞتزائرم 

 ".ا١تطرؽ " كالصحراء كالسيما لعبة التحطيب 

اٟتلبة ىي ٣تمع ا٠تيل، كتقاؿ ٣تتمع الناس للرىاف، كقد استعملت ٔتعٌت ٤تل ا١تسابقة بُت : الحلبات و الميادين5-2

الفرساف، أنشأ ا٠تلفاء كالسبلطُت قدٯتا الكثَت من اٟتلبات كا١تبلعب، كتنافسوا ُب إنشاء ا١تيادين، ككانت تقاـ ا١تنشآت 

ُب رحلتو كما شاىده ُب (٤تمد بن اٛتد  )كا١تيادين باٟتواضر كالعواصم كمثاؿ ذلك ما كتبو الرحالة األندلسي ابن جبَت 

كعلى مقربة منها خارج البلد من جهة الغرب ميداناف خزا لشدة :" ... رحلتو إٔب دمشق من ميادين فوصفها قائبل 

ٮترج السلطاف إليهما كيلعب ..متصلة هبما  (نوع من الشجر  )خضرهتما، كالنهر بينهما، ك غيضة عظيمة من اٟتور 

بالصواٞتة، كيسابق بُت ا٠تيل فيهما، كال ٣تاؿ لعُت كمجا٢تا، كُب كل ليلة ٮترج أبناء السلطاف إليهما للرماية، كاللعب 

، كا١تقصود ىنا بالصواٞتة ىم الذين ٯتارسوف لعبة الصوٞتاف، كما يرد ُب كصف ىذه ا١تيادين ُب سامراء 2..."بالصواٞتة 

كيظهر من دراسة ا٠ترائط الطبوغرافية، كالصور اٞتوية ألطبلؿ مدينة ٝتراء، أنو كاف ُب السهل ا١تمتد مشإب "... بالعراؽ 

اٞتامع الكبَت، أربع حلقات كبَتة تدكر حوؿ مربع مركزم كقد أثبتت التقنيات اليت قامت هبا دائرة اآلثار القدٯتة سنة 

 مًتا 80متوازيُت بينهما ساحة عرضها  (كل ما استدار بشيء  ) أف ىذه اٟتلقات تتكوف من طوقُت، كالطوؽ ـ1936

بناء مسطح أعبله للجلوس أك ٞتعل  )ك٫تا يدكراف حوؿ ا١تربع ا١تركزم أربع دكرات دكف أف تنقطع، كُب ا١تربع ا١تذكور دكة 

، ...مرتفعة تظهر عليها آثار بناية من اآلجر، ككانت الدكائر ا١تذكورة ساحة للفركسية، أك حلبة للسباؽ  (كرسي عليو 

فكانت ...ككانت البناية ُب الدكة مرتفعة معدة ٞتلوس ا٠تليفة، كحاشيتو للتفرج كالتمتع، أما الساحة ا١تمتدة بُت الدائرتُت 

                                                           
.394: ص محمد بويلف، نفس المرجع،  1 
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، كقد كاف انتشار ا١تيادين بكثرة ُب عصر ا١تماليك، كنقتصر على ذكر مالو عبلقة بالفركسية 1.."معدة ٞترم ا٠تيل كتسابقها 

عرؼ بأٝتاء عديدة منها ا١تيداف األسود، ميداف العيد، ا١تيداف األخضر، ميداف السباؽ، : من ٣تمل ا١تيادين، ميداف القبق

كقد بٌت ىذا ا١تيداف الظاىر بيربس البندقدارم، كقد سار السبلطُت على هنجو من بعده كسيف الدين قبلككف، ك األشرؼ 

، فكانوا يركبوف ُب ا١توكب ٢تذا ا١تيداف، كيقف األمراء كا١تماليك السلطانية تسابق با٠تيل فيو، كتنزؿ ..خليل بن قبلككف 

، كأٟتق بو ٣تموعة من ـ1323/ق724، ميداف سرياقوس أقامو ٤تمد بن قبلككف سنة 2..."العساكر فيو لرمي القبق 

القصور، ككاف سبب إنشائو ٢تذا ا١تيداف ىو رحبلتو للصيد كلعبو الصوٞتاف، كمن ا١تيادين األخرل كذلك ا١تخصصة للعب 

، كبدأ ...كموضعو ُب بستاف ا٠تشب " الذم أنشأه الناصر بن ٤تمد بن قبلككف : ، ا١تيداف الناصرم"البولو"الصوٞتاف 

السلطاف يركب إليو للعب الصواٞتة كل سبت خبلؿ الشهرين ا١تتتالُت لوفاء النيل، كازدىر ىذا ا١تيداف ُب عصر السلطاف 

 .3.."برقوؽ 

 ٦تا سبق ذكره يتبُت لنا مدل اعتناء الدكؿ با١تيادين عرب التاريخ ف كخاصة فًتة ا١تماليك، ٦تا يوحي بانتشار الرياضة كالًتفيو 

إف أ٫تية الفركسية كنشاط رياضي كترفيهي من  (اٞتمهور)كاالىتماـ هبا سواء من قبل السبلطُت، أك ا١تتابعُت ٢تذه ا١تمارسة 

، (الفنتازيا  )٣تمل ا١تمارسات الًتفيهية األخرل كالتحطيب، كاليت يصطلح عليها ُب كقتنا اٟتإب بالفركسية التقليدية 

 .كالفركسية اٟتديثة ا١تتمثلة ُب سباقات ا٠تيل، كلعبة البولو

 :المراسم والمظاىر االحتفالية - 6

نظرا لؤل٫تية اليت حضت هبا الفركسية كنشاط رياضي كترفيهي يعكس مدل ٘تسك اجملتمع هبذه ا١تمارسة كاف البد من كجود 

ما يؤطر، كينظم ىذه ا١تمارسة ُب اجملتمع من قبل ا١تسَتين اٟتكوميُت ما يعرؼ ٔتسمى ا١تهرجانات، كاالحتفاالت كا١تراسم، 

فقد شهدت اٟتضارات السابقة تنظيم ىذه التظاىرات الرياضية الًتفيهية، فقد عرفت اٟتضارتُت اليونانية كالركمانية ىذه 

                                                           
.415:  محمد بويلف، نفس المرجع، ص 1 

. 422:نفس المرجع، ص 2 
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التظاىرات من خبلؿ االحتفاالت األك١تبية القدٯتة، كما عرؼ ا١تسلموف القدامى ا١تراسم االحتفالية للمسابقات ُب شىت 

 :الرياضات، ك٦تا ىو معلـو أف ا١تظهر أك ا١ترسم االحتفإب ٯتر ٔتراحل ثبلث متمثلة كالتإب

كانت :  لقد عرؼ ا١تسلموف األكائل حفبلت االفتتاح عند إقامة ا١تسابقات الرياضية أك الًتفيهية فمثبل: حفل االفتتاح6-1

ٔتثابة عيد من األعياد من فرط ما كاف  ( ـ905/ق868الدكلة الطولونية  )مراسم إقامة حلبات السباؽ عند الطولونيُت 

كُب ىذه اٟتلبات كاف .. يصاحبها من إقامة مراسم الزينة ، كركوب الغلماف كالعساكر على كثرهتم بالعد الكاملة كاألسلحة 

٬تلس الناس للفرجة على السباؽ، بل كثَتا ما كاف االحتفاؿ بعيد من األعياد ُب العصر الطولوين مربرا إلقامة حفل سباؽ 

عاـ  (مؤرخ عصر ا١تماليك  )، ك٦تا سجل عن مراسم االفتتاح كالسيما ُب عصر ا١تماليك ما سجلو ابن إياس 1"ا٠تيل 

ٍب ابتدأ بضرب ..كفيو قلع السلطاف الصوؼ، كلبس البياض :" ..  كقائع افتتاح مباراة الصواٞتة فكتب ـ1507/ق911

، كما أف 2.."ككاف للسلطاف ُب ىذه السنة مواكب مشهودة حافلة ..الكرة ، ككانت األمراء ا١تقدموف ٚتيعهم حاضرة ٔتصر 

ا١تقريزم يذكر أف السلطاف ا١تلك الظاىر بيربس خرج إٔب ميداف القبق ُب يـو ا٠تميس السادس كالعشرين من شهر رمضاف 

فركبوا ُب أحسن زم كلباس ..من كل عشرة اثناف، ككذلك من كل أمَت كمن كل مقدـ  (فرساف )أمر بركوب ٚتاعة ..

 .3.."كدخلوا ُب الطعاف بالرماح ..كأكمل كأهبى منظر 

 ٓب تقتصر ا١تظاىر االحتفالية على حفل االفتتاح، كإ٪تا كاف ا١تسلموف يقيموف حفل ختاـ للمسابقات، : حفل الختام6-2

أنو ُب يـو الثبلثاء التاسع كالعشرين من الشهر كاف ختاـ ضرب الكرة با١تيداف، ككانت ٚتاعة من :" ..فقد ذكر ابن إياس 

حاضرين فلما انتهى ضرب الكرة قاـ السلطاف، كطلع إٔب اٟتوش كجلس با١تقعد، كأحضركا قدامو  (السفراء  )ىؤالء القصاد 

 .4.."فلما صار الظهر خرج كأحضر ٦تاليك يلعبوف بالرماح ..ثَتانا تتناطح كمد ُب ذلك اليـو أٝتطة حافلة 

                                                           
.317: ، ص1996 القاىرة، ، دار الفكر العربي، الرياضة والحضارة اإلسالمية: أمين أنور الخولي 1 

.318 :محمد بويلف، المرجع السابق، ص 2 
.429:  ص نفس المرجع، 3 
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 كاف نظاـ إعبلف النتائج، كتقدمي اٞتوائز للفائزين جاريا عند العرب كا١تسلمُت، كما : إعالن النتائج و تقديم الجوائز6-3

فبلف حاز " كاف جاريا ُب من سبقهم كاٟتضارة اإلغريقية كالركمانية، كمن ذلك ُب اجملتمع اإلسبلمي كاف يقاؿ عن الفائز 

اليت يتسابقوف إليها، كقد ثبت أف النيب  (هناية السباؽ  )، كذلك أهنم كانوا يضعوف اٞتوائز على طرؼ النهاية "قصب السبق 

عليو السبلـ كاف ٭تضر ا١تباريات كا١تنافسات كيكافئ ا١تتفوقُت تشجيعا ٢تم فعن ابن عمر رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل 

، كما أف ما يدؿ على حفل ا٠تتاـ تلك 1"سبق بُت ا٠تيل كأعطى السابق : " عليو كسلم سبق بُت ا٠تيل كأرىن، كُب لفظ 

 .2عليها ُب السباؽ كاجمللي كالسابق (الفرساف  )ا١تسميات اليت كانوا يطلقوهنا على الفائزين بالرتبة اليت ٖتصلوا 

 التشجيع عنصر قدمي قدـ الرياضة أك الًتفيو، كىو أحد ا١تقومات الرئيسية :(الجمهور  ) المشاىدون والمشجعون 6-4

٢تا عرب العصور فما الفائدة من إقامة ا١تيادين كا١تنشآت إف ٓب يتوفر ىذا العنصر، كما أف مقصد اٞتمهور ىو الًتكيح عن 

النفس كالتمتع السيما مشاىدة سباؽ أك استعراض ا٠تيل، كالرماية كغَتىا، كمن األثر ُب ىذا أف الشافعي رضي اهلل عنو ١تا 

أحسنت : كاف بالفسطاط مر ٔتكاف للرماية، فإذا برجل يرمي بقوس عربية ككاف ماىرا فوقف يشاىده، ٍب قاؿ لو الشافعي

، كتبقى أ٫تية كمكانة الرياضة 3"كبارؾ اهلل فيك، كأعطاه ثبلثة دنانَت، كاعتذر لو عن قلتها ألنو ٓب يكن معو سواىا حينذاؾ 

ُب نفوس ا١تشاىدين حسب إقبا٢تم عليها فكلما كاف اإلقباؿ أكثر كلما تبُت مكانة ىذه الرياضة أك ا١تمارسة ُب ا١تراسم 

االحتفالية من افتتاح، كختاـ، كتقدمي للجوائز ْتضور ا٢تيئات ا١تشرفة على التنظيم، باإلضافة إٔب اٞتمهور ما ىي إال تشجيع 

من القائمُت عليها منعا من اندثارىا من اجملتمع، كاستمرارية لتكرارىا عرب ٥تتلف ا١تناسبات يعكس مدل التفاؼ أفراد اجملتمع 

حوؿ ا١تمارسات الرياضية كالًتفيهية، نقبل من جيل إٔب جيل ٔتختلف فئاتو باعتبار أف ا١تراسم االحتفالية رأس ماؿ ثقاُب 

باإلضافة إٔب الدكر كالوظيفة اليت تؤديها ُب اجملتمع من تشيع للركح الرياضية ُب جو تنافسي، ك إبراز ىيبة السلطة من خبلؿ 

 .ٖتكمها ُب تسيَت األنشطة الًتفيهية

                                                           
89: مرجع سابق، ص :  ابن قيم الجوزية  1 

.اإلسالم من ىذا الفصل انظر الفروسية الترفيهية مرحلة قبل  2 
 .437: المرجع السابق ، ص:  محمد بويلف3
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 تقـو البندقية مقاـ السيف، كمقاـ الرمح من خبلؿ استعما٢تا من قبل الراجل، كمن قبل الفارس، كمبدؤىا :لعب البارود- 7

األساسي ىو الرمي كالسيما من على ظهر ا٠تيل، كبالنظر إٔب أنواع الرماية من خبلؿ القوس أك الرمح الذم يظهر جليا ُب 

االستعماؿ اٟتريب، كاالستعماؿ الًتفيهي ا١تتمثل ُب رمي القبق ك الربجاس فالرماية بالبندقية كالتدريبات عليها إ٪تا ىي ٤تاكاة 

، فاستعماؿ البندقية ظهر مع العثمانيُت األتراؾ  (إصابة ا٢تدؼ  )٢تاتُت اللعبتُت اللتاف ترتكزاف باألساس على دقة الرماية 

كما ىؤالء إال سليل ا١تماليك، كما أف الباركد ظهر استعمالو بعد الدكلة الفاطمية أك باألحرل ُب الدكؿ اليت قامت بعدىا، 

، كُب ىذا يقوؿ غوستاؼ (اٞتزائر  )مشتعبل ٭تمل على أطراؼ الرماح، ككذلك عهد ا١ترابطُت كالزيانيُت ُب ا١تغرب األكسط 

كعزم اخًتاع الباركد أب ركجربيكن زمنا طويبل مع أف ركجر "... لوبوف بشأف مادة الباركد كونو اكتشاؼ عريب إسبلمي 

بيكن ٓب يفعل غَت ما فعلو ألربت الكبَت من اقتباس ا١تركبات القدٯتة، كالسيما ما كصفو منها عن ماركوس غراكوس ُب 

 بعنواف كتاب النار إلحراؽ األعداء، كاٟتق أف كثَتا من ىذه ا١تركبات تشبو الباركد، كلكنو كاف ـ٥1230تطوط كتب سنة 

، 1..."يستعمل ُب األسهم النارية فقط، كىو مقتبس من العرب ال ريب كجميع ا١تركبات الكيماكية ُب القركف الوسطى 

أف " فاغيو"كالسيد " رينو " كما يبُت ما أثبتتو مباحث السيد :"...كيضيف قائبل بنوع من التفصيل عن اخًتاع الباركد 

ىذين ا١تؤلفُت رأيا ُب بادئ األمر كما رأل غَتىم من الباحثُت أف أمر ىذا االخًتاع يعود إٔب الصينيي، كأهنما رجعا ُب مذكرة 

ك٦تا قالو ىذين ...  ـ ، كذلك بعد ما اطلعا على ما جاء ُب بعض ا١تخطوطات اليت عثر عليها حديثا 1850ثانية نشراىا 

كأف العرب ىم الذين استخرجوا قوة ... أف الصينيُت ىم الذين اكتشفوا ملح الباركد كاستعملوه ُب النار الصناعية : ا١تؤلفُت

، أما ٓتصوص استعماؿ األسلحة النارية ُب ا١تعارؾ اليت 2."الباركد الدافعة، أم أف العرب ىم الذين اخًتعوا األسلحة النارية

كمن ينظر إٔب ا١تختارات ا١تقتطفة من ا١تخطوطات اليت ترٚتها كونده ٬تد على ا٠تصوص أف " حدثت ُب ا١تغرب األكسط 

أم ..، كأنو ضرب أسوارىا ٔتختلف اآلالت كالقنابل ـ1205األمَت يعقوب حاصر زعيم ثوار مدينة ا١تهدية بافريقية سنة 

ك١تا فتح " كما يزيد تأكيدا الستعماؿ األسلحة ىذه راكيا عن ابن خلدكف .." ضرهبا بآالت ٓب يرىا الناس قبل ذلك 

                                                           
.493:مرجع سبق ذكره، ص:  غوستاف لوبون 1 
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 من أيدم بٍت عبد الواد ا١تتغلبُت عليها ـ1273/ق672السلطاف أبو يوسف بلد ا١تغرب كجو عزمو إٔب افتتاح سجلماسة 

كنصب عليها آالت اٟتصار من اجملانيق كالعرادات كىنداـ النفط القاذؼ ْتصي اٟتديد .. كإدالة دعوتو فيها من دعوهتم 

 . 1.."ينبعث خزانو أماـ النار ا١توقدة ُب الباركد بطبيعة غريبة ترد األفعاؿ إٔب بارئها 

نستخلص من ىذه األدلة على أف تواجد الباركد ُب ا١تغرب األكسط خصوصا ُب بداية ظهور الدكؿ با١تنطقة بعد اهنيار 

الدكلة الفاطمية أب قياـ الدكلة الزيانية، فقد كاف استعماال متعلقا با١تدافع أما عن استعماؿ الرماح فيعرب عنها بالنار اليونانية 

تستخدـ على ظهور ا٠تيل باستعماؿ الرمح للتخويف ُب ا١تعارؾ، كبعد سقوط الدكلة الزيانية خضع ا١تغرب األكسط ٟتكم 

العثمانيُت كالشك أف البندقية ظهرت ُب ىذا العصر من حيث أف تسميتها ُب اٞتزائر حاليا بقيت كما ىي الطوّتية ُب 

تبا٧تة، سبلح نارم، أطلق على ُب العصر العثماين على : لفظ فارسي من أصل: االستعماؿ الدارج، كىي ُب األصل  طبنجة

لفظ تركي : الطوب: ، كلفظ الطوّتية 2"نوع من البنادؽ القصَتة ٘تييزا ٢تا عن البندقية الطويلة اليت كانت تعرؼ باسم تفنك 

، كإذا نظرنا إٔب لفظ البندقية فهي من البندؽ، كقد كانت رياضة 3"أصلو توب معناه مدفع ، كالطوّتية ىم رماة ا١تدفعية

تسمى برياضة رمي البندؽ ُب عصر ا١تماليك، كمنها أخذ الظاىر بيربس اٝتو أك كنيتو بالبندقدارم، كعلى أساس أف الباركد 

" ٤تلي ُب دكؿ ا١تغرب األكسط فإف الفنتازيا يطلق عليها لعب الباركد، كىو ما يتواجد حاليا با١تغرب األقصى ٖتت اسم 

، أما عن كلمة الفنتازيا فهي يونانية األصل كقد مررنا با١تصطلح ُب ٖتديد ا١تفاىيم من حيث تداكلو عند الفبلسفة "التبوريدة 

القدماء مثل ابن سينا غَت أنو يقصد بو ُب اٞتزائر لعب الباركد أك الفركسية التقليدية، ٔتعٌت أف ىذا االستعماؿ ١تصطلح 

الباحثُت، كما تًتجم الفنتازيا بألعاب الفركسية ُب القواميس  )الفنتازيا مع أنو قدمي إال أنو اشتهر مع ىذه اللعبة مع الفرنسيُت

اٞتريد " ك " الربجاس "ك " القبق " مستوحاة من لعب ( الفنتازيا ) ، كما نريد قولو بالتحديد ىو أف لعب الباركد (الفرنسية 

الذم كاف ُب عصر ا١تماليك كمن نقل ىذه التقنية بتغَت ُب األداة اليت ىي البندقية عوضا عن الرمح ىم العثمانيُت على " 

                                                           
.495 :غوستاف لوبون، المرجع السابق،ص 1 
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اعتبار أف اٞتزائر كالية عثمانية سابقا، كما العثمانيُت إال استمرار للماليك ُب عدة جوانب السيما اٞتانب الثقاُب كالعسكرم 

اعتبارا الستعماالت البندقية ُب بادئ األمر كسبلح للدفاع كشيئا فشيئا بعد االستقرار صارت ُب ٣تاؿ الًتفيو كما فيها من 

تطور رغم أف تداك٢تا من حيث استعما٢تا ُب الفركسية فهي إسقاط لتقنيات الرمح كالقوس بالًتكيز على العنصر ا١تهم كىو 

.الرماية
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 جانبيها خبلؿ تقدمي حملة تارٮتية عنها كما من (تيارت) نتناكؿ ُب ىذا اٞتانب تقدمي ا١تنطقة :تقديم منطقة الدراسة

 كاٞتانب اٞتغراُب من تضاريس كمناخ،كاٞتانب االقتصادم اإلدارم، من موقعها اٞتغراُب كالتقسيم ، كاالجتماعياإلدارم

ٍب نتعرض إٔب تراث ا١تنطقة ُب طابعها الفلكلورم الذم ٯتس ، الدينيةكالسياحة كا١تنشآتا١تتمثل ُب الصناعة كالفبلحة 

 . اٟتياة اليومية لسكاف ا١تنطقةجوانبمنعدة 

، كخصوصا ة من الدالئل التارٮتية األثرية أف اإلنساف البدائي عاش ُب ىذه ا١تنطق:لمحة تاريخية عن والية تيارت- 1

فًتة العصر اٟتجرم اٟتديث فمن ا١تواقع األثرية اليت هبا عناصر ىامة من األدكات اٟتجرية اليت تثبت كجود الزراعة كبالتإب 

الذم بو أقدـ بقايا أثرية  (حاليا سيدم اٟتسٍت  )أما ا١تواقع الداخلية فنجد موقع كلومناطة " التواجد اإلنساين 

كأنثركبولوجية ىامة متنوعة، كاألدكات اٟتجرية الدقيقة القزمية كىندسية الشكل، أما رؤكس السهاـ فتكاد تنعدـ، يضاؼ 

إليها أدكات أخرل كا١تكاشط كالقطع احملززة كغَتىا، كما يعرؼ ىذا الوجو بوجود بقايا فخارية كثَتة تعرؼ بنوع الكردياؿ 

"  ك٦تا يدؿ على كجود الزراعة ُب العصر اٟتجرم اٟتديث كىنا إما أف تكوف مصنوعة من اٟتجارة أك عظاـ اٟتيوانات 1"

كما عثر على أداة أخرل ىامة تثبت كجود الزراعة ُب العصر اٟتجرم اٟتديث، كتتمثل ُب ا١تنجل الذم يعد دليبل أثريا ..

قاطعا، ففي اٞتزائر ًب اكتشافو ألكؿ مرة ُب مغارة بوليغوف بالقرب من كىراف ضمن مستول العصر اٟتجرم اٟتديث ُب 

، كىو مصنوع من عظاـ ضلع حيواف مطعم بأدكات حجرية قزمية الشكل، كما ًب الكشف عن منجل آخر 1927سنة 

 .2"٦تاثل لو ُب كل من موقع مشىت العريب،كموقع كلومانطة، ا١تعركؼ حاليا بسيدم اٟتسٍت بالقرب من تيارت 

 

كما تعددت تسميتها عرب التاريخ من " اللبؤة "  كعرفت تيارت ُب القدمي باسم ثيهرت، كىي كلمة بربرية معناىا 

تاغزكت، كتاقدمت، تاىرت، إٔب تيهرت، كقد كانت عاصمة للرستميُت، كىم سبللة من اإلباضيُت حكموا اٞتزائر بُت 
                                                           

، كلية العلوم اإلنسانية فرع اآلثار، جامعة معسكر، 2013 نوفمبر 07- 06المدينة والريف في الجزائر القديمة، أعمال الملتقى الوطني األول المنعقد :  بختة مقرانطة1
 .172: ، ص 2014، الجزائر،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر،سيدي بلعباس
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ـ، مؤسسها عبد الرٛتاف بن رستم، كىي أكؿ دكلة با١تغرب اإلسبلمي مستقلة عن ا٠تبلفة اإلسبلمية 908 /776عامي 

عرفت ٪توا كاستقرارا منذ " ، كُب اٞتانب األركيولوجي كأقواؿ الرحالة، أف ىذه ا١تنطقة  (األموية , الدكلة العباسية )با١تشرؽ 

العصور القدٯتة، كىذا ما جعل الرحالة الزىرم يرجعها إٔب عصر العمالقة حيث ذكر أف تيهرت القدٯتة من بنياف العمالقة 

، كمن ا١تيثولوجيا الواردة ُب بناء ىذه ا١تدينة من طرؼ اإلباضيُت ْتيث تركل قصة عجيبة بعد أف اتفق اٞتميع على 1.."

أمر مناديا فنادل بأعلى صوتو من هبا من الوحش أف أخرجوا كارٖتلوا، فإنا مريدكف عمارهتا كنازلُت هبا، " موضع تاىرت 

كأجلوا ثبلثة أياـ، قاؿ أبو زكريا أهنم  رأكا كحشا  ٖتمل أكالدىا ُب أفواىها يعٍت سباعا، كاهلل أعلم كىي خارجة من تلك 

األشجار، كالعياطل فرغبهم ُب ذلك كزادىم بصَتة ُب عمارهتا فلما ًب األجل أرسلوا نارا فأحرقت ما ظهر من األشجار 

فعبد الرٛتاف بن رستم، كاإلباضية ١تانزلوا تاىرت أدركتهم صبلة اٞتمعة فصلى " ، كفيما يركم البكرم مثل ىذه القصة .."

هبم ىنالك فلما انقضت الصبلة ثارت صيحة عظيمة على أسد فأخذ حيا كأتى بو إٔب ا١توضع الذم صلوا فيو، كقتل 

، من خبلؿ ىاتُت الركايتُت يتنب أف 2"ىنالك فقاؿ عبد الرٛتاف بن رستم ىذا بلد ال يفارقو سفك دـ كال حرب أبدا 

اسم تيهرت أطلق ُب الفًتة الرستمية، كباالستناد إٔب األسطورة ا١تركية ٢تا ارتباط كثيق بالسباع كالسيما األسد كبالتإب 

اٝتها على تلك اللبؤة ا١تذكورة ُب الركاية األكٔب، كمن ىذا القبيل من حيث ا١تناداة على اٟتيوانات كغَتىا عند تشيد بناء 

ال يزاؿ ىذا الطقس معموال بو إٔب حد ما ُب بعض ا١تناطق من تيارت كالسيما الفبلحية،  (الزراعية)أك حرؽ األرض 

كحىت ُب ا١تدف كىنا عند اقتبلع شجرة معمرة مثل التُت أك الزيتوف كغَتىا، لكن ليس با١تناداة كإ٪تا ٔتا يعرؼ بالرقية ك٤تليا 

حافظ القرآف أك بعض ا١تشعوذين، لبلعتقاد أف اٞتن تقتات من الشجرة " الطالب " باالعتماد على " الَتْسِبْيْب " يسمى 

أك تسكن ُب ىذه الشجرة، كما أف من ٬تازؼ ُب اقتبلعها دكف تسمية أك طهارة فقد يتعرض للصرع أك ا١تس من قبل 

 . اٞتٍت

                                                           
221: ،ص 2011،، دار الهدى عين مليلة،الجزائر3 ج، الحواضر واألمصار اإلسالمية الجزائرية:حساني مختار 1 

دار القلم للنشر والتوزيع ، جامعة المنصورة ، 3ط، (ه299ه 160حضارتها وعالقتها بالمغرب واألندلس ) الدولة الرستمية بالمغرب اإلسالمي :ي محمد عيسى حرير2
 .98: ،ص 1987الكويت، 
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ما " ..تاىرت حسب ما سبق ذكره ىي حاليا عاصمة الوالية،ػ أما ٓتصوص تاقدمت فيقصد هبا تيهرت القدٯتة كمنو 

 (يقصد عبد الرٛتاف بن رستم  )يتأكد من قوؿ البكرم الذم أشار بأنو توجو إٔب تيهرت القدٯتة أك العليا فكاف كلما بٌت 

 كجده قد اهنار ُب الصباح فعزؼ عن ذلك ا١توضع كانتقل إٔب موضع تيهرت اٟتديثة اليت تقع على ٜتسة ؿشيئا ُب اللي

كم أم ال تبعد كثَتا عن عاصمة الوالية، كىي 8  بالنظر إٔب مسافة ا٠تمسة أمياؿ أم ما يعادؿ 1"أمياؿ من القدٯتة 

تابعة ١تنطقة مشرع الصفا حاليا، أما ٓتصوص تاغزكت اليت تعود لعصر تواجد الركماف كمن قبلهم من الرببر ىي 

  (قلعة بٍت سبلمة)ا١تسماة

فقد كانت هبا مدينة قدٯتة عرفت أيضا باسم تيهرت شيدت على ربوة، ككجدت :"..، ك٦تا يذكره الزىرم (األجدار  )ك

عناية من قبل ملوؾ الرببر كالزالت قبورىم با١ترتفعات القريبة منها اليت عرفت باألجدار، أما الركماف فقد حصنوىا ألهنا 

من ا١تراكز ا٢تامة كاٟتصوف ا١تنيعة فكانت تتميز بعلو أسوارىا، كلعل ىذا ىو الذم حاؿ دكف السيطرة عليها من قبل عقبة 

بن نافع الذم توجو إليها كجعلها ىدفو األساسي لتجمع القول الرببرية هبا كاليت ٘تثلت على ا٠تصوص ُب قوة لواتة، 

كىوارة، كزكاغة كمطماطة، كزناتة، كمكناسة، مع من انضم إليهم من الرببر الذين كانوا متواجدين بتيهرت كاٟتصوف 

، كىذه األخَتة تابعة ١تنطقة فرندة حاليا، كإف كانت ىناؾ اختبلفات ُب ٖتديد ا١تنطقة كفقا للتاريخ فإف ُب 2."اجملاكرة ٢تا

، كا١تبلحظ "ٗتمارت " ، "تاقدمت " ، "تيهرت "، "فرنذا " األنًتكبونيميا تبقى داللة على أف ىذه التسميات بربرية 

عموما أف التسميات اليت تبدأ ْترؼ التاء اليت ىي ُب األصل حرؼ الثاء ىي تسميات أمازيغية، كإف كاف بعض من 

قلبت الثاء تاءا " ثلمساف : " التسميات ٭تمل اٞتذر العريب، كنضرب أمثلة أخرل عن بعض التسميات ُب اٞتزائر

اْب كمن التسميات أك الكلمات اليت ٖتمل اٞتذر العريب فيها "..ثغردايت"، "ثقرت " ، "ثيندكؼ" ، "ٙتنغاست" للتعريب 

ٖترٯتت ٔتعٌت حراـ أك حرمة جذر عريب، تقادامت جذر عريب القدـ، تفقوىت اٞتذر ىنا الفقو أم الفهم،  كمن : مثل 

كاٞتذر العريب إما القبلة أك ا١تقابلة، كمن التسميات  (بٍت سكراف تلمساف  )األماكن على سبيل ا١تثاؿ، عُت تاقبالت 

                                                           
 .224 :صمرجع سابق، : حساني مختار1
 .223: نفس المرجع، ص 2
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التارٮتية اليت تدؿ على مكانة العلم كالعلماء هبا عراؽ ا١تغرب، كبعد اهنيار الدكلة الرستمية قامت الدكلة الفاطمية 

ـ لكنها ٓب تدـ طويبل حيث انتقلت من ا١تغرب اإلسبلمي إٔب ا١تشرؽ ُب مصر كىناؾ من يرل ُب بعض 908/972

الطقوس االحتفالية بعض اآلثار الثقافية للدكلة الفاطمية ىي طقوس االحتفاؿ با١تولد النبوم، كاالحتفاؿ بعاشوراء، 

ككذلك بعض التسميات اليت تقاؿ مثل إضافة كلمة الزىراء إٔب اسم فاطمة، كىذا ما يراه بعض الباحثُت ُب العلـو 

الشرعية، كما انتمت ا١تنطقة سابقا إٔب الدكيبلت اليت قامت ُب ا١تغرب األكسط على كجو العمـو كدكلة ا١ترابطُت، 

كا١توحدين كالزيانُت ألف أغلب ا١تصادر اإلسبلمية تركز على الفًتة الرستمية، أما الفًتة العثمانية فهناؾ من الدالئل على 

ـ ذك 1830تواجد األتراؾ با١تنطقة من حيث اٞتانب العمراين كا١تساجد كالسيما ا١تسجد العتيق بالوالية الذم أسس 

ا٢تندسة الًتكية، كما ال ٗتلو اللهجة احمللية من بعض الدالئل على تواجد األتراؾ ُب ا١تنطقة، كإف كانت تسم أغلب 

ا١تناطق الشمالية ُب اٞتزائر، كمنها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر حرؼ اٞتيم الذم يضاؼ إٔب أكاخر الكلمات أك 

اْب، كىذه األٝتاء " ..ْقَماْرِجْي " ، "ُسَعْاِجْي " ، "قَػْهَواِجْي " كقوؿ كلمة، " الدارجة " ا١تسميات ُب اللهجة احمللية 

مرتبطة بالوظائف ُب ا١تقاىي أك تصليح الساعات أك بعض السلوكيات ا١تنحرفة كالقمار، أك تسمية بعض األراضي 

َيْة "بِْلُخوَجْة " بأراضي ا١تخازنية، أك اسم ا٠توجة   .اْب...، الطُْوّتِْ

أما عن الفًتة اليت تعترب فيها اٞتزائر كدكلة مؤسسة من قبل األمَت عبد القادر فإف كالية تيارت كانت عاصمة ثانية لؤلمَت 

ـ إثر معاىدة التافنة، كقد ٖتدث األمَت عبد 1836عبد القادر حيث اٗتذ األمَت عبد القادر تاقدمت عاصمة لو سنة 

كانت تاقدامت ستصبح مدينة كبَتة، ك٫تزة كصل للتجارة بُت التل كالصحراء، كقد سر : " ..القادر عن تأسيسو ٢تا بقولو

العرب ٔتوقعها كجاءكا إليها غبطة ألهنا منحتهم فرصا كبَتة للربح كباإلضافة إٔب ذلك، كانت تاقدمت شوكة ُب عُت 

القبائل الصحراكية ا١تستقلة، فهم ال يستطيعوف ا٢تركب مٍت، كقد سيطرت عليهم ٔتجرد التحكم ُب حاجاهتم ا١تادية 

، كما اٗتذ هبا مصنعا للسبلح، كبعد سقوطها اٗتذ األمَت عاصمتو ا١تتنقلة الزمالة كمنها ُب منطقة تيارت بلدية زمالة 1.."

                                                           
 .49 :،ص1987دار النفائس، بيروت، ، 3ط عبد القادر الجزائري، ، األمير4ر، جسلسلة جهاد شعب الجزائ:العسيلي بسام 1
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، أما ُب الفًتة ما بعد االستقبلؿ أصبحت كالية تيارت تعرؼ بعاصمة "طاقُت " األمَت عبد القادر اليت تعرؼ ٤تليا ب 

 .اٟتصاف

 الجانب اإلداري واالجتماعي -2

 :  الموقع الجغرافي والحدود2-1

 كم من اٞتزائر العاصمة، تًتبع على مساحة 340على بعد تقع كالية تيارت ُب الشماؿ الغريب للجزائر با٢تضاب العليا 

تيسمسيلت : ، كىي نقطة اتصاؿ مابُت عدة كاليات من الوطن ٖتدىا من الشماؿ 2 كم20.050.05: تقدر ب

معسكر كسعيدة ، كما أهنا منطقة : اٞتلفة، كمن الغرب: كالييت األغواط كالبيض، كمن الشرؽ : كغليزاف  كمن اٞتنوب 

 .اتصاؿ بُت الشماؿ كاٞتنوب 

ٔتقتضى ،ـ1984 بلدية حسب التقسيم اإلدارم لسنة 42 دائرة، ك14 الوالية تتكوف من : التقسيم اإلداري2-2

ا١تؤرخ /90/09 ا١تتعلق بالتنظيم اإلقليمي للببلد، ٔتقتضى القانوف رقم 04/02/1984 ا١تؤرخ ُب 84/09القانوف رقم 

:  من أىم بلدياهتا  دائرة،14 بلدية تنشطها 42 ا١تتضمن قانوف الوالية فإف كالية تيارت تضم 04/04/1990ُب 

 .تيارت مقر الوالية، السوقر، فرندة، قصر الشبللة
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  :1( يوضح التقسيم االداري لوالية تيارت 01:جدول رقم )

 

 

                                                           
 بتصرف .الذىب دائرة عين الجهوي، الفرع االجتماعية، وكالة التنمية 1

 الدوائــــــر البلديــــــات

 تيارت تيارت
السوقر 

 السوقر
 توسنينة

 سي عبد الغني

 الفايجة

 فرندة

 عين الحديد فرندة

 رتاتخم

 عين الذهب

 شحيمة عين الذهب

 النعيمة

 عين كرمس

 عين كرمس
 مدريسة

 سيدي عبد الرحمان

 جبيلة الرصفاء

 مادنة

 رحوية
 الرحوية

 قرطوفة

 قصر الشاللة

 سرغين قصر شاللة

 زمالة األمير عبدالقادر

 الحمادية

 بوغرة الحمادية

 الرشايقة

 دحموني
 دحموني

 عين بوشقيف

 مدروسة

 سيدي بختي مدروسة

 مالكو

 مشرع الصفا

 جياللي بن عمار مشرع الصفا

 تاقدمت

 مغيلة

 السبت مغيلة

 سيدي الحسني

 مهدية

 مهدية
 سبعين

 عين زاريت

 الناظورة

 وادي ليلي

 سيدي علي مالل وادي ليلي

 تيدة

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86
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 :1 خريطة والية تيارت01:شكل 

 

، كبتعداد سكاين بلغ حسب تقديرات 2كلم20050.05: تًتبع كالية تيارت على مساحة تقدر ب : 2السكان 2-3

 :  موزعُت على التجمعات السكانية حسب النسب اآلتية2 فرد ُب كلم44ساكن ٔتعدؿ 874050ـ 2010سنة 

 %75.36: التجمعات اٟتضرية. 

 % 7.26: التجمعات الثانوية. 

 %17.37: ا١تناطق ا١تبعثرة . 

 

 
                                                           

 .الفرع اٞتهوم، دائرة عُت الذىب: ككالة التنمية االجتماعية1
 . نفس ا١تصلحة اإلدارية2
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 (رسم بياني لتوزيع السكان  ):02شكل

 

، %6.97:  ُب حُت ال ٘تثل الشيخوخة إال نسبة% 46.53غالبيتها من الشباب بنسبة : الًتكيبة العمرية للسكاف
 . كىي تقارب نسبة الذكور% 50.46: تقدر نسبة اإلناث ب

 1( يمثل توزيع السكان حسب الفئات العمرية02:جدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.  الفرع الجهوي ، دائرة عين الذىب  :وكالة التنمية االجتماعية1

75.36%

7.26%
17.37%

توزيع السكان حسب التجمعات

المناطق الحضرية

التجمعات الثانوية      

المناطق المبعثرة   

الفئــة العمــرية 

عــدد السكان 

المجموع إنـــاث ذكــور 

 985 91 694 44 291 47 سنوات 04 - 00

 655 78 839 38 816 39  سنوات09 - 05

 718 89 192 44 526 45  سنة14 - 10

 572 97 217 48 355 49 سنة 19 - 15

 591 96 281 48 310 48 سنة 24 - 20

 522 87 666 43 856 43 سنة 29 - 25

 850 66 696 33 154 33 سنة 34 - 30

 223 58 517 29 706 28  سنة39 - 35

 635 49 162 25 473 24 سنة 44 - 40

 495 40 303 20 192 20 سنة 49 - 45

 949 31 540 15 409 16 سنة 54 - 50

 862 23 725 11 137 12 سنة 59 - 55

 990 60 142 29 848 31 سنة 60أكثـــر مــن 

 874050 432974 441076 المــجمــوع
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  الجانب الجغرافي 

 : تتميز الوالية بتنوع تضاريسها حيث تقسم أب ثبلث مناطق طبيعية : التضاريس 2-4

 . مناطق جبلية بالشماؿ كالشماؿ الغريب للوالية . 

  .(أشهرىا سهل سرسو  )ا٢تضاب كالسهوؿ بوسطها . 

 .مناطق سهبية شرؽ ك جنوب الوالية . 

 ـ800:ـ، قصر الشبللة 1100:ـ، السوقر 1150: ـ، فرندة1100: تيارت: كما ٯتكن مبلحظة االرتفاعات التالية

شتاء بارد غالبا ما يكوف مصحوب بتساقط الثلوج ُب :  يسودىا مناخ قارم إذ يتميز ٔتيزتُت رئيسيتُت: المناخ 2-5

، كيبدأ تقريبا من هناية شهر نوفمرب أب شهر أفريل، كقد يتأخر (اٞتليد  )ا١تناطق ا١ترتفعة، كما تتعرض ا١تنطقة للصقيع 

:  درجة مئوية، ا١تيزة الثانية 7.2 (ا١تناخ  )أحيانا أب غاية األياـ األكٔب من شهر مام، يبلغ متوسط درجة اٟترارة فيو 

 . درجة مئوية 24صيف جاؼ حار يبلغ متوسط درجة اٟترارة فيو 

 ملم ُب السنة، كُب حالة تقلب 500 أب 300 ُب الفًتات العادية هتطل األمطار ُب الوالية ٔتعدؿ : التساقط 2-6

ملم ُب الصيف، كما يبلحظ أف التساقط يكوف بكمية 31 ملم ُب الشتاء، ك 157قياسات ا١تطر الفصلية تصل أب 

 .أكرب ُب ا١تناطق الشمالية من ا١تناطق اٞتنوبية للوالية 

 : الجانب االقتصادي
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: تتميز كالية تيارت بطابعها الفبلحي الرعوم إذ تقدر مساحة أراضيها اإلٚتالية ب:1 قطاع الفالحة2-7

 . ىكتار أراضي مسقية26500: ىكتار منها732150:أراضي زراعية تقدر ب :   ىكتار منها1609900

 . ىكتار238838: ىكتار منها اٟتلفاء277956:   أراضي سهبية 

 .السهبية كالبور أغلبها جنوب الوالية.  ىكتار216302:   األراضي البور

 قنطار، 838143: تعد تيارت منطقة ىامة ُب زراعة اٟتبوب، حيث يقدر انتاج القمح ب: 2 الزراعة2-7-1

أغلب إنتاج القمح ُب .  ىكتار16906: قنطار باإلضافة إٔب زراعة ا٠تضر كالفواكو ا١تقدرة ب487998: كالشعَت 

 .كسط كمشاؿ الوالية أما الشعَت فأغلبو ُب ا١تناطق اٞتنوبية 

 رسم بياين يوضح نسب إنتاج اٟتبوب ُب كالية تيارت:  03شكل رقم 

 

                                                           
 سبق ذكرىا: ككالة التنمية االجتماعية1
 .الذىبدائرة عين ،  الفرع الجهوي:االجتماعية وكالة التنمية 2
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:  تتوفر كالية تيارت على ثركة حيوانية ىائلة ُب مقدمتها ا١تاشية حيث تقدر ب: الثروة الحيوانية2-7-2

رأس من األبقار، إضافة إٔب 564379 رأس ماعز، 150479 رأس أغناـ، 1520589:  رأس منها1671068

 رأس من اٞتماؿ ُب بلدية زمالة األمَت عبد القادر، من أىم سبلالت األغناـ اليت 300 رأس من ا٠تيوؿ، ك10915

تعرؼ هبا ا١تنطقة سبللة الراميب اليت تتوزع عرب ٥تتلف تراب الوالية خاصة السهوب من أىم ٦تيزاهتا مقاكمة األمراض، 

 .كاٞتفاؼ، كجودة ٟتومها باإلضافة إٔب سبللة أكالد جبلؿ ا١تتواجدة با١تناطق السهبية الشرقية للوالية

  :1 يوضح تعداد ا١تاشية كاألبقار كا٠تيوؿ ببلديات كالية تيارت:03جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.  الفرع الجهوي، دائرة عين الذىب :وكالة التنمية االجتماعية1

 الخيىل الجمبل األبقبر المبشيت البلذيــــبث

 1511 00 8015 17136 حيبرث

 1117 00 1503 73560السىقز 

 1281 00 998 78471 حىسىيىت

 811 00 1571 96003 سي عبذ الغىي

 1023 00 773 181921 الفبيجت

 112 00 2890 26126 فزوذة

 321 00 2895 71095 عيه الحذيذ

 299 00 3514 15140 حخمزث

 432 00 1165 93632 عيه الذهب

 271 00 420 79630 شحيمت

 179 00 1369 19835 الىعيمت

 313 00 412 15680 عيه كزمس

 196 00 544 19369 مذريست

 460 00 812 34257 سيذي عبذ الزحمبن

 365 00 921 17668 جبيلت الزصفبء

 312 00 319 16584 مبدوت

 20 00 920 41845 رحىيت

 12 00 783 29365 قزطىفت

 147 00 1211 21739 قصز الشاللت

 48 00 273 8491 سزغيه

 610 300 2422 176040 سمبلت األميز عبذالقبدر

 31 00 924 37908 الحمبديت

 45 00 8740 41760 بىغزة

 34 00 1021 22120 الزشبيقت

 78 00 763 23264 دحمىوي

 66 00 714 21748 عيه بىشقيف

 15 00 1015 52254 مذروست

 30 00 1310 26351 سيذي بخخي

 122 00 1536 61848 مالكى

 20 00 825 18910 مشزع الصفب

 10 00 657 7220 جياللي به عمبر

 12 00 650 19432 حبقذمج

 71 00 198 8578 مغيلت

 90 00 140 6949 السبج

 71 00 424 20723 سيذي الحسىي

 30 00 550 26000 مهذيت

 70 00 980 4800 سبعيه

 50 00 500 32300 عيه ساريج

 120 00 900 69800 الىبظىرة

 60 00 553 19974 وادي ليلي

 15 00 186 8623 سيذي علي مالل

 35 00 121 6919 حيذة

 10915 300 56437 1671068المجمـــــــــىع 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86
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 باإلضافة إٔب الثركة ا٠تيلية ا١تتواجدة عرب كامل تراب الوالية كما ىو  :(شاوشاوة  ) مركز تربية الخيول 2-7-3

ُب جانب الطريق ا١تؤدية إٔب  (عاصمة الوالية  )موضح ُب اٞتدكؿ، يتواجد مركز شاكشاكة لًتبية ا٠تيوؿ ببلدية تيارت 

بلدية سيد اٟتسٍت، كبلدية مغيلة، كمنذ القدمي تعرؼ ىذه الوالية بتواجد قطعاف ا٠تيل حيث كصفها الرحالة القدامى 

تيهرت بلد زرع كضرع، كابن حوقل يقوؿ عنها معادف ا١تاشية كالدكاب كالغنم كالرباذين الفارىة، :" فيقوؿ عنها اليعقويب

إف تيهرت تشتهر بإنتاج الرباذين كا٠تيل من كل حسن كأما البقر كالغنم كثَت جدا، كصاحب : كاإلدريسي يقوؿ عنها أيضا

كثَتة الغنم طيبة ا١ترعى كمنها ٕتلب األغناـ إٔب ببلد ا١تغرب كاألندلس لرخصها كطيب ٟتمها : االستبصار يقوؿ عنها

، كىذا ا١تركز من الناحية التارٮتية يعترب رابع مركز للفركسية 1.."ك٦تا زاد ُب تطور تربية ا١تواشي هبا توافد القبائل ا٢تبللية 

: ـ، قسنطينة1844: ـ، البليدة1842: مستغاٖب" كميزتو أنو ينتج ا٠تيوؿ  أسسو ا١تستعمر الفرنسي ُب اٞتزائر ْتيث 

" خيوؿ الصحراء "  كقد أسسو ا١تستعمر الفرنسي كفقا لدراسة أكجاف دكما 2"ـ 1877سنة : ـ، كتيارت1844

ـ، الدراسة اإلثنوغرافية العسكرية لوزارة اٟترب الفرنسية، كإف كانت موضوعية إٔب حد ما إال أهنا استغلت لفرض 1853

١توقعها االسًتاتيجي، كحاليا  (تاقدمت  )السيطرة على ا١تناطق األخرل ْتيث أف األمَت عبد القادر قد اٗتذىا عاصمة لو 

كليس إفريقيا كما يزعم البعض، ألف قبلو بكثَت مزرعة الناصرم للخيل  )ىذا ا١تركز يعترب األكؿ على ا١تستول الوطٍت 

من حيث تربية ا٠تيوؿ بأنواعها كإنتاج السبلالت احمللية، كما  (العريب ٔتصر منذ ٤تمد علي باشا ٔتعٌت ُب الفًتة العثمانية 

 :نبينها ُب اٞتدكؿ التإب

 

 

                                                           
 .229: ،ص مرجع سبق ذكره: حساني مختار1

2DENIS BOGROS, Le cheval barbe, ed .Caracol S.A. France. juin 1987. p 57. 

. 
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 :1(يوضح تعداد الخيول بالمركز شاوشاوة : 04جدول رقم  )

 العدد سبللة ا٠تيل ُب مركز تربية ا٠تيوؿ
 125 ا٠تيل العريب األصيل 

 67 (البارب  )ا٠تيل الرببرية 
 20 ا٠تيل العربية الرببرية 

 29 ...ا٧تليزية ، أ٧تلوأراب : سبلالت أخرل 
 241 اجملموع

 

نشأ  الديواف الوطٍت لتنمية تربية ا٠تيوؿ كاإلبل : (تيارت  ) الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول واإلبل 2-7-4

، أعيد النظر ُب قوانُت الديواف كانتقل اٝتو إٔب الديواف الوطٍت 2002 مام 22 ب150 – 02ٔتوجب ا١ترسـو رقم 

 .لتنمية كتربية ا٠تيوؿ كاإلبل، مهامو إٔب تطوير اإلبل كُب نفس الوقت ترحيل مقره إٔب اٞتزائر العاصمة 

التنسيق بُت مراكز الًتبية - تركيج تربية ا٠تيوؿ كاإلبل، تنمية اٟتمولة الوراثية، : - األغراض ا١تهمة ٢تذا الديواف تكمن ُب 

 تنظيم كإصدار كتب األنساب كا١تعاكنة –، (السفاد يقصد بو التقفيز كىو إعبلء الذكر على األنثى  )ك٤تطات السفاد 

 . (رياضات ا٠تيوؿ كالسباقات  )التقنية للمربُت كا١تستخدمُت للخيوؿ كاإلبل 

 كضع ُب التطبيق برنامج تنمية كطٍت للخيوؿ كاإلبل كإعادة تنظيم مصاّب الديواف الوطٍت من طرؼ ا١تديرية 2006ُب 

 اٞتديدة خطة العمل ىذه تتحقق بتمويل الديواف بإمكانيات مالية، كىذا لتغطية كل القطر الوطٍت، كإعادة تنظيم مقراتو 

، كما ينظم الديواف دكرات تكوينية لفائدة ا١تربُت كاألشخاص ا١تعنيُت بًتبية (ا١تديرية العامة، ا١تديريات التقنية اٞتهوية  )

ا٠تيوؿ تركيج كل النشاطات التقليدية ذات الطابع الريفي، كإنتاج العتاد ُب النطاؽ ا١تخصص إليو، ككذا ا١تبادرة ُب ٖتقيق 

الشركط التقنية كاالقتصادية لتطوير ٥تطط تكاثر كإنتاج سبلالت ا٠تيوؿ كاإلبل، تركيج النشاطات الثقافية كالرياضية 

                                                           
 .والية تيارت " شاوشاوة " عن مركز تربية الخيول :  األعداد 1
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اْب، ُب إطار تشجيع تربية ا٠تيل ٮتصص ...ا١تخصصة لئلبل ٔتسا٫تة الفدرالية ا٠تيلية اٞتزائرية كمؤسسات سباؽ ا٠تيل 

، من خبلؿ ما سبق ذكره يتبُت اىتماـ الدكلة 1 مليوف سنتيم عن كل مهر كلد ُب السنة 2لكل مريب نتج عنده مهر مبلغ 

بالثركة ا٠تيلية ُب القطاع الفبلحي، كما تساىم ُب تشجيع تربية ا٠تيل ٔتحفزات مالية لدل ا١تربُت ك تشجع النشاطات 

الثقافية كالرياضية سواء التقليدية أك اٟتديثة، كباعتبار فرؽ الفنتازيا مالكُت أك مربُت للخيل ٯتسهم ىذا التشجيع عن 

طريق ٚتعيات الفركسية، كرابطات الفركسية عرب الًتاب الوطٍت، كنشَت ىنا إٔب اٞتمعيات ا١تعتمدة لدل الرابطة الوالئية 

 .   ٚتعية معتمدة للفركسية2 30للفركسية، كبذكر الرابطة الوالئية للفركسية هبا 

 تستعمل ٣تمل بلديات كالية تيارت موارد مائية، كجوفية تقدر كميتها ب :الماء واألودية2-7-5

يـو باستثناء مقر الوالية، الرحوية، مشرع الصفا، جيبلٕب بن عمار، قرطوفة، ٯتلوىا سد بن خدة ا١تقدر /3ـ100.000:

 .يـو/3 ـ30.000:قيمتو ب

 . 3مليوٖب45ـ ، بطاقة استيعاب تقدر ب 1936بلدية مشرع الصفا، كىو أقدـ سد ُب الوالية أنشأ سنة : سدبن خدة 

 .  الذم خصص للقطاع الفبلحي3 مليوف ـ29.5:طاقة استيعابو تقدر ب: سد الدٛتوين

 13، كالذم ٯتوؿ جزء من سكاف كالية تيسمسيلت، مع ا٧تاز أكثر من 3 مليوف ـ13بطاقة استيعاب : سد بوقارة 

٣تمعا مائيا من شأنو تلبية طلبات القطاع الفبلحي بالوالية، كا١تناطق اجملاكرة إضافة إٔب امتبلكها جملموعة من اآلبار 

يسقي  (أ٧تز بو سد ٓتدة  )، كاد مينا (يضم عدة كاليات، األغواط، اٞتلفة، تيارت )كاد طويل: كالودياف من أ٫تها 

سهوؿ كالية غليزاف  كٯتوف عاصمة الوالية با١تياه الصاحة للشرب، كاد العابد مستعمل خصيصا ُب سقي األراضي 

فوؽ ىذا النهر ًب ا٧تاز سد الدٛتوين، كسد بوقارة، كعموما األكدية هبذه الوالية ذات جرياف غَت : الزراعية، هنر كاصل

                                                           
 . عن الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول واإلبل، والية تيارت 1
 . عن الرابطة الوالئية للفروسية، والية تيارت 2
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منتظم، كذلك نتيجة ا١تميزات ا١تناخية  كتساقط األمطار فتجدىا جافة ُب فصل الصيف، كغزيرة اٞترياف ُب فصل الشتاء 

 .حيث ٖتدث فيضانات

مصنع األحذية بفرندة   مصنع األدكية ٔتبلكو، مركب صناعة : تتوفر الوالية على عدة مصانع مثل :  الصناعة2-8-1

السيارات بعُت بوشقيف، مصنع صناعة األسبلؾ كا١تسامَت بتيارت، مصنع البطاريات بالسوقر من عبلمتو الفرس مكتوبة 

، باإلضافة إٔب مطاحن اٟتبوب ُب كل من فرندة ك مهدية كىذه األخَتة ُب طحن القمح (بطارية الفرس  )باألحرؼ 

رمز اٟتصاف يوحي  )الصلب كمن الرموز ا١تتخذة ُب أكياس السميد صورة حصاف مع سنابل قمح، كاسم ا١تنتوج اٞتواد، 

 .   (بشهرة الوالية بالفركسية 

أما ٓتصوص الصناعات التقليدية مثل النسيج كمصنع األسلحة القدمي بتاقدامت، كمن أىم نشاطات الصناعة التقليدية 

 :ا١تمارسة على مستول الوالية

 امتهن األىإب ىذه اٟترفة، كأصبحت رائجة لدل النساء بصفة خاصة، كذلك ُب اجملتمعُت اٟتضرم كالريفي، :الزرابي

يوجد هبا لونُت فقط األسود كاألٛتر، : كُب الورشات كما ىو الشأف ُب ا١تنازؿ بُت أفراد العائلة، كمنها زربية جبل عمور

 . لونا14تتميز بعدة ألواف ٯتكن أف تصل إٔب : زربية قصر الشبللة

 . عملية صبغ الصوؼ عملية بسيطة، كىناؾ نوعاف من األصباغ الطبيعية كالصناعية:الصباغة

 . حضي ىذا النشاط باٟتماية، كتطور مع اٟتفاظ على أصولو، كخصوصياتو األساسية إٔب يومنا ىذا:اللباس التقليدي

 حُت يقاؿ صناعة اٞتلود فهذا يعٍت الفركسية، كىذه من بُت العادات اليت ٢تا مكانة خاصة ُب قلوب :صناعة الجلود

تفنن صناع السركج التقليدية ُب تقنيات الطرز : صناعة السركج التقليدية: سكاف ا١تنطقة توارثوىا عرب األجياؿ كىي نوعاف

، ساعد جو الفركسية بالوالية "الْسر٬ِْتَة " ، أك (ركوبا٠تيل)كتعددت أنواعو من حيث اٟتجم كاللوف، صناعة سركج 

 .اٟترفيُت على االبتكار ك٤تاكلة منافسة ا١تنتج ا٠تارجي، كىذا من خبلؿ صنع أسرج خفيفة الوزف، كذات حجم صغَت
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 يعترب ىذا الفن جزء اليتجزأ من صناعة السركج التقليدية، ككذا األلبسة حيث القيمة للسرج من دكف التقنية :الطرز

 .اٞتمالية اليت تعطيو إياه عملية الطرز

 . يعتمد خاصة على مادة الطُت بأنواعها ا١تختلفة، كتستعمل إلعداد األكاين الفخارية:الفخار التقليدي

 حضت ىذه اٟترفة باىتماـ بالغ من خبلؿ توفَت ا١تستلزمات الضركرية لتجهيز الفرس، كٖتقيق راحة :الحدادة التقليدية

 . اليت ٖتافظ على ا١تعمار األصيلالسياجاتالفارس، كاألبواب كالنوافذ ك

 تعد التحف الفنية ا١تصنوعة ُب ا١تنطقة تعبَت لفئة اٟترفيُت الذين أتقنوا كأبدعوا ُب أشكاؿ فنية :صناعة التحف الفنية

 .٥تتلفة من كل ا١تواد كاليت ٕتلب النظر إليها

 تاريخ إنشاء الغرفة إٔب 1998ُب غرفة الصناعة التقليدية كاٟترؼ بتيارت من  (أصحاب بطاقة حرُب)عدد ا١تسجلُت 

أصحاب  ) ، عدد ا١تسجلُت % 30 حرُب ، كتكوف نسبة اإلناث أكثر من 3000 أكثر من 31/12/2011غاية 

 ) كما نبلحظ كل سنة عدد ا١تمارسات للصناعة التقليدية الفنية 2011ُب غرفة الصناعة التقليدية لسنة  (بطاقة اٟترُب 

 .  ٘تثل أكثر نسبة من الذكور (كاليت ٘تارس أيضا ُب البيت 

 1 (2011 يوضح عدد اٟترفيُت ا١تسجلُت بغرفة الصناعة التقليدية لسنة  :05 رقم جدكؿ)

 الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات المجموع
الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج 

 المواد

الصناعة التقليدية و الصناعة 

 التقليدية الفنية

 مجال النشاط

 الجنس

 إنـــــاث 98 88 76 262

 ذكـــــور 60 217 436 713

 المجمــــــوع 158 305 512 975

 

                                                           
 .الذىبوكالة التنمية االجتماعية، الفرع الجهوي، دائرة عين 1
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ىد إبداعات ا١تفكر ابن ـ تزخر كالية تيارت بإرث حضارم إذ ىي عاصمة الدكلة الرستمية، ك: السياحة2-8-2

خلدكف كما ىي عاصمة األمَت عبد القادر مؤسس الدكلة اٞتزائرية اٟتديثة، فالوالية تتوفر على عدة مواقع أثرية مصنفة 

 :ضمن الًتاث الوطٍت لؤلمة كمنها 

كىي منصات حجرية موجودة ببلدية سيد اٟتسٍت تعترب مهد اإلنساف البدائي، أما قصر كولومناطة : موقع كولومناطة. 

 .٭تتل موقع اسًتاتيجي ١ترتفعات ركراكة ببلدية السبت

اختبأ " ٔتعٌت " فرنذا " من شواىدىا عدد من األضرحة ١تلوؾ الرببر، ك فرندة اسم أمازيغي أصلو : ٦تلكة األجدار بفرندة.

 ".ىنا

 .توجد بضيعة تاكغزكت، قلعة بٍت سبلمة، أقاـ هبا العبلمة ابن خلدكف أين ألف كتابو ا١تقدمة: مغارات ابن خلدكف .

 ـ، كما اٗتذىا 7611كتقع ُب تاقدامت، ميبلد أكؿ دكلة مستقلة ُب ا١تغرب اإلسبلمي سنة : آثار الدكلة الرستمية .

ـ بأهنا كانت 1839كصفت تاقدامت ُب سنة " ..ـ، حيث 1836/18412األمَت عبد القادر عاصمة لو مابُت 

مستودعا كبَتا لآلالت ا١تصدرة من باريس، كيوجد هبا دار لضرب النقود، كأكرب مستودع لدقيق اٟتديد كالرصاص 

كيوجد هبا مبٌت عظيم لتأسيس مصنع األسلحة .. كالنحاس كالفضة كالقذائف، كذخائر من القمح كالشعَت ك٥تزف للخياـ

 .3."باستعماؿ آالت ميكانيكية

 تتوزع ا١تنشآت الدينية من مساجد، كمدارس قرآنية كزكايا عرب معظم تراب الوالية، كمن أشهر :المنشآت الدينية- 3

ـ، كما تشتهر ا١تنطقة ٔتجموعة من الزكايا 1830ا١تسجد العتيق ٔتدينة تيارت حيث يعود تارٮتو إٔب سنة : ا١تساجد

 .ـ1591ببلدية عُت اٟتديد مؤسسها الشيخ عبد القادر بن عبد الواحد سنة : زاكية الغوافلة : . أشهرىا
                                                           

 .225: مرجع سبق ذكره، ص: حساين ٥تتار1
األمَت عبد القادر، عبقرية ُب الزماف كا١تكاف، منشورات ٥ترب البحوث االجتماعية كالتارٮتية،جامعة معسكر، مكتبة الرشاد للطباعة كالنشر، : كداف بوغفالة2

 .193: ، ص2014سيديبلعباس،اٞتزائر،
.200: نفس ا١ترجع، صكداف بوغفالة، 3
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 .ـ 1500زاكية اٟتاج مصطفى بن إبراىيم بلدية كالد بليل كقد أسست سنة . 

 .ـ ببلدية توسنينة 1850زاكية سيدم أٛتد بن عوف اهلل، كقد أسسها سنة . 

ـ، 1891، كقد أسسها سنة (الزاكية البوشاربية  )" بوشارب " زاكية سيدم عبد القادر بن أٛتد بن علي ا١تلقب . 

كم عن مقر 15 /10طريقتها رٛتانية ببلدية توسنينة، كلتا الزاكيتُت ُب ىذه البلدية ريفية ْتيث تبعد كل منهما حوإب 

 .البلدية
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 :1( يوضح عدد ا١تنشآت الدينية بوالية تيارت  :06جدول رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 90: ف عدد الكتاتيب 42:، عدد ا١تدارس القرآنية 34: ، عدد ا١تصليات 173: من خبلؿ اٞتدكؿ عدد ا١تساجد

، ٦تا يوحي االىتماـ بالتعليم التقليدم كخاصة الكتاتيب، كما نشَت ىنا إٔب أف التعليم القرآين ٓب يعد 26: عدد الزكايا 

                                                           
. الفرع الجهوي ، دائرة عين الذىب االجتماعية،وكالة التنمية  1 

 البلذيــــبث
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 00 03 00 00 02 الحمبديت
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 26 90 42 34 173 المجمــىع

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86
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ْتيث أف خر٬تي العلـو الشرعية من اٞتامعات يفتتحوف كتاتيب لتعليم  (الطلبة )مقتصرا على من ٗترجوا من الزاكية 

 .القرآف ُب إطار قانوين ٖتت اسم ٚتعية من اٞتمعيات الدينية با١تنطقة

 إذ ٖتتل ا١ترتبة األكٔب، ك٘تثل اٞتمعيات ذات % 33.08 ٘تثل اٞتمعيات ذات الطابع الديٍت ما نسبتو :الجمعيات- 4
، أما اٞتمعيات ذات الطابع % 14.78، أما اٞتمعيات الثقافية ما نسبتو % 21.59الطابع الرياضي ما نسبتو 

 ٚتعيات، أما اٞتمعيات اليت تصب 08، ك اٞتمعيات اليت تعٍت با١تستهلك تقتصر على % 6.67االجتماعي ما نسبتو 
 .  ٚتعية معتمدة للفركسية30ُب موضوع دراستنا فهي 

  :1(يوضح عدد اٞتمعيات بوالية تيارت : 07جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.وكالة التنمية االجتماعية ، الفرع الجهوي ، دائرة عين الذىب  1 

 طبيعة النشاط عدد الجمعيات

 إجتماعية 54

 ثقافية 118

 كشافة أسالمية 15

 دينية 265

 رياحضية 175

 فنية 06

 علمية 19

 بيئية 20

 مستهلك 08

 السياحة 12

 المتقاعدين وكبار السن 08

 ترقية المرأة 17

 الصحة 57

 أخرى 24

 المجموع 798
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توارثت أجياؿ ا١تنطقة عادات كتقاليد لعبت دكرا أساسي ُب ٘تاسك سكاف : الطابع الفلكلوري لوالية تيارت-5

ا١تنطقة، كاٟتفاظ على خصوصيتها، كىويتها، كىذه العادات كالتقاليد تكاد تكوف مقدسة عندىم، ك٦تارسة طقوسها ىي 

عمادىا كال يتجرأ أحد من سكاف ا١تنطقة ُب ٕتاكز ىذه الطقوس اليت يعتقدكف فيها خَتا أك شرا، أك بركة، ك٢تذه التقاليد 

، كالثقافة الشعبية كسنتناكؿ (الًتاث الشعيب  )أبعاد دينية، كاجتماعية كنفسية، كىنا يتداخل ا١تعتقد الشعيب ٔتا ىو فلكور 

 :ما ٯتيز ىذه ا١تنطقة بنوع من التفصيل 

رابطة معًتؼ هبا اجتماعيا، بُت الرجل كا١ترأة ٭تقق قيامها إضفاء "  كىو كما يعّرؼ ُب األنثركبولوجيا : الزواج 5-1

صفيت الزكج كالزكجة عليهما، كتكوف عائلة بعد إ٧تاب األطفاؿ، كاالعًتاؼ بذريتهما نسبل شرعيا لكل كاحد منهما ، 

، كالزكاج ُب ا١تنطقة مستوحى 1"كقياـ عبلقة تنظمها قوانُت كتقاليد اجتماعية بينهما كخلق صبلت مصاىرة بُت أقارهبما 

من العادات  )من تعاليم الدين اإلسبلمي ك ال ٮترج عن نطاؽ الشرع اإلسبلمي من خطبة كمهر، كعقد القراف كاإل٧تاب 

، فا٠تطبة مثبل يذىب أىل ا٠تاطب إٔب عائلة (ما يقره الدين اإلسبلمي، كمنها ما ال يقره الدين أم ما يعرب عنو بالبدع 

" ا١تخطوبة بأخذ األب كاألـ، كأحيانا اٞتدة أك أخت ا٠تاطب، أك من تكوف عارفة بشؤكف النساء اليت يعرب عنها ب 

 )، كىي على خربة بصفات النساء من ٚتاؿ كإ٧تاب كا١تلفت لبلنتباه ىنا أف التفاؤؿ كالتشاـؤ ُب ا١ترأة "ا٠تطابة 

، كالسيما (٦تتلئة ) ا١تتمثلة ُب اٞتبهة كالذراعُت كالفخذين ( اٞتسدية ) من خبلؿ بعض الصفات ا١تورفولوجية  (ا١تخطوبة 

الًتكيز على رؤية العرقوب من قبل ا٠تاطبة، ْتيث إف كاف العرقوب دقيقا كرقيقا فهم يتشاءموف منو لبلعتقاد السائد أهنا 

امرأة شـؤ كال تنجب األبناء، كامرأة حسود كغَت ذلك من االعتقادات، كمن األمثاؿ الشعبية اليت تضرب ُب ىذا اٞتانب 

ْر كْضُلوْعَها بالْعَداِدم، إذا بْػَغى الَشْر يَْذَىب  تْػُقوَلْو " من حيث ا١تيثولوجيا عن ا١ترأة ا١تخطوبة  الِلْي َعْرُقوهْبا يَْذَبْح الطَيػْ

، كالعرقوب ىنا داللة على شدة ٨توؿ جسمها يكاد عرقوهبا يصلح لذبح الطَت، كضلوعها 2" اْرَكاْح ِكيْن َغاِدم 

أم أف الضلوع بارزة ٯتكن عدىا بسهولة ٔتعٌت ٨تيفة كليست ٦تتلئة، كمن حيث أهنا نذير الفقر كالفاقة ،  كمن : بالعدادم
                                                           

 .601:، ص 1981،جامعة الكوبت، بغداد، 3طقاموس األنثروبولوجيا انجليزي عربي، : مصطفى سليم شاكر1
 .116: ، ص 2011منشورات الجزائر للكتب، ، 3طمن رباعيات الشاعر عبد الرحمان المجدوب، ..قال المجدوب :  عبد الرحمان رباحي2
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ْي ا٠تَت ْمَعاَىا ، كَْكاْْيْن الِلْي َطْرَده بْعُمود " األمثلة الشعبية أيضا  ْي ْك٬تِْ ُكْنَت : النسا ثبلثة : " ككما يقاؿ" َكاْيْن الِلْي ٕتِْ

َلْفَتة  أم أف تكوف ": بُػْنتَ "أم ا١ترأة اليت تقوؿ كنت أعيش حياة راقية ٔتعٌت غنية، ك ": ُكْنتَ : "كمن معانيها" ْكبُػْنَت ْكمتػْ

َلْفَتة"بنت رجل غٍت أك ذم سلطة ْتيث تقوؿ أنا بنت فبلف لو صار نزاع بُت الزكجُت، ك  أم ا١ترأة اليت عرفت زكجا ": متػْ

آخر كطلقت أك أصبحت أرملة، كعموما حسب االعتقاد فهذه األصناؼ الثبلثة كما قبلها ٭تذر من الزكاج هبن، أما 

 مليوف سنتيم جزائرم إضافة إٔب الذىب ككبش أك خركؼ حسب االتفاؽ 20 إٔب 15ٓتصوص ا١تهر فهو يًتاكح بُت 

 .بُت العائلتُت كما أف للخطبة اسم اٟتنة بعد القبوؿ توضع للمخطوبة اٟتناء من قبل أىل الزكج 

حفبلت تقاـ قبل بدء الزكاج إلضفاء صبغة اجتماعية "  كمن تعريفاهتا ُب األنثركبولوجيا :(العرس  )حفالت الزواج 

كىي " كما ٢تا طقوسا تعرؼ بطقوس الزكاج " كقانونية عليو ، كللتمييز بينو كبُت العبلقة غَت ا١تعًتؼ هبا اجتماعيا 

الطقوس الدينية، كالتطبيقات السحرية اليت تقاـ قبل الزكاج إلضفاء صفة الشرعية كالقبوؿ االجتماعي عليو كإلعبلنو ُب 

، كىي كما تعرؼ باألعراس من حيث إعبلهنا كًتسيم للعبلقة الزكجية باإلضافة إٔب كليمة العرس كتكوف بذبح 1"اجملتمع 

تضرب فيها الدفوؼ من قبل النساء ُب  (كعدة خاصة بالعرس  )خرفاف أكشياه، ْتيث الليلة األكٔب تسمى بالوعدة 

ا١تنازؿ أك االستعانة بأجهزة موسيقية، كما أف للرجاؿ شيء من ىذا القبيل ْتيث تعزؼ ا١توسيقى، أك ٭تضركف مغنيا إما 

أك مغٍت حديث مثل مغٍت الرام مثبل، أك مدائح دينية من " الشيوخ، كالقصبة " الطابع التقليدم ا١تتمثل ُب الغناء البدكم 

٭تضر العريس مع أترابو كتأٌب العجائز من كبَتات السن من ذكم قرابتو  (كعدة العرس  )قبل ا١تنشدين، كُب ىذه الليلة 

مع بعض أصدقائو، تفاؤال بأف يكوف ٢تؤالء زكجات مستقببل كالسيما العزاب، كحلوؿ الربكة، " اٟتناء " لتوضع لو 

كيصاحب ىذا الطقس طلقات الباركد إف توفر، أك ا١تفرقعات النارية تعبَتا عن الفرح، أك اعتقادا ُب طرد الشر ا١تتمثل 

من قبل عائلة  (منتصف النهار، الليل  )خاصة ُب الباركد، كُب اليـو الذم يلي كعدة العرس، يـو العرس تقاـ بو كليمتُت 

" الَبْاُرْكؾْ "العريس حيث تقدـ األطعمة للضيوؼ كُب أغلبها طبق الكسكس بلحم الغنم، كُب ىذا ميزة خاصة كىي تقدمي 

                                                           
 . 603 ،602 : األنثروبولوجيا، صقاموس : مصطفى سليم شاكر 1
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َفْة " الذم يسمى ٤تليا  كيكوف مباشرة بعد االنتهاء من الطعاـ ْتيث ٮتصص منتصف النهار لكبار السن ُب " الْنِصيػْ

األغلب أما الليل فاألغلب للشباف، ْتيث ٗتصص صالة إلطعاـ كبار السن كصالة إلطعاـ الشباف أم أف يكوف 

منفصلُت الشباب على حدا كالكبار على حدا تبعا للتقاليد كما أف فيها نوع من اٟتياء كخصوصا الشباف أصدقاء 

َفة "العريس،   دج فما فوؽ ُب الصالة اليت هبا 1000ىذه عبارة عن مبلغ مإب يعطى ألىل العريس يكوف من "الْنِصيػْ

رَاْح " الضيوؼ مع  َىِذْم ْمَياْت " ىذه مائة ألف سنتيم من عند فبلف، كيدعوا لو الرباح، كللتوضيح : كأف يقاؿ " التبػْ

ْوالم السلطاف 
ُ
رَْه ْكٮِتِْلْف ْعِليْو  (العريس  )ألف ْمن َعْند بوعبلـ ١ت كما تصاحبها ُب األغلب كامَتات الفيديو، " ْيَكثَػْر َخيػْ

بعد منتصف النهار، من العادات اليت يقـو هبا أىل العريس من " الكورتاج " أما ٓتصوص جلب العركس ٔتا يعرؼ ب 

كأس أك فنجاف، أك كتد، أك قطعة خبز هبا شيء من اللحم أك ما شابو ذلك ، كىذه العادة :النسوة ىي أف يهدل ٢تم 

لو معٌت الغرس أم أف الوتد ١تا : ٢تا عدة معاف كدالالت فالكأس للحفاظ علو من الكسر ٔتعٌت الرفق بالعركس، الوتد 

يغرس ُب األرض يصعب إخراجو كُب ىذا تلميح إٔب عدـ الطبلؽ كاحملافظة على األسرة، كالوتد معركؼ قدٯتا ُب تثبيت 

فإف ٢تا داللة االعتناء بالعركس من حيث إطعامها كاٟتفاظ عليها باالىتماـ األسرم، : ا٠تيمة، أما ٓتصوص قطعة ا٠تبز

اْب، أما ٓتصوص ليلة الدخلة من ىذا اليـو فقد تغَتت نوعا ما ..كما ٯتكن أف ٖتمل دالالت جنسية منها اإل٧تاب 

 !دخوؿ النسوة إٔب غرفة العريس بعد خركجو كإهناء ا١تهمة ُب الػتأكد من الدـ : حيث كانت تقاـ بعض العادات مثل

إف خصائص البكارة ُب اجملتمعات ا١تغاربية اليـو الزاؿ ٭تتفظ هبا ُب طي الكتماف " ، (تابو البكارة  )، (افتضاض البكارة)

 كىذه الظاىرة بدأت تزكؿ حيث أف ليلة الدخلة تكوف ُب بيت آخر ينعزؿ عن 2"عادة ا١تنديل" ، كما تعرؼ ب 1.."

بيت العرس تفاديا ٢تذه الظاىرة السلبية كما أف العريس يبيت مع عركسو الليلة كلها، حيث ُب السابق كاف دخولو على 

، كتعٍت ابراز الرجولة كالذكورية، كما أهنا تدؿ !العركس كقيامو با١تهمة ال يتجاكز ساعة أك نصف ساعة ،كحىت ربع ساعة 

 .!على القدرة اٞتنسية 
                                                           

، وانظر 86:  ،ص2010، المغرب،، إفريقيا الشرق، ترجمة عبد اهلل زارو الجنس والحريم وروح السراري ، السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير: مالك شبل1
 .152 إلى 149: ، ص 2001 المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، ،1ترجمة مصالح الصمد وآخرون، ط..موسوعة تاريخ الزواج : ادوارويستمارك:
 .67: ، ص 2014دار العواصم للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 9ط، ...العادات الجارية في األعراس الجزائرية:  أبي العز محمد علي فركوس2
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 30عند ا١ترأة حىت تكوف ىذه اٟتالة البد من ٕتاكز  (الطاقة اٞتنسة  )٦تا ىو معلـو بو علميا أف األكرغاـز :  مبلحظة

من الليلة األكٔب،  ) دقيقة، من حيث التسخُت ، باإلضافة إٔب أف عملية اٞتماع ليست فقط على االفتضاض 40إٔب 

كإف كاف مهما بل على اٞتانب  (حيث ُب العرؼ اٞتزائرم ال تصبح ا١ترأة زكجة كلو بعقد شرعي إال بعد الدخوؿ هبا 

الشعورم كالعاطفي كذلك، كمن حيث أف اإلنسانية فهذا السلوؾ اٞتنسي احملض يبلحظ عند اٟتيوانات فقط، كُب صباح 

 .اليـو الثالث ىناؾ تقليد يتمثل ُب إعداد العركس للطعاـ أك القهوة كما أف عليها إعداد العشاء من ليلة ذلك اليـو 

أك اللباس التقليدم ا١تتمثل ُب الربنوس كالعمامة، " البدلة األكركبية " يتمثل ىذا اللباس ُب اللباس العصرم : لباس العريس

 .كعلى كل مهما كاف اللباس إال أف ُب طقس اللباس ىي أف يرتدم العريس الربنوس األبيض كلو على البدلة األكربية

، بعد مركر فًتة على الزكاج ينتج عن ىذه العبلقة اإل٧تاب،  فبعد أف "الْزيَْاَدْة "   تدعى ٤تليا : طقوس الوالدة5-2

ٖتمل ا١ترأة يأٌب عليها اليـو الذم تضع فيو ٛتلها ْتيث تصَت أما، كالزكج أبا، فبعد أف يولد ا١تولود ٖتضر أكبلت شعبية 

يعرؼ ُب مناطق أخرل بالطمينة " الكعبوش " طبق الكسس مع ٟتم الغنم، أك : خاصة بالنفاس لتطعم هبا النافس، كمنها

، (يسخن على نار حىت يتبدؿ لونو دكف إحراقو  )٭تمص  (القمح الصلب  )أك ا١تعكرة ، كىو عبارة عن دقيق السميد 

، مع بعض التوابل كالفلفل العكرم كيعجن ٍب ٬تعل (الزبدة  )، مع السمن (٘تر الغرس)يوضع ُب قصعة مضافا إٔب التمر 

 )من حيث العجن إال أنو ٭تضر من الفرينة " الَكْعُبوْش " كىو يشبو " الربْْزقَاْف " على شكل كريات، أك ٖتضر أكلة 

كبعدىا يقطع قطعا صغَتة كيعجن بالتمر كالسمن، كما " خبز الطاجُت " ْتيث يكوف مطهوا مثل ا٠تبز  (القمح اللُت 

 ". الرفيس "تسمى ُب مناطق أخرل  

ىذه األكبلت ٖتضر ُب كطعاـ للنافس كما أنو يعترب ىدية من قبل الذين يباركوف للمرأة بالولود اٞتديد من : مبلحظة

 . األقارب أك اٞتَتاف
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كىي " الَقْصَعة " بعد مركر أسبوع من الوالدة يقاـ طقس آخر متمثل ُب تسمية ا١تولود حيث يدعى الضيوؼ كٖتضر 

ْرُدْكدْ " عبارة عن طبق الربكوكس الذم يسمى ٤تليا 
َ
مع ٟتم الدجاج أك الديك الركمي، يقدـ للضيوؼ، كما ٮترجونو " ا١ت

على شكل صدقة خارج البيت كيدعوف ا١تارة لتناكلو، أك يؤخذ إٔب أصحاب احملبلت التجارية ُب اٟتي، كالصدقة ىذه 

ْعُركْؼ " يعرب عنها ٤تليا ب 
َ
 ".ا١ت

ا١تْبَسْس "ىو عبارة عن صدقة متمثلة ُب إخراج القهوة مع البسكويت أك أكبلت شعبية مثل " ا١تعركؼ : " مبلحظة

أماـ البيت كيدعوف ا١تارة للتناكؿ، كٮترجونو ُب الغالب يـو اٞتمعة صباحا، أك ُب " الْرِكيَػَنْة " " الكسكس " ،"البَػْغرِيْػرْ "

اْب، غَت أف ىذه الظاىرة بدأت ُب االختفاء نوعا ما  ...مناسبات أخرل كا١تولد النبوم، أك عند شراء سكن، أك الزكاج 

 .كاقتصرت عند البعض كصدقة عن ا١تيت

إضافة إٔب ما سبق ذكره فإف ا٢تدايا اليت هتدل إٔب أىل ا١تولود تتمثل ُب لباس ا١تولود أك شيء يتعلق با١تولود كالسرير أك 

 . ، كما يتمثل ُب مبالغ رمزية أحيانا"الكادك" اللعب كغَتىا 

بعد مركر مدة من الزمن على ا١تولود إف كاف ذكرا يقاـ لو طقس آخر يتمثل ُب ا٠تتاف، كفيو يؤخذ الولد إٔب ا١تستشفى أك 

٭تضركف الطبيب الذم يتكفل ٔتهمة ا٠تتاف، كبعد إ٘تاـ العملية يدعى الضيوؼ كتذبح شاة أك خركؼ ١تن تيسر لو ذلك 

 ، كما أف األقارب يعطوف مبالغ رمزية للولد الذم خنت تدعى ٤تليا ب "الْزيَانَْة " أك " الْطَهْارَْة " كيدعى ا٠تتاف ٤تليا 

، باإلضافة إٔب لباسو ا١تتمثل ُب القميص اإلسبلمي مع الطربوش األٛتر، كقد تتم عملية ا٠تتاف ُب األياـ "الَعْاُرْكَفْة " 

 .األكٔب من الوالدة، كما تكوف ُب ا١تولد النبوم، كلكنها ُب األغلب تقاـ ُب موسم الصيف كوف أنو موسم العطل

كىي مبلغ رمزم يعطى للطفل بعد ختانو، كما أهنا مبلغ رمزم يعطى لؤلطفاؿ خاصة يومي " الَعْاُرْكَفْة " لفظ : مبلحظة

 .عيد الفطر كعيد األضحى
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 باإلضافة إٔب ما سبق ذكره من بعض األكبلت، ذكرنا بعضها ُب األعراس : األكالت الشعبية والمشروبات5-3

" كىي عبارة عن مزيج من التمر ا١تطحوف مع ا١تشمش اجملففة ": َقْطْع الَباْرْد " ، "ا١تْرِْيَسْة " كالوالدة فا١تنطقة تشتهر بأكلة 

 ساعات على األكثر 4ْتيث يغلى التمر ١تدة " الُرْب " تقدـ ُب األعراس أك الزردات، عصَت التمر ما يسمى " ا٢تِْرَمْاْس 

رَْة "  ُب قدر ماء، ٍب يوضع التمر بعد غليو ُب قطعة قماش إٔب أف يربد قليبل، ٍب يعصر، ماؤه " ٘تر الغرس أك ٘تر اْٟتَميػْ

ا١تعصور يعاد ُب القدر ليغلي إٔب أف يصبح مركزا، ٍب يوضع ُب إناء أكقاركرة، كما ٯتكن تناكلو شربا لكن بكميات قليلة، 

كاألغلب يتناكلونو مع قطع ا٠تبز، أك ٯتزجونو مع السمن أك الزبدة، كيفضل مع السمن اٟتيواين خاصة األغناـ أك ا١تعز 

كىي عبارة عن ": الْرزِيْػزَْة " ، أكلة "الْدَىاْف " ْتيث السمن ىو " ْدَىْاْف ْمَرَبْب " يسمى بعد مزجو مع السمن اٟتيواين 

َلْة " مزج التمر مع  َلْة " مضافا إليها السمن، ك" الْكِليػْ عبارة عن لنب الغنم أك ا١تعز مطبوخ على النار، ٍب يًتؾ " : الْكِليػْ

 . ليجف حىت تصبح يابسا، كإف أرادكا مزجها مع التمر إما أف تطحن أك تفور

الففل العكرم " ا١تشركبات اليت تتمثل ُب القهوة كالشام، حيث تتميز ا١تنطقة ُب شرب سكاهنا للقهوة من خبلؿ كضع 

أك الشيح، كمن عادة أىإب ا١تنطقة أف يقوموا بتحميص القهوة ا٠تضراء ُب البيت، ٍب " ا٠تَْنَجْل، ا٠تُْرْجبَلْْف " أك القرفة أك 

 يطحنوهنا، ْتيث مذاقها يتميز عن اليت ُب العلب، كما أف ٖتضَتىا يتم عن طريق تسخُت ا١تاء حىت يغلي ٍب يصب ُب 

عبارة عن قطعة قماش على شكل ٥تركط ٥تيطة ُب قرص مفوه يسمح ٔتركر ا١تاء بعد أف توضع فيو القهوة " الَصَفاْيَة " 

ىذه توضع ُب براد كبَت، أما ٓتصوص الشام فمن األقواؿ الشعبية ُب ا١تنطقة ُب تقدٯتو " الصفاية " ا١تطحونة، ك 

رَْة كالرَاْبع ٢ْتَاْْج كا٠تَامْس ْمرَاْْج " للضيوؼ يقاؿ ُب كؤكس الشام ا١تقدمة  أم أف للضيف إف تناكؿ " ُزْكْج َحْق ْكالثَالْث ُكبػْ

مثل ما يقـو الشخص من )كأساف فذاؾ حقو، كإف زاده ا١تضيف الكأس الثالث فهو تكبَت ٔتعٌت تقدير كافتخار بو، 

ٔتعٌت ساذج كيتناَب كقيم اٟتشمة " مراج " أم أف الشخص هنم، كا٠تامس " ٢تاج " ، كالرابع (مكانو ليجلس بو آخر 

 . كاٟتياء، كاألكواب ىذه من اإلبريق الواحد
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فلهم * 1تتواجد ىذه الطقوس ُب تقدمي الثبلثة أكواب من الشام ُب مناطق اٞتنوب اٞتزائرم، أما الطوارؽ: مبلحظة 

يعٍت األمل من حيث نعومة الطبيعة : طقوس خاصة ْتيث، أف إعداد الكوب األكؿ يعٍت قساكة الطبيعة ، كالكوب الثاين

الفناء ا١توت، كىذه األكواب ْتيث الكوب األكؿ مركز جدا، كالثاين يتوسط تركيزه، كالثالث : أك اٟتياة، كالكوب الثالث

قليل الًتكيز، ٔتعٌت آخر شام ثقيل كمتوسط كخفيف، كلعل ىذه الطقوس توحي إٔب قساكة اٟتياة ُب الصحراء، كالسيما 

أمل ُب  )، كثانيا بعد اٟتصوؿ عليو(يأس من اٟتياة )ما تعلق باٟتصوؿ على ا١تاء، ْتيث أكال صعوبة كبَتة أف ٕتد ا١تاء

* 2سرعاف ما يعطش كبالتإب الفناء كا١توت، كما أف ىذه العادة توجد عند ا١توريتانيُت( ا١تاء ) ، كثالثا بعد إكمالو (اٟتياة 

ْتيث إف اكتفيت بكوبُت من الشام، أك امتنعت عن شرب الكوب الثالث فتعترب إىانة ٢تم كاستخفاؼ بتقاليدىم، أك 

أنك تسقط من قيمة اىتمامهم بك، عموما ُب اٞتزائر فرضا لو انطلقت من كىراف إٔب غرداية ْتيث تشرب كوب شام 

اْب، كىكذا فإنك تبلحظ أف الشام ُب كىراف ..ُب كىراف، ٍب كوب ُب تيارت، ٍب تشرب كوب ُب األغواط، ٍب غرداية 

ككلما إتهت جنوبا زاد تركيزه، لعل السبب ىنا يعود إٔب قسوة البيئة من " ثقيل " غَت مركز ٍب ُب تيارت يكوف مركزا 

، كُب اٞتنوب قساكة اٟترارة، ككمبلحظة أخَتة فإف (قساكة الربد  )حيث أف كىراف البيئة معتدلة، كتيارت قارية باردة 

اخ، كما أنو يزيل التعب تنبيها كتنشيطا ..الشام يشرب بعد تناكؿ ما ىو دسم كاللحم أك البيض أك الفوؿ السوداين 

 .  كلعلو ُب اٟترارة السديدة يظهر دكره من حيث أف اٟترارة الشديدة تتعب ألقل ٣تهود فكيف إف كاف اجملهود كبَتا 

تعددت األسباب كا١توت كاحد ، رغم مركر اإلنساف بعدة مراحل كالوالدة فبلبد أف تأتيو :  الطقوس الجنائزية5-4

ىذه ا١ترحلة لسبب من األسباب من حيث أف اإلنساف قد يتعرض ألمراض أك حوادث ال يعلمها مثل حوادث ا١تركر أك 

القتل، أك ألسباب الشيخوخة، سواء كجد السبب أك عدـ فمها يعيش ُب ىذه اٟتياة إال أنو البد كأف ينتهي، فا١توت ىو 

هناية اٟتياة أك مرحلة سابقة للجزاء كالعقاب ُب اليـو اآلخر، كللموت عادات كطقوس من حيث اإلجراءات ا١تتخذة ُب 

فالشعوب البدائية ٢تا عادات " ، "قرب الدنيا مثل شعيب عن السكن " دفن ا١تيت كجنازتو  كٕتهيزه ليسكن ُب قرب اآلخرة 

                                                           
 .تارقي في جامعة وىران طالب  الجامعية من اإلقامةمن خالل مساءلتي ألحد الطوارق في منطقة ورقلة وغرداية ، كما تأكدت من المعلومات في * 1
 . الجامعية بوىرانواإلقامة الجامعية أثناء دراستي بجامعة معسكر الليسانس، اإلقامةأخذت المعلومات من الموريتانين في  *2
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يلتزموف هبا ُب حالة حدكث كفاة ف كٗتتلف ىذه العادات اختبلفا كبَتا من شعب آلخر، من حيث إعداد اٞتثة كدفنها، 

كالبقاء أك النواح على ا١تيت، كمن حيث نوعية االحتياطات كاإلجراءات اليت تتخذ من قبل أىل ا١تيت عند الوفاة 

، بعد حدكث الوفاة يبلغ األىل كاألقارب، 1"كبعدىا، كمن حيث ما يفعل ٔتمتلكات ا١تيت الشخصية كموتو 

كتفرش " الَقْيطُْوْف " كاألصحاب، كاٞتَتاف هبذا الطارئ، كحليا تنصب أماـ البيت خياـ أك على الباب كاليت تعرؼ ٤تليا 

، ينشغل أىل "الطُْلَبْة " الصاالت ليمكث هبا ا١تعزكف، كما ٯتكث هبا حفظة القرآف لتبلكتو على ا١تيت  تبلكة ٚتاعية 

 : نتناك٢تا بنوع من التفصيل كالتدرج" كليمة الوفاة " ٕتهيز ا١تيت، كإعداد الوليمة : ا١تيت بشيئُت

أجرنا " ألىل ا١تيت كاحدا كاحدا، كيرد " عظم اهلل أجرؾ " يستقبل أىل ا١تيت ا١تعزين أماـ البيت حيث تقاؿ عبارة 

، كما توضع القهوة كالشام ، حيث ٯتكن للمعزم أف يبقى إٔب حُت الدفن فإف كانت الوفاة "كأجرؾ إف شاء اهلل 

صباحا، يلح أىل ا١تيت على ا١تعزين البقاء لتناكؿ الطعاـ كىو غالبا ما يكوف الكسكسي بلحم الغنم، كىذه يعدىا أىل 

ا١تيت، أك من أقاربو أك جَتانو، كإف كانت الوفاة بعد منتصف النهار فالوليمة ليبل تعد من قبل أىل ا١تيت، كما تعد من 

ْوْت " " ا١تِْديْػرَْة " قبل اٞتَتاف فهي نوع من التكافل االجتماعي تسمى ٤تليا 
َ
تقتصر ىذه على " ْفبَلْْف َدْاْر ْمَع ْفبَلْف ُب ا١ت

بعض مناطق تيارت كالسيما اٞتنوبية أما ُب بعض ا١تناطق الشمالية فاألىل ينشغلوف با١تيت كمن يتكفل بإطعاـ ا١تعزين 

 . (أم ٟتم  )ىم اٞتَتاف ْتيث ٭تضر كل كاحد منهم الكسكس مع اللحم 

ىذه تشتمل على بعض ا١تناطق ُب مشاؿ تيارت كباألخص احملاذية لوالييت معسكر كغليزاف لكن ُب جنوب : مبلحظة

الوالية ال توجد ىذه الطريقة، كإف كانت ىي الطريقة الشرعية ُب اإلسبلـ حيث أف األىل ال يو١توف للميت بل يوٓب 

 .اٞتَتاف 

الطالب "  يقـو األىل بتغسيل ا١تيت تبعا لوصية أكصى هبا، كما قد يغسل فرد آخر كالسيما : تجهيز الميت5-4-1

كتغسيل ا١تيت لو أحكاـ مثل أحكاـ غسل اٟتي، غَت أنو يضاؼ إٔب ا١تاء  كرؽ السدر كالسيما ُب ا١ترحلة األخَتة، " 
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كٙتارىا ىي النبق لو فوائد صحية،  (السهوب  )كالسدر ىذا نوع من األشجار الشوكية  تنموا ُب األقاليم الشبو صحراكية 

كما أف ىذه الشجرة مذكورة ُب القرآف ُب سورة سبأ، كما أف أكراقها تستعمل ُب الرقية الشرعية كما يوضع مع ا١تيت نوع 

من الكافور لتعطَته كىذا بعد التغسيل، ٍب يكفن فإف كاف ا١تيت ذكرا يكفن ُب ثبلث قطع، كإف كانت أنثى تكفن ُب 

 .ٜتس قطع 

يتسٌت كضع  ) بعد االنتهاء من التكفُت ٭تمل األىل ميتهم على ٤تمل أك يضعوف احململ ُب سيارة : الجنازة5-4-2

، ترديد قوؿ ال إلو إال اهلل ٤تمد رسوؿ "اَٞتبَلَْلْة " ، كمن العادات ُب ىذا (احململ فيها كالسيارات النفعية ذات ا١تقطورة

 : اهلل، كالبعض عندىم أف كوف الصمت ُب اٞتنازة، كما يلفت االنتباه ُب اٞتنازة ُب منطقة تيارت عموما

 .لو مرت اٞتنازة بشخص ككاف جالسا يقـو ْتيث ال ٯتكنو أف يبقى جالسا حُت ٘تر اٞتنازة. 

بإتاه اٞتنازة يتوقف حىت ٘تر اٞتنازة، كإف كاف ُب السيارة، إما أف  (على رجليو، أك ُب السيارة )إذا كاف شخص مارا . 

 .يًتاجع بسرعة كيغَت االٕتاه إف كاف ُب أمر طارئ، أك يوقف السيارة كينزؿ منها كيقف حىت ٘تر اٞتنازة

 . ىذه العادات موجودة عرب أرجاء الوالية مشاال كجنوبا، كما توجد ُب كالية تلمساف:  مبلحظة

 بعد أف تصل اٞتنازة إٔب ا١تقربة يصلى على ا١تيت صبلة اٞتنازة ٍب يشرع ُب دفنو، كمن العادات : عملية الدفن5-4-3

ا١تبلحظة ىو أف األىل يقـو بالدفن يقدـ األرب فاألقرب، كإف كاف ا١تيت امرأة فعند إنزا٢تا إٔب القرب تكوف مستورة بغطاء 

تغطى بعد أف توضع ُب احململ مباشرة كُب البيت  )خشن حىت ال يتمكن أحد من رؤيتها ، كال يقًتب أحد إال ٤تارمها 

، كُب ىذا مراعاة ٟترمة ا١ترأة كىي ميتة ْتيث ال ٯتكن ألحد أف يراىا إال ٤تارمها مع أهنا (إٔب غاية كضعها ُب القرب 

مكفنة، بعد كضع الًتاب على القرب يرش ببعض ا١تاء كما توضع حجرة ُب كسط القرب للداللة على أهنا امرأة، كمن خبلؿ 

،رٔتا لتشرب منو العصافَت، !، أك إناء بو ماء !، أك نباتات الزينة !مبلحظتنا للمقابر فإف ىناؾ من يضع باقات الوركد 
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، باألخص ذكم ا١تكانة االجتماعية، ككضع الفتات هبا اسم ا١تيت مولده !كما أف بعض القبور تبٍت باإلٝتنت كا٠تزؼ 

 . ككفاتو

معتقدات كتطبيقات، تستند إٔب " عرفت اجملتمعات قدٯتا كحديثا السحر كمن تعريفاتو ُب األنثركبولوجيا :  السحر5-5

بعض الصيغ، كالطقوس، فتسبب أحداثها مرغوبا ُب كقوعها أك ٘تنع كقوع أخرل ٮتشى ضررىا، كالسحر ُب نظر من 

ٯتارسونو عمل منطقي، كما أنو أكؿ استعماؿ ١تفهـو العلة ف كالنتيجة مارسو اإلنساف ُب حياتو، كقد قسم فريزر السحر 

 إٔب السحر ا١تنتج، السحر firthإٔب سحر احملاكاة، كالسحر ا١تعدم، كيطلق عليهما معا السحر العاطفي، كقسمو فرث 

الوقائي كالسحر ا١تدمر، تلعب الشعوذة كالسحر دكرا ىاما ُب حياة كثَت منها ك تتحكم ُب العديد من عبلقاهتا 

 كاجملتمع اٞتزائرم بطبيعة اٟتاؿ تنتشر فيو اعتقادات من قبيل السحر كالشعوذة، كما يعتقده سكاف منطقة 1"االجتماعية 

 :تيارت ُب ىذا اٞتانب السيما ُب بعض ا١تناسبات نأٌب على ذكرىا 

ُب ىذه ا١تناسبة سواء  (ا١تشعوذين، الرقاة الشرعيُت  ) يقبل العديد من سكاف ا١تنطقة على الرقاة :األعراس 5-5-1 

من قبل أىل العريس كأحيانا العريس ُب حد ذاتو، أك أىل العركس كخاصة أمها، أك ىي ذاهتا، كما أف من غَت ىؤالء 

أك الشعور بالنقص من حيث أف  (اٟتسد  )كاألقارب  أك اٞتَتاف، أصدقائهم، ٦تن يكنوف ٢تم بعض الكبت النفسي 

الفرد ا١تتزكج أك ا١تتزكجة ليس خَتا منو، من ىذه األمور ا١تتعلقة بالسحر كقصد الرقاة ىو أف يذىب الفرد إٔب الراقي 

فيعطيو طبلسم أك يرقيو با١تاء كشيء من القرآف، حىت ٯتر العرس بسبلـ كال ٭تدث ما يشُت العبلقة بُت الزكجُت، ك 

حسب اٟتاالت اليت  )عائلتيهما، كمن خبلؿ استجوابنا لبعض الرقاة الشرعيُت أف السحر يكوف ٓتاصة ليلة الدخلة 

عبارة عن ٣تموعة من العقد السحرية ": ا١تديرة"، ك"داَُرْك َلْو ْمِديْػرَْة : " كما يقولوف" ا١تِْديْػرَْة " ، كا١تعرب عنها ٤تليا (عاٞتها 

: كىو ما يعرؼ بسحر الربط، أك سحر التفكيك (إضعاؼ القدرة اٞتنسية  )كالطبلسم من أجل ربط العريس ليلة عرسو 

قد يكوف مشركبا، مشموما،  (تأثَته على ا١تسحور  )كأف يكره زكجتو أك أىبل كيباشر ُب الطبلؽ، أما عن طريقة تناكلو 
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مأكوال، مدفونا أك حىت مرشوشا، كعلى ىذا األساس نبلحظ إطبلؽ الباركد ُب األعراس من حيث أهنا تبعد السحر 

 . كتطرد الشياطُت ا١تكلفة بالسحر حسب اعتقادات بعضهم 

السحر ليس مقتصرا على ا١تناسبات اليت يتجلى فيها العنصر التقليدم فحسب، كإ٪تا على بعض أخرل ال تعد ٔتعٌت 

، (ىنا باألخص من قبل أكليائهم  )اعتقاد بعض الطلبة كالسيما ا١تقبلوف على امتحاف االبتدائي كا١تتوسط : ا١تناسبة مثل

 الذين !، كما أف بعض ا١تثقفُت (الشرعيُت أك ا١تشعوذين  )ك البكالوريا حيث ُب أياـ االمتحاف يتوافدكف على الرقاة 

 . ٬تتازكف مسابقات التوظيف كالتعليم مثبل العتقادىم ُب العُت أك السحر كمربرات لعدـ النجاح

 تناكلنا فيما سبق ا١توت كالعادات ا١تتعلقة هبا ُب الطقوس اٞتنائزية، كىناؾ من العادات اليت : في حالة الوفاة5-5-2

تتخذ اجتنابا للسحر، أك للسحر ذاتو من قبل األفراد ُب اجملتمع، كمنها ما يقـو بو سكاف ا١تنطقة من االحتياطات البلزمة 

اْب، كفيما يتعلق بالنساء فبل ..خاصة عند تغسيل ا١تيت، حيث ال ٯتكن ألم الدخوؿ إال ا١تقربُت جدا كاألخ أك األب 

تدخل أيا كانت ماعدا أمو، كىناؾ من يرل أف ال يدخل من النساء مهما كانت العبلقة للحذر الشديد أف يؤخذ شيء 

من أغراضو ا١تيت، أك حىت بعض من ا١تاء الذم غسل بو ألهنا تستعمل ألغراض سحرية كفيما ٮتص ا١تقابر فإف كضع 

قاركرات الركائح مثبل، أك إناء بو ماء إ٪تا ىو ألغراض سحرية ال كما يتصور البعض على أهنا صدقة عن ا١تيت حيث 

يشرب منها العصافَت  كما يرل الكثَت من علماء الشريعة أف السحر بشيء من أغراض ا١تيت أك كضع شيء ُب قربه من 

ِيْت " أخطر السحر، كىي معرفة ُب اجملتمع اٞتزائرم عموما كتسمى 
َ
ـْ ا١ت كمعناه أف يفتل شيء قليل من الطعاـ بيد " ْطَعْا

 .ا١تيت أك يوضع فيو شيء من أغراض ا١تيت حىت ماء التغسيل

 ا١تمارسة كاالعتقادات اليت تتعلق با١تنطقة متعددة كلكننا سنقتصر على أ٫تمها :اعتقادات وممارسات متعددة- 6

أك حىت الكبَت أحيانا، " ا١تطلب " ا١تتعلقة بالسحر خاصة، كمنها االعتقاد ُب أف يد الطفل الصغَت هبا ما يعرؼ ب 

كغالب  (أم ٖتت ىذين األصبعُت  )كا١تطلب ىذا عبارة عن خط مستقيم  ُب اليد ألنو يستمر من البنصر إٔب السبابة 
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نوع من السحر خاص باستخراج ما " ا١تطلب " الناس ال يستمر ىذا ا٠تط إٔب السبابة بل يتوقف عند األصبع الوسطى، 

ىو مكنوز من الذىب من قبل ا١تشعوذين فإف كاف ُب الطفل ىذه اإلشارة خاصة ٭تذر عليو اٟتذر الشديد، كللكنوز 

رَْة " ، "اَٞترَْة " تسميات عدة ُب ا١تنطقة  ، كمن اٟتيوانات اليت يسحر هبا أك شيء من جسمها منها "الُقَلْة " ، "الْذِخيػْ

 الدجاجة ا١ترقطة : مثبل

ُفوْد " ، "نُػَواْر الُفوْؿ " ، كتدعى (لوهنا أسود هبا نقاط بيض  ) صدفة السلحفاة كما أف ": ِقْشرَة الَفْكُرْكْف " ، "ِجلْد الَقنػْ

كىذا نوع من الثعابُت " بُػْوَدفَاْف " ، "جلد اْٟتْنْش " ، "تَاتَا" ىذا االسم يطلق على أحد النباتات، اٟترباء ا١تسماة ٤تليا 

سم، كمن االعتقادات هبذا الثعباف أنو لو لدغ أحدىم ال ينجوا حىت يدفن ُب قرب كتشعل 20الصغَتة جدا ال يتجاكز 

فوؽ رأسو النار  كمن استعماالتو الواقية للسحر أف يوضع ُب قصبة كٮتاط على القصبة باٞتلد، كعموما اٟتيوانات 

كالثعلب، : ا١تستخدمة للسحر ذاتو أك درءا لو كثَتة عرب أرجاء اٞتزائر ففي الصحراء مثبل توجد حيوانات كطيور أخرل

 . اْب..كالغراب، كاٟتماـ 

اَٟتْرَمْل " نبات : من النباتات احمللية اليت ٢تا عبلقة بالسحر سواء ُب الوقاية منو أك العبلج ُب ا١تنطقة اليت يعتقدىا السكاف

ُقُفْت أك َلبَل " ، "الَفْيَجْل " "  كما ٢تا استعماالت طبية، نبات اٟترمل ىذا يعتقد أف من ٭تملو أك يشربو ال ٯتسو " .. التػْ

 .السحر، كإف غرس ُب بيت ما فالشياطُت ال تقربو

 اٞتن ٥تلوقات ميتافيزيقة ال ٯتكن رؤيتها، غَت أف تأثَتىا ُب اإلنساف موجود كالسيما ُب :العتقاد في الجن ا6-1

الديانات السماكية أك حىت الوثنية، كقد ذكرت ُب القرآف بل خصصت ٢تا سورة بأكملها كىي سورة اٞتن، كما أهنا 

سخرت ٠تدمة نيب اهلل سليماف عليو السبلـ، كمن ا١تعتقدات ا١تتعلقة هبذه ا١تخلوقات سواء ما كرد ُب الدين اإلسبلمي أك 

ٓب يرد، من حيث أهنا تعرب عن ثقافة كسلوؾ األفراد ُب اجملتمع، كدرجة الوعي العلمي أك الديٍت، كمن ا١تعتقدات ُب منطقة 

يعتقد الكثَت أف القط األسود تسكنو اٞتن أك تتمثل بصورتو، لكن ىذا ا١تعتقد سار ا١تفعوؿ عند : الدراسة، القط األسود
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ىذا  )يعتقد أف الكلب األسود يتمثل بو الشيطاف : األكربيُت إذف ىو دخيل على ا١تنطقة كاٞتزائر عموما، الكلب األسود

، أك يسكنو اٞتن فيقولوف ال تقًتب منها ليبل كال تضرهبا، كفيما ٮتص السكن (كارد ُب اإلسبلـ فيما يتعلق بقطع الصبلة 

فإف ٢تم اعتقادا ْتيث أف اٞتن تسكن ا١تساكن ا١تهجورة داخل ا١تدينة أك خارجها، ك٢تذا توجد بعض الطقوس ُب ا١تنطقة 

ا١تتمثلة ُب ذبح ديك عند عتبة الباب أك ُب الفناء، حىت ال يؤذيهم اٞتٍت كخاصة عند شراء ا١تسكن اٞتديد ْتيث أف أىلو 

ىجركه قبل أف يبيعوه كبالتإب تسكنو اٞتن حسب اعتقادىم، كىناؾ معتقد آخر حىت كإف ٓب يهجر السكن كأىلو 

، كمن الطقوس ا١تتخذة إتاه ىذا ثعباف البيت "َعَقْاْر الَدْاْر " مقيموف فيو، فإنو يوجد اٞتن ُب صورة ثعباف يسمى ٤تليا 

ثبلثا كمنهم من يقوؿ ثبلثة أياـ، حيث إف كجد " طلبتك ْبْضَياْؼ ريب : " ىي مطالبتو بالرحيل ثبلث مرات كما يقولوف 

بعد الثالثة من ىنا يتبُت ٢تم أنو ٣ترد ثعباف فيقتلونو كىذا حسب االعتقاد السائد، كىناؾ من يستدؿ بأدلة من الشرع 

مفادىا أف مثل ىذا الثعباف أك اٟتية قد كجد عند رجل من ا١تسلمُت ُب بيتو بعد أف جاء من غزكة، تفاجأ ١تا كجد زكجتو 

خارج البيت، فلما كصل كجو حية فقتلها فإذا بو يرتد قتيبل أم أنو أىل تلك اٟتية من اٞتن قد انتقموا من القاتل، كىذا 

عدـ صب ا١تاء ا١تغلي ُب البالوعات : ، كما أف ىناؾ اعتقادات أخرل نوجزىا مثل(السَتة النبوية  )ما تورده بعض السَت 

ا١تعدة لتصريف ا١تياه، عدـ البوؿ ُب الطريق أك الظل، أك ُب مغارة لفأر أك يربوع، أك على حجرة معدة للجلوس كلو ُب 

 .الرب حىت ال يصرعو اٞتٍت، ْتيث إف قاـ الفرد هبذا الفعل فهو يؤذم اٞتٍت

٦تا يعٍت أف العادات " الصالة "  ىندسة البيوت ُب ا١تنطقة حيث ٕتد جزء من البيت ٥تصص للضيوؼ : السكن6-2

على " ا٠تَاْمَسة " كالتقاليد العربية متأصلة ُب ا١تنطقة، كىناؾ أمر يتعلق بالسكن من حيث ا١تعتقدات تعلق عبلمة اليد 

األبواب كقد كاف ُب السابق عبارة عن حدكة حصاف للوقاية من العُت، كما أف ىذه الرموز تطورت نوعا ما من حدكة 

اٟتصاف إٔب ا٠تامسة إٔب العجلة ا١تطاطية فوؽ أسطح البيوت، كل ىذه العبلمات تشًتؾ ُب الرقم ٜتسة ْتيث الصفر ١تا 

فهو عبارة عن دائرة متمثلة ُب العجلة ا١تطاطية ك حدكة اٟتصاف، كإف ٓب ٕتد ىذه  (ا٢تندية  )يكتب باألرقاـ العربية 

، "ال تنسى باسم اهلل " " اللهم بارؾ ىذا البيت " العبلمات ٕتد بعض العبارات ا١تكتوبة على السطح العلوم من الباب 
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كإف ٓب ٕتد ىذه العبارات فستبلحظ أف األشجار اليت تغرس باألخص أماـ الفيبلت عبارة عن شجرة الدفلة كما ىو 

التحراش، "  إٔب عدـ تتمة البناء من حيث إلباسو باإلٝتنت ةمعركؼ أف الدفلة مرة ففي اعتقادىم أهنا ترد العُت، باإلضاؼ

 .ْتيث ترل األجور دكف تتمتو باإلٝتنت اعتقادا ٔتنع العُت" الفنيسيو 

انقبلب :  ىذه الظاىرة هبا قسماف السليب كاال٬تايب يشتمل على بعض ا١تعتقدات مثل: ظاىرة التشاؤم والتفاؤل6-3

يقولوف بأف صاحبو سوؼ يسافر، رمش العُت يعتقدكف إذا رمشت العُت أف ا١توت ستحل بأحد  (اٟتذاء  )أحد النعلُت 

األقارب  عند حك العُت باألصابع يقبل أحد أصبعيو كما يقبلوف ا٠تبز ا١ترمي على األرض بعد التقاطو كىذا يعٍت عدـ 

اٞتامعة اليت تكوف  )التفريط ُب النعمة ْتيث ال ينبغي أف يرمى ا٠تبز على األرض، كنشَت ىنا إٔب اإلقامات اٞتامعية 

ا٠تبز يا ا٠تبز كمنو " ٕتد ا٠تبز مرمي مع القاذكرات األخرل، كُب اجملتمع اٞتزائرم يضرب ىذا ا١تثل  (اإلطارات مستقببل

، كيصل البعض منهم ُب اإلقامات كا١تستشفيات كذلك إٔب درجة أف "لو ما ا٠تبز ما كاين دين كال عبادة // اإلفادة 

 .!!!يرميو من النافذة من الطابق العلوم 

يستبشركف بسقوط األمطار، كذلك عندما يتمرغ الكلب، كعندما يبلحظ شبو " ا٠تُطَْيْف " عند رؤية طائر السنونو 

السحاب ُب شكل دائرم حوؿ القمر، كعندما تصحوا السماء ليبل ْتيث تبدك النجـو يتشاءموف أف ُب الصبيحة يكوف 

ْر " عند رؤية نوع من الفراشات اليت ٖتـو حوؿ ا١تصباح ُب البيت كتسمى .الصقيع ٝتيكا ُب فصل الشتاء طبعا ـْ ْبَشيػْ " ُأ

 .يستبشركف بقدـك ضيف

، عندما ٭تك أحدىم أنفو يعتقد أنو سيأكل اللحم ُب عدة "ٕتيو الدراىم " عندما ٭تك أحدىم يديو يستبشر باألمواؿ 

أياـ عندما تنفلت فنجاف أك كأس القهوة أك صحن يتشاءموف ْتيث سيحدث شيء مريع، ٢تذا ٕتد أغلبهم يقولوف عند 

حيث أف من تسمى هبذا االسم البد كأف يكوف مشئوما " َقُدكر " ، يتشاءموف من اسم "فيها خَت " حصوؿ ىذا الفعل 
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، ىذا ُب ا١تنطقة لكن اسم قدكر "قدكر الشر " يا لطيف، أك يقوؿ : يقوؿ" قدكر "حسب اعتقادىم، فلما تقوؿ مثبل 

 .ُب فيلم دكرية ٨تو الشرؽ " 24قدكر " كارد ُب أفبلـ الثورة اٞتزائرية 

ْر ْعزَاُىْم " أك " ا٢تَاَمة " ُب منطقة الدراسة يتشاءموف بالبومة كما تسمى  أم يتشاءموف هبا ألف رؤيتها نذير موت " طَيػْ

 .من التعزية كالعزاء" عزاىم" أحدىم ؼ 

يقاؿ لفظ مثلو عندما ٖتدث شيء غَت مرغوب فيو كتوقف السيارة أك الدراجة النارية ْتيث ال ٯتاثل مصيبة : مبلحظة

كىكذا، كعلى ذكر العزاء ..ٔتعٌت لو تستطيع أف تعزيٍت ُب أف كلدم ٓب ينجح ُب االمتحاف " ْعزَا ْىَنا : " ا١توت فيقاؿ

أم أف العزاء ٯتس حىت إف فرط اإلنساف ُب كقت صبلة " الِلْي يْػَعزِْيٍِتْ يْػَعزِْيٍِتْ ُبْ َعْصْر َكاَلْ ٚتعة : " يضرب مثل شعيب

 .العصر أك اٞتمعة

أما " اٞتبلبة " كالعمامة ، ك " الربنوس"  من األلبسة التقليدية ا١تنتشرة ُب منطقة الدراسة ىي لبس : اللباس6-4

البٍت، كاألبيض، كاألخضر البٍت كاألبيض منسوج من الصوؼ : الربنوس ففيو عدة ألواف كلكن ما يغلب عليو ىو اللوف

، أما العمامة فهي عدة ألواف لكن أ٫تها األبيض "ا١تلف " كأحيانا ٥تتلط صوؼ ككبر، أما األخضر فهو من الكتاف أك 

تنتشر ُب غرب " التُػْوتَِية " ا١تنتشر خاصة ُب جنوب كشرؽ الوالية، كعمامة من لوف أبيض هبا طرز بٍت أك أصفر تسمى 

من قبل كبار كعموما ُب " الطلبة " الوالية خصوصا اٟتدكد مع غليزاف كمعسكر، كاللوف األصفر ىذا يلبسو ُب األغلب 

حفظة القرآف جنوب الوالية، لكن كيفية لباسها ٘تيز البدكم من " الطلبة " الغرب اٞتزائرم،كما أف البيضاء يرتديها 

اْب، أما فئة الشباب ُب جنوب الوالية يرتدكف العمائم ذات اللوف األخضر، األٛتر، األزرؽ ..التاجر كمن حافظ القرآف

كما أف لباس القميص . اْب كخاصة ُب الشتاء، أك عند العواصف الرملية ْتيث أف جنوب الوالية معرض للتصحر..

، يرتديو كبار السن مع "الطَْيُسْوْر " كالسيما األبيض ُب يـو اٞتمعة كالعيدين بالقبعة أك بالعمامة، كىناؾ لباس يسمى 

 . السركاؿ العريب أك العادم مع العمامة
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ظاىرة ٢تا معٌت التكافل االجتماعي من أهنا تضامن إٓب بُت سكاف ا١تنطقة كالسيما ا١تناطق الشبو ": التويزة "6-5

حضرية أك الريفية، كتتجلى ىذه الظاىرة ُب التعاكف ُب عند بناء مسكن جديد، هتيئة ا١تسكن ألجل العرس، أم أصدقاء 

موجودة عند الفبلحُت كإف كانت قليلة حيث " التويزة"العريس يساعدكنو ُب التحضَت دكف مقابل مادم، كما يبلحظ أف 

أف الفبلحة العمل هبا ُب األغلب يقـو على ا١تقابل ا١تادم، كالتضامن ىذا ٭تدث فيما بُت األقارب كالسيما ا١تتجاكرين 

تقـو على ا١تعاكنة دكف مقابل مادم ٯتكن إسقاطها على ٥تتلف " التويزة " ُب الريف  كعلى كل إف جاز لنا القوؿ أف 

 .الظواىر األخرل كا١تعاكنة ُب ا١توت كالدفن، كالعرس، كبناء ا١تنزؿ إٔب غَت ذلك من األمور

اٞتاه إجراء عرُب ٦تارس با١تنطقة من حيث أف ا١تنطقة هبا نوع من القبلية كالعركشية، يتمثل اٞتاه ُب :  ظاىرة الجاه6-6

طلب العفو من ا١تتضرر بفعل اعتداء، أك ٕتاكز، كمن ٍب اإلصبلح بُت الطرفُت هبدؼ احملافظة على التماسك االجتماعي 

بُت السكاف، تتدخل اٞتماعة إلقناع الطرفُت بالعدكؿ عن النزاع كالتسامح فيما بينهما ف كإعادة بناء عبلقة ٛتيمية، 

كإطفاء نار اٟترب حىت ال ينتقل مرة أخرل بُت األعراش، عندما يشعر ا١تعتدل عليو برغبة ا١تعتدم، أك أىلو ُب الصلح 

فما عليو إال القبوؿ ألف اٞتماعة ىي اليت قررت ذلك، كاٞتاه يقابلو الصلح ُب الدين اإلسبلمي، كما أف اٞتاه يتمثل ُب 

ُب ىذا اٞتانب تناكلنا اٞتاه من حيث ا١تيكرك سويولوجي، أما عن ا١تاكرك . الصلح بُت الزكجُت منعا ٟتدكث الطبلؽ

سوسيولوجي فاٞتاه ٦تثل ُب الزاكية كإٔب حد ما الوعدة غَت أف الزاكية أكسع ُب حل النزاعات اإلقليمية فيما يتعلق 

باألراضي كحىت اٟتدكد بُت الواليات، ك ا١تاكرك سوسيولوجي قد يتعدل إٔب خارج الوطن ا١تتمثل ُب اٞتاه كما سبق 

بأدرار، أما ُب الشأف  (أك قدمي  )كذكرنا كمثاؿ على ذلك الصلح ُب مإب مع األزكاد كالذم اجتمع ألجلو ُب زاكية 

 من خبلؿ تدخل الزكايا سواء ا١تيزابية أك العربية من أجل إٜتاد الفتنة 2014الداخلي فا١تثاؿ على ذلك أحداث غرداية   

 .من خبلؿ تأطَت كإشراؼ الدكلة ٦تثلة ُب رئيس اٟتكومة (اجملتمعُت  )بُت القبيلتُت 

ال يزاؿ الصيد قائما ٔتنطقة الدراسة كالسيما ُب األكقات ا١تسموح هبا قانونيا، كمن العادات اليت يتخذىا :  الصيد6-7

الصيادين متمثلة ُب الزاد الذم يأخذكنو معهم ليقتاتوا بو يتمثل ُب بعض األكبلت الشعبية كالسيما اليت ذكرناىا سابقا 
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، كيتم الصيد "كسرة حلوة " ك أيضا ا١تطهو ُب ا١تاء باإلضافة إٔب ا٠تبز اٟتلو " ا١تَبَسسْ " ك " الَكْعُبوْش " ُب النفاس 

أك ا١تخرج الواحد، أك ا٠تماسية ذات ٥ترج كاحد غَت أف هبا ٜتس خرطوشات، كمن " الزك٬تة " بالبنادؽ ذات ا١تخرجُت 

، كالقطا، كالكدرم، كاٟتجل، مع اصطحاب "َلْرَنْب " أنواع اٟتيوانات اليت يتم اصطيادىا األرنب الوحشي ا١تسمى ٤تليا 

، كالسلوقي ٥تصص لصيد (فوكس، ْببلؾ، ديانا، ركزة ): كبلب الصيد، كا١تبلحظ أف تسمية الكبلب تسمية أجنبية مثل

كىذا ٥تصص لصيد اٟتجل ْتيث أف اٟتجل ٬تيد االختباء كال " طَْاُرْكْس " األرنب  كنوع آخر من الكبلب ا١تسمى 

يثبت ُب مكاف بل يتنقل مشيا، أم قد ٯتر عليها الصياد ْتوإب مًت أك مًتين ال ينتبو ٢تا، ك٢تذا ٮتصص ٢تا ىذا النوع من 

الكبلب، كما تتميز بو ىذه الكبلب أهنا إذا رأت اٟتجلة تقف ُب مكاهنا رافعة أحد رجليها األمامية ْتيث تكوف كجها 

لوجو مع اٟتجلة، فما على الصياد إال أف يأٌب ُب جنبها ْتيث تشكل كل من الصياد كالكلب كاٟتجلة مثلثا، ٍب يطلق 

النار عليها، كيقـو الكلب بإحضارىا للصياد، ك٦تا يتفق عليو تقليديا ُب الصيد أنو ال يطلق النار مباشرة على الطريدة أك 

الطرائد كجها لوجو، يقولوف أنو لن يسقط عددا كثَتا منها كخاصة الطيور إف كانت سربا، أما إف كانت منفردة فهي تراه 

حبيباب صغَتة من الرصاص كلما بعدت ا١تسافة تباعد أكثر كقلت إصابة الطريدة " الرش "كبالتإب تفر منو، كما أف  

كجهها لوجو، كعلى ىذا األساس يشدد الصيادين على أف يطلقوا النار على الطرائد جنبا سواء ٯتينا أك يسارا، كمن 

الَواْْلِفُْتْ الَصْيْد ٬ْتُْوْه قْػَباَْلْة كالبَػْعْض اَلْ يْػَهْوُلْوْه ْكَماْ : " األمثاؿ الشعبية اليت ٖتض على ىذا السلوؾ من قبل الصيادين قو٢تم

ككلمة قبالة إتاه القبلة عموما كُب الصيد تعٍت ُب اٞتنب، كمن ا١تمارسات اليت تتطلب ا١تكوث طويبل ُب " ْيَصْيُدْكا ِشْي 

كىو " الًتفاس" ، كإف كاف ىناؾ من يسميو صيدا كىو البحث عن الكمأ (لذلك يأخذكف معهم الزاد  )الربية كالصيادين 

نبات من نوع الفطريات من غَت جذكر ينموا ُب ا١تناطق السهبية كالصحراكية، كىو على ثبلثة أنواع ُب ا١تنطقة يسمى 

لونو بٍت ُمْسَوْد ملمسو " اَٞتْوبَػْر " كلونو أبيض حجمو أكرب من الكمأ، " بِْلُهْوْرْش " كلونو بٍت ترايب، " الًتْفَاْس " ٤تليا 

يشبو ملمس ا١تطاط، كىذا الًتفاس يصعب كجوده كيتطلب صربا كبَتا ْتيث قد ينتقل الباحث عنو لعدة كيلومًتات 

 ساعات ىذا إف تواجد ُب ا١تنطقة، ك٦تا يدؿ على تواجده 4 إٔب 3مشيا، كما قد ٯتكث ُب ا٠تمس ىكتارات ما يقارب 
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، كما أنو إذا كجدت كاحدة فاألخرل ال تبعد كثَتا عنها قد تكوف مًت أك مًتين، ك٦تا "خط الًتفاس " نبتة صغَتة تسمى 

أنو يستعمل ُب عبلج العيوف بتقطَته، كا١تيزة األساسية فيو من حيث تناكلو فيستطيع الفرد تناكلو " الًتفاس " يقاؿ عن 

 .  اْب..نيئا أك مشويا على النار، أك مطبوخا ُب ا١تاء، أك مع ا١ترؽ 

تتواجد ىذه النبتة ُب ا١تناطق السهبية لوالية تيارت كعُت الذىب كسيدم عبد الرٛتاف كزمالة األمَت عبد القادر : مبلحظة

فإف ٓب تتساقط ُب أكاخر " الْصَمْامْيْ " كيتنبئوف بوجوده ُب السنة من خبلؿ األمطار اليت تتساقط بكثافة ُب أكاخر الصيف 

 دج للكيلوغراـ، كإف كاف ُب السنة كثَتا تًتاجع 800 إٔب 600ا٠تريف لن يكوف بكثرة ُب تلك السنة، يًتاكح سعره من 

 .األسعار، ككلما قل ارتفع سعره بتجاكز السعر ا١تذكور

 من االحتفاالت ا١تمارسة ُب ا١تنطقة كباقي ا١تناطق األخرل من اٞتزائر، حيث يتلى : االحتفال بالمولد النبوي6-8

القرآف ُب ا١تساجد كالزكايا، كيكـر فيو حفظة القرآف سواء عن طريق بعض اٞتمعيات الدينية، أك ُب األسر ٠تتم ابنهم 

عددا من أحزاب القرآف، كمن الطقوس ا١تتخذة من قبل السكاف كىو ٖتضَت طبق الكسكسي مع اللحم يقدـ إٔب 

ا١تساجد كصدقة أك حىت ُب الزكايا، كما توقد الشموع ا١تلونة ُب البيوت، كفيما ٮتص األطفاؿ فيحتفلوف با١تفرقعات 

، كىناؾ من ال ٭تتفل مطلقا با١تولد النبوم كخاصة (يصاب فيها عدد منهم ّتركح أحيانا حيث فيها خطر )النارية 

 .اٞتماعات السلفية

 تعرؼ كذلك باحتفاؿ يناير أم أنو يقابل يـو أكؿ يناير من السنة األمازيغية يوافق يـو : االحتفال بالعام األمازيغي6-9

 1 2965 يناير 1 يقابلو ُب السنة األمازيغية 2016جانفي 12: الثاين عشر من شهر جانفي ُب السنة ا١تيبلدية مثاؿ

 أياـ مظاىر ىذا االحتفاؿ من حيث السلع اليت تعرض ُب احملبلت التجارية أك على األرصفة  10تبلحظ ُب أسبوع أك 

كبعض من اٟتلول كالشكوالطة، حلول الًتؾ، كما تبلحظ ُب  (..لوز، بندؽ، جوز، بلوط، فستق  )تتمثل ُب ا١تكسرات 

                                                           
 متقابلة السنوات سم بها 16سم وعرضها حوالي 8 يلحظ ىذا في األجندات الشهرية الجزائري ذات الحجم الصغير تعلق في البيوت أو المحالت طولها حوالي 1

 الهجرية والميالدية واألمازيغية 
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بعض األرصفة طيور دجاج أك ديك ركمي كحىت األرانب معركضة للبيع، كىناؾ أسطورة تقوؿ بأف ىذا اليـو انتصر فيو 

 12ابتداء من  )على ا١تصريُت فمن يومها اٗتذكه احتفاال، كمن العادات ا١تتخذة ُب ىذه األياـ  (األمازيغ  )الليبيوف 

ـْ " ٭تتفل هبا كل حسب اليـو الذم اٗتذه لبلحتفاؿ ٤تليا  ( جانفي 16جانفي إٔب غاية  ْعَوْا ، كلعل االختبلؼ يعود "التػْ

ألجل أف ال ٭تتفلوا ُب يـو كاحد حىت يتسٌت ٢تم تبادؿ ا٢تدايا ا١تتمثلة ُب طبق الكسكس مع ٟتم الدجاج أك الديك 

الركمي ىكذا ىو التقليد، كتذبح الطيور ُب البيت، ما ٯتيز طبق الكسكس أف مرقو بو خليط من العدس كاللوبياء 

، يتبادلونو األقارب كحىت اٞتَتاف فيما بينهم على مدار "ِشْرِشْم " كاٟتمص كالفوؿ، كالقمح الصلب الذم يسمى ٤تليا 

" ىاتو األياـ، حيث يرسلوف الكسكس مع ٟتم الدجاج باإلضافة إٔب ا١تكسرات كاٟتلول، كالفواكو، كاٞتوز يسمى ٤تليا 

، بالرغم من أف ىذا االحتفاؿ خاص باألمازيغ كمنطقة الدراسة هبا العنصر العريب بكثرة، كُب السابق الدكلة "الْقْرقَاْع 

الرستمية كما قبلها كانت آىلة بالرببر  ٦تا يعٍت حدكث تبلقح ثقاُب، كلكن ىناؾ من ال ٭تتفل بو مطلقا من اٞتماعات 

 .أما األغلبية العربية ٔتا فيها بعض من األمازيغ فيحتفلوف هبذا اليـو. السلفية

سبق كأشرنا إٔب أف الوالية طابعها فبلحي رعوم، كما نورد ىذه ا١تبلحظة ْتيث تبلحظ ُب :  البدو الرحل6-10

طريقك إٔب أم من الواليات اجملاكرة ماعدا تيسمسيلت انتشار ا١تساكن الريفية فبما أف الطابع الفبلحي كالرعوم ىو 

الغالب فكاف البد من تواجد الريف، أما عن البدك الرحل كنركز ىنا على أبناء ا١تنطقة احمللُت فمعركؼ أف البدك يرٖتلوف 

غَت أف الرعي يتمثل ُب ا١تناطق اٞتنوبية للوالية ْتيث  (ا١تراعي  )من مكاف إٔب مكاف تبعا للبحث عن الكؤل كالعشب 

اٝتها احمللي، كعُت الذىب ٔتا فيها بلدييت " أكالد جراد " أغلب أراضيها سهبية رعوية السيما منطقة سيدم عبد الرٛتاف 

، ك زمالة األمَت عبد القادر، يلحظ بعض التغَت الطفيف ُب ٪تط العيش ك الًتحاؿ، كمهاـ الرعي، (شحيمة كالنعيمة)

" ا٠تياـ تطورت نوعا ما حيث أصبحت تغطى بنوع من الببلستيك ١تنع تسرب ا١تاء، كما استبدلت عند البعض ب

، كما (خياطة الباش  )كصناعتو تًتكز ُب منطقة عُت الذىب " الباش " كىو خيمة عصرية مصنوعة من مادة " القيطوف 

أف ا٠تياـ قد أصبح هبا التلفزيوف كحىت ا٢توائيات ا١تقعرة، ُب السابق كاف تشغيل التلفزيوف يتم عن طريق بطارية الشاحنة أك 
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 فولت، أما حاليا فالتشغيل يتم عن طريق ا١تولد الكهربائي الذم يشتغل با١تازكت أك البنزين، 24 أك 12السيارة بطاقة 

كما أف الرعي تطور فقد استغنوا نوعا ما عن اٟتصاف أك اٟتمار كاستبدلوه بالدراجات النارية ُب مزاكلة رعيهم، كأغلب 

البدك باإلضافة إٔب سكاف األرياؼ ٯتتلكوف بنادؽ صيد ١تواجهة ا١تخاطر ا١تتعلقة بسرقة الغنم، كا٠تيمة بيت من شعر كما 

البيض كسعيدة  )، ك ٛتياف (اٞتلفة كاألغواط  )يقاؿ، كفيها أنواع ألواف ٘تيز احملليُت من الوافدين الرحل كالنوايل كاألرباع 

، كعلى العمـو يوجد لوناف لوف ا٠تياـ ا١تائل إٔب اٟتمرة ٯتيز خياـ النوايل ك األرباع، اللوف األسود ٯتيز منطقة الدراسة مع (

اشًتاكها مع البيض ُب نفس اللوف كحىت سعيدة كٛتياف عموما، من حيث تارٮتيا أف ا١تنطقة تعرؼ ْتمياف الشراقة، كمن 

تربط مع " الْفِلجْ " ا٠تيمة كنسيج مكونة من عدة مقاطع تسمى : التسميات اليت تتعلق با٠تيمة أك مكوناهتا كالتإب

كىنا من اٞتانيب األٯتن كاأليسر ماعدا اٞتانب ا٠تلفي من ا٠تيمة بو فتحة " الْعْمْد " بعضها ترفع بأعمدة من الداخل

حيث ىي " الركيزة " ، كأعمدة الوسط ا١تتمثلة ُب "ا٠تَاْْلَفْة " ٥تصصة للنساء، أما اٞتانب األمامي بو فتحة كذلك تسمى 

  ٯتر هبا عمود أفقي يسمىyعلى شكل 

" الْسَتْاْر " كما يسمى " اٟتَاْيْل " ، ما يفصل بُت النساء كالرجاؿ ُب ا٠تيمة خاصة عند قدـك الضيوؼ ىو، "القنطاس " 

، كيصنع عادة من الصوؼ ٥تلوط بشعر ا١تاعز، ما يشد "الطَْاْرَفْة " أيضا  تشد ا٠تيمة بأكتاد حديدية عن طريق اٟتبل 

ْلْكَمْة " ، ا١تكاف الذم ٭تضر ُب الطعاـ ُب ا٠تيمة يدعى "الْزُلْق " ا٠تيمة باٟتبل يسمى 
َ
كإف كاف " الَكانُوْف " ، أك "ا١ت

كىذا ا١تثل " من ا٠تالفة للطارفة " الكانوف ىو موقد النار، كمن األمثاؿ الشعبية على لساف اٟتيوانات ا١تتعلقة با٠تيمة 

عبارة عن أسطورة دارت بُت الديك كالعقاب، حيث أصبح العقاب يهدد أمن الديك كيتحُت الفرصة لبلنقضاض عليو 

فخاطبو الديك يوما ناظرا إليو ُب السماء، كمدركا ٠تطورتو فقاؿ ىذا ا١تثل، كعموما يضرب ىذا ا١تثل ١تن لـز مكانُت فقط 

كمن لو مكاف العمل كالبيت، أك كمن لو مكاف من ا١تسجد أب الدار، ْتيث ال ٮتالط الناس كثَتا ملتـز بالعمل كالبيت 

 . كقس على ٨تو ذلك" من ا٠تدمة للدار : " كقس على ىذا النحو، أك كما يقاؿ
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األعمدة ُب ا٠تيمة أغلبها عمودية ما عدا القنطاس فهو أفقي الذم ٭تملو عموداف طويبلف، كاألعمدة : مبلحظة 

، كالثقب ُب ا٠تيمة "الَكْاْسْر " األخرل قصَتة فإف الحظتها من خارج ا٠تيمة ٖتمل جانبها األٯتن أك األيسر تسمى 

 ".الَفْاْىقْ "يسمى 

 اللغة الواحدة تتنوع حسب الفئات كالطوائف كاٞتماعات، كحسب ظواىر اجملتمع، كحسب : اللهجة المحلية6-11

كىذا االختبلؼ يظهر ُب البيئات اليت استقر هبا " اختبلؼ ا١تكاف، فاللغة ٗتتلف ُب ا١تدينة الواحدة بل من إقليم آلخر، 

اإلنساف منذ زمن بعيد، كيعرب ىذا االختبلؼ اللغوم عن االختبلؼ الثقاُب للفئات كاٞتماعات ُب كل إقليم منهم، كىذا 

، كاللهجات احمللية ىي تلك اللهجات اليت توجد ُب األمة الواحدة كٗتتلف 1"االختبلؼ اللغوم يطلق عليو اسم اللهجة 

تبعا الختبلؼ األقاليم، كٗتتلف ىذه اللهجات عن بعضها اختبلؼ قد يكوف كبَت كما قد يكوف طفيف، ُب ا١تساحة 

، تعرب كل ٢تجة ٤تلية عن ثقافة أعضائها، "اليت شغلتها كل منها فقد تكوف منتشرة عرب إقليم ما، كقد تكوف ٤تدكدة، 

كتعمل كل ٢تجة على االحتفاظ بشخصيتها ككياهنا، كما ٖتوؿ ٤تاربة عوامل االبتداع داخل منطقتها، كذلك عن طريق 

 ، إذف فاللهجة احمللية أداة تعبَت رئيسة عن ثقافة اإلقليم الذم تنتمي إليو، كبالتإب 2"تأكيد سيطرة النظم االجتماعية 

فاللهجة ُب منطقة الدراسة تعرب عن ثقافتها من جهة كمن جهة إٔب اإلقليم الذم تنتمي إليو، كىنا نقصد اإلقليم ُب 

اٞتزائر عموما ْتيث منطقة الدراسة تتنوع هبا اللهجات كالسيما ُب البلديات اليت تقع ُب حدكد الوالية، ْتيث قد يًتاءل 

للشخص من غَت الوالية إف كاف مع شخص من الوالية، كنؤكد ىنا على البلديات اٟتدكدية حيث ينسب ىذا الشخص 

إٔب كالية ٣تاكرة كباعتبار ا١تنطقة ٫تزة كصل بُت الشماؿ كاٞتنوب، كما أهنا ٫تزة كصل بُت الوسط كالغرب  (تيارت )

اٞتزائرم، كعلى ىذا األساس فتجد ٢تجات الوسط اٞتزائرم، كالغرب اٞتزائرم ُب ىذه ا١تنطقة ،إضافة إٔب ٢تجات اٞتنوب 

اٞتزائرم إٔب حد ما ُب بعض ا١تفردات  لكن خصوصية ا١تنطقة تظهر ُب بعض ا١تفردات ُب نطق اٟتركؼ كحىت الكسرة 

ٔتعٌت كثَت ُب اللغة العربية " ياْسر " مفردة : كالسكوف ُب بعض ا١تفردات كسنضرب أمثلة توضيحية مع ا١تناطق اجملاكرة

                                                           
 .148: ، ص2009األنثروبولوجيا اللغوية، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر، :  مها محمد فوزى معاذ1
 .169: نفس المرجع،ص مها محمد فوزي، 2
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مرادفة للمفردة األكٔب تستخدـ ُب غرب الوالية " ِبزَْاْؼ " تستخدـ ُب جنوب كشرؽ الوالية ككسطها إٔب حد ما، مفردة 

ُب غرب الوالية، كجنوهبا الغريب  كىذه على العمـو ٢تجة الغرب اٞتزائرم، ُب ا١تقابل تستعمل " َعْنَدْه " كمشا٢تا، مفردة 

مثل األكٔب كباألخص الشماؿ الشرقي كاٞتنوب الشرقي للوالية ككسطها نوعا ما، كمن قلب األحرؼ " َعْنُدْك " مفردة 

ُب كسط ا١تنطقة نوعا ما كبنسبة كبَتة جدا ُب جنوب " آدم "كلمة عادم تنطق : ٧تد حرؼ العُت يقلب ألفا مثاؿ

النعامة منطقة عُت الصفراء خصوصا، سعيدة  )الوالية، ال بأس من إيراد أمثلة عن ىذا النطق ُب بعض ا١تناطق من اٞتزائر 

، كلمة األب ُب اللهجة (جنوبا، بلعباس جنوبا، البيض، األغواط، اٞتلفة، ا١تسيلة ُب بعضها فقط، باتنة ُب بعضها فقط 

، اُبَِيْي "ايَُبْ " ، "أُبَاْ : "   فمحليا أيب تنطقةاحمللية لتيارت ٢تا عدة أٝتاء ٦تا يوضح أف ٢تجتها متداخلة مع ا١تناطق اجملاكر

من  (اٟتدكد مع معسكر  )كىذه استعماىا قليل جدا كالسيما غرب الوالية كخصوصا بلدية ٗتمارت " بُػْويَاْ " ، "

" مفردة : ا١تفردات ُب اللهجة احمللية اليت تتشارؾ فيها كالية تيارت مع اٞتنوب اٞتزائرم، قلب حرؼ الغُت قاؼ، مثاؿ

أم غدا " قدكة " تنطق " غدكة "، كإف كاف ىذه ا١تفردة تستعمل ُب الغرب اٞتزائرم عموما، مفردة  "قاية " تنطق " غاية 

ا١تدية،   )بالفصحى، ال بأس من إيراد ىذه ا١تبلحظة ُب ا١تناطق اٞتزائرية من حيث نطق حرؼ غُت قاؼ 

: ، نعد إٔب استعماؿ بعض ا١تفردات األخرل(تيسمسيلت،البيض، األغواط، اٞتلفة، ا١تسيلة، باتنة، بسكرة، غرداية، كرقلة 

َلْو، راعيلو "  " ، "تَػَفْنَطزْ " اْب، تستعمل عرب أرجاء تيارت ٔتعٌت الحظ، "..ُشْوْؼ " " بَػْرَقْق " ،" اْخْزْر " ،"َدَنْق " ، " رَْاِعيػْ

" من كلمة الفنتازيا، " تفنطز" ، ككلها ٔتعٌت العنجهية أك العنف اللفظي، مبلحظة كلمة "تَػْغَناْنْت، تقنانت " ، "تْػْتبَػْلَعطْ 

يرل علماء الشرع عدـ جواز اختصار األٝتاء اليت فيها اسم أك صفة من صفات  )اختصار السم عبد القادر " عبد القا 

، ٦تا سبق ذكره نشَت إٔب بعض ا١تفردات األمازيغية، كالًتكية تستعمل ُب ا١تنطقة، باإلضافة إٔب اللغة الفرنسية (اهلل عزكجل 

 . كىذه تدخل ُب ظاىرة االزدكاجية اللغوية ا١تنتشرة عموما ُب اجملتمع اٞتزائرم

فيما ٮتص ىذه ا١تفاىيم لقد ضبطناىا ُب ٖتديد ا١تفاىيم من الفصل األكؿ، كللفائدة ندرج : الوعدة وزيارة األولياء- 7

عند أتباع الطرؽ الصوفية ىي ذبيحة يتخذ منها كليمة : نذر : الوعدة " تعريفا ٥تتصرا للوعدة عند أيب القاسم سعد اهلل 
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، كالوعدة ظاىرة اجتماعية كسياسية يتم خبل٢تا عرض كل القضايا 1"دينية مصحوبة ببعض ا١تمارسات السحرية كا٠ترافية 

من زكاج كطبلؽ، كمزارعة كبيع كشراء، كرد ا١تظآب كفض ا١تنازعات بُت األعراش، من قبل أىل اٟتل كالعقد ككبار الشيوخ 

كأعياف ا١تنطقة، كما أهنا ظاىرة اقتصادية كثقافية باعتبارىا مناسبة للبيع كالشراء حيث تقاـ سوؽ ٢تذا الغرض تعرض فيها 

ففيها ما يسمى بالسياحة الدينية،  (التدين الشعيب، الدين الوراثي  )ا١تنتوجات ا١تختلفة، كٔتا أهنا ثقافية من اٞتانب الديٍت 

" باإلضافة إٔب ا١تمارسات الشعبية من شعوذة، كألعاب شعبية تتمثل ُب الفنتازيا، كا١تبارزة بالعصي، كالفرؽ ا١توسيقية مثل 

َداحْ "  "الَقَوْاْؿ 
َ
، سواء احتوت أك ٓب ٖتتوم جثة (القبور، ا١تقامات  )، كىي عادة تقاـ عند الزكايا، أك أضرحة األكلياء "ا١ت

ا١تقدـ ىو من  )ا١تدفوف كتقاـ عادة ُب مواسم اٞتٍت كاٟتصاد، أك مواسم البذر كاٟترث، يؤطرىا شيوخ الزكايا، أك ا١تقدموف 

ْطَرْؽ " ، فالوعدة هبا الكثَت من الشيوخ من شيخ الزاكية إٔب شيخ ا١تبارزة بالعصي (يشرؼ على الضريح أك الزاكية 
َ
،إٔب "ا١ت

، فكلمة الشيخ عبارة عن إسقاط للخطاطة الثقافية عند عبد اهلل ٛتودم األنثركبولوجي ا١تغريب "القصبة " شيخ ا١توسيقى 

، ٔتعٌت نسق السلطة فيما ىو ثقاُب (التلميذ كاألستاذ )، أك جوف بياجي ُب علم النفس الًتبوم 2(الشيخ كا١تريد  )

، كىم ٣تموعة من "رجاؿ الببلد " تعليمي إٔب حد ما، فقد تكوف ىناؾ عدة أضرحة ُب منطقة كاحدة اليت تسمى 

ا١ترابطُت أك األكلياء الصاٟتُت ٛتاة الببلد حسب ا١تعتقد الشعيب، كُب منطقة تيارت تقاـ عدة كعدات عرب أرجائها يفوؽ 

العشرين كعدة أك أكثر، كقد تقاـ ُب اليـو الواحد عدة كعدات أقلها اثناف، كما قد تكوف ُب منطقة كاحدة كىذا ُب 

كعدة سيدم ساعد، كعدة سيدم خلف اهلل  )مشا٢تا أك جنوهبا، كنقتصر على ذكر بعضها على سبيل ا١تثاؿ ال حصرا، 

كعدة سيدم ٤تمد ) ٔتنطقة فرندة، ( كعدة سيدم عمر ) ، ٔتنطقة عُت الذىب يفصل بينها أسبوع من موسم ا٠تريف، (

ٔتنطقة ( كعدة سيدم الكراؾ ) ٔتنطقة سيدم عبد الرٛتاف، ( كعدة أكالد جراد )ٔتنطقة سيد اٟتسٍت،  (بن شعيب 

 (كعدة سيدم خالد  )اْب، كمن أشهرىا ُب منطقة الدراسة ..ٔتنطقة سيدم عبد الغٍت  (كعدة السحارم  )الفا٬تة، 

 كٕب، كمن الطقوس ا١تمارسة ُب 11ٔتنطقة مغيلة، كىذه ا١تنطقة هبا  (كعدة رجاؿ مغيلة أك الكرايش  )ٔتنطقة توسنينة، 

                                                           
 .12: ، ص 1998، 1، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط9تاريخ الجزائر الثقافي، ج :  أبو القاسم سعد اهلل 1
 .2010دار توبقال، المغرب، ، 4ط، ، ترجمة عبد المجيد جحفة الشيخ والمريد النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة: عبد اهلل حمودي2
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، كحىت "أعبلـ الوإب " الوعدة عموما التربؾ باألضرحة كإشعاؿ الشموع بداخلها  كتعليق األعبلـ ذات اللوف األخضر 

يؤخذ منها للتربؾ، كما ينبغي احًتاـ ا١تكاف كعدـ رمي أم  (ا١تثمرة كغَتىا  )األتربة ا١تتواجدة عند الضريح، أك األشجار 

مرجعية دينية " شيء عنده باعتبار أف ا١تكاف مقدس حسب اعتقادىم، كا١تقدس يعٍت  الطهر كالصبلح ٖتيل ألفاظو إٔب 

 ا١تقدس يتجلى فيو االحًتاـ كالتقدير من جهة كالرىبة 1" باألساس سواء كاف موضوع التقديس أماكن أك كتبا أك كائنات 

، ْتيث 2"فبقدر ما يثَت ا١تقدس من ا٠تشوع  كبالغ االحًتاـ، بقدر ما ٖتيط بو ا٠تشية كالرىبة " كا٠تشية من جهة أخرل 

كلمة مقدس يقابلها مدنس فإذا كاف ا١تقدس ٭تاؿ إٔب ما ىو " إف ٓب يلـز الفرد ىذه الطقوس كٓب ٭تًتمها فقد دنسها، 

" طاىر كمقدس فإف ا١تدنس ٭تاؿ إٔب ما ىو ٧تس كدنس، على ٨تو ما ذىب إليو دكركامي حُت اعترب قدسية ا١تقدس 

، كىناؾ من يزكر 3"يعارضها بشكل كامل ٣تاؿ ا١تدنس، فا١تقدس ال يلتقي با١تدنس إال لينتفي أحد٫تا كيظل اآلخر قائما 

ىذه ا١تقامات كاألضرحة للتداكم كالعبلج من بعض األمراض أك حىت ا١تشاكل االجتماعية، من قبل اٞتنسُت ذكورا كإناثا 

لبلعتقاد بالسحر أك العُت، تبلحظهم ُب تزاحم إال أف الفصل موجود بُت الرجاؿ كالنساء، أك ٮتصصوف أكقات ٤تددة 

، كما (كىو القائم كا١تسؤكؿ األكؿ عن الضريح  )"ا١تقدـ " كالصباح للرجاؿ كا١تساء للنساء كىكذا حسب ما يتخذه 

، أك "سحر " أهنم يزكركنو بإعطائو بعض النقود، كالسيما النساء من العجائز، أما بقية النساء فمعظم قصدىم فك الربط 

اخ، من حيث أف ا١تقدس عبلج أك شفاء عن طريق الواسطة ا١تتمثل ُب الوٕب، كعموما  ..(ا١ترأة العاقر  )لغرض اإل٧تاب 

يتجلى ا١تقدس ُب ىذه ا١تمارسات من خبلؿ ركح الوٕب الصاّب الطاىر ُب ا١تخياؿ الشعيب ا١تعركؼ بالتقول كالزىد "

، كما أف القباب من أنواع ا١تقامات، كمن األبنية اليت تتخذ 4"كحب اإللو فهو يشكل تابو دائم على حد تعبَت فركيد

صفة ا١تقدس نوعا ما خاصة ُب ا١تناطق الريفية من ىذه ا١تنطقة، بناء من اٟتجارة دكف اٝتنت يكوف ارتفاعها تقريبا 

، " اُٟتَوْيطَْة "  مًت على شكل مربع، تبٌت على التبلؿ أك األماكن ا١ترتفعة تسمى ٤تليا 1.40سم كعرضها تقريبا 80
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اْب، كيكوف اٝتها تبعا لوٕب صاّب أك ..مثل قاركرة عطر أك بعض الدنانَت، أك اٟتناء " ْزيارة " توضع هبا أشياء على أساس 

كالسيما البعيدة عن نظر الناس ٭تفركهنا " صحاب الذخَتة " كٔتا أف الباحثُت عن الكنوز  (حويطة سيدم فبلف  )مرابط 

" ليأخذكا الكنز الذم ٖتتها، كنشَت ىنا إٔب اعتقاد مشابو ٢تذا، كىو إمكانية كجود كنز ُب حفر التخزين التقليدية 

أك ا١تشعوذ كيستخرجوف الكنز بعد القياـ بطقوس سحرية، كما أف الكنز " الطالب "، كعموما بعد أف ٬تلبوا "ا١تطمورة 

قد يطَت على شكل ٛتاـ أك ٨تل، كينبغي عليهم إسقاطو ليتساقط على شكل دنانَت ذىبية، أما عن الوليمة ُب الوعدة 

بعد أف كانت عند القرب أك " القيطوف " فحسب ما يذكر ا١تخربين، أف الذبيحة تذبح ُب البيوت، أك بعض ا٠تياـ 

الضريح، تكوف شاة أك شاتُت من الضأف، مع طبق الكسكس، ٭تضرىا ا١تدعوكف ك عابرم السبيل، كما قمنا ٔتبلحظتو 

، نوع من التغَت ْتيث ٓب نلحظ (كعدة سيدم خالد، كعدة رجاؿ مغيلة  )ُب الوعدتُت اليت اٗتذناىا ميدانا لدراستنا 

ا٠تياـ فقد كانت الوليمة تعد ُب البيوت، كيذكر لنا ٣تموعة من ا١تبحوثُت أهنم ُب السابق كانت ا٠تياـ ْتيث تستطيع أف 

تتناكؿ هبا الوليمة ككذلك ا١تبيت، كٗتتلف من منطقة إٔب أخرل، كالوليمة تكوف من ليلة األربعاء إٔب غاية منتصف النهار 

من اٞتمعة، كُب بعض الوعدات حسب بعض ا١تخربين أف الوليمة ٮترجوهنا ليتناكؿ اٟتاضرين دكف الذىاب إٔب البيوت أك 

٥تصصة للمبيت فقط، كإذا كاف مكاف الوليمة بعيدا نوعا ما فما على ا١تدعوين إال أف " القواطُت " ا٠تياـ، ْتيث ا٠تياـ 

يركبوا بعض السيارات ذات ا١تقطورة أك الشاحنات لينتقلوا إٔب مكاف الوليمة بدكف مقابل، أما عن بعض الدين ينقلوف 

الناس إٔب الوعدات من ا١تناطق الريفية، أك من بلدية إٔب أخرل فاألسعار ترتفع نوعا ما خاصة إذا كانت الوعدة ُب منطقة 

 سواء ُب الريف أك ا١تدينة، كما 1ُب الزاكية (تبلكة القرآف، أذكار دينية خاصة بالطرؽ الصوفية  )ريفية، يقاـ طقس اٟتضرة 

الذم ينتشر على جانبيو السوؽ  (ملعب ا٠تيل  )يبلحظ ُب الوعدة أف التجمع البشرم يكوف بكثرة حوؿ ميداف الفنتازيا 

ا١تبارزة بالعصي، األلعاب السحرية، الفرؽ  )الشعبية ١تختلف السلع التجارية كما تنتشر بعض اٟتلقات الفلكلورية 

                                                           
ٔتا أف الزاكية ُب اجملتمع اٞتزائرم ٢تا انتماء إٔب نسب ا١ترابطُت أك الشرفة، فإف الوعدات ىي على ىذا النحو مرابطُت أك شرفة، كعلى ىذا األساس فرؽ الفنتازيا ُب انتمائها إما إٔب 1

: نسب الزاكية أك نسب ا١ترابطُت، كىنا النسب الديٍت كالنسب القبلي، أك النسب العريب عموما، كما أنو ليس بالضركرة أف تقاـ الوعدة عند الزاكية، بل ا١تقاـ كالضريح كذلك، مثل
فالوعدة تقاـ عند الزاكية ، كالضريح قريب جدا إٔب  (األبيض سيد الشيخ )كم عن مقر البلدية، أما كعدة 15ا١تقاـ خلف ملعب ا٠تيل ُب توسنينة، كالزاكية تبعد  (كعدة سيدم خالد)

 .خارج منطقة الدراسة ُب الفصل البلحق/ ، الحظ كصف الوعدات داخل (مدينة األبيض سيد الشيخ  )اليها، بعض األمتار فقط
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، بالتإب الوعدة تستقطب ٥تتلف شرائح اجملتمع من الوافدين كل ككجهتو إال أف النسبة األكرب تلتف حوؿ (..ا١توسيقية 

 . ميداف الفنتازيا، كما يتعلق ٔتمارستها كطقوسها ُب الوعدة سنتحدث عنو بنوع من التفصيل ُب الفصل البلحق 
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 :واالنتماءات االجتماعية لممارسي الفنتازيا" العلفة"

 :(القوم  )شأة العلفة ن- 1

نظرا العتبار الفنتازيا مرحلة متطورة من الفركسية اٟتربية كالًتفيهية على السواء، ٨تاكؿ تسليط الضوء على ما كانت عليو 

:" قائبل  (الرماة  )من خبلؿ استقراء ا١تادة التارٮتية، كالسيما ما يذكره أبو القاسم سعد اهلل عن أصل ا١تكاحلية ُب السابق

يرجع  (الرماة  )با١تعٌت اٟتديث، كأصل ا١تكاحلية  (ميليشيا  )ليسوا بطريقة صوفية إهنم تنظيم من عصبة أك عصابة يكوف 

كما يقولوف إٔب عهد سعد بن أيب كقاص كالصحابة اآلخرين، فقد كانوا ٯتارسوف الرياضة على النشاب كالقوس، كالكرة 

 بالنظر إٔب ما أكرده أبو القاسم سعد اهلل ،1"كالسهم، كىي األسلحة اليت استعملت ُب الغزكات النبوية ىذا عن األصل 

 ىناؾ من يرل أف الفركسية كارتباطها بالوعدة قبل العصر عن أصل ا١تكاحلية كربطها بالفرساف ُب العصر اإلسبلمي،

كأصل الوعدة ُب التاريخ، أف فتياف العرب كانوا إذا خرجوا إٔب الصيد جعلوا مكانا سول، ٬تتمعوف :" اإلسبلمي ُب قولو

، فإذا كاف اليـو ا١توعود اجتمعوا ُب ا١تكاف ..إليو ُب يـو معُت، ٍب انتشركا يطلبوف الصيد ُب بطوف األكدية كالشعاب

ا١تعُت، ككجدكا أف عشَتهتم كلها نساء كرجاؿ قد سبقتهم إٔب ا١توعد، كضربوا القباب كنصبوا ا٠تياـ كصنعوا الطعاـ 

كطبخوا من ٟتـو الصيد، فأكلوا كشربوا ٍب ركبوا الصافنات اٞتياد، فلعبوا ما شاءكا كأتوا من أعماؿ الفركسية كالشهامة ما 

كصارت إٔب ما تركف كما ..، كتلك ىي الوعدة ُب الزمن القدمي كلكنها تطورت بتطور الزمن كتنوسي الصيد، .. أرادكا، 

كانت لتقاـ باسم الوٕب الفبلين أك تقربا إليو، لكن رٔتا مات أحد الفرساف ُب اليـو ا١توعود فدفنوه حيث مات، ٍب بنو 

، من خبلؿ ىذا القوؿ تبُت لنا بعض ٦تا يربط الفركسية بالوعدة 2"عليو قربا يزار، ٍب صاركا يقيموف الوعدة باٝتو كتقربا إليو

أما عن تأسيسها كمكاهنا ُب اٞتزائر ُب جانبها الًتفيهي، كال ٮتفى ُب حلقات تطورىا أهنا كانت ٘تارس ُب األسواؽ، 

ففي اٞتهة الغربية سيما نواحي معسكر، كالعُت الصفراء، كمغنية، ك فرندة، : "... يذكر أبو القاسم سعد اهلل قائبل

كسعيدة، كما أهنا معركفة ُب البيض ك تيهرت، كال يكاد يوجد ٢تا ذكر ُب النواحي الشرقية من اٞتزائر، ككانت شائعة ُب 
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، كُب ىذا القوؿ يشَت أبو القاسم 1"فرؽ الفرساف الصبائحية، كقد يكوف أصلها ُب السوس األقصى ٍب انتقلت إٔب اٞتزائر 

 إٔب يومنا " العلفة "سعد اهلل إٔب ٣تا٢تا اٞتغراُب بذكر ا١تناطق من الغرب اٞتزائرم خصوصا اليت مازالت بو ىذه التسمية 

 ففرساف الصبائحية ىم فرساف ا١تخزف ُب ( كانت شائعة ُب فرؽ الفرساف الصبائحية): ىذا دكف الشرؽ اٞتزائرم، أما قولو

العهد العثماين ٖتت الوالء للدكلة العثمانية، كما أهنم فرساف نظاميُت ُب جيش األمَت عبد القادر، كُب ىذا الشأف يذكر 

أصبح لدم جيشا نظاميا مكونا من ٙتانية آالؼ جندم كألفي فارس أك صبائحي : " األمَت عبد القادر عن جيشو قائبل

ك مائتاف كأربعوف مدفعا، ككاف عندم عشرين مدفع ميداف باإلضافة إٔب ٥تزكف كثَت من ا١تدافع اٟتديدية كالنحاسية ٦تا 

 غَت نظاميُت ما يذكره األمَت عبد القادر عن بنائو ١تدينة تاقدمت ( القـو )، ك٦تا يؤكد على أف العلفة 2.."خلفو األتراؾ 

لقد بنيت تاقدمت فوؽ رؤكسهم، كعندما شعركا بذلك سارعوا إٔب عرض طاعتهم كالواقع أنو منذ ىذا الوقت : " قائبل

كإذا ٓب أ٘تكن من ٛتل خيامهم معي  (أك القـو – القوميُت  )كاف باستطاعيت دائما أف أىاٚتهم بفرساين غَت النظاميُت 

، كىنا يقصد األمَت عبد القادر إخضاعو لقبائل الصحراء جنوب تيهرت أثناء 3.." فقد كنت على األقل أسوؽ مواشيهم 

  فقوؿ األمَت عبد القادر يوافق ما قالو ،٤تاربتو لبلستعمار الفرنسي كٓتاصة القبائل اليت ٓب ترد االنضماـ إليو حملاربة فرنسا

أبو القاسم سعد اهلل ٓتصوص ا١تكاحلية إٔب حد ما بأهنم غَت نظاميُت، فلو كانوا نظاميُت لكانوا تابعُت للزكايا اليت كانت 

 ـ فإف أعداد ىذه العصبة أك التنظيم 1882كحسب إحصاء :" .. تعترب نظاما قائما بذاتو، كيقوؿ أبو القاسم سعد اهلل 

 فرد، ك٢تم حوإب ثبلثُت مقدما، كلكن ليس ٢تم زاكية أك شيخ، كال تعرؼ ٢تم أركاف دينية كال سلسلة 500ال يتجاكزكف 

، ككاف الفرنسيوف يتصيدكف أتباعها ٠توفهم منها، (الفركسية  )نسبية ألف ٦تارستها ُب الواقع كانت رياضية عسكرية 

 من خبلؿ ىذا القوؿ يتبُت لنا التغَت اٟتاصل 4.."كلعلهم كانوا ٮتشوف أف تستغلهم بعض الطرؽ الصوفية الغاضبة 

 أف استغلتهم الطرؽ الصوفية ١تواجهة الفرنسيُت أك ٔتا يعرؼ تارٮتيا با١تقاكمة الشعبية، كىذا ( القـو / العلفة )للمكاحلية 

                                                           
 .281: ،ص المرجع السابق: أبو القاسم سعد اهلل1
 44: ، ص 1980 دار النفائس، بيروت، ،1ط، األمير عبد القادر الجزائري،4 سلسلة جهاد شعب الجزائر،ج:العسيلي بسام 2
 50:   ص ، نفس المرجع3
 281.282: ، صالمرجع السابق:اهلل أبو القاسم سعد 4
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كاضح ُب اعتماد األمَت عبد القادر عليهم ُب جيشو، كبالعودة إٔب كبلـ أبو القاسم سعد اهلل ٓتاصة اجملاؿ اٞتغراُب، 

 كالذم كاف يعرؼ ُب العهد العثماين ( ا١تكاحلية / القـو / العلفة )الغرب اٞتزائرم ىو الذم ظهرت أك عرفت فيو 

ببايلك الغرب الذم شهد صراعات بُت القبائل العربية كاإلدارة العثمانية إضافة إٔب مواالة بعض القبائل لئلسباف، كيقوؿ 

إف ما ميز قبائل بايلك الغرب طواؿ فًتة اٟتكم العثماين ىو عدـ ٘تكن اإلدارة العثمانية من إخضاعها :" أحد الباحثُت 

بصفة هنائية، فبعد ٖتويلها إٔب قبائل ٥تزنية عن طريق القوة سرعاف ما تعود إٔب كصفها األصلي ٔتجرد شعورىا بضعف 

اإلدارة ٦تا كاف يرغم البايات على استخداـ القوة ضدىا إلجبارىا على دفع الضرائب، كقد استمرت ىذه الظاىرة طواؿ 

كُب ىذا الكبلـ إشارة إٔب  أف بعض الفرساف صاركا نظامُت سواء من قبيلة كاحدة أك عدة قبائل ، 1.. "العهد العثماين

أم تكوف ٖتت لواء الدكلة العثمانية ٍب تعود إٔب ما كانت عليو غَت " ٖتويلها إٔب قبائل ٥تزنية : " كبالتحديد ُب قولو 

نظامية كال خاضعة للدكلة العثمانية سواء ُب قبيلة كاحدة أك عدة قبائل، من خبلؿ كل ىذه األقواؿ ٩تلص إٔب عدة 

 :استنتاجات

 .ُب الغرب اٞتزائرم كىي غَت نظامية ال تنتمي إٔب زاكية أك شيخ  (القـو  )  "العلفة"عرفت .

 .انتشارىا ُب بايلك الغرب ُب اٟتقبة العثمانية نتيجة لعدـ ا٠تضوع الكلي للقبائل العربية لئلدارة العثمانية .

ىو أهنا أصبح ٢تا انتماء ككالء للزكايا اليت تبنت ا١تقاكمة الشعبية ْتيث  (القـو  )"العلفة " التغَت الذم طرأ على .

أصبحت نظامية من خبلؿ األكامر ا١تتعلقة با١تقاكمة الشعبية ٔتعٌت أنو ظهر ٢تا ىذا االنتماء بدءا من مقاكمة األمَت عبد 

القادر، كما صار ٢تا انتماء للمقاكمات الشعبية اليت كانت بعد األمَت عبد القادر ْتيث توغلت إٔب الوسط كاٞتنوب 

 .اٞتزائرم

 .من حيث العدد تقابل لفظ السربة من ا٠تيل مابُت العشرة إٔب العشرين، أك مابُت الثبلثُت إٔب األربعُت" العلفة ." 

                                                           
  قسم التاريخ جامعة الجزائر، ، م ، مذكرة دكتوراه، إشراف  عمار بن خروف1830 -1519المجتمع الجزائري وفعالياتو في العهد العثماني :  أرزقي شويتام 1

2005/2006. 
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 كىذا من خبلؿ ما توصلنا إليو ميدانيا ْتيث أنو عندما يقوؿ الفرد أنو ذاىب ( العلفة  ك القـو )ما بُتىناؾ تداخل .

َفرَْج ْعَلْى الَعْلَفْة : " ١تشاىدة عركض الفنتازيا من حيث اللفظ كأف يقوؿ  اليت  "العلفة" ىنا يقصد مشاىدة " رَاينْ راَْيْح نْػتػْ

  "ىنا يقصد أنو ذاىب ١تشاىدة عدة" راين رايح نتفرج على القـو : " ، ككأف يقوؿ(جهويا  )من نفس قبيلتو أك جهتو 

 . من ٥تتلف القبائل أك ا١تناطق  "علفات

 فهو داللة على فرساف من " العلفة " أعم كشامل لكل الفرساف من ٥تتلف القبائل أك ا١تناطق، أما لفظ " القـو "لفظ .

 فارسا، كيفضل األعداد 15 إٔب 6قبيلة كاحدة، أك عائلة أك عرش كاحد، باإلضافة إٔب أف عدد فرساف العلفة ىو من 

 هبا  "العلفات"  فقد يصل عدد  (القـو)  فارسا، أما 13 ك 9الفردية فأغلب ما الحظناه ميدانيا أعداد فردية كبالتحديد 

  . "علفات"  4 إٔب 2 حسب شهرة الوعدة كتوافد اٞتمهور عليها، أما األعراس فمن  "علفة" 70 إٔب 20من 

العلفة تبٌت على أساس العصبية القبلية، ككذلك العصبية القبلية باالنتماء إٔب النسب الديٍت، ما يعرؼ با١ترابطُت .

أشراؼ أك مرابطُت، " علفة "  ليس بالضركرة أف تكوف )كاألشراؼ فالعائبلت تكوف العرش، كالعرش يكوف القبيلة، 

 (كأحيانا تكوف من عائلة كاحدة هبا اٞتد االبن كاألعماـ كابن األخ كتسمى باسم العائلة أك ذلك اٞتد أك األب 

 :  "العلفة" النزعة القبلية والعصبية في  1-2

إف ارتباط فرؽ الفنتازيا بأراضيهم كانتماءاهتم إٔب قبائلهم ك أعراشهم، أك الفضاء الذم يعيشوف فيو جعل منهم أفرادا 

كاف الفرساف يرٖتلوف كيتحولوف من  (اٟتقبة االستعمارية كما قبلها  )فخورين بفركسيتهم ذكم نزعة قبلية، ففي السابق 

منطقة إٔب أخرل لسبب من األسباب، فتجدىم ٭تنوف إٔب موطنهم األصلي العتزازىم بو، كبنسبهم، فاالفتخار بالنسب 

كالفركسية ا١تتمثلة ُب الدفاع عن القبيلة من أبرز العوامل ُب ٘تاسك البنية االجتماعية، كعلى األساس القبلي كانت تعرؼ 

، "ٛتياف الشراقة " كانت تعرؼ ُب السابق ب (تيارت  )، حيث أف منطقة الدراسة (دكار بٍت فبلف  )ا١تناطق ُب اٞتزائر 

كٛتياف من أكرب القبائل ُب اٞتزائر مع قبيلة أكالد نايل، كمناطق انتشار ٛتياف ففي الغرب اٞتزائرم ْتيث ما ماؿ منها إٔب 
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 ناحية الوسط بإتاه الشرؽ إٔب، أما اليت ٘تيل "ٛتياف الغرابة " يقاؿ ٢تا  (اٟتدكد مع ا١تغرب األقصى  )اٞتهة الغربية 

أكالد :  كما أف ُب منطقة الدراسة قبيلتاف تعداف من أكرب القبائل ُب ا١تنطقة، كىي1"ٛتياف الشراقة " اٞتزائرم يقاؿ ٢تا 

فرساف  ) للخيوؿ باعتبار الثركة ا٠تيلية دليل على كثرة أفراد القبيلة إنتاجها، كمن حيث "ٟترار " سيد الشيخ، كاألحرار 

 1500أكالد سيد الشيخ كاف تعداد خيو٢تم " ، كُب ىذا الصدد يذكر أكجاف دكما ُب كتاب خيوؿ الصحراء أف (القبيلة 

، كا٠تيوؿ ُب ىذه ا١تنطقة تعد من أفضل ا٠تيوؿ كما يقوؿ 2" فرس2000فرس ،كما أف األحرار تعداد خيو٢تم يفوؽ 

فكل خيو٢تم " ىي خيوؿ ٛتياف دكف استثناء :  ـ1851 نوفمرب 8األمَت عبد القادر ُب رسالة منو إٔب دكماس بتاريخ 

٦تتازة، إهنم ال يستخدموهنا ال للفبلحة كال للحمل، إ٪تا للجرم الطويل كالقتاؿ، كىي أفضل ا٠تيوؿ ُب ٖتمل اٞتوع 

، إذف ُب السابق منطقة تيارت تعرؼ 3"كالعطش كالتعب، كبعد خيوؿ ٛتياف تأٌب خيوؿ األحرار ، كاألرباع ، كأكالد نايل 

بقبيلة األحرار ألف تعداد أفرادىا أكثر تليها قبيلة أكالد سيد الشيخ، كبعض القبائل األخرل اليت ىاجرت إٔب ىذه ا١تنطقة 

لسبب من األسباب، كلعل أبرزىا االستعمار الفرنسي، كقبيلة األحرار عبارة عن عدة أعراش منها ما ىو من األشراؼ، 

: كا١ترابطُت ، كغَتىم من العرب، كاستنادا إٔب بعض الركايات الشفهية عن أعراش األحرار فإهنم يذكركف سبعة أعراش كىي

عرش " ، "عرش أكالد جراد " ، "عرش أكالد عزيز " ، "عرش أكالد حدك " ، "عرش أكالد زكام "، "عرش الشاكية " 

 أكرب القبائل كما ذكر أكجاف دكما، إال أف إٔب تسمية ا١تنطقة نسبة إٔب بالعودة )، "عرش أكالد زياف " ، "الكعابرة  

، كلكل من (األحرار تشتمل على عدة أعراش أخرل غَت اليت ذكرنا العتبار أف كل القبائل تعرؼ ب ٛتياف الشراقة 

 ،األحرار" كغَتىا من األعراش،  (تيارت  )ىؤالء فرؽ فنتازية حاليا، كجد بُت أيدينا مرجع ٖتدث عن األحرار ُب منطقة 

 أكالد بن حشبلؼ بن - فرندة -، األحرار ...أكالد زياف، من أكالد سيدم يعقوب الشريف، من الشجرة السليمانية 

سيدم عبد الواحد بن سيدم عمر بن سيدم علي حشبلؼ بن سيدم ٭تِت بن سيدم عيسى بن عبد ا١تالك بن 

                                                           
1 E. DAUMAS, les chevux du sahara et les mœurs du desert. Par l’emir abd  el kader,  éd, librairie, l. 
hachette & militaire, paris, 1862 p :265. 

 
2 E. DAUMAS : op. cit., p279 
3Ibid:  p 266. 
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بن أٛتد بن  (عبد العبل)بن إسحاؽ  (يعبل)شعيب بن علي بن إبراىيم بن ٛتزة بن سيدم عبد الرٛتاف الشريف بن علي 

٤تمد بن إدريس األصغر بن إدريس األكرب بن عبد اهلل الكامل بن اٟتسن ا١تثٌت بن اٟتسن السبط بن علي كـر اهلل كجهو 

، كىذا ما ٖتصلنا عليو موثقا عن األحرار بوالية تيارت، أما عن بقية القبائل أك األعراش األخرل ا١تنتشرة ُب منطقة 1."

: الدراسة بذكر اجملاؿ اٞتغراُب، كأحيانا باسم اٞتد كىي كاآلٌب 

 أبو عبد اهلل ٤تمد -. أكالد خالد ُب توغزكت جنوب تيارت.  السويد جنوب مدينة تيارت يسكنوف: ا٠تبلفةأشراؼ " 

سيدم اٟتواس بن سعيد بن . أكالد سيدم ٭تِت بن نايل، سيدم بو األنوار بن الشيخ ا١تختار: قصر الشبللة. ا١تغوفل

أكالد عبد النيب، أكالد سيدم علي بوشنافة، :  الظهرة - اهلل عنو رضي-بن علي بن أيب طالب ...سليماف بن بلقاسم 

أكالد سيدم : سوقر. أكالد ٜتليش، أكالد سيدم خالد بن زكريا:فرندة. (غراس ا٠تيل  )أكالد سيدم ٤تمد بن أٛتد 

خالد بن زكريا بن ٤تمد بن ٭تِت بن زكريا بن اٟتسن بن منصور بن جعفر بن ٤تمد بن عبد اهلل بن العالية بن ٤تمد بن 

موالنا إدريس األصغر بن إدريس األكرب بن عبد اهلل الكامل بن اٟتسن ا١تثٌت بن اٟتسن بن السبط بن سيدنا علي رضي 

أكالد عبد الرٛتاف بن إدريس بن موسى بن : ، تاقدمت..نسبة إٔب سيدم الشيخ عبد القادر اٞتيبلين: القوادرية. اهلل عنو

– إٝتاعيل بن موسى الكاظم بن جعفر الصادؽ بن ٤تمد الباقر بن علي زين العابدين بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب 

إٔب ..٤تمد بن علي بن أٛتد بن عبد اهلل : رضي اهلل عنو  أكالد سيدم موسى الربيشي عند قبائل بٍت عامر جدىم

.  ق، سيدم علي بن ٭تِت8القرف ..أكالد سيدم األزرؽ : فليتة-. رضي اهلل عنو – اٟتسن بن علي بن أيب طالب 

بن عبد الرٛتاف بن ٤تمد بن علي بن عمر بن أيب القاسم بن عبد اهلل بن  ( القصب كادم)سيدم عبد الرٛتاف بن ناصر 

ٛتزة بن عيسى بن موسى بن منصور بن أٛتد مب ٤تمد العسكرم بن عيسى الرضي بن موسى ا١ترتضى بن عبد اهلل بن 

بن علي بن ..أيب جعفر الصادؽ بن ٤تمد الناطق بن علي زين العابدين بن عبد اهلل بن إدريس األصغر بن إدريس األكرب 

أكالد سيدم اٟتاج . ، سيدم عبد الرٛتاف بن ناصر ىو ا١تعركؼ بسيدم الناصر بوحركات-رضي اهلل عنو - أيب طالب 

                                                           
 .60 :ص، 2012، لبنان، تللموسوعات، بيروالدار العربية ، 1الجزائر،ط السادة األشراف في :مال عبد العزيز راس 1
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بن عامر بن عمراف بن ٤تمد بن عبد الرٛتاف بن عبد الرحيم بن اٟتسن بن اٟتسُت بن عمراف بن جعفر بن ناصر بن 

، كُب ىذا التوثيق من 1"– رضي اهلل عنو - بن علي بن أيب طالب ..طلحة بن موسى بن أٛتد بن موالنا إدريس األصغر 

مشاال كجنوبا كشرقا كغربا،إال أنو  (تيارت )ا١تؤلف نبلحظ أنو ذكر بعض األعراش ا١تنتشرة عرب ٥تتلف مناطق الوالية 

اقتصر على األشراؼ دكف غَتىم، كموضوع دراستنا ال يقتصر على نسب معُت بل يشمل علفات ٥تتلف األعراش كما 

. أف تركيزنا على الوعدة نقتصر على ذكر ٪توذجُت داخل منطقة الدراسة، على سبيل ا١تثاؿ كليس اٟتصر

عرش الكرايش، عرش أكالد سيدم ٤تمد بن :  تشارؾ ُب ىذه الوعدة عدة أعراش ٢تا فرؽ فنتازية مثل:وعدة رجال مغيلة

اْب ..اْب كعلى ىذا تعرؼ العلفة بعلفة الكرايش، علفة أكالد سيدم ٤تمد بن شعيب ..شعيب، عرش أكالد الكرد 

 .كىكذا

عرش أكالد زكريا، عرش أكالد سيدم :  تشارؾ ُب ىذه الوعدة عدة أعراش ٢تا فرؽ فنتازية  مثل:وعدة سيدي خالد

اْب كعلى ىذه األعراش تكوف العلفة، علفة أكالد زكريا، علفة أكالد سيدم أٛتد، ..أٛتد، عرش أكالد سيدم عيسى 

تعرؼ ب علفة الكرايش، كعلفة ا٠توالد عموما،أك  (كعدة أخرل  )كىذا من حيث تفرعات العرش، كخارج ا١تنطقة 

:  أما عن الوعدات خارج ا١تنطقةكىكذا،..تعرؼ باجملاؿ اٞتغراُب، علفة التيارتية 

عرش أكالد مقراف، عرش أكال بلحسُت، عرش :  تشارؾ فيها عدة أعراش بفرقها الفنتازية مثل:(المجادبة  )وعدة عسلة 

 .اْب..، علفة أكالد بلماحي (أكالد مقراف  )اْب ، كعلى ىذا تعرؼ العلفة ب علفة ا١تقارنة ..أكالد بلماحي 

 تشارؾ هبما عدة أعراش من أبناء الوٕب الصاّب كتسمى العلفة باٝتو :وعدة سيد الناصر، وعدة األبيض سيد الشيخ

. عموما، كأعراشها ٤تليا لدل أبناء ا١تنطقة ىناؾ، كالفرؽ الفنتازية عموما، علفة النواصر، علفة أكالد سيد الشيخ

                                                           
 .62، 60، 61:المرجع،ص نفس :مال عبد العزيز راس 1
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من خبلؿ مقاببلتنا ا١تيدانية مع الفرؽ الفنتازية ُب الوعدات، كسؤالنا إياىم عن اسم الفرقة الفنتازية فأغلبهم ينسبها إٔب 

. (اسم البلدية أك الوالية  ) بعض األحياف إٔب منطقتو عرشو كُب

نستخلص ٦تا سبق ذكره على أف الفرؽ الفنتازية ُب ا١تاكرك سوسيولوجيا ينسبها أفرادىا إٔب القبيلة، أك العرش، كُب 

ستمراريتها جراء اا١تيكركسوسيولوجيا تنسب إٔب العائلة باعتبار أف العائلة بنية األعراش، كالعرش بنية القبيلة، كما أف 

، كدكر الفرقة (رمزم)التوارث العائلي أبا عن جد، عبارة عن إعادة إنتاج للهوية القبلية ْتيث أف النسب رأس ماؿ ثقاُب 

 ُب ٥تياؿ ك٘تثبلت أفرادىا من خبلؿ ٦تارستها ُب الوعدة ٬تسد دكر كبطوالت القبيلة كالعرش عرب ا١تراحل "العلفة"الفنتازية 

. التارٮتية، كالسيما اٟتقبة االستعمارية

.  ذكرنا أعراش كلتا ا١تنطقتُت ٔتعٌت أعراشها احمللية من خبلؿ مبلحظاتنا كمقاببلتنا ا١تيدانية:مالحظة

 :االنتماءات االجتماعية واالقتصادية لألفراد الممارسين للفنتازيا1-3

 كنشاط ترفيهي مغلقة " علفة ا٠تيل "يتضح من خبلؿ تقنية ا١تبلحظة كا١تقابلة ا١تطبقتُت ُب دراستنا أف ٦تارسة الفنتازيا 

إٔب حد ما على ٣تموعة من األفراد من كبار السن، ك٣تموعة من الشباب، فبعض أفرادىا من العائبلت اليت ٘تارس مهن 

حرة كالفبلحة ُب أغلب األحياف، أك التجارة، كقل ما ٧تد كظيفة حكومية كالتعليم كاإلدارة، كبالنظر إٔب مهنة الفبلحة 

فهي تكوف ُب الريف، كالتجارة تكوف ُب ا١تدينة كالسيما ٕتارة ا١تواشي، كيربط الريف مع ا١تدينة حيث أف أغلب الفرساف 

فهذه األخَتة منقسمة  (ا١توسعة  )٥تضرمُت  كمن حيث أف ىذه الفئة توارثت ىذه ا١تمارسة عرب األجياؿ ضمن العائلة 

بعضها ُب الريف كالبعض اآلخر ُب ا١تدينة، ٔتعٌت أف الفركسية تكتسب ُب الريف كإف كاف البعض قاطنُت با١تدينة، كتربية 

 )ا٠تيل تتطلب ٣تاال أكسع من حيث رعيها كإنتاجها، كتدريبها على ألعاب الفركسية فهي ُب الريف أكثر من ا١تدينة 

 اليت ( الدكاكير )، كمن ا١تناطق الشبو حضرية (الريف)، ْتيث أف أغلب ا١تمارسُت ٢تم مهنة الفبلحة (ا١تناطق اٟتضرية 

 الريف كا١تدينة ما بُتأم اليت تزاكج  (ا١توسعة  ) الريفي كاٟتضرم سيما موقع الوعدة، كحينما نقوؿ العائلة ما بُتٕتمع 
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فبعض أفرادىا ُب ا١تدينة كالبعض اآلخر ُب الريف، أما عن السمات ا١تميزة لشخصية ا١تمارسُت للفنتازيا فهي تلعب دكرا 

حاٝتا ُب توجهات ىؤالء األشخاص ٨تو ىذا النشاط، حيث أف ىذه ا١تمارسة رياضية بالدرجة األكٔب مثلهم مثل من 

االنبساط ُب الشخصية، االجتماعية، الثقة بالنفس، التعلق با١تاضي : ٯتارسوف ٥تتلف الرياضات، كمن ىذه السمات

القدكة، كبالتإب ينسبوهنا للعرش كالقبيلة، كما يربطوهنا با١تقاكمات  (ا١تثل األعلى  )انطبلقا من ٦تارسة األب كاٞتد 

 )، ا١تستول العلمي احملدكد ( ملعب ا٠تيل )السيما عندما يكوف الفارس ُب ا١تيداف  (األنا  )الشعبية، التضخم النرجسي 

كما رصدنا بعض  (كجدنا بعض اٟتاالت ٢تا تعليم جامعي ٜتس حاالت ليسانس، كما بعد التدرج حالة كاحدة دكتوراه 

، أما عن ( سنة لكن دكف سبلح 12عبارة عن أطفاؿ قصر، طفل لو ٙتاين سنوات ٦تارسا للفنتازيا، كآخر  )اٟتاالت 

 كيتنافسوف فيما بينهم بدافع ،دكافع ا١تمارسة لدل ىذه الفئة فهي تعرب عن توجههم القيمي اٞتمإب فهم ٯتارسوف الفنتازيا

 بالنسب كالفركسية، ككتمثيل للعائلة كالعرش االفتخار القبلي من باب كاالنتماءا١تتعة كٖتقيق الذات، كما أف إثبات ا٢توية 

 ا١تمارسة كباب من أبواب الرزؽ فهي قليلة، كإف كانت اٗتاذ، كالسيما ُب الوعدات كا١تهرجاف أما (القبيلة، اٞتهوية  )

بعض اٟتاالت تكسب الرزؽ ُب األعراس على األغلب حسب ا١تخربين، كنفصل ُب ىذا اٞتانب ُب مبحث خاص 

. باألعراس من حيث ا١تمارسة ُب ىذا االحتفاؿ

 :  الفنتازياخيول-2

 ٘تارس هبا الفنتازيا باعتبارىا عنصرا يوضح مدل ٘تسك ا١تمارس با٠تيوؿ اليتنتناكؿ ُب ىذا ا١تبحث بعض ما يتعلق 

 على شخصيتو، باإلضافة إٔب أهنا تشتمل على بعض ا١تعتقدات الشعبية  كا١تيثولوجيا من حيث كانعكاسوللفنتازيا باٟتصاف

، ك اٞتنس، كما ٨تاكؿ إظهار (النخبلت  )ٗتصيص بعض العادات ُب اقتنائها تبعا لصفات مورفولوجية كاأللواف، كالدكائر

. (ا١تسكوت عنو  )ماىو ٥تفي 
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 تناكلنا ُب الفصل النظرم سبللة ا٠تيل ا١تخصصة للركوب ُب العآب، كاليت ىي سبللة اٟتصاف : من حيث الساللة2-1

، كسبللة اٟتصاف العريب ا١تغريب، كىذه السبلالت كلها متواجدة ُب ( ا١تغريب )العريب كاال٧تليزم، كسبللة اٟتصاف الرببرم 

خاصة  )منطقة الدراسة، ْتيث السبلالت األكٔب ٥تصصة للسباؽ، كالقفز على اٟتواجز  كاالستعراض اٞتمإب ٢تا 

، ( ا٢تجُت )، كنظرا لكوف الفنتازيا ٦تارسة تقليدية فإف السبللة ا١تخصصة ٢تا ىي الفرس العريب ا١تغريب (بالفركسية اٟتديثة 

 كالسبللة اليت دخلت ا١تنطقة ا١تعركفة (الرببرم )، نتجت من هتجُت السبللة احمللية  الفرس" بارب آراب "أك مايعرؼ ب 

بالفرس العريب منذ أزمنة بعيدة، كىذه السبللة ٖتمل صفات اٟتصاف العريب كالرببرم معا ا١تتمثلة ُب سهولة التأقلم مع 

الطبيعة، كما ٖتمل صفات التحمل كالسرعة لكل من السبللتُت، كما أف ىذه السبللة تنتشر عرب مناطق اٞتزائر، كال 

ُب فرؽ الفنتازيا لعدة أسباب منها، أف اٟتصاف الرببرم ٥تصص للقفز  (أصيبل  )تكاد ٕتد فرسا عربيا أك بربريا خالصا 

، ك اٟتصاف العريب األصيل ٥تصص لسباقات السرعة،ػ كالعركض اٞتمالية،إضافة إٔب غبلء (سباؽ اٟتواجز )على اٟتواجز 

 من ا٠تيل مكونة من تسعة إٔب ثبلثة عشر حصانا فثمن  "علفة"  يعادؿ ٙتن الواحدٙتنها كالسيما اٟتصاف العريب األصيل 

سبللة  )العملة اٞتزائرية، أما اٟتصاف ا١تخصص للفنتازيا باٟتصاف العريب األصيل قد يفوؽ ا١تليار كنصف مليوف سنتيم 

 مركز تربية زيادة على مليوف سنتيم، أما عن تربية ا٠تيل العريب األصيل 200 إٔب 130ٙتنو قد يفوؽ  (العريب ا١تغريب 

.  القريبة من تيارتفهي ترىب لدل بعض ا١تالكُت ٔتنطقة بوشقيف" شاكشاكة " ا٠تيوؿ 

  من ا٠تيل من خبلؿ مبلحظتنا ا١تيدانية فإف الفئات ا١تمارسة للفنتازيا  تقتصر على الذكور: من حيث الجنس2-2

 كىذا عاـ ُب اٞتزائر ما عدا الفركسية اٟتديثة فهي تشتمل على اٞتنسُت، السيما القفز على اٟتواجز، ىذا ،دكف اإلناث

 عبارة عن ذكور، باستثناء ( علفة ا٠تيل )عن اٞتانب اإلنساين، أما فيما يتعلق با٠تيوؿ فمعظم جنس ا٠تيوؿ ُب الفنتازيا 

حالة كاحدة ًب مبلحظتها مكونة من خيل إناث ُب كعدة عسلة، أما عن استعماؿ إناث ا٠تيل فهذا عند بعض الفرؽ 

الفنتازية بالشرؽ اٞتزائرم، كال نبلحظ اختبلط بُت جنسي ا٠تيل ُب علفة كاحدة، كإف كانت العلفة مكونة من إناث 

 يكوف ( ا١تلعب )حىت ٭تُت دكرىا، كحينما تدخل ا١تيداف  (٣تمع ا٠تيل  )ا٠تيل فبل يقًتب فرساهنا من نقطة االنطبلؽ 



 ك٦تارستها ُب منطقة الدراسة (علفة ا٠تيل )الفنتازيا:                        الفصل ا٠تامس

174 
 

، كىذا تفاديا قد اٗتذ فرساهنا طريقا أك مسلكا بعيد عن نقطة االنطبلؽ، كما ٯتكن لفرساهنا الدخوؿ من منتصف ا١تلعب

 .الذم قد يلحق حوادث بالفرساف (الذكور )٢تيجاف ا٠تيوؿ 

قدرة األحصنة الذكور، ككفاءهتا ُب التحمل :  إٔب عدة أسباب منهايعود اإلناث خبلؼإف استعماؿ ذكور ا٠تيل على 

،كما أف ىذا االستعماؿ مقتبس من الفركسية اٟتربية، حيث (ارتفاع القدرة اٞتنسية  ) شدة شبق إناث ا٠تيل،كاإلقداـ

يتضح أنو دليل على ا١تواجهة اٟتربية كجها لوجو، أما فيما ٮتص من يستعملوف إناث ا٠تيل فهو دليل على اإلغارة الليلية 

من حيث أهنا ال تصدر أصواتا، كال ٛتحة، كما أهنا تطرح فضبلهتا كىي تعدكا على عكس الذكر الذم قد يتوقف، أك 

٭تدث لو عطب جراء حصر الفضبلت، فا١تبلحظ أف أغلب فرساف الفنتازيا ٢تم خيل ذكور العتبار أنو تقليد متوارث عن 

ُلو منها (أنثى  ) ، كما الَعْودة(ذكر  ) لعبوا بالَعود( آباؤنا )بَػَياتْػَنا : " األجداد حسب ما صرح بو ا١تبحوثُت  غي باش يَصيػْ

.  من السبللةفٔتعٌت أف آباءىم كأجدادىم مارسوا الفنتازيا بذكور ا٠تيل أما اإلناث لينتجوا منها األمهار كما ٭تسنو" 

 اإلنساف كاٟتصاف أثرت ُب حياتو االجتماعية، باعتبار ا١ترأة كالفرس ملكية خاصة، من حيث ما بُتإف طوؿ العبلقة 

إٔب حد ما رمزيا،  (األنثى  )العامل الثقاُب كاألعراؼ السائدة، ٦تا يدؿ على ا٢تيمنة الذكورية انتقلت من إقصاء ا١ترأة 

، فاستعماؿ (ْتيث انتقاؿ  ٕتسد ا٢تيمنة الذكورية ُب اٞتانب اإلنساين إٔب اٞتانب اٟتيواين رمزيا  )كناب عنها اٟتيواف 

الفرس الذكر إ٪تا يرمز إٔب الرجولة كالفحولة كالكفاء كالقدرة ، كما يلحظ ُب األسرة تفضيل الذكر على األنثى، كُب الًتاث 

العريب متمثلة فيو ىذه ثقافة كأد البنات قبل اإلسبلـ، كإ٪تا األنثى ُب ا٠تيل فهي ٥تصصة لئلنتاج مثل ما كانت ا١ترأة ُب 

 ُب األسرة ةفًتات من التاريخ كملكية خاصة كإلنتاج الولد، كتربية األبناء استناد إٔب الدكر كالوظيفة احملصورة  كاجملسد

فانتقل ىذا الرمز ليشمل اٟتصاف، كما أف ىناؾ ميثولوجيا تتضح فيها ا٢تيمنة الذكورية من حيث انتقا٢تا من التعامل مع 

ُب : الشـؤ ُب ثبلثة :" ، ككبل٫تا ملكية خاصة ُب الفضاء األسرم، فيما يقاؿ (الفرس  )إٔب اٟتيواف  (ا١ترأة  )اإلنساف 

، ك ىذا "الفارس من الفرس كا١ترأة من الراجل : " ، كمن األمثاؿ الشعبية ُب ىذه ا١تقاربة فيما يقاؿ"ا١ترأة كالدار كالفرس 

من حيث التحكم كفرض ا٢تيمنة، ْتيث ال يقتٍت الفارس فرسا بو عيبا،كأف ال يستطيع أف يسوسو ُب الكر كالفر، كما ال 
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ا١ترأة للزكاج، كالفرس للفركسية  )يوجد مثل شعيب آخر مفاده االختيار مبدئيا كقاعدة اجتماعية ك، ..ٮتتار امرأة ال تطيعو 

".   كا٠تيل على الصفات ( األمهات )ُلَمْاتْ البنات على : " ، ُب قو٢تم (يتخذاف لعقود من الزمن 

 سبق كأف تناكلنا ألواف ا٠تيوؿ ُب الفصل النظرم عموما، أما عن ٦تارسة الفنتازيا فبها من :لخيال ألوان  من حيث2-3

ا١تثولوجيا ما يتعلق بألواف األحصنة، ما يقتٌت منها كما اليقتٌت تبعا للمعتقدات الشعبية ا١تتعلقة باٞتانبُت التشاؤمي 

أمثاؿ  )ا ىو فلكلورم ممكالتفاؤٕب إضافة إٔب الصفات ا١تورفولوجية اليت يتمتع هبا كل حصاف تبعا للوف، كما ًب ٚتعو 

:  ، فإف ألواف خيل الفنتازيا مقتصرة على ما يلي(شعبية 

بًتقيق حرؼ اٟتاء، كىذا اللوف " ْٛتَْارِْم " ك " أٛتر برقوقي " كالذم يسمى ٤تليا ُب منطقة الدراسة : األحمر الكميت

يكوف عبارة عن شعر أٛتر مع شعر أشهب ُب اٟتصاف مع ميلو إٔب اللوف البٍت، كالكميت عبارة عن شعر أٛتر ُمْسوَّْد، 

 ِسْم قَاْؿ ْلْلَهْم ٟتََْمرْ : " أما اللوف األٛتر فهو لوف متشاءـ منو ٬تلب السوء كا٢تم ١تمارسي الفنتازيا حسب ا١تثل الشعيب

ْٛتَْر بَػْرقُػْوْؽ كأْدَىْم قْػُلْوْؽ الَشْر َماْ : " كاللوف األدىم" الربقوقي" ، كيضرب مثل شعيب آخر ٮتص اللوف األٛتر"اْسِكْن ٍَبْ 

 كىي ما يتفاءؿ بو فرساف الفنتازيا ،إضافة إؿ األشقر إال أنو قليل جدا، :، واألشهب(األسود  )األدىم " َعْنَدْه َماْ يُذْكؽْ 

 )كمايدخل ُب اللوف األدىم كيتدرج إٔب لوف آخر، أك ٬تمع مع األشهب مع غلبة اللوف األدىم ا١تتدرج إٔب األزرؽ 

، عبارة عن لوف أسود ٦تزكج "َلْزَرْؽ َدْاْر ْبَدْاْر " ، فيعرب عنو ُب منطقة الدراسة (األزرؽ شعبيا كليس ُب االصطبلح اللغوم 

" ، يغلب عليو اللوف األسود، إضافة إٔب ما يدخل ُب شاكلة ىذا اللوف "دار بدار " مع الرمادم على شكل بقع لونية 

أم أزرؽ يشابو لوف ذكر اٟتماـ األزرؽ،ك٦تا يًتدد على ألسنة فرساف الفنتازيا ُب تفضيل ىذا اللوف، " َلْزَرْؽ ُقْمرِْم 

اللي يركب يركب أزرؽ  شعرة بشعرة سبيبو، كاللي يصحب يصحب : " كالتفاؤؿ بو قوؿ ينسب إٔب عبد الرٛتاف اجملدكب

، (" العصا ")شعر ا٠تيل كيطلق ٗتصيصا على شعر األعراؼ كالناصية كالذيل : ، السبيب1"العبد  ُب كل حزة يصيبة

، ْتيث ىو تدرج لوين لؤلدىم يشبو "أزرؽ حديدم " شدة، يوجد استثناء ُب اللوف األزرؽ، كىو ما يعرفونو ٤تليا : حزة

                                                           
 .89 مرجع سبق ذكره،: عبد الرحمان رباحي1
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لوف اٟتديد، كىو مكركه، كيتشاءـ منو فرساف الفنتازيا، كما يتشاءموف من اللوف األصفر، كيًتدد على ألسنة فرساف 

 )، ليدم "ْزَرْؽ ْحِدْيِدْم كْصَفْر يْػُهْوِدْم يْػَوٕبْ ْعَلْى ُمْواَلْْه َقطَاْْع لَْيِدْم : " الفنتازيا مثل شعيب خاص هبذين اللونُت ُب قو٢تم

. ، أم أف اٟتصاف يعود على صاحبو بقطع ٖتصيل رزقو، كإف كاف لو رزؽ يذىب ٚتلة ُب اعتقادىم(األيدم 

 التحجيل عبارة عن اللوف األبيض ُب األرجل األربعة للحصاف، كالغرة :("النجمة " أو " الدينار " )التحجيل والغرة 

، ْتيث ال يكوف ( األشهب)عبارة عن دائرة أك خط أبيض ُب رأس اٟتصاف، كيستثٌت من الغرة كالتحجيل، اللوف األبيض 

. التحجيل كالغرة ُب اٟتصاف األبيض

" ٥ْتَْوَمْس " ْتيث يكوف اللوف األبيض ُب الرأس كاألرجل األربعة، يسمى ىذا اٟتصاف ٤تليا : الحصان األغر و المحجل

ٔتعٌت البياض ُب األرجل األربعة كا٠تامس ُب الرأس، كىو مكركه عند الفرساف باستثناء إف أنتج منو بعد السفاد، فما يولد 

، ك٦تا "ا١تَْخْوَمْس ٬ِتْْبْد ا٢تَْم الِلْي َكاْف َمْدُسْوْس ْمْن يَْاْمْس : " ، كيقولوف ُب ىذا عن التشاـؤ منوقمنو يكوف فأال لصاحب

.  أما إف كاف دكف الوظيف فيتشاءموف منوالرسغ،يتفاءلوف بو ُب التحجيل ْتيث اليتجاكز 

، كىذا اٟتصاف "احملجل الَطوَّإبْ " كىو اٟتصاف احملجل مافوؽ الوظيف كيتجاكز الركبة يسمى ٤تليا : اٟتصاف األرجل

" يتفاءلوف بو حيث يعود على صاحبو بتحسن ا١تكانة االقتصادية، كيردد الفرساف مثبل شعبيا عن ىذا اٟتصاف بقو٢تم 

َقاْش ُمْواْلْه َخْإبْ ١تَْحَجلْ  ".  الَطَوْإبْ َماْ يَػبػْ

 كىي على عدة أشكاؿ كما يتفاءؿ بو الفرساف ُب ىذه ما كاف على شكل شريط ":النجمة " أو " الدينار " الغرة 

، ْتيث أف "َشْاْرْب اٟتليب "  ٦تتدة من فم اٟتصاف إٔب ناصيتو عموديا، يسمى ىذا اٟتصاف ٤تليا (بيضاءسيالة )

فستدر الكثَت من اٟتليب،  (..األغناـ ، البقر  )صاحب ىذا اٟتصاف ال ينقطع بيتو من اٟتليب، فإف كاف لو قطيع من 

، كىي تدؿ على التحسن ُب ا١تكانة االقتصادية، كما يتشاءـ منو الفرساف "الدار ما َٗتْبَلْْش من اٟتليب : " كما يقولوف

. فيما يتعلق بالغرة إف ٓب تتجاكز فم اٟتصاف فهم يكرىوهنا كتدؿ على التناقص ُب الرزؽ
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كىي عبارة عن شعر متجمع حوؿ نقطة ما ُب جسم : في خيول الفنتازيا (النخالت  )الدوائر من حيث 2-4

 )كعلى أساسها يتم اقتناء اٟتصاف لدل فرساف الفنتازيا، كىذه تكاد تكوف ٥تفية " النخبلت " اٟتصاف، كتسمى ٤تليا 

إٔب حد ما، السيما من قبل ا١تالكُت كا١تربُت كٕتار ا٠تيل، ١تا ٖتويو من معتقدات شعبية تصب ُب  (مسكوت عنها

مقتصرة على من لديهم فراسة با٠تيل الذم  (النخبلت  ) كاالجتماعي كالديٍت، كما أف معرفة الدكائر االقتصادماٞتانب 

ِمْعِطَياَْلْو ُب " ، أم الذم يتفرس كيتكهن ُب ا٠تيل، كما يقاؿ عن ا١تتفرس ُب ا٠تيل ٤تليا "َخَيْاْؿ ٮْتََيْل ُبْ ا٠تيل " يسمى 

الذم يعاِب الناس " القندكز " الطالب : مثل" لعزٯتة " ٔتعٌت لو القدرة على التكهن فيها، أك ما يعرب عنها كذلك " ا٠تيل 

، كما أنو كرثها "ِمْعِطَيْا٢تُْم "  حكمة باعتبارىا، كما أف من ٯتلكوف ىذه الفراسة اليذكركهنا كلها (..الطبلسم  )بالرقى 

ٔتعٌت أهنا سر خاص بأفراد قليلُت، باإلضافة إٔب التخوؼ من أف تكوف سببا ُب  (الشيخ كا١تريد ُب الصوفية )عن ملقنو 

ي ِيْشرم َعْوْد يَػْقَطْع َلْو رِْزَقْو " قطع أرزاؽ بعضهم السيما ٕتار ا٠تيل، ُب قو٢تم  ، "الْتْخَياؿ ْمْش ْمِلْيح ُب ا٠تيل كاحد ٬تِْ

كما أف صاحب الفراسة يأخذ مقاببل ماديا حىت يقتٍت اآلخر حصانا جيدا، فأغلب ىؤالء ا١تتفرسُت ٭تجموف عن ذكر 

ف أغلبهم يعتمدكف على ا١تتفرس ُب ا٠تيل، كعلى فإ، أما عن ٦تارسي الفنتازيا !" سر، حكمة "كل مايعرفونو عن األ٩تاؿ 

ف يذكركف ك أخرل، كتبعا ٠تربهتم بالفركسية، فا١تبحوثإٔبكل فالدكائر ىذه معرفتها كتسميتها كمعانيها ٗتتلف من منطقة 

 كا١توقع من جسم اٟتصاف، كقبل أف تناكؿ كل االسم يكوف ٢تا معٌت كاحد غَت أهنا ٗتتلف ُب ابعضها دكف اآلخر، كأحياف

كما ٖتصلنا عليو ميدانيا، نعرج إٔب ماىو موثق عنها ُب اجملتمع اٞتزائرم من أقواؿ األمَت  (النخبلت  )ائر كما يتعلق بالد

 (40)أربعوف: يذكر األمَت عبد القادر على أف عدد األ٩تاؿ ىوحيث ، (خيوؿ الصحراء  )عبد القادر اٞتزائرم ُب كتاب 

 ٩تلة (12 ) إثنتا عشرة، بينما(مسكوت عنها، هبا من السلب كاال٬تاب  ) منها عادية (28) ٙتانية كعشركف٩تلة،تعترب

:  كىي كاآلٌب (سلبية )، بينما النصف اآلخر فهي للخراب (ا٬تايب  )نصفها للعز،ك السعادة 
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 :1( األمير عبد القادر حسب)النخالت االيجابية ذات الفأل الجيد  2-4-1

 .السباؽ كىي النخلة اليت بُت األذنُت ُب رأس اٟتصاف، كفيها يعتقد أف ا٠تيل سريع ُب ":لعذار " نخلة 

كىي ُب الوجو اٞتانيب للرقبة، كيعتقد أف صاحب ىذا اٟتصاف ٯتوت صاٟتا ُب فراشو ٔتعٌت ا٠تا٘تة ": ْصْبْع الْنِبْي " نخلة 

 .اٟتسنة

 القصبة ا٢توائية، كيعتقد أهنا ٕتلب اٟتب كالغٌت، كما أف اٟتصاف الذم بإتباعكىي على طوؿ الرقبة ": السلطان " نخلة 

" يارب اجعل مالكي يعتربين أغلى ماٯتلك، يارب اجعلو ٯتوت شهيدا على ظهرم : " بو ىذه النخلة يدعوا لصاحبو قائبل

. توجد ىذه النخلة بصدر اٟتصاف، كيعتقد أهنا ٘تؤل ا٠تيمة بالغنائم (الزرادية من الزردة أم الوالئم  ) ":الزرادية " نخلة 

. (رؤكس ا١تاشية )القطيع كاٟتزاـ ىو مايشد بو السرج ف كيعتقد أهنا تزيد من ": الحزام " نخلة 

ْر "  نخلة  ، كىذه النخلة "الُشْطْرْؽ " كالشبَت ىو السوط الذم يضرب بو الفرس عند العدك كما يسمى ٤تليا ": الَشِبي ْ

توجد ُب ا٠تاصرة ك٦تا يعتقد فيها أهنا إذا كانت مائلة ٨تو الظهر ٖتفظ الفارس من كل حادث أثناء اٟترب، كإذا كانت 

.  األسفل فهي دليل غٌت صاحب اٟتصافكمن مائلة ٨تو البطن 

 :(القادر األمير عبد حسب)النخالت السلبية الجالبة للسوء  2-4-2

.  كىي عبارة عن ٩تلتاف أعلى اٟتاجبُت، كيعتقد أف صاحب ىذا اٟتصاف ٯتوت بضربة على الرأس":النطاحيات " 

، كهتبط ٨تو الكتف، كيعتقد أف 2(ما بُت العنق كالصهوة ُب الدكاب  ) بالقرب من اٟتارؾ  توجد":النعش " نخلة 

. (يتوَب الفارس كىو على صهوة جواده  )صاحب ىذا اٟتصاف ٯتوت على ظهره، 

                                                           
1 E. DAUMAS, op. cit., p 166. 

.569:، ص2012، دار األداب، بَتكت، لبناف، 44ا١تنهل، قاموس فرنسي عريب، ط: سهيل إدريس 2
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كىي عبارة عن ٩تلتاف ُب خد اٟتصاف، كيعتقد أف صاحب ىذا اٟتصاف ترىقو الديوف كيؤكؿ أمره إٔب ": الندابيات " 

 .كالبكاءا٠تراب 

يارب اجعلٍت "  توجد ُب ركبة اٟتصاف، كيعتقد أف اٟتصاف يدعوا على صاحبو صباح مساء  (:السرقة)"الْخَيانَةْ " نخلة 

". أسرؽ كٯتوت سيدم 

 .كاجملاعةيعتقد أف اٟتصاف اٟتامل ٢تا يعود على صاحبو با١تشاكل كالبؤس ": الموجودة بجانب الذيل " النخلة

كيعتقد أف صاحب اٟتصاف ستختفي النساء كاألطفاؿ كالقطيع ": الموجودة في الجزء الداخلي من الفخذ " النخلة 

. من بيتو، أم ا٢تبلؾ

، ْتيث أف ىذه النخبلت ليست مطلقة، (النخبلت  )ٮتتم األمَت عبد القادر كبلمو بذكر مبلحظة مهمة عن الدكائر 

، كقد اقتصر األمَت على ذكر ا١تهمة كعددىا اثنتا عشرة ٩تلة، كما أهنا 1"كٗتتلف حسب األمكنة، كحسب كل قبيلة 

تشتمل على بعض ا١تيثولوجيا ا١تستقبلية للفرد صاحب اٟتصاف، ككيف تكوف حالتو االقتصادية كاالجتماعية، كحىت 

النخبلت  )للفرد، كنأٌب على ذكر ما ٚتعناه من معطيات ميدانية متعلقة بالدكائر  (اٟتاضرة  )النفسية ُب ا١تثولوجيا اآلنية 

، منها مايتوافق اإلخباريُت، من خبلؿ مقاببلتنا مع فرساف الفنتازيا ٔتا فيهم من بعض ا١تالكُت كا١تربُت للخيوؿ، كبعض (

كما ٗتتلف كليا ، كالعكس صحيح االعتقادممع ماقالو األمَت عبد القادر من حيث التسمية، كٗتتلف من حيث ا١تعٌت 

ُب بعضها حسب ما ٘تكنا من ٚتعو ميدانيا، كىذا االختبلؼ يؤكد ماذكره األمَت عبد القادر ُب مبلحظتو أهنا ليست 

مطلقة ك ٗتتلف حسب األمكنة كحسب القبيلة، كما تتضح أف معرفتها متوارثة عند أعراش القبيلة، كبالتإب فهي متوارثة 

 )، كاٞتانب التفاؤٕب (السليب  )أبا عن جد ُب العائلة، كنصنف ما ٖتصلنا عليو ميدانيا من حيث اٞتانب التشاؤمي 

:  ، كمدار ا١تعتقدات الشعبية حو٢تا، كىي كاآلٌب(اال٬تايب 

                                                           
1 E. DAUMAS, op. cit.,   p 167.  
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 :الميدانيةالنخالت االيجابية حسب الدراسة  2-4-3

ُب الوجو اٞتانيب للرقبة من اٞتهة اليمٌت، كيعتقدكف أف  ( شعر)كىي ٩تلة ٖتت السبيب ": الَنْجْع " ، "الْدرَْاْس " نخلة 

. تعٍت القطيع من الغنم" الدراس، النجع " صاحب اٟتصاف تتضاعف لديو رؤكس األغناـ ، ك 

. توجد ُب ركبة اٟتصاف، كيعتقد أف اٟتصاف اليسرؽ من صاحبو: السارق" الخاين " نخلة 

 ( عبارة عن حزاـ يشد السرج من أماـ حىت اليًتاجع للخلفكىو)"الَديْػْر " كىناؾ من يسميها ٩تلة ": الْوزِيْ ْر " نخلة 

٨تو األعلى، كيعتقد أهنا تسًت كل العيوب، كصاحب الفراسة ُب ا٠تيل ال " الَديْػْر "ىناؾ من يشًتط أف تتجاكز النخلة 

، كما "٩تلة الْوزِيْػْر إذا فَاْتْت الَديْػْر ا٠تََيْاْؿ ما َعْنَده َماْيِديْػْر : " يستطيع التكهن ُب ىذه النخلة، كيقولوف عنها مثبل شعبيا 

 .، ألهنا جامعة للخَت كساترة للعيوب"ما يْلَقى ا٠تََياْؿ ما ٮْتََيْل :" يقولوف

 يشد السرج حىت ال يسقط من أحد اٞتانبُت للحصاف الذم)ىناؾ من يركز على أهنا اليت ٖتت اٟتزاـ ": الحزام " نخلة 

 الفرس ك٢تا نفس ا١تعٌت إبطُب ( جناحي السرج ") اٞتََناِحَياْت " كيعتقدكف أف اٟتصاف يكوف سريعا، كما تسمى ٩تلة  (

ـْ :" اٟتصاف سريع ، ك٭تببوف اقتناء اٟتصاف اٟتامل ٢تذه النخلة بقو٢تم  . "٩تلة اٟتزاـ اْشرِْم ْببَلْ ْكبَلْ

، كيعتقدكف أف البيت ال ينقطع من الوالئم، كيعربكف ( من معاين الوعدة الزردة) نسبة إٔب الزردة ":الزرادية " نخلة 

ـْ الَعْوْد َزرَْاِدْم : " بقو٢تم ، كما ٢تا معٌت أف صاحب ىذا اٟتصاف يشارؾ ُب الوعدة "الَدْاْر َماْ تِنػْْقطَْعْش منها الَزْرَدْة َماَدْا

 . من فرؽ الفنتازياإذا كاف

غَت أهنا مصغرة الشتما٢تا على " الوعدة " تقاـ ُب البيوت كما يصطلحوف عليها " الزردة "  ُب منطقة الدراسة :مالحظة

. أفراد ٤تدكدين عددا كعبلقة، كالعائلة كاٞتَتاف أبناء اٟتي
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قيمة على " ، كيعربكف عن ذلك بقو٢تم ( للربكة ُب عدة أشياء جالب) يعتقدكف أف اٟتصاف مبارؾ :نخلة بين العينين

 ".تِْرَبْح ْعِلْيْو  " ،"قيمة 

َسْوَمْة : " ك٫تا مًتادفتاف، كيعتقد أف اٟتصاف اٟتامل ٢تا يباع بثمن غإب، كيعربكف ذلك بقو٢تم: نخلتان أسفل الجبهة

". فُػْوْؽ َسْوَمْة 

 : النخالت السلبية حسب الدراسة الميدانية2-4-4

، توجد على كتف اٟتصاف، كيعتقد أف صاحب ىذا اٟتصاف معرض "احململ " كتسمى كذلك ٩تلة ": النعش " نخلة 

، أنو طلب من بعض (منطقة توسنينة  ) عن شيخ زاكية بوشارب 1للموت، أك موت أحد أقاربو، كُب ىذا ركاية شفوية

" َخيَّْاْؿ " ، ككاف ىنالك متفرس ُب ا٠تيل "النعش " طلبتو أف يشًتكا لو حصانا من السوؽ فاشًتكا لو حصانا بو ٩تلة  

سأبقيو ألنو ٭تمل ىذه العبلمة كمهما كاف فمرحبا با١توت : ، فقاؿ شيخ الزاكيةكإرجاعوفنصحو بعدـ إبقاء ىذا اٟتصاف 

 (أف الشيخ ٓب يتشاءـ من ا١توت عكس ا١تتفرس ألهنا قضاء اهلل كقدره فبلمفر منو حسب مايقصده الشيخ  )كفيما معناه 

. ، كٓب ٘تر عدة أياـ حىت توُب شيخ الزاكية، كما أف ىناؾ من يعترب ٩تلة النعش ُب كسط اٞتبهة

ك٫تا ٩تلتاف فوؽ اٟتاجبُت، كيعتقد أف صاحب ىذا اٟتصاف ُب خطر دائم، كمعرض للهبلؾ ُب أم من ": النطاحيات " 

 .شؤكف حياتو

، كيعتقد أف صاحب اٟتصاف سيغرؽ ُب الديوف ( ا٠تنق عند اإلنساف موضع) كتوجد ُب عنق اٟتصاف ":الَجَيْاَفْة " نخلة 

". ُمواَلْه ِمْديَاْف " بتعبَتىم 

 عبارة عن ٩تلتاف توجداف ُب فخذ اٟتصاف، كيعتقد أف صاحب ىذا اٟتصاف ُب حالة يأس دائم ":الطفاريات " نخلة 

". ُمْواَلْْه َداٯتِْْن ِمطَْفرَْة ِفْيْو " ، كيعربكف بقو٢تم ..أك الدين ، أك ا٠تسارة ُب التجارة األكالد،بسب فقد 
                                                           

 .ركاية تًتدد عند قدماء ا٠تيالة من عرش شيخ الزاكية من أكالد سيدم خالد1



 ك٦تارستها ُب منطقة الدراسة (علفة ا٠تيل )الفنتازيا:                        الفصل ا٠تامس

182 
 

كىي عبارة عن ٩تلتاف متساكيتاف ُب رجل اٟتصاف، كيعتقد أف صاحب ىذا اٟتصاف سيتزكج امرأتاف ": الْضَرْاِيْر " نخلة 

 ىي فأؿ ١تن يرغب ُب التعدد، كشـؤ ١تن اليرغب ُب التعدد إذف)ىناؾ من يقوؿ أهنا ٩تلتاف متجاكرتاف ٖتت الناصية 

 .(االعتقادفيهاحسب 

ذات شبكة ٥تتلفة من الدالالت الرمزية، ناتج عن الًتاكم الثقاُب لرمزيتها، اليت تصب  (النخبلت  ) تعترب الدكائر :لتحلي

التكهن ُب  ) الدينية، لدل الفرساف كا١تالكُت كا١تربُت للخيوؿ باإلضافة إٔب ٕتار ا٠تيل كُب اٟتياة االجتماعية كاالقتصادية 

، كىذا بعودهتم دائما إٔب من ٢تم دراية بفراسة ا٠تيل، كىذه (ا٠تيل إ٪تا يعود عليهم بالربح، السيما النخبلت اإل٬تابية 

عموما،  (ا١تالكُت، ا١تربُت، التجار  )الفئة لقلتها ٢تا تقدير كاحًتاـ من الفئات ا١تمارسة للفنتازيا خاصة كالفئات األخرل 

عند القدماء ٦تن ألفوا ُب ا٠تيل، كغَتىم كالرازم، كما يهمنا ُب ىذا  (النخبلت  )كقد سادت ا١تعتقدات ا١تتعلقة بالدكائر 

مايتعلق باجملتمع اٞتزائرم كمنطقة الدراسة، ْتث طرأت تغَتات ُب ا١تعتقدات الشعبية ُب النخبلت، كما أف اٞتانب 

 أف معظم ا١تبحوثُت صرحوا بأف عددىافقد الحظنا العددم ٢تا  ككما سبق كأشرنا إٔب عددىا حسب األمَت عبد القادر، 

، كما يبلحظ ُب تسميات النخلة (يرمز إٔب أٝتاء اهلل اٟتسٌت  ) ٩تلة، كىذا العدد رمز ديٍت إسبلمي (99)تسعة كتسعوف

" ، "الزرادية "  ٩تلة أصبع النيب، كاسم، (ٔتا فيو الدين الشعيب  )كبعض ا١تعاين اليت تتضمنها ما يدخل ُب الرموز الدينية 

اْب، كىذا يدخل ..، أك كدعاء اٟتصاف لصاحبو، كبعض مايركل عن األكلياء الصاٟتُت كشيوخ الزكايا (ا١توت  )"النعش 

معرفة قواعده كأدلتو من مصادره كالقرآف  )ضمن شرعنة التقاليد ا١تتوارثة، كما أف الدين طرأت عليو تغَتات من الشرعي 

اْب، ْتيث ..، إٔب الشعيب ا١تتمثل ُب الوعدة كما ينسب إٔب األكلياء الصاٟتُت باعتبارىم أشخاص مقدسُت (كالسنة 

كثرة التابعُت  )تتجلى شرعنة السلوكات ُب ٥تتلف اٞتوانب اليت ٢تا عبلقة بالوعدة دينيا حىت تتسم با١تصداقية كالشعبوية 

 .، كاٗتاذىا مربرات نفسية متمثلة ُب ا٢تو كاألنا األعلى، عن طريق الًتبية الوراثية(

 ُب اٟتاضر كا١تستقبل االقتصادية تدؿ على اٟتالة فهي(النخبلت) أما فيما يتعلق باٞتانب االقتصادم ُب رمزية الدكائر 

 .اْب" ..الْدرَْاْس " ، "الطََفْارِيَْاْت  " ،"اٞتََياَْفْة "  كالسلب مثل ٩تلة بباإل٬تاللفارس سواء 
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ثلة ُب البنية االجتماعية السيما األسرة من حيث مم أما ما يتعلق باٞتانب االجتماعي فلهذه النخبلت دالالت اجتماعية 

 .، أك عكس ىذا كالطبلؽ كخراب البيت"الضراير "  كبالتإب االستقرار األسرم، أك الزكاج ا١تتعدد ٩تلة ،التحسن ا١تعيشي

 ت كإف كافكاليأس، أما فيما يتعلق بالدالالت الرمزية ُب اٞتانب النفسي فهي ا١تتمثلة ُب الربكة، كالسعادة كاٟتزف، 

 .اٞتوانب السابقة الذكر تنعكس ُب ىذا اٞتانب األخَت

كانعكاسا على ٦تارس الفنتازيا تنصب ُب اٞتانب  ( اٟتيواف)شبكة الرموز ىذه من حيث التأثَت انطبلقا من اٟتصاف 

الذم يعترب الوسيلة  (اٟتصاف  )اإلنساين منها ْتيث ا١تتأثر بالدرجة األكٔب ىو اإلنساف، أما فيما يتعلق باٞتانب اٟتيواين 

ا١تهمة من حيث ٦تارسة الفنتازيا اليت تعد غاية الفارس، من خبلؿ األداء، فالدكائر ذات ا١تدلوؿ الرمزم على كفاءة 

. اٟتصاف ا١تتمثلة ُب السرعة، فكانت قليلة مقارنة بالدالالت الرمزية ا١تتعلقة باإلنساف

فراسة ا٠تيل، كعلى اعتبارىا نوع من التكهن عن اٟتصاف ا١ترتبطةببالنظر إٔب ماتقدـ ذكره عن الدالالت الرمزية للدكائر 

، كىذا ال يتم إال د حب الظهور، كا١تفاخرة بالنسب كالفركسية ا١تتوارثة أبا عن جُبكبالتإب تنعكس على ا١تمارس للفنتازيا 

كىذا من خبلؿ التناقض االجتماعي  (ا١تسكوت عنو  )بإظهار ما ىو ا٬تايب، فبل ٯتكن إظهار ما ىو سليب بل تفاديو 

 للفارس ك٘تس بشخصيتو، فهذه الفئة من االجتماعية، كباعتبار أهنا تنعكس على اٟتياة (فراسة ا٠تيل، كعدمها  )الثنائية 

كمن جهة تذكر أف التكهن غَت مرغوب فيو  : بقو٢تم (ما يتعلق بالدكائر كبعض األلواف ُب ا٠تيل  )جهة تذكر فراسة ا٠تيل 

 ك شرعنة ٢تذا  ٔتعٌت أنو يدعوا إٔب التشاـؤ ،"الْتْخَياْؿ ُب ا٠تيل ِمْش ْمِلِيْح " بعدما يذكركف النخبلت، ففي تعبَتىم 

 كإف ٓب تذكر النخبلت  كالذم يدعوا إٔب التفاؤؿ،،{ا٠تيل معقود ُب نواصيها ا٠تَت  }التعبَت يستدلوف باٟتديث النبوم 

، السيما  " أك مرغوبا١تمنوع متبوع" ُب األحاديث النبوية فيعربكف بأهنا من تقاليد األجداد، ككتحليل نفسي ٢تذا ىو أف 

ْتيث يتكهن باٟتالة االجتماعية كاالقتصادية للمالك أك ا١تريب أك التاجر، ففي  (ا١تتكهن  )من قبل ا١تتفرس ُب ا٠تيل 

كالتكلم عن الزكجات ٔتا فيها الطبلؽ تعد من الطابوىات، كُب " الضراير " التعدد ُب الزكجات : اٟتالة االجتماعية مثبل

 الديوف ٦تا تنعكس على مكانتو االجتماعية، إضافة إٔب معرفة عيوب اٟتصاف ُب  عدـ التحدث ُب: مثبلاالقتصاديةاٟتالة 
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قطع جر يتشاءـ من ا١تتفرس با٠تيل ْتيث أنو تسبب ُب اكما يًتتب جراء اقتنائو من قبل ا١تشًتم كىنا الت (أدائو )ذاتو 

 لعيوب اٟتصاف ا١تبلحظ أف ىذه ا١تعاين مقتصرة على النخبلت السلبية، ٦تا تنعكس على ا١تمارس إظهارهرزقو جراء 

اليت تتعارض مع األنا كحب الظهور، ٢تذا يتشاءـ ا١تمارس للفنتازيا من  كللفنتازيا بالتنقيص من شخصيتو كقدحا فيها،

، كالعتبار أف ا١تمارس ضمن فرقة فنتازية ٢تا عصبية قبلية (ا١تتفرجُت  )،(ا٢تو )ا١تتفرس ُب ا٠تيل ْتيث إف كشفها لآلخر  

، كما أف ىذا يؤدم إٔب ( " العلفة "الفارس العائلة  العرش القبيلة  )٦تا تنعكس بالسلب على القبيلة انطبلقا من أفرادىا 

، ك٢تذا (..االزدراءالقدح،  )ف يثق بو حىت ال يتسبب  ُب إزعاج اآلخرين ٓبسبب كوف ا١تتفرس ُب ا٠تيل ال ينقل خربتو إال 

أخبلقيات ا١تهنة كالطب، كالطب بفقي مقصورة على بعض األفراد دكف غَتىم فهي إٔب حد ما ما يعرؼ اصطبلحا 

 .اْب..النفسي

إٔب أف  (الطوطم  ) كاٟتيواف عرب العصور ، من حيث التفاعل انطبلقا من ا١تثولوجيا ما بيناإلنسافإف عبلقة التأثَت كالتأثر 

 كاٟتصاف لتنعكس على حياتو ٔتختلف جوانبها انطبلقا من اٞتزئيات ا١تتعلقة ما بيناإلنسافتطور التفاعل جراء العبلقة 

الفارس،  ) الفارس لتمثل تفاعلو االجتماعي من ثنائية إٔب ثبلثية علىباٟتصاف نتيجة لطوؿ العبلقة زمنيا، انعكست 

ا٢تيمنة الذكورية، ( الذكر، األنثى ) ضمن مدارىا الرمزم ا١تتمثل من خبلؿ جنس ا٠تيوؿ  (اٟتصاف  اٟتياة االجتماعية 

 أدؽ التفاصيل ُب اٟتصاف كما ، كالدكائر،كالسبللة جينالوجيا اإلنساف لتشمل اٟتيواف ُب مرحلة ما من التاريخ، كاأللواف

 ُب ثبلثيات ٕتسد التفاعل االجتماعي بينها عموما، كُب الفرؽ الفنتازية كإ٬تابايندرج حو٢تا من معتقدات شعبية سلبا 

. (ا١تعتقدات الشعبية  )خصوصا من خبلؿ حب الظهور كالرسالة ا١تعرب عنها للضمَت اٞتمعي 

 :الزماني/  الفنتازيا، المكاني فضاء-3

 : (ميدانالفنتازيا)الفضاء المكاني للفنتازيا  3-1
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، أك تظهر ُب ٣تاؿ كاحد ( األنًتك جغراُب اإلقليم )الظاىرة االجتماعية ٘تارس ُب عدة أماكن حسب انتشارىا اٞتغراُب 

كىذا اجملاؿ ينقسم إٔب ا١تنطقة اٟتضرية، كا١تنطقة الريفية، كشبو اٟتضرية عموما، كإف كاف الفضاء ا١تكاين ُب موضوع 

 فضاءاهتا كالوعدات تتعدد مرتبطتاف مع بعضهما ُب ا١تكاف كالزماف،لفنتازيا كعبلقتها بالوعدة، ككبل٫تا ظاىرتاف ؿدراستنا 

، كُب دراستنا بالًتكيز على الوعدة اشتملت على ا١تناطق اٟتضرية كشبو اٟتضرية كا١تنطقة ( حضر، بادية ،ريف)ا١تكانية 

ا١تكاف ا١تخصص ١تمارستها ُب بنيتها اٟتالية ا١تتمثلة ُب اٟتلبة ا١تعركفة ٔتلعب ا٠تيل، ىو الريفية ا١تقصود من ميداف الفنتازيا 

من حيث الفركسية اٟتربية  (أرض ا١تعركة  )، كا١تيداف (رياضية  )كُب السابق كاف ٗتص ٣تاؿ تسابق ا٠تيل فركسية ترفيهية 

، أما (البندقية  ) الفركسيتُت اٟتربية كالًتفيهية ُب ا١تاضي كاٟتاضر، من زمن استخداـ سبلح الباركد ما بُتكالفنتازيا ٕتمع 

ا١تشوار، غَت أف ا١تلعب أمشل من : عن ا١تلعب فا١تقصود بو حاليا اٞتانب الًتفيهي الذم يغلب عليها، كما يسمى

 )كل الفرؽ الفنتازية، كمنصة ا١تتفرجُت  ("علفات ا٠تيل " القـو ، )٣تمع الفرساف : ا١تشوار، ْتيث ا١تلعب يتكوف من

، كيلتف اٞتمهور حوؿ ا١تلعب ليشكل حلقة على شكل مستطيل، أما  (..٥تصصة للشخصيات، كرئيس البلدية 

كصوال إٔب نقطة اإلطبلؽ  ( األكٔب ُب ٣تمع الفرساف "العلفة ")استعراض الفرقة الفنتازية بدءا من نقطة االنطبلؽ : ا١تشوار

 الثانية ألداء استعراضها، " العلفة "حيث يفرغ الفرساف بنادقهم بطلقات الباركد، كهبا ينتهي ا١تشوار، ٍب تتقدـ " الطلقة " 

 )ؿ أف تكوف مرتفعة كخاصة عند نقطة اإلطبلؽ ض منو، أما األرضية فيف بقليلكتكوف ا١تساحة مثل ملعب كرة القدـ أك

، كىذا (مستول ا١تلعب ىندسيا صفر درجة عند نقطة االنطبلؽ كارتفاعو عند نقطة اإلطبلؽ ثبلث أك ٜتس درجات 

من أجل التحكم با٠تيوؿ السيما عند كقوفهم على اٞتياد ٦تسكُت البنادؽ بكلتا اليدين استعدادا إلطبلؽ الباركد، كما 

يكوف ا١تلعب خاليا من األحجار، كيرش با١تاء قبل البدء كبعده فًتة على فًتة حىت ال يتطاير الغبار على الفرساف 

تتخذ  (مهرجاف اٟتصاف  )كا١تهرجاف  (الوطنية  )طف على اٞتانبُت ففي االحتفاالت الرٝتية صكاٞتمهور، كاٞتهور م

إجراءات تنظيمية كوضع حواجز أك حباؿ ُب اٞتانبُت كأماـ منصة ا١تتفرجُت، كي الٯتر الناس كسط ا١تلعب، كحىت ال 

 ،يتجاكز الفرساف اٟتاجز إٔب منصة ا١تتفرجُت  كىذا ٕتنبا للحوادث، كما يبلحظ عن ا١تلعب أنو ليس ثابتا ُب موقع معُت
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كا١تنصة تبٌت على شكل مربع مغطاة، تقي ا١تتفرجُت من أشعة الشمس، كما يبلحظ ُب جانيب ا١تلعب انتشار أفراد األمن، 

. كاٟتماية ا١تدنية إلسعاؼ من يتعرضوف ٟتوادث من ٦تارسي الفنتازيا

 : الفضاء الزماني للفنتازيا3-2

، حيث يتاح للفرؽ الفنتازية لعب عدة (بعد الظهر، العصر  )يبدأ زمن االستعراض من عشية يـو األربعاء  الوعدة ُب

 غاية كقت صبلة إٔبُب الغالب  (الضحى  ) يبدأ االستعراض  من الصباح  كمشاكير، كُب اليـو ا١توإب يزداد توافد الفرؽ

 بعض اللحظات بعد غركب الشمس، ىذا بالنسبة للفرؽ ككل، أما عن زمن االستعراض الذم إٔبا١تغرب، كقد يتجاكز 

  كنقطة اإلطبلؽ، االنطبلؽفبل يتجاكز الدقيقتُت، كيرجع ىذا للمسافة بُت نقطة " العلفة " تستغرقو الفرقة الواحدة 

، كما أف الزمن الذم (ْتيث ا١تلعب يضيق بسب كثرة الفرؽ الفنتازية  )فكلما اتسعت ا١تسافة بُت النقطتُت اتسع الوقت 

، "الَقْلَبْة " تستغرقو الفرقة الفنتازية يرجع إٔب نوع اللعب، فا١تبلحظ أف نوع اللعب الذم اليستغرؽ كقتا مطوال ىو لعب 

، كما يعود ٠تربة الفرساف (نوعا ما  )ففيهما تستغرؽ الفرقة الفنتازية كقتا مطوال " الَغْضَبْة " ك " الْتْمرَْاْد " أما لعب 

 نقطة اإلطبلؽ ْتيث الوقت ا١تستغرؽ من االنطبلقإٔبكالتنسيق اٞتيد بينهم  تشًتؾ ىذه األنواع ُب  ا١تسافة من نقطة 

 أما عن الزمن الكلي الستعراض الفرؽ الفنتازية ُب الوعدة فهو من عشية يـو األربعاء إٔب غاية . ثانية25 إٔب ثانية 16

، يذكر قدماء ا٠تيالة أنو ُب السابق قبل العشرية السوداء كانت مدة (ثبلثة أياـ  )منتصف النهار من يـو اٞتمعة 

االستعراض تدـك أربعة أياـ، كىذا ىو التغَت اٟتاصل ُب الزمن ا١تخصص الستعراض الفرؽ الفنتازية، أما عن االحتفاالت 

الوطنية كأكؿ نوفمرب فزمنها يـو كاحد، أما األعراس فزمنها ٮتتلف أحيانا يـو أك يومُت باالقتصار على الفًتة ا١تسائية فقط 

 . كىو زمن ا١تهرجاففزمن االستعراض يدـك ١تدة أربعة أياـ (مهرجاف اٟتصاف  )، أما ا١تهرجاف (بعد العصر  )

 إف، كىذا راجع لنوع األرضية الرماؿ "العلفة "  تؤثر أرضية ا١تلعب ُب سرعة ا٠تيوؿ، كبالتإب كقت استعراض :مالحظة

. اْب..كانت عالية االرتفاع، األرض احملركثة
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 :الدراسة لعب الفنتازيا في منطقة أنواع-4

 يكوف ُب غالب األحياف خبَتا من اجملموعةُب منطقة الدراسة ٚتاعيا، ٖتت قيادة فرد  (علفة ا٠تيل  )٘تارس الفنتازيا 

بالفركسية، كذك مكانة اجتماعية ،إضافة إٔب كربه ُب السن، كىذه القيادة يرثها من كالده أك أحد أقربائو، كما يرث نوع 

ُب الوسط، كما لوف " العلفة " ، يكوف موضع قائد ( ا١تنطقة إٔباالنتماء  )اللعب الذم ٯتثل قبيلتهم أك ٣تا٢تم اٞتغراُب 

٘تييزا لو، كما أف لو السلطة الكاملة ُب " العلفة "  اليت يرتديها بقية فرساف الربانس٥تالف للوف  (الربنوس خاصة  )لباسو 

أداء اللعب أك االنسحاب ْتيث يوجو الفرساف ك٭تفزىم، كما يعترب الناطق الرٝتي باٝتها، كلو صبلحيات ٔتعاقبة الفرساف 

 على النزكؿ من على ظهر اٟتصاف  بإجباره الكلي من العلفة اإلقصاءالذين يرتكبوف أخطاء إما بالتأنيب اللفظي، أك 

كا٠تركج من ا١تيداف ماشيا على قدميو ْتيث ٓب يعد فارسا، ٍب يستدعي القائد من ينوب عنو ُب امتطاء الفرس، كىنا 

با٠تصوص يكوف من األقرباء من العائلة أك العرش، كىذه كانت ُب السابق تنفذ ْتذافَتىا، أما حاليا ففيها نوع من التغَت 

بعد تأدية ا١تشوار تصطف ُب آخر  )ْتيث يعاقب القائد الفارس ا١تخطئ حينما يعودكف ١تكاف ٕتمع الفرساف ُب آخرىم 

.  العائلة أك العرش كالقبيلة إحراج، كىذا تفاديا إلحراجو أماـ ا١تتفرجُت، كبالتإب عدـ(الفرؽ النتظار دكرىا ثانية 

 كا١تقاكمات الشعبية، كمن العثمانيُت ٦تا كرثوه (الرياضية)أنواع لعب الفنتازيا مستمدة من أصوؿ الفركسية اٟتربية كالًتفيهية 

 بالسهاـ، أك ا١تطاعنة بالرماح كلعبة اٞتريد، غَت 1عن ا١تماليك خصوصا ُب فركسيتهم الًتفيهية كلعبة رمي القبق كالربجاس

 ُب الفنتازيا، كما يتعلق هبا تارٮتيا ُب بعض أشكاؿ اللعب من (السهاموالرماح)أف البندقية تنوب عن األسلحة التقليدية 

 كىي 2حيث أهنا تدريبات للفارس مايذكره األمَت عبد القادر ُب كتاب خيوؿ الصحراء ُب مبحث عن األعياد كالفنتازيا

 :كاآلٌب

                                                           
 .من ىذه الدراسة في الفصل الثاني وألعاب الفروسية أنظر مبحث الرماية 1

 ,2E. DAUMAS, op. cit., p 116بتصرف
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 : (غيرالممارسة حاليا) 1 األلعاب القديمة4-1

جديد  ٯتشي اٟتصاف على أرجلو ا٠تلفية كمىت استقاـ يرفع رجليو من ":دوران نصف دورة "  لعبة4-1-1

من غَت رفع " الْتْمرَْاْد " ك" الَقْلَبْة " ٔب ىذا التمرين الفردم فقد تطور ليصَت ٚتاعيا ُب لعب إ بالنظر ،(٘ترينللحصاف)

. اٟتصاف لرجليو األماميتُت

 ٚتيع األحصنة أف بإمكاف يقـو الفارس ٦تتطيا جواده، ك٬تعلو يرتكز على ركبتيو، لكن ليس :2" اْلبَ رَّاَْكْة " لعبة 4-1-2

 كما يعتمد على الركاب ْتيث يضرب بندقية،ٗتضع ٢تذا التمرين، كالفارس حىت يقـو هبذه اللعبة يستعمل عصا أك 

 ىذه التقنية بتفكَت كبل٫تا، بالنظرإٔب رجليو أك إحدلاٟتصاف من اليمُت أك اليسار أك كبل٫تا حىت يربؾ اٟتصاف على 

 اللعبتُت عبارة عن تدريبات لتعويد العدك ىاتُت أك مباغتة لبلختباء تستعمل ُب الغابة أك ٖتت تل أك صخرة حريب إ٪تا

. اٟتصاف كالفارس، كيعرب عنها ُب عصرنا اٟتإب برقص ا٠تيل

:  (حسباألمَت)بعد أف ٗتضع األحصنة ٢تذه التمارين تأٌب اللعبتُت اآلتيتُت 

 أف ىذه اللعبة ٥تصصة لؤلعراس ُب اٟتزاـ، يبدكابعد أف ٬تهز اٟتصاف ينطلق الفارس ألخذ : "لعب الحزام "  4-1-3

ـْ أَةْ ا١ترْ " ذلك الوقت استنادا إٔب ا١تثل الشعيب الذم يتضح فيو عبلقة الفارس باٟتزاـ ُب قوؿ  ـْ كالَعْوْد ْببَلْ ْٞتَْا ، " ْببَلْ ْحزَْا

الزكاج كُب ىذا داللة رمزية للحزاـ ُب اجملتمع اٞتزائرم ْتيث أف اٟتزاـ تستعملو الفتاة بعد زكاجها فهو رباط داؿ على 

.  باللجاـإال بالزكاج، كال يقاد الفرس إال فالزكاج رباط، رابطة بُت الرجل كا١ترأة كىذه الرابطة ال تتأتى كبالتإب

 ُب ىذه اللعبة ا٢تدؼ ىو صخرة، أك عظم خركؼ، حيث ينطلق الفارس من بعيد ٍب ":لعب النِيْشَاْن "  4-1-4

لفظ دارج " النيشاف " ، (ذخَتة حية فلو اقتصرت على الباركد فقط ال ٯتكن معرفة إف أصاب ا٢تدؼ أك ال)النار يطلق 

                                                           
116:  ىذه األلعاب اليت ٖتدث عنها األمَت عبد القادر ُب كتاب خيوؿ الصحراء، مرجع سبق ذكره ، ص 1

 

.89:انظر الصورة رقم 2
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الزاؿ متداكؿ ُب الغرب اٞتزائرم كيعٍت مباشرة، كبالنظر إٔب ىذه اللعبة فإف الفارس ال يقـو بنصف دكرة، أك ما يشابو 

 . ٦تا يعٍت أف البندقية معبأة بذخَتة حيةذلك بل ينطلق مباشرة كبسرعة إلصابة ا٢تدؼ،

 :أنواع تشتمل الفنتازيا من حيث نوع األلعاب على أربعة :ممارسة حالياألعاب الفنتازيا ال 4-2

ْغَضْاْب " ، "الَقْلَبةْ " ، "الْتْمرَاْد " ، "اْلْمَسرَْح "  لعب  ، إضافة إٔب رقص ا٠تيل عن طريق ا١توسيقى "الَغْضَبْة أك التػْ

، كُب "، الغضبة (g=ؽ )القلبة " الفلكلورية، غَت أف ما ًب مبلحظتو ميدانيا فمعظم الفرؽ الفنتازية تقتصر على اللعبتُت 

: ، كنأٌب على تفصيل كل نوع منها فيما يلي"التمراد " بعض األحياف 

 (ببل ذخَتة حية  )غَت أف البندقية معبأة بالباركد " النيشاف " ىذا النوع مقتبس من لعب ":الْمَسَرْح " لعب  4-2-1

، (أكثر من مًت  )ُب ىذا اللعب ينطلق الفرساف من نقطة االنطبلؽ متباعدين عن بعضهم البعض ١تسافات متساكية 

ُرْك ا٠تيل " ْتيث تسَت أحصنتهم ببطء  من طبع ا١تواؿ ُب الشعر " النَػَقْاْد " ، ك (g= ؽ  )"النَػَقْاْد " ، كيتقدـ "ْيَسيػْ

، كيذكر صاحب العرس ُب حفبلت (ُب الوعدة  )ا١تلحوف يتناكؿ فيو الصبلة كالسبلـ على الرسوؿ كما يذكر الصاٟتُت 

اْب، كبعد ما ينتهي من ..، كما يتناكؿ الفرس كالرجولة كالفحولة (" موالم السلطاف  " : الذم يدعونو بػالعريس، )الزكاج 

فينطلق الفرساف بسرعة متوسطة، كعند الصيحة الثانية ينطلقوف بأقصى سرعة، كعند " العلفة " يصيح قائد " النَػَقاْد " 

الصيحة الثالثة يقف الفرساف على ركاب أحصنتهم ، كيضعوف بنادقهم على صدكرىم،  كيتهيئوف لئلطبلؽ، كعند 

. الصيحة الرابعة يقوموف بإطبلؽ الباركد دفعة كاحدة

 ُب ىذا اللعب يقـو الفرساف بالتقدـ ٨تو نقطة االنطبلؽ، كيؤدكف نصف دكرة ُب أماكن ":الْتْمَرْاْد " لعب   4-2-2

توقفهم، حيث يتجهوف ٨تونقطة اإلطبلؽ ٍب يتقدـ ا٠تيوؿ بثبات كىدكء، كيقـو القائد بتوجيو الفرساف ٖتضَتا لعملية 

اإلطبلؽ، كعند الصيحة األكٔب للقائد ينطلق الفرساف بأقصى سرعة ٤تافظُت على استواء الصف، كبعد قطع ثلثي مسافة 

ا١تشوار يصيح القائد للمرة الثانية ْتيث يقف الفرساف على خيو٢تم كيرفعوف أذرعهم إٔب مستول الكتف، ٦تسكُت 
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ببنادقهم بكلتا اليدين حيث أصابعهم على الزناد بينما ا٠تيل تعدكا بسرعتها القصول، كعند الصيحة الثالثة للقائد 

يقوموف بإطبلؽ الباركد ُب نفس اللحظة، ٍب يوقفوف أحصنتهم عند هناية ا١تشوار، كيعودكف أدراجهم باٗتاذ اٞتانب األٯتن 

 آخر ٕتمع الفرساف عند نقطة االنطبلؽ، مفسحُت اجملاؿ لفرقة أخرل تكوف قد هتيأت إٔبأك األيسر كطريق للعودة 

 . مباشرةاإلطبلؽلبلستعراض بعد 

إٔب حد ما غَت أف الفرساف يقوموف " التمراد " ، يشبو ىذا اللعب لعب (القاؼ ا١تعجمة )":  الَقْلَبْة " لعب  4-2-3

 ـ، ْتيث يكوف ركضهم با٠تيوؿ خفيفا، كحُت يصلوف إٔب 50بنصف دكرة بعدما يبتعدكف عن نقطة اإلنطبلؽ ْتوإب 

ىذه ا١تسافة من ا١تيداف يصيح هبم القائد فيقوموف بلي أعناؽ جيادىم كاالنقبلب بنصف دكرة ُب حركة سريعة، كىم 

، ٍب يقوموف بنصف دكرة مباشرة االنطبلؽيراقبوف بعضهم البعض تفاديا للسقوط كاالصطداـ، ْتيث يعودكف إٔب نقطة 

، كحُت يقطعوف ثلثي ا١تسافة يصيح هبم القائد فيقفوف (ُب ىذه تشبو لعب التمراد  )بعد كصو٢تم ٍب ينطلقوف بسرعة 

على ركائبهم كيصوبوف بنادقهم، ٍب يصيح مرة ثالثة فيطلقوف الباركد طلقة كاحدة قبل إيقاؼ أحصنتهم، كبعدىا يعودكف 

 باٗتاذ أحد جانيب ا١تلعب مسلكا للعودة فاسحُت بذلك اجملاؿ لفرقة فنتازية أخرل، يعترب ىذا اللعب االنطبلؽإٔب نقطة 

من أخطر أنواع اللعب، ألف القياـ بنصف دكرة يكوف مفاجئا قد يؤدم إٔب تعثر ا٠تيوؿ كاصطدامها كسقوط الفرساف 

ٖتت أقدامها، الذين ٯتارسوف ىذا اللعب العلفات اليت ٢تا خربة طويلة ُب الفنتازيا، ك٦تا يركل فيما ٮتص ىذا النوع من 

اللعب شفهيا من قبل الفرؽ ا١تؤدية ٢تذا النوع أهنا مأخوذة من الكر كالفر الذم كاف يطبقو األمَت عبد القادر ُب ٤تاربتو 

لبلستعمار، ك٢تذا ينسبوهنا لؤلمَت عبد القادر، كما أف لعب النصف دكرة كما أشرنا سابقا موثق ُب كتاب خيوؿ 

الصحراء إال أنو يتخذ كتمرين لتدريب الفارس منفردا، ك٦تا يبلحظ حاليا أنو تطور ليصبح ٚتاعيا، كال ترفع ا٠تيوؿ أرجلها 

. األمامية لكثرة ا٠تيوؿ على العكس من التدريب

ْغَضْاْب " لعب  4-2-4 ينطلق الفرساف من ، يعًت ىذا النوع من اللعب من أطو٢تا كما يستغرؽ كقتا": الَغْضَبْة أو الت ْ

ُرك ا٠تيل "  هبدكء االنطبلؽنقطة   إٔب نقطة اإلطبلؽ ٍب يدكركف بنادقهم كيقفوف لًتتيب أنفسهم، ٍب اإٔب أف يصلو" ْيَسيػْ
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، يقفوف "النقاد "  لبلنطبلؽ مرة أخرل ، مع تأديتهم ليتهيؤكا مرة أخرل، ٍب يقفوف قليبل االنطبلؽينطلقوف إٔب نقطة 

قليبل بعد توجيو القائد كينطلقوف بسرعة متوسطة ٍب يصيح هبم القائد ليقف الفرساف على ركائبهم بعد قطع ثلثي ا١تسافة 

من ا١تلعب، كيصيح للمرة الثالثة إلطبلؽ الباركد طلقة كاحدة ،ما ٯتيز ىذا اللعب عن األنواع األخرل، أف ا٠تيوؿ تصل 

 كُب الثانية ٖتديدا يتم إطبلؽ الباركد، كفيها ٯتكن ٖتية اٞتمهور عند ا١تنصة مرتُت، مرة دكف اإلطبلؽمرتُت إٔب نقطة 

. اإلطبلؽ، أما األنواع األخرل فتحيي اٞتمهور بعد اإلطبلؽطبلؽ، كمرة بعد إ

٦تايركل شفهيا عن ٦تارسي ىذا النوع أسطورة متعلقة بأحد قادة ثورة أكالد سيد الشيخ كىناؾ من يركز على ثورة الشيخ 

 ماىي : لواْتيث أف االستعمار الفرنسي ألقى القبض على أحد قادة الثورة، كحكموا عليو باإلعداـ، كقالو" بوعمامة،  

 ا٠تيوؿ كالبنادؽ، كبدأ القائد مع ٚتاعة من األعب الفنتازيا مع بعضهم، فأحضرك: أمنيتك قبل أف نعدمك، فقاؿ القائد

، ْتيث الفرساف يناقشوف " قَػرَاَُىْم َلَمْافْ "  النار ا مسافة ا١تلعب كصوال إٔب نقطة اإلطبلؽ كٓب يطلقوافأخذكالفرساف، 

 قليبل كأعطى ٢تم كلمة السر، أك كانت عبارة ا حيث توقفواإلطبلؽ إٔب نقطة اا٠تطة ُب إنقاذ القائد بفراره، كبعد أف رجعو

، كبعدما انطلقوا أطلقوا النار على ا١تستعمرين مات منهم كمن الفرساف كىكذا ًب فرار قائد الثورة كخبلصو "نْػَقْاْد " عن 

. 1"من اإلعداـ 

 ا١تتفق عليها بُت الكلمات)، كاإليعاز "النقاد " ُب أنواع اللعب السابقة الذكر كلها يؤدل فيها طبع ا١تواؿ : مالحظة

 ٗتتلف ُب اإليعازإٔب أخرل، كما أف صيحات القائد نوع من " علفة " ٗتتلف من  (..الفرساف كتهيئة ا٠تيل كالبنادؽ 

 " ،"اٟتفيظ اهلل : " االنطبلؽمن نقطة :  أربعة، كما أهنا تتم بلهجة الفرساف احمللية، مثاؿ أكعددىا ففي أغلبها ثبلثة 

 ،" ا٠تيل اآ َعْاْكْض، َعْاْكُضوْ " ، يوجو القائد الفرساف ألجل التحكم با٠تيل إما بتقريبها أك إبعادىا قائبل "كحدة كحدة 

حيث يقفوف على ركائبهم كبنادقهم ُب أيديهم انتظارا ألمر القائد " ا١تكاحل " بعد أف تعدك ا٠تيل يقوؿ القائد 

                                                           
 رواية عن عدة فرسان يمارسون ىذا النوع من اللعب كما أنهم ينتمون إلى أوالد سيد الشيخ داخل منطقة الدراسة وخارجها، ويختلفون في نسبها إلى قائد من ثورة أوالد 1

 النوع من اللعب يعد تقليدا متوارثا أبا عن جد وخصوصا من ينتسبون إلى ىذا العرش ال يلعبون األنواع األخرى السيما خارج بوعمامة، فهذاسيد الشيخ أو ثورة الشيخ 
 .أجدادىممنطقة الدراسة حيث ىذا النوع يمثل مقاومة 
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اْب، كىذه الكلمات تكوف حسب كل "...ْعِطْيْو  " ،"أك " pآب" باإلطبلؽ، ٍب يقوؿ القائد كلمة تدؿ على اإلطبلؽ 

٢تا "علفة " ٦تا يعطي داللة حربية متمثلة ُب كلمة السر، ْتيث أف كل "العلفات" ليس موحدا بُت ٥تتلف كاإليعاز"علفة "

. مهمة ُب أدائها اٟتريب سابقا

ُب ىذه األنواع قد تكوف ا٠تيوؿ متباعدة عن بعضها البعض، أك مضمومة لبعضها البعض ُب صف كاحد ْتيث ركائب 

كىذا يعكس االنسجاـ كالتبلـؤ بُت " الركاب عند الركاب " الفرساف من اٞتانبُت متبلمسة فيما بينها كما يقولوف 

 . كمنذ مدة طويلة جداللفنتازيا،الفرساف، ك٦تا يدؿ على أف ىؤالء الفرساف دائمي ا١تمارسة 
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 (" ملعب ا٠تيل " ُب ا١تيداف  (علفة ا٠تيل  )٥تطط توضيحي ٯتثل أنواع لعب الفنتازيا  ):05شكل رقم 

 اإلطالقنقطة االنطالق المشوار نقطة *تجمع الفرسان   *   نوع اللعب 

" : المسرح " 

 

     ........................................................................................................................            " :التمراد " 

  

......................................................................................................................................... 

 م50........................................................

 " :القلبة " 

...................................................................... 

 

             ...........................................................................................................":التغضاب " 

 

................................................................................................................                        

 

 ".التمراد" ك "القلبة " ٘تثل دكراف الفرساف بسرعة ُب لعب :األسهم المعقوفة*

 .٘تثل انطبلؽ الفرساف: النقاط المستمرة*

" ك" الغضبة" ، أما لعب "القلبة" ٘تثل دكراف الفرساف هبدكء عندنقطقة االنطبلؽ بالنسبة للعب : األسهم الصغيرة*

 .فهو عند النقطتاف، االنطبلؽ كاإلطبلؽ" التمراد

 .انطبلؽ الفرساف إلطبلؽ الباركد: األسهم الكبيرة* 
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:  ٯتيز لباس الفنتازيا أنو تقليدم يشتمل على ما:الفنتازيا وسالح فرسان لباس-5

نسبة إٔب الزاكية، " َشَدْة زَْاْكيَْة  " :تسمىعبارة عن عمامة بيضاء ملفوفة ٓتيوط غالب لوهنا أسود كبٍت، ": الْكاَلْْح " 

. عبارة عن قبعة أكؿ مايوضع على الرأس ( األعجمية القاؼ)" الَقَنْاْر " توضع ىذه العمامة فوؽ 

، كىي عبارة عن قميص من دكف أذرع كال أكماـ، ٗتاط بقماش خشن منت، كتغلق "اٞتِْيِلَيْة " كما تسمى ": الْصْدرِيَْة " 

.  هبا جيباف كاسعاف على اٞتنبُت، كداخلياف ضيقاف ٟتمل ساعة أك نقوداثنافبأزرار ثبلث أك 

 عبارة عن قميص كاسع لونو أصفر المع، لو أكماـ تتجاكز ا١ترفق قليبل دكف أف تصل إٔب الرسغ يرتدل ":الطَْيُسْوْر " 

غالب األحياف صيفا، كما يشًتؾ ُب لبسو من غَت الفرساف اٟتجاج كاألئمة، كما يلحظ ارتداؤه عامة ُب العيدين 

. كا١تناسبات األخرل

 عبارة عن رداء مصنوع من الصوؼ أك ا١تلف أك الوبر، يشتمل على عدة ألواف كالبٍت كاألسود كاألبيض ":البَ ْرنُ ْوْس " 

. عن الفرساف اآلخرين، كما فيو نوعاف صيفي كشتوم" العلفة " كاألخضر، كلوف الربنوس ٯتيز قائد 

، كىو سركاؿ عريض يصل إٔب منتصف الساؽ، يشد ْتزاـ "سركاؿ اللوبيا "  كما يطلق عليو ٤تليا ":السروال العربي " 

 ".الْسْبَتْو " من جلد 

 عبارة عن جوارب جلدية تصل أب الركبتُت مع اٟتذاء التقليدم، تصنع من اٞتلد، كىي خفيفة مزخرفة بزخارؼ :الخف

". بُػْوَمْنْتْل " نباتية أك ىندسية، كقدٯتا كاف ا٠تف الذم يرتديو غَت الفارس يسمى 

، يعلقها الفارس على صدره بإتاه مائل، ْتيث تكوف ُب "القرطاس "  عبارة عن حزاـ توضع بو ا٠تراطيش ":الَمْحْزَمْة " 

رَْة " اليت هبا ٥ترجاف للطلقة، كما توجد " الْزَك٬ْتَْة " متناكؿ يده اليت يعبأ هبا البندقية  ٥تصصة للخراطيش أك الباركد " اْٞتِبيػْ
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ذات ا١تخرج " الطوّتية " سبلح حديث، كاٞتبَتة مبلزمة لبندقية " الزك٬تة" كانت ُب السابق ٥تصصة ٢تذا الغرض باعتبار 

. الواحد للطلقة

كىي اليت توضع فوؽ الصدرية كىذا التغَت " الُكْوْسِتْيْم "  لباس الفنتازيا ُب غالبو تقليدم باستثناء البدلة :مالحظة

. ا١تلحوظ ُب اللباس باعتبار البدلة الغربية دخيلة على اللباس التقليدم لفرساف الفنتازيا

يعترب السبلح ُب ٦تارسة الفنتازيا أبرز عنصر فقد كاف ُب السابق عبارة عن رماح، كأقواس، كنباؿ، كسهاـ، كمع الذم مشل 

األسلحة كاف البد من استبدالو بالبندقية اليت من خبلؿ استعما٢تا تنوب عن استخداـ األسلحة التقليدية دفعة كاحد، 

فطو٢تا ٯتثل الرمح، كالضغط على الزناد ٯتثل شد القوس، كالرصاص ٯتثل السهاـ، إال أف ٢تا دكيا جراء استعماؿ الباركد 

 . فيها، كللتعرؼ عليها أكثر أكردنا مبحثا خاصا بالسبلح ا١تستعمل لدم الفرؽ الفنتازية

ْكْحَلْة "  يقتصر سبلح الفنتازيا على البندقية :الفنتازياسالح 
ُ
: ، كىي على نوعاف"ا١ت

، كمر "عربية الصنع " ، رصاص أك باركد، كىي ٤تلية الصنع (ماسورة كاحدة )للطلقةكىي ذات ٥ترج كاحد ": الطُْبِجَيْة " 

زىا أهنا ممعنا أنو ُب السابق كاف مصنع األسلحة الذم أسسو األمَت عبد القادر ُب تاقدمت ١تا اٗتذىا عاصمة لو، كما مي

حبيبات  )" الَرْش " تعبأ من غَت خراطيش  ْتيث يفرغ ُب الباركد بعد أف كضع فيها بعض الورؽ، ٍب يدؾ الباركد كيليو 

. إف كاف الغرض الصيد، كىذا النوع موركث أبا عن جد (من الرصاص 

، كقد تكوف ذات ٥ترج كاحد غَت أف ما ٯتيزىا عن (ماسورتُت  ) كىي عبارة عن بندقية ذات ٥ترجُت للطلقة":الْزَوْيَجْة " 

، ْتيث يستطيع التعبئة عدة مرات بعد االستعماؿ مباشرة كال يستغرؽ "الُقْرطَْاْس " أهنا تعبأ با٠ترطوش " الطبجية " 

، كاستعماؿ ىذا النوع ىو الغالب ُب منطقة الدراسة، كالسبب يعود "الطبجية " الفارس أك الصياد كقتا كما أهنا أغلى من 

 السرعة ُب تعبئتها، التوجد عراقيل من حيث كثائقها ألهنا ٖتتوم إٔبحسب ما صرح بو بعض فرساف الفنتازيا كا١تخربين 

فما الدليل على  (األب  ) ابناالبنمتوارثة عن اٞتد كٛتلها " الطبجية " على أرقاـ مثل لوحة ترقيم السيارة، ُب حُت أف 
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 البد من الفريضة ٦تا يستدعي حجزىا مع صاحبها من قبل مصاّب األمن، ْتيث البد من الوكالة ُب باٝتوأهنا مسجلة 

فالرقابة شديدة على ٦تارسي  (هتريب ا٠ترطوش  )حيازة السبلح كما أف منطقة الدراسة ينتشر هبا من يتاجركف بالسبلح 

تتسبب ُب عدة حوادث من حيث طلقاهتا العشوائية كإصاباهتا بليغة قد تقطع األصابع " الطبجية " الفنتازيا، كما أف 

. جراءىا

لونو أسود رطب ا١تلمس، ٭تصل عليو فرساف الفنتازيا " الباركد العريب " يستعمل ُب الفنتازيا الباركد احمللي ": البارود " 

عبارة عن ٚتعيات للفركسية معتمدة مسجلة لدل الرابطة الوالئية للفركسية " علفات ا٠تيل " عن طريق اٞتمعية ْتيث 

. التقليدية

 سبلح الفنتازيا قد يشتمل على النوعُت معا ُب علفة كاحدة، كىناؾ من يفضل إحدا٫تا على األخرل، سواء :مبلحظة

تفضل ُب ا١تهرجاف باعتبارىا تقليدية إضافة إٔب التنافس ُب ا١تهرجاف من " الطبجية " من حيث سرعة التعبئة أك غَتىا، 

 مليوف سنتيم أما 40حوإب " الطبجية " يًتاكح سعر . حيث التنقيط يشملها لبلعتبار العاـ حيث الفنتازيا إرث األجداد

 استعما٢تا على الصيد فقط دكف الفنتازيا باعتبار استعما٢تا اقتصر مليوف سنتيم، السيما إف 120يفوؽ " الزك٬تة " سعر 

الدائم ُب الفنتازيا حيث كمية الباركد تكوف أكثر ٦تا ىي عليو ُب الصيد كبالتإب فمخرج الطلقة يصدأ من كثرة طلقات 

، ٯتكن إدراج (رصاصة كاحدة  )" َعُْتْ اَٞتْربُػْوْع " ، (رصاص حبيبات 9)" ْربَْاِعْي " أك " َرْش " الباركد من دكف رصاص 

.  كمتغَت ُب الفنتازيا من حيث أهنا سبلح حديث" الْزَك٬ْتَْة " استعماؿ 

، يقاؿ على لساف بعض الفرساف السيما الذين ٯتارسوف الفنتازيا كالصيد ْتيث الزك٬تة هبا "الزك٬تة َىَدْة، كالطُْبِجَيْة ٫ِتَْة " 

 موركثة من اٞتد كتذكار كاستعما٢تا ُب الفنتازيا ايصطاد أكثر، كتنقذه من ا١تعتدين كاللصوص، كالطبجية ٫تة من حيث أنو

. لو داللة رمزية على اإلقتداء با١تثل األعلى إضافة إٔب أف صوت طلقاهتا للباركد أقول من الزك٬تة

 الفنتازيا في االحتفاالت-6
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تعترب األعراس إحدل االحتفاالت اليت تظهر فيها ٦تارسة الفنتازيا، لكن ليست كل : الفنتازيا في األعراس 6-1

األعراس بل بعضها ا١تقتصرة على ا١تكانة االجتماعية لصاحب العرس ْتيث يكوف من األغنياء، كىي ٘تارس بأنواع اللعب 

السابقة الذكر ُب ملعب يتخذ غالب األحياف خارج ا١تدينة، أما فيما يتعلق باٗتاذ بعض الفرساف أماـ موكب العرس ففي 

منطقة الدراسة فهي قليلة نظرا لتعود ا٠تيل على أرضية ا١تلعب باإلضافة إٔب تفادم اٟتوادث الناٚتة عن سَت األحصنة ُب 

 )نسبة لبعض الفرساف مصدر للرزؽ كٓتاصة ُب ا١تدف الكربل ؿالطرؽ ا١تعبدة كاالنزالؽ ك الصداـ كغَتىا، فاألعراس با

السعر حسب االتفاؽ بُت ) دج 4000حيث يقوؿ أحد ا١تخربين على أف تكلفة اٟتصاف الواحد ب  (اٟتضرية 

تتكوف من ستة أحصنة فما فوؽ،كما أنو على صاحب العرس أف ٭تضر الباركد " العلفة "، ك (صاحب العرس كالفرساف 

من مصاّب األمن حيث ٯتكن للفارس ٛتل السبلح كالسَت باٟتصاف ُب ا١تدينة، كىذا اإلجراء القانوين  (الرخصة )كا١توافقة 

 )يكوف للفرؽ الفنتازية ا١تخوؿ ٢تا قانونيا ٔتمارسة نشاطها من حيث أهنا ٚتعية معتمدة للفركسية، أما عن ا١تدف الصغرل 

فعلى صاحب العرس ضماف الرخصة كٖتصيل الباركد فقط كاليتقاضوف منو أجرا، كإف كاف صاحب  (الشبو حضرية 

فقط، كالسيما إف كاف من  (ٛتل السبلح كالسَت باٟتصاف  )العرس ٦تارسا للفنتازيا فماعليو إال أف ٭تصل على الرخصة 

. نفس العرش أك القبيلة

إف العبلقة ما بُت صاحب العرس ك٦تارسي الفنتازيا تشتمل على نوعي التضامن، ْتيث إف ٓب تكن عبلقة مابُت صاحب 

اْب فإف التضامن يكوف عضويا ْتيث يتقاضى الفرساف أجرا على ..الصداقة أك القرابة : العرس كفرقة الفنتازيا مثل

مع فرساف الفنتازيا،  (العائلة، العرش، القبيلة  )استعراضهم ُب العرس، أما إف كاف لصاحب العرس عبلقة كالقرابة 

كبالتحديد إف كاف ٦تارسا للفنتازيا فالتضامن يكوف آليا اليتقاضوف أجرا كحىت الباركد من عندىم، كما على صاحب 

 ٖتصيل الرخصة  كيبلحظ ىذا ُب ا١تناطق الشبو حضرية ْتيث أف العبلقات ُب أغلبها عبلقات تشتمل على إالالعرس 

، كأقلها كاحدة، يكوف العدد أكثر حسب "علفات " القرابة، كعدد الفرؽ الفنتازية ا١تشاركة ُب العرس ال تتعدل األربع 

. (غٍت  )شبكة العبلقات االجتماعية لصاحب العرس كمكانتو االجتماعية 
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ضها ُب األعراس إ٪تا ىي منعكس للمكانة االجتماعية كمكملة االقيمة اليت ٭تضى هبا فرساف الفنتازيا ُب اجملتمع، كباستعر

 كما أهنا تعكس االنتماء لصاحب العرس بتعداد الفرؽ ككذا تعبَت الشعورم على ا٢تيمنة الذكورية االحتفاؿ،٢تا ُب ىذا 

ا١تتمثلة ُب الفحولة كالرجولة، كما أهنا تتخذ فأال كبركة ٖتل على العائلة باعتبار أف ىذه الفرقة أك الفرؽ الفنتازية تشارؾ 

. ُب الوعدات  كطلقات الباركد كقاية للعريس من السحر كالعُت حسب ا١تعتقدات الشعبية ُب منطقة الدراسة

 على غرار األعراس تعترب االحتفاالت الوطنية ا١تتمثلة ُب ذكرل اندالع ثورة أكؿ :الفنتازيا في االحتفاالت الوطنية 6-2

نوفمرب، كذكرل االستقبلؿ من ا١تظاىر الرٝتية اليت تتجلى فيها ٦تارسة الفنتازيا على ا١تستول الوطٍت، كماًب رصده ميدانيا 

ُب منطقة الدراسة ٘تثل ُب ذكرل أكؿ نوفمرب، أما ٓتصوص ذكرل االستقبلؿ فقد كافقت شهر رمضاف، كعلى كل ُب 

ليس مقتصرا على  )يكوف االحتفاؿ بذكرل أكؿ نوفمرب باستعراض الفرؽ الفنتازية دكرانيا  (تيارت  )منطقة الدراسة 

 كاف االحتفاؿ بفرؽ الفنتازيا 2015سنة ىذه اؿْتيث ُب كل سنة ٭تتفل بالذكرل ُب دكائر الوالية ففي  (منطقة ٤تددة 

 كقد داـ طيلة اليـو باالستعراض من الصباح حوإب الساعة الثامنة كالنصف،" علفة  " 12بدائرة عُت الذىب، ٔتشاركة 

، ملعب ا٠تيل ًب رشو من قبل اراتمأقيم االستعراض خارج ا١تدينة قرب ٘تثاؿ الفنتازيا ا١توضوع ُب االلتفاؼ الدكراين للس

 خاصة با٢تيئات الرٝتية إحدا٫تا ْتباؿ ليصطف حو٢تا اٞتمهور كما أقيمت منصتاف للمتفرجُت كإحاطتومصاّب البلدية 

، كاألخرل خاصة باجملاىدين كأعياف ا١تنطقة، اشتمل االستعراض (رئيس البلدية كرئيس الدائرة ، ككإب الوالية  )ا١تتمثلة ُب 

، كالفرؽ ا١تشاركة فرؽ معتمدة لدل الرابطة الوالئية "القلبة " ك " الغضبة " على أنواع اللعب ا١تتمثل ُب لعب 

 شياه للغداء، تواصل االستعراض إٔب غاية ا١تساء حيث ًب توزيع جوائز على كل الفرؽ للفركسية،كما أقيمت الوالئم بذبح

 .الفنتازية، ٘تثلت ىذه اٞتوائز ُب شهادات تقديرية ك كؤكس كإطارات هبا صور للحصاف

 االحتفاؿ باالقتصار على الفركسية التقليدية دكف ُب ىذامن خبلؿ سرب أراء اٞتمهور ا١تتابع الستعراض الفرؽ الفنتازية 

اْب، حيث كانت أراء تفضل الفنتازيا كالسبب كوهنا ٘تثل حقبة ا١تقاكمة الشعبية ..منافسات رياضية كرة القدـ أك اليد 

 .حىت ترسخ لدل اٞتيل اٞتديد ْتيث اندالع الثورة ا١تسلحة امتداد للمقاكمة الشعبية
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دكف حضور ا٢تيئات الرٝتية، أما " علفات "  ًب االحتفاؿ بذكرل نوفمرب ٔتشاركة أربع 2016أما ٓتصوص سنة 

االحتفاؿ رٝتيا فقد أقيم ٔتنطقة عُت كرمس ْتضور كإب الوالية كالوفد ا١ترافق لو ، االحتفاؿ بذكرل نوفمرب دكراين حيث 

 . كل سنة يقاـ ُب دائرة من دكائر الوالية

تعرؼ كالية تيارت بتنظيمها للصالوف الوطٍت للحصاف سنويا العتبار ا١تنطقة معركفة من : الفنتازيا في المهرجان 6-3

 ا١تؤسس "شاكشاكة " القدمي بًتبية ا٠تيل ا١ترتبة األكٔب كطنيا من حيث تعداد ا٠تيوؿ ، إضافة إٔب تواجد مركز تربية ا٠تيوؿ 

، كيشتمل ىذا ا١تهرجاف على سباؽ كاإلبل كالديواف الوطٍت لًتبية ا٠تيوؿ ـ،1877 من قبل االستعمار الفرنسي منذسنة

 ،، ك ٚتاؿ ا٠تيوؿ كبيعها با١تزاد ٔتركز تربية ا٠تيوؿ(األمَت عبد القادر  )القفز على اٟتواجز الذم يقاـ ٔتركز الفركسية 

كغرفة الصناعة اٟترفية كالتقليدية اليت تعرض هبا ٥تتلف ا١تنتجات التقليدية ا٠تاصة بالوالية ككاليات أخرل، أقيم ىذا 

، ُب اليـو األكؿ من االفتتاح تنطلق الفرؽ الفنتازية 2016 أكتوبر 1 سبتمرب إٔب غاية 28ا١تهرجاف ١تدة أربعة أياـ من 

، يتم فيها (األمَت عبد القادر ) كصوال إٔب مركز الفركسية  ( الوالية/  تدؿ على البلديةٖتمل الفرقة )ا١تشاركة من كل كالية 

، أما عن مكاف (الشرطة  )إخبلء الطريق من السيارات كتنظيم اٞتمهور باصطفافو على األرصفة من قبل مصاّب األمن 

فهو خارج ا١تدينة بالقرب من مركز تربية ا٠تيوؿ، يكوف مؤطرا من قبل مصاّب الوالية، كا١تلعب  (الفنتازيا  )االستعراض 

٤تاط بعارضات حديدية يصطف حو٢تا اٞتمهور من اٞتانبُت، نقطة االطبلؽ ٤تاطة بعارضات من لوح حىت ال يتجاكز 

ىا الفرساف إتاه ا١تتفرجُت، أما ا١تنصة ا١تخصصة للمتفرجُت فهي عبارة عن منصتاف على شكل خياـ راقية إحداىا 

، كمنصة أخرل تبعد عنها قليبل ٥تصصة للنساء، (..الوزير، الوإب، أعياف ا١تنطقة  )٥تصصة للهيئات الرٝتية ا١تتمثلة ُب 

بيع ملزمات اٟتصاف، بعض ا١تقاىي، األكل ا٠تفيف، التصوير الفوتوغراُب السريع حيث  )كا١تلعب ّتواره بعض التجار 

 )، حلق ا١تبارزة بالعصي (القصبة  ) دج، بعض اٟتلق الفلكلورية 400الصورة على اٟتصاف مع اللباس تقدر ب 

 ا١تشاركة من " العلفات "، الصحفيُت لنقل التظاىرة، كخياـ الفرساف، أما عدد الفرؽ الفنتازية (" ا١تطرؽ " التحطيب 

سطيف،  ) علفة، كبعض الفرؽ الفنتازية من الشرؽ اٞتزائرم 34ْتيث من خارج الوالية " علفة  " ٥64تتلف الواليات 
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، كىذه الفرؽ من الشرؽ مبتعدة عن ملعب ا٠تيل خاصة ٣تمع ا٠تيل كالسبب أهنم ٯتارسوهنا بإناث ا٠تيل، (..باتنة، تبسة 

 (الشرؽ  )كما أنو ليس عريض ْتيث تعداد فرساف الفرقة " العلفة " باإلضافة إٔب أف ا١تشوار هبا يكوف أطوؿ من مشوار 

ال يتجاكز ثبلث فرساف، كاٞتمهور ا١تشاىد ٤تاط بكبل ا١تلعبُت للفرؽ الفنتازية، كما يبلحظ أف اٞتمهور أغلبو يشاىد 

كعدة سيدم خالد، " ، كىذا اٞتمهور من حيث تعداده يتساكل كٚتهور بعض الوعدات ُب الوالية "العلفة " استعراض 

فجمهور ا١تهرجاف ٯتثل نصف ٚتهورىا، " سيد الناصر، كاألبيض سيد الشيخ " ، أما بالنسبة لوعدة "كعدة مغيلة 

ترسيم  كؿكالسبب لبعد ملعب ا٠تيل، (النقل اٟتضرم التابع للدكلة  )كاٞتمهور ُب ىذا ا١تهرجاف خصص لو نقل ٣تاين 

 دج أك يفوؽ، أما فيما ٮتص الفرساف فلهم نقل 600فالثمن من  (سيارات األجرة  )ا١تهرجاف، كالثاين النقل الفردم 

" ، "القلبة " ، "الغضبة " خاص هبم، كا١تبيت ُب ا٠تياـ، كالعشاء كالغداء ُب اٞتامعة، كفيما ٮتص أنواع اللعب فهي ثبلثة 

، كالتنافس مابُت الفرؽ الفنتازية يكوف على أشده ألف هبذا ا١تهرجاف توجد ٞتنة التحكيم إلعبلف النتائج كتقسيم "ا١تسرح 

 كُب بنيتها تنتمي إٔب عرش أك ،(اٞتهوية  )نسبة إٔب كاليتها" العلفة" اٞتوائز ُب يـو االختتاـ، إذف ُب ا١تهرجاف تسمى 

قبيلة، لتأخذ الشكل الوطٍت الذم يشمل كل اٞتهات من الوطن، كمن اٞتمهور ُب ىذا الشأف انطبلقا من نوع اللعب 

البيض، غرداية، :  ٯتثل اٞتنوب مثل" الغضبة " ٯتثل التل، كلعب " القلبة "لعب :  ْتيثإقليمهاإٔب " العلفة " ينسب 

. أدرار، كرقلة

استعراض الفرؽ الفنتازية ُب ا١تهرجاف يتيح التعارؼ مابُت فرساف الواليات ُب جانبو االجتماعي، كما يتيح فرصا لبعض 

مقتٍت ا٠تيوؿ أك ٕتار ا٠تيل من حيث الشراء كالبيع كىذا اٞتانب االقتصادم للتظاىرة، التعريف بالثقافة احمللية للمنطقة 

من عادات كتقاليد كتشجيع السياحة ُب اٞتانب الثقاُب، أما ُب اٞتانب النفسي فيعترب ترك٭تا ككسرا لركتُت العمل ١تختلف 

الشرائح االجتماعية ٔتا فيها النساء، كالشرائح كلها باعتبار أف ىناؾ بعض الفئات ال تشاىد استعراض الفنتازيا ُب الوعدة 

كالتخلف ُب اجملتمع، ْتيث ًب رصد فئات اٞتمهور ْتيث تبُت لنا بعض ا١تتابعُت من التيار  (البدع  )لكوهنا من ا٠ترافات 

.  ذكرل نوفمرب طبعا لعدـ تواجد القباب كاألضرحة ُب التظاىرتُتاحتفاؿالسلفي كما ًب مبلحظ بعضهم ُب 
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 ملعب ا٠تيل ُب ا١تهرجاف كما ٭تيط بو ُب ا١تهرجاف مثلو مثل الوعدة غَت أنو ٮتتلف عنها من حيث ا١تنصات :مالحظة

، كاألضرحة كالقباب، كالطقوس اليت ٯتارسها ٦تارسي الفنتازيا، ككانت أياـ ا١تهرجاف الذبائح، السوؽ، (العدد)كاٞتمهور 

يـو األربعاء إٔب غاية يـو السبت، حىت يستقطب أكثر عدد من اٞتمهور، كمن ىنا نستخلص أف ىذا ا١تهرجاف 

. ٦تارسة ُب الوعدة باعتبار أف الوعدة أقدـ منها تارٮتياؿكاالحتفاؿ أهنما امتداد ؿ

 :الوعدة في الفنتازيا-7

نتطرؽ ُب ىذا ا١تبحث إٔب ٦تارسة الفنتازيا تبعا للموسم الذم تقاـ فيو الوعدة، كما نتطرؽ إٔب كصف ماًب مبلحظتو 

 ا١تتمثلة ُب كعدة منطقة تيارت كنتناكؿ الوعدات خارج منطقة الدراسة، كبعدىا الوعدة اليت تقاـ ُب الوعدة، ػميدانيا ُب 

(. سيدم خالد ) ككعدة  ( مغيلة رجاؿ)

 :التالية مبلحظاتنا ا١تيدانية على ٦تارسة الفنتازيا ُب الوعدات تاقتصر:  الوعدات خارج منطقة الدراسة7-1

 تقاـ ىذه الوعدة سنويا من موسم ا٠تريف شهر أكتوبر ُب بلدية عسلة : "سيدي أحمد المجدوب" وعدة 7-1-1

. 2015 أكتوبر 15التابعة إٔب كالية النعامة، كمبلحظاتنا ٘تت ُب 

 ينتمي إٔب السلسلة النسبية للبوبكرية ْتيث ينتسب إٔب أيب بكر : " أحمد المجدوبسيدي " نسب الولي الصالح

ا١تدعو معمر  )أٛتد بن سليماف بن أيب ٝتاحة بن أيب ليلى بن بلحيا بن عيسى بن معمر :" الصديق رضي اهلل عنو  كىو

 ٛتيد فبن زيد ب( عسكر ) بن عساكر ( اٟتفيظ ا١تدعو حرمة اهلل ) بن سليماف بن سعيد بن عقيل بن حفص  (بلعالية 

بن  (بن ماضي  )ابن يزيد بن الطفيل  (زيداف  )بن عيسى بن زيد  (الشبلي  )بن عيسى بن التادٕب بن ٤تمد (أٛتد  )

 .1."ابن ٤تمد بن عبد الرٛتاف بن أيب بكر الصديق  رضي اهلل عنو (عبد اهلل  )بن صفواف  (زغواف  )الزغاكم 

                                                           
 95: ص مرجع سبق ذكره، :مال عبد العزيز راس 1
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، كما يبلحظ أف شوارع عسلة هبا نوع من ( بو معظم قاصديها ما يصرححسب  ) تعرؼ ىذه الوعدة بتنظيمها اٞتيد 

الفصل بُت النساء كالرجاؿ حيث أف ىناؾ مسالك ٥تصصة للنساء كال ٯتر الرجاؿ عربىا ْتيث تشاىد بعض ا١تنظمُت 

٭تملوف عصيا ككاضعُت عارضات ١تنع الرجاؿ من ا١تركر عرب تلك ا١تسالك، كا١تسالك ىذه ٘تر معها النساء فقط إٔب 

ْتيث ٯتكن ٢تم مشاىدة عركض الفنتازيا، حيث أف ملعب ا٠تيل ٖتت ىذه التلة، ك ال ٯتكن " كاؼ " إحدل التبلؿ 

. ألم كاف من الرجاؿ الصعود إٔب تلك التلة ما عدا ا١تنظمُت اٟتاملُت للعصي من أبناء ا١تنطقة، كما أهنا ٤تاطة بسياج

 ُب ىذه ا١تنطقة ثابت ال يتغَت مكانو ْتيث منصة ا١تتفرجُت عبارة عن بناء، ك٤تاط ببعض العارضات :ملعب الخيل

اٟتديدية عند نقطة اإلطبلؽ، كما أف ىذا ا١تلعب يتميز بأرضية رملية، كىو مائل، ٭تيط بو سوؽ تعرض بو ٥تتلف 

اليت تعد الغداء ( خياـ البدك الرحل ) ، ككراء السوؽ تقع ا٠تياـ التقليدية ( شعيب حيث تبلحظ ا٠تياـ سوؽ)ا١تنتوجات 

كالعشاء للزكار أما ٓتصوص الزاكية فهي داخل مدينة عسلة حيث تقاـ هبا طقوس اٟتضرة كا١تدائح الدينية، كما يقاـ 

. معرض تقليدم للتعريف بتقاليد كالية النعامة

 كسعيدة ،بلعباسسيدم اٟتلقات الفولكلورية تقاـ ّتانب ملعب ا٠تيل تأٌب من ٥تتلف ا١تناطق اجملاكرة كتلمساف، ك

". القصبة " ، كمنها ما ينشط إٔب غاية منتصف الليل ..كالبيض

كيعطي اإلذف لفرؽ الفنتازيا احمللية باالستعراض، كىذه " ا١تقدـ"  ملعب ا٠تيل من قبل افتتاح يتم :1استعراض الفنتازيا

الفرؽ مكونة من أعراش اليت تنتمي إٔب الوٕب الصاّب أٛتد اجملدكب، ْتيث يتم االستعراض بعلفة مكونة من قادة عدة 

، كيتم ىذا بعد أف ذىبت تلك "الفاؿ " علفات أخرل، ْتيث استعراض ُب شكل اٖتاد ىذه العلفات كيسمى ىذا ب 

 بذكر الوٕب الصاّب كمناقبو "النَػَقْاِدمْ "إنشادمع " العيطة  " ما يسمىكقد أدت ، " القبة " أك " ا١تقاـ  " إٔبالعلفات 

 .الفنتازمؿ بتأدية ٦تارستها  (العلفات) اْب، كبعد ىذا يفسح اجملاؿ لكل ..

                                                           
.تعذر علينا التقاط الصور، فقد كانت أكٔب خرجاتنا االستطبلعية 1
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تنتمي  .. "علفة أكالد بلماحي" ،  "علفة أكالد بلحسُت" ، ( مقراف أكالد)"علفة ا١تقارنة " : من العلفات احمللية لعسلة

ٓب ٧تد أم فرقة فنتازية ٘تثل ك األخرل ا١تشاركة فهي من عدة مناطق ٣تاكرة،  " العلفات "، أما عن"اجملادبة "إٔب عرش 

، كالسبب ( كانوا سابقا يأتوف غَت أف ىذه السنة ٓب يأتوا ؟ ا الفرؽ الفنتازية عن فرقة ٘تثل تيارت فقالوسألنا)؟كالية تيارت

بإقليم " تاٚتوت " ككعدة " العجاالت " ،أقيمت كعدة "اجملادبة " يكمن ُب أف الوقت الذم أقيمت فيو ىذه الوعدة 

، كما أف "اجملادبة "  كقد استدعيت فرؽ الفنتازيا لتيارت إٔب ىذه الوعدات، فلم تتمكن من اٟتضور إٔب كعدة ،األغواط

 كم، ْتيث ال يستطيع الفرساف أف يقدموا 400ىناؾ سبب آخر يتمثل ُب بعد ا١تسافة من تيارت إٔب عسلة حوإب 

. استعراضا ُب كعدتُت إال إذا كانت ا١تسافة قريبة

من " علفة "  يـو اٞتمعة إٔب منتصف النهار كبالتإب اختتاـ ٦تارسة الفنتازيا حيث تتكوف ًب أما عن اختتاـ الوعدة 

، ٦تا يدؿ على االلتحاـ ( أخضر علم) ا١تمثلُت ألعراشهم باستعراض يبلحظ فيو ٛتل علم الزاكية "العلفات"٥تتلف قادة 

بُت األعراش ا١تنتمية للوٕب الصاّب نسبا كما يدؿ ىذا االستعراض على الصلح بينها إف كانت ىناؾ خصومات من قبل 

. باعتبار أف الوعدة يتم فيها حل ا٠تصومات احمللية

.   خيلالثبلثُت علفةالفرؽ الفنتازية ا١تشاركة عددىا يفوؽ 

بالتغطية اإلعبلمية حيث ًب مبلحظة بعض صحفي احملطات التلفزيونية، اليتواجد العنصر " اجملادبة " تتميز ىذه الوعدة 

. النسوم ُب ملعب ا٠تيل

". الغضبة " نوع اللعب ا١تمارس ُب الفنتازيا ُب أغلبو لعب 

تقاـ ىذه الوعدة سنويا ُب بداية موسم الصيف غَت أنو ُب ىذه السنة ًب تقدٯتها عن : "سيد الناصر"  وعدة 7-1-2

، كتقاـ ىذه الوعدة ُب منطقة ريفية ُب 2016 أفريل 28 ككانت يـو ، تصادؼ شهر رمضافحىت الموٝتها ا١تعتاد 

اٟتدكد الوالئية بُت األغواط كالبيض، ْتيث قبة تنتمي إٔب إقليم كالية األغواط، كقبة تنتمي إٔب اقليم كالية البيض، كيفصل 
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قليم الوعدة عموما تابع لبلدية الشقيق لدائرة إبينها كاد، أما ملعب ا٠تيل كالسوؽ فهو ُب اٞتهة من اقليم كالية البيض، ك

 .، كما يسمى الفضاء ا١تكاين ٢تذه الوعدة بوادم القصبالرقاصة بوالية البيض

سيدم عبد الرٛتاف بن ناصر بن عبد الرٛتاف بن ٤تمد بن علي بن أعمر "  ىو : " سيد الناصر "نسب الولي الصالح

بن أيب القاسم بن عبد اهلل بن ٛتزة بن عيسى بن موسى بن منصور بن أٛتد بن ٤تمد العسكرم بن عيسى الرضي بن 

موسى ا١ترتضى بن عبد اهلل بن أيب جعفر الصادؽ بن ٤تمد الناطق بن علي زين العابدين بن عبد اهلل بن إدريس األصغر 

 .1." اهلل عنو  طالب رضيبن إدريس األكرب بن عبد اهلل الكامل بن اٟتسن ا١تثٌت بن اٟتسن السبط بن علي بن أيب 

التوجد بو عارضات حديدية أك حباؿ، منصة ك ُب ىذه ا١تنطقة ذك أرضية رملية مستو، يتميز باالتساع :ملعب الخيل

الذم يستخدـ لصنع ا٠تياـ " الَبْاْش "  نقل من اٟتجم الكبَت موضوع فوقها قماش 2ا١تتفرجُت عبارة عن مقطورة لشاحنة

 الزكار بعيدة عن ا١تلعب حوإب كيلو مًت أك يفوؽ، تقاـ السوؽ الشعبية إلطعاـ، ا٠تياـ ا١تخصصة "القيطوف " العصرية 

حوؿ ا١تلعب، كا١تبلحظ ُب ىذه الوعدة كثرة خياـ األكل السريع كا١تقاىي، العنصر النسوم يتجمع بكثرة عند القبتُت ، 

كيبلحظوف عند الواد، ىذا حسب ما يركل أف جرياف ا١تاء بو كرامة من كرامات الوٕب الصاّب سيد الناصر، كىذا الواد 

يتربؾ بو النساء كالرجاؿ ْتيث إف مشوا فيو أك اغتسلوا ٔتائو ٖتل هبم الربكة، كما ال حطنا بعض األطفاؿ يطلوف كجوىهم 

ْطَرْؽ " ، "القصبة " بًتبتو، الفرؽ الفلكلورية منتشرة بكثرة 
َ
ُب الواد كّتانب ملعب ا٠تيل، فيما ٮتص ا١توسيقى " ا١ت

من ٥تتلف الواليات غَت أنو  بفرؽ الفلكلورية تستمر إٔب غاية منتصف الليل، ْتيث تبدأ السهرات من بعد العشاء، 

، كيفسركف ىذا  يدخلن كسط اٟتلقة كيرقصن أغلبهن عجائزيغلب فيها الطبع النايلي، كا١تبلحظ ُب ىذا أف بعض النساء

يبلحظ فيها تعاطي  (ا١توسيقية  )نوع من اٞتذب الصوُب، كما أف ىذه اٟتلقات الفلكلورية كىو " اٟتاؿ " ب 

" ا١تشركبات الكحولية، كيعتقد شعبيا ُب ىذه الوعدة أف من يصدر عنو ٥تالفة شرعية فإنو يتعرض ١تصيبة ما بتعبَتىم 

 كما ٯتارس طقس اٟتضرة ُب الزاكية، كيقدـ هبا العشاء كالغداء باإلضافة إٔب خياـ البدك ،"ٗترج فيو دعوة سيد الناصر 
                                                           

 .61، 62 :ص، المرجع السابق:  عبد العزيز راس مال1
46.2، 41: انظر الصورة رقم
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الطعاـ، كالصبلة با١تصلى، كىذه الزاكية من نوع : الرحل غَت أهنا بعيدة لذا يكثر الزحاـ عند الزاكية، كىذا الزحاـ لسببُت

. الزكايا الريفية

ـْ "  يتم افتتاح ا١تلعب من قبل :استعراض الفنتازيا حيث يأذف للفرقة الفنتازية اليت ًب تعينها من قبلو ُب أداء " ا١تَْقَد

، كتنتمي نسبا إٔب الوٕب الصاّب، بعد أف قامت ىذه العلفة بأداء بعض الطقوس عند القبة أك ا١تقاـ "الفاؿ " االستعراض 

 كبعدىا يفسح اجملاؿ لباقي الفرؽ الفنتازية بأداء االستعراض، كىي من ٥تتلف الواليات اجملاكرة كغَتىا، أما احمللية ،للربكة

 "علفة أكالد مومن" ،  "علفة أكالد عمر" : نذكر منها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ( الناصر سيد)ا١تنتمية للوٕب الصاّب 

علفة 

 تنتمي للوٕب الصاّب "علفات" نسبة إٔب الوٕب الصاّب، كما ًب مبلحظة  "علفة النواصر "ككلها تعرؼ ب ..  "ا١تناصَت

"  العلفات "اْب، أما ٓتصوص..نسبا غَت أف منطقتها ُب ٣تاؿ آخر مثل، نواصر أفلو، نواصر تيارت، نواصر غليزاف 

 هبذا االسم تنتمي  "علفة" ،كما توجد (توسنينة السوقر تيارت  ) "علفة ا٠توالد" : ا١تشاركة من تيارت فهي متعددة مثل

عُت الذىب ) "علفة أكالد زكام" ك  " علفة الشاكية" ، ك "علفة النواصر" ، (لبلدية الشقيق بالبيض، ك الغيشة بأفلو 

فرندة  )  "علفة خبلفة "، (مدريسة تيارت  )  "علفة الكعابرة" ، (عُت كرمس تيارت  )  "علفة الدىالسة" ، (تيارت

، كما ... من مناطق عُت الذىب كسيدم عبد الغاين كالسوقر  "علفة السريبات"  ك  "علفة السحارم" ، (تيارت 

 .اْب..من كاليات أخرل كمعسكر،  تسمسيلت، سعيدة "  علفات  "تتواجد

من "العلفات "بعض تقتصر على " القلبة " بنسبة أكرب، " الغضبة " نوع اللعب ا١تمارس ُب ىذه ا١تنطقة يتمثل ُب لعب 

. تيارت معسكر كغليزاف
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، كالسبب أف ا١تنطقة ريفية، 1العنصر النسوم ُب ملعب ا٠تيل ٤تتشم نوعا ما ْتيث العدد اليتجاكز ثبلث نساء ُب ا١تلعب

من قبل الفرقة ا١تنتمية للوٕب " الفاؿ "  أثناء تأدية طقس عند القبة أك ا١تقاـ حينما ٯتر ا٠تيالةكلكن تسمع الزغاريد 

 .   الصاّب

، كتعد ىذه الوعدة أكرب من حيث ٦تارسة الفنتازيا  "علفة"  ا١تشاركة ُب ىذه الوعدة يفوؽ السبعُت  "العلفات" عدد 

، كمع ىذا يتخذ ملعب آخر اثناف يبلحظ ُب ا١تلعب أف الفرؽ ا١تمارسة  " العلفات"على ا١تستول الوطٍت، كلكثرة عدد

عند الواد لتمارس بقية الفرؽ الفنتازية استعراضها، كُب ىذا نقطة مهمة قد التلتـز بعض الفرؽ الفنتازية بالدكر ا١تخصص 

كيساعد ُب غلقو " ا١تقدـ " ٢تا ُب ا١تمارسة ْتيث إف ٕتاكز فرقة ما دكر فرقة أخرل يتم غلق ا١تلعب مباشرة من قبل 

 ْتيث التتم ا١تمارسة إال بعد فسح اجملاؿ ٢تا كنوع من التنظيم، ُب حُت 2االنطبلؽاٞتمهور حيث يصطف أماـ نقطة 

 أما االختتاـ من يـو اٞتمعة تتم من ر،تقـو فرؽ أخرل با٠تركج من ا١تلعب ا١تخصص لتمارس استعراضها ُب ملعب آخ

تقـو باستعراض ُب شكل كحدة أبناء العرش، كبعدىا  (كل قادة الفرؽ الفنتازية  )ا١تنتمية للوٕب الصاّب "  العلفة "قبل

 ا١تواؿ من إنشاد بالوٕب الصاّب كمناقبو عن طريق اإلشادةتقل بعضها إٔب ا١تقاـ أك القبة لتأدية بعض الطقوس ا١تتمثلة ُب فف

. كبعدىا إطبلؽ الباركد" النَػَقاْد " 

 ُب ىذه الوعدة حدث شغب كتراشق باٟتجارة ألسباب ترجع إٔب السرقة أك التحرش اٞتنسي حسب تناقل :مبلحظة

. على ألسنة الناس ُب تلك الوعدة، ٦تا أدل إٔب ٖتطيم عدة سيارات كجرح بعض من اٞتماىَت

 جويلية 21 ك٦تارستها صادفت يـو الصيف، تقاـ ىذه الوعدة سنويا ُب موسم : "سيد الشيخ" وعدة 7-1-3

 . دائرة األبيض سيد الشيخ ، منطقة حضرية ُب2016

                                                           
.44، 43:  انظر الصورة رقم

1
 

.45: انظر الصورة رقم
2
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عبد القادر بن ٤تمد بن سليماف بن أيب  " :كىوينسب إٔب السلسلة البوبكرية، : نسب الولي الصالح سيد الشيخ

 )بن سليماف بن سعيد بن عقيل بن حفص  (ا١تدعو معمر بلعالية  )ٝتاحة بن أيب ليلى بن بلحيا بن عيسى بن معمر 

الشبلي ) بن عيسى بن التادٕب بن ٤تمد ( أٛتد ) بن زيد بن ٛتيد ( عسكر ) بن عساكر ( ا١تدعو حرمة اهلل  ) (اٟتفيظ 

بن ٤تمد ( عبد اهلل ) بن صفواف ( زغواف ) بن الزغاكم ( بن ماضي ) بن يزيد بن الفيل ( زيداف ) بن عيسى بن زيد  (

. 1"بن عبد الرٛتاف بن أيب بكر الصديق   رضي اهلل عنو  

الزاكية كبالتحديد منها  ُب ىذه الوعدة ا١تلعب ذك أرضية رملية مستو نوعا ما، يقع بُت ٕتمعات سكانية :ملعب الخيل

مدرسة  )صغَتة اؿكية ازؿ يفصل بينها كبُت ااإلطبلؽ خلف الزاكية بكثَت، أما نقطة االنطبلؽ، نقطة جانبها األيسرُب 

 ذم اؿالضريحطريق معبدة، كعند ىذه ا١تدرسة القرآنية يتجمع النسوة ١تشاىدة عركض الفنتازيا، كىي قريبة من  (قرآنية 

، (قيطوف  )يتربكوف هبا١تلعب ٤تاط بعوارض حديدية، كمنصة ا١تتفرجُت ُب اٞتانب األٯتن لو على شكل خيمة عصرية 

التوجد سوؽ شعبية، كال خياـ البدك الرحل، كال اٟتلقات الفلكلورية، كال الشاحنات، كالسبب يرجع ١تنعها من قبل 

، كالسبب 2(شرطة مكافحة الشغب  )الساىرين على تنظيم ىذه الوعدة، كما ينتشر هبا أفراد الشرطة مع مدرعاهتم 

كإلجراءات أمنية ًب منع ، "سيد الناصر " إٔب خوؼ السلطات من أعماؿ الشغب على غرار ماحدث ُب كعدة يرجع 

كل ما ٯتت بصلة لبلنفبلت األمٍت من ناحية، كمن ناحية أخرل منع تلك السلوكات ا٢تامشية ا١تتمثلة ُب تعاطي 

 ملعب ا٠تيل، كلتواجد التجمع السكاين، قريبةمنا١تشركبات الكحولية اليت تؤثر بالسلب ُب حرمة الزاكية العتبارىا 

 )، توجد دار الثقافة خلف نقطة االنطبلؽ (السياحة الدينية  )يبلحظ عند قبة الوٕب الصاّب الفتات مكتوب عليها 

. ، كما هبا معرض للكتب أغلبها كتب دينية(الشيخية ) ، ينظم هبا ملتقى يتعلق بالطريق الصوفية (٣تمع ا٠تيل 

                                                           
 .96 :المرجع السابق،ص:  عبد العزيز راس مال1
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 ، كيبلحظن عند اإلطبلؽ ينتشر بكثرة عند ملعب ا٠تيل ْتيث يشاىدف العركض الفنتازية عند نقطة 1العنصر النسوم

أف النسوة البلٌب يقًتبن من الفرساف " نقطة االنطبلؽ ْتيث يلتقطن صورا مع بعض الفرساف، كصرح لنا بعض الفرساف 

الستخدامو ُب السحر أك نزعو  (شعر أعراؼ أك ذيل اٟتصاف  ) الصور إ٪تا يعود لطلب الباركد أك السبيب التقاطمن غَت 

، كما يشاىدف العركض من جانب ا١تلعب عند نقطة االنطبلؽ بالرغم من ٗتصيص مكاف ٢تن من أجل ا١تشاىدة، 2" 

كالسبب ُب ىذا أف ٣تمع ا٠تيل يصادؼ خركج اٞتمهور من دار الثقافة، أم من معرض الكتب كا١تلتقى إٔب معرض 

. الفركسية مباشرة

ـْ "  االفتتاح يتم من قبل :استعراض الفنتازيا بإعطاء اإلذف للخيالة احملليُت بعدما مارسو طقوسا عند القبة تربكا " ا١تَْقَد

شرؼ االنطبلؽ ُب االستعراض، كيليها بعض من الفرؽ احمللية " العلفة " ، ْتيث يكوف ٢تذه "الفاؿ " بالوٕب الصاّب 

األخرل ا١تنتمية إٔب نسب الوٕب الصاّب، ٍب يفسح اجملاؿ لفرؽ الفنتازيا األخرل من ٥تتلف ا١تناطق لتقدمي استعراضها، أما 

. ٓتصوص الفرؽ الفنتازية ا١تمثلة لوالية تيارت فقد حضر بعض منها مثل كعدة سيد الناصر

، كما ًب التعرؼ على "الغضبة " ٘تثل نوع اللعب ا١تمارس من قبل الفرؽ الفنتازية ُب لعب : نوع اللعب ُب ىذه الوعدة

 (علفة سيدم بلخَت  )، كفرساف كرقلة (علفة سيد الشيخ  ) كفرساف غرداية ،( سيدم ٤تمد بلكبَت علفة)فرساف أدرار 

ٯتثل " القلبة " ٯتثل الصحراء، كلعب " الغضبة"، فهل لعب "الغضبة " كًب مبلحظة ٪تط لعب ىذه العلفات ا١تتمثل ُب 

. 3( اإلجابة عليو الحقا سنحاكؿ)الشماؿ؟ 

.  أما االختتاـ فكاف يـو اٞتمعة منتصف النهار باستعراض فرقة ٤تلية منتمية للوٕب الصاّب

                                                           
.58: انظر الصورة رقم

1
 

إما "  ىذا ماصرح بو بعض الفرسان، كما الحظنا طلب البارود من قبل إمرأة وبنتها لمعبأ بارود لفرقة خيالة في مهرجان تيارت، أجرينا معو حوار بشأن ىذا السلوك فقال 2
 ". نعطيلها السبيب وال البارود ولوكان تسحرني راىم يتلسقوا اهلل ينجي " ، وىناك من الفرسان من يطردىن .."البنت مربوطة، أو بايرة باغية تقلع السحر باه تتزوج 

.202: انظر التحليل، ص 3
 



 ك٦تارستها ُب منطقة الدراسة (علفة ا٠تيل )الفنتازيا:                        الفصل ا٠تامس

209 
 

، كذلك طقس اٟتضرة كتبلكة القرآف موجود صباحا كليبل، أما العشاء ة التغطية اإلعبلمية ٢تذه الوعدة موجود:مالحظة

، كالكثَت يبيت ُب ملعب ا٠تيل مفًتشا الرمل نظرا للحرارة كعدـ استيعاب الزاكية ىاكالغداء يقدـ ُب الزاكية كا١تبيت ُب

 علفة 60 يفوؽ  "العلفات" لكافة اٞتمهور، كما تعد ىذه الوعدة من أكرب الوعدات بعد كعدة سيد الناصر، كعدد 

 .مشاركة

 :الدراسة الوعدات داخل منطقة 7-2

 50تقاـ ىذه الوعدة سنويا من شهر مام ببلدية مغيلة اليت تبعد عن كالية تيارت ب:  "رجال مغيلة" وعدة  7-2-1

، كحسب ما يركم أىإب ا١تنطقة أهنا ٓب تقم ١تدة سنتُت ماضيتُت كالسبب ُب 2016 مام 19كم مشاال، كأقيمت ُب 

ذلك كفاة ٣تموعة من فرساف ىذه ا١تنطقة جراء تسرب الغاز، فلهذا ٓب تقم كتضامن مع أىإب الفرساف كحزنا على 

"  فئة ا١تمارسُت للفنتازيا، تعرؼ ىذه الوعدة كذلك بوعدة ما بُتفقدىم، كبالتإب يعكس مدل التضامن اآلٕب 

رجاؿ " ، كحسب مايركل أهنا من قبيلة بٍت عامر ا٢تبللية، أما عن األكلياء الصاٟتُت هبذه ا١تنطقة الذين يسموف "الكرايش

 كاليا صاٟتا، كقوؿ شعيب يًتدد على 40 كاليا، كىناؾ من يقوؿ أهنم أربعوف11ىناؾ من يقوؿ إحدل عشر " مغيلة 

 اعتقاد سائد لدل ،"ا٠تَْيْل ْلُمَواَله ك َرْبِعُْتْ َكاْحْد ْحَذاْْه " ألسنة ا٠تيالة خاص هبذه ا١تنطقة ٔتا فيها سيد اٟتسٍت كىو 

ٯتكن أف يكوف سببا ُب عدـ  )الفرساف ْتيث ١تا ٯتارسوف الفنتازيا فهم مباركُت ك٤تميُت من كل األكلياء الصاٟتُت، 

 األعراش ىنا التقتصر على عرش كاحد فقط بل متعددة، ُب مثل ىذا اليـو تقاـ عدة ،(إطبلؽ الباركد ٨تو القبة أك ا١تقاـ 

كقد أجلت لسبب كفاة، كقبلها بأسبوع  (قصر الشبللة  )كعدات أخرل كوعدة سيدم عمر بفرندة، ككعدة سرغُت 

، ْتيث تعدد الوعدات ُب يـو كاحد يؤثر ُب تعداد الفرساف ُب ملعب (ٗتمارت  )بعُت اٟتديد " ة ماٞتبايل" كانت كعدة 

ا٠تيل، كما أف من الفرساف من يشارؾ ُب كعدتُت ْتيث يقدـ عركض الفنتازيا ُب كعدة مغيلة من يـو ا٠تميس صباحا، 

قد يشاركوف ُب ثبلثة كعدات كأقصى حد بشرط  )ليشدك الرحاؿ بعد الزكاؿ منطلقُت إٔب كعدة سيدم عمر بفرندة 

، ٦تا يعٍت تنقل  إٔب الشرؽكم50مغيلة تبعد ب  إٔب الغرب  كم56فرندة تبعد عن كالية تيارت بؼ، إذف (قرب ا١تسافة 
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 كم ألجل ٦تارسة الفنتازيا، كٓتصوص ىذا سألنا العديد من الفرساف القدماء من ذكم ا٠تربة عن سبب ىذا التنقل 106

 ٙتة، كزيد ا٠تيالة تع ذيك يلعبوااحملبة ٗتليهم يركحوا  " : بقو٢تم كانت كلها متقاربة،إجاباتكهبذه ا١تسافة فأكردك عدة 

" ، كما يورد آخركف بقو٢تم "لببلد حباهبم، مازالت الفرساف شادة ُب احملبة كالعهد، ك لوكاف ما يلعبوش راىم يزعفو 

، إذف ٦تارسة الفنتازيا ُب عدة كعدات ُب أياـ إقامتها يعود "الفرساف كييلعبو ُب شحاؿ من كعدة باه ما يغضبوش الوليا 

 كالسبب ،(اْب  ...،االنتماء القبليالصداقة، ا١تصاىرة )لسببُت، األكؿ ىو العبلقات االجتماعية مابُت ا١تمارسُت للفنتازيا 

للوٕب الصاّب على الفرساف من خبلؿ ٥تيا٢تم  (الركحية  )الثاين ا١تتمثل ُب ا١تيثولوجيا اليت توضح السلطة الكارزمية 

علفة مارست " حيث ًب مبلحظة  )االجتماعي، كىذه ليست مقتصرة على مناطق الوالية فحسب بل خارجها أيضا 

، لتمارس (عُت الذىب  )كُب ا١تساء انتقلت إٔب منطقتها، ُب كعدة سيدم ساعد  (يـو ا٠تميس  )استعراضها صباحا

، ْتيث مسافة  " سيدم بلقاسم "ُب كعدة العجاالت (قلتة سيدم ساعد، أفلو  )استعراضها ُب اليـو ا١توإب ٔتنطقة 

.  كم75تنقلها حوإب 

"  منطقة مغيلة جبلية، كفبلحية، كا١تلعب ليس ثابتا ُب مكاف ٤تدد كيتخذ عادة ُب أرض فبلحية ٓب تزرع :ملعب الخيل

 ُب ا١توسم القادـ، كما أف ا١تنصة متحركة عبارة عن مدرجات من اللوح لبذر ؿيئةٔتعٌت األرض الفبلحية ا١تو" الْقبَلْبَْة 

". الباش " مغطاة بنوع من القماش 

ا١تسرح " ، كبعض من "التمراد " ، "الغضبة " ، "القلبة " ٘تت مبلحظة كل أنواع اللعب ا١تتمثلة ُب : أنواع لعب الفنتازيا

، كا١تبلحظة اليت يتميز هبا ىذا ا١تلعب عن غَته من ا١تبلعب ُب الوعدات األخرل، ىو بعض الفرساف يدخلوف من "

اٞتانب األيسر ْتيث ليس ببعيد عن نقطة اإلطبلؽ كما تبعد نصف ا١تلعب، كالسبب ُب ىذا يكمن ُب اختصار الوقت 

كليس لو عبلقة ّتنس ا٠تيوؿ فكلها ذكور، حىت يتمكن كل ا١تشاركُت من أداء استعراضهم، كما ينتشر ا٠تيالة بكثرة عند 

 نظرا اإلجراءاليت تتخذ كقتا، كًب ىذا " الغضبة " ، كما لو عبلقة بنوع اللعب كخاصة (٣تمع ا٠تيل  )نقطة االنطبلؽ 

. الزدحاـ ا١تلعب كضيقو بعد ما توافدت الفرؽ الفنتازية
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ًب مبلحظة ا٠تياـ ا١تخصصة للمقاىي كبيع بعض السلع،أما خياـ البدك الرحل فهي غَت متواجدة، كالعشاء كالغداء يقدـ 

، بالنسبة للعنصر النسوم فتم "سيد الناصر كاجملادبة" ُب البيوت داخل ا١تدينة أك خارجها، على العكس من كعدة 

مبلحظة بعض العجائز منتصف النهار عند ملعب ا٠تيل، كالسبب ُب ىذا أف ا١تلعب يقع ُب تلة عالية كما أنو يبعد كثَتا 

 كا١تلعب ليس ٤تاطا بسياج كتصطف السيارات حولو ٔتا فيها الشاحنات اليت يتخذىا اٞتمهور ،1"القبة " عن ا١تقاـ 

. ا٢تواةكأفضل مكاف للمشاىدة ككذا ا١تصورين 

 يتم بإحداىاعلفة ٤تلية ٔتغيلة " علفة الكرايش " نذكر منها  (تيارت  )من ىذه الوالية " العلفات "  ٘تت مشاركة أغلب

ٜتس " للكرايش " ، ْتيث "الفاؿ "  من كبار فرساهنا كأقدمها لتأدية طقس اثناف ٮتتاركف ، أك"الفاؿ " افتتاح ا١تلعب 

" علفة أكالد شريف " لبلدية سيد اٟتسٍت، " علفة أكالد الكرد " ، ك "علفة سيدم ٤تمد بن شعيب "  ك،"علفات"

علفة " السوقر، " علفة السريبات"بلدية توسنينة،  ( زكرم أكالد: الزكارة )علفة أكالد سيدم خالد " ببلدية عُت مصباح،  

من ىذه " العلفات " أما عن بقية .. بلدية الرحوية، " علفة فليتة " بلدية عُت الذىب، " الشاكية ك علفة أكالد زكام 

 قد شاركت ُب فرندة إٔب كعدة مغيلة ُب يـو الفرؽ بعض حضور)الوالية فقد شاركت ُب كعدة سيدم عمر بفرندة 

. (فرندة اليت قد شاركت يـو ا٠تميس ارٖتلت لتؤدم استعراضها ُب الفرؽاٞتمعة، كما أف بعض 

كالية " علفة البواعيش " ، " علفة الزناخرة : " ا١تشاركة من خارج الوالية نأٌب على ذكر بعض منها " العلفات "  أما عن 

علفة أكالد " " علفة السحارم " ، " علفة العبازيز " لوالية تيسمسيلت، " علفة ا١تعامرية " ، "علفة أكالد عياد " ا١تدية، 

" علفة أكالد عبد ا٢تادم " ، "التمراد " ك" الغضبة " لوالية اٞتلفة ا١تبلحظ عن نوع اللعب ٢تذه الفرؽ لعب " نايل 

علفة "بلدية تغنيف كأخرل من كالية معسكر، " علفة أكالد داكد " كأخرل من مازكنة كسيدم خطاب من كالية غليزاف، 

" ك " علفة أكالد عمر " ، "القلبة " ٘توشنت، كا١تبلحظ عن نوع لعب ىذه الفرؽ الفنتازية ىو لعب عُت من كىراف ك" 

                                                           
.62: انظر الصورة رقم

1
 



 ك٦تارستها ُب منطقة الدراسة (علفة ا٠تيل )الفنتازيا:                        الفصل ا٠تامس

212 
 

من ا١تشرية " علفة " بلدية أفلو كالية األغواط،  ك" علفة العمور " ك" علفة العجاالت " لوالية البيض، "..علفة النواصر 

".  الغضبة " لوالية النعامة، كا١تبلحظ عن نوع اللعب ٢تذه الفرؽ الفنتازية ىو لعب 

" فقد ًب مبلحظة بعض من الفرؽ ا١تنتمية إٔب كالية تيارت تقـو بكل أنواع اللعب " رجاؿ مغيلة " أما عن ىذه الوعدة 

. ٦تا يعكس شدة التنافس ُب اللعب كاظهار ا١تهارات الفنتازية" التمراد " " القلبة " " الغضبة 

بعد العشاء إٔب غاية منتصف " العيطة " أك " النقاد " ُب ىذه الوعدة ًب مبلحظة استمرار طلقات الباركد من خبلؿ 

كبعض من رفقائو، أما عن اٞتوائز اليت ًب حصدىا ُب " علفة الكرايش "  التحاكر مع قائد الفرقة الفنتازية  منالليلتمكنا

 الصالوف الوطٍت للحصاف ا١ترتبة األكٔب، 2008ين للفرس بتيارت، ط ا١ترتبة األكٔب الصالوف الو2003: ا١تهرجانات

 . ا١تهرجاف الوطٍت للفركسية بالعاصمة ا١ترتبة األكٔب2014 ا١ترتبة األكٔب ُب معرض للفركسية أقيم بوالية غليزاف، 2011

، أما عن أنواع اللعب اليت ٯتارسوهنا فهي كل "العلفة "  كانت اٞتوائز عبارة عن ميداليات كلوحة شرؼ للمجموعة 

ألنو يساعد ُب تركيض ا٠تيل كتراصها باإلضافة إٔب " التغضاب"، ك"التمراد " األكائل كانوا يلعبوف لعب : األنواع قائبل

، كتساءلنا عن ىذه األنواع اليت شاىدناه ُب ىذه "القلبة " ، كما أهنم يلعبوف لعب "الغضبة للتفراج " متعة مشاىدتو 

، يتوضح من ىذا أف نوع اللعب يعود إٔب "اللعب حسب األعراش، كعلى حساب ا٠تيل طريقة اللعب   " :الوعدة قائبل

، أما ُب "الغضبة " ىنا يتم لعب  (سيما ا١تبتدئ  )ا٠تيوؿ من حيث العدد، كمن حيث اعتياد اٟتصاف كمعو الفارس 

" كأسهلها " التمراد " يتوسطها " القلبة " فمقتصر على القدماء كا١تهرة، إذف أصعب األنواع ىو نوع " القلبة " لعب 

". الغضبة 

 حسب مبلحظتنا فإف االختتاـ كاف بفرقة فنتازية من بلدية أخرل غَت البلدية اليت :الوعدةاختتاـ استعراض الفنتازيا هبذه 

 كرٔتا تتواصل إٔب غاية مابعد العصر حسب كل منطقة، كاألساس اٞتمعة،هبا الوعدة، كىذا منتصف النهار من يـو 

يتم االختتاـ من قبل  (كعدة سيد الناصر، كعدة سيد الشيخ، كعدة اجملادبة  )ا١تتخذ ُب ىذا ْتيث الوعدات الكربل 
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 كقع اختيارىم على فرقة أخرل من فرٔتاالفرساف احملليُت كا١تنتمُت إٔب الوٕب الصاّب، كىذه ا١تنطقة تنسب إٔب عدة أكلياء، 

 .منطقة أخرل ٕتنبا للصراع أك ما شابو ذلك

  تقاـ ىذه الوعدة سنويا ُب أكائل فصل ا٠تريف، كتعد األكٔب من حيث انطبلؽ  ": سيدي خالد "وعدة7-2-2

 ببلدية توسنينة التابعة لدائرة السوقر، حيث 2016موسم الوعدات ُب الوالية، كصادؼ يـو ا١تمارسة الفاتح من سبتمرب 

 دكف ا١تركر عن الدائرة أم عرب الطريق  جنوبا كم40، كعن الوالية حوإب  غرباكم25ب (السوقر  )تبعد عن الدائرة 

 10عبارة عن زاكيتاف ريفيتاف تبعداف عنها ْتوإب  (توسنينة  )الرابط بُت تيارت كالبيض، الزكايا ا١تتواجدة ُب ىذه ا١تنطقة 

ـ، كزاكية سيدم عبد القادر بن أٛتد بن علي 1850 كم، ك٫تا زاكية سيدم أٛتد بن عوف اهلل أسست سنة 15ك

. (سيدم خالد  ) ـ، تنتمياف نسبا إٔب الوٕب الصاّب 1891أسست  (الزاكية البوشاربية  )" بوشارب " ا١تلقب 

سيدم خالد بن زكريا بن ٤تمد بن ٭تِت بن زكريا بن اٟتسن بن منصور بن جعفر بن ٤تمد "  ىو :نسب الولي الصالح

بن عبد اهلل بن العالية بن ٤تمد بن موالنا إدريس األصغر بن إدريس األكرب بن عبد اهلل الكامل بن اٟتسن ا١تثٌت بن 

 ."اٟتسن السبط بن سيدنا علي كابن فاطمة الزىراء بنت النيب صلى اهلل عليو كسلم 

ذك منصة مبنية على شكل مدرجات  (٤تصودة  ) ُب ىذه ا١تنطقة ذك أرضية مائلة أقيم ُب أرض فبلحية :ملعب الخيل

قبة، كا١تلعب ليس ببعيد عن التجمع السكاين،  (٣تمع ا٠تيل  )، كراء نقطة االنطبلؽ "الباش" من األلواح مغطاة بقماش 

كليس ٤تاطا بسياج أك غَته ْتيث يصطف ُب أحد جانبيو بعض ا٠تياـ ا١تخصصة للمقاىي كاألكل ا٠تفيف،كبعض من 

لعبة التحطيب، ًب افتتاح " ا١تطرؽ " ، ٖتيط بو بعض اٟتلقات الفلكلورية (السوؽ الشعبية تكاد تكوف معدكمة  )السلع 

من أكالد " علفة الزكارة "  االنطبلؽ لفرقة فنتازية ٤تلية تنتمي للوٕب الصاّب كىي إشارةا١تلعب من قبل ا١تقدـ كأعطى 

 كإطبلؽ" النقاد " بقوؿ " الفاؿ " سيدم زكرم أحد فركع عرش ا٠توالد، بعدما ٕتمع الفرساف عند ا١تقاـ لتأدية طقس 

كأدك استعراضهم، كبعدىا مباشرة بدأ  (علم أخضر  )الباركد ٍب اصطفوا عند نقطة االنطبلؽ هبم فارس ٭تمل علم الزاكية 
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لوالييت البيض كاألغواط، ىناؾ أسطورة " علفة النواصر " توافد الفرؽ الفنتازية من ٥تتلف ا١تناطق خارج الوالية نذكر منهم 

قدـ "  سيد الناصر  "على اعتبار٫تا أخواف متعاىداف ْتيث أف الوٕب الصاّب" ا٠توالد، النواصر " تركل فيما بُت العرشُت 

، مع فرس لو ككاف اٞتو باردا فباتت الفرس ُب ا٠تيمة ك بقي ا١تكاف نظيفا بتعبَتىم "سيدم خالد"ضيفا إٔب الوٕب الصاّب 

أم ٓب تطرح فضبلهتا منذ ذلك الوقت تعاىد الوالياف الصاٟتاف على أهنما أخواف ذريتهما ال تتزاكج " ما َخْسْرْتْش " 

 إف اشًتل أحد من ذريتهما عن اآلخر إف كاف ميزانا زاده فوؽ حقو، كإف كاف ٙتنا أنقص لو قبعضها مع البعض، كما أف

نسبة للزكاج إف أقدـ أحد ذريتهما للخطبة فَتفض من كبل اٞتانبُت كمن ؿ، با"ْزيَْارَْة " عبارة عن ُب السعر لتحل الربكة 

" ٗترج فيو دعوة الصاٟتُت سيد الناصر أك سيدم خالد " يتحدل ىذا العهد مابُت الوالياف فمصَته إٔب ا٢تبلؾ بتعبَتىم 

 منطقة الفا٬تة بالسوقر أسطورة مؤداىا أف  "سيدم ٤تمد بن يعقوب" الفرس تركل كذلك عن  )حسب االعتقاد الشعيب 

ـْ الَعْوَدْة " ىذا الوٕب الصاّب لو كرامة كلم هبا الفرس بتعبَتىم  ، التوجد خياـ البدك الرحل (" ِسْيِدم ٤ْتََمْد ْبْن يَػْعُقْوْب كَّبَلْ

ُب ىذه ا١تنطقة فالغداء كالعشاء يقدـ ُب البيوتكما أف السهرات الفلكلورية غَت موجودة مثل مغيلة، أما العلفات ا١تشاركة 

علفة " بلدية اٟتاج ا١تشرم، " علفة النواصر " بلدية عُت سيدم علي، " علفة بٍت ىبلؿ " من خارج الوالية نذكر منها 

" العلفات " بلدية أفلو، كل ىذه " علفة العمور "بلدية الغيشة، " علفة ا٠توالد " بلدية قلتة سيدم ساعد،" العجاالت 

" ككل ىذه " علفة سيد الشيخ "بلدية بوعبلـ، " علفة ا٠توالد " بلدية الشقيق،" علفة أكالد زياد " من كالية األغواط، 

ا١تشاركة من " العلفات" من كالية البيض، كىناؾ فرؽ فنتازية من كالية تيسمسيلت كمعسكر ك غليزاف، أما " العلفات 

يلعب دكرا ُب توافد الفرؽ الفنتازية العتبار أف ىذه  (زمن الوعدة  )داخل الوالية فتم مبلحظة أغلبها، عامل الزمن 

ىي األكٔب ُب ا١تنطقة اليت يتم هبا افتتاح موسم الوعدات ُب تيارت كما أف ُب يـو ٦تارستها ال تقاـ  (توسنينة  )الوعدة 

 ا١تشاركة ُب ىذه فرؽكعدة أخرل، كبقية الوعدات األخرل قد تقاـ ثبلثة كعدات ُب يـو كاحد عرب أرجاء الوالية، كاؿ

علفة " بلدية عُت الذىب، " علفة السحارم "  " علفة أكالد زكام " ، "علفة النواصر : " الوعدة من الوالية ىي كاآلٌب

سيدم " من عرش أكالد " علفة الشيخ بوشارب " ك" أكالد بن علي " ك " علفة الزكارة " بلدية السوقر، " السريبات 
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" علفة الكرايش " بلدية سيد اٟتسٍت ، " علفة أكالد الكرد " ك " علفة سيدم ٤تمد بن شعيب " بلدية توسنينة، " خالد 

" علفة الدىالسة " بلدية الفا٬تة، " علفة سيدم ٤تمد بن يعقوب " بلدية مغيلة، " علفة الكرايش " عاصمة الوالية، 

علفة فليتة " بلدية سرقُت، " علفة سي الطيب " بلدية فرندة، " علفة سيدم عمر "ك "علفة خبلفة " بلدية عُت كرمس، 

" علفة السحارم " بلدية سيدم عبد الغاين،" علفة ا١تناصَت " بلدية عُت اٟتديد، " علفة اٞتبايلية " بلدية الرحوية، " 

. بلدية سيدم عبد الرٛتاف " علفة أكالد جراد " بلدية مدريسة، " علفة الكعابرة " بلدية عُت دزاريت، 

، غَت أف النوع "التمراد " " الغضبة " " القلبة "  ًب مبلحظة أنواع اللعب الثبلثة :الوعدةأنواع لعب الفنتازيا ُب ىذه 

". الغضبة " الغالب ىو لعب 

كرسالة  )يشارؾ مع الفرؽ الفنتازية من دكف سبلح حامبل علم الزاكية (يفوؽ الثمانُت  )ًب مبلحظة أحد كبار الفرساف

، كما الحظنا أحد الفرساف مسرجا حصانو بسرج غَت ( بكل طاقتهم ُب جو أخوم امنو  إٔب بقية ا١تمارسُت بأف يلعبو

، ىذا التصرؼ ُب ا١تهرجاف الوطٍت للحصاف يعد (نوع من السركج يستخدـ ُب الفركسية اٟتديثة  )" الْسَر٬ْتَْة " تقليدم 

 معربين عن أرائهم٥تالفة كٯتنع الفارس من الدخوؿ إٔب ا١تيداف، أما ُب الوعدة فقد أثار غضب بعض الفرساف بعدما سربنا 

" ، "يَػْلَعْب بالْسَر٬ْتَْة ىذا راه ٥ْتََرْؼ ْكاَل رَْاْحَلْو َخْيْط " ، "مش مليح يلعب بالسر٬تة كيما ىاؾ يطيح بالفرساف " استيائهم 

لكن ُب ا١تساء الحظنا ىذا الفارس ٯتارس " ..  الَعْوْد ِعْريَاْف َغْي ِيَسَلْف َسرْْج كما ْيِديْرش ِكيَما ىاؾ  "يلعب بالسر٬تة ؟

الفنتازيا بالسرج العريب ٦تا يعٍت أف بقية الفرساف قد عدلوا سلوكو، رغم أف ىذا النوع من السركج من مواصفاتو ا٠تفة غَت 

 .اٟتداثةأف ىذا السلوؾ ال ٭تبذه الفرساف ٦تا يعٍت التقيد الصاـر بالتقاليد كرفض 

، ٚتعنا بعض (نقطةاالنطبلؽ)ا٠تيل أما ٓتصوص العنصر النسوم فقد ٘تت مبلحظة بعض منهن عند القبة خلف ٣تمع 

 مىت يكوف ا١تشوار أفضل مع اإلطبلؽ الواحد للباركد من خبلؿ جرم سألناىما١تيثولوجيا من بعض الفرساف ا١تعتزلُت 

نقطة  )ُب بداية ا١تشوار " يِْبٍِتْ " أك " ْيَصَفْف " أك " ٬ْتََلْب "  فذكركا لنا أف اٟتصاف عندما يرفع قدميو ؟اٟتصاف

فا١تشوار متشاءـ بو كىذا اٟتصاف بو عيب، أما إذا رفع قدميو بعد اإلطبلؽ فا١تشوار متفاءؿ بو كإف كاف ىذا  (االنطبلؽ
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ُب ا١تشوار فهذا اٟتصاف اٟتصاف للبيع فينصح بشرائو، أما عن طريقة جريو ْتيث إف جرل اٟتصاف كأرجلو إٔب الداخل 

، أما إف جرل كأرجلو إٔب ا٠تارج فمتشاءـ بو كحسب اعتقادىم "يْػْلْم " متفاءؿ بو، فحسب اعتقادىم أنو ٬تمع ا٠تَت 

 كال ينصح بشرائو، ىذا ُب اٟتصاف ُب جريو ميثولوجيا أخرل تتعلق با١ترأة من خبلؿ مشيها فإف "يْػبَػْعثَػْر " فهو يفرؽ ا٠تَت 

تبعثر " ، كأما إف كانت أرجلها إٔب ا٠تارج ُب مشيها فمتشاءـ منها "تلم ا٠تَت " كانت أرجلها إٔب الداخل فمتفاءؿ هبا 

حسب ا١تعتقد الشعيب فبل ٗتطب كينصح بعدـ الزكاج منها، كُب ىذا يقاؿ مثل شعيب مفاده أف اٟتصاف ٔتثابة " ا٠تَت 

. "الَعْوْد ُىَو اَلْمرَاْ الزَْاْكَجْة : " ا١ترأة الثانية بالقوؿ

 :تحليل

من خبلؿ ا١تبلحظات ا١تيدانية ا١تتعلقة بالوعدة داخل منطقة الدراسة كخارجها ٩تلص إٔب نتيجة مؤداىا يكمن ُب نقاط 

احمللية " العلفة " تؤدل ُب شكل طقسي من خبلؿ ما ٯتارسو أفراد  (علفة ا٠تيل  )التشابو ْتيث أف ٦تارسة الفنتازيا 

للوٕب من خبلؿ من ينوب عنو ا١تتمثل " الزيارة " كتأدية " الفاؿ " كا١تنتمية إٔب الوٕب الصاّب نسبا، كىذا الطقس ا١تسمى 

 ا١تقاـ ابتقدمي استعراضهم بعدما زارك" العلفة "  ألفراد اإلشارةالذم لو نوع من السلطة اليت تتيح لو إعطاء " ا١تقدـ " ُب 

هتيمن فيو اٞتماعة الدينية على األدكار الطقوسيىة كُب ىذه اٟتاؿ تقـو بتقسيم العمل " ، كىذا ٪تط "النَػَقاِدْم " كأنشدكا 

، 1"دنيوم، كسوسيولوجيا على تراتب اجتماعي يعطي األكلوية للجماعة الدينية / الطقوسي ثقافيا على التقابل قدسي 

٦تا تعنيو اٞتماعة الدينية ىو ذلك النسب إٔب الوٕب باعتبار الوٕب ىو مؤسس الزاكية، كبالتإب فافتتاح ا١تلعب يتم من قبل 

من " مقدـ الزاكية " بتنفيذ طقس االفتتاح، كُب بعض اٟتاالت يكوف  (القبيلة  )٦تثلي اٞتماعة السياسية بأنفسهم 

٦تارسي الفنتازيا، كيبقى ىناؾ استثناء ْتيث إذا كانت الزاكية أك عدة زكايا قد أشرفت على تنظيم الوعدة فإف االفتتاح يتم 

 كيقدموف أكربىم ،"العلفات " تلك األعراش اليت ٯتثلها قادة  تنتميل"علفات " فرقة فنتازية أفرادىا من عدة " علفة " ب 

فيما بينها بنيابة ٦تثلي األعراش، من أجل إظهار  (الرمزية  )سنا كيباشركف ُب االستعراض كفأؿ ٦تا يعٍت تقاسم السلطة 
                                                           

دار افريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ، ترجمة عبد الحميد جحفة ومصطفى الخال،   سيدي شمهروش الطقوسي والسياسي في األطلس الكبير: حسن رشيق1
 .175: ، ص 2010
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فسواء كانت " فممارستها تعكس مصدر النفوذ كاالحًتاـ  (حب الظهور  )النعمة كالفضل من خبلؿ ٦تارسة الفنتازيا 

، أك (بقية العلفات األخرل  )ىي اليت تفرض سلطتها على ٕتمع اثٍت أك على نطاؽ تابع أكسع  (العرش  )العشَتة 

 على ٕتمعات قبلية متعددة فإف النفوذ ينشأ كيتطور حُت تنجح ىذه القول ُب إشعاعهاكانت الزاكية ىي اليت ٘تارس 

" جعل الناس يعًتفوف بالفرؽ ك٭تًتموف خصوصية موشومة ُب ا١تعامبلت ُب ٚتيع مظاىر اٟتياة اليومية كممارسة الفنتازيا 

، كمنو ٩تلص إٔب أف ىناؾ خطاطة سلطوية ٦تتدة من الوٕب إٔب ا١تقدـ إٔب قائد 1"علفة سيدم فبلف، أك أكالد فبلف  

ذلك أف السلطة الرمزية " .. الفرقة الفنتازية لذلك العرش أك القبيلة ُب ا١تخياؿ الشعيب تبعا للتمثبلت لدل أفرادىا رمزيا 

 ٔتعٌت ال 2"ىي سلطة ال مرئية ك ال ٯتكن أف ٘تارس إال بتواطؤ أكلئك الذين يأبوف االعًتاؼ بأهنم ٮتضعوف ٢تا كٯتارسوهنا 

فيما ٯتليو عليها، كبتعبَت آخر ىو ٬تسد دكرا كاقعيا بالنيابة عن الوٕب الصاّب " ا١تقدـ " ٯتكن للفرقة الفنتازية مناقشة 

نوع من الفوبيا ٖتسبا لنزكؿ " العلفة " تستدعي غضب الوٕب الصاّب، كبالتإب يتمثل لدل أفراد " ا١تقدـ " فمخالفة 

. غضب الوٕب الصاّب بتعرضهم ١تصائب أك حوادث مستقببل

" القلبة " إف ماًب ٚتعو ميدانيا من الوعدة كا١تتعلق بالفرؽ الفنتازية بعض األساطَت ٦تثلة ُب نوع اللعب السيما نوعي 

الذم ينسب إٔب أحد قادة مقاكمة الشيخ بوعمامة أك مقاكمة " الغضبة " الذم ينسب إٔب األمَت عبد القادر، كلعب 

ع ـفأحيانا يقـو علماء االنثركبولوجيا بج" .. كىذا حسب تصر٭تات ٦تارسي الفنتازيا القدماء، ،أكالد سيد الشيخ

دكف أم عبلقة كاضحة فيما ..٣تموعة من القصص ا١تتناثرة ..األساطَت اليت تبدك بشكل كبآخر مثل قطع األقمشة ا١ترقعة 

لدينا ٣تموعة من القصص األسطورية شديدة التماسك ككلها مقسمة إٔب ٣تموعة من األقساـ يتبع بعضها ، ..بينها

 قد تعٍت شيئُت ٥تتلفُت فهي ٯتكن أف تعٍت مثبل أف القصص؟إهناماذا تعٍت ٣تموعة من .. البعض ُب نظاـ منطقي ٘تاما

كأنو عندما ٧تد األساطَت كعناصر مفككة فإف ىذا  (أكلية  )النظاـ ا١تتماسك كما ُب حالة ا١تبلحم ىو حالة بدائية 

                                                           
 111:، ص2010 دار توبقال، المغرب، ،4، ترجمة عبد المجيد جحفة، طالنسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، الشيخ والمريد: عبد اهلل حمودي1

 بتصرف . 112
 .48: ، ص 2007دار توبقال، المغرب، ، 3ترجمة عبد السالم بن عبد العالي، ط الرمز والسلطة، : بيار بورديو2



 ك٦تارستها ُب منطقة الدراسة (علفة ا٠تيل )الفنتازيا:                        الفصل ا٠تامس

218 
 

" ، كاألساطَت اليت ٖتصلنا عليها تصب ُب نوع اللعب ْتيث أف لعب 1.."يكوف نتيجة لعملية التدىور كسوء التنظيم 

ينسب إٔب مقاكمة أكالد سيد " الغضبة " ينسب إٔب األمَت عبد القادر خبلؿ مقاكمتو لبلستعمار، كنوع لعب " القلبة 

الشيخ، كبالنظر إٔب ىاتُت األسطورتُت كجو الشبو بينهما أهنما يصباف ُب اٞتانب التارٮتي من حيث ا١تقاكمة الشعبية، 

 مقاكمة الشيخ بوعمامة  مع كككجو االختبلؼ يكمن ُب أف مقاكمة األمَت عبد القادر ىي قبل مقاكمة أكالد سيد الشيخ 

ك٢تذا يبلحظ أف فرؽ الفنتازيا ُب ىذه ا١تنطقة لديها نوعي  (تيارت  )العلم أف كبل ا١تقاكمتُت مشلت اجملاؿ اٞتغراُب ١تنطقة 

كاف ٯتارس ُب السابق أم فًتة السبعينات " القلبة " اللعب، كلكن ىناؾ شيء آخر ىو أف البعض صرحوا بأف نوع لعب 

" القلبة "  نوع لعب عكسألجل ا١تتعة ك سهولة ىذا النوع، على " الغضبة " كالثمانينات غَت أهنم حاليا ٯتارسوف لعب 

" أك " ْحَناْ ِمْن ِبْكرِْم نَلْعُبو الَقْلَبْة " الذم يتطلب مهارة كسرعة عاليتُت، كلكن يوجد من يتمسك بنوع منهما ُب قو٢تم 

، حسب ما توارثوه عن األجداد، كىنا نقطة مهمة تنعكس على ما إف شاركت تلك القبيلة "ْحَناْ ِمْن ِبْكرِْم نَلْعُبو الَغْضَبْة 

 )يعكس إرث ا١تنطقة  (نوع اللعب  )أك العرش ُب إحدل ا١تقاكمات الشعبية السابقة الذكر أك كليهما معا ، كما أنو 

الذم ٯتثل مقاكمة " الغضبة "  النوعُت من اللعب أما اٞتنوب مثل األبيض سيد الشيخ فينتشر نوع لعب ،كبل(تيارت 

، ْتيث أف ىذه ا١تقاكمة امتدت (اجملاؿ اٞتغراُب للمقاكمة الشعبية  )الشيخ بوعمامة كما اشتملت عليو من مناطق أخرل 

فقط، كمن " الغضبة " إٔب اٞتنوب الكبَت، فقد الحظنا فرقا فنتازية من اٞتنوب ٘تارس الفنتازيا مقتصرة على نوع لعب 

" علفة سيدم بلخَت " لوالية أدرار، ك " علفة سيدم بلكبَت " ىذه الفرؽ اليت الحظناىا ُب األبيض سيد الشيخ ٦تثلة ُب 

لوالية غرداية، كُب ىاتُت األخَتتُت مايدؿ على ا١تقاكمة الشعبية من خبلؿ األٝتاء " علفة سيد الشيخ " لوالية كرقلة، ك

 )ىو شاعر مقاكمة الشيخ بوعمامة كأحد قادهتا رغم بعد ا١تسافة بُت مركز انطبلؽ ا١تقاكمة " سيدم بلخَت " ْتيث 

٦تا يعرب عن انتشار ا١تقاكمة جغرافيا، كما يدؿ كذلك عن االنتماء القبلي ٢تذه  (غرداية / كرقلة / األبيض سيد الشيخ 

الغضبة تع صحاب " ك " القلبة تع صحاب التل " الفرؽ الفنتازية، كما أنو ُب التعبَت الشعيب عن نوعي اللعب ُب قو٢تم 

ُب ، كما أف (باب الصحراء  )كبل٫تا كتبعا للجغرافيا فموقع الوالية يتوسط الشماؿ كاٞتنوب  (تيارت  )، كُب "الصحراء 
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" الْقَباَلة يَػْلْعبُػْو الَغْضَبة " يقولوف عنهم " الغضبة "  ربط نوع اللعب باجملاؿ اٞتغراُب، ْتيث من ٯتارسوف لعب ا١تنطقةتيارت

من يقطنوف جنوب كالية تيارت ُب اٟتدكد مع كاليات األغواط كالبيض كاٞتلفة، كبالنظر " الْقَباَلْة " كا١تقصود هبذه الكلمة 

 ليفي سًتكس عن اختبلؼ األسطاير ُب بعضها مع تشاهبها ُب ا١تعٌت دليل على عدـ التماسك كسوء دإٔب ما يورد كلو

التنظيم، ك٦تا ىو معلـو تارٮتيا أف ا١تقاكمات الشعبية ٓب تكن منظمة أك موحدة  فقد كانت تشتمل عل قبيلة أك عدة 

ٗتتلف  (" الطلقة " إشارة إطبلؽ الباركد  )قبائل كمن الركاسب الثقافية اليت تعطي داللة على ىذا ما يبلحظ أف اإليعاز 

 .إٔب أخرل" علفة " من 

إننا ُب حاجة " يدخل ىذا التفسَت ضمن التاريخ التقليدم من حيث نسب نوع العب ُب الفنتازيا إٔب ا١تقاكمة الشعبية 

، من حيث أف 1" كائن تارٮتي أساسا يعيش انطبلقا من ماض كُب حاضر من أجل مستقبل اإلنسافإٔب التاريخ ألف 

تركل تارٮتيا كأسطوريا منسوبة إٔب قادة ا١تقاكمات الشعبية كذكرل تتجسد ُب ٥تياؿ أفراد الفرقة " العلفة " الفنتازيا 

 من خبلؿ إنتاجهاالفنتازية ما يعكس انتماءىا القبلي كبالتإب ينعكس على القبيلة كدكرىا ُب ا١تقاكمة الشعبية كإعادة 

التاريخ التذكارم ىو الذم يأخذ فيو التاريخ التقليدم على عاتقو استعادة الشخصيات العظيمة " ٦تارسة الفنتازيا تقليديا 

، كمنو يتجسد ا١تثل األعلى للفرؽ الفنتازية هبذه ا١تمارسة 2.." كحفظها ُب اٟتاضر األبدم كتقدٯتها كهويات بديلة 

" العلفة " ثنية القبلية ُب نوع اللعب ككذلك تسمية إل٤تاكاة ألبطاؿ ا١تقاكمة الشعبية باإلضافة إٔب ا٢توية اجملسدة ُب ا

.  نسبة إٔب مؤسسي الزكايا كاألكلياء من حيث الدكر الذم أدتو الزاكية ُب ا١تقاكمة الشعبية

أما عن لعب الفنتازيا من حيث ٦تارستو ُب الوعدة يأخذ نوعا من القدسية على غرار القدسية ا١تتعلقة بأبطاؿ ا١تقاكمة 

الفاؿ " الشعبية باعتبار أف تاريخ الثورات مقدس لدل الكثَت من الشعوب، كما ٮتص أنو ٯتارس ُب الوعدة بطقوس معينة 

يد ُب إفتتاح ملعب ا٠تيل ، فالوعدة عبارة عن دا١تنتمية للوٕب الصاّب نسبا بالتح" العلفة " كمقتصرة على ٚتاعة ٤تددة " 

عب كالطقس الديٍت دكف معرفة من منهما يسبق اآلخر ُب الزمن نرل ُب أغلب اٟتاالت ؿىناؾ قرابة بُت اؿ" طقس ديٍت 
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، إذف التذكَت با١تقاكمات الشعبية من خبلؿ لعب 1.."أف األلعاب تصدر عن طقوس ُب ٤تاكلة لتقليدىا أك التذكَت هبا 

يرتبط اللعب با١تقدس ُب مرحلة أكٔب بطبيعتو كنشاط يتجاكز العبلقات السببية كالتفسَتات العقبلنية " الفنتازيا ُب الوعدة 

 كالواقع ، تتقول صلة اللعب با١تقدس حينما تتخذ شكبل ٚتاعيا منظما كاإلنتاجيةإنو نشاط يضع جانبا مبادئ الفعالية 

 مواؿ إنشادللمقاـ " الزيارة " " الفاؿ "  ، كعلى ىذا االعتبار فالفنتازيا لعبة ٚتاعية ٢تا طقس 2"ٕتسده الشعائر كالطقوس

نرل مابُت "  كذكر خصاؿ كفضائل األكلياء الصاٟتُت ،بالصبلة كالسبلـ على الرسوؿ  صلى اهلل عليو كسلم" النَػَقاْد " 

اللعب كا١تقدس ما يشبو التواطؤ حيث يرافق حدة االنفعاؿ الديٍت تصور يدرؾ البلعب سلفا أنو مصطنع كمسرحية ٘تثل 

ينبغي التسليم هبذه النقطة كما ينبغي ..بدراية لكنها مع ذلك ليست خدعة كال تدخل ُب باب التسلية على اإلطبلؽ

 ، التسليم بأف الًتتيب الطقسي ىو ٣ترد اصطبلح ٔتعٌت أنو يقتطع من العآب الدنيوم حقبل خاصا بو ٭تكمو تشريع صاـر

، فالنتائج 3 "اإلٯتافكىذا األخَت يتوؽ فقط إٔب اٟتصوؿ على نتائج مثالية ال معٌت كال قيمة ٢تا إال بنسبة ما ٮتلعو عليها 

باإلضافة أف الفرؽ الفنتازية ال ٖتصل على جوائز مادية " مايغضبوش الوليا " ا١تثالية تتمثل ُب رمزية ا١تشاركة ُب الوعدة 

ُب الوعدة على عكس ا١تهرجاف الوطٍت للحصاف  فبعد تأدية مشوار الفنتازيا تتعأب صيحات اٞتمهور بعبارات الشكر 

، إهنا دعوات با٠تَت كىذا ما "اهلل ٭تفظكم " " بارؾ اهلل فيكم " " صحيتو " كالدعاء لفرؽ الفنتازيا باٟتفظ كالسبلمة 

"  ُب الوعدة حىت ٖتل الربكة كتصريف ا١تصائب عنهم ُب اعتقادىم الشعيب، اينشده أفراد الفرؽ الفنتازية تبعا ١تمارستو

كىو التنافس  (الوعدة  )لتجارب ا١تشكلة ُب اٟتياة اليومية ُب بؤرة مركزة ؿنطقة ،إنو ٕتميع آبإف ىذا ماتفعلو الفنتازيا ُب ..

كالصراع الذم ٧تده معزكال عن اٟتياة بوصفو لعبة فحسب كيعاد ربطها بو على أنو أكثر من ٣ترد لعبة كىي بذلك ٗتلف 

ما ٯتكن تسميتو على ٨تو أفضل من التسمية األرسطية اليت تستعمل مصطلح النموذجي أك الكوين باٟتدث اإلنساين 

ا٠تيل إثنية دينية ُب قالب تارٮتي مرت بو انتماءاهتم االجتماعية سابقا " علفة " ، فمجموع التمثبلت لدل 4"النمطي 
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ْتيث من خبلؿ ٦تارستها ُب الوعدة إ٪تا ىي ٕتسيد للتاريخ ُب الواقع ُب ميداف لعب الذم كاف ميدانا للحرب سابقا ُب 

الفركسية اٟتربية، كبعد نيل اٟترية أصبح إعادة إلنتاج ا٢توية القبلية كاسًتجاع لتاريخ مضى على أساس لعب ٤تمبل بكثَت 

كإحياء ذكرل  (الوٕب الصاّب  )من الرمزيات الدينية كالتارٮتية كاإلثنية إضافة إٔب االعتقادات الشعبية ا١تتمثلة ُب اٟتماية 

. األجداد من حيث استخداماهتم للخيل عن طريق ٦تارسة الفنتازيا ُب حقل الوعدة 

 يعترب ملعب ا٠تيل اٞتزء ا١تخصص ١تمارسة الفنتازيا ْتيث يعد حقبل أساسيا ُب :جمهور الفنتازيا في الوعدة - 8

إف ا١تنهجية اليت اليت تقـو عليها األنثركبولوجيا ىي االثنوغرافيا " الوعدة من حيث استقطابو لعدد ىائل من اٞتمهور 

يراقب، يرحل ، ٭تاكؿ أف يعرب عن كجهات  (قريبة / بعيدة  )الذم يشارؾ فيو الباحث ُب اٟتياة اليومية لثقافة ٥تتلفة 

إف كلمة حقل اليت تشَت ُب كقت كاحد إٔب مكاف كإٔب موضوع ْتث قد صارت الكلمة ا١تفتاح ... نظر الشعوب األىلية 

 قمنا بتطبيق تقنية  ك٤تيطو (القبة/ الضريح/ ميداف العلفة كا١تقاـ )، كُب ىذا اٟتقل 1.."ُب الوسط األنثركبولوجي 

كال  (مكاف ٕتمع الفرساف  )ا١تبلحظة با١تشاركة باٗتاذ عدة نقاط مهمة ُب كسط اٞتمهور ْتيث اٗتذنا نقطة االنطبلؽ 

 يقوموف بالتقاط ، كبعض من العنصر النسوم كا١تصورين ا٢تواة،حظنا نوعا من اٞتمهور متمثل ُب ا١تصورين الفتوغرافيُت

 ٦تارسة الفنتازيا، ككذلك منصة  معصور مع الفرساف، كما اٗتذنا نقطة اإلطبلؽ ُب كبل اٞتانبُت لرصد تفاعل اٞتمهور

ح فكرة ىذا االستقطاب ا٢تائل للجماىَت، كما اٗتذنا مواقع لتصوير ما١تتفرجُت ٤تاكلُت بذلك رصد ما من شأنو توض

اٗتذنا بعض الشاحنات من أجل التصوير ُب أغلب الوعدات  )ملعب ا٠تيل من كافة اٞتوانب ُب فًتات زمنية ٥تتلفة 

 من أجل رصد تفاعل اٞتمهور مع ،(ماعدا األبيض سيد الشيخ ألنو منع ركنها على حافة ا١تلعب من قبل مصاّب األمن 

كل مايؤثر على ٥تيلة اٞتماىَت يقدـ نفسو على ىيئة صورة مؤثرة كصر٭تة ٥تلصة من كل تأكيل ثانوم،أك " ا١تمارسةؼ

، كباعتبار الفنتازيا ٤تتواة 2.."غَت مصحوبة إال من قبل بعض الوقائع العجيبة الساحرة  كالنصر الكبَت، أك ا١تعجزة الكبَتة 

على بعض األساطَت التارٮتية ٦تثلة ُب أبطاؿ ا١تقاكمة الشعبية باإلضافة إٔب األساطَت ا١تتعلقة با٠تيل كاألكلياء الصاٟتُت، 

                                                           
 .71: ، ص2008دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ، 1ترجمة جورج كتوره، طاألنثروبولوجيا، :مارك أوجيو1
 .88: ، ص 1991دار الساقي، بيروت، لبنان، ، 1ترجمة ىاشم صالح، ط سيكولوجية الجماىير، : غوستاف لوبون2
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ليست الوقائع ْتد ذاهتا ىي اليت تؤثر " كبالتإب ٢تا التأثَت على ٥تيلة اٞتماىَت، كالفنتازيا ماىي إال استعراض للفرساف 

على ا١تخيلة الشعبية، كإ٪تا الطريقة اليت تعرض هبا ىذه الوقائع كينبغي على ىذه األحداث عن طريق التكثيف إذا جاز 

التعبَت أف تولد صورة مؤثرة كأخاذة تكؤل األركاح كا٢توس، إف معرفة فن التأثَت على ٥تيلة اٞتماىَت تعٍت معرفة فن حكمها 

  فالفنتازيا يسرم عليها بعض من ا١تخياؿ العاـ ا٠تاص بالوعدة اليت تعترب ٦تارسة دينية شعبية ٕتسيدا ٠توارؽ القوة ،1"

العاطفة الدينية ٢تا خصائص بسيطة " ا١تنسوبة إٔب الوٕب الصاّب، ككما تنسب إٔب األبطاؿ كزعماء ا١تقاكمات الشعبية ؼ 

ستحالة أم كاا٠تضوع األعمى ألكامره كا٠توؼ من القوة اليت تعزل إليو، ؾجدا أك عبادة إنساف يعترب خارقا للعادة، 

ا١تيل العتبار كل من يرفضوف تبنيها ٔتثابة أعداء، كسواء أسقطت عاطفة كالرغبة ُب نشر ىذه العقائد، كمناقشة لعقائده، 

كهذه على اإللو الذم ال يرل أك على صنم معبود أك على بطل أك فكرة سياسية فإهنا تبقى دائما ذات جوىر ديٍت، كما 

أف كل من العنصرين ا٠تارؽ للطبيعة كا١تعجز يتواجد فيها، فاٞتماىَت ٗتلع على الشكلية السياسية أك الزعيم الذم يلهب 

، استعراض الفنتازيا بالنسبة للجماىَت عنصر جذاب ٢تا من حيث 2"ٛتاستها مؤقتا نفس القوة السحرية ا١تليئة باألسرار 

٢تا تأثَت كبَت على اٞتمهور " الطلقة " كألواهنا، كما أف نقطة اإلطبلؽ " العلفة " مهارة اللعب كنوعو، كتعداد ا٠تيوؿ ُب 

فمن خبل٢تا يستطيعوف اٟتكم على ا١تشوا، فإف كاف التنسيق بُت الفرساف كتراصهم كإطبلقهم للباركد ُب آف كاحد 

سيما إف كاف من الفاٞتمهور يقدـ الشكر كما يشجع الفرساف على إعادة ٦تا يضفي عليهم نوعا من البهجة كالسركر 

" " اٟتافظ اهلل " " اهلل ٭تفظهم " منطقتهم احمللية، ففي بداية االستعراض يقوؿ اٞتمهور عبارات الدعاء للفرساف كقو٢تم 

، كىذا كنوع من األدعية اليت تبعد العُت عن الفرساف، كبعد اإلطبلؽ سيما إف كاف اإلطبلؽ ناجحا ْتيث "صبلة النيب 

 كقوة صوت الباركد فيقوؿ اٞتمهور للفرساف ١تا يتخذكف أحد جانيب ا١تلعب للعودة إٔب نقطة ،يكوف ُب آف كاحد

، كُب حالة عدـ ٧تاح .." صحيتو، ريب ٭تفظكم، بارؾ اهلل فيكم، : " أخرل" علفة "  اجملاؿ ؿ مع فسحاالنطبلؽ 

خسركىا، أك " الطلقة تظهر عبلمات اٟتسرة على اٞتمهور مع التمٍت ٢تم ُب ا١ترة القادمة باإلطبلؽ اٞتيد ُب قو٢تم 

                                                           
 .89:  نفس المرجع، ص 1
 .92: ص سيكولوجية الجماىير، مرجع سبق ذكره، : غوستاف لوبون 2
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، كُب حالة سقوط أحد "معليش ا١ترة اٞتاية " كعندما ٯتر الفرساف ُب أحد اٞتانبُت من ا١تلعب يقولوف ٢تم " خسرت 

الفرساف من على اٞتواد أك إصابتو ُب اليد نتيجة عطب البندقية يسرع ٚتع من اٞتمهور ١تساعدتو على القياـ مع أفراد 

اٟتماية ا١تدنية كىذا كلو يعٍت التفاعل االجتماعي مابُت اٞتمهور كالفرقة الفنتازية كما يعكس نوعا من التضامن اآلٕب 

على "العلفات"حيث أف من ا١تتفرجُت من ٢تم عبلقة بالفرساف كببنيويا، كما أف ىناؾ تفاعل من نوع خاص إٔب حد ما 

 أما عن بقية اٞتمهور كفرساهنا،" العلفات " اعتبار أهنم ينتموف إٔب القبائل نفسها ٦تا يدعم ركح التضامن بُت ىؤالء ك

 .(..جهوية / قبلية  )فهي تتمثل ُب الوافدين من ٥تتلف ا١تناطق ٢تا عدة انتماءات 

 أك موت ،(تدىور صحي  ) ًب مبلحظة العديد من الفرساف ا١تعتزلُت للفنتازيا سواء لعدة أسباب متمثلة ُب كرب السن

الشعور  )كعدات ١تشاىدة االستعراض الفنتازم ٦تا يعٍت تعويض تلك العزلة كاٟتالة النفسية  اؿ منتقلُت إٔب،اْب..اٟتصاف 

عن طريق ا١تشاىدة كتذكر أيامو ُب استعراضو للفنتازيا كنوع من اٟتنُت إٔب األياـ ا٠توإب، كما أف بعضهم لديو  (بالنقص 

كرب السن ْتيث ال يستطيع ال االمتطاء كال القياـ باإلطبلؽ إف  ) عوضا عنو كىنا لسبب اأبناء أك أقرباء ٯتارسونو

، كبالتإب كرب السن مرتبط باٟتالة الصحية فقد الحظنا شيوخ يفوقوف السبعُت سنة ُب (ساعدكه على امتطاء اٟتصاف 

. صحة جيدة ٯتارسوف الفنتازيا

نقل الظاىرة إٔب الرأم العاـ سيما التلفزيوف، كما أف بعض منهم  بعامة اٞتمهور ك، كف كالصحفيك ا١تصوركف الفتوغراُبيقـو

كبعضهم  أك عرشو، ، كعدتو،فايس بوؾ سواء للفرقة الفنتازية اليت ٘تثل قبيلتوؾموقع التواصل االجتماعي عرب ينقلوهنا 

 فقد الحظنا العديد من الشاحنات ا١تخصصة للتصوير الفوتوغراُب، ك٢تم خيوؿ .ألجل التجارة" العلفات " يصوركف 

، كيًتاكح الثمن من (لعبة تشبو اٟتقيقية  ) كلباس الفارس كبندقية من خشب كحديد ،(أجنبية / جزائرية  )مسرجة كذلك 

على كل فاٞتمهور ُب كاإلطار ا١تخصص ٢تا،  شكلها كمائيت دينار إٔب ٜتسمائة دينار جزائرم حسب نوع الصورة ك

 ةطريقمن خبلؿ  ٭ترؾ لديهم التخيل كتوىم أكلئك األبطاؿ حيثالفنتازيا ينبهر باالستعراض الذم يقدمو الفرساف 

 فيها، كإذا دققنا النظر تأثَتأكرب  (اٞتمهور  )٢تذا كانت اٞتهة الغريبة كالقصصية ٦تا يقع ٖتت حواس اٞتماعة " احملاكاة 
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ُب حضارة ما كجدناىا إ٪تا تقـو على الغريب كالقصص، كذلك التاريخ للظاىر فيو شأف أكرب من الواقع ، كالو٫تي سائد 

كالوعدة كذلك سيما األكلياء الصاٟتُت مليئة بالقصص  (األسطورية  )، فالفنتازيا فيها من القصص 1"على اٟتقيقي 

األسطورية كاألشياء ا٠تارقة ا١تتمثلة ُب كرامات األكلياء ، كهبذا تكوف الفنتازيا إٔب حد ما ٕتسيد لواقع مضى عليو الزمن 

 كال تتأثر إال بو فالصورة ىي اليت ،فاٞتماعات التتعقل إال بالتخيل" ْتيث ٯتكن للمشاىد استيعاهبا بإعماؿ خيالو 

كفعل اٞتمهور ىو ا١تشاىدة النإتة عن الرسالة اليت يقدمها مستعرضي " تفرعها كىي اليت ٕتذهبا كتكوف سبب ألفعا٢تا 

من حيث دكر االستعراض اْب،ؼ..كالبطوالت، الرجولة، الفحولةكرمزم  (انتماء العلفة  )الفنتازيا كبالتإب تفاعل اجتماعي 

ىو ما يتمثل ٢تا ُب صورة ،ك(اٞتمهور  )الذم يؤثر ُب خياؿ اٞتماعات " ُب التواصل مابُت الفرقة الفنتازية كاٞتمهور ؼ

 .2"... معجزة أكأخاذة جلية ٣تردة عن الشرح كالذيوؿ غَت مصحوبة إال ٔتا فيو غرابة أك سكر مكنوف كانتصار باىر 

 كىذا األخَت يرتبط بالصور، كمن حيث أهنا لعبة تستقطب عددا ، الفنتازيا كمفهـو ترتبط بالتمثبلت ك ا١تخياؿ كالوىم

أف ا١تعجبُت بالساحر ىم الذين " كبَتا من اٞتمهور كوهنم معجبُت ٔتمارسة الفنتازيا كما يشرح كيفسر مارسيل موس 

 من حيث أف إطبلؽ الباركد طلقة كاحدة دليل على التنسيق لدل ٦تارسي الفنتازيا 3" ٬تعلوف لسحره فعالية بإٯتاهنم بو 

القبيلة / العرش  )يبدك كالسحر لدل ا١تشاىدين ٦تا ٬تعلهم متفاعلُت معها السيما إف كانت ٘تثل انتماءىم االجتماعي 

" .. ) ، ككوف ىذه ا١تمارسة رأٝتاؿ ثقاُب منعكس ُب ٘تثبلت أفراد الفنتازيا كما ينعكس على اٞتمهور من ا١تشاىدين (

كىم ا١تيل احملض كاجملرد ال يعود إال إٔب ذاتية ىدفها الوحيد البهجة فإف ما يفصح كيكشف عنو القناع ىي  (الفنتازيا 

 )كالعادات اٞتمالية باالنتماء االجتماعي، كاالستخدامات االجتماعية للذكؽ كالتميز  (الفنتازيا  )عبلقة ارتباط ٦تارسة 

، كما ال ٮتفى عملية 4" ( .."ْمْعِطَيْا٢ْتُْم، َخْيَمْة َتْع فَْاْؿ ْمْن َبْكرِْم َخَياَْلْة ) " بامتبلؾ ا١تهارات الرمزية  (نوع لعب الفنتازيا 

اإلفراغ االجتماعي عند مشاىدة الفنتازيا باعتبار أف مشاىدة ا٠تيل ٗتفف الضغوطات النفسية كوهنا رياضة ترفيهية 

                                                           
 .50: ، ص 2013مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ترجمة أحمد فتحي زغلول، روح االجتماع، : غوستاف لوبون1
 .، بتصرف51: ص المرجع السابق، :  غوستاف لوبون2
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أشعر " حسب تعبَت بعض من اٞتمهور كباألساس بعد ما كانت حربية سابقا، كمن ا١تعطيات اليت توفرنا عليها ميدانيا 

" ، " استعراض الفنتازيا سبب كحيد لقدكمنا إٔب الوعدة  " ، "بارتياح عند مشاىدة ا٠تيل، كعند ٝتاع طلقات الباركد

اْب، "...مهما تطورنا كانبهرنا بالسيارات اٞتميلة كالغالية إال أف ا٠تيل تبهرنا كثَتا " ،"الوعدة من دكف فنتازيا ناقصة ٘تاما 

 .كمعظم األقواؿ تصب ُب العامل النفسي على العكس ٦تا ىو ٥تفي كمشاىدة دكم انتمائهم االجتماعي

 ٚتعية معتمدة ١تمارسة الفنتازيا من حيث 30توجد بوالية تيارت : (علفة الخيل  )النشاط الجمعوي للفنتازيا - 9

القانوف باعتبارىا تنتمي ١تؤسسة الرابطة الوالئية للفركسية كا١تنتمية لوزارة الشبيبة كالرياضة بالتنسيق مع كزارة الفبلحة 

 نسخة عن اٞتمعيات اليت ٖتمل 231كالثقافة ٦تثلة ُب ا١تهرجاف الوطٍت للحصاف هبذه الوالية، ك٦تا ٖتصلنا عليو من كثائق 

اٝتها كمنطقتها كأعضاءىا، كقد اكتفينا بنسخ اٞتهة اليت ٖتمل االسم ك ا١تنطقة دكف نسخ اٞتهة األخرل اليت ٖتمل أٝتاء 

األعضاء  أما الرابطة فهي مكونة من الرئيس كنائبيو األكؿ كالثاين، كالكاتب كنائبو، كأمُت ا٠تزينة كنائبو، كثبلثة أعضاء، 

. نطبق تقنية ٖتليل ا١تضموف من حيث اٝتها كفق األنثركبونيميا (نسخ عن اٞتمعيات  )كمن خبلؿ الوثائق 

 l’anthroponymie األنثركبونيمياتتفرع إٔب فرعُت، ( l’onomastique ) دراسة االسم العلم: تعريف

كاألنثركبونيميا فرع معرُب ..ىي دراسة أٝتاء األمكنة ، : la toponymie )( كالتوبونيمياىي دراسة أٝتاء البشر،:)(

، فأٝتاء اٞتمعيات ٖتتوم على 2"يهتم بدراسة أٝتاء األشخاص من زكايا نظر ٗتتلف حسب مرجعيات الباحث كمشاربو 

من حيث التسمي بأٝتاء األسبلؼ كما أهنا قد  (الشهداء، األكلياء الصاٟتُت، أسم قبيلة كغَتىا  )أٝتاء األشخاص 

امتداد من التسمية ُب  (األسبلؼ  )ٖتتوم أٝتاء األمكنة اليت ىي ُب حد ذاهتا أٝتاء أشخاص، أم أف ىذه األٝتاء 

األسرة إٔب ا١تؤسسة كرمز لبلنتماء االجتماعي من حيث ىو رأٝتاؿ ثقاُب ينتج ضمن ا١تؤسسات كما ٭تمل دالالت 

                                                           
 . الرابطة الوالئية للفروسية، والية تيارت، تعذر علينا الحصول على بقية النسخ كون الجمعيات السبع المتبقية لم تجدد ملفاتها1
 : ، كتاب الكتروني من الموقع07:  ، ص2001 ،1، المغرب ، ط المغربي، الفردياالسم المغربي وإرادة التفرد، دراسة سيميائية لالسم :  محمد سعيد الريحاني 2
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، اسم اٟتيواف، ككبلمها ٬تسد ُب اسم األمكنة ( اسم الشخص )اسم اإلنساف  )تارٮتية متعلقة باألشخاص كالقبائل ، 

تطرؽ كلود ليفي سًتاكس لقضية " ، كقد (ُب كثَت من األحياف، كما توجد أٝتاء تدؿ على النبات أك اٞتماد كغَتىا  

نوجد إذف أماـ نوعُت من أٝتاء األعبلـ متقابلُت كل التقابل، ك٘تتد بينهما : األٝتاء ُب كتابو الفكر ا١تتوحش بالقوؿ

سلسلة من الوسائط ففي اٟتالة األكٔب يكوف االسم عبلمة للتميز تؤكد عن طريق تطبيق إحدل القواعد، انتماء الفرد 

الذم يطلق عليو اسم ما إٔب فئة منظمة مسبقا مثل ٣تموعة اجتماعية داخل نسق مكوف من ٣تموعات، كانتماؤه عن 

طريق الوالدة إٔب نسق الوضعيات االجتماعية، كُب اٟتالة الثانية يكوف االسم كليد ابتداع حر من قبل الفرد الذم يسمى 

، كنظرا العتبار األسرة مؤسسة اجتماعية أكلية للفرد، 1.."كيعرب بوساطة ذلك الذم ٝتاه عن حالة انتقالية لذاتيتو ا٠تاصة 

ىذا الفرد ينقل انتماءه االجتماعي من خبلؿ التسمية ا١تتعلقة بسلف ىذه األسرة إٔب مؤسسة اجتماعية أخرل ٦تثلة ُب ؼ

فرب األسرة ىو الذم ٮتتار اسم ا١تولود اٞتديد متحدثا باسم األسبلؼ الذين من ا١تفركض أف " ٚتعيات الفركسية 

ٯتثلهم، كملقيا خطابا موجها ألفراد العائلة أك القبيلة اليت ينتمي إليها، كقد يتخذ رب األسرة االسم مطية لتوجيو ٖتذير 

كفيما ٮتص االنتقاؿ من اسم الشخص .." لبعض أفراد القبيلة كيستشَت األسبلؼ عن طريق العراؼ قبل اختيار االسم 

 ، اسم اٟتيواف يذكر لويس جاف كالفي عن إميليو بونفيٍت أنو اىتم ّتانب آخر كطيد الصلة باسم الشخص كاٟتيوافإٔب

كىو نظاـ أٝتاء الكبلب ففي كل بلداف العآب يتم إطبلؽ أٝتاء على اٟتيوانات األليفة كىي أٝتاء مستقاة من لوائح 

 كُب ىذه ا١تقصود ىو اسم إنساف ينادل بو اٟتيواف فقد يكوف إيديولوجيا قصد النكاية ُب ذلك االسم سيما ،2" خاصة 

 – jak – fox – blak – nana: مثلما تسمى كبلب الصيد أك أحصنة اٞتر كالبغاؿ مثل  (ا١تستعمر  )األجنيب 

lola 3جواد ، كفارس كىي قليلة جدا، أما عن :  ، كما يوجد أٝتاء حيواف تطلق على اإلنساف نقتصر على ا٠تيل كاسم

كتعٍت سياط ا٠تيل كتطلق على حشرة أـ أربعة " بُػْوَساْط ا٠تَْيْل " الزمة من لواـز ا٠تيل مثل ما يطلق ُب منطقة تيارت 

                                                           
 .112 ،111: ، ص2012، 1ىيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، اإلمارات العربية، ط، 1 ترجمة رشيد برىون، طالتقاليد الشفهية، ذاكرة وثقافة، :لويس جان كالفيذكره 1
 .، بتصرف121:  نفس المرجع، ص 2
، أما عند بعض التجار  ىذه أسماء لكالب صيد، وأنثى بغل، وفرس معدة للجر، أخذناىا من أحد الموالين ، أما خيل الفنتازيا حسب بعض الفرسان اليسمونها مطلقا3

 .كم ثمن الميمون، الميمونة، كم ثمن المبروك، المبروكة، تفاؤال بالخيل: حال عرض الخيل للبيع يقول الشاري للبائع
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كتعٍت حصاف أيب تطلق على حشرة اٞتندب  كأمثلة عن أٝتاء األماكن " َعْوْد أُبَاْ : " كأربعُت، كىناؾ اسم آخر يقاؿ

 ٦تا ،ا١تتعلقة ٔتوضوع دراستنا ُب اٞتزائر عموما كجدنا أٝتاء بلديات كدكائر ٢تا عبلقة با٠تيل كالفرساف كحىت ميداف الفنتازيا

: يعطي فكرة بتمسك اجملتمع اٞتزائرم بالفرس كنأٌب على ذكر ما ٖتصلنا عليو

 ( يوضح أٝتاء األماكن اليت ٢تا عبلقة بأٝتاء الفرساف أك ا٠تيل  :08 جدول رقم )

الداللة ا١تنطقة / .. حيواف / شخص  )اسم ا١تكاف 

داللة أنثركبونيمية قبلية  دائرة بوالية الشلف أكالد فارس  

 ببلزمة حيوانيةداللة ميثولوجية بلدية بدائرة بابور كالية سطيف سرج الغوؿ 

داللة توبونيمية أنثركبونيمية بلدية بدائرة عُت ا١تلح كالية مسيلة عُت فارس 

عُت فرس 

عُت فارس 

بلدية بدائرة عُت فكاف كالية معسكر 

دائرة بوالية معسكر  

داللة توبونيمية ببلزمة حيوانية  

داللة توبونيمية ببلزمة إنسانية 

ا١تلعب 

الرمكة 

بلدية بدائرة العمارم تيسمسيلت 

دائرة بوالية غليزاف  

داللة توبونيمية ببلزمة ٦تارساتية  

داللة توبو نيمية ببلزمة حيوانية  

، ٦تا يعٍت التداكؿ الفصيح للغة ُب ىذه 1" الفرس كالربذكنة اليت تتخذ للنسل:  " الرمكة اسم فصيح يعٍت : مبلحظة 

ا١تنطقة  ٔتعٌت آخر االنتشار العريب، فيما ٮتص الداللة ىي ُب األصل تسمية ١تناطق باٞتزائر، لكن تأكؿ ألٝتاء 

لفظ :، كالبلزمة إنسانية أك حيوانية ، كبالتإب(الشخص كا١تكاف  )األشخاص ٦تا يدؿ عليو سياؽ العبارة، كأحيانا كبل٫تا 

، لفظ عُت (الغوؿ  )سرج يتعلق باٟتصاف قرنت ٔتخلوؽ ميثولوجي : أكالد يدؿ على ٚتاعة مرجح أف تكوف قبيلة، لفظ

                                                           
أما الجدول . 172: ، ص1990دار الفكر اللبناني، بيروت، ، 1ط محمد بن سيرين، لإلماممحمد بن سيرين، منتخب الكالم في تفسير األحالم :  عبد األمير مهنا1

  C E N E A P 2006وأسماء األماكن تم استخراجها من أطلس الواليات والدوائر، عن 
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 حُب االصطبل (عُت ماء  )، كالعُت لئلنساف ك للحيواف للمكاف (فارس  )قرف ْتيواف الفرس، كقرف باٟتيواف كاإلنساف 

 .اللغوم، البلزمة ا١تمارساتية تعٍت مكاف ٦تارسة الفنتازيا

، كأحيانا اٞتمع بينهما، (الفرس)ا١تبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف أٝتاء األماكن ٢تا دالالت أٝتاء أشخاص، كأٝتاء حيواف 

 (ا١تلعب) ك٢تا عبلقة اٝتية بالفركسية كُب الفنتازيا متمثلة ُب (سرجالغوؿ)كما ٖتتوم على بعض من ا١تيثولوجيا ا١تمثلة ُب 

، كلعل ىذه التسميات ٢تا دالالت تارٮتية ميثولوجية (أكالدفارس) ا١تمثلة ُب (القبلية)كبعض من الداللة اإلثنية اجملتمعة 

 . حسب مايبدك من استقراء اٞتدكؿ نظريا،أك أبطاؿ ُب ا١تيثولوجياتتعلق بالثورة

  :1(تيارت)أنثروبونيميا النشاط الجمعوي بمنطقة الدراسة 

 (الدراسة يوضح توزيع الداللة الرمزية كفق أنًتكبونيميا ٚتعيات الفركسية ٔتنطقة :09 رقم جدكؿ)

 المنطقة ترمز إلى التراث التاريخي ترمز إلى التراث القبلي ترمز إلى التراث الديني اسم جمعية الفروسية
 فرندة رمز طريقة صوفية - كٕب صاّب ٚتعية سيدم عمر

 توسنينة رمز طريقة صوفية - كٕب صاّب ٚتعية أكالد سيدم خالد
 سيدم اٟتسٍت رمز طريقة صوفية - كٕب صاّب ٚتعية أكالد سيدم ٤تمد بن شعيب

 توسنينة رمز طريقة صوفية - شيخ زاكية ٚتعية الشيخ بوشارب
 الرحوية - قبيلة فليتة  ٚتعية فرساف فليتة

 سبعُت - عرش بٍت لنت/قبيلة   -علفة بٍت لنت- ٚتعية الفركسية 
 عُت دزاريت - قبيلة السحارم  ٚتعية فرساف السحارم

 زمالة األمَت عبدالقادر - ا١تقاف/ قبيلة  ٚتعية ا١تقاف
 سيد اٟتسٍت - عرش أكالد الكرد  ٚتعية أكالد الكرد

 عُت الذىب رمز مقاكمة االستعمار   ٚتعية الشهيد عدة جلوؿ
 مغيلة //   ٚتعية الشهيد دبيح عبد القادر

 فرندة //   ٚتعية الشهيد مليس ا٤تمد
 سيدم عبد الغٍت رمز سياسي   ٚتعية اجملاىد أٚتد بن بلة

 تيارت رمز سياسي   ٚتعية ٤تمد بوضياؼ
 الفا٬تة رمز مقاكمة االستعمار   ٚتعية الشهيد لعراب ٤تمد

 الفا٬تة //   ٚتعية الشهيد سي مناد
 سرغُت ؟   ٚتعية سي الطيب

 السوقر ؟   ٚتعية صافا عبد القادر
 مدريسة رمز مقاكمة االستعمار    ٚتعية ٤تمد بلخَت

 قرطوفة رمز تراثي عاـ   ٚتعية ا١تختارية للفنتازية
 عُت كرمس //   ٚتعية قدماء ا٠تيالة

 مهدية //   ٚتعية األصالة للفركسية
 مهدية //   ٚتعية الفركسية اٞتزائر البيضاء

 

                                                           
 1 أنظر المالحق 
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اسم اٞتمعية تصب ُب شبكة من الركابط الرمزية الًتاثية استنادا ا٠تطاب  (٤تتول  )ضموف ا١تبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ ـ

 يقتضي األمر أف ،(القبلية ، الدينية ، التارٮتية  )ككي نفهم ٚتلة الركابط الًتاثية " اللغوم ا١تنصوص من خبلؿ االسم، 

إف ىذه الركابط لو تعلق األمر ٔتجتمع  علفة ا٠تيل  حدده " ، 1" نعترب اسم اٞتمعية مقركف بامتيازات لغوية كثقافية 

)  ماض معُت ىو عينو حدده فعل تلك العوامل ا١تستمر ُب الزمن، ال تأخذ ٘تاـ معناىا إال أف ترد مكاهنا ُب سَتكرة الدرب

 بإدراجخًتنا تبٍت منهج العرض االستنباطي فؤلف منواال نظريا كالذم يربط نسقي الربط ا، كإذا (االستمرارية / إعادة إنتاج

ا١تاىر بالفنتازيا سيما  )ٝتاؿ الثقاُب من خبلؿ الداللة الرمزية القبلية كالدينية كالتارٮتية ، كدرجة االصطفاء أمفهـو الر

، 2 .."(ٚتعوية  ) نسق الوقائع اليت تبينها على أهنا كذلك أف ينشئ ٢تا عبلقة نظامية إظهارلقادرين على  (القدماء 

سَتة من ـذات طابع رياضي كثقاُب  (ٚتعية  )أف تنظم كفق مؤسسة  (علفة ا٠تيل  )كاف لزاما على الفرقة الفنتازية كلقد

 ٔتمارسة نشاطها ا١تتمثل ُب االستعراض با٠تيل ُب رخصة ٦تا يتيح ٢تا ،(دكلة ا١تؤسسات )قبل الرابطة الوالئية للفركسية 

 السيما ُب 3 الرٝتي للفنتازيا، كالقانوف، كفق القانوف(الوعدة، ا١تهرجاف، األعراس، األعياد الوطنية  )ا١تراسيم االحتفالية 

السم اٞتمعية الذم ٭تمل مضمونا ذك رمز قبلي، ديٍت،  (أم العلفة  )، فكاف اختيارىا (ٞتنة التحكيم  )ا١تهرجاف 

 شخصنة ا١تؤسسة ،متوارث أبا عن جد ٦تثبل ُب االسم (رمزم  ) عن البقية باعتبار امتبلكها لرأٝتاؿ ثقاُب ٯتيزىاتارٮتي، 

 انتمائها االجتماعي إلنتاجكإعادة  (..كٕب صاّب، شهيد ٣تاىد  )رمزيا تبعا لبلسم إٔب حد ما، ك٘تجيدا لدكر رموزىا 

١تمارسة نشاطها، ُب  (قانونيا  ) حقبل رٝتيا (ٚتعيةالفركسية)رمزيا عن طريق ا١تؤسسة برابط االسم، كباعتبار ا١تؤسسة 

من قبل  (عائلة /عرش /قبيلة  )" علفة " حُت ىذا النشاط تبعا السم اٞتمعية ميدانيا ُب الوعدة تأخذ اٝتا شعبيا 

اسم رٝتي مؤسساٌب، ك : اٞتمعية على شقُتؼ، كمن ىذا ( شهيد، ٣تاىد )أفرادىا، بالرغم من أف اٝتها ٭تمل رمزا ثوريا 

 .(عركشي  )اسم قبلي 

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة،، 1ترجمة ماىر تريمش، ط، في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم، اإلنتاجإعادة : بيار بورديو و جان كلود باسرون1

 .،  بتصرف190: ، ص 2007بيروت، لبنان،
 . ، بتصرف187:  ص السابق، المرجع 2
 .في المالحق انظر القانون الرسمي للفنتازيا الجماعية والفردية 3
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٤تلية شعبية ُب الوعدة، كىوية مؤسساتية ٚتعية، ٦تا توحي : ذات ىويتُت (علفة ا٠تيل  )ٯتكن القوؿ أف الفرقة الفنتازية 

ع الدكلة كالقبيلة ُب آف كفق التحليل األنًتكبونيمي من خبلؿ الداللة الرمزية السم اٞتمعية، كبالتإب فالداللة ـأهنا ُب ٣تت

 ٬تمع بينها قاسم مشًتؾ متمثل ُب الذاكرة اٞتماعية من حيث الزكايا ،الًتاثية كالقبلية كالتارٮتية كما ىو موضح ُب اٞتدكؿ

 ك التسمية القبلية الدالة على ا١تقاكمة الشعبية كرسالة ٦تارسة عن طريق الفنتازيا ُب ،ا١تمثلة ُب أٝتاء األكلياء الصاٟتُت

الدالة على  (اجملاىد /الشهيد  )الوعدة مفادىا تواجد أسبلفها كدكرىم ُب تلك الفًتة التارٮتية، ك التسمية التارٮتية 

ا١تقاكمة ا١تسلحة اليت ىي استمرار للمقاكمة الشعبية ُب شكل منظم ذات االنتماء الوطٍت كإف كانت ُب بعضها ترمز إٔب 

الوحدة الصغرل ُب العرش كىي العائلة، كبالتإب فالركابط من خبلؿ التسمية ركابط دينية كقبلية تتمحور ُب دكر انتمائها 

. االجتماعي ٔتا قدمو تارٮتيا خاص ٔتقاكمة االستعمار من خبلؿ الفنتازيا ُب شقها الفركسي اٟتريب

 : (علفة الخيل  ) التغير والثبات الحاصل في الفنتازيا 10-1

من حيث ىي ٦تارسة تقليدية، كقلما يطرأ التغَت على ما ىو تقليدم عموما ْتيث الفنتازيا ٦تارسة متوارثة جيبل بعد جيل، 

غَت أننا كقفنا على بعض من التغَت الطفيف الذم ٟتق هبذه ا١تمارسة ُب ا١تنطقة ، كا١تتمثل ُب كوف بعض الرمزيات ا١تتعلقة 

، من خبلؿ ما ىو موثق عن األمَت عبد القادر اٞتزائرم أف عدد النخبلت ىو "التخياؿ " باقتناء ا٠تيل أك الفراسة با٠تيل 

 ٩تلة مسكوت عنها، كما ًب معاينتو ميدانيا صرح العديد 28 منها تكلم عنها السابقوف با٬تاهبا كسلبها، ك12 ٩تلة 40

 ٩تلة، كىذا الرقم داللة رمزية على صعوبة إحصائها ٦تا يعطي معٌت آخر كىو شرعنة 99من ا١تبحوثُت على أف عددىا 

 ".التخياؿ " فراسة ا٠تيل 

تبقى فراسة ا٠تيل حكرا على من يعرفها ْتيث تعترب نوع من الكهانة إٔب حد ما ْتيث القليل من األفراد من لو ىذه 

، " ..عندىم حكمة ُب ا٠تيل "أك  " معطيا٢تم " ا١تعرفة ،من خبلؿ مايًتدد شعبيا عن ىؤالء ا١تتفرسُت ُب ا٠تيل قوؿ 

، كلو أنو "لعب الغضبة " كالتغَت اآلخر الذم طرأ على ا١تمارسة سة متمثل ُب نوع اللعب، ْتيث أصبح ينتشر بكثرة نوع 
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٘تارس بقية األنواع األربعة لكن بشكل متفاكت، كقد صرح العديد من ا١تبحوثُت على أف النوع الذم كاف ٯتارس سابقا 

الذم يعترب من أصعبها كأخطرىا، كال ٯتارسو إال ا١تاىرين بالفنتازيا، كىذه مربرات بعض ا١تمارسُت " القلبة " ىو نوع 

خاصة فئة الشباب، كلكن أال تعٍت ىذه أف ٦تارسة الفنتازيا ُب تناقص من جانب ا١تهارة؟، بل إهنا تبعا للميثولوجيا اليت 

إٔب بطلي ا١تقاكمة الشعبية ا١تتمثل ُب الشيخ بوعمامة كاألمَت عبد القادر مع " القلبة " " الغضبة " تنسب ىذين النوعُت 

لِْعْب ْصَحاْب الَتْل " أف كبل ا١تقاكمتُت كانتا ُب اجملاؿ اٞتغراُب ١تنطقة تيارت، أـ أنو تقسيم على األساس اٞتغراُب شعبيا 

 .، كمع ذلك فإف ا١تنطقة تشتمل على ىذين اجملالُت فهي تعترب بوابة إٔب الصحراء"لِْعْب ْصَحاْب الَصْحراء " ، ك "

فبل يلحظ أم تغَت هبا ،ككذلك لواـز الفارس حىت من اٞتانب الفٍت كاٞتمإب  (لوازماٟتصاف) أما من حيث طقم اٟتصاف 

 .كاأللواف

 من الناحية التارٮتية فيما ٮتص أنواع اللعب قد تتشابو مع األنواع اٟتالية غَت أف أٝتاءىا ٗتتلف، كباإلمكاف :مالحظة

 :  من حيث الطريقة أك الكيفية ُب بعض منها اإٚتالو

اللذاف " ، لعب القلبة كالتمراد "النيشاف " كىو ا١تعرب عنو سابقا من كصف األمَت عبد القادر للعب " ا ١تسرح "لعب  

للتمرينات ا١تتعلقة  (ًب استخدامو كمباغتة ُب اٟتركب  )يتخذاف نصف الدكرة ُب أدائو، ما ىو إال شكل متطور أك 

باٟتصاف كالفارس من خبلؿ السرعة ُب االنقبلب كاٗتاذ عدة مسارات ككذلك التحكم باٟتصاف كتعويده على ا١تيداف 

 فمن خبلؿ أكصافو ىو نوع من 1"لعب البَػرَّاَكْة " اٟتريب، أما عن ٘ترين آخر ا١تعرب عنو عند األمَت عبد القادر اٞتزائرم 

" الرباكة " أم اإلطاحة بالعدك ، تغَت من اٝتو  (عنصر ا١تفاجأة  )ا١تباغتة اٟتربية ا١تتخذة عند صعود التبلؿ أك الغابة 

 .على األنغاـ الفلكلورية ُب معظم األداء" رقص ا٠تيل " حيث اٟتصاف يربؾ الٗتاذ كضعية ا١تفاجأة ، تغَت إٔب اسم 

 : في ضوء المقاربات النظرية  (علفة الخيل ) الفنتازيا 10-2

                                                           
  .89ىذا النوع من اللعب يتم من خبلؿ ضر أرجل اٟتصاف بالبندقية أك العصا حىت يربؾ على األرض كبعدىا يصوب الفارس مباشرة ٨تو ا٢تدؼ ، انظر الصورة رقم 1
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 كنا قد أشرنا إليها ُب بعض التحليبلت من ىذا الفصل ك ال بأس من تدارؾ : المقاربة التاريخية وال تأويلية10-2-1

، فمن حيث النشأة فهي ُب بعض من مناطق الغرب اٞتزائرم كُب فًتة "العلفة " بعض النقائص حىت تتوضح الفكرة عن 

 . غَت نظامي (فرساف القبائل )، كمبناىا قبلي "القـو "ما انتشرت لتعم جهة الغرب كيعرب عنها ب

ُب العهد العثماين ٓب ٮتضع الغرب اٞتزائرم كليا لئلدارة العثمانية، فقد شهد عدة ثورات شنتها بعض القبائل على اإلدارة 

أك " العلفة " العثمانية، ماعدا الفرساف النظاميُت ا١تتمثلُت ُب فرساف ا١تخزف، كما أف األمَت عبد القادر قد ذكر على أف 

كاف " ...ُب قولو " القوميُت " غَت نظاميُت على عكس فرسانو النظاميُت الصبائحية، كقد ذكرىا باٝتها " القـو " 

" العلفة " ىو نفسو " القـو " ، كلفظ 1 ..."(أك القـو - القوميُت  )باستطاعيت أف أفاجئهم بفرساين غَت النظاميُت 

القوميُت  )، كبعد مقاكمة األمَت عبد القادر اٗتذت الفرساف غَت النظاميُت "علفات " فرساف عدة " القـو " كبالتحديد 

، أك انتشرت ُب ا١تقاكمات ا١تتخذة من قبل بعض الزكايا اليت تبنت مقاكمة االستعمار الفرنسي، كبالتإب أصبحت تكٌت (

بالفرساف ا١تنتمية إٔب الوٕب الصاّب لكن ال يعلم ذلك بالتحديد تارٮتيا لدل معظم ا١تقاكمات الشعبية، كباإلمكاف ترجيح 

التسمية باالنتماء إٔب الزكايا انطبلقا من مقاكمة األمَت عبد القادر، حيث تعترب أكؿ مقاكمة كأساس كل ا١تقاكمات الشعبية 

نسبة إٔب القبائل ٖتت تأطَت مؤسسة الزاكية سواء باالنتماء الديٍت أك القبلي " العلفة " األخرل، فبل يستبعد اٗتاذ تسمية 

 .أك باٟتماية

" القـو " ا١تكونة من ٣تموعة أفراد بنية فرساف الفنتازيا ُب الوعدة أم " العلفة "  تعترب : المقاربة البنيوية10-2-2

، فاجتماع ..."علفة أكالد سيدم " " العلفة " بالتعبَت الشعيب، كبالنظر إٔب أفرادىا ذكم االنتماء القبلي الذم تسمى بو 

، فالشعور بركح (٦تارس  )كأم خلل أك شيء ما قد ٯتس عنصرا  (علفة ا٠تيل  )ىؤالء األفراد يشكل بنية الفنتازيا 

ا١تسؤكلية اٞتماعية يلـز على ا١تمارس أداء مهمتو على أكمل كجو ألنو ٯتثل العشرة أك القبيلة أك اٞتهة، كيكوف التنافس 

على أشده من ىذه الناحية حىت يعلي من شأف ىذا االنتماء، كأم مساس أك انتقاص يلحق ا١تمارس فهو بالدرجة األكٔب 

                                                           
 .50: ؽ ذكره، صسباألمَت عبد القادر اٞتزائرم، مرجع : بساـ العسيلي1



 ك٦تارستها ُب منطقة الدراسة (علفة ا٠تيل )الفنتازيا:                        الفصل ا٠تامس

233 
 

ينعكس على القبيلة أك اٞتهة، كىذه ٣تموع التمثبلت لدل ا١تمارسُت تتعلق بانتمائهم القبلي ُب الوعدة أك اٞتهوم كىذا 

 .األخَت متصور خصوصا ُب مهرجاف اٟتصاف با١تنطقة

اليت تنسب إٔب الوٕب عنصر لو " العلفة " ُب الوعدة ُب افتتاح ا١تلعب فإف " الفاؿ " من حيث األداء ا١تتعلق بطقس 

ا١تنتمية للوٕب الصاّب ألداء االستعراض ُب " العلفات " األكلوية ُب األداء، كفيما يتعلق باالختتاـ فأحيانا ٕتتمع بقية 

باالنتماء الكلي للقبيلة، أما عن الوعدات "  علفات األعراش " شكل التحاـ كاٖتاد، ٦تا يعطي معٌت التماسك ما بُت 

تتخذ استعراضا مكونا من علفتُت إٔب ثبلث أحيانا معربا  (اٞتغراُب / االنتماء اٞتهوم  )" علفات ا١تنطقة " األخرل، ؼ

عن اٖتادىا كتبلٛتها ُب شكل تنافسي مع علفات الوعدة ا١تستضيفة، كُب حاالت قد يكوف ىذا االلتحاـ قبليا تاما غَت 

 .أف جهة كل علفة ٗتتلف عن األخرل جغرافيا إال أهنا تنتمي لنفس القبيلة

" من خبلؿ ما سبق ذكره ٩تلص إٔب شيء مؤداه ْتيث إذا نظرنا إٔب فرؽ الفنتازيا ككل ُب الوعدة اليت يعرب عنها ب 

، فإف العنصر ا١تشًتؾ بينها ٣تتمعة ىو االنتماء القبلي "العلفة " كبالنظر إٔب جزئياهتا أك بنياهتا اليت يعرب عنها ب " القـو 

من ٥تتلف كاليات " القـو " ، ٔتعٌت أف فرساف "القـو " ، كاالنتماء اٞتهوم على مستول "علفة " على مستول كل 

 .، كىذه موجود ُب اجملاؿ الغريب للجزائر"العلفة " الغرب اٞتزائرم ألف بنيتها 

 :  التفاعلية الرمزية10-2-3

فيما بينهم، كالتفاعل ما بُت  (٦تارسيالفنتازيا)نقف ُب ضوء ىذه ا١تقاربة على نوعي التفاعل ما بُت العنصر اإلنساين 

 : فيما بُت ٦تارسي الفنتازيا من خبلؿ ا١تعاين الرمزية ا١تتعلقة هبذين التفاعلُت (اٟتصاف  )العنصر اٟتيواين 

إف " العلفة " يكمن التفاعل فيما بُت فرساف الفنتازيا ": العلفة "  تفاعل ٦تارسي الفنتازيا مع بعضهم البعض ُب :أوال

، كما يكمن التفاعل فيما بينهم إف كانوا دائمي ا١تمارسة ُب "العلفة " كاف التنسيق بينهم جيدا، كعدـ ٥تالفة أكامر قائد 

موالفُت يلعبوا ُب الوعادم كالفيشطات " ، ا١تعرب عنهم شعبيا (ا١تهرجاف، األعياد الوطنية  )٥تتلف الوعدات كاالحتفاالت 
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، كقلما يبلحظ عند ىؤالء ا١تمارسُت األخطاء، أما عن ضعف التفاعل فيما بُت ٦تارسي الفنتازيا يكمن ُب "كاألعراس 

عدـ التنسيق السيما إف كانوا قليلي ا١تمارسة فقد تقتصر ٦تارستهم ُب كعدة كاحدة أك اثناف على األكثر، فطوؿ الوقت 

ما بُت  (التنسيق  )بُت ا١تمارسة ُب الوعدة الواحدة يصل إٔب سنة، أك كعدتاف إٔب ستة أك سبعة أشهر يؤثر ُب التفاعل

 .من حيث األداء خاصة إطبلؽ الباركد ال يكوف طلقة كاحدة" العلفة " فرساف 

من خبلؿ نوع اللعب " العلفة " ، كُب ىذا يكوف تفاعل اٞتمهور مع " القلبة، الغضبة، " التفاعل من حيث نوع اللعب 

 )الذم يرمز إٔب ا١تنطقة أك القبيلة اليت ٘تارس ىذا النوع، السيما إف كاف لتلك القبيلة عبلقة بإحدل ا١تقاكمتُت الشعبيتُت 

" القلبة / الغضبة " ، سواء داخل منطقة الدراسة أك خارجها ، كما يعرب عنها شعبيا (األمَت عبد القادر، الشيخ بوعمامة 

فهذا التعبَت ٭تمل معٌت القبيلة أك  (الصحراء / لعب صحاب التل )ا١تنسوبة إٔب جنوب الوالية كا١تنسوبة إٔب مشا٢تا 

ا١تنطقة، كمنها يتضح مدل تفاعل اٞتمهور مع الفرؽ الفنتازية، باإلعجاب كاالستحساف إف كاف اللعب ٯتثل قبيلتو أك 

إطبلؽ الباركد  )جهتو، كاالستنكار إف كاف اللعب ال ٯتثل منطقتو أك جهتو، كعلى كل ٦تا يدؿ على التفاعل سواء األداء 

اْب، "..بارؾ اهلل فيكم"" َصَحْيُتو " كاف منسقا ما بُت الفرساف أك عكسو، تتعأب الصيحات من اٞتمهور بالشكر ٢تم  (

رَة " أك " َعْاْكْد، َعاْكْد " كُب حاؿ عدـ التنسيق بُت الفرساف عند إطبلؽ الباركد، تسمع صيحات بإعادة اللعبة 
َ
َمْعِلْيْش ا١ت

َواُلو " ، "ْخطَاْكَىا " ، "َخْسُركَىا " ، كيقاؿ كبلـ آخر ما بُت اٞتمهور كغَت موجو للفرساف "اٞتَايَة  تدؿ على " ِكيػْ

 " .  ريب ٭تفظهم : " التحسر، كعلى كل الدعاء ٢تم سواء أعجبهم األداء أـ ال بقو٢تم

ال يتم التفاعل بُت ا١تمارس للفنتازيا إال بعد أف تتوفر ُب اٟتصاف ٣تموعة من :  تفاعل ٦تارس الفنتازيا مع اٟتصاف:ثانيا

 : الشركط اليت ٘تكن ا١تمارس بالقياـ بفعل االستعراض باٟتصاف ُب الوعدة كغَتىا من االحتفاالت، كىي كاآلٌب

حىت يتمكن ٦تارس الفنتازيا من القياـ باالستعراض البد أف ٭تمل اٟتصاف نوعا من النخبلت كبالتحديد : النخبلت

اال٬تابية ذات الفأؿ اٟتسن، أما السلبية فبل يستطيع أف ٯتارس من خبل٢تا االستعراض نظرا للتمثبلت كا١تيثولوجيات اليت 
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كفاتو، أك كفاة أحد ): ٖتـو حو٢تا ٔتا ُب ذلك الفعل احملتمل كقوعو للمارس سواء تعلق بو أك ٔتحيطو االجتماعي مثل

 .، كعلى ىذا األساس ال يتم تفاعل ا١تمارس مع اٟتصاف إال بتوفره على النخبلت اال٬تابية(أقربائو، أك خسارة ٕتارتو 

تلعب ألواف ا٠تيل ٔتا فيها التحجيل دكرا ُب تفاعل الفارس مع اٟتصاف خاصة العبلمات اال٬تابية، أما السلبيات : األلواف

، "ْزَرْؽ ْحِدْيِدْم كْصَفْر يْػُهوِدْم ْيِوٕبْ ْعَلْى ُمواَلْه َقطَاْع َلْرزَْاْؽ بِاألْيِدْم : " ا١تتعلقة باأللواف حسب ا١تعتقدات الشعبية التالية

 .اْب" ..ْٟتَمْر ِسْم قَْاْؿ لِْلَهْم ِاْسِكْن ٍَبْ "

إٔب الداخل أك ا٠تارج، فتفاعلو مع اٟتصاف الذم يعدك  (ا٠تلفية / األمامية  )من خبلؿ حركة أرجلو : أداء اٟتصاف

ْر " كرجليو إٔب الداخل  كىذا جانب ا٬تايب ٯتكن ا١تمارس من استخداـ ىذا اٟتصاف ُب ٦تارسة الفنتازيا، أما عن " يِْلْم ا٠تَيػْ

ُب بداية " َجلَّْب " ، فإذا رفع اٟتصاف رجليو األماميتُت أم (خاصة إف كاف معركضا للبيع  )أداء اٟتصاف ُب ملعب ا٠تيل 

، أما إف رفع رجليو األماميتُت بعد إطبلؽ الباركد فهو متفاءؿ بو، كُب ىذه اٟتالة (نقطة االنطبلؽ  )ا١تشوار  ، فهو شـؤ

يكمن تفاعل الفارس معو تفاعبل ا٬تابيا، كىناؾ من اٞتمهور من يتفاعل مع اٟتصاف أثناء األداء ُب ا١تلعب، كاأللواف، 

خاصة من يريد اقتناء حصاف،  حيث أف بعض األحصنة بعد االستعراض تعرض للبيع، كما أنو من اٞتمهور من يتفاعل 

 .مع ا٠تيل ١تكبوتات نفسية

 :(الرسمااللثقافي) مقاربة إعادة االنتاج 10-2-4

 )ُب شكل لعب مقدس " العركشية " القبلية " عبارة عن ٦تارسة تعيد إنتاج ثقافة  (علفة ا٠تيل  )إف ٦تارسة الفنتازيا 

ُب الوعدة كغَتىا من االحتفاالت، فقد ارتبطت ُب ٘تثبلت ك٥تياؿ ٦تارسيها،  (قدسية التاريخ، كاألكلياء الصاٟتُت 

" كاٞتمهور ا١تتابع ٢تا، بالبطوالت كا١تقاكمات الشعبية ا١تمثلة ُب األمَت عبد القادر كالشيخ بوعمامة، كما أف نوع اللعب 

منسوبة إٔب األكلياء الصاٟتُت ٔتا " علفة أكالد سيدم فبلف " باإلضافة إٔب كوف التسمية للفرقة الفنتازية " القلبة، الغضبة 

فيها قبائلهم، أك إٔب الشهداء ُب تسميات ٚتعيات الفركسية، كمنها يتضح أهنا إعادة إنتاج للهوية القبلية ضمن ٦تارسة 
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احتفالية ذات طقوس كمعايَت تقليدية متوارثة أبا عن جد، ٦تا يتيح ٢تا االستمرارية ُب اجملتمع من خبلؿ ٦تارستها كما فرؽ 

" ا١تؤدل من قبل " الَفْاْؿ " الفنتازيا إال امتداد ٦تارساٌب للوعدة، من حيث الفسحة كالفرجة مع القدسية ا١تمثلة ُب طقس 

ُب بنيتها ك٦تارستها ٕتمع " العرش " ٕتمع أفراد " العلفة " ا١تنتمية إٔب الوٕب الصاّب، كمن حيث التواصل فإف " العلفة 

الوافدة إٔب الوعدة، كإف كانت بعضها " العلفات " أعراش القبيلة ا١تنتمية للوٕب الصاّب بالنسبة للمحليُت، كغَتىا من 

إٔب الوٕب الصاّب ٯتثل رصيدا ثقافيا ىوياٌب ١تمارسي الفنتازيا، " العلفة " منتمية إٔب ذلك الوٕب الصاّب، بالتإب فإف نسب 

، ْتكم انتمائها إٔب الوٕب الصاّب "الفاؿ " ا١تؤدية لطقس " العلفة " باإلضافة إٔب تلك السلطة التقليدية ا١تقتصرة على 

كإقرار من قبلهم كاعًتافا بقيمتها " اليت ٘تثل امتدادا لربكة الوٕب الصاّب، كبالتإب تعم باقي الفرؽ الفنتازية األخرل، ك 

" اٟتضرة " ك" الزيارة "، فمثبل 1"ا١تميزة من خبلؿ الطقس، كبالتإب فهي نتاج تغَت كجو عبلقة قوة على صلة مع ا١تعنية 

ا١تؤدل " الفاؿ " طقوس مؤداة تبُت قدسية الوٕب لكنها ٗتتلف ُب الطريقة كا١تكاف، كبالتإب طقس " اٞتذب / اٟتاؿ" ك

الوٕب " طريقة أخرل القاسم ا١تشًتؾ بينها كبُت الطقوس األخرل ُب تلك العبلقة الطقسية مع ا١تقدس " العلفة " من قبل 

 .، تأديتها من أفراد اجملتمع ألجل استمرارية العبلقة كإعادة انتاجها ٦تثلة ُب نسق ٦تارساٌب أم التعلم باحملاكاة"

 :  المقاربة الوظيفية10-2-5

ك٦تارستها  تعكس عدة من أبعاد كظيفية اليت ٕتعلها على صلة متكاملة مع ٦تارسة  (علفة ا٠تيل )إف ظاىرة الفنتازيا 

الوعدة ْتيث ال ٯتكن تصور كعدة من غَت فنتازيا على العكس ٘تاما من االحتفاالت الوطنية كا١تناسبات، كإف كانت 

بعض الوعدات الصغَتة ا١تمارسة من دكف فنتازيا تعد ناقصة ٘تاما ما ٓب تكن هبا استعراضات الفنتازيا، كٯتكن إٚتاؿ 

 :األبعاد الوظيفية للفنتازيا ك٦تارستها ُب  الوعدة على ما يلي

للجمهور، " حلقة " من خبلؿ ميداف الفنتازيا ا١تتمثل ُب ملعب ا٠تيل الذم يعترب أكرب ٕتمع : األبعاد االقتصادية- 1

فإف موقعو يتيح للعديد منهم عرض السلع التجارية ضمن األسواؽ الشعبية، كما أف موقعو يعد نقطة ىامة لتجار السلع 
                                                           

 .بتصرؼ . 163 :صمعجم بورديو، مرجع سبق ذكره، : ستيفاف شوفاليو ككريستياف شوفَتم1
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التقليدية ا٠تاصة ٔتمارسي الفنتازيا من سركج، كبرانس كألبسة ا٠تيالة، كما يعًت كذلك حلقة مهمة لتجار ا٠تيل حيث 

يعرضوف خيو٢تم ُب أحد جانيب ا١تلعب لبيعها، كعموما يعد ملعب ا٠تيل ُب الوعدة نقطة مهمة يتجمع حو٢تا أغلب 

، كما أف اصطفاؼ اٞتمهور حوؿ ملعب (...مقاىي، أعشاب طبية  )التجار ٦تثلُت ُب السوؽ الشعبية احمليطة با١تلعب 

ا٠تيل يتيح فرصة للباعة ا١تتجولُت الذين يعرضوف سلعهم على اٞتمهور ، كالسلع تتمثل ُب ا٠تفيفة منها كا١تاء، التبغ  

 .إْب..األكل ا٠تفيف 

 (رش ا١تلعب  ) تعترب اإلمكانات ا١تادية اليت تكرس كتسخر ُب تعبيد الطرقات، كتزيُت األضرحة، كالشوارع، صهاريج ا١تياه

، كما أف (ٚتعية الفركسية  )، األمواؿ ا١تخصصة لشراء الباركد كا٠تراطيش(الذبائح، أفرشة للزكايا  )نفقات اإلطعاـ كاإليواء

أك الضريح تعٍت االستعدادات ا١تالية للجمهور كنفقات التنقل، أجرة " ا١تقدـ " القيمة ا١تالية اليت تدفع إٔب " الزيارة " 

اْب توحي بدكر الدكلة ُب تسيَت الوعدة السيما اليت هبا األضرحة كالزكايا ذات الشهرة التارٮتية ألجل السياحة ..النقل 

 .الدينية

، بالنسبة ١تمارسيها كمتتبعيها كعملية للتفريغ االجتماعي، حيث (علفة ا٠تيل  )تعترب ٦تارسة الفنتازيا : األبعاد النفسية -2

يفرغوف الضغوطات النفسية االجتماعية ا١تتعلقة بالعمل أك ا١تشاكل األسرية، ككسرا للركتُت من خبلؿ الًتكيح عن النفس 

 .ٔتشاىدة عركض الفنتازيا، كما أف زيارة األضرحة تعد عامبل بالنسبة للبعض ُب اٟتصوؿ على الراحة النفسية

تعترب الفنتازيا ُب الوعدة كإحدل الوسائل الفلكلورية يتم من خبل٢تا التواصل مابُت ذكم القرابة : األبعاد التواصلية-3

ا١تتمثلة ُب العرش بالنسبة للممارسُت، كما تعترب كسيلة للتعارؼ فهي تربط بُت ٥تتلف ٦تارسي الفنتازيا ٦تا يتيح ٢تم 

التعرؼ على بعض العادات كالتقاليد ا٠تاصة با١تمارسُت الوافدين من ٥تتلف ا١تناطق، كقد يصل التعارؼ مابُت ا١تمارسُت 

إٔب درجة ا١تصاىرة ُب بعض األحياف، كمن حيث اٞتانب التارٮتي فهي صلة بُت الفارس كماضيو كونو تلقاىا أبا عن 

 .جد
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إف استقطاب الفنتازيا للجمهور سبب مباشرة ٠تلق العبلقات التواصلية ما بينهم خاصة أف فضاءىا ا١تكاين ٤تاط بالتجار 

 .ك٥تتلف الشرائح االجتماعية

إف احتواء الفنتازيا من حيث ىي فركسية على عدة رمزيات دينية ثابتة ُب الًتاث اإلسبلمي ا١تتمثلة : األبعاد الدينية -4

ذكر ا٠تيل ُب القرآف كالسنة، كسَتة الفاٖتُت، كما أهنا ذات دالالت دينية شعبية إذ تعلقت ٔتيثولوجيات تنسب إٔب 

األكلياء الصاٟتُت كتقديسهم، كبعض من أبطاؿ ا١تقاكمات الشعبية متمثلة ُب األشياء العجيبة كا٠تارقة على اعتبارىا 

كرامات، كبعض من الرمزيات ا١تشرعنة ُب اقتناء ا٠تيل ١تمارسة الفنتازيا كخصوصا ا١تتعلقة بالنخبلت، كلها أبعاد دينية 

 .مهمة

تدخل ٦تارسة الفنتازيا ُب الوعدة ضمن الذاكرة التارٮتية ا١تتعلقة با١تقاكمة الشعبية لبلستعمار : األبعاد التارٮتية -5

الفرنسي  كما أهنا متخذة ُب األعياد الوطنية كا١تهرجانت من أجل التذكَت باٟتقبة التارٮتية كنقلها إٔب األجياؿ القادمة، 

فهي رابطة قوية بُت ماضي األمة  (التلفزيوف  )من خبلؿ مشاىدهتا ميدانيا، أك عن طريق نقلها عرب كسائل اإلعبلـ

 .كحاضرىا

األعراش ُب أدائها / ا١تنتمية إٔب القبائل " العلفات " إف ٦تارسة الفنتازيا ُب الوعدة من خبلؿ : األبعاد التنافسية-6

األخرل تتنافس من أجل " العلفات " ، ٦تا ٬تعل "للعلفة " ٯتثل نصرا معنويا  (إطبلؽ الباركد دفعة كاحدة  )ا١تتناسق 

 .األداء اٞتيد ليصبح رصيدا معنويا يتفاخر بو أفرادىا أك مشاىدكىا، كاالشادة بذكره ُب كعدات أخرل

٦تارسة الفنتازيا فن كغَتىا من الفنوف، إال أهنا ٘تثيل يكاد يكوف خارقا ْتيث ٘تثل معٌت ال ىو ُب : األبعاد اٞتمالية- 7

زمانو كال مكانو بطريقة عملية، ٦تا يثَت الدىشة ك٭ترؾ خياؿ ا١تشاىد ٦تا ٬تعلو ينجذب بكل سهولة، كما أف القدرة اليت 

ٯتتلكها ا١تمارسوف، من ٖتكم با٠تيوؿ كإطبلؽ الباركد ُب نفس اللحظة ُب كل أنواع اللعب، باإلضافة إٔب ٚتاؿ اللباس 
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٬تعل منها فنا  (ا١تلعب  )كاألحصنة من حيث أهنا تشتمل على العنصر اإلنساين، كالعنصر اٟتيواين، كالعنصر الطبيعي 

 .عجيبا ٬تمع ما بُت ىذه العناصر، كما ٬تمع ما ىو خيإب بإسقاط كاقعي بتجاكز الزماف كا١تكاف

 يعترب ىذا العنصر ٔتثابة إجابة عن التساؤالت اليت كجهت الدراسة، فضبل عن تأكيد أك نفي : النتائج10-2-6

أبعادا  (علفة اٟتيل  )الفرضيات اليت انطلقنا منها كىي تتمثل ُب ٖتققها فبالنسبة للفرضية األكٔب فإف ظاىرة الفنتازيا 

ثقافية كاجتماعية ُب الوعدة، فالثقافية تتمثل ُب تلك التمثبلت التارٮتية ألبطاؿ ا١تقاكمة الشعبية ُب ٥تياؿ ا١تمارسُت 

، باإلضافة الًتاث الشعيب ا١تًتاكم ُب ٥تياؿ ٦تارسي الفنتازيا من ا١تعاين ا١تيثولوجية ا١تتمثلة ُب (علفة ا٠تيل  )للفنتازيا 

كاليت يعربكف عنها شعبيا انطبلقا من معتقداهتم ا٠تاصة، أما  (النخبلت، األلواف، نوع اللعب  )الرمزيات ا١تتعلقة باٟتصاف 

، كالتحامهم ُب (العرش  )فمن خبلؿ ٦تارستها فهي ٕتمع أبناء القبيلة  (علفة ا٠تيل  )البعد االجتماعي لظاىرة الفنتازيا 

األداء ا٠تتامي ٦تا يعطي معٌت عن كحدهتم، كالتصاّب فيما بينهم كداللة على هناية النزاع فيما بُت تلك األعراش ٤تليا، أما 

ُب الوعدات األخرل فإهنا تتيح ٢تم عبلقات اجتماعية كتواصلية ما بُت الفرؽ الفنتازية األخرل، ككتضامن إٓب بُت ىذه 

الفرؽ ُب ا١تشاركة باالستعراض الفنتازم ككأهنا عملية تبادؿ اجتماعي ُب إطار ا١تعاملة اآللية با١تثل ُب نطاؽ التضامن 

االجتماعي، كبدكف مقابل حيث ال توجد جوائز مادية  ُب الوعدة كإ٪تا ىي جوائز معنوية ْتصوؿ الربكة ١تمارسي الفنتازيا 

 .من خبلؿ إحياء ذكرل الوٕب الصاّب (علفة ا٠تيل  )

فإف لو الدكر اٟتاسم ُب الوعدة من خبلؿ  (علفة ا٠تيل  ) أما فيما يتعلق برأس ا١تاؿ الثقاُب ا١تزكد بو ٦تارسي الفنتازيا 

انتمائهم للوٕب الصاّب كا١تفوضة من قبل الوٕب الصاّب أك القائمُت على الضريح من ذريتو دكف األعراش احمللية األخرل 

لو فضل ديٍت من  (٦تارسي الفنتازيا  )لتميزىا عنهم بالقرابية بالدرجة األكٔب، كبالدرجة الدينية من حيث أحد أسبلفهم 

باعتبار ما " العلفة " ، فهذه "َخْيَمْة َتْع فَاْؿ " خبلؿ مشيختو للزاكية أك طريقتو الصوفية أك كراماتو ا١تعرب عنها شعبيا 

تكوف ٢تا األكلوية ُب افتتاح ملعب ا٠تيل، كبداية ٦تارسة الفنتازيا، كبالتإب فإف  (ديٍت / إثٍت  )٘تتلكو من رأٝتاؿ ثقاُب 

العلفة " ىذا الرأٝتاؿ الثقاُب يتيح ٢تا نوعا من السلطة الرمزية التقليدية على الفرؽ الفنتازية األخرل اليت تكوف تبعا ١تنواؿ 
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ا١تفتتحة للملعب كمسايرهتا رمزيا بقصد اٟتصوؿ على الربكة، كبالتإب فإف دكرىا يتمثل ُب افتتاح ا١تلعب كما يكوف ٢تا " 

 .الدكر ُب االختتاـ ُب الوعدة 

ُب الوعدة ْتيث  (اٞتمهور  )تساىم ُب استقطاب أفراد اجملتمع  (علفة ا٠تيل  ) أما ٓتصوص الفرضية الثانية فإف الفنتازيا 

الذم يعترب أكرب نقطة يتجمع حو٢تا أفراد اجملتمع ٦تا ٬تعل  (ملعب ا٠تيل)ُب ا١تيداف  (علفة ا٠تيل  )أف ٦تارسة الفنتازيا 

من ا١تلعب مكسبا ماديا من خبلؿ السوؽ الشعبية احمليطة بو ٦تا يتيح تواصل اٞتمهور دكف عناء بكل من ا١تمارستُت 

الثقافية ا١تمثلة ُب استعراض الفنتازيا، كا١تمارسة االقتصادية ا١تمثلة ُب السوؽ الشعبية، كىنا تكمن أ٫تية الفنتازيا ْتيث إف 

ٓب ٘تارس ُب الوعدة تعترب تلك الوعدة ناقصة، كما أف ىناؾ تكامل ما بُت ٦تارسة الوعدة، ك٦تارسة الفنتازيا ْتيث كل 

نقطة التبلقي ما بُت  )، كاالجتماعية(نقطة التفريغ النفسي  )منهما يكمل اآلخر من الوظائف ذات األبعاد النفسية

اليت تتجلى ُب انعكاسها على تعداد اٞتمهور ا١تلتف بأكرب نسبة حوؿ ميداف ( نقطة التسوؽ )كاالقتصادية  (..األصدقاء 

 .الفنتازيا

ك٦تارستها ُب الوعدة،  (علفة ا٠تيل  )من خبلؿ ٖتقق الفرضيتُت ٩تلص إٔب الًتابط االجتماعي ا١توجود ما بُت الفنتازيا 

 : كقد توضح لنا ىذا الًتابط ُب عدة عبلقات كىي 

  ا١تمارسُت للفنتازيا " العلفة " الذم يتم بُت أفراد  (القبلي)عبلقة اجتماعية تواصلية ا١تبينة ُب االنتماء االجتماعي

 (اإلقليمية  )ضمن اٞتهوية " العلفات " مع الفرؽ الفنتازية األخرل " العلفة " ميكركسوسيولوجيا، كتفاعل أفراد 

تصل األفراد ٔتجتمعهم احمللي ألجل استمرارية ٦تارسة  (تفاعلية انعكاسية  )ماكركسوسيولوجيا، كالفنتازيا كرابطة اتصالية 

 .الوعدة 

  ٦تارسة تقليدية من الًتاث الشعيب الحتوائها على معتقدات شعبية  (علفة ا٠تيل )عبلقة ثقافية من حيث الفنتازيا

، فهي إرث ثقاُب تراثي ُب جانبو (أبطاؿ ا١تقاكمات الشعبية  )كتارٮتي (األكلياء الصاٟتُت، الزاكية  )ُب إطار ميثولوجي ديٍت 

 .الشفوم على األكثر من ا١توثق



 ك٦تارستها ُب منطقة الدراسة (علفة ا٠تيل )الفنتازيا:                        الفصل ا٠تامس
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  (موسم البذر، موسم اٟتصاد  )٘تارس كفق موسم الوعدة  (علفةا٠تيل)عبلقة طقسية موٝتية حيث الفنتازيا 

رمزيا ُب افتتاح ملعب " العلفة " الذم ٕتسده " الفاؿ " لتحل الربكة حسب االعتقاد الشعيب، كبالتإب فهي ٘تتد إٔب طقس 

 . ا٠تيل
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 خاتمة

ُب الوعدة، ضمن عبلقة مبنية على أسس قبلية ٦تثلة ُب انتمائها االجتماعي تعطي معٌت  (علفة ا٠تيل  )إف ٦تارسة الفنتازيا

للبعد الديٍت، من حيث أف الوعدة ٦تارسة دينية شعبية بافتخار فرساهنا إٔب ىذا االنتماء، ٦تا يعطي ٢تم مربرا للمشاركة ُب 

الوعدة، كما أف ٦تارستها تعطي معٌت تارٮتيا متمثبل ُب ا١تقاكمات الشعبية، فمن حيث أدائها يتمثل ُب ٥تياؿ ٦تارسي 

الفنتازيا ٔتا فيهم ا١تتابعُت ٢تا، إحياء لذكرل تارٮتية مر هبا أبطاؿ ا١تقاكمة الشعبية عن طريق احملاكاة ا١تمارساتية كتقليد 

اجتماعي ٯتس كل الرمزيات اليت ٖتملها الفنتازيا سواء ا١تتعلقة ّتانبها اإلنساين من لباس تقليدم كسبلح، كا١تتعلقة 

ّتانبها اٟتيواين من حصاف كطقمو، أك ا١تتعلقة ّتانبها الفعلي من خبلؿ أنواع لعبها، فما ىو تقليدم متوارث جيبل عن 

جيل البد كأف يكوف ٤تمبل ٔتثل تستدعي تركيب صورىا على مستول ا١تخيلة اليت تغذيها االعتقادات الشعبية احملتواة 

على األساطَت اليت يربر فعلها على سبيل ا١تمارسة ا٢توياتية ُب الوعدة، كبالتإب فهي ٘تتد لتمارس ُب احتفاالت أخرل 

يكوف هبا التجمع اإلثٍت ُب صورتو احمللية ليتحوؿ إٔب صورة إثنية متطورة ٦تثلة ُب ا١تنطقة اٞتغرافية ُب جانبها اٞتهوم من 

هبذا الشكل الذم يأخذ صورا  (علفة ا٠تيل  )خبلؿ ٦تارستها ُب االحتفاالت الوطنية كا١تهرجانات الرٝتية، كالفنتازيا 

متعلقة بالزماف كا١تكاف تعيد إنتاج رأٝتاؿ ثقاُب ٯتس كل من ٦تارسيها ك متابعيها، من خبلؿ ٘تثبلهتم ك٥تيا٢تم االجتماعي 

فرساف القبيلة أك العرش / أبطاؿ ا١تقاكمة  )٦تا يعطي معنا كاقعيا للقبلية كالدينية من خبلؿ احملاكاة ألدكار من يتمثلوف هبم 

كوف أفرادىا كرثوىا أبا عن جد، كمن خبلؿ ٦تارستها ُب " العلفة " ُب تاريخ اجملتمع احمللي كما ٢تا معٌت بنيوم ٯتس  (

الوعدة فإهنا تعطي معٌت للتواصل مابُت ٥تتلف القبائل ك األعراش عن طريق التعارؼ كخلق الصداقات النإتة عن 

٦تارستها ُب الوعدة، ٦تا يقوم العبلقات االجتماعية سواء ٤تليا أك جهويا، ٦تا يعٍت انعكاس ٦تارستها احملاكاتية على 

التبلحم مابُت ٥تتلف ا١تمارسُت ٦تا يرسخ الوحدة الوطنية، فنتيجتها التارٮتية ىي كوهنا اللبنة األساسية ُب ا١تقاكمة ا١تسلحة 

ُب الوعدة عامل ُب اسًتجاع الذاكرة  (علفة ا٠تيل  )اليت ىي امتداد للمقاكمات الشعبية، كبالتإب فممارسة الفنتازيا 

الشعبية، من خبلؿ ٤تاكاة أبطاؿ ا١تقاكمة الشعبية الذين مارسوىا حربيا، ك كاف ٢تم السبق ُب طلب اٟترية، كىي ٘تارس 
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اليـو ترفيهيا عن طريق الوعدة كبقية االحتفاالت، كرمزيا كعرفاف باٞتميل كعودة لؤلصوؿ فأكلئك مارسوىا كمقاكمة 

 .لبلستعمار، كىؤالء ٯتارسوهنا عودة لؤلصوؿ كحنينا إٔب ا١تاضي من حيث ىي تراث ٤تلي يتعلق ٓتصوصية ىذا اجملتمع

تتمحور مسا٫تتها ُب دكرىا االقتصادم ا١تتمثلة ُب العناية بالثركة ا٠تيلية اليت تعود على  (علفة ا٠تيل  )٦تارسة الفنتازيا 

ا١تنطقة باإل٬تاب، كاٞتانب االجتماعي ا١تتمثل ُب ٕتسيد الركح اٞتماعية، فممارستها ال تكوف إال ٚتاعية ٦تا يوطد 

، كما تعد أكرب نقطة (القبلي  )العبلقات االجتماعية، كاٞتانب التواصلي ا١تتمثل ُب كصل أفراد اجملتمع ٔتجتمعهم احمللي 

 .شعبية ٕتمع اٞتمهور بالفرؽ الفنتازية ٦تا تتيح تواصبل مباشرا كٖتفيزا الستمراره الركح اٞتماعية كالتضامن

٤تملة بالعديد من اٞتوانب الفلكلورية ا١تتعلقة باإلنساف كاٟتيواف كا١تكاف كالزماف على السواء من  (علفة ا٠تيل  )الفنتازيا 

" العلفة " من قبل فرساف " النَػَقْاْد " خبلؿ ا١تيثولوجيات كا١تعتقدات ا١ترتبطة هبا، كما أف اٞتانب الشفوم ا١تمثل ُب غناء 

٭تتوم على بعض الشفرات " النَػَقاْد " ٭توم معاين نفسية تشبو إٔب حد ما التحفيز النفسي لدل اٞتيوش حاليا، كما أف 

ذات الداللة السوسيو نفسية ٦تثلة ُب التغٍت باٟتصاف الذم ينوب عن الذكورية، كااللتجاء كطلب ا١تساعدة ٦تثلة ُب التغٍت 

 .باألكلياء الصاٟتُت، كالتفاخر القبلي كالعركشي

فن ٤تاكاٌب كاقعي يتجاكز الزماف كا١تكاف، ْتيث ا١تمارسُت للفنتازيا أفراد من كاقعنا لكن ُب األداء  (علفة ا٠تيل )الفنتازيا 

ليسوا من كاقعنا، بل ىم من كاقع أكلئك الذين يتمثلوف هبم كوف األساطَت ا١تتعلقة هبم تغذم ٥تيلتهم، كبالتإب فإف أداءىا 

  .   (فعل أسطورم تارٮتي )ينعكس ُب ٥تيلة ا١تتابع على أهنا فعل غريب عجيب 
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 .2008، 1 دار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة، بَتكت، ط،1 ترٚتة جورج كتوره، طاألنثركبولوجيا،:  مارؾ أكجيو.55
 ترٚتة عبد اهلل  اٞتنس كاٟترمي كركح السرارم، السلوكات اٞتنسية ا١تهمشة ُب ا١تغرب الكبَت،: مالك شبل.56

 .2010 إفريقيا الشرؽ ا١تغرب، زارك،
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 الصور: 1ملحق رقم

 (النخلة ، الحدوة )والمعاني الرمزية  (الغرة والتحجيل) 1صور ألوان الخيل:(1

 
  (2: ) صورة رقم                                      ( 1 ): صورة رقم

 
  (4: ) صورة رقم                                      ( 3 ): صورة رقم

 
  (6: ) صورة رقم                                      ( 5 ): صورة رقم

                                                           
1
 . ، حسب ترتيب الصور أعبله357، 355، 354، 356، 348، 352: الصور  ملتقطة من كتاب الصواىل ٟتسن النمَتم، مرجع سبق ذكره، ص  
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 1 (8: ) صورة رقم                                      ( 7 ): صورة رقم

  
  (10: ) صورة رقم                                      ( 9 ): صورة رقم

  

  (21 ):                                       صورة رقم2 (11 ): صورة رقم

                                                           
  12:48 على الساعة 2016 جانفي 09، تم االطالع عليو من الموقع االلكتروني جوجل صور ( 10)إلى  ( 7): الصورة رقم  1

https://www.google.dz/search?qD86&client=affmaxthon4&hs=maxthon.com. 
2
ا٠تيوؿ العربية األصيلة، ثبلثوف عاما مكرسة لتصوير اٟتصاف العريب األصيل، ٞتابرييل بوازيل  : من كتاب  (13)إٔب (11): الصورة رقم  
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  (13: ) صورة رقم                                      ( 13 ): صورة رقم

  

  (15: ) صورة رقم                                      ( 14 ): صورة رقم

 (الطابع الفلكلوري)بمنطقة الدراسة  صور بعض القبور( 2

  

  (17: ) صورة رقم                                      ( 16 ): صورة رقم

                                                                                                                                                                                     
Gabriele Boiselle, The Arabien Horse, éd, place des victoires grue de mail 7500 2, paris 2010, p132. 
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  (19: ) صورة رقم                                      ( 18 ): صورة رقم

 1(م 2015أول نوفمبر )األعياد الوطنية : صور الفنتازيا( 3

 
  (20): صورة رقم

                                                           
.  تم التقاط ىذه الصور من احتفال أول نوفمبر بحضور الهيئات الرسمية بمنطقة عين الذىب  1
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  (21 ): صورة رقم 

  

 (22 ): صورة رقم 
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 م2016صور الفنتازيا في األعراس ( 4

 
  (24: ) صورة رقم                                      ( 23 ): صورة رقم

 
  (26: ) صورة رقم                                      ( 25 ): صورة رقم

 



 

264 
 

 
  (27 ):صورة رقم 

 

 م2016 صور الفنتازيا في المهرجان الوطني للحصان (5

  

  (29: ) صورة رقم                                      ( 28 ): صورة رقم
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  (31: ) صورة رقم                                      ( 30 ): صورة رقم

 
  (33: ) صورة رقم                                      ( 32 ): صورة رقم

 
  (34 ): صورة رقم 
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  صور الفنتازيا في الوعدات( 6

 م2016أفريل " سيد الناصر " صور فنتازيا وعدة - 1(6

 
  (36: ) صورة رقم                                      ( 35 ): صورة رقم

 
  (38: ) صورة رقم                                      ( 37 ): صورة رقم

 
  (40: ) صورة رقم                                      ( 39 ): صورة رقم
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  (42: ) صورة رقم                                      ( 41 ): صورة رقم

 
  (44: ) صورة رقم                                      ( 43 ): صورة رقم

 
  (46: ) صورة رقم                                      ( 45 ): صورة رقم
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 م2016جويلية " سيد الشيخ " صورفنتازيا وعدة - 2( 6

 
  (48: ) صورة رقم                                      ( 47 ): صورة رقم

 
  (50: ) صورة رقم                                      ( 49 ): صورة رقم

 
  (52: ) صورة رقم                                      ( 51 ): صورة رقم
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  (54: ) صورة رقم                                      ( 53 ): صورة رقم

 
  (56: ) صورة رقم                                      ( 55 ): صورة رقم

 
  (58: ) صورة رقم                                      ( 57 ): صورة رقم
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  (60: ) صورة رقم                                      ( 59 ): صورة رقم

 

 
  (61 ):صورة رقم 

 م2016ماي " رجال مغيلة " صور فنتازيا وعدة - 3( 6
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  ا١تعرب عنو حاليا برقص ا٠تيل1"لْعْب البَػرَّاَْكْة " 

 
  (89 ): صورة رقم 

 
  (90): صورة رقم

                                                           
 09، ًب ٖتميلها من موقع اليوتيوب 1991إنتاج رشيد كفتحي، استيديو تلمساف، " يا القمرة ديرم دارة كلعيب دارة " الصورة ملتقطة من فيديو كليب لفرقة ٧تـو الصف، أغنية   1

 تعترب ىذه الفرقة ا١توسيقية اليت تربز الفنتازيا ُب الفيديو https://www.youtube.com/watch?v=e02BqS91U8o ،10:22 على الساعة 2016جانفي 
 ، ًب ٖتميلها ُب نفس اليـو كالساعة من ا١توقع االلكًتكين1988تربز فيها صور الفنتازيا، نفس ا١تنتج كاالستيديو، لسنة " سيدم ٭تِت " كليب ، كما يوجد ٢تا أغنية أخرل بعنواف 

https://www.youtube.com/watch?v=AmoluMEavUM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e02BqS91U8o
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 التعليق على الصور : 2ملحق رقم

الصورة  حصاف أٛتر،  (:3 )الصورة رقم حصاف أشهب،  (: 2 )الصورة رقم حصاف أدىم،  (: 1 )لصورة رقم ا
 )الصورة رقم حصاف كميت،  (: 6 )الصورة رقم حصاف أصفر،  (: 5 )الصورة رقم حصاف أشقر،  (: 4 )رقم 

و  ( 9 )الصورة رقم  التحجيل ُب أرجل ا٠تيل   (:8 )الصورة رقم ". أزرؽ دار بدار " حصاف يعرؼ لونو شعبيا (: 7
الصورة كتعٍت الغنم، " الَنْجْع " أك " الْدرَْاْس "  ٩تلة  (:11 )الصورة رقم .  الغرة كأنواعها ُب رأس اٟتصاف  (:10) 

كتعٍت اٟتصاف مبارؾ حسب االعتقاد " ِقْيَمْة ْعَلْى ِقْيَمْة " أك " َسْوَمْة فُػْوْؽ َسْوَمْة " ٩تلة بُت العينُت  (: 12 )رقم 
 توضح  (:13 )الصورة رقم الشعيب ككبل النخلتاف ٯتثبلف اٞتانب اال٬تايب حاؿ اكتساب اٟتصاف الذم بو إحدا٫تا، 

 .شكل النخلة ّتسم اٟتصاف

اٗتاذ حدكة اٟتصاف كوقاية من العُت، ففي السابق كاف توضع على أبواب ا١تنازؿ  :  (15) و  ( 14 )الصورة رقم 
كانتقلت إٔب السيارة، كٓتصوص السيارة فقد تتخذ احدم عجبلهتا على أسطح ا١تنازؿ للوقاية من العُت فما العبلقة بُت 

، كما تتخذ صورة اليد على أبواب ا١تنازؿ، كاٟتاصل أف كل ىذه الرموز "ا٠تَْاْمَسْة " ىذين الرمزين، التعبَت عن العُت رمزيا 
 ْتيث أف الرقم ٜتسة ُب األرقاـ العربية كا٢تندية يكتب على شكل دائرم مثل 5تدؿ على الرقم  (حدكة، عجلة، يد  )

 .العجلة كحدكة اٟتصاف

 . كطريقة حفره ُب منطقة الدراسة شكل القرب (: 16 )الصورة رقم 

 توضح اٗتاذ بعض األكاين ا١تنزلية، كنباتات الزينة على القبور ا١تبنية كالغَت  (:19) و  ( 18) و ( 17 )الصورة رقم 
  . من خبلؿ الصور ٯتكن التنبؤ بعدة ٦تارسات!؟..." صدقة على ا١تيت" مبنية، ككما يعرب عنها شعبيا 

ُب احتفاؿ ذكرل أكؿ نوفمرب ، على جانيب ا١تلعب منصة " علفة ا٠تيل "  استعراض الفنتازيا  ( :20 )الصورة رقم 
 .٥تصصة للهيئات الرٝتية ، كمنصة أخرل ٥تصصة للمجاىدين كأبناء الشهداء ، كأعياف ا١تنطقة 

 .خلفها شاحنة البلدية لرش ا١تلعب تفاديا لتطاير الغبار عن اٞتمهور" علفة خيل "  (: 22 )الصورة رقم 

 .٭تيي أحد أفراد قرابتو بعد ما حيا بعض اٞتمهور" علفة خيل " قائد  ( : 23 )الصورة رقم 

 . سنة30مكونة من شباب أفرادىا أقل من " علفة خيل "  ( : 24 )الصورة رقم 

"  أحد ا١تبتدئُت ُب ٦تارسة الفنتازيا، ٭تمل عصا عوضا عن البندقية، كيكوف موقعو ُب  (:26) و  ( 25 )الصورة رقم 
٦تا يعٍت أف اٟتصاف مركض لبلستعراض بو ُب الفنتازيا، كإف كاف اٟتصاف غَت  (األيسر / األٯتن  )ُب اٞتناحُت " العلفة 
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مركض فموقعو ال يكوف ُب اٞتناحُت بل كسط ا٠تيوؿ كيتم ىذا من قبل ا١تاىر ُب الفنتازيا، كما أف الصورة ٘تثل اٞتانب 
 .التعليمي للمبتدئُت باالقتصار على األعراس الوعدات ُب حُت ٯتنع ُب مهرجاف الفنتازيا

 .إٔب ملعب ا٠تيل" الكورتاج " دخوؿ موكب العريس  (: 27 )الصورة رقم 

، على (..كزير الثقافة )منصة ا١تتفرجُت ا١تنمقة ذات اللوف األبيض ٥تصصة للهيئات الرٝتية :  (28 )الصورة رقم 
 ".الباش " جانبها األٯتن منصة أخرل ٥تصصة للنساء مغطاة بقماش 

تقدـ استعراضا ُب ا١تهرجاف، ك٭توؿ بينها كبُت اٞتمهور عارضات حديدية يصطف " علفة خيل  "  (:29 )الصورة رقم 
 .حو٢تا اٞتمهور

 اٗتاذ فرساف الفنتازيا اٞتانب األيسر من ا١تلعب كطريق للعودة إٔب نقطة االنطبلؽ، بعدما أطلقت  (:30 )الصورة رقم 
 .الباركد، كهبذا تفسح اجملاؿ لفرساف آخرين ألداء استعراضهم

يعبأ للفرقة " العلفة " حامبل لدلو من الباركد، معبأ باركد " علفة خيل " فرد تابع لفرقة فنتازية  (: 31 )الصورة رقم 
 ".الطبجية " الفنتازية اليت ينتمي إليها اجتماعيا، ككل الفرؽ الفنتازية تتوفر على معبأ كخصوصا اليت تستخدـ بندقية 

 . تفاعل اٞتمهور مع الفرقة الفنتازية ٔتا فيهم ا١تصوريُت ا٢تواة  (:33) و  ( 32 )الصورة رقم 

أك العيطة كبعدىا إطبلؽ الباركد دفعة كاحدة أماـ ا١تنصة " النقاد " تؤدم مواؿ " علفة خيل "  (: 34 )الصورة رقم 
الزغاريد تعرب عن كبت جنسي حسب جرمُت تيوف ، كلكن كانت تتعأب الزغاريد  )ا١تخصصة للنساء كتتعأب زغاريدىن 

 . ، كما تتخذ ىذه ا١تمارسة عند بعض قباب أك مقامات الصاٟتُت ُب ا٠تتاـ كبتواجد العنصر النسوم(على شهداء الثورة 

ُرْك " منطلقة هبدكء كما يعرب عن االنطبلؽ ا٢تادئ شعبيا " النقاد " تؤدم مواؿ " علفة خيل  "  (:35 )الصورة رقم  ْيَسيػْ
 ".ا٠تيل 

، إحدا٫تا منطلقة بسرعة إلطبلؽ الباركد، كاألخرل عائدة إٔب "علفتاف "  اثناف من فرؽ الفنتازيا  (:36 )الصورة رقم 
، كيبلحظ فرقتاف با١تلعب بعدما يكتظ بالفرساف ُب نقطة االنطبلؽ، كيتخذ ىذا اإلجراء "لعب الغضبة " نقطة االنطبلؽ 

 .حىت يتسٌت لكل الفرؽ تقدمي استعراضها

 أفراد اٟتماية ا١تدنية يبلحظوف الفرؽ الفنتازية من على الشاحنة تأىبا إلسعاؼ أحد ا١تصابُت، ك  (:37 )الصورة رقم 
 .جرافات، كشاحنات ا١تصاّب البلدية مركونة ُب ا١تكاف ا١تخصص ٢تا ُب جانب ملعب ا٠تيل

 .شاحنة البلدية تقـو برش ا١تلعب با١تاء ١تنع تطاير الغبار على اٞتمهور (: 38 )الصورة رقم 
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 .اكتظاظ نقطة االنطبلؽ بفرؽ الفنتازيا:  (39 ): الصورة رقم 

 . إحدل القباب ليست ببعيدة عن ملعب ا٠تيل، كمنصة ا١تتفرجُت (:41) و  ( 40 )الصورة رقم 

ٯتنع الفرساف من االنطبلؽ حىت  (حاجز  ) إغبلؽ ملعب ا٠تيل باصطفاؼ اٞتمهور  (:45) و  ( 42 )الصورة رقم 
أدكار فرؽ أخرل، كعلى ىذا األساس يتم  (ٓب يأت عليها الدكر  )تسول األمور، كىذا نتيجة ٕتاكز بعض الفرؽ الفنتازية 

إغبلؽ ا١تلعب كبعد أف تنتظم يفتح ا١تلعب، أما الفرؽ الفنتازية الغاضبة من إغبلؽ ا١تلعب أك اليت ٕتاكزت فتتخذ ملعبا 
 .آخر لتقدمي استعراضها كُب ىذه الوعدة كاف ا١تلعب اآلخر ُب الواد، كما ًب مبلحظة ىذا التصرؼ ُب كعدات أخرل

 تواجد العنصر النسوم ُب ثلثي ا١تلعب كيتواجد عند نقطة ٕتمع الفرساف، ُب  (:44) و  ( 43 )الصورة رقم 
اٞتماع / السفاد  )من خبلؿ ا١تشاىدة على تزاكج اٟتيوانات  (ذكور كإناث  )اجملتمعات الغربية تتخذ حدائق اٟتيوانات 

 .كمحرؾ للقدرة اٞتنسية (عند اإلنساف 

بعض أفراد اٟتماية ا١تدنية مع بعض من اٞتمهور مسرعُت إلسعاؼ أحد ا١تصابُت من فرقة فنتازية  (: 46 )الصورة رقم 
 ".علفة خيل " 

، ك ىذه ا١تنطقة حضرية هبا التجمع (خلف ٕتمع الفرساف  ) موقع القبة من ملعب ا٠تيل  (:47 )الصورة رقم 
 .السكاين

 .(على جانبها األيسر  ) موقع الزاكية على اٞتانب األٯتن ١تلعب ا٠تيل بإتاه نقطة اإلطبلؽ  (:48 )الصورة رقم 

 .ألخرل" علفة "  اختبلؼ طريقة التلويح بالبنادؽ من  (:50) و  ( 49 )الصورة رقم 

 أرضية ا١تلعب نقطة اإلطبلؽ هنايتها طريق معبد بالزفت ٦تا يشكل خطورة  ( :53) و  ( 52) و  ( 51 )الصورة رقم 
على الفرساف ، كما أف اصطفاؼ اٞتمهور على عارضات حديدية ، ككراء ىذا الطريق ا١تعبد مدرسة قرآنية يتجمع عندىا 

 .النساء ١تشاىدة استعراض الفنتازيا 

حصاف معركض للبيع ُب جانب ملعب ا٠تيل بعد تأدية استعراض هبذا اٟتصاف من قبل إحدل  (: 54 )الصورة رقم 
 .الفرؽ الفنتازية، كما ًب مبلحظة عدة أحصنة ّتانب ملعب ا٠تيل ُب الوعدات األخرل

الشرطة  ) اصطفاؼ اٞتمهور خلف العارضات اٟتديدية، كخلف اٞتمهور قوات مكافحة الشغب  (:55 )الصورة رقم 
. ) 

 . التغطية اإلعبلمية إلحدل القنوات التلفزيونية متخذة سطح ا١تدرسة القرآنية موقعا للتصوير (:56 )الصورة رقم 
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ال توجد )الشرطة للحراسة  (ذكور  ) منصة ا١تتفرجُت ك العنصر النسوم بينهن أفراد (:58) و  ( 57 )الصورة رقم 
  .(الشرطيات

حادث االفنتازيا سقوط الفارس بسب انزالؽ اٟتصاف كنتيجة للطريق ا١تعبد، كما يكمن ا٠تلل ُب  (: 59 )الصورة رقم 
 .(تنزلق بسرعة  )حدكة اٟتصاف ا١تلساء 

 . مواصلة االستعراض إٔب ما بعد أذاف صبلة ا١تغرب، كاستمرارىا مع حلوؿ الظبلـ (:61) و  ( 60 )الصورة رقم 

 موقع القبة من ملعب ا٠تيل خلفو، ال يطلق الباركد إتاه القبة ُب كل الوعدات، يذكرنا بشيء كىو  (:62 )الصورة رقم 
ٯتنع توجيو السبلح ٨تو الشخص كلو كاف مرسوما  )توجيو السبلح ٨تو الشخص ُب الدين اإلسبلمي كقانوف عسكرم 

 " .قبة سيدم فبلف " ، كالقبة أك ا١تقاـ مشخصنة ُب ا١تخياؿ الشعيب لدل فرساف الفنتازيا  (على الورؽ 

 مصاّب البلدية كاٟتماية ا١تدنية، كما أف تواجد أفراد الدرؾ الوطٍت هبذه الوعدة كغَتىا ما عدل  (:63 )الصورة رقم 
 .األبيض سيد الشيخ فهناؾ الشرطة

 فرساف يأخذكف قسطا من الراحة ُب انتظار تأدية مشوار آخر، كقصدىم للمقاىي  (:65) و  ( 64 )الصورة رقم 
 .الشعبية لتناكؿ كوب من القهوة أك الشام

 حادث سقوط ألحد الفرساف كإسعافو من قبل بعض األفراد من اٞتمهور كمساعدة  (:67) و  ( 66 )الصورة رقم 
 .الفارس كاٟتصاف على القياـ

كطقم الفرساف، أما البندقية  (أجنبية / جزائرية  ) التصوير الفوتوغراُب ٔتقابل مادم، لديهم أحصنة  (:68 )الصورة رقم 
 دينار جزائرم، حسب ما يفضل صاحب 500 إٔب 200، يًتاكح ٙتن الصورة من (مثل اللعبة  )فهي غَت حقيقية 

 .(ُب إطار  بدكف إطار  )الصورة 

 . مشاىدة الفنتازيا من فوؽ السيارات (:69 )الصورة رقم 

من ثلثي ا١تلعب، أما الفرؽ األخرل فهي " القلبة "  دخوؿ الفرؽ الفنتازية كخاصة ا١تؤدية للعب  (:70 )الصورة رقم 
 .عند نقطة االنطبلؽ كا١تعتاد من أجل ربح الوقت حىت يتسن للفرؽ األخرل االستعراض

 ".النقاد " تؤدم مواؿ " علفة "  فرقة فنتازية  ( :71 )الصورة رقم 

 . العنصر النسوم ( :72 )الصورة رقم 

 . التفاؼ اٞتمهور بكثرة حوؿ ملعب ا٠تيل من دكف عارضات حديدية (:73 )الصورة رقم 
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موقع منصة ا١تتفرجُت من نقطة اإلطبلؽ، حيث ىي ُب اٞتانب األيسر، ألف ُب جهة ا١تنصة حفر :  (74 )الصورة رقم 
٢تا صبلحية تغيَت ا١تلعب، ْتيث إف ٓب يكن ا١تلعب " لطقس الفاؿ " تعرقل عدك ا٠تيل، كما أف للفرقة الفنتازية ا١تؤدية 

 ".علفة الفاؿ " صاٟتا ١تمارسة الفنتازيا كلو ُب جزء منو يؤثر ُب أداء االستعراض، كتنحو الفرؽ األخرل على منوا٢تا 

لوف مغاير أللواف برانس  (الربنوس  ) موقع قائد الفرقة الفنتازية من بقية ا١تمارسُت، ك٘تيزه بلباس  (:75 )الصورة رقم 
 . فرساف تقدـ استعراضا ختاميا5مكونة من " العلفة " بقية ا١تمارسُت، كىذه 

ْتضور " التربؾ، الزيارة " ك٦تارستها لطقس  (خلف نقطة ٕتمع الفرساف )خيل عند القبة" علفة "  (: 76 )الصورة رقم 
 .  اليت تنتمي إٔب الوٕب الصاّب نسبا قبليا كدينيا" علفة الفاؿ " كمن ٍب يسمح ٢تا بتأدية استعراض افتتاح ا١تلعب " ا١تقدـ " 

 أحد ا١تبتدئُت بالفركسية من دكف لباس الفنتازيا كمن دكف السرج، كال العصا ، كحسب ا٠ترباء  (:77 )الصورة رقم 
، كقد " عود عرياف " بالفنتازيا فهذا يدؿ على أف اٟتصاف غَت مهيأ للفنتازيا ، كما يعرب عنو لدل فرساف الفنتازيا شعبيا 

 ".الْسَر٬ْتَْة " بكل لواـز الفنتازيا غَت أف السرج أجنيب ا١تسمى ب  (فنتازم  )سبق كأشرنا إٔب فارس آخر 

 . التقاط الصورة من كسط منصة ا١تتفرجُت (:78 )الصورة رقم 

 .الكتظاظ نقطة االنطبلؽ بالفرساف" علفتاف "  فرقتاف للفنتازيا  ( :79 )الصورة رقم 

 منصة ا١تتفرجُت من أحد جانيب ا١تلعب، رش ا١تلعب من قبل مصاّب البلدية، الحظنا  (:81)و  ( 80 )الصورة رقم 
 شاحنات كعلى األقل شاحنتُت ٥تصصة 3شاحنة كاحدة على العكس من الوعدات األخرل فقد الحظنا على األكثر 

 .لرش ا١تلعب 

٭تيي اٞتمهور من اليمُت إٔب اليسار، كىذا معموؿ بو ُب الوعدات " العلفة "  أحد فرساف  ( :82 )الصورة رقم 
 .كا١تهرجاف

 فرؽ فنتازية ُب ملعب ا٠تيل، كالسبب اكتظاظ نقطة االنطبلؽ بالفرساف، كما أنو ال 3 استعراض  (:83 )الصورة رقم 
يوجد ملعب آخر ١تمارسة الفنتازيا لعدة أسباب منها أف أغلب األراضي احمليطة هبذه ا١تنطقة فبلحية كهبا سكنات ريفية 

 .٢تذا ال يتخذكهنا ملعبا إال بعد إذف صاحبها

 . دخاف الباركد نتيجة لنوعيتو، أك كثافة تعبئتو ُب البندقية ( : 85) و  ( 84 )الصورة رقم 

 (منطقة عُت سيدم علي األغواط  ) سنوات 8 أصغر فارس ٦تارس للفنتازيا من دكف سبلح عمره  (:86 )الصورة رقم 
 .(األيسر / األٯتن  )ُب اٞتناح " العلفة " يكوف موقعو من 
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ّتانب كالده، ينتقل ىذا الصغَت مع كالده " الغضبة " فارس الفنتازيا ذك الثماين سنوات ُب استعراض  (: 87 )الصورة 
 .كم150ٟتضور ىذه الوعدة ٣تتازا حوإب 

 . مشاىدة اطبلؽ الباركد من منصة ا١تتفرجُت (:88 )الصورة 

خيوؿ  )حسب الوصف الذم ذكره األمَت عبد القادر ُب كتاب " البَػرَاَْكْة "  توضح مراحل لعب  ( :89 )الصورة رقم 
 .يعرب عنو حاليا برقص ا٠تيل من قبل الفرؽ الفنتازية " الرباكة " للمؤلف أكجاف دكما، كلعب  (الصحراء 

 ٘تثاؿ الشيخ بوعمامة رمز للفنتازيا مزين باألعبلـ الوطنية أثناء االحتفاؿ بأكؿ نوفمرب بدائرة عُت (:90)الصورة رقم 
 .الذىب 

 تعذر علينا تصوير طقس اٟتضرة، كٕتمع الناس حوؿ األضرحة، فقد انصب اىتمامنا بالفرؽ الفنتازية، لكن :مالحظة
 .ا١تقامات كالقباب ُب كل الوعدات تكوف خلف الفرؽ الفنتازية، كال يطلقوف الباركد بإتاه ا١تقاـ كىذا طقس معموؿ بو 
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 : 4ملحق رقم

 

 استمارات البحث ا١تيداين
 

 : لزيارة ا١تؤسسات التالية تتمثل ُب رخص

 مركز تربية ا٠تيوؿ بوالية تيارت

 الديواف الوطٍت لتنمية ا٠تيوؿ كاإلبل تيارت

 الرابطة الوالئية للفركسية تيارت

 .لنتمكن من اٟتصوؿ على معلومات ٢تا صلة بالفنتازيا كفق ما يسمح بو القانوف
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 :5ملحق رقم

 القانوف الرٝتي للفنتازيا
 
 

كالفردية، كىو خاص با١تهرجاف الوطٍت للحصاف، كاحملافل الرٝتية " العلفة " ىذا القانوف خاص بالفنتازيا اٞتماعية 
على العكس  (" التمراد" ، "الغضبة "، "القلبة : " لعب )يقتصر على ثبلث أنواع من استعراض الفنتازيا اٞتماعية 

ُب البعض فقط، كا١تبلحظ أف بعض من ىذه القوانُت " ا١تسرح " من الوعدة اليت يظهر هبا نوع آخر كىو لعب 
 . تطبق تلقائيا ُب الوعدة ٓتبلؼ ا١تهرجاف الذم بو الصرامة كٞتاف التحكيم
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 :6ملحق رقم

 

 جمعيات الفروسية لوالية تيارت

 

 
ٖتصلنا على ىذه النسخ من الرابطة الوالئية للفركسية هبذه الوالية، كاكتفينا بنسخ اٞتهة اليت يظهر هبا اسم اٞتمعية 

، أما ُب اٞتهة األخرل هبا أٝتاء أعضاء اٞتمعية ٓب نقم بنسخها ألف اىتمامنا كاف (البلدية / الدائرة )كمقرىا 
 .منصبا على اسم اٞتمعية لتحليلو كفق األنًتكبونيميا
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 الملخص

كعبلقتها بالوعدة، أم كيف تعمل الفنتازيا كممارسة ثقافية كشعبية  (علفة ا٠تيل  )يعاِب ا١توضوع ظاىرة الفنتازيا 

دينية،  )ترفيهية، باعتبارىا كاسطة تربط األفراد بالوعدة ُب طقس احتفإب ٚتاعي، كما ٖتتويو من ٙتثبلت كرموز 

تكمن أ٫تيتها ُب إثبات ا٢توية القبلية، كإحياء التقاليد الًتاثية، كتقوية الركابط االجتماعية، كما  (تارٮتية، تراثية 

عيد الثورة، عيد االستقبلؿ، ا١تهرجاف الوطٍت  )ترتبط الفنتازيا ّتملة من ا١تناسبات االجتماعية كالزكاج، كالوطنية 

، كبالتإب تسعى إٔب ربط األفراد بًتاثهم التارٮتي ا١تتمثل ُب أبطاؿ ا١تقاكمة الشعبية كا١تسلحة، كالديٍت (للحصاف 

ا١تتمثل ُب األكلياء الصاٟتُت، باالنتماء قبليا كجهويا، كبالتإب فالفنتازيا من خبلؿ ٦تارستها ُب الوعدة أك غَتىا من 

 .ا١تناسبات فهي ٕتسد الذاكرة اٞتماعية ُب قالب استعراضي

 .، الوعدة، األكلياء الصاٟتُت، ا١تمارسات، الفلكلور"العلفة"  الفنتازيا، :كلمات المفتاحية

Résumé 
 

La recherche traite le phénomène de la « fantasia » « alfet el kheil » et sa 
relation avec « el waada » c’est -a- dire l’impact de la « fantasia » qui est 
une pratique culturelle populaire et divertissante. Car la « fantasia » est 
considérée comme l’intermédiaire qui relie les gens avec «  el waada » 
dans une atmosphère festive collective, avec des imaginations et 
symboles (religieuses, historiques, et folklores), la «  fantasia » jeu un rôle 
important à confirmer l’identité tribale, revivre les traditions folklores et 
renforcer les liens sociaux. Elle est aussi reliée avec des évènements 
sociaux tel que le mariage et les évènements nationaux (la révolution, 
l’indépendance et le festival du cheval) ainsi, la «  fantasia » vise à relier 
les gens avec leur patrimoine historique (les héros de la révolution 
populaire et armée) et religieux (les saints patrons  « awliya salihine ») 
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par l’appartenance tribale et régionale. Donc la « fantasia » à travers sa 
relation avec « el waada » et les autres évènements, est une incarnation 

dans une forme festive de la mémoire collective. 

Mots clés : la « fantasia » « elalfa », les saint patrons, « el waada », les 
Pratiques, folklore.    

Abstract 

The search treats the phenomenon of the « fantasia» « alfet el kheil » and 

its relation with « al waada » i.e. how works the fantasia – which is a 

cultural popularity and entertainment activity- because it is considered 

as am intermediary that links the individuals with « al waada » in a 

collective atmosphere, and what fantasia contains like the imagination 

and the symbols (religious, historical, and folklore).                                 

The « fantasia » play an important role in the confirmation of tribal 

identity, the revival of folklore traditions and the strengthening of 

socialites, and it has also relations with several social occasions like the 

marriage and the national ones ( the revolution, the independence and 

festival ), so the fantasia aims for the link of individuals with their 

historical heritage which is represented in the popularity and armed 

resistance ‘s heroes and the religious one representing in the « wilya 

salihin » via the tribol and regional belonging .                                          
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 As result the « fantasia » – through its practice in « al waada » or other 
occasions – is am embodiwend of collective memory in a festive form.                               
Keyword: The « fantasia » « elalfa », solidification « alwaada, alwali », 
Practices, folklore. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


