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الشكر هلل على توفيقه لنا المتام هذا العمل ،مث الشكر لألستاذين الكرميي اللذان مشالين ابلنصح والتوجيه
والدعم ولوالمها ما كان هلذا العمل أن يرى إىل النور ،األستاذ الدكتور حممد سعيدي من جامعة تلمسان املشرف
على اجناز هذه املذكرة واألستاذ الدكتور سيكوك قويدر من جامعة مستغامن رئيس جلنة التكوين ِف الدكتوراه
ختصص :سوسيولوجيا-أنثروبولوجيا.
كما أتقدم ابلشكر العميق للسيد قادة رئيس الرابطة الوالئية للفروسية لوالية تيارت على مساعدته القيمة
ِف العمل امليداين ابلوالية وكاتب اجلمعية وكل أعضائها ومجعياهتا وفرساهنا ،وللقائمي على مؤسسات غرفة
الصناعة التقليدية لوالية تيارت ومؤسسة شاوشاوة والديوان الوطِن لرتبية اإلبل واخليول فرع تيارت.
كما أشكر كل الفرسان الذين فتحوا يل بيوهتم وأخربوين قصصهم وكل اِلرفيي ِف صناعة السروج الذين
استقبلوين ِف حمالهتم ومل يبخلوا علي مبعلوماهتم.
كما أشكر األستاذ املصور املبدع والفارس املميز عمر شخبات على مساعدته يل ابلصور الرائعة والقصائد
الشعبية اجلميلة ،وكذلك صديقه أبو الصيد الشيخ.
وأخري أتقدم ابلشكر لكل األساتذة الذين علموين ،وكل من ساعدين من قريب أو بعيد إلجناز هذه
املذكرة.

مقـ ـ ـ ـدمة
تزخر بالدان برتاث شعيب ثري ومتنوع ،حيكي عن العراقة املمتدة يف عمق احلضارة البشرية هلذا الشعب العظيم،
وهو تراث انبض ابحلياة ،ممتزج بنشاطات احلياة اليومية وخمتلف املناسبات االجتماعية ،مل تزده حماوالت الطمس
والتهميش إال قوة وصالبة ،إال أننا اليوم ويف سياق هجمة العوملة اليت جرفت امامها كل شيء أصبحنا خنشى على
هذا الرتاث من الضياع واالنداثر ألن املواجهة بني الطرفني غري متكافئة على كل املستوايت ،لذا جند أنفسنا أمام
خيار مصريي ،حيتم علينا ليس فقط التمسك أكثر برتاثنا ،بل احلفاظ عليه عرب توثيقه ودراسته ونشره والتعريف به
واستثماره على كل املستوايت الثقافية واالقتصادية واالجتماعية ،ليتحول إىل جزء ال يتجزأ من وجودان وكينونتنا
احلضارية.
كما أن ترثنا له جمموعة من اخلصوصيات اليت ال تكاد جتد هلا مثيال يف ابقي مناطق العامل ،وهذه اخلصوصيات
حنتها عرب آالف السنني ،تكيف شعب هذه البالد مع خمتلف الظروف اجلغرافية واملناخية والبشرية ،لتشكل نسيجا
حضاراي أصيال ومتميزا ،ومن هذه اخلصوصيات أحد أبرز األشكال االحتفالية الفريدة يف العامل وهي ذلك االستعراض
الذي ميارسه سكان املغرب العريب ويطلق عليه اجلزائريون اسم "الفانطازاي" ،والذي يعترب نوعا من االحتفال اجلماعي
البهيج ابستخدام اخليل والبارود ،يف األعياد واملناسبات الدينية واالجتماعية والوطنية ،وهو ممارسة تزخر ابلكثري من
الدالالت التارخيية والثقافية واجلمالية والرمزية ويشكل مسة ابرزة من مسات اهلوية الوطنية للشعب اجلزائري.
ورغم تعرض الفانطازاي للتهميش واإلمهال طوال عشرايت كاملة ،نتيجة لعوامل كثرية ،اترخيية وسياسية وثقافية
واقتصادية واجتماعية وحىت أمنية ،إال أهنا اليوم استعادت بريقها ،وأعادت توهجها ،وأقبل الناس عليها ممارسني
ومتفرجني ،وأصبحت استعراضاهتا تقام يف كل مناسبة ،وتنظم ويف كل مكان ،وأصبحنا كثريا ما نرى الفرسان
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أبلبستهم التقليدية الفاخرة ميتطون اخليول اجلميلة املسرجة ابلسروج البديعة ،وهم خيتالون بفخر وعزة يف مواسم
الوعدات ومهرجاانت األعياد ومواكب العراس واحتفاالت اخلتان وغريها ،ونرى املتفرجني متجمعني حوهلم ،فرحني
مهليني ،صائحني منتشني ،يف أجواء رائعة من الفرح والبهجة والنشوة والسرور.
خيطئ من يظن أن الفانطازاي هي جمرد فارس ميتطي ظهر حصانه مث ينطلق مسرعا ليطلق طلقة أو طلقتني
من البارود مث يعود أدراجه ،إن األمر أعمق وأعقد من ذلك بكثري ،إن ما ملسناه يف امليدان شيء آخر متاما  ،هذا
التقدير الكبري للفرسان وهذا احلب الغريب للخيول وهذا االفتتان العظيم ابستعراضات الفانطازاي والذي ملسناه
لدى كل الناس بال استثناء ،كبارا وصغارا ،أغنياء وفقراء ،رجاال ونساء ،مل خيلق من فراغ بل متتد جذوره بعيدا يف
اتريخ أمتنا العظيمة ،إنه يستحضر يف املخيال الشعيب ذكرايت اجلهاد األول للرسول –صلى هللا عليه وسلم-
وصحابته الكرام على صهوات خيوهلم ،وذكرايت مقاومة القادة العظام على مر العصور لكل غاز وحمتل ،ذكرايت
األمري عبد القادر والشيخ بوعمامة والشيخ احلداد والال نسومر وغريهم ،ويستدعي من الذاكرة اجلمعية كل ما متثله
الفروسية واخليل والبارود من معاين الشجاعة والفخر والعزة واحلرية اليت طاملا بذل هذا الشعب كل غال ونفيس يف
سبيل احلصول عليها ،كما أن احتفاالت الفانطازاي متتد شبكتها وتتشعب لتتداخل مع خمتلف مناحي احلياة،
وتقوم بضمان استمرارية منظومة من الوظائف النفسية واالجتماعية واالقتصادية والفنية ،وتساهم يف حفظ شبكة
من العالقات الرمزية والدالالت الثقافية.
وانطالقا من هذه القناعة رأينا أنه البد أن نتعرض هلذا املوضوع الذي مت تناسيه متاما يف الدراسات اإلنسانية
واالجتماعية فقمنا ابلبحث يف موضوع احتفاالت الفانطازاي يف اجلزائر يف حماولة لتوثيقها من أجل حفظ تقاليدها
وتسجيل عاداهتا ،ودراستها من أجل معرفة مكوانهتا املادية وشروطها املوضوعية ،والكشف عن األسس التارخيية
واألبعاد االجتماعية والوظائف االقتصادية واإلبداعات الفنية والدالالت الرمزية هلذه االحتفاالت.
وللضرورة املنهجية قمنا بتقسيم الدراسة إىل مخسة فصول جاءت كالتايل:
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الفصل ا ألول :املقارابت املهنجية واملفهمية
اشتمل هذا الفصل على التعريف مبوضوع الدراسة وأسباهبا والشخصية واملوضوعية وأمهيتها وأهدافها املعرفية
والعلمية ،مث حاولنا حتديد تساؤالت الدراسـة وإشكالياهتا ،وتربير املقارابت املنهجية ،ابإلضافة إىل إدراج التقنيات
واألدوات اليت مت توظيفها ،تليها فضاءات البحث ،و يف األخري مت إدراج الرتسانة املفهمية ألهم املفاهيم اليت
ارتكزت عليها الدراسة.

الفصل الثاين  :مقدمة يف اترخي الفانطازاي
ويف هذا الفصل قمنا مبجموعة من احلفرايت املعرفية يف كتب الرتاث وكتب التاريخ والواثئق القدمية ابتداء
من كتاابت املؤرخني القدامى وصوال إىل كتاابت الفرنسيني يف القرن التاسع عشر ،وذلك ضمن حماولة تسعى لفهم
كيفية وأسباب نشوء الفانطازاي كطقس احتفايل انطالقا من حماكاة لتقنية حربية وهي الكر والفر لدى النوميديني
القدامى يف مشال إفريقيا ولدى العرب يف شبه اجلزيرة العربية ،مرورا ابلتأثريات الرتكية مع إدخال األسلحة النارية
واستخدام البارود وطريقة اللباس وصوال إىل التأثريات الفرنسية من خالل نظام العلفة واالستعراضات اجلماعية،
وهي كلها تيارات سامهت يف تشكيل الفانطازاي ابلطريقة اليت نشاهدها اليوم.

الفصل الثالث :ا ألراكن املادية وا ألشاكل الاحتفالية
انطالقا من واقع الفروسية وتربية اخليول وممارسة الفانطازاي واألسباب اليت جعلت من تيارت عاصمة
احلصان يف اجلزائر ،حاولنا يف هذا الفصل حتديد األركان املادية اليت ال ميكن للفانطازاي أن تتم بدوهنا وهي الفارس
والفرس وبندقية البارود وامليدان ،وقمنا بشرح كل عنصر منها بتفصيل شديد ،كما تعرضنا للمكوانت االختيارية
اليت ميكن ان حتضر أو تغيب حسب الظروف واجلهات واملناسبات مثل السيف واملوسيقى الشعبية والنقادي (غناء
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ابلشعر امللحون خاص ابلفانطازاي) ،كما قمنا بوصف أشكال الفانطازاي الفردية واجلماعية واألنواع اليت متارس يف
كل منها مثل التمراد والتغضاب والقالعي والطري وغريها.

الفصل الرابع :العنارص امجلالية واملظاهر الفنية
يف هذا الفصل كان تركيزان منصبا على توضيح العناصر اجلمالية واملكوانت الفنية اليت جتعل من الفانطازاي
استعراضات مجالية واحتفاالت فنية يتمازج فيها اجلمال الطبيعي متمثال يف املناظر اخلارجية اخلالبة ،مع اجلمال
احليواين متمثال يف احلصان أحد رموز اجلمال على مدى التاريخ ،واجلمال اإلنساين متمثال يف مجال الفارس بلباسه
التقليدي البديع ،واجلمال الصناعي متمثال يف مجال السرج وطقم الفرس ،وهذه األنواع املختلفة من اجلمال تقدم
للمتفرجني لوحات فنية مجالية ال مثيل هلا يف العامل.

الفصل اخلامس
ش بكة ادلالالت الرمزية ومنظومة الوظائف اجملمتعية
كان لزاما علينا أن ننهي الدراسة مبحاولة الكشف عن منظومة الوظائف اجملتمعية املتنوعة اليت تقوم
الفانطازاي بتأديتها وتساهم يف استمراريتها ،وهي وظائف جتعل من الفانطازاي ظاهرة اجتماعية كلية متتزج فيها
الوظائف النفسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية وغريها ،وكذا التعرف على شبكة الدالالت الرمزية
اليت حتملها استعراضات الفانطازاي عرب استنطاق املخيال اإلنساين وحماولة فهم البنية الرمزية للفانطازاي بني متازج ما
هو طبيعي وما هو ثقايف وعرب تصفح مدوانت الثقافة الشعبية احمللية متمثلة يف الشعر الشعيب واألمثال الشعبية وما
تشكله الفانطازاي يف هذا احليز كجزء من تراث األجداد والذاكرة اجلمعية.
وأخريا نعتقد جازمني أن هذه الدراسة هي حماولة أوىل يف هذا املوضوع البكر ،والذي كلما توغل فيه
االنسان أكثر كما اكتشف أنه موضوع يزداد عمقا وصعوبة وتعقيدا ،وأنمل أن يكون اللبنة األوىل يف هذا امليدان
وأنه سيأيت آخرون يواصلون البحث يف هذا اجلزء املنسي من ثقافتنا الشعبية.
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الفصل ا ألول

املقارابت املفهمية واملهنجية
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ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺍﳌﻨﺎﺧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻮYﺎ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺣﻮﺽ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ dﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳍﺠﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻼﻻﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.
ﻭﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﶈﺎﻭﻻﺕ ﻛﺜﲑﺓ
ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻃﻤﺴﻪ ﻭﺗﺸﻮﻳﻬﻪ ،ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻤﻞ ﲜﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻤﺲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﻟﻐﺔ ﻭﺩﻳﻦ ﻭﺗﺮﺍﺙ ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﳘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ،ﺑﻞ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺒﺢ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﲢﻴﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺃﳘﻞ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺛﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺗﺮﺍﺛﻲ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﻠﺮﻓﺾ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺍﻫﺘﻤـﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳌـﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﳍﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﺍﳌﹸﻌﺒìﺮ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﺭﻭﺡ ﺍëﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
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ﺃﻥ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻼ ﻗﻠﺐ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺑﻼ ﳏﺘﻮﻯ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍëﺘﻤﻊ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﺍëﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻏﲑﺕ ﻣﻦ ﺃﳕﺎﻁ ﻋﻴﺶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻏﲑﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ ،ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﻴﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﺎﳌﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﺮﺹ ﻋﻴﺶ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﺍﻷﺳﻼﻑ ،ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌـﺮﺿﺖ ﻭﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨـﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺮ dﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﰲ
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻋـﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﳘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﰲ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
ﺍﶈﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﻭﻣﺎ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺗﻨﺎﻏﻤﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻭﳏﻴﻄﻪ.
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻭﻭﻋﻴﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﻷﳘﻴﺔ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﱯ ،ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻭﺃﲨﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﱏ ﻣﻦ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﻫﻮ
ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﻠﻴﺎ ﺍﺳﻢ :ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ.
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ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ) (Fantasiaﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﻢ ﻟﻌﺐ ﺍﳋﻴﻞ ﻭﻟﻌﺐ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ ،ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺭﻭﻋﺔ ﻭﲨﺎﻻ ﻭﺃﺩﻋﺎﻫﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ
ﳑﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﺑﲔ ﻃﻴﺎ±ﺎ ﻣﻦ ﻃﻘﻮﺱ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻴﺒﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺮﺍﺛﺎ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﳑﻴﺰﺍ ﻭﻓﻨﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﳏﺒﻮﺑﺎ± ،ﻔﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﲢﺒﻪ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻴﻮﺧﺎ ﻭﺷﺒﺎﺑﺎ ،ﳑﺎﺭﺳﲔ
ﻣﺘﺤﻤﺴﲔ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺮﺟﲔ ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﲔ ،ﻣﺘﺠﻤﻌﲔ ﺣﻮﻝ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﺍﳌﻮﺷﺎﺓ ﺧﻴﻮﳍﻢ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﱪﺍﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻠﻤﺎﻋﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ
ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻮﺓ ،ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻭﺍﳌﺒﺎﻫﺎﺓ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﰲ ﺍﳌﺨـﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
ﻭﻣﺜﻠﺖ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﺼﺎﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳓﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺯﺣﻒ
ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺗﻐﲑ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﱃ ﳕﻂ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺪﺛﺮﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ
ﺳﻴﻠﻘﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺼﲑ ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﲟﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﺻﺎdﺎ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﺣﱴ ﻛﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻨﺪﺛﺮ.
ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻮﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﺍﱃ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻛـﺄﻥ
ﺍëﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺑﻘﻮﺓ ﻓﺪﺑﺖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺃﻭﺻﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻴﻮﻝ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﺎ ﻭﺷﻜﻠﻮﺍ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ
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ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺯﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺳﺎﻥ ﻭﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﳋﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ ﲢﺘﻞ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺳﻂ ±ﺎﻓﺖ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺍﻟﻌﻄﺸﻰ ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎﻉ dﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ.
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﲤﻴﺰﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﺎ ،ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺯﻭﺍﺝ ،ﺧﺘﺎﻥ (...ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻴﺔ )ﺯﺭﺩﺓ ،ﻣﻮﺍﻟﺪ (...ﺃﻭ ﻭﻃﻨﻴﺔ ) ﺃﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ،ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ (...ﺑﻞ
ﻭﺣﱴ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ )ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ  (...ﻭﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺄﺟﻴﺞ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍëﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻷﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺿﻤﻦ ﻃﻘﺲ ﺍﺣﺘﻔﺎﱄ ﺿﺨﻢ ﳝﺘﺪ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺡ ﻭﺍﳌﺘﻌﺔ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﻳﺎﻡ ﺑﻞ ﻷﺷﻬﺮ ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﺇﻻ ﺃYﺎ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﱂ
ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﺍﻟﻜﺎﰲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺜﲑﺍ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺎ±ﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﲡﻠﻴﺎﻫﺎ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .ﻭﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﺃﺷﻜﻠﻨﺎ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﶈﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﻫﻞ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﳎﺮﺩ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﺴﻴﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻭﺍﳋﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ ﺃﻡ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔ؟
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﶈﻮﺭﻱ ﺃﻣﻜﻨﻨﺎ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 üﻛﻴﻒ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟
 üﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ؟
 üﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﲨﻴﻼ؟
 üﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍÉﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ؟
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ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ
ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﺇﳕﺎ ﺟﺎﺀﺕ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﲏ ﻧﺸﺄﺕ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﳑﺎ ﲰﺢ ﱄ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻴﻞ ﻣﻨﺬ
ﻧﻌﻮﻣﺔ ﺃﻇﺎﻓﺮﻱ ﺑﻞ ﻭﺗﻌﻠﻤﺖ ﺭﻛﻮﺏ ﻓﺮﺳﻨﺎ "ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ" ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﻭﺃﻧﺎ ﱂ ﺃﲡﺎﻭﺯ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤـﺮﻱ ﻭﺃﺫﻛﺮ
ﺃﻧﲏ ﺣﲔ ﻛﻨﺖ ﺃﺳﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺃﺭﻯ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﻛﺄﻧﲏ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻌﻴﲏ ﺍﻟﺼﻐـﲑﺗﲔ
ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﺟﺪﺍ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺃﺗﻮﺍﱏ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﺥ ﺣﱴ ﻳﺮﺿﺦ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﳌﻄﻠﱯ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﻭﳛﻤﻠﲏ ﺟﺪﻱ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻟﻴﻀﻌﲏ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ "ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ".
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺧﻠﻔﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺣﺰﻧﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺣﲔ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺣﺮﻣﺖ ﻓﺠﺄﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ
ﺃﺣﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻟﺬﻟﻚ ﻇﻞ ﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻻ ﻳﻔﺎﺭﻗﲏ ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻐﻒ ﺍﻟﻄﻔﻮﱄ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﳋﻴﻞ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﲣﺼﺼﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﺎﻟﲏ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
ﺍﻟﺜﺮﻱ ﻭﺍﳌﺘﻨﻮﻉ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻻﻧﺪﺛﺎﺭ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺷﻘﻪ
ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻣﺮ ﳚﺐ ﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺳﻂ ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺇﻣﺎ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﲣﺼﺺ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﰎ ﺗﻐﻴﻴﺒﻬﺎ ﺳﻨﻴﻨﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃYﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺘﻌـﻤﺎﺭﻱ ﺍﻣـﱪﻳﺎﱄ ،ﻗﺪ ﲰﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺝ
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ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻌﺎﳉﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟـﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻐﻮﺹ ﺇﱃ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ
ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﲝﺜﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻺﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ dﺎ.
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺷﻘﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﳌﻨﻄـﻘﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﻳﻀﻴﻊ ﲟﻮﺕ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﲪﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻧﺪﺛﺎﺭ ﻛﻨﻮﺯ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻼﻑ ﺃﺑﺎ ﻋﻦ ﺟﺪ ﻟﻘﺮﻭﻥ
ﻋﺪﻳﺪﺓ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲﺀ ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻜﻞ –ﺍﺳﺘﺨـﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ -ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ –ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ
ﲤﺎﻣﺎ -ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻧﻘﺼﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ.
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ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﳎﺎﳍﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳋﻴﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ،ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻛﺘﺮﺍﺙ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮﺱ ﻭﱂ ﺗﺸﺒﻌﻬﺎ
ﲝﺜﺎ ﻭﲤﺤﻴﺼﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺒﺶ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺬﺭﺍﺕ
ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪﻯ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﱄ ﻭﺻﻔﺎ ﻭﺟﻴﺰﺍ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻄﺮ ﺃﻭ ﺻﻔﺤﺔ ﺃﻭ ﺻﻔﺤﺘﲔ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺜﺮﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ
ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻭﻏﺮﻳﺒﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﳚﺪﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻷYﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻴﺪ ﺭﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ ﺃﻭ ﺣﱴ
ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﻧﺒﻬﺎﺭ ﻭﺍﻻﻓﺘﺘﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺑﻞ ﻭﺣﱴ ﺍﻻﺳﺘﻬﺠﺎﻥ ،ﻭﻭﺻﻒ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﳍﻤﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻴـﻒ ﺍﳌﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﺪﻣﺎﺀ ﺣﱴ ﰲ ﳍﻮﻩ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻪ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ
ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺩﻭ ﺷﻴﻨﻴﻴﻪ  Louis De Chenierﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﲝﻮﺙ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ
ﺍﳌﻐـﺮﺏ" ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺎﺭﻱ ﺑﻮﺍﺭﻳﻪ  Jean Louis Marie Poiretﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺭﺣﻠﺔ ﰲ
ﺑﻼﺩ ﺍﻟﱪﺍﺑﺮﺓ" ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﻣﺎ ﰎ ﻧﺸﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﻭﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺠﻢ ﻻﺭﻭﺱ
ﻭﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻜﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺣـﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻧﺸﺮﻩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ
ﲨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴـﻒ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺪﺭﺍﰐ ﻭﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻭﺍﻟﺖ ﻭﺭﻭﺟﻴﻪ ﻃﺎﻓﺎﺭﻧﻴﻴﻪ ﻭﻛﺰﺍﻓﻴﻴﻪ ﺭﻭﺷﻴﻪ ﲢﺖ
ﻋﻨﻮﺍﻥL’art de la fantasia : Cavaliers et chevaux du Maroc:

أي

"ﻓﻦ ﺍﻟﻔﺎﻧـﻄﺎﺯﻳﺎ:

ﻓﺮﺳﺎﻥ ﻭﺧﻴﻮﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ" 1ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ  1998ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ  111ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ
1 - Azzedine Sedrati, Xavier Richer, Roger Tavernier et Bernard Wallet, L’art de la fantasia: Cavaliers et chevaux
du Maroc, Ed.Plume, Paris, 1998.
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﲡﻤﻴﻊ ﳌـﻘﺎﻻﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳋﻴﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﲔ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﻐـﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺆﻟﻔﻴﻪ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﳐﺘﺼـﲔ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻤﺜﻼ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺪﺭﺍﰐ
ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴـﻒ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮﻱ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ
ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﺳﺔ ﲢﺖ ﻋـﻨﻮﺍﻥ "ﲤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﰲ ﺍﳌﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻄﻴﻒ
ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ :ﺑﺎﺯﺭ ﺑﺴﻜﺮﺓ -ﻋﲔ ﺍﳊﺠﺮ -ﺑﺌﺮ ﺣﺪﺍﺩﺓ  -ﻗﺠﺎﻝ  -ﺃﻭﻻﺩ ﺻﺎﺑﺮ .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ" ﻭﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﻔـﺼﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻛﺠـﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﰲ ﺍëﺘﻤﻊ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻐﺮﰊ ﻋﻼﻝ ﺭﻛﻮﻙ ﻧﺸﺮ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ  2010ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ :ﺃﺻﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺒﻮﺭﻳﺪﺓ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ.2
ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻃﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺮﺍﺛﻪ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﻪ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺬﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻪ.

 .2ﻋﻼل رﻛﻮك" ،أﺻﺎ 6اﻟﻔﺮوﺳـﯿﺔ -ﳌﻐﺮب" ،ﳎ Eاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،اﻟﻌﺪد  ،2010 ،10ص ص.57-50 .
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ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺣﲔ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﺰﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﻫﺎﻧﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﺱ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﻮﺹ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻛﺘﺸﻔﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ﻭﻻ
ﺗﺴﻤﺢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻟﻜﻞ ﻋﺮﺵ ﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﺷﻪ ﻭﻟﻜﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻠﻪ ﻓﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ dﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻓﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻳﺔ "ﺗﻴﺎﺭﺕ" ﻟﺘﻜﻮﻥ ﳎﺎﻻ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻨﺎ.
ﻭﻟﻜﻦ ﳌﺎﺫﺍ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ؟
ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﱂ ﻳﺄﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﺎ ،ﺑﻞ ﺟﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ
ﺃﻫﻠﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺗﻨﺎﻝ ﻋﻦ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﻟﻘﺐ "ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﳊﺼﺎﻥ" ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﳏﺠﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﳊﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ،
ﻭﻣﺮﻛﺰﺍ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳋﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ dﺎ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ dﺎ ،ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻳﻘﺼﺪﻭYﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺟﻮﺍ ﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲞﻴﻮﳍﻢ ﻛﺸﺮﺍﺀ ﻣﻬﻮﺭ ﺻﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﺳﺮﻭﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻭﻋﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﺜﺎﱄ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻴﻮﻝ ﻭﺳﺎﳘﺖ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻬﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻟﻨﻤﻮﻫﺎ ،ﻟﺬﺍ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺷﻬﺮ±ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﺣﺘﻼﳍﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻴﻮﻝ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ±ﺘﻢ ﺑﺎﳋﻴﻞ ﻭﺗﻌﲎ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺩﻫﺎ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ،ﻭﻛﺬﺍ ﲤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺮﻭﺝ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ
ﺍﻧﺪﺛﺮﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ.
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ﻭﺇﲨﺎﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﳔﺘﺎﺭ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻛﻤﻴﺪﺍﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﻛﻮﻥ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻸﻣﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺣﺐ ﺍﳋﻴﻞ.
 .2ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻛﺰ "ﺷﺎﻭﺷﺎﻭﺓ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﻨﺔ ﺍﳊﺼﺎﻥ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
 .3ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻴﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
 .4ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
 .5ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﺮﺑﺔ ﺍﳋﻴﻮﻝ ﻭﺍﻹﺑﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻋﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳋﻴﻠﻴﺔ
ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
 .6ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﱪ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻟﻠﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ dﺎ ﻭﺗﻀﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25ﲨﻌﻴﺔ
 .7ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ
ﺑﺎﳋﻴﻮﻝ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ dﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
 .8ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻮﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ.
 .9ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳊﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺮﻭﺝ
ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺐ ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻋﻤـﻮﻣﺎ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮYﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﱂ ﲢـﻆ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﺇﻻ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊـﺎﻝ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﳘﻬﺎ ﺫﻟﻚ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜـﲔ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺭﻏﻢ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺬﺭﺍﺀ ﱂ ﲤﺴﺴﻬﺎ ﻳﺪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺛﺔ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ،
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ﻭﻛﻨﺰ ﺧﺎﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻛﺸﻒ ﺃﻏﻮﺍﺭﻩ ﺇﻻ ﳌﺎﻣﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄـﻘﺔ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﻧـﻘﺎﺫ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺙ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﱵ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﶈﻠﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﱵ ±ﺪﻑ ﺇﱃ ﲨﻊ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ
 corpusﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻻﺛﻨﻮﻏﺮﺍﰲ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﳌﻌﻤﻘﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍëﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﺎﱐ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺎﻣﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ  2015-2012ﺷﺎﺭﻛﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎ±ﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﺼﺎﻥ ﻟﺴﻨﱵ  2013ﻭ  2014ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﲝﻖ
ﻓﺮﺻﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍëﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﳑﺜﻼ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﻃﺮﺍﻑ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻧﻘﺎﺷﺎ±ﻢ ،ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎ±ﻢ
ﻭﲢﻀﲑﺍ±ﻢ ﻭﻃﻘﻮﺳﻬﻢ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﲞﻴﻮﳍﻢ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ
ﲤﺘﲔ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻭﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﳋﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ،
ﺑﻞ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﲪﺎﺳﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻟﺪﻯ ﻓﺮﺳﺎﻥ ﻭﺣﱴ ﺳﻜﺎYﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﱂ ﻳﺪﺧﺮﻭﺍ
ﺟﻬﺪﺍ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﺪﻣﻪ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺣﻪ.

16

ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﲏ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ.
"ﺇﻥ ﺍﻻﺷﺘـﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻤـﺮﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﺳﺘﺤـﻀﺎﺭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﲔ ﲣﺼﺼﺎﺕ ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﻭﺟﺔ
ﺑﲔ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴـﻒ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌـﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﳌﻌـﺮﰲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ
ﻭﺍﻟﻼﻣﻔـﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺎ ﻭﺻﻠـﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻚ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺍﻫﲏ ﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻟﻠﻮﻗـﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺶ
ﻭﳑﺎﺭﺱ ﰲ ﺍëﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".3
ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻭﻛﺜﺎﻓﺔ ﲪﻮﻻ±ﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﻣﺪﻟﻮﻻ±ﺎ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻓﻜﺮ ﻣﺎﺭﺳﻴﻞ ﻣﻮﺱ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺯﻭﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻬﻤﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﲣﺼﺼﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻮﺳﻴﻮ-ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﻭﺍﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ:
ﲟﺎ ﳜﺪﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﳌﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻪ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻘﻨﻴﺎﺕ.

 - 3وﺳـﯿ Eﺑﺮوﰶ" ،اﻟﺴﻮﺳـﯿﻮأﻧﱶوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻵﻓﺎق" ،ورﻗﺔ ﰲ إﺷﲀﻟﯿﺔ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻸ[م اﻟﺴﻮﺳـﯿﻮأﻧﱶوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ،
ﺗﺒﺴﺔ 20-18 ،ﺟﺎﻧﻔﻲ .2010
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 -1ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ:
ﺷﻜﻠﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﳎﺎﻻ ﳉﺪﻝ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﲔ ﺇﱃ ﻓﺮﻳﻘﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﻳﺮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻼﻗﺔ ﻋﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﰲ ﻭﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ
ﺣﲔ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﱃ ﺃYﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﻣﺜﻤﺮﺓ.4
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﲔ ﻫﻮ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻟﻠﺘﺎﺭﳜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﻜﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻤﻲ ﳉﺄﺕ ﺇﱃ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ "ﺗﺎﺭﻳﺦ ﲣﻤﻴﲏ ﺃﻱ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻠﺘﺒﺲ ،ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍëﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ،ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺪﺙ ﺗﺎﺭﳜﻲ
ﻣﺎ" .5ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻮﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺍﻋﺘﱪﻭﻩ ﺍﳓﺮﺍﻓﺎ ﻋﻦ ﺍﳋﻂ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﻸﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺫﺍ±ﺎ 6ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﳎﺮﺩ ﲣﻤﻴﻨﺎﺕ
ﻇﻨﻴﺔ ﺗﺴﻲﺀ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻴﺪﻩ.
ﰲ ﺣﲔ ﺍﲡﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﲔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎ±ﺎ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﻗﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﲟﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻭﺻﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺧﻀﻊ ﳍﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.7
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺩﻟﻚ
ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ dﺎ ﻭﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﺴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﳊﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ.
 -4ﶊﺪ ﺳﻌﯿﺪي ،اﻷﻧﱶوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ :ﻣﻔﻬﻮvﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ واﲡﺎﻫﺎﲥﺎ ،دار اﳋoوﻧﯿﺔ ،2013 ،ص .30
 -5ﺟﺎك ﻟﻮﻣﺒﺎر ،ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﻦ ﻗﺒﻴﴘ ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻹﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ط ،1997 ،1ص .65
 -6ﶊﺪ ﺳﻌﯿﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .33
 -7اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .32
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-2ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ
ﺣﲔ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺍﺳﻢ ﻛﻠﻮﺩ ﻟﻴﻔﻲ ﺳﺘﺮﻭﺱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﺏ ﺍﳌﺆﺳﺲ
ﻭﺍﳌﻨﻈﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ،ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺳﺘﺮﻭﺱ ﺑﺎﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻓﺮﺩﻳﻨﺎﻧﺪ ﺩﻱ ﺳﻮﺳﲑ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮﻥ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﻔﻲ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎﺕ" ،ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﺇﺫﻥ ﻋﻦ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ".8
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺧﺎﺿﻌﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻌﺮﰲ ﻭﺛﻘﺎﰲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮﻣﻨﻄﻘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺹ
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋﻼﻋﻀﻮﻳﺎ
 ﲣﻀﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺴﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﳏﻤﻠﺔ ﲟﻌﺎﻥ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙﻛﻨﻬﻬﺎ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﺎ ﲣﻔﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻣﻦ
ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ dﺪﻑ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﱄ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺒﻊ ﺧﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻀﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﻷﻧﻮﺛﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻲ.

 -8اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .78
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-3ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﰲ ﳏﻴﻄﻬﺎ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﳉﺰﺀ ﰲ ﺍﻟﻜﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﲔ ﻳﻠﺠﺆﻭﻥ "ﺇﱃ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺖ ﻭﲡﺰﺋﺔ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺍﶈﺪﺩ ﺃﻭ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﲏ".9
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:10
 -1ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ :ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﻌﻴﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﺠﻤﻠﻪ
 -2ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ :ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ
 -3ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ :ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﺰﺀ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻨﻪ
ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﺍëﺘﻤﻊ ﲜﺴﻢ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﺎﻧﺪ ﰲ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﺍëﺘﻤﻊ
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻨﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ dﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍëﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.

 -9اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .72
 -10ﺑﯿﺎر ﺑﻮﻧﺖ وﻣﻴﺸﺎل إﻳﺰار .ﻣﻌﺠﻢ اﻹﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻷﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺗﺮﲨﺔ :ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺼﻤﺪ ،دار ﳎﺪ ،ﺑﲑوت ،2006 ،ص.998
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-4ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻠﻴﺔ
ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻠﻴﺔ ﰲ ﲬﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ  20ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻔﻮﺭﺩ ﻏﲑﺗﺰ ﻭﺩﻳﻔﻴﺪ ﺷﻨﺎﻳﺪﺭ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻧﻈﺮﺍ
ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺘﻘﻴﻴﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺪﺁ
ﺑﺘﺮﻭﻳﺞ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻨﺴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺰﺯ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.11
ﺗﻌﻮﺩ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ" ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺳﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺑﲔ "ﺍﻟﻔﻬﻢ" ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻨﺠﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.12
ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﻳﻨﺘﺠﻮﻥ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻟﺘﺠﺎﺭdﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺇﻻ ﺃYﺎ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ dﺎ ﺣﻴﻮﺍ±ﻢ ﺑﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻮﻥ dﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ .13ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ ﻛﻨﺺ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﻏﲑﺗﺰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻛﻘﺎﺭﺉ ëﺘﻤﻌﻪ ﻏﲑ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ –ﺍﻟﻔﺮﺩ -ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﶈﺎﻭﻟﺔ
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﰲ ﺍﳌﺨﻴﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﲡﺬﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ dﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍëﺘﻤﻊ ﻟﻠﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﺍﳊﺼﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ dﻤﺎ.

 -11ﺗﻮﻣﺎس اﻳﺮﻳﻜﺴﻮن وﻓﲔ ﻧﯿﻠﺴﻮن ،ت .ﻻﻫﺎي ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔú ،رﱗ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻧﱶوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات óﺧﺘﻼف ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2013 ،ص .153
 -12ﺑﯿﺎر ﺑﻮﻧﺖ وﻣﻴﺸﺎل إﻳﺰار ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .342
 -13اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .343
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ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻨﻴﻨﺎﻫﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﲝﻤﺎﺳﺔ ﳎﻬﺰﻳﻦ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻷﻥ
"ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺰﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ".14
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﻣﺮﺍﺕ ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ ﻓﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﺃﻭ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ،ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﲔ ،ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﺮﻳﺒﺎ،
ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ﻣﺸﻮﺷﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺻﻌﺒﺎ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰎ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻛﻨﺎ
ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﺍﻛﺘﺴﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻭﺗﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ
ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﺘﻀﺢ ﻭﺗﻈﻬﺮ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﺳﻬﻞ ﺗﻨﺎﻭﻻ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﺰﻭﻝ ﳌﻴﺪﺍﻧﻪ
ﻭﻣﻘﺎﺭﻋﺘﻪ ،ﻟﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﲝﺜﻪ ،ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻛﻴﻔﻴﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﺸﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ
ﺃﺩﺍﺓ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻛﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎ ﺳﺘﻔﻴﺪﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﺸﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻴﻒ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮﻯ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻭﺍﳉﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲝﺜﻪ.
ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 -14ﶊﺪ ﺳﻌﯿﺪي ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﯿﺪاﱐ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم óﺟ†ﻋﯿﺔ ،دون دار ﻧﴩ ،2011 ،ص.7
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ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﺸﺔ:

ﺷﻜﻠﺖ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﺸﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﺭﺳﻰ ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﺑﺮﻭﻧﻴﺴﻼﻭ ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺇﻧﺎﺳﺔ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﺛﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻳﻮﻥ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﰲ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺘﺮﻭﺑﺮﻳﺎﻧﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻃﻮﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺃﳒﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺳﺴﺖ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍëﻤﻌﺔ ،15ﻟﻘﺪ ﺣﺮﺭﺕ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﺸﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﺃﻫﻠﺘﻪ
ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍëﺘﻤﻊ ﺍﳌﺒﺤﻮﺙ.16
ﻭﺗﺴﺘﻤﺪ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﺸﺔ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺭ±ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﲔ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ – ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ -ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﳝﻜﻦ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ.17
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻼﺣـﻈﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﺸﺔ ﺃYﺎ ﺗﺴﺎﻋـﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﻓـﻬﻢ ﺃﻋﻤﻖ ﻟﻠﻈـﺮﻭﻑ
ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ،ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺻـﺪ ﺃﻟﻮﺍﻧﺎﹰ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳋﻔﻲ ﻏﲑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺃYﺎ ﺗﻌﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﲔ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﺎﺑﺮ.18
ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﺸﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﲔ
ﻟﻠـﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴـﻘﺔ dﻢ ﲰﺤـﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ
ﺑﻞ ﺣﱴ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﺯﳍﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔـﻴﺔ ﺍﻋﺘﻨﺎﺋﻬﻢ ﲞﻴﻮﳍﻢ ﻭﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ
ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻼ±ﻢ ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ.
 -15ﺟﺎك ﻟﻮﻣﺒﺎر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.172
 -16ﶊﺪ ﺳﻌﯿﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .23
 -17ﺟﺎك ﻟﻮﻣﺒﺎر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 173
 -18ﻓﺘﺤﯿﺔ ﶊﺪ إﺑﺮاﻫﲓ وآﺧﺮون ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻣﻨﺎﱑ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﲅ اﻹﻧﺴﺎن ،دار اﳌﺮﱗ ،اﻟﺮ[ض ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،1988 ،ص.185
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ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ،ﻳﻘﺎﻝ :ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺃﻱ ﻟﻘﻴﻪ ﺑﻮﺟﻬﻪ ،ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻋﺎﺭﺿﻪ ،ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ.19
ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳏﺎﺩﺛﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ )ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ ﻣﺜﻼ( ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﳌﺒﺤﻮﺙ
ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ ،ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ
ﻋﺎﺩﺓ ﺷﻜﻞ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﻹﺛﻨﲔ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺙ ﺃﻭ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻪ.20
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻭﺭﺅﻳﺘﻬﻢ ﻟﻸﻣﻮﺭ
ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑﻫﻢ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎ ﺟﻴﺪﺍ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﺎﻝ
ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﻛﻞ ﺍﻹﳝﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﻳﻌﺎﺯﺍﺕ ﻭﺣـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﺴﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ.21
ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻨﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱ 22ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻫﻲ :
• ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
• ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﻭﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﻭﺍﳌﺜﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ.
• ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﲔ.

 -19إﺑﺮاﻫﲓ ﻣﺼﻄﻔﻰ وآﺧﺮون ،ﲢﻘﻴﻖ :ﶍﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳـﯿﻂ ،دار ا≠ﻋﻮة ،ج.712 ،2

-20

 -21ﶊﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﳏﺠﻮب ،ﻃﺮق وﻣﻨﺎﱑ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﻮﺳـﯿﻮأﻧﱶﺑﻮﻟﻮ≥ ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﻣﴫ ،2005 ،ص.55
 -22ﶊﺪ ﺳﻌﯿﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص.30-29 .
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ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ"ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ" ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﻣﻘﺴﻤﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻘﻨﻊ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﺷﺎﺋﻊ ﻭﺷﺪﻳﺪ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﻷﻧﻪ ﳛﺼﺮ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺃﻓﻖ ﺿﻴﻖ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﲡﻌﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺙ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﻏﲑ ﺭﲰﻲ ﻟﻴﺪﱄ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﻭ ﺍﳊﺬﺭ ﺃﻭ ﺣﺠﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺤﻰ ﻣﻌﲔ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺐ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭ±ﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻘﻴﺔ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﳝﻨﺢ ﺍﳌﺒﺤﻮﺙ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﲝﻴﺚ
ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﲣﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻭ ﱂ ﻳﻌﻄﻬﺎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳍﺎ.
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺙ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﻭﺳﻠﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﰲ ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ،
ﻭﻗﺼﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﳏﺎﻭﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ :ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺴﻦ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﻏﲑﻫﺎ.
• ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﺼﺎﻥ ﻭﺳﻼﻻﺗﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ.
• ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎ±ﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ.
• ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﰲ ﺍëﺘﻤﻊ
ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﺩﻻﻻ±ﺎ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻭﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﱯ.
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ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﺎﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﰲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻓﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺗﺄﻃﲑ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ
ﻓﻴﻪ ،ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﺭ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺤﺎﻭﺭﻳﻦ ،ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﲣﺪﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻻ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ،
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.
ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻦ :ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺭﲟﺎ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋـﻞ ﺑﲔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻭﺧﱪﺍ±ﻢ ﻭﺗﺬﻛﲑ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﻧﺴﻮﻫﺎ
ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻏﲑ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺼﺐ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ dﺎ
ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﱄ dﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻭﺍﳌﺨﺎﺩﻋﺔ ﻭﺍﳌﻀﻠﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ
ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳚﻌﻞ ﺃﻱ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻜﺬﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺮﺩ.
ﻭﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺳﻢ ،ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻭﱄ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﺍﳊﻞ ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎﺀ ﲨﺎﻋﻲ ﳛﻀﺮﻩ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺷﻴﺌﺎ
ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﲰﺢ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻭﺗﺬﻛﺮ
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻷﻣﻮﺭ ﺭﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻧﺴﻮﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﺮﺑﺘﻨﺎ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﰲ ﻇﺮﻑ ﺍﺣﺘﻔﺎﱄ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻊ ﻓﺮﺩ ﻣﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻬﺎﻓﺖ
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ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳌﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﰲ ﳎﺮﻯ
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻧﺎ ﻟﻜﻦ ﺣﺎﺯﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﳉﻴﺪ ﰲ ﺳﲑ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﱪ ﺇﻓﻬﺎﻡ
ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ dﺎ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺍﳉﻤﻊ
ﰲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﲰﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻟﻴﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻟﺬﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺂﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻭﻣﺪﺭﻭﺱ.
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ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﻮﻥ

ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺛﻴﻖ
ﻛﺘﺎﰊ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﻮﻥ ﻫﻢ "ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﻤﺤﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ±ﻢ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﲔ". 23
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﲔ ﻣﻨﺘﻘـﲔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ،ﻷYﻢ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻣﺼـﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺣﻠﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻤﺎﻳﺰﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ،
ﻭﺗﻔﺴﲑﺍ±ﻢ ﻟﻨﻈﻤﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﰲ ﻣﺪﻯ ﺗﻌﺼﺒﻬﻢ ëﺘﻤﻌﺎ±ﻢ ،ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺃYﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ±ﻢ ﻭﻗﺪﺭﺍ±ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪ ﻻ ﳚﺪ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﺇﻻ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺼﻠﺤﻮﻥ ﻛﺈﺧﺒﺎﺭﻳﲔ ﻣﻼﺋﻤﲔ.24
ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺨﱪ ﺍﳉﻴﺪ 25ﻭﻫﻲ :ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﺒﻮﺑﺎ ﻭﳏﺘﺮﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻷﻫﺎﱄ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻭﻗﺪ ﳉﺄﻧﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﲔ ﻣﻦ ﻛـﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﺷﺎﺭﻛﻮﺍ
ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎ±ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﳍﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺩﺭﺍﻳﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺟـﻴﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﻠﻔﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﰲ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﻭﻃﺮﻗﻬﺎ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.

 - 23ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﻏﺎﱎ ،ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ óﻧﱶوﺑﻮﻟﻮ≥ ،اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﯾﺚó ،ﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،2000 ،ص .117
 - 24ﶊﺪ اﳉﻮﻫﺮى ،اﳌﻔﺎﻫﲓ اﻷﺳﺎﺳـﯿﺔ ﰲ اﻷﻧﱶوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2008 ،ص.15
 -25ﶊﺪ ﺳﻌﯿﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .39
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ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ

ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ±ﺎ ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﳌﺎ
ﻗﺪ ﺑﻔﻮ±ﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﺸﻮﺷﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺒﻬﺎﺕ.
ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺍﻹﺛﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻫﻲ "ﲤﺪﻳﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺄﺑﻴﺪﻫﺎ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﺠﻠﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻹﻣﺘﺎﻉ ،ﲟﺎ ﺳﻴﺰﻭﻝ ﺃﻭ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺰﻭﺍﻝ ﻭﺍﻻﻧﺪﺛﺎﺭ" ،26ﻭﻫﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﻣﺮﺁﺓ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ.27
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻛﻠﻔﺘﻪ ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﳎﱪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻟﻠﻤﻴﺪﺍﻥ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﻬﺪ ،ﻓﻴﻜﻔﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻣﻴﺪﺍﻧﻪ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺃﺑﺪﺍ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﺣﻴﺎ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺃﻣﺎﻣﻪ 28ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻧﻘﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ.29
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ )ﺻﻮﺭﺓ-ﻓﻴﺪﻳﻮ( ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻴﻠﻤﻴﺔ ،ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺛﻴﻖ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﺣﻴﺎ ﻭﺩﻗﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎﻫﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰒ ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ ﺩﻭﻥ ﺿﻴﺎﻉ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ.
 -26ﻋﻼء ﺟﻮاد ﰷﻇﻢ ،اﻟﺼﻮرة ﺣﲀﯾﺔ أﻧﱶوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ﻟﺒﻨﺎن ،2013 ،ص .80
 -27ﶊﺪ ﺳﻌﯿﺪي ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﯿﺪاﱐ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم óﺟ†ﻋﯿﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .80
 -28اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .42
 -29اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .45
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ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻻ ﻏﲎ ﻋـﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻷYﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻌﺎ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳉﻴﺪ ﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻭﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﺛﻼﺛﻴﺎﺕ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﻮﻳﺔ.

-1

ﺍﳊﺼﺎﻥ -ﺍﻟﻔﺮﺱ -ﺍﳋﻴﻞ

ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﻠﺠﻮﻫﺮﻱ" :ﺣﺼﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﺼﲔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻦ ﻭﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻧﻪ ﲰﻲ ﺣﺼﺎﻧﹰﺎ ﻷﻧﻪ ﺿـﻦ
ﲟﺎﺋﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺰ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﳝﺔ .ﰒ ﻛﺜﺮ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﲰﻮﺍ ﻛﻞ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﻞ ﺣﺼﺎﻧﺎﹰ".30
"ﻭﺍﳊﺼﺎﻥ  :ﺍﻟﻔﺤﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﻞ ،ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺣﺼﻦ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ :ﻗﻮﳍﻢ ﻓﺮﺱ ﺣﺼﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ
ﻣﻦ ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﻷﻧﻪ ﳏﺮﺯ ﻟﻔﺎﺭﺳﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺣﺠﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻨﻌﻪ ،ﻭﲢﺼﻦ ﺍﻟﻔﺮﺱ :ﺻـﺎﺭ
ﺣﺼﺎﻧﺎﹰ".31
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ" :ﲢﺼﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﻠﻒ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺧﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺣﺼﻮYﺎ ،ﻭﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺴﻤﻮYﺎ ﺣﺼـﻮﻧﺎﹰ ﺫﻛﻮﺭﻫﺎ
ﻭﺇﻧﺎﺛﻬﺎ".32
ﻭﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳊﺼﺎﻥ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻠﻬﻮ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ،ﻓﻬﻮ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﳊﺼﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻭﻱ ﺇﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﻟﻴﺤﺘﻤﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﲰﺎﺀ ﻭﺃﻭﺻﺎﻑ
ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻪ ﲡﻤﻌﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ :ﺍﳋﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﺍﳊﺼﺎﻥ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﻴﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻞ.

 -30ﶊﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا ﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﶊﻮد ﺧﺎﻃﺮ ،ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن øﴍون ،ﺑﲑوت ،1995 ،ص .167
 -31اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .167
 - 32اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .167
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ﺍﻟﻔﺮﺱ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﳋﻴﻞ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺃﻓﺮﺍﺱ ،ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻸﻧﺜﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﺮﺳﺔ ﻗﺎﻝ
ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ.
ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻓﺮﺍﺳﺔ-ﻓﺮﻭﺳﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺣﺬﻕ ﺃﻣﺮ ﺍﳊﻴﻞ ﻭﺃﺣﻜﻢ ﺭﻛﻮdﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎﳋﻴﻞ ،ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻓﻼﻥ
ﻓﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﺻﺎﺭ ﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﻭﻋﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ،ﻓﻬﻮ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺎﱂ ﺑﺼﲑ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻫﻮ ﺍﳌﺎﻫﺮ ﰲ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﳋﻴﻞ،
ﻭﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﶈﺎﺭﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳋﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺳﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮﻫﺎ ،ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ
"ﺍﺗﻘﻮﺍ ﻓﺮﺍﺳﺔ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﷲ" ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﳋﻴﻞ "ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ".33
ﻭﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳋﻴﻞ ﻟﻠﻜﻠﱯ :ﺃﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﳋﻴﻞ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺧﺎﻝ ﳜﻴﻞ ﺧﻴﻼﹰ ،ﻭﺍﺧﺘﺎﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﻻﹰ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﺍ ›ﻛ‹ﺒ ﹴﺮ
ﻭﺧﬁﻴﻼﺀ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳋﻴﻼﺀ ﺻﻔﺔ ﰲ ﺍﳋﻴﻞ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻔﺎﺭﻗﻬﺎ" .ﺳﺌﻞ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﲟﺤﻀﺮ ﺃﰊ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻋﻦ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ
ﺍﳋﻴﻞ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﺴﻤﻰ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ،ﻓﺴﺄﻟﻮﺍ ﺃﺑﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻓﻘﺎﻝ :
ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﳋﹸﻴﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﳋﻴﻞ".34
ﻓﺎﳊﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﺍﳋﻴﻞ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺒﲔ ﻣﺪﻯ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﰲ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ﳑﺎ ﻳﺒﲔ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳛﺘﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ.

 -33اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﶊﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﲑوت ،1994 ،ط ،3ج  ،16ص .154
 34ﶊﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .17431
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ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ– ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ – ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ(

ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎﻗﻠﻪ ﻭﺗﻮﺍﺭﺛﻪ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﺟﻴﻞ ،ﻭﻫﻮ "ﻳﻌﲏ ﰲ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﳎﺮﺩ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺿﺮ" ،35ﺃﻭ "ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎﺛﻼ ﰲ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﳑﻦ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻓﺎﻋﻼ ﻓﻴﻬﻢ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻮﻧﻪ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ" ،36ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻛﺜﲑﺍ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﻞ "ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﳉﺴﺪﻱ
ﺍﳊﺮﻛﻲ ﻛﺎﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻭﺍﻷﺳﺎﻃﲑ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﳋﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﺎﱐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻭﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﳊﺮﻑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺭﺛﺔ".37
ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﻓﻴﺘﻢ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳊﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻃﲑ ﻛﻤﺎ ﲰﻌﺖ ﻭﻳﺘﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﺼﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺷﻮﻫﺪﺕ ﻭﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﻌﻠﻨﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﻧﻨﺘﺒﻪ ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻛﻤﺮﺍﺩﻑ ﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻭﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺣﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ "ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ" ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻻ ﲤﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻧﺴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.38

 -35ﶊﺪ اﳉﻮﻫﺮي وآﺧﺮون ،اﻟﱰاث :ﺗﺄﺻﯿﻞ وﲢﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﲅ óﺟ†ع ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث وا≠راﺳﺎت óﺟ†ﻋﯿﺔ ،ﳇﯿﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2004 ،ص .38
 -36ﺑﯿﺎر ﺑﻮﻧﺖ وﻣﻴﺸﺎل إﻳﺰار ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .366
 -37ﶊﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﲈن اﻟﴩﻧﻮﰊ وآﺧﺮون ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﻧﱶوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﶍﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ط ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2013 ،ص.33
 -38ﺷﺎرﻟﻮت ﺳـﳰﻮر– ﴰﯿﺚ ،ت .ﶊﺪ اﳉﻮﻫﺮي وآﺧﺮون ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﲅ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث وا≠راﺳﺎت óﺟ†ﻋﯿﺔ ،ﳇﯿﺔ اﻵداب،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2005 ،ص .175
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ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺮﻑ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺗﲔ 39ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰﻡ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍëﺘﻤﻊ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ، 40ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺪ
ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻨﺒﺬ ﻭﻟﻠﻨﻔﻲ.
ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ،ﻭ±ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍëﺘﻤﻊ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻗﻮﻯ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻻ ﻗﻮﻯ ﺇﺑﺪﺍﻉ ،ﻗﻮﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻻ ﻗﻮﻯ ﺧﻠﻖ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ.41
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ
ëﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺷﻌﺐ ﻣﻌﲔ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻋﺎﱂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﲰﻨﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ
 1906ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.42
ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﲰﻨﺮ ﻭﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ
ﻭﻓﻮﺭﺗﺲ ﻛﺒﺆﺭﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ،43ﻷﻥ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﲡﻬﺖ ﺇﱃ ﻫﺠﺮ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﳏﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﲡﻬﺖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﲣﻠﻖ
ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 -39ﺑﯿﺎر ﺑﻮﻧﺖ وﻣﻴﺸﺎل إﻳﺰار ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.386
 -40ﶊﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﲈن اﻟﴩﻧﻮﰊ وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.88
 -41ﶊﺪ اﳉﻮﻫﺮي وآﺧﺮون ،اﻟﱰاث واﻟﺘﻐﲑ óﺟ†ﻋﻲ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث وا≠راﺳﺎت óﺟ†ﻋﯿﺔ-ﳇﯿﺔ اﻵداب-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط ،2002 ،1ص
.13
 -42ﺷﺎرﻟﻮت ﺳـﳰﻮر– ﴰﯿﺚ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .363
 -43اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .363
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ﺍﻟﻄﻘﺲ – ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ -ﺍﻟﻔﺮﺟﺔ

ﺍﻟﻄﻘﺲ ﻫﻮ ﺣﻔﻞ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﻴﺔ ،ﻳﺆﺩﻯ ﲨﺎﻋﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﻣﻜﺮﺭﺓ
ﻭﻣﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻭ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔﻣﺜﻞ ﻃﻘﻮﺱ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻃﻘﻮﺱ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ.44
ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻘﺲ »  « Riteﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ »  « Ritusﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺗﻌﲏ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﲔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ،45ﺗﻜـﻤﻦ ﺩﻋﻮﺓ
ﺍﻟﻄﻘﺲ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﻓﻬﻮ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺗﺄﺑﻴﺪ ﻭﺩﳝﻮﻣﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻄﻮﺭﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺪﻩ ﻓﻬﻮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺩﻟﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺧﻠﻖ ﻭﲢﻴﲔ ﳌﺎﺽ ﻏﺎﻣﺾ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋـﻨﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺩﻳﲏ.46
ﻇﻬﺮﺕ ﻛﻠﻤﺔ "ﻃﻘﺲ" " " Ritualﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﺇﺩﻧﱪﻩ
ﻋﺎﻡ  ،1771ﻭﻫﻲ» :ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛـﺘﺎﺏ ﻳﻮﺟـﻪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻭﻳﻮﺟـﻪ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ dﺎ ﰲ
ﺍﻻﺣﺘـﻔﺎﻝ ﺑﺎﻷﻋـﻴﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨـﻴﺔ ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺃﺑﺮﻳﺸﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﻗﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﳓﻮ
ﺫﻟﻚ« .ﻭﰲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (1797ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ،ﺑﺎﳌﺸﺎdﺔ ،ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ
ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻳﺆﻛﺪ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﻮﻧﺖ ﻭﻣﻴﺸﺎﻝ ﺍﻳﺰﺍﺭ ﺃﻥ "ﺍﻟﻄﻘـﺲ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﱪ ﺗﻼﻋﺒﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺎﺕ
ﻻﺟﺘـﺬﺍﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﲎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫـﺮﺍﺕ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﳊﻈﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺣﻮﳍﺎ ﳎﻤﻞ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻨـﺪﻫﺎ
 -44ﶊﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﲈن اﻟﴩﻧﻮﰊ وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.33
 - 45ﻧﻮر ا≠ﻳﻦ ﻃﻮاﻟﱯ ،ا≠ﻳﻦ ،اﻟﻄﻘﻮس واﻟﺘﻐﲑات ،دﯾﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،1988 ،ص.34
 - 46اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.34
34

ﻃﻘﻮﺳﻴﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻼﻣﺲ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺃﺑﺪﺍ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻪ ﻟﻜﻮYﺎ ﺗﻈﻬﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﲤﺘﻠﻚ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ.47
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻠﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﳒﺪ ﺃYﺎ ﻃﻘﺴﺎ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﻷYﺎ ﰲ ﳐﻴﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ
ﻭﺍﳌﺘﻔﺮﺟﲔ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺒﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍëﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺮﻭﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺣﺎﺭﺑﻮﺍ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺩﺍﻓﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺃYﺎ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻃﻘﺴﻲ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻌﺎﺭﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺃﺣﻴﺎﻥ
ﻛﺜﲑﺓ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺩﻳﻨﻴﺎ ﻟﻜﻮYﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﻟﻠﻔﺮﺱ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺣﻔﻞ ﻛﻢ ﺟﺎﺀ ﰲ ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ "ﺡ ﻑ ﻝ" ‡ :ﺣﻔﹶﻞ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﺿﺮﺏ ﻭ ﺍ ‹ﺣ‡ﺘﻔﹶﻠﻮﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻭﺍﺣﺘﺸﺪﻭﺍ ﻭﻋﻨﺪﻩ ‡ﺣ ﹾﻔ ﹲﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻱ ﲨﻊ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﳏﻔﻞ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻭﳏﺘﻔﻠﻬﻢ
ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ.48
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﺣﺘﻔﻞ – ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﺗﺴﻊ ﻣﻌﺎﻥ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻌﲎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﱴ ﳝﺘﻠﻲﺀ dﻢ ﻭﻫﻲ -1 :ﺇﺣﺘﻔﻞ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺑﻪ :ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻟﺘﻜﺮﳝﻪ - 2 ،ﺇﺣﺘﻔﻞ ﺍﻟﻘﻮﻡ :ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ،
 -3ﺇﺣﺘﻔﻞ ﺍëﻠﺲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ :ﺍﻣﺘﻸ dﻢ - 4 ،ﺇﺣﺘﻔﻞ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺑﺎﻟﺴﻴﻞ :ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻪ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻟﻪ "ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ" ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﳋﻴﻞ.
ﺝ
ﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺍﻟ ﹶﻔﺮ‡ﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻐ ‰ﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ،ﺗﻘﻮﻝ :ﻓﺮ„ﺝ ﺍﷲ ﹶﻏﻤ„ﻚ ﺗﻔﺮﳚﺎﹰ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﹶﻓ ‡ﺮ ‡
ﺍﷲ ﻋﻨﻚ ﻏﻤ„ﻚ ﻳ‡ﻔﹾﺮﹺﺝ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﻔﺼﻲ –ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳍﻢ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ  :ﺭﲟﺎ
ﺗﻜﺮﻩ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻪ ﻓﺮﺟﺔ ﻛﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﻝ –ﺍﳊﺒﻞ.49-

 - 47ﺑﯿﺎر ﺑﻮﻧﺖ وﻣﻴﺸﺎل إﻳﺰار ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .631
 -48ﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي ،ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،ﻣﺎدة ﺣﻔﻞ.
 -49ﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺎدة ﻓﺮج.
35

ﻭﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺝ ﻓﻬﻲ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻜﺒﺖ ﻭﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﻫﻲ ﺍﳋﻠﻮﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺪﺓ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺍﺳﻢ ﳌﺎ ﻳﺘﻔﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺐ ،ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ.50
ﻭﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻜﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﺜﲑ ﻟﻠﻔﺮﺟﺔ ﻷﻧﻪ ﳚﺬﺏ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﻪ ﻭﻳﺴﺘﻮﻗﻔﻪ ﻭﻳﺸﻐﻠﻪ
ﻋﻤﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻭﻟﻮ ﻟﻠﺤﻈﺔ.51
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﺗﻌﲏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﻣﻞﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻢ ﻭﺍﻟﻜﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻻﳒﺬﺍﺏ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﻏﺮﻳﺐ ﻭﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻑ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻷYﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻹﻣﺘﺎﻉ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ،ﻓﺎﻟﻔﺮﺟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﻷﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ dﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺗﺰﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
ﻭﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﲢﻮﻱ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﻓﻬﻲ ﺷﻲﺀ ﻏﺮﻳﺐ ﻭﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻧﺮﺍﻩ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺭﲟﺎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ ﻭﺍﻟﻮﻋﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃYﺎ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﱄ ﺍﻟﺒﻬﻴﺞ ﺗﻔﺮﺝ ﺍﻟﻐﻢ ﻭﺗﺬﻫﺐ ﺍﳍﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸﻮﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﺻﻔﻮﻑ
ﺍﳌﺘﻔﺮﺟﲔ.

 -50أﻣﺎﱐ اﳉﻨﺪي ،ﻓﻨﻮن اﻟﻔﺮﺟﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ص.60 .
 -51اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.61
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ﺍﻟﻮﻋﺪﺓ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻭﻋﺪ ﺃﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ،ﻗﺎﻝ ﺃﹶﺑﻮ ﻣﻌﺎﺫ ﻭﺍﻋﺪﺕ ﺯﻳﺪﹰﺍ ﺇﹺﺫﺍ ﻭ ‡ﻋﺪ‡ﻙ ،ﻭ ‡ﻭ ‡ﻋﺪ‹ﺗﻪ ﻭﻭﻋﺪﺕ ﺯﻳﺪﹰﺍ
ﺇﹺﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻨﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﳌﹶﻮ‹ﻋ›ﺪ ﬁﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍ ﬁﻋ ›ﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌ›ﻴﻌﺎ ﬁﺩ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍ ﹶﳌ ‹ﻮ ›ﻋ ﬁﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻭ ‡ﻋ ‹ﺪﺗﬁﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍ ﹶﳌ ‹ﻮ ›ﻋ ﬁﺪ ﻭﻗﺘﹰﺎ
ﻟﻠﻌ›ﺪ ›ﺓ ﻭﺍ ﹶﳌ ‹ﻮﻋ›ﺪ ﹸﺓ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﻌ›ﺪ ›ﺓ ﻭﺍﳌﻴﻌﺎ ﬁﺩ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﹺﻻ ‡ﻭﻗﹾﺘﹰﺎ ﺃﹶﻭ ﻣﻮﺿﻌﹰﺎ ﻭﺍﻟ ‡ﻮ ‹ﻋ ﬁﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﺳﻢ ﻳﻮﺿﻊ
ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﹶﻮ‹ﻋ›ﺪﺓﹸ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺇﹺﻻ ﻋﻦ ﻣ‡ﻮ‹ﻋ›ﺪﺓ Êﻭﻋﺪﻫﺎ ﺇﹺﻳﺎﻩ ﻭﺍﳌﻴﻌﺎ ﬁﺩ ﻭﺍﳌﹸﻮﺍﻋ‡ﺪ ﹸﺓ
ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﻣﻮﺿﻌﻪ.
ﻭﺍﳋﻼﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﻮﻋﺪﺓ" ﻭﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺘ ‰ﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ‡ﻭ ‡ﻋﺪ‡ ،ﻭﺗﻌﲏ ﺗﻌﻬ„ﺪ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﺎ،
ﺃﻱ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ،ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺘ ‰ﻖ ﻣﻦ ﺍ ﹶﳌ ‹ﻮ ›ﻋ ›ﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍ ﬁﻋﺪ› ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌ›ﻴﻌﺎﺩ ،ﬁﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﻣﺼﺪﺭ ‡ﻭ ‡ﻋ ‹ﺪﺗﬁﻪ،
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍ ﹶﳌ ‹ﻮ ›ﻋ ﬁﺪ ﻭﺍ ﹶﳌ ‹ﻮ ›ﻋ ‡ﺪ ﹸﺓ ﻭﻗﺘËﺎ ﻟﻠﻌ›ﺪﺓ› .ﻭﺍﳌﻴﻌﺎﺩ :ﬁﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﹺﻻ ﻭ‡ﻗﹾﺘËﺎ ﺃﹶﻭ ﻣﻮﺿﻌËﺎ.52
ﱄ ﺍﻟﺼ‰ﺎﱀ
ﺃﻣ‰ﺎ "ﺍﻟ ﹺﻮ ‹ﻋﺪ‡ﺓ" ﰲ ﻃﻘﻮﺱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺩﻳﲏ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﺍﻟﻮ ﹼ
ﺠﺪﬁﻫﺎ ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣ‰ﺔ "ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺎﻟﺔ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻟﻠﺰ‰ﻳﺎﺭﺓ ﺑﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﳍﺬﻩ "ﺍﻟ ﹺﻮ ‹ﻋﺪ‡ﺓ" ،ﻭ‡ﻧ ﹺ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻘﺪ„ﺱ ،ﻭﰲ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻨ Íﻢ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ،ﺃﻗ ﹼﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧ‰ﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﲔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳ‰ﻞ ﺇﱃ ﺍﷲ
ﻟﺮﻓﻊ ﺍﳌﻈﺎﱂ ،ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ.53
ﻗﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ "ﺯﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﺯﺭﺩﺍ ﻭﺯﺭﺩﻩ ﻭﺍﺯﺩﺭﺩﻩ ﺯﺭﺩﺍ ﺍﺑﺘﻠﻌﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﺳﺮﻃﺖ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ﻭﺯﺭﺩﺗﻪ ﻭﺍﺯﺩﺭﺩﺗﻪ ﺍﺯﺩﺭﺍﺩﺍ ﻧﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﻃﻌﺎﻡ ﺯﻣﻂ ﻭﺯﺭﺩ ﺃﻱ ﻟﲔ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺩ ﺍﻻﺑﺘﻼﻉ ﻭﺍﳌﺰﺭﺩ
ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﺍﳊﻠﻖ ﻭﺍﳌﺰﺭﺩ ﺍﻟﺒﻠﻌﻮﻡ " ، 54ﻭdﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﺭﺩﺓ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ.

 -52اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ج  ،3ص.149
 -53ﻣﻌﺎﺷﻮ ﺑﻮوﴰﺔ ،ﺳـﯿﺪي ﻏﺎﱎ ﺗﺮاث وﺛﻘﺎﻓﺔ ،دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،وﻫﺮان2002 ،م ،ص .13
 -54اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.149
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ﻓﺎﻟﺰﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻷﻛﻞ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﰲ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺪ‰ﻡ ،ﻭﺍﻟﺰﺭﺩﺓ ﻫﻲ ﻛﻞ ﲡﻤﻊ
ﺍﺣﺘﻔﺎﱄ ﻟﻪ ﻫﺪﻑ ﺩﻳﲏ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺑﺈﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﰒ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺩﻳﲏ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﺍﻟﻮﱄ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺓ ﺑﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.55
ﻳﺮﻯ ﻑ .ﺭﻳﺴﻮ  ressooﺃﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪﺓ ) ﺍﻟﺰﺭﺩﺓ ( ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ،
ﺑﻞ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﺙ ﺳﻮﺳﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﳊﻈﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﺇYﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺩﻭﺭﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﳚﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﱄ.56
ﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﻮﺳﻢ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﺘﻌﲏ ﺃﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﻐﻠﺔ  ،ﻭﺍﳌﹶﻮ‹ﺳ›ﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗ ﬁ
ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﺎﺝ Íﻛﻞﱠ ﺳ‡ﻨﺔ ،Êﻛﺄﹶﻧ„ﻪ ﻭﬁﺳ›ﻢ‡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮ‡ﺳ‹ﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻣ‡ﻔﹾﻌ›ﻞﹲ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﻢ Îﻟﻠﺰﻣﺎﻥ ﻷَﻧﻪ ﻣ‡ﻌ‹ﻠﹶﻢ Îﳍﻢ.57
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻮﺳﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲡﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺧﻀﺎﺏ ﻋﻄﺎﺀﺍ±ﺎ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺗﻘﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺿﺮﻳﺢ ﻭﱄ ﺻﺎﱀ ﺃﻭ ﺟﺪ ﻗﺒﻠﻲ.
ﻭﺿﻤﻦ ﻓﻀﺎﺀﺍ±ﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻭﺍﳋﺘﺎﻥ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﱪﻡ ﺍﳌﺼﺎﳊﺎﺕ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﻛﱪ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺟﲏ ﲦﺎﺭ ﺍﻟﱪﻛﺔ ﻭﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﳌﻘﺒﻞ.58
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎﻟﻮﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺰﺭﺩﺓ ﻭﺍﳌﻮﺳﻢ ﺗﺪﻭﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻹﺣﻴﺎﺀ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺫﻛﺮﻯ ﻭﱄ ﺃﻭ ﺟﺪ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻧﻴﻞ ﺍﻟﱪﻛﺔ ،ﻭﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻮﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺰﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺳﻢ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎ±ﺎ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

 - 55ﻣﻌﺎﺷﻮ ﺑﻮوﴰﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.22
56 - Fenneke Reysoo, Pèlerinages au Maroc: Fête, politique et échange dans l’islam populaire, Editions de l’Institut
d’ethnologie, Paris, 1991, p 201.
 -57اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺎدة وﰟ.
 -58ﻧﻮرا≠ﻳﻦ اﻟﺰاﱔ ،اﳌﻘﺪس واÕﳣﻊ ،دار اﻓﺮﯾﻘﻴﺎ اﻟﴩق ،اﳌﻐﺮب ،2011 ،ص .84
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ﺧﻼﺻـﺔ
ﺇﻥ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺳﲑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻤﻨـ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻳﻌـﻮﺩ ،ﻟﺬﺍ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠـﻴﺔ ﻭﺍﳌﻔﻬﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻨﻴﻨﺎﻫﺎ ﻭﺣﺪﺩﺕ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ –ﺑﻜﻞ ﺗﻮﺍﺿﻊ -ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﻗﻊ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
ﺇﱃ ﺭﺣﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺤﺪﺍﺛﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﰐ ،ﻭﺭﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﺴﺘﺘﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺒﲎ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻼﻣﻘﻴﻞ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ.
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الفصل الثاين

مقدمة يف اترخي الفانطازاي

الفصل الثاين
مقدمة يف اتريخ الفانطازاي
متهيد
انطالقا من أنه ال ميكن فهم أي ظاهرة بشرية بصورة جيدة دون العودة إىل جذورها التارخيية ،على أساس
أن عملية فهم احلاضر تبقى مرتبطة مبعرفة املاضي ،وأن حتليل املاضي يقدم لنا مفاتيح فهم احلاضر" ،يتبني لنا أن
املقاربة التارخيية ملوضوع الدراسة هي جزء أصيل من املقاربة األنثروبولوجية الكليانية ،فقد فتح التاريخ علما ومنهجا
اجملال واسعا لألنثروبولوجيني للتكفل ابملوضوع تكفال علميا متكامال ،حيث أهلتهم املعرفة التارخيية ملتابعة املسار
التارخيي واالجتماعي والثقايف واحلضاري للظاهرة منذ نشأهتا ومنوها وأهم مراحلها التطورية وكذا تغرياهتا ضمن النسق
االجتماعي والثقايف واجلغرايف والبشري الذي شهد ميالدها واحتضن منوها وتطورها واستمرارها أو منوها وانقراضها".

1

وجيب التنويه هنا إىل أن املقاربة التارخيية لدى األنثروبولوجي ال تعين أبدا الدراسة التارخيية ابملعىن الدقيق الذي
يدقق يف التواريخ ويوثق احلقائق وميحص الواثئق فهو ليس مؤرخا حمرتفا ولكن املقاربة هنا هي سعيه لإلملام قدر
اإلمكان مبوضوعه من حيث احلركة والتفاعل االجتماعي والثقايف من جهة ومن جهة أخرى حماولة وصف طبيعة
التغريات والتطورات اليت خضع هلا املوضوع ضمن البناء االجتماعي الشامل.2
وانطالقا مما سبق حاولنا البحث يف احلفرايت املعرفية بتعبري فوكو قصد الكشف عن األصول املؤسسة
للفانطازاي والعوامل املشكلة هلا والتطورات اليت مرت هبا حىت وصلت إلينا ابلشكل الذي نعرفه اليوم ،ويبقى اهلدف
الرئيسي هلذا النبش التارخيي هو املسامهة بشكل أفضل يف فهم األسس احلضارية والثقافية للفانطازاي.

 - 1محمد سعيدي ،ا ألنرثوبولوجيا ،مفهوهما وفروعها واجتاهاهتا ،دار اخلدلونية ،2013 ،ص .30
 - 2املرجع نفسه ،ص.32
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اتريخ املصطلح
متتاز كلمة فانطازاي  fantasiaأو  fāntāziyāأهنا تتواجد يف كل لغات البحر األبيض املتوسط كالفرنسية
واإليطالية واإلسبانية ،وهو ما يؤكده روالن الفيت ) 3(Roland Laffitteالذي بعتربها كلمة شبكة

Mot

 réseauإال أهنا اشتهرت وشاع استعماهلا يف اللغة الفرنسية مبعىن حمدد وهو استعراض الفروسية Parade
 équestreالذي يقوم به سكان مشال إفريقيا وهو املعىن الذي أصبح مرتبطا هبذه الكلمة يف اللهجات احمللية
لسكان املغرب العريب مبا فيها اجلزائر ،وإن كان سكان املغرب مييلون إىل استخدام مصطلح "التبوريدة".
يعود أصل كلمة فانطازاي إىل اللفظ اإلغريقي  φαντασίαوإىل اللفظ الالتيين
 phantasia/fantasiaوكالمها يعين فعل حب الظهور  Action de se montrer 4ومنه انتقل إىل
اللغات األوروبية لكن مبعىن أكثر جتريدا وهو حماولة إظهار الشيء ابستخدام اخليال فظهر أوال يف اللغة اإلسبانية
مبعىن "العجرفة" ،ومنها انتقل إىل اإليطالية مبعىن "التباهي" ،ومنها إىل الفرنسية اليت يرجح أن سكان الشمال اإلفريقي
قد استعاروها منها للتعبري عن الفخر واملباهاة والقوة لوصف أبرز وأهم مظهر هلذه القيم لديهم وهو الفروسية.
وقد قام روالن الفيت بتتبع التطور الفيلولوجي لكلمة فانطازاي حماوال التوصل إىل أصل الكلمة واستخداماهتا
من خالل النبش يف األدبيات األوربية وحماولة إجياد املعىن املقابل هلا يف اللغة العربية وأورد جمموعة من األفكار منها:
-1

فكرة اخليال :حيث استخدمت الكلمة للتعبري عن اخليال  Immaginationوالفكرة
 Penseeواملفهوم  Conceptionوهنا إمكانية أن يكون قد وقع خلط بني كلمتني متشاهبتني
يف الكتابة وخمتلفتان يف املعىن ومها خيال  Immaginationوخيال (بتشديد الياء) أو الفارس
 Cavalierفتبادر إىل الذهن أن اخليال (فارس) هي خيال فتم ترمجتها إىل فانطازاي

3 - Roland Laffitte, "Sur l’étymologie de l’arabe fantaziyya", Bulletin de la SELEFA, n° 5 (1er sem. 2005).
4 - Jacques Cellard, Les racines grecques du vocabulaire français, De Boeck Université, 2004, p. 63.
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-2

فكرة التألق :استخدمت الكلمة للتعبري عن معىن التألق  Eclatواملباهاة Ostentation
والغرور  Vanitéوالتفاخر .Vantardise

-3

فكرة املوكب :استخدمت الكلمة مبعىن املوكب  Processionو .Cortège

أما املعىن الرئيسي للكلمة كما هو متداول حاليا ،فقد ظهر يف اللغة الفرنسية مبعىن استعراض الفروسية ألول
مرة سنة  1838يف الوصف الذي قدمه لويس أدراين ابربروقر )(Louis Adrian Berbrugger
لالحتفاالت اليت متت على شرف بعثة دبلوماسية لألمري عبد القادر كان هو أحد أفرادها ،حيث يقول "يف كلمة
واحدة لقد نفذوا يف هذه املسرية كل ما يشكل لديهم ما يسمى عندهم الفانطازاي وقد قام األمري بلفت نظران إىل
هذا النوع من االحتفال الذي أقيم على شرفنا"

.5

ويف سنة  1841قدم البارون جون جاك بود ) ( Jean Jaques Baudeوصفا مفصال هلذه األلعاب
واالحتفاالت قائال يف األخري" :هذه التمارين العجيبة هي ما يسمى :فانطازاي".
""Ces exercices capricieux sont ce qu’on appelle: la Fantasia
وجتدر اإلشارة هنا إىل اخلطأ الشاسع الذي يربط بني انتقال كلمة الفانطازاي إىل الفرنسية مبعىن استعراض
الفروسية وبني اللوحة الشهرية اليت رمسها الفنان الفرنسي الكبري ( )Eugène Delacroixسنة  1832أثناء
استقباله ضمن بعثة دبلوماسية مللك املغرب أبلعاب فروسية وابرود مدهشة قام بتخليدها يف لوحة تعترب أشهر لوحاته
على اإلطالق وعرفت هذه اللوحة ابسم "فانطازاي".
وقد بني الباحث رميوند أرفييه ( )R. Arveillerيف حبث شهـري نشره سنة  1985يف اجملــلة الفرنسية
” “Revue de la langue romaneحول مصطلح الفانطازاي أن دولكروا مل يسم أاي من لوحاته ابسم

5 - Louis Adrian Berbrugger, Voyage au camp d’Elamir Abdelkader, Toulon imp, 1839, p. 47.
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"فانطازاي" بل مل يرد ذكر هلذه الكلمة ال يف قوائم اجلرد اخلاصة أبعماله وال يف مراسالته وال يف أي كتاب من كتبه

6

 ،خاصة وأن كلمة فانطازاي مبعىن استعراض الفروسية مل تكن موجودة يف اللغة الفرنسية يف ذلك الوقت.
وهنا جيدر بنا أن نتساءل :من أين جاء اسم اللوحة اليت طبقت شهرهتا اآلفاق؟
يرى أرفييه أن من أطلق اسم تلك اللوحة الشهرية هو صديق دو لكروا ورفيقه يف رحـالته إىل مشال إفريقيا
شارل دو موراني والذي رافق دولكروا يف رحلته إىل املغرب سنة  1832وحضر استعراض الفانطازاي الذي خلده
دوالكروا يف تلك اللوحة وقد آلت إليه ملكية اللوحة املذكـورة بطريقة ما وحني عرض تلك اللوحة للبيع سنة 1850
أطلق عليها االسم الذي اشتهـرت به وهو :فانطازاي الفرسان املور ابملغرب أو سباق اخليل مع حماكاة املعركة.
"Fantasia des cavaliers maures au Maroc, ou course à cheval simulant la
"charge
ومما يعزز هذا الرأي أن اسم اللوحة مكون من شطرين مفصولني ابألداة "أو" " "ouيشري إىل أن اسم اللوحة
األصلي هو الشق الثاين وأن الشق األول متت إضافته لشرح موضوع اللوحة بطريقة أفضل وابستخدام كلمة فنية
شاعرية هي " " fantasiaبدل مجلة "."simulant la charge
ويف ذلك الوقت سنة  1850كانت كلمة  fantasiaقد أضيفت إىل رمسيا إىل اللغة الفرنسية قبل ذلك
خبمس سنوات أي سنة 1845من خالل الطبعة األوىل للقاموس الفرنسي الشهري ابشرال ( )Bescherelleمبعىن
" "Course que les arabes ont coutume de pratiquer dans leurs fêtes
أي " السباق الذي اعتاد العرب ممارسته أثناء احتفاالهتم ".7

66 - Raymond Arveiller, "Notes d’étymologie et de lexique", Revue de la langue romane, jan-juin 1985, p. 123-128.
7 - Louis-Nicolas Bescherelle, Dictionnaire National Ou Grand Dictionnaire Classique De La Langue Française,
Paris, 1845, tome I, p. 1231.
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مث تواىل ظهور كلمة  fantasiaبعد ذلك يف القواميس األخرى مبعىن استعراض الفروسية ،فظهر سنة
 1848يف قاموس Lachatre

8

مث ظهر سنة  1963يف قاموس .Le Littré9

ويف سنة  1872خصص له معجم الروس الكبري  Le Grand Larousseثالثة أعمدة كاملة أشار
فيها إىل لوحة دوالكروا اليت مت عرضها على اجلمهور ألول مرة سنة  1843حتت اسم " fantasia des
 "cavaliers maures du Marocورمبا هذا هو السبب يف الربط بني كلمة  fantasiaولوحة دولكروا

.10

اتريخ املمارسة
متارس الفانطازاي يف وقتنا احلايل ابستخدام بنادق البارود ولكن قبل اخرتاع بنادق البارود فإهنا دون شك
كانت متارس ابستخدام الرماح والسيوف والسهام ،وهي األسلحة اليت كانت متوفرة يف ذلك الزمان وهو ما حثنا
على الغوص يف التاريخ حبثا عن التمظهرات األوىل هلذه اللعبة التقليدية اليت أطلقت عليها تسميات عديدة قبل
استخدام مصطلح الفانطازاي منها "لعب اخليل" و"لعب البارود".11
يبدو جليا للمالحظ أن الفانطازاي هي نوع من احملاكاة احلربية اليت انبثقت من التقنيات العسكرية اليت كان
يستخدمها الفرسان النوميديون والعرب يف حروهبم وغاراهتم واليت تعتمد على اهلجوم املباغت املتبوع ابالنسحاب
السريع وهي التقنية اليت يطلق عليها اسم " الكر والفر".
ومن املرجح أن يكون العرب قد مارسوا نوعا من الفانطازاي منذ أن طوروا تقنيات احلرب ابستخدام اخليل

12

وكذلك النوميديون 13ألن الفانطازاي يف حقيقتها ما هي إال نوع من التدريب العسكري للفرسان مبا يسمح هلم

8 - Maurice Lachâtre, Dictionnaire universel, Paris, 1845, tome I, p. 1848.
9 - Emile Maximilien Paul Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1863, p. 1616.
10 - Pierre Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, Paris, XIX, 1872, pp. 92-93.
11 - Auguste Margueritte. Chasses de l'Algérie et notes sur les Arabes du sud, 2ème ed., Furne, Jouvet et Cie.,
1869, p. 276.
12 - Azzeddine Sedrati, Roger Tavernier, Bernard Wallet. L'art de la fantasia: cavaliers et chevaux du Maroc,
Plume, France, 1997, p. 41.
13 - Carlos Pereira,. Parler aux chevaux autrement, Amphora, France, 2009, p. 16.
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بتطوير مهاراهتم القتالية والرفع من قدراهتم احلربية كما يسمح للقادة ابكتشاف أمهر الفرسان وأشد احملاربني وأفضل
اخليول وابلتايل التقييم الصحيح لقوة جيوشهم وجاهزيتها.
ويؤكد ما ذهبنا إليه اإلثنولوجي الفرنسي بيار ديقار ) (Jean-pierre Digardالذي يرى أن الفروسية يف
مشال إفريقيا هي فروسية ذات منشأ عريب-تركي-نوميدي وأن الفانطازاي هي النسخة املعدلة املعاصرة هلا ،14ومن
هنا جند انفسنا ملزمني على دراسة هذه االجتاهات الفروسية الكربى وهي النوميدية والعربية والرتكية من أجل فهم
نشوء الفانطازاي كمحاكاة حربية وتطورها عرب القرون لتصبح ممارسة احتفالية مشهورة.
شكلت الفروسية ترااث اترخييا عرب العصور ،فمنذ القدم كان لإلنسان تعامل مع الفرس سواء يف احلرب أو
السلم ،حيث كان وسيلة تستعمل يف األسفار واجلر واحلرب فضال على أنه كان ميثل أداة للتسلية والفرجة ومظهرا
من مظاهر الزهو واالفتخار وهذا ما يؤكد احلضور القوي للفرس يف احلضارة اإلنسانية ،عالوة على أن الفارس
الضليع يف ركوب اخليل يصبح حمط االهتمام لدرجة جتعله حافزا لالحتذاء واالقتداء ابعتباره حامال ملشعل الشجاعة
والبطولة واإلقدام ،كما هو الشأن يف احلضارة اليواننية ،حيث كانوا يقدسون فرساهنم وأبطاهلم.
الفروسية يف اللغة
جاء يف لسان العرب" :فـرس الذبيحة يفرسها فرسا :قطع خناعها ،وفرسها فرساً :فصل عنقها ،واألصل يف
الفرس هو دق الع نق ،مث كثر حىت جعل كل قتل فرسا ،والفرس واحد اخليل واجلمع أفراس ،الذكر واألنثى يف ذلك
سواء ..والفارس :صاحب الفرس ،على إرادة النسب ،واجلمع :فرسان وفوارس"

.15

ويف "الصحاح"" :أفرس الرجل األسد محاره ،إذا تركه ليفرتسه وينجو هو ،وأبو فراس كنية األسد".16

 - 15خادل بيويم" ،الفروس ية عند العرب ،الهام الشعر والبطوةل" ،جمةل الرافد ،الشارقة ،عدد  ،95يوليو  ،2005ص.10
 - 16املرجع نفسه ،ص.10
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14 - Idem, p. 16.

ويف "اتج العروس"" :الفرس :واحد اخليل ،مسي به لدقِّه األرض حبوافره ،وقال ابن فارس :الفرس يقع على
الذكر واألنثى ،وال يقال لألنثى فرسة ،،راكبه فارس أي صاحب فرس".17
الفرس واحد اخليل واجلمع أفراس الذكر واألنثى يف ذلك سواء وال يقال لألنثى فيه فرسة قال ابن سيده وأصله
التأنيث ،والفارس صاحب الفرس على إرادة النسب واجلمع فرسان وفوارس وهو أحد ما شذ من هذا النوع فجاء
يف املذكر على فواعل قال اجلوهري يف مجعه على فوارس هو شاذ ال يقاس عليه ،قال ابن سيده ومل نسمع امرأة
فارسة .18
والفارس من حذق أمر احليل وأحكم ركوهبا ،فهو فارس ابخليل ،ويقال فالن فارس أي صار ذا رأي وعلم
ابألمور ،فهو فارس ابألمر عامل بصري ،والفارس هو املاهر يف ركوب اخليل ،والفرسان هم احملاربون على ظهور اخليل،
والفراسة هي املهارة يف تعرف بواطن األمور من ظواهرها ويف احلديث " :اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا والفرس
واحد اخليل "الذكر واألنثى يف ذلك سواء".
وتعين الفروسية االستبسال العنيف والتضحية الفردية واجلماعية من أجل مبدأ وإغاثة امللهوف وعقيدة الشرف
وإجالل السمو األخالقي كما تثري يف النفس معاين السماحة البامسة وسط املخاطر والرقة اليت تالزم القوة والتودد
والكرم يف معاملة العدو.19

 - 17املرجع نفسه ،ص.10
 - 18محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط ،1994 ،3ج ،6ص .160
 - 19يوسف بن ابراهمي السلوم .معجم املصطلحات العسكرية ،مكتبة العبياكن ،السعودية ،2001 ،ص.142
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الفروسية النوميدية :خفيفة وسريعة
"نوميداي" كلمة يواننية تعين البدو الرحل أو الرعاة وهو االسم الذي أطلقه اليواننيون على اململكة األمازيغية
القدمية اليت قامت على أرض اجلزائر احلالية واختذت من سريات (قسنطينة حاليا) عاصمتها ،وقد امتدت أراضيها من
غرب تونس إىل شرق املغرب.
يرى ستيفان قزال أن اتريخ مشال إفريقيا حمدد بظهور احلصان واحلديد ومها العنصران اللذان أمنا التفوق ملن
كان ميلك هاتني األداتني احلربيتني القويتني وكاان السبب يف قيام املمالك القدمية يف مشال إفريقيا يف هناية األلف
الثانية وبداية األلف األوىل قبل امليالد.20
اشتهر النوميديون ابلفروسية اخلفيفة اليت تعتمد على خفة التسليح وسرعة التحرك وهو ما فرضته عليهم طبيعة
التضاريس وقساوة البيئة كما عرفوا خبيوهلم القصرية والسريعة اليت كانت تتكيف متاما مع التقنيات العسكرية اليت
تبنوها ،فقد ذكر املؤرخ الفرنسي ستيفان قزال ) (Stephane Gsellأن النوميديني استخدموا احلصان للصيد
واحلرب كما كانوا "ميتطون اخليول عارية دون سرج وال جلام وال شكيمة وال مهماز ،وأنه كان يتم توجيه احلصان
بواسطة عصا خفيفة أو أحياان مبجرد الضغط ابلركبة أو عند احلاجة حبركات سريعة من اليدين ،وقد يضعون يف رقبته
قالدة ال تستخدم فقط للزينة وإمنا قد تستخدم لتعليق متيمة".21
وهناك امجاع بني املؤرخني األجانب والعرب حول هذا األمر فها هو مؤرخ اجلزائر الكبري مبارك امليلي يؤكد
هذا األمر فيقول "واشتهر يف الفروسية بربر نوميداي ،وخيلهم كانت قصرية سريعة العدو ،تصلح الستطالع أحوال
العدو ورد الفارين من اجليش ،يلبس الفارس منهم لباسا خفيفا وحيمل سالحا خفيفا أيضا ،ويعتلي صهوة فرسه من

20 - Stéphane Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Tome 5, librairie Hachette, Paris, 1927, p. 80.
21 - Idem, pp. 185-186.
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غري سرج وال جلام ،وامنا ميسك بيده قضيبا من خشب يصرف به الفرس طوع إرادته ،وهذا دليل على حذقهم يف
سياسة اخليل ومهارهتم يف تربيتها".22
ومل يقتصر على األمر على اجلنود فقد كانت الفروسية ثقافة منتشرة يف كل مكان ميارسها الصغري والكبري
والغين والفقري وهو ما يؤكده ستيفان قزال حني يتحدث عن ركوب احلصان حىت من طرف األطفال بل يذكر أن
ملوك نوميداي العظام مثل ماسينيسا ويوغرطة كانوا فرساان المعني.23
وقد شكل الفرسان النوميديون العمود الفقري للجيش القرطاجي حسب ما أورده املؤرخ مبارك امليلي يف
معرض حديثه عن جيش قرطاجة إذ ذكر أنه ال يتعدى  50ألفا أكثرها من الرببر واإلسبان وميدها زايدة على ذلك
أايم احلرب جبنود كثرية أمراء الرببر الذين تربطهم هبم معهدات.
وينقسم هذا اجليش إىل ثالثة أقسام
 -1اجلنود القرطاجنية :وهم قليلون غري حربيني
 -2اجلنود املرتزقة :وهم من أمم خمتلفة ،من إسبانيا مشاة ،ومن اجلزائر الشرقية رماة ،ومن الغاليا والكورس
وإيطالية وصقلية
 -3اجلنود الليبية والنوميدية :واألولون مشاة جمبورون على التجنيد ألن ليبية وطنهم كانت يف قبضة قرطاجنة
وحتت نفوذها العملي واألخريون فرسان متطوعون ألن وطنهم نوميداي مل يكن حتت سيطرة قرطاجنة
وكال اجلندين اللييب والنوميدي صبار على الشدائد شجاع مقدام له سالح خفيف :نبل وخنجر وترس من
جلد ،فلوال هم ما ذاقت قرطاجنة لذة الفوز واإلنتصار وال هدد حنبعل رومة ورام فتحها.24

 - 22مبارك املييل .اترخي اجلزائر القدمي واحلديث ،دار الكتاب العريب ،اجلزائر ،2007 ،ج 1.ص.114 .
 - 24مبارك املييل .مرجع سابق .ص.141 .
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23 -Stéphane Gsell, Op. cit. p. 182.

ويبدو أنه مع مرور الوقت سامهت هذه العوامل يف ظهور تقنيات الكر والفر لدى النوميديني واليت ينسب
املؤرخون الفضل يف اخرتاعها للقائد الرببري يوغرطة أثناء حربه مع روما فبعد أن احتل ميلتوس ابجة تقابل جيش
يوغرطة مع اجليش الروماين مشال تبسة سنة  108م وبعد أن دارت الدائرة على يوغرطة وشعر بعجزه عن مقاومة
الرومان ابلقوة ،استخدم دهاءه ،وأخذ يتقهقر ابنتظام حنو الصحراء" ،وعلم الرببر ضراب جديدا يف القتال لئال جير
عليه تقهقره اهنزاما عاجال :أوصاهم بعدم الكف عن إقالق الرومان ابلغارات دون انقطاع ،وأن ال يصطفوا هلم
يكونون مجاعات متفرقة تكر إذا رأت يف العدو غرة وتفر إن رأت الفر خريا ،ومن هذا احلني تعلم الرببر حرب الكر
والفر ،وهبذا األسلوب احلريب اجلديد مل يتمكن مليلتوس أن يتمادى يف انتصاراته على يوغرطة ،وجرب يوغرطة اهنزامه
ابخرتاع حرب الكر والفر".25
وإىل عهد قريب استمرت التقاليد العسكرية املبنية على الكر والفر لدى سكان مشال إفريقيا لدرجة أن ملوك
املغرب كانوا يستعينون ابلفرجنة لتشكيل احلرس امللكي اخلاص هبم لكون فرساهنم من الرببر بدو كر وفر وال يثبتون
يف الدفاع عنهم ،وهو ما أشار ابن خلدون قائال" :صار ملوك املغرب يتخذون طائفة من اإلفرنج يف جندهم،
واختصوا بذلك ألن قتال أهل وطنهم كله ابلكر والفر ،والسلطان يتأكد يف حقه ضرب املصاف ليكون ردءاً للمقاتلة
أمامه ،فال بد وأن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات يف الزحف ،وإال أجفلوا على طريقة
أهل الكر والفر ،فاهنزم السلطان والعساكر إبجفاهلم ،فاحتاج امللوك ابملغرب أن يتخذوا جنداً من هذه األمة املتعودة
الثبات يف الزحف وهم اإلفرنج ،ويرتبون مصافهم احملدق هبم منها ،هذا على ما فيه من االستعانة أبهل الكفر"
ويبدو أن ارتباط النوميديني ابلكر والفر أماله أسلوب احلياة البدوية اليت طبعت مشال إفريقيا منذ فجر التاريخ
إىل عهد قريب ومل تفلح احلضارات الوافدة يف محلهم على التخلي عنه أو استبداله.

 - 25املرجع نفسه ،ص.195 .
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الفروسية العربية :كر وفر
ارتبط اتريخ العرب بتاريخ أمجل اخليول وأنقاها ساللة حىت أنه ميكن اعتبار العرب شعب فرسان ابمتياز ،ومل
يكونوا يف اجلاهلية يهتمون بشيء من احليواانت قدر اهتمامهم ابخليول ،وكانوا يرون أنه ال عز إال على ظهورها وال
فخر إال بركوهبا ،وكان أشرافهم خيدموهنا أبنفسهم وال يتكلون يف القيام خبدمتها على غريهم ،فقال حكماؤهم" :ثالثة
ال أينف الشريف من خدمتهم :الوالد ،والضيف ،والفرس" ،وكانت خمل تبجيل وتكرمي إىل درجة تفضيلها على
أنفسهم وأوالدهم وهو ما يؤكده فارسهم عمر بن مالك حني يقول:
دون العيال له اإليثار واللطف

وسابح كعقاب الدجن أمجل

يعود ولع العرب ابخليول إىل قناعة دينية راسخة مرتبطة أبصوهلم اإلثنية وابلضبط جبدهم األول إمساعيل عليه
السالم الذي يعترب عندهم أول من ركب اخليل ،وهو ما جنده يف األساطري واألخبار املتداولة عندهم ،فقد وروى ابن
الكليب أن أول ما انتشر يف العرب من تلك اخليل أن قوماً من" :األزد" من أهلُ " :عمان" قدموا على" :سليمان"
بعد تزوجه" :بلقيس" ملكة سبأ ،فسألوه :عما حيتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم حىت قضوا يف ذلك ما أرادوا،
ومهُّوا ابالنصراف ،فقالوا :اي نيب هللا :إن بلدان شاسع ،وقد أنفقنا من الزاد ،مر لنا بزاد يبلغنا بالدان ،فدفع إليهم
"سليمان" فرساً من خيل "داود" قال :هذا زادكم ،فإذا نزلتم فامحلوا عليه رجالً وأعطوه مطرداً "املطرد" رمح قصري
يطعن به محار الوحش وأوروا انركم ،فإنكم لن جتمعوا حطبكم وتوروا انركم حىت أيتيكم ابلصيد ،فجعل القوم ال
ينزلون منزالً إال محلوا على فرسهم رجالً بيده مطرد واحتطبوا وأوروا انرهم ،فال يلبث أن أيتيهم بصيد من الظباء
واحلمر فيكون معهم ما يكفيهم ويشبعهم ،ويفضل إىل املنزل اآلخر ،فقال "األزديون" :ما لفرسنا هذا اسم إال "زاد
الراكب" ،فكان أول فرس انتشر يف العرب من تلك اخليل ،فلما مسعت "بنوتغلب" أتوهم فاستطرقوهم ،فنتج هلم من
زاد الراكب :اهلجيس ،فكان أجود من زاد الراكب ،مث توالت األنساب واألحساب بني خيول العرب من ساللة:
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"زاد الراكب" فكان منها" :الديناري" ،و"أعوج" و"سبل" ،و "ذو العقال" ،و"جلوى" ،و"اخلرز" إىل أن كانت مئة
وسبعة ومخسني فرساً معروفة يف اجلاهلية واإلسالم ،وهذه األمساء يعرفها ذوي اخلربة والدراية بتاريخ اخليول العربية.
وقد ارتبط مصطلح الفروسية لدى العرب ابلعصر اجلاهلي ،ملا كان هلذا العصر من طبيعة خاصة ،يف ظل
سيطرة اإلغارة والصراعات احمللية واحلروب القبلية على حياة العرب آنذاك ،وكان العرب ال ميلون احلروب وال يسأمون
املعارك ،حىت مسيت حروهبم لكثرهتا "أايم العرب" ،وكان للفرسان عند العرب يف اجلاهلية أعلى املكاانت وقمة املواقع،
وكانوا يسجلون بطوالهتم شعرا ينظمونه ،فينتشر بني الناس ويسري به الركبان ،ويتغىن به يف األسواق واملواسم.
ولقد كان للنظام القبلي الدور األكرب يف ظهور طبقة الفرسان الشعراء إذ كان كل فارس شاعر ،وهؤالء كانوا
يتولون الدفاع عن شرف القبيلة والذود عن حياضها ابلسيف واللسان ،ويرفعون راايهتا يف الغارات ويشيدون جمدها
يف احلروب ،وكانوا يف القبيلة مبثابة اجليش يف الدولة ،ألن طبيعة احلياة يف ذلك العصر املبنية على العصبية القبلية
والقوة احلربية سامهت يف ظهور الفرسان كما ساهم نظام اإلقطاع يف أوراب يف القرون الوسطى يف ظهور طبقة الفرسان
النبالء.
الفروسية يف اإلسالم
ملا جاء اإلسالم كرم اخليل إكراما مل يكرمه دينا قبله ،وذلك ألن نشر العقيدة واجلهاد والفتوحات مرهونة
قدحا¦ فاملغريات
ضبحا ¦ فاملورايت ً
اخليل ،وال أدل على ذلك من أن هللا أقسم هبا يف قوله تعاىل ﴿ :والعادايت ً
مجعا﴾ العادايت آية ()1
نقعا ¦ فوسطن به ً
صبحا ¦ فأثرن به ً
ً
قال هللا تعاىل﴿ :واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة﴾ النحل.)8(:
وحث الرسول على اقتناء اجلياد وإكرامها ،وكان الرسول أول من اقتىن اخليل يف اإلسالم واستخدمها يف
اجلهاد امتثاالً لقوله تعاىل ﴿:وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم﴾ األنفال
(.)60
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وقال رسوله الكرمي " :اخليل معقود بنواصيها اخلري " ،26وقال عليه الصالة والسالم " :ارموا واركبوا ".27
وقال " :كل شيء ليس من ذكر هللا فهو هلو أو سهو ،إال أربع خصال :مشي الرجل بني الغرضني [للرمي]،
وأتديبه فرسه ،ومالعبته أهله ،وتعليمه السباحة".28
وقال عمر " :علموا أوالدكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور اخليل وثبا " ،29وقال :اخشوشنوا
واقطعوا الركب وثبوا على اخليل وثبا ".
وعن ابن عمر :أن النيب صلى هللا عليه وسلم سبق بني اخليل وأعطى السابق 30وكل هذا من النيب صلى هللا
عليه وسلم تشجيع على السباق وركوب اخليل.
هذه األدبيات تبني تلك املكانة الكبرية اليت كانت حتتلها الفروسية يف الدولة االسالمية الوليدة واليت تطورت
تقنياهتا بسرعة بسب الفتوحات اجلديدة واحتكاك الفرسان العرب أبنواع جديدة من اجليوش والفرسان خيتلفون عنهم
كليا حيث كان الفرس والروم على السواء يستخدمون الفروسية الثقيلة كسالح مدرعات أين كان الفارس يزود
ابلدروع احلديدية الواقية وحيمل الرماح الطويلة مما جيعل حركته ثقيلة ومناورته بطيئة وهو األمر الذي استغله املسلمون
لتوقيع اهلزائم املنكرة جبيوش الروم والفرس على السواء رغم قلة عددهم وعدهتم.
وانطالقا مما سبق نالحظ أن هناك الكثري من التقاطع بني العرب والرببر أملته حياة البدو اليت اختارها الشعبان
كأسلوب للعيش تكيفا مع الطبيعة واملناخ السائد يف بالدمها والتشابه يف املؤسسات االجتماعية والنظام القبلي
املسيطر ،لذا جند ابن خلدون ينتبه هلذا التشابه بني االثنني دون بقية البشر فيقول يف الفصل السابع والثالثني من
مقدمته الذي خصصه لـ " احلروب ومذاهب األمم يف ترتيبها".

 - 26رواه مسمل يف كتاب المارة ( )1872عن جرير بن عبد هللا.
 - 27رواه مسمل ( )2811و أأبو داود ( )2513عن عقبة بن عامر.
 - 28رواه النسايئ يف عرشة النساء ،كام رواه الطرباين يف الكبري ( )241/17والبهيقي ( )419/14عن عقبة بن عامر بس ناد جيد.
 - 29ذكره املناوي يف فيض القدير بلفظ :كتب معر اىل أأهل الشام :علموا أأولدمك الس باحة والريم والفروس ية.)327/4( .
أ
 - 30رواه أأمحد ( )5656عن ابن معر وقال حمققو املس ند :اس ناده ضعيف لضعف عبد هللا بن معر وهو العمري ،وبقية رجاهل ثقات ،وحصحه اللباين يف
ارواء الغليل ( ،)1507وكذكل يف غاية املرام (.)390
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"وصفة احلروب الواقعة بني اخلليقة منذ أول وجودهم على نوعني :نوع ابلزحف صفوفاً ،ونوع ابلكر والفر.
أما الذي ابلزحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب أجياهلم .أما الذي ابلكر والفر فهو قتال العرب والرببر من أهل
املغرب".31
ولكن ابن خلدون مل يبني لنا السبب الكامن وراء تبين حرب الكر والفر من طرف العرب والرببر دون سائر
األمم ومل يشرح كيف تطورت هذه التقنية عندمها دون غريمها.
والكر والفر تقنية حربية تعتمد على اهلجوم املباغت والسريع على العدو يف مناطق ال ينتظر منها هجوما
بطريقة غري منظمة ومصحوبة ابلصياح املرعب واملخيف هبدف تكبيده أكرب قدر من اخلسائر مث االنسحاب السريع
ومعاودة اهلجوم يف أماكن أخرى بنفس الطريقة حىت إهناك العدو متاما.32
وهذا النظام احلريب املعتمد على سرعة التحرك حتمته طبيعة ميدان املعركة ونوعية اخلصوم حيث كان العرب
والنوميديون خيوضون معاركهم يف أراضي عارية أو صحراوية ال تتوفر على أماكن لالحتماء ويهامجون عادة أعداءهم
املستوطنني الذين تعوزهم سرعة احلركة ويعتمدون أكثر على الدفاع واالحتماء.
ويبدو أن هناك عدة عوامل حتالفت بطريقة ما لتكون حمصلتها ظهور طريقة الكر والفر لدى العرب والرببر
يف نفس الوقت وهي عوامل موضوعية أملتها اإليكولوجيا احمللية وميكن حتديدها فيما يلي:
 -1احلصان :كان احلصان الذي يركبه العرب والرببر صغريا وسريعا ومران ،يتحمل العدو والتعب ويرضى ابلقليل
من الغذاء ،وفيا لصاحبه ومطيعا لفارسه.
 -2الفارس :بسبب أسلوب عيش البداوة كان الفارس العريب كما الرببري حنيفا خفيفا متزان ،يقضي أغلب
وقته على ظهر حصانه ،حيسن املناورات ويتمتع مبهارات ركوب عالية.

 - 31عبد الرمحن بن خدلون ،حتقيق عبد السالم الشدادي ،املقدمة ،بيت الفنون والعلوم والآداب ،ادلار البيضاء ،2005 ،ص.56 .
32 - Azzedine Sedrati, op. cit. p. 42.
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 -3طبيعة األرض :اليت كان الشعبان يعيشان عليها فهي أرض صحراوية أو شبه صحراوية ختلوا من املدن
الكبرية واحلصون املتينة اليت تسمح ابلتمرتس خلفها وإنشاء الدفاعات الثابتة والقوية لذا كان على احملاربني
أن يواجهوا عدوهم وجها لوجه مهما كان عدده ومهما كانت عدته.
 -4العالقة بني الفارس والفرس :بفضل التوازن والتفاهم بني الفارس النحيف اخلفيف واحلصان الصغري السريع
أصبح من املمكن شن هجوم سريع وخاطف وإثخان العدو أبكرب قدر من اخلسائر يتلوه انسحاب سريع
وذكي لتجنب انتقامه املباشر وهكذا دواليك ومن هنا يتضح جليا أن تقنية الكر والفر ظهرت كاستجابة
طبيعية ألسلوب حياة العرب والرببر الذي كان يقوم على الغارات والغارات املضادة.
من املؤكد أنه من رحم الكر والفر ولدت الفانطازاي كمحاكاة حربية ملا حيدث على أرض املعركة من هجوم
مباغت وانسحاب سريع ،ومن املرجح أن يكون العرب قد مارسوا نوعا من الفانطازاي منذ أن طوروا تقنيات احلرب
ابستخدام اخليل ألن الفانطازاي ما هي يف األخري إال نوع من التدريب العسكري للفرسان على القتال مبا يسمح هلم
بتطوير مهاراهتم القتالية والرفع من قدراهتم احلربية كما يسمح للقادة ابكتشاف أفضل الفرسان وأمهر احملاربني وابلتايل
التقييم الصحيح لقوة جيوشهم وجاهزيتها.
ورمبا كانت احلاجة يف أوقات السلم إىل التدريب على القتال أمرا ضروراي للحفاظ على اجلاهزية القتالية ورفع
القدرات احلربية لفرسان القبيلة ،كما كان وسيلة ذكية الكتشاف املواهب وتنميتها وطريقة لتطوير التقنيات القتالية
واحلربية ومن هذه التدريبات ولدت الفانطازاي يف شكلها األويل.
ورمبا كانت احلاجة لتخليد املآثر احلربية واالحتفال ابالنتصارات العسكرية دافعا إلقامة استعراضات فنية
يستعرض فيها الفرسان مواهبهم ومهاراهتم ويظهرون أبسهم وقوهتم ويتباهون خبفتهم وسرعتهم يف عمليات كر وفر ال
تكاد تنتهي لتتطور هذه االستعراضات فيما بعد إىل شكل من أشكال الفانطازاي
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ورمبا كان السبب يف ظهور الفانطازاي هو احلاجة للرتفيه يف أوقات الفراغ وأثناء املناسبات االجتماعية
كاحتفاالت الزواج والعقيقة واخلتان وملا كانت وسائل الرتفيه يف البوادي والصحاري غري متوفرة كانت ممارسة ألعاب
اخليل هي الوسيلة الوحيدة اليت تلجأ إليها القبيلة للرتفيه عن أفرادها.
ومن املعروف أن العرب مارسوا منذ القدم العديد من األلعاب اليت تلعب فيها اخليل دورا حموراي وتتطلب
مهارة عالية يف التحكم فيها ،وكانت من أرقى ضروب الرايضة وكان سباق اخليل من أعرق ضروب الرايضة ،اليت
لقيت كل عناية وتشجيع من اخللفاء وامللوك ،وخباصة من "معاوية بن أيب سفيان" و"هشام بن عبد امللك" وقد بلغ
من شغف "هشام " ابخليل وسباقها أنه اقتىن وحده أربعة آالف فرس ،ومل يسبقه أحد من العرب إىل ذلك.
ومن ميادين السباق اليت خلَّدها التاريخ ،ميدان الرصافة يف عصر األمويني ،وميداان "الرقة" و"الشماسية"
يف عصر العباسيني ،و"ميادين احلكم" ابألندلس ،و"أمحد بن طولون" و"بيربس" يف مصر.
ومن أشهر ألعاب الفروسية لعبة الكرة والصوجلان أو اجلوكان ،وكانوا يتقاذفون فيها كرة خفيفة بعصا عقفاء،
تبلغ الواحدة منها حنو أربعة من األذرع طوالً ،وهم على صهوات اخليل ،ويروى أن "هارون الرشيد" كان أول من
عشق تلك اللعبة من اخللفاء ،ومل يكن اخلليفة "املعتصم" أقل منه إقباالً عليها ،ومل تلبث أن أصبحت اللعبة املفضلة
عند القادة واألمراء ،وكانت تلك اللعبة معروفة عند العرب قبل اإلسالم ،ولكن يف أضيق نطاق ،وكان من النابغني
فيها الشاعر العريب "عدي بن زيد" ،وقد انتقلت تلك اللعبة يف العصور الوسطى إىل البالد األوروبية عن طريق مصر،
وصارت تسمى يف مقاطعة "الجندوك" يف فرنسا  La chicaneأي "اجلوكان" ومل تلبث أن تطورت حنو لعبة
"البولو" احلالية.
وهناك لعبة الرماية ابلقوس من على ظهر احلصان وتسمى "القاابق" وفيها يقوم الفرسان من على ظهور
أحصنتهم املسرعة ابلتصويب على كرة بداخلها محامة واهلدف هو ثقب الكرة وحترير احلمامة دون إصابتها جبروح
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وهو أمر يتطلب تدريبا طويال وشاقا ويبني املهارة الفائقة اليت وصل إليها الفرسان العرب يف تقنيات الرماية خالل
العصور الوسطى.33
ورغم التغيري الكبري الذي أدخله اإلسالم على العرب عرب دعوته املسلمني إىل القتال يف سبيل هللا صفا
مرصوصا وذلك يف مواجهة األمم املتطورة عسكراي مبنطق ذلك العصر كالروم والفرس إال أسلوب الكر والفر بقي
األسلوب الغالب على عرب شبه اجلزيرة العربية متاما مثل الرببر متاما كما أشران إليه سابقا وهو ما يبني أن هذا
األسلوب غري الرمسي للحرب بقي األسلوب األفضل الذي تتبناه القبائل ألنه يليب حاجاهتا يف الدفاع عن نفسها
والذود عن حياضها.
يقول ابن خلدون" :وكان احلرب أول اإلسالم كله زحفاً ،وكان العرب إمنا يعرفون الكر والفر ،لكن محلهم
على ذلك أول اإلسالم أمران :أحدمها أن عدوهم كانوا يقاتلون زحفاً فيضطرون إىل مقاتلتهم مبثل قتاهلم ،الثاين:
أهنم كانوا مستميتني يف جهادهم ملا رغبوا فيه من الصرب ،وملا رسخ فيهم من اإلميان ،والزحف إىل االستماتة أقرب".
وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الفروسية عند العرب مل تكن تقتصر على احلرب بل تعدت ذلك لتصبح نظاما
اجتماعيا متكامال يتكامل فيه العلم واألدب والشعر ابلركوب واحلرب والطعان ويعلو فيه شأن القيم اإلنسانية من
شجاعة وجندة ورجولة وكرم "فالفروسية فروسيتان  :فروسية العلم والبيان  ،وفروسية الرمي والطِّعان".34
فارسا إال إذا حتلَّى هبذه اخلصال العشر" :الصالح ،والكرامة،
وللفروسية العربية شروطُها ،فلم يكن املرء ليصري ً
ورقَّة الشمائل ،والقرحية الشعرية ،والفصاحة ،والقوة ،واملهارة يف ركوب اخليل ،والقدرة على استعمال السيف،
والرمح ،والنُّشَّب".35

 - 34مشس ادلين أأيب عبد هللا ،حتقيق :أأيب عبيدة مشهور ،كتاب الفروس ية ،دار ا ألندلس ،ط  ،1996 ،2ص .158
 - 35غوس تاف لوبون ،ترمجة عادل زعيرت ،حضارة العرب ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،1983 ،ص.292 .
57

33 -Idem, p. 46.

وقد أكد البحاثة األوربيون أن الفروسية األوربية ما هي إال صدى للفروسية العربية ،يقول بيلكسون :من
املمكن تتبع فروسية العصور الوسطى وإرجاعها اىل بالد العرب اجلاهلية ألن شهامة الفرسان ومغامراهتم وإنقاذ
العذارى من السيب واملساعدة اليت كانت تقدم يف كل مكان للنساء احملتاجات إىل مساعدة ،كل هذه صفات
عربية وقد أطلق عليها كلمة نبالة أو بطولة  chiavalryوالصلة وثيقة بني هذه األعمال اجمليدة وبني الفارس
ذلك البطل النبيل الشريف  chivalrousلذلك اقرتن الشعر ابلفروسية يف أوراب كما اقرتن هبا عند العرب ،بل
أصبح شرطا من شروطها وصار لزاما على الفرسان قرض الشعر صغارا كانوا أو كبارا".36
ويؤكد املؤرخ املعروف جان فلوري هذا األمر فيقول" :لكن ما متيز به املسلمون أخذوه عن احملاربني الربابرة
الذين كانوا معروفني أبسلحة الفروسية اخلفيفة ،أشهرهم الزانتة املعروفني أبهنم أفضل الفرسان .سالحهم املفضل ليس
القوس على احلصان وإمنا الرمح ،أكثر خفة وأقصر من تلك اليت يستخدمها الفرسان .كما أهنم يستعملون سيفاً
وترساً من جلد ،نظراً إىل ركوهبم على أحصنة ذات قوابض منخفضة ال تعيق حرية حتركهم ،كانوا يلجؤون إىل تقنية
الكر والفر (اخلاصة ابلشعوب الرحالة ،كما أشران إليه سابقاً) إلرهاق أعدائهم .يف ابدئ األمر ،كانت مهارهتم يف
الفروسية تذهل ملوك األندلس الذين كانوا حيضرون بعض املرتزقة ملساعدة جنودهم".37
وكان عرب إسبانيا ابإلضافة إىل تساحمهم العظيم يتصفون ابلفروسية املثالية فريمحون الضعفاء ويرفقون
ابملغلوبني ويقفون عند شروطهم ،وما إىل ذلك من العادات اليت اقتبستها األمم النصرانية أبوراب عنهم.
وذكر رينول يف كتابه عن اجليش الفرنسي أن األوربيني أخذوا عن العرب فكرة الفرسان امللثمني والفرسان
اجملردين من الدروع وكذلك قصص الفروسية.38

 - 36عبد امحليد شقري ،مرجع سابق ،ص .155
 - 37جان فلوري ،ترمجة موقع قنطرة ،الفروس ية يف حوض البحر املتوسط ،مت الاطالع بتارخي  20مارس  2015عىل الرابط التايل[ :
]http://goo.gl/dl5J5l
 - 38عبد امحليد شقري ،مرجع سابق ،ص .166
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الفروسية الرتكية :جريد وابرود
من بني الشعوب الكثرية اليت مرت على مشال إفريقيا يعترب األتراك أحد أقرب الشعوب للسكان األصليني
طبيعة ودينا ،فاألتراك قبليون مسلمون ،وكانوا يشكلون مرجعية اخلالفة اإلسالمية وسامهوا يف الدفاع عن املنطقة ضد
األطماع االستعمارية القادمة من الضفة الشمالية للمتوسط ،كما أهنم يف األصل شعب رحالة حمارب استخدم هو
كذلك تقنية الكر والفر ابستخدام السهام.
وال ميكننا حبال أن ننسى أتثري األتراك على الفروسية يف مشال إفريقيا ،خاصة وأهنم قد أحضروا معهم العديد
من األلعاب خاصة اليت تدمج ركوب اخليل برمي السهام خاصة رماية القوس على حصان ذي سرعة فائقة إذ كانوا
يستخدمون القوس املركب من عدة عناصر والذي كان يتمتع بقدرة اخرتاق كبرية ،كما أن إتقان هذه الرايضة يستلزم
ممارسة يومية ،إن استخدام هذه التقنية على حصان متحرك هو جمازفة فعلية ،لكن األتراك كانوا يلفتون نظر كل
أعدائهم بسبب مهارهتم وبراعتهم يف رماية القوس إىل األمام كما إىل الوراء ،وهم ميتطون جوادهم ،وكأغلبية الشعوب
الرحالة ،كانوا يستخدمون تقنية "الكر والفر" حيث كانت جمموعة من الفرسان املزودين أبسلحة خفيفة ،تنكب
على العدو بسرعة كبرية من دون إتباع أي نظام معني ،بعد ذلك ،يشرعون يف رماية أقواسهم بدقة مث يغادرون،
ابلسرعة نفسها ،للهرب من ضرابت العدو ،مث يكررون هذا اهلجوم مرة تلو األخرى ،إن تقنية رماية القوس على
احلصان هتدف إىل إحداث اخللل لدى العدو ،يتم بعدها تطبيق تقنية املواجهة ابلرمح.39
وجيد املتصفح للكتاابت الفرنسية اليت تعود إىل القرنني السادس عشر والسابع عشر امليالدي وصفا للعبة
تشبه الفانطازاي إىل حد كبري حبيث ميكن اعتبارها شكال من أشكال الفانطازاي البدائية ،ومن املؤكد أن األتراك هم
من أدخل هذه اللعبة إىل الشمال اإلفريقي ويطلق عليها اسم "لعبة اجلريد" و " لعبة القصب" و" لعبة امليدان"

 - 39جان فلوري .مرجع سابق.
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وجندها يف الكتاابت الفرنسية حتت عدة مسميات منها Gérid, Djérid, Djirid, Meidan, Jeu
.40 des cannes
وقد ورد مصطلح اجلريد يف القواميس واملعاجم الفرنسية للداللة على "لعبة عربية يتم فيها رمي رمح خشيب
من على ظهر احلصان" ، 41ويبدو أن اللعبة قد استمدت امسها من "جريد النخل" أي أغصانه اليت كانت تصنع
منها الرماح أو العصي الطويلة اليت كانت تستخدم يف هذه اللعبة وهذا ما جنده يف تعريف كلمة "جريد" يف قاموس
"القاموس التأثيلي للكلمات الفرنسي ذات األصل العريب" " :عصا طويلة ومستقيمة خالية من احلديد ،يستخدمها
الفرسان العرب أو األتراك لرمي بعضهم بعضا مث يقومون ابلتقاطها بواسطة عصا معقوفة تسمى "جوكان"".42
ويصف ويليام ديكيت ( ) William Duckettيف "قاموس احملادثة والقراءة" عصا اجلريد فيقول "ويبلغ
طوهلا حوايل املرت الواحد و ويرتاوح تقوسها بني  32سم إىل  40سم وهذه العصا هي اجلزء الرئيسي يف مترين أو
لعبة واسعة اإلنتشار يف تركيا ومصر وكل الدول الرببرية والعربية وبالد فارس".43
ومن كالمه يتضح أن لعبة اجلريد كانت تلعب يف كامل العامل العريب واألراضي العثمانية وهو ما يؤكده فردريك
أوغست أثناء حديثه عن لعبة اجلريد عند العرب حني يقول "هي نوع من الفانطازاي يطارد فيه الفرسان بعضهم
بسرعة فائقة ويرمون بعضهم بعضا برماح خشبية غري حادة".44

40 - Louis Chénier. Révolutions de l'empire ottoman, et observations sur ses progrès, sur ses reveres, Chenier et
bailier, Paris, 1787, p. 319.
41 - François Raymond. Dictionnaire des termes appropriés aux arts et aux sciences, Masson et fils, Paris, 1824, p.
258.
Voir aussi : Académie française. Supplément au Dictionnaire de l'Académie, Volume 3, Ed. Masson et fils, Paris,
1827, p. 258.
42 - Antoine-Paulin Pihan, Dictionnaire étymologique des mots de la langue française dérivés de l'arabe, du
persan ou du turc, avec leurs analogues grecs, latins, espagnols, portugais et italiens, Impr. impériale, 1866, p. 143.
43 - William Duckett, Dictionnaire de la conversation et de la lecture: inventaire raisonné des notions générale les
plus indispensable à tous, Volume 7, 2ème Ed., Imp "Aux comptoirs de la direction", 1854, p. 696.
44 - Frédéric-Auguste-Antoine Goupil, Voyage d'Horace Vernet en Orient, T2, Societé Typographique Belge,
1844, p. 30.
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ويشري جون فليسيسيم أدري ( )Jean-Félicissime Adryيف قاموسه حول "ألعاب الطفولة
والشباب عند كل الشعوب" إىل اجلريد ابعتباره لعبة ومترينا يف نفس الوقت ،يستخدم لتدريب الشبان على الفروسية
ويستخدم يف الوقت ذاته لتدريب خيوهلم على احلرب ،وهو لعبة منتشرة جدا عند األتراك واملور (السكان احملليني
لشمال إفريقيا) وعنهم أخذه اإلسبان".45
وتقام هذه اللعبة عادة على شاطئ البحر ويرافقها العزف على املزامري وضرب الدفوف وإطالق الزغاريد منذ
البداية إىل النهاية دون توقف.46
وأقدم وصف هلذه اللعبة يعود إىل القرن السابع عشر وابلضبط يف  10جوان  1660أورده لورانت دارفيو
( )Laurent d' Arvieuxيف كتابه "مذكرات فارس أرفيو" الصادر سنة .471735
يشرح لورانت لعبة اجلريد قائال" :ينقسم الفرسان إىل قسمني ،يفصل بينهما فضاء كبريا ،مث ينطلقون على
ظهور خيوهلم بسرعة فائقة مطاردين بعضهم البعض ،وما إن يدرك أحد الفرسان فارسا معاداي ويصري على مسافة
قريبة منه حىت يقوم برمي ظهره بواسطة العصا اليت ميسكها بيمناه ألن رمي اجلزء األمامي من اجلسم ممنوع .إهنا ملتعة
ك برية أن ترى كيف يقومون ابإلستدارة مبهارة فائقة قصد تفادي الضربة ،وكيف يقومون ابلوقوف على الركاب
(ركاب السرج) القصرية جدا من أجل أن يرموا العصي بقوة أشد ،وحني يرموا عصيهم فإهنم يقومون ابلتقاطها من
األرض دون أن ينزلوا من فوق أحصنتهم ،وذلك أبن ينحنوا على السرج ويقومون أبخذها من الوسط بواسطة عصا
أخرى معقوفة ،يف حني يقوم البعض اآلخر إببقاء رجل واحدة فقط على السرج والنزول ابلرجل األخرى على األرض
اللتقاط العصا ابستخدام إحدى اليدين ،بينما ميسكون جلام احلصان ابليد األخرى وكل ذلك مبهارة فائقة مدهشة

45 - Jean-Félicissime Adry, Dictionnaire des jeux de l'enfance et de la jeunesse chez tous les peuples. H. Barbou,
Paris, 1807, p. 132.
46 - Idem, p. 134.
47 . Laurent d' Arvieux, Labat. Memoires du chevalier d'Arvieux, Ed. Charles Jean-Baptiste Delespine le Fils
(Paris), Volume 2, 1735, pp. 325-329.
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واحلصان يركض بال توقف ،بل إن بعضهم يستطيع الدوران خبفة كبرية إلمساك العصا اليت رميت جتاهه أو يقوم
بردها ابستخدام عصاه اخلاصة .ورغم مهارات الفرسان الفائقة إال أنه اندرا ما ينتهي هذا التمرين دون إصابة أحد
جبروح أو ببعض الكدمات".48
ويواصل احلديث عن أمور متعلقة هبذا التمرين مثل تقدمي هدااي للمجروح من طرف من جرحه كما يتحدث
عن اشرتاك الباشا يف هذا التمرين وقيام منافسيه ابخلسارة أمامه عمدا أو رميه بعماماهتم بدل عصيهم كنوع من
التبجيل مث يقول" :هذه اللعبة هي اللعبة األساسية والرتفيه العادي للفرسان ،ويستخدم الستقبال الشخصيات املهمة
ومبعوثي السلطان األكرب".49
ويضيف أن اللعبة تستمر ألكثر من ثالث ساعات دون توقف حبيث تتصبب فيها أجساد اخليول عرقا غزيرا
نتيجة اإلجهاد الكبري الذي تعانيه وتتغطى ابألتربة نتيجة للغبار الكثيف املتطاير يف كل مكان ،كما يتحدث عن
أنغام الدفوف واملزامري اليت ال تنقطع م نذ بداية اللعبة إىل هنايتها ،وخيلص يف األخري إىل أن هذا التمرين هو الذي
يدرب الشباب على احلرب ،ففيه يتعلمون كيفية التحكم اجليد يف احلصان ،واملبارزة مبهارة واملتابعة واملطاردة
واإلنسحاب وكذلك التدرب على استعمال األسلحة البيضاء على وجه اخلصوص.50
واملرجح أن لورانت دارفيو مل يشاهد إال نوعا واحدا من لعبة اجلريد ألن الرحالة وصفوا طريقة أخرى للعب
اجلريد ينقسم فيها الفرسان املشاركون يف اللعبة إىل قسمني متنافسني و يستخدمون رماحا مصنوعة من القصب
يرتاوح طوهلا ما بني املرت واملرتين يطلق عليها اسم "اجلريد" وينطلق فارس من أحد الفريقني حامال رمح اجلريد بطريقة
أفقية ويهاجم الفريق املنافس وحني يقطع مسافة مناسبة تكون عادة أكثر من ثلثي املسافة الفاصلة بني الفريقني
يرمي أحد الفرسان املنافسني حماوال إصابته جبريده ،مث يوقف حصانه فجأة وينعطف راجعا إىل فريقه ،وعلى الفارس

48. Idem. p. 326.
49. Idem. p. 327.
50. Idem. p. 328.
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الذي متت مهامجته أن حياول جتنب اإلصابة ابستخدام جريده مث ينطلق مطاردا الفارس الذي هامجه حماوال اللحاق
به وإصابته يف الظهر إن أمكن قبل أن ينعطف هو أيضا فجأة مث يسعى إىل الرجوع إىل فريقه أبسرع وقت ممكن،
والسرعة هنا عامل حاسم ألنه ستتم مطاردته هو أيضا مبجرد إطالقه جلريده ابجتاه أحد الفرسان اآلخرين وهكذا
يستمر الفريقان يف "كر وفر" متتابعني  ،واخلاسر هو ذلك الفارس الذي يصيبه اجلريد يف ظهره بل إنه عار كبري
ولفريقه عكس اإلصابة يف الوجه أو الصدر اليت تعترب دليال على الشجاعة و مصدرا للفخر ومن هنا فالفارس املاهر
هو ذلك الذي يهاجم بسرعة وينسحب بسرعة أكرب جتنبا لإلصابة يف ظهره ،ومن هنا يتضح جليا أن عملية "الكر
والفر" كتقنية قتالية هي جوهر اللعبة وروحها.51
ويف مكان آ خر ذكر أن طريقة اللعب تتمثل يف "قيام الفرسان برمي عصا اجلريد بعيدا بقوة وتتمثل مهارهتم
يف الركض بسرعة على ظهور أحصنتهم وإمساكها -أي العصا -قبل أن تسقط على األرض مرة ومثىن وثالث".52

51 - Antoine Laurent Castellan, Lettres sur la Morée: l'Hellespont et Constantinople, Volume 2, Ed. Nepveu,
1820, 2ème édition, pp 153-155.
52 - William Duckett. Op. cit., p. 696.
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من لعب اجلريد إىل لعب البارود
ومما ال شك فيه أنه بوصول بنادق البارود إىل الشمال اإلفريقي تطورت الفانطازاي أيضا مبا يواكب العصر
فحلت البنادق مكان رماح اجلريد مما أعطى للفانطازاي روحا جديدة وطعما فريدا ملا محله البارود من إضافات بصرية
ومسعية ومشية سامهت يف زايدة متعتها وانتشار شهرهتا حىت أطلق عليها اسم "لعب البارود" للدور املركزي الذي
أصبح يلعبه يف هذه اللعبة.
أقدم وصف مكتوب أللعاب الفانطازاي ابستخدام البارود وصل إلينا يعود إىل سنة  1787بواسطة الفرنسي
لويس دو شينييه ) (Louis de Chenierيف كتابه "حبوث اترخيية حول املور واتريخ إمرباطورية املغرب" ،وذلك
يف معرض حديثه عن الرتفيه الوحيد الذي ميارسه السكان احملليون حتت اسم "لعب البارود" " jouer à la
 "poudreيف كل مناسباهتم وأفراحهم ،ويصف "شينيي" لعب البارود قائال:
"الرتفيه الوحيد الذي نصادفه سواء يف املدن حيث يتواجد اجلنود أو يف البادية هو ما يطلق عليه املور "لعب
البارود" ،وهو مترين عسكري حيظى حبب األهايل الذين يعتربون مجيعا بفضل تكوين حكومتهم جنودا أو يف طريقهم
إىل أن يصبحوا كذلك ،لذا جندهم مجيعا ميتلكون األسلحة واخليول ،إنه من خالل إطالق البارود يظهر الفرح يف
االحتفاالت العامة أو اخلاصة .يتم تقسيم كتيبة من الفرسان إىل قسمني يتموقعان على مسافة معينة ،ويدخالن يف
منافسة البعض تلو البعض ،مبعدل أربعة فأربعة حيث يقومون بتفريغ شحنات البارود من البنادق .إن الفن الكامل
هلذا التمرين يتمثل يف دفع احلصان عدوا إىل أقرب نقطة ممكنة من اجلهة املنافسة مث إيقافه فجأة ملدة صغرية يتم فيها
تفريغ شحنة البارود واالستدارة والقيام بشحن البنادق والعودة مرة أخرى لتفريغها ،يف حني يقوم الطرف املنافس
بنفس املناورات ،حيب املور كثريا هذا اللهو الذي ما هو إال حماكاة لتطوراهتم العسكرية".53

53 - Louis de Chenier, Recherches historiques sur les maures, et histoire de l’empire de maroc, Chez l’auteur,
Paris, Vol 3, 1787, p. 203.
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كما يصف دي شينييه أحد الفرسان الذي حيمل ثالث بنادق األوىل يف يده والثانية أمامه على السرج والثالثة
فوق رأسه حيث يقوم إبطالق البارود من البندقية األوىل يف بداية اجلولة مث يناوهلا ألحد الفرسان الذي جيري جبانبه
بعدها يطلق البارود من البندقية الثانية مث يناوهلا لنفس الفارس مث يطلق البارود من البندقية الثالثة قبل هناية املسار
املخصص للعب وكل ذلك يف وقت قصري جدا مما يبني املهارة العالية اليت وصل إليها فرسان ذلك الزمان".54
وهناك وصف يعود إىل سنة  1785للفرنسي جان لويس ماري بواريه (Jean louis marie
) poiretمن خالل جمموعة من الرسائل أرسلها ألصدقائه يصف فيها رحالته يف اجلزائر ومت طبعها سنة 1789
يف كتاب حتت عنوان "رحلة يف بالد الربابرة" أي بعد سنتني من صدور كتاب لويس دو شينييه.
يصف بواريه الفانطازاي يف الرسالة رقم  27اليت كتبها لصديقه الطبيب وفيها حيكي عن رحلة قادته رفقة
حاكم القالة آنذاك لزايرة علي ابي الذي كان اباي على منطقة مازول " "mazouleغرب القالة وكان أن أقام
هذا األخري إحتفاال مبتاسبة حترير نسائه وأوالده الذين كانوا حمتجزين لدى ابي قسطينة ألنه مل يدفع الضرائب
املستحقة عليه.
ويذكر بواريه أن الباي إستقبلهم مبئات الفرسان وفرقة موسيقية تعزف القصبة والبندير حيث مت تنظيم إستعراض
مدهش للفرسان وسط أنغام املوسيقى وصياح الفرسان ومححمات اخليول.55
وتلعب الفانطازاي بطرق عديدة فأحياان "ينطلق الفرسان مثىن مثىن ،القدم عند القدم ،وعند منتصف الطريق
يطلقون البارود مث يعودون إىل نقطة اإلنطالق ،وييتابع الفرسان وراء الفرسان ،وحيمى اإلحتفال ويتزايد إطالق
البارود ،ويتحمس فرسان القوم فيقوم بعضهم ابلوقوف على السرج وينام البعض اآلخر على بطن احلصان ،ويتم
إلقاء البنادق الطويلة عاليا يف اهلواء وإعادة التقاطها مبهارة ،وتصل الفانطازاي إىل ذروهتا والويل للفارس الذي يسقط

54 - idem, p. 204.
55 - Jean louis marie poiret, Voyage en Barbarie, ou Lettres écrites de l'ancienne Numidie pendant les années 1785
& 1786, Chez J.B.F. Née de la Rochelle, 1789, pp. 184,185.
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عن حصانه ألن ألفا ومخسمائة من الفرسان سيدوسونه حتت سنابل خيلهم بال رمحة ،وعلى كل فال وجود لفانطازاي
جيدة دون بعض اجلرحى أو القتلى".56
"أحياان تصبح الفانطازاي متثيلية حلرب صغرية ،إذ ينقسم الفرسان إىل قسمني يذهب كل قسم إىل إحدى
اجلهتني يف نفس الوقت مث ينطلقان ويلتقيان يف وسط امليدان ويطلقون البارود مث يعودون كما شرحنا سابقا ،هذه
الطريقة يف الفانطازاي هي اخرتاع فرنسي  ...وهذه الطريقة هي األكثر خطورة ألن الفارس الذي يفقد التحكم يف
حصانه سيكون مصريه السحق".57
أما أكادمييا فأول ورود لوصف الفانطازاي يعود لسنة و ابلضبط يف املوسوعة الربيطانية يف
مادة ) (Moroccoويف اجلزء املخصص للرتفيه عند املور (سكان مشال إفريقيا) حتت عنوان" Their
 "amusementتذكر املوسوعة أن الرتفيه املشرتك بني كل املور سواء سكان املدن أو سكان البادية هو "لعب
البارود" مث تنقل حرفيا عن كتاب كويس دو شينييه الذي ذكرانه سابقا كيفية ممارسة هذه اللعبة لتنتقل بعدها
للحديث عن احلصان وكيفية العناية به عند املور.58
يف كل مكان ويف كل املناسبات
لعل أكرب دليل على األمهية الكربى للفانطازاي لدى شعوب تلك احلقبة هو أمران:
األول :االنتشار الواسع للعبة يف كل أقطار الشمال اإلفريقي بدءا من مصر إىل غاية املغرب دون استثناء
مناطق الصحراء اإلفريقية ،فمثال يف مصر ذكر بول مريو ) (Paul Merruauأن أحد أصدقائه الذين يثق يف

56 - Florian Pharaon, Spahis, turcos et goumiers, Ed. Challamel Ainé, 1864, p 247.
57 - Idem, p 248.
58 - Colin Macfarquhar et George Gleig, Encyclopædia britannica, vol. 12, Edinburg, 1797, 3e éd, p. 352.
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صدقهم أخربه أنه شاهد أكثر من  150فارسا ميارسون الفانطازاي قرب أحد القبور املقدسة عند املسلمني.59
والظاهر أن األمر هنا يتعلق إبحدى املواسم أو الوعدات اليت تقام عادة عند أضرحة األولياء.
ويف تونس حتدث ليون ميشال ) (Léon Michelعن فرسان الفانطازاي ولباسهم الرباق وخيوهلم الرببرية
وسروجهم املذهبة وبنادقهم العاجية.60
ويف النيجرذكر لورنس ريفاييه ) (Laurence Rivailléأنه " يف اليوم الثالث كانت الفانطازاي جناحا
منقطع النظري ،فقد قام أكرب البهلوانيني أبشجع العروض اخلارقة على ظهور اجلمال واخليل".61
ويف املغرب حتدثت انرسيس كوت ) (Narcisse Cotteعن " فانطازاي مل ترى مثلها أبدا".62
الثاين :أن الفانطازاي كانت متارس يف كل املناسبات الدينية واالجتماعية إظهارا للفرحة واحتفاال ابلنجاحات
الدينية والدنيوية فقد رأينا مثال ما ذكره بوارييه عن احتفال علي ابي بتحرير نسائه وأبنائه من ابي قسنطينة بفانطازاي
كبرية.
وهذا األمر أكده فيليكس مورانند ( )Félix Mornandيف كتابه الشهري "احلياة العربية" حني يقول
"لكن ترفيههم الوطين املفضل كما ذكرت سابقا هو الفانطازاي ،وقد رأيت استخدامها يف كل املناسبات :عند الزواج،
عند الدفن ،عند قدوم غريب ،أو استقبال زعيم ،وعند الرجوع من الصيد أو احلرب".63
كما ذكر ذلك جريار دو انرفال أن الفانطازاي كانت متارس عند استقبال الضيوف ( Gérard de
 ) Nervalويستشهد مبا حدث له عند زايرة إحدى القبائل البدوية يف صحراء اجليزة مبصر "ما إن يرى هؤالء

59 - Paul Merruau, "Une excursion au canal de Sue", Le tour du monde : nouveau journal des voyages, Volume 2,
Libraire de L. Hachette, 1863, p 18.
60 - Léon Michel, Tunis : L'Orient Africain, P.A. Bourdier et cnies.,1867, p. 266.
61 - Laurence Rivaillé et autres, Contes et légendes touaregs du Niger: des hommes et des djinns, Kartalla
Editions, 1993, p 188.
62 - Narcisse Cotte, Le Maroc contemporain, Charpentier, 1860, p47.
63 - Félix Mornand, La vie arabe, Ed. Michel Lévy., 1856, p72.
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الناس غريبا يتجه حنو أرضهم حىت يسارعوا إىل استقباله بسرعة فوق ظهور أحصنتهم ،ويؤدون أمامه فانطازاي سلمية
يطلقون خالهلا بعض الطلقات من مسدساهتم ليبينوا له أهنم يف خدمته وأهنم مستعدون للدفاع عنه ضد اهلجمات
املباغتة اليت قد يقوم هبا بعض قطاع الطرق من البدو".64
أما فيكتور كولونيو (  ) Victor Colonieuفقد حتدث عن فانطازاي اإلحتفال بعيد الفطر يف مدينة
متليلي قرب غرداية.65
وكتب أوجان دوماس عن الفانطازاي عند عقد اتفاقيات السالم بني القبائل " ،وما إن يتم عقد اتفاق السالم حىت
تقوم القبيلة املهامجة ابالنسحاب لكنها قبل ذلك تقدم فانطازاي صاخبة تثب فيه اخليول ويطلق فيها البارود وتزغرد
فيها النساء ،إهنا الفرحة والسعادة والنشوة".66
وهناك أمر جتدر اإلشارة إليه وهو "حيدث أحياان أن يقوم بعض املتعصبني ابستغالل الفانطازاي الستبدال
ابرود بندقيته ابلرصاص وحتقيق أثر شخصي ،لكن هذا األمر اندر احلدوث".67
قد أدرك الفرنسيون غداة احتالهلم للجزائر األمهية الكبرية للفانطازاي فقاموا إبنشاء فرق من القوم (جنود من
السكان احملليني) خمصصة للفانطازاي وقد خصص فلوريون فرعون(  ) Florian Pharaonفصال كامال للحديث
عن هذه الفرق حتت عنوان "قوم الفانطازاي" يف كتابه "الصباحي ،التريكوس والقوم" الصادر سنة  ،681864وذكر
أهنا كانت حتت إدارة "املكاتب العربية" وتتكون من أمهر الفرسان الذين يرتدون حايك من احلرير وبرانيس نظيفة
وميتلكون أمجل اخليول يف القبائل املسرجة أبفضل السروج املطرزة والغطاءات املذهبة ،وتتدرب هذه الفرق يف ميادين

64 - Gérard de Nerval, Voyage en Orient, Volume 1, Charpentier, 1851, p. 235.
65 - Victor Colonieu, "Voyage dans le Sahara algérien, de Géryville à Ouargla", Le tour du monde: nouveau
journal des voyages, Volume 2, 1863, p. 197.
66 - Eugène daumas, Les Chevaux du Sahara et les moeurs du désert, 2ème Ed. Schiller aîné, 1853, p. 389.
67 - Florian Pharaon. Op. cit., p. 250.
68 - Idem, pp. 245-255.
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خاصه مت إنشاؤها عند أبواب املدن ويتم استدعاؤها يف احتفاالت العرش أو إلحياء انتصارات كربى أو لتحية القائد
العام أو السواح من ذوي الشأن.69
ولعل أكرب فانطازاي يف التاريخ هي تلك اليت نظمت على شرف ملك فرنسا انبليون الثالث أثناء زايرته للجزائر
سنة  1860فقد ذكرت التقارير الصحفية أن تعداد الفرسان الذين شاركوا فيها وصل حوايل  6000آالف
فارس.70
ويف منتصف القرن التاسع عشر مسحت الدراسات اليت أجراها اجلنرال دوماس ) (Daumasواليت نشرها
يف كتابه الشهري الذي حيوي مراسالته مع األمري عبد القادر اجلزائري حتت عنوان "خيول الصحراء" إبعطائنا صورة
جيدة عن الفروسية العربية يف مشال إفريقيا حيث حتدث إبسهاب عن اخليول وكيفية تدريبها والتمارين العديدة اليت
كان يقوم هبا الفرسان العرب مثل اللطمة والفزة ويف األخري قام بتقسيم الفروسية العربية يف اجلزائر إىل ثالثة أقسام:
فروسية عادية :هي قوام استخدام الفرس يف احلياة اليومية مثل استخدامها للصيد والرعي.
فروسية حربية :وأطلق عليها اسم اجلهاد وهي ال هدف هلا سوى حماربة األعداء
فروسية السباق :وهدفها اختيار أفضل األحصنة واخليول الستخدامها لتحسني النسل.71

69 - Idem. p. 247.
70 - René Pillorget, "Les deux voyages de Napoléon 3 en Algérie", Revue du Souvenir Napoléonien, N 363, Fev
1989, pp. 30-36.
71 - Eugène daumas, op. cit. p. 247.
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تساؤالت
بعد استعراضنا لبعض ما كتب حول الفانطازاي يف اجلزائر فإن أول تساؤل يتبادر إىل األذهان هو:
كيف نفسر كل هذا االهتمام من الكتاب الفرنسيني بظاهرة الفانطازاي واليت ال يكاد خيلو منها كتاب ولو
إبشارة بسيطة؟
يف اعتقادان أن هذا االهتمام مل يكن بريئا وال اعتباطيا وال جمرد سرد لذكرايت عابرة عاشها هؤالء الكتاب
على أرض اجلزائر ،إن املتمعن جيدا يف هذه الكتاابت يستشف من خالهلا تلك املركزية األوربية اليت حاولت جعل
املمارسات الثقافية للشعب اجلزائري ميداان إلظهار تفوق األوريب حامل لواء احلضارة من الرتكيز على حمورين:
الغرائبية :اليت هي يف حقيقة األمر إسقاط لرؤية (الذات/األان) على موضوعية احلدث ،فاآلخر
غريب أي ميثل كل ما هو غري طبيعي وبدائي وشاذ ،وهو أمر ركز عليه هؤالء الكتاب كثريا سواء
بدافع استثارة القارئ األوريب ودفعه لشراء كتبهم أو لتربير اخلطاابت التوسعية واالستعمارية اليت
كانت جتد هلا آنذاك انتشارا كبريا.
االستهجان :من خالل الربط بني الطبيعة الدموية للجزائري من جهة واحتفاالت الفانطازاي من
جهة اثنية ،والرتكيز على خطورة الفانطازاي والقتلى واجلرحى الذين يصابون فيها ومظاهر احلرب
والقتال اليت متثلها ،وابلتايل إظهار اجلزائري بصورة اهلمجي الرببري املتعطش للعنف واحملب للدماء.
ومن هنا جاءت هذه الكتاابت يف إطار االسرتاتيجية اليت اعتمدها املستعمر الخرتاق اجملال اجلغرايف
واالجتماعي واالقتصادي والثقايف للجزائري من أجل فهمه وتفكيكه والسيطرة عليه والتحكم فيه.
واآلن وبعد استعراضنا لتلك الكتاابت والتمعن فيها جيدا ميكننا اخلروج مبجموعة من اخلالصات اليت تعطينا
صورة شبه متكاملة عن الفانطازاي وتطورها وطرق ممارستها ومناسبات إحيائها يف اجلزائر يف القرنني الثامن عشر
والتاسع عشر واليت ميكن اختصارها يف النقاط التالية:
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الفانطازاي طقس إحتفايل ترفيهي تطور أساسا كمحاكاة لتقنية عسكرية هي الكر والفر.
عرفت الفانطازاي تطورا مستمرا من استخدام السيوف والرماح إىل اجلريد إىل استخدام البارود.
الفانطازاي هي خالصة احتكاك وتداخل ثالث مدارس فروسية كربى هي :النوميدية والعربية والرتكية
دون أن ننسى بعض التأثريات الطفيفة للفرنسيني.
كانت الفانطازاي ومشتقاهتا هي الرتفيه الرئيسي وأحياان الوحيد جملتمعات الشمال اإلفريقي.
كانت الفانطازاي منتشرة تقريبا يف كل دول الشمال اإلفريقي بدءا من مصر إىل غاية املغرب دون
استثناء مناطق الصحراء اإلفريقية.
كانت الفانطازاي تستخدم يف كل املناسبات الدينية واالجتماعية مثل االحتفال ابالنتصارات
وحفالت الزواج واخلتان واستقبال الضيوف املهمني واملواسم والوعدات وعند قبور األولياء والصاحلني
واألعياد الدينية وكل احتفال من شأنه إطهار الفرحة والتعبري عن االبتهاج.
أن الفانطازاي كانت تلعب بطريقتني أساسيتني:
األوىل :طريقة ثنائية ينطلق فيها الفرسان مثىن مثىن ،وكلما انطلق فارسان وأطلقا البارود انطلق
وراءمها فارسان آخران وهكذا دواليك،
الثانية :طريقة مجاعية حيث تنطلق جمموعة كبرية من الفرسان يف نفس الوقت وتطلق البارود يف
نفس اللحظة وهي نفس الطرق اليت ال تزال متارس هبا الفانطازاي يف وقتنا احلايل.
ومنذ القرن التاسع عشر إىل يومنا هذا مل حيدث تطور جوهري للفانطازاي على اجلانب الشكلي والتغيريات
اليت مت إدخاهلا هي تغريات ذات طابع تقين فقط ال غري ،أملتها مستجدات معينة مثل نقص عدد املمارسني وقلة
األحصنة والقيود املفروضة على األسلحة وغريها من األمور اليت جعلت من ميارس الفانطازاي يتكيف مع الضرورات
احلياتية.
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أما التغري احلقيقي الذي مس الفانطازاي فهو يف اجلانب االجتماعي والثقايف حيث مل تعد الفانطازاي حتظى
بنفس احلضور واألمهية لتتحول إىل جمرد ممارسة فلكلورية يتم إحياءها على استحياء يف بعض املناسبات ويف أماكن
قليلة ال يتعدى أتثريها اللحظة اليت تنتظم فيها دون أن يكون هلا ذلك التأثري األخالقي والثقايف الذي جيعل من
الفروسية نظام حياة يلتزم مبقتضاه الناس بقيم احلق والشجاعة والقوة اليت جتعلهم يدافعون عن الضعيف ويغيثون
امللهوف ويصابروا يف سبيل احلق ورمبا ذ لك مرده إىل ذوابن هذه القيم البدوية يف طوفان القيم احلضرية اجلديدة اليت
جتعل من القيم املادية مثال أعلى.
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خالصة
تبني لنا من خالل هذا الفصل أن الفانطازاي كانت نتاج اتريخ طويل من التفاعالت احلضارية والثقافية
واجلمالية والفنية بني اإلنسان من جهة واحلصان من جهة اثنية و الطبيعة احلاضنة هلما من جهة اثلثة ،وأهنا تطورت
بفضل مسامهات متنوعة ل تيارات فروسية كربى كانت متثل يف عصرها أحد أفضل طرق التكيف اإلنساين مع
التحدايت األمنية واحلربية والوجودية ،كما شكل التنوع البشري واجلغرايف واحلضاري من العرب والنوميديني جنواب
إىل الرتك والفرنسيني مشاال رافدا أساسيا للتنوع الكبري يف الطقوس و املمارسات واألشكال واأللوان اليت متيز الفانطازاي
ومتنحها خصوصياهتا احلضارية واجلمالية والفنية ،وجتعل منها ممارسة تستعصي على الزوال واالنداثر وحتتل مكانة
ابرزة يف الفضاء االجتماعي والثقايف والطقوسي ولشعوب الشمال االفريقي ،وتشكل ترااث وطنيا حمبواب ومرغواب ملا
حيمله من قيم ترتبط ارتباطا وثيقا ابلدين واجلهاد والتاريخ والكفاح ومقاومة احملتلني.
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الفصل الثالث

ا ألراكن املادية وا ألشاكل الاحتفالية

الفصل الثالث
األركان املادية واألشكال االحتفالية
متهيد
رأينا يف الفصل السابق أن الفانطازاي مل تولد انضجة ومكتملة ابلشكل الذي نشاهدها به اليوم ،واهنا خضعت
لعملية طويلة من التطوير والتغيري سامهت فيه تيارات فروسية عديدة ومت استدخال تقنيات وأدوات جديدة كلما
توفرت الظروف لذلك ،ومبعىن آخر فإن الفانطازاي اليت حندد بصدد دراستها اليوم هي ذلك املنتوج املتكامل لعشرات
اإلضافات والتغيريات اليت متت عرب مئات السنني ،ومع ذلك ميكن دائما للباحث املتفحص أن يلحظ أن هناك
جمموعة من العناصر كانت موجودة دوما ،وال ميكن حبال أن تقام استعراضات الفانطازاي يف غياهبا ،وهي العناصر
اليت سنسميها :األركان املادية للفانطازاي ،وتشمل الفارس والفرس وبندقية البارود وامليدان ،يف حني أن هناك عناصر
أخرى قد حتضر أو تغيب حسب الظروف واملناطق والعادات واألوقات ،دون ان يؤثر ذلك يف االستعراضات ،وإن
كانت ستفقد بعضا من متعتها وإاثرهتا ،مثل السيف ومدائح النقادي (قصائد من الشعر امللحون تغىن على شكل
مواويل) واملوسيقى الشعبية وغريها.
وسنحاول يف هذا الفصل التعمق يف فحص هذه العناصر لنفهم أمهيتها ودورها يف الطقس االحتفايل وجممل
التمثالت املرتبطة هبا يف املخيلة الشعبية.
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القسم األول :األركان املادية للفانطازاي
 -1الفارس :وهو العنصر اإلنساين املائي يف الفانطازاي ،والفارس هو العنصر املتحكم يف بقية العناصر ،أو
هو قائد اجلوقة الذي يتوقف عليه كل شيء ،فهو املفكر واملصمم واملنظم واملسري للفانطازاي.
 -2الفرس :وتشكل العنصر احليواين اهلوائي يف الفانطازاي ،وقد شكل احلصان مع اإلنسان عالقة راقية من
طراز خاص منذ العصور السحيقة ،وشارك معه إىل عهد قريب يف تغيري املوازين احلربية حيث برزت حضارات عديدة
نتيجة الكتشافها طرقا جديدة الستخدام اخليل سواء يف احلرب أو السلم ،كما ارتبط احلصان لدى شعوب عديدة
خاصة املسلمة منها بقيم دينية خاصة مثل الربكة واجلهاد والبطولة ،وهو ما حاولنا تتبعه والكشف عنه من خالل
اتريخ موجز لظهور احلصان يف مشال إفريقيا وسالالته وطرق تربيته وكيفية العناية به والنظرة القدسية املرتبطة به وكذا
مواصفات خيول الفانطازاي وشروطها وألواهنا.
 -3البندقية :وهي العنصر الصناعي الناري يف الفانطازاي ،ومتثل البندقية والبارود يف املخيال الشعيب رمزا
للرجولة والفحولة والكلمة والبطولة ،وتشكل األداة اليت تذود عن األرض والعرض ،لذا حاولنا التطرق للموضوع من
خالل التعرف على بنادق البارود التقليدية ومكوانهتا وطريقة صنعها والبارود وكيفية حتضريه ابإلضافة إىل البحث
عن الدالالت واملعتقدات الشعبية يف املوضوع.
 -4امليدان  :وهو العنصر الطبيعي الرتايب يف الفانطازاي ،وميثل الفضاء املكاين الذي حيوي بقية العناصر أثناء
الفانطازاي ويتطلب جمموعة من اخلصائص ويفرض حصوره يف الطقس.
وبعد عرض هذه العناصر إبجياز سنقوم اآلن ابلتوسع يف احلديث عن كل عنصر من أجل فهم للفانطازاي
فهما عميقا ومعرفة الكيفية اليت تالمحت فيها هذه العناصر إلخراج الفانطازاي يف أهبى مظاهرها.

76

الركن األول :الفارس

صورة رقم  : 01فارس
يعترب الفارس حجر الزاوية يف الفانطازاي ،فهو املصمم واملمثل واملخرج واملتحكم يف كل العناصر األخرى،
والفارس هو الشخصية اإلنسانية اليت يعود هلا الفضل يف اخرتاع هذا الطقس اجلميل وتطويره واحملافظة عليه ،ويعترب
العنصر األبرز الذي تشرئب إليه األعناق ملا مينحه للفانطازاي من معاين وما يسبغه عليها من تصورات ،لذلك ال
ميكن ختيل فانطازاي دون فرسان يبدعون يف جتسيدها على أرض الواقع.
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الركن الثاين :الفرس (احلصان)

صورة رقم  : 02حصان
قبل ترويض اخليول ،كانت العالقة بني اإلنسان واحلصان هي عالقة الصياد مع الفريسة ،وعرب دالئل كثرية
تشري إىل أنه أثناء احلقب األخرية للعصر اجلليدي ،كان اإلنسان البدائي يستخدم اخليول كغذاء له ،وكانت الطريقة
األمثل له هي قتل اخليول مجاعة من خالل دفع جمموعات منها من فوق صخرة ،وهي طريقة سهلة خاصة يف حالة
املطاردة الفردية.
ومل ينس اإلنسان هذا الدين واجلميل ،حيث منح احلصان تقديرا وتكرميا مل حيظ به أي حيوان آخر ،وجتلى
هذا التقدير والتكرمي يف معتق ـدات العامل القدمي اليت توارثتها الشعـوب ،وميثل فيها اجلواد رمزا من رموز القوة والسؤدد،
وارتباط اإلنسان القدمي ابجلواد ،وتقديره الشديد هلذا الكائن.
وسنحاول يف هذا الفصل تتبع تلك العالقة الرائعة اليت مجعت اإلنسان واحلصان عرب التاريخ.
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من الربية إىل االستئناس
ينتمي احلصان إىل فصيلة اخليليات  Equidaeوهي فصيلة من الثدييات فيها اجلنس إكـيوس Equus
الذي يضم عدة أنواع منها احلصان واحلمار واحلمـار املخطط ،عرف ـ ـ ـت بشكلها البـري (املتوحش) منذ عصر اإليوسني
أي حنو  65مليون سنة يف أمريكا الشمالية ،وقد انتقلت إىل أوراب وآسيا عرب جسور الربط يف العص ـور اجلليدية.1
وقبل أن يتمكن اإلنسان من استئناس اخليول كانت توجد آنذاك أربع س ـالالت قدمية ترجع إىل احلـصان
األول ،ساللتان من اخليول وساللتان من البوين ،وقد أعطت ساللة البوين األوىل ما هو معـروف اآلن ببوين أكسمور
يف اجنلرتا ،وعاشت الساللة األخرى من البوين يف املناطق الباردة من أورواب وآسيا .أما ابلنسبة إىل سالليت اخليول
فواحدة كانت تقطن بعض السهول يف أواسط آسيا واألخرى كانت تعيش يف املناطق الغربية من آسيا وهي ما
يعتقد العلماء أبهنا أصل الساللة األهم من اخلـ ـ ـيول أال وهي ساللة احلصان العريب كما نعرفها حاليا ،لقد متكن
اإلنسان من استئناس العديد من احليواانت واستخـدمها يف حياته اليومية ،فاستأنس اخلراف واألغنام يف غرب آسيا
ومشال اجلزيرة العربية قبل حوايل  11.000سنة ،أما اخليول فتدل الشواهد على أن اإلنسان متكن من استئناسها
منذ فرتة تزيد عن  5.000سنة يف السهول القريبة من منط ـقة حبر قزوين أين قام البدو ابستئناس اخليل مث نقلوها
إىل الصني فآسيا الصغرى وأورواب وسورية والبالد العربية وظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر احلصان يف أفريقيا ألول مرة مع غزو اهلكسوس
ملصر حوايل القرن  15قبل امليالد.2

 - 1مجموعة من املؤلفني ،املوسوعة العربية العاملية ،مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع ،السعودية ،1996 ،ج ،9ص .84
 - 2الني ووكر ،ترمجة :رايم البريويت ،احلصان :التارخي الطبيعي والثقايف ،منشورات هيئة أبو ظيب للثقافة ،المارات ،2010 ،ص.24
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من اجلر إىل الركوب
مل تدخل عالقة اإلنسان ابحلصان منعطفها اخلطـري الذي فتح الط ـ ـريق أمام حتوالت اجتماعية واقتصادية
وعسكرية كربى إال عندما اكتـشف اإلنسان قوة احلصان بعد تدجينه ،كحيوان جر فقرنه إىل العربة بدال من الثريان
وأجناس اخليليات األخرى وكان ذلك إيذاان بتطور العربة وحتوهلا إىل أداة فعالة يف النقل واحلرب.3
وملا بدأ استخدام اجلياد جلر العرابت تطورت هي األخرى ،فلم تعد العجالت تناسب الس ـرعة الكبرية للعربة
اجلديدة اليت تطلبت إحـداث تغيري جذري فيها ابستعمال طرق جديدة يف صنعها .فـبدال عن كوهنا من نصفني
أصبحت من قطعة واحـدة مث ازدادت خفة بعد استخدام األسياخ (األواتد)اخلشبية فيها على هيئة أنصاف أقطار.
ولكن التغيري الكبري طرأ عندما بدأت بعض املمالك ابستخدام احلديد يف صنع عرابهتا وخصوصا القتالية منها
فكانت سالحا خميفا يبعث الرعب يف نفوس املقاتلني ألن جمرد االصطدام هبا يسبب أضرارا ابلغة.4
أما استخدام احلص ـ ـان كمطية فتطور بعد استخدامه كحيوان جر ،وأقدم الشواهد على ذلك وصلت إلينا
أيضا من جـ ـنوب بالد الرافدين وتعود إىل األلف الثاين قبل امليالد إال أهنا شواهد متقطعة تكشـف عموما عن عدة
بدائية وتقنية كانت ال تزال مل تتجاوز بعد طورها التجرييب ،إذ كان الراكب جيلس عاراي على كفل احلصان بدال من
صهـ ـ ـ ـوته مما يدل على أن استخدام احلصان كمركوب حريب كان ال يزال يف تلك الفرتة ظاهرة قلقة مل تتأصل جذورها
بعد.
ويشهد التاريخ أيضا أن الدولة اآلشورية يف عصرها األخري كانت أول كيان حضري يستخدم الرماة الفرسان
كقوة ميدانية تكتيكية وينشئ وحدات خالصة من اخلالية الناشبة .وهي ظاهرة فريدة يف اتريخ الفن احلريب لألقوام

 - 3املرجع نفسه ،ص .37
 - 4املوسوعة العربية العاملية .مرجع سابق ،ص.92
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السامية اجلزرية ،فالرمي من على ظـهور اخليل ابلقوس املركبة (والقوس األشورية كانت من هذا الصنف) اقـرتن ابألقوام
الرعوية يف سـهوب آسيا الوسطى ومن احتك هبم يف اهلضبة اإليرانية .وكانت القوس سالحهم القـومي الذي يُربّون
على معاانته على اخليل منذ الصغر وعماد فنهم احلريب الذي اشتهروا به عرب التاريخ كفاحتني وغزاة .وقد تنامت يف
القرنني السابع والسادس قبل املـيالد قوة هذه األقوام ،وال سيما السقيتيني يف السهوب اآلسيوية األوروبية وامليديني
يف اهلضبة اإليرانية ،وابتوا يضغط ـ ون على حدود الدولة األشورية حىت سقطت يف النهاية على اثر حتالف هؤالء
الفرسان الناشبة ضدها.5
وعليه فإن استخدام احلصان للركوب مل يكن ابلشكل املالئم املعروف اليوم فبعض من جتهيزاته الضرورية مل
خترتع مباشرة بعد تدجينه واستخدامه ،أقدم السروج وجد عام  800ق .م .وهو عبارة عن وسائد حمشوة يربطها
إطار بسيط يلتف حول جسم احليوان ،مث تطور السرج حوايل عام  200ق .م .وأضيف له زوجا من الركاب عام
 302م ،أما السروج اليت نراها اليوم فيعود يف تصاميمها إىل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر.
يف أواخر ذلك القرن السادس قبل امليالد شاع يف بالد الشرق استخدام السرج ذي القربوس والركاب ،األمر
الذي أحدث انقالاب هائال يف تقنيات الرك ـوب وضاعف ابلتايل من قيمة وفعالية املنافع اليت كان جينيها اإلنسان من
احلصان يف السلم واحلرب .ففضائل السرج والركاب اليت تبدو اآلن بديهية مل تكن معروفة يف املراحل التارخيية سالفة
الذكر .إذ كان الفارس من يركـب عاراي أو على لبد أو حشوة من الليف والقماش أو ما يدخل يف معىن الوسائد
املدجمة .أما الركاب فكان معدوما متاما وال يعرف ابلضبط مىت وأين اخرتع السرج وإن كان يعتقد أن أول من استنبطه
كان سكان السهوب اآلسيوية ،وهو على كل حال ظهر يف مناطق متعددة يف آسيا الوسطى والصني واهلند يف هناية
القرن األول قبل امليالد أو بداايت القرن األول امليالدي.

 - 5الني ووكر .مرجع سابق ،ص.24
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أما الركاب فيعزى اخرتاعه عادة إىل الصني يف القرن اخلامس أو السادس للم ـيالد ولكن يبدو أنه تال السرج
بفرتة قصرية ،وأنه كان يف البداية مفردا ليعني الفارس على الركوب أو لالرتكاز عل ـيه عند الرمي كركاب السقيتيني
الشبيه ابخلطاف ،مث صار زوجا للحفاظ على توازن الفارس كما حـدث يف كوشان يف هناية القرن األول امليالد .وقد
وصل السرج والركاب إىل الشرق األقصى يف القرن اخلامس للميالد وإىل بيزنطة وبالد فارس والعراق يف القرن السادس
للميالد ،وكانت أكثر الركائب شيوعا يف تلك الفرتة هي الركائب اخلشبية وعليها كانت العرب قبل اإلس ـ ــالم ،وتتفق
الرواايت على أن أول من أدخل الركائب احلديدية يف اإلسالم هو املهلب بن أيب صفرة وشاعت من بعده حىت
غلبت على األمناط األخرى ،وعن طريق املسلمني انتقل الركاب إىل أورواب يف حنو النصف األول من القرن الثامن
امليالدي.
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مشال إفريقيا :ملتقى السالالت
نشب خالف بني الباحثني حول احلصان يف مشال إفريقيا هل هو دخيل جاء إليها عن طريق مصر والشرق
األوسط أو عن طريق أوراب الغربية أم هو حملي أصيل من ساللة انجية من العصور اجلليدية
ابلرجوع للخلفية التارخيية فإن الرسوم الصخرية املوجودة يف الصحراء اجلزائرية تظهر صورا متعددة لإلنسان
وكذلك ألنواع من احليواانت اليت عاشت يف هذه املنطقة من خالل مرحلة اترخيية موغلة يف القدم ،ولعل أهم هذه
الصور تلك اليت تشري إىل ما يصطلح املؤرخون على تسميتها بفرتة احلصان أو زمن اخليالة وهي املرحلة اليت دخل
فيها الفرس إىل بالد املغرب –منطقة الشمال اإلفريقي -واستعمل كحيوان للجر أو الركوب ويقدر هلا بنهاية األلف
الثانية وبداية األلف األوىل قبل امليالد.6
ومبقابل ذلك هناك فرضيات أخرى تستند بدورها إىل جمموعة من املعطيات األثرية وكذلك الدراسات املقارنة
وتذهب إىل استبعاد قدوم الفرس إىل املنطقة كدخيل عليها ومبقابل هذا تؤكد على األصل احمللي للفرس يف مشال
إفريقيا.7
ورغم هذا االختالف جنزم أن رمبا ال توجد منطقة يف العامل مجعت فوق أراضيها ذلك التنوع الكبري يف فصائل
ا خليول اليت عاشت جنبا إىل جنب بل كانت سببا يف ظهور سالالت جديدة ،فأرض الشمال اإلفريقي اليت عاش
فيها احلصان الرببري منذ حقب طويلة استقبلت يف القرن الثامن امليالدي احلصان العريب األصيل مع وصول الفاحتني
املسلمني ومن تزاوجه مع احلصان األهلي ظهرت ساللة جديدة مجعت أفضل صفات الساللتني وهي ساللة احلصان
العريب-الرببري ،كما جلب إليها الحقا احلصان االجنليزي الذي يستخدم أساسا للسباقات.

 - 6محمد الصغري غامن ،املالمح الباكرة للفكر ادليين الوثين يف شامل افريقيا ،دار الهدى ،اجلزائر ،2005 ،ص.9
 7املرجع نفسه ،ص.9
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-1احلصان العريب األصيل

صورة رقم  : 03حصان عريب
احلصان العريب األصيل هو واحد من أقدم السالالت وقد ثبت تواجده قبل العام  3000ق.م .عن طريق
االكتشافات األثرية اليت ظهرت للنور يف صحاري شبه اجلزيرة العربية ،يُنسب هذا إىل العرب لشدة اعتنائهم به
وحمافظتهم على نسله وخصائصه املميزة ،وكانت للحصان منزلة كربى لدى اإلنسان العريب يف اجلاهلية واإلسالم،
فقد كان رفيقه يف كل األحوال؛ يطارد به ويكر ويفر عليه .كما كان أمضى وسيلة يف احلرب.
للجمال والكمال والقوة ،إذا قورنت ببقية سالالت اخليول؛ فاحلصان العريب األصيل
واخليول العربية مثال َ
ويف يصرب على الشدائد ،ذو حزم وعزم.
قوي رشيق ،دائم النشاط ،كرمي ّ
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احلصان عند العرب
مل توجد أمة أشد عجبا ابخليل وأكثر ارتباطا هبا مثل العرب ،وقد مسوا اخليل َخْيالً ،ألهنا تشعر ابخلُيَالء يف
وع ْد ِوَها وأثناء وقوفها.
َس ْريها َ
لقد كانت شبه اجلزيرة العربية مساحات كبرية من األراضي القاحلة واجلرداء والتضاريس الصعبة وكان مناخها
قاس ،وهو ما جعل البدو من العرب حيرصون على امتالك اإلبل واخليل ،وهذان احليواانن مها ما مكنه من اخرتاق
الصحراء والبقاء واالستمرار يف احلياة ،فاإلبل وفرت له الطعام واملؤونة واخليول وفرت له القدرة على النقل والدفاع.
وتبوأ احلصان مكانته نتيجة نظام الغارات وعمليات السلب والنهب الذي كان يسود اجلزيرة العربية ،وذلك
الفر ،وقوة حتملها وثباهتا أثناء القتال على عكس اجلمل الذي يهيج بسرعة مع اجللبة وقعقعة
الكر و ّ
لسرعة اخليل يف ّ
السيوف وهو ما جعل االلتجاء للحصان أمرا ضروراي أثناء مهامجة األعداء أو االنسحاب من الغارات ،وهكذا
أصبح احلصان مبثابة آلة احلرب اليت يناط هبا أمن القبيلة وبقائها ،ونتيجة لذلك أصبح حمل تكرمي وعناية ،وأصبح
العريب يؤثر جواده على نفسه فيقدم له طعامه ويغطيه بردائه ويسقيه من مائه ولبنه ،ويشرب هو وأسرته ما يبقيه
اجلواد ،وكان ال يغضب لشيء غضبه إلهانة فرسه أو احلط من قيمته ،وكان من مظاهر ولع العريب جبواده أن علق
عليه التمائم كما يفعل مع أبنائه ،حفاظا عليه من عيون حلاسدين.
وكان من مظاهر حب العرب للخيل أهنم كانوا يهنئون بعضهم بعضاً إذا ولدت فرس ،قال ابن رشيق" :وكانوا
ال يهنئون إال بغالم يولد ،أو شاعر ينبغ ،أو فرس تنتج".8
من مظاهر اعتزاز العريب ابخليل أنه حافظ على سالالهتا وسجل أمساءها وحفظ أنساهبا مثلما حيفظ أنساب
أجداده وقبيلته ،خمافة أن ختتلط بغريها من السالالت اجملهولة حىت تبقى نقية الدم.

 - 8حسن بن رش يق ،حتقيق :محمد حميي ادلين عبد امحليد ،العمدة يف حماسن الشعر وأدابه ونقده ،دار اجليل ،1982 ،بريوت ،ص.65
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احلصان العريب يف صدر اإلسالم
ضبحا
.كرم اإلسالم اخليل وأوصى هبا ،وال أدل على ذلك من أن هللا أقسم هبا يف قوله تعاىل﴿ :والعادايت ً
مجعا﴾ ( العادايت)1 ،
نقعا ¦ فوسطن به ً
صبحا ¦ فأثرن به ً
قدحا¦ فاملغريات ً
¦فاملورايت ً
وحث الرسول صلى هللا عليه وسلم على اقتناء اخليل وامتالكها وإكرامها ،وكان الرسول أول من اعتىن ابخليل
يف اإلسالم واستعملها يف اجلهاد امتثاالً لقوله تعاىل ﴿ :وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به
عدو هللا وعدوكم﴾ (األنفال)60 ،
لذا جند أن املسلمني ارتبطوا ابخليل وعنوا هبا ألنه قد اجتمع هلم فيه ُحبَّان :حب شرعي وحب طبعي؛ ومن
أجل ذلك احتل احلصان مكانة لديهم تفوق مكانة الولد ،حىت أن الرجل كان يبيت جائعا ويُشبِع فرسه ويؤثره على
نفسه وأهله وولده.
وملا كانت اخليل عماد اجلهاد لنشر الدين االسالمي فقد اهتم هبا املسلمون اهتماما كبريا وأولوها عناية فائقة،
صت اخليل اليت ُّ
وخص الذين يعنون هبا مبزيد من األجر
تعد للجهاد يف سبيل هللا مبزيد من العناية والرعايةُ ،
وقد ُخ ّ
والثواب ،العتقاد املسلمني أهنم مأجورون على كل شيء فها مبا يف ذلك أكلها وشرهبا بل حىت روثها وبوهلا ،فقد
جاء يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده أن الرسول صلى هللا عليه وسلم  ³قال ":اخليل يف نواصيها اخلري
أبدا إىل يوم القيامة ،فمن ربطها عدة يف سبيل هللا فإن شبعها وجوعها ،وريها وظمأها ،وأرواثها وأبواهلا فالح
معقود ً
يف موازينه يوم القيامة".
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صفات احلصان العريب األصيل
هناك الكثري من الكتاابت اليت تعرضت لصفات احلصان العريب إال أنه ميكننا إمجال أهم تلك الصفات يف
العناصر التالية:
يتميز احلصان العريب برأسه القصرية نسبيا ،من الناحية املثالية هناك عرض جيد بني العينني ومنطقة
مقعرة قليال حبيث أيخذ شكل هرم.
له عيون كبرية ومعربة ومستديرة الشكل وسعة معربة جدا.
أنف احلصان العريب مرنة وذات حجم جيد عندما تتمدد.
وحساستان ،يشار إليها أحياان على أهنما بـ
األذانن صغرياتن ومجيلتان ،منتصبتان سريعتا احلركة ّ
"شكل العقرب" ،أي مثل ذيل العقرب
األنف يكون مستقيما به منخران واسعان مستديران.
الرقبة يف احلصان العريب تكون طويلة على شكل قوس مجيل ،وتكون يف وضع عمودي مرتفع أكثر
استقامة.
احلصان العريب األصيل عادة ما تكون له فقرة أقل يف العمود الفقري من السالالت األخرى من
اخليل ،وهذا يعطيه ظهر أقصر وأقوى وعادة ما تكون اخلاصرة قوية جدا.
له أربع قوائم مبنية جيدا من حيث الزاواي وهيئتها املتمركزة بشكل مباشر وعمودي مع اجلسم،
مستقيمة دون احنراف ،وفيها قصر ومتانة لكنها متوازنة مع احلصان .9

 - 9كريس يت ميزن ،ترمجة دعاء جمدي" ،اخليول العربية وأنواعها وخصائصها" ،جمةل اجلواد العريب ،عدد  ،2014 ،5ص ص.59-52 .
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وقد أكثر العرب يف سرد الرواايت اليت تتحدث عن صفات احلصان العريب األصيل ولعل أشهر تلك الرواايت
وأمجعها ما روي أن احلجاج سأل أحد األعراب اخلبريين ابحلصان العريب األصيل عن صفة احلصان اجليد فأجابه:
ابلص ْلب ،والعسيب
القصري الثالث ،الطويل الثالث ،الرحب الثالث ،الصايف الثالث ،وفُ ّسرت الثالث القصار ُّ
والقضيب .والثالث الطوال ابألذن والعنق والذراع ،والثالث الرحبة ابجلبهة ،واملنخر ،والورك .والثالث الصافية ابألدمي
والعني واحلافر .وذكر األصمعي يف كتاب اخليل أنه يُستحب يف الفرس األصيل أن يطول بطنه ،ويقصر ظهره،
وتشرف حجبتاه ،ويشرف منسجه ،وتعرض أوظفة رجليه ،وحت ّدب أوظفة يديه ،ويدق صدره ،ويتسع جلده ،ويرق
أدميه ،وتقصر شعرته ،وتطول عنقه ،ويعرض منخره ،ويَ ُّ
دق مذحبه ،ويتسع منخره ويرحب ش ْدقاه.10
يستدل على عتق الفرس برقّة جحافله وأرنبته ،وسعة منخريه ،وعرى نواهقه ،ودقّة حقويه
وقال أبو عبيدة:
ّ
وما ظهر من أعايل أذنيه ،ورقّة سالفتيه وأدميه ،ولني شعره ،وأبني من ذلك كلّه لني شكري انصيته وعرفه.
وكانوا يقولون :إذا اشت ّد نفسه ،ورحب متن ّفسه ،وطال عنقه ،واشت ّد حقوه ،واهنرت شدقه ،وعظمت فخذاه،
وانشنجت أنساؤه ،وعظمت فصوصه ،وصلبت حوافره ووقحت ،حلق جبياد اخليل ،وهللا أعلم.11
للحصان العريب لوانن :بسيط ومركب؛ فاللون البسيط جنده يف احلصان ذي اللون الواحد ،واملركب جنده يف
احلصان الذي له أكثر من لون .وألوان احلصان العريب ألوان زاهية مشرقة أساسها أربعة ألوان :األبيض واألمحر
واألسود واألصفر .وينتج عن متازج هذه األلوان ألوان أخرى وضعت العرب امسًا لكل منها.12
وعموما يبقى احلصان العريب رمزا للجمال والبهاء ،وعالمة للشجاعة والوفاء ،ويبقى أحد أبرز املخلوقات اليت
حازت إعجاب االنسان وساعدته على مواجهة صعوابت احلياة بقوة وشجاعة منقطعة النظري.

 - 10شهاب ادلين النويري ،حتقيق :يوسف الطويل ،هناية الرب يف فنون الدب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،2004 ،ج  ،10ص.15 .
 - 11نفس املرجع ،ص.16 .
 - 12نفس املرجع ،ص.16 .
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-2احلصان الرببري

صورة رقم  : 04حصان بربري

هو ساللة احلصان الذي يعيش يف مشال إفريقيا ،ومسي الرببري نسبة لسكان املنطقة من األمازيغ الذين أطلق
عليهم الرومان اسم "الرببر".
متت اإلشارة إىل احلصان الرببري منذ العهد الروماين ومتت اإلشادة خبصاله ومميزاته وعلى رأسها القوة والتحمل
والصرب ابإلضافة إىل السرعة وسهولة اإلنقياد.

89

وحتدث "احلسن الوزان" يف كتابه "وصف إفريقية" عن هذا احلصان فقال "هذه اخليول يطلق عليها اسم
 barberoألن أصلها من بالد بربراي ( Barbariaبالد مشال افريقيا) وهي نوع يعيش يف هذه البالد".13
لقد كانت تربية هذه الساللة تتم بواسطة قبائل البدو الرحل الذين وجدوا فيها الصفات املطلوبة للرفيق املمتاز
يف أوقات السلم واحلرب.
احلصان الرببري حصان مطيع وسهل الرتويض ،بتمتع بقدرات حتمل عالية خاصة يف املناخات القاسية،
يستهلك غذاء أقل من السالالت األخرى ويقدم مردودا أفضل منها ،وله قدرة كبرية على حتمل اجلوع والعطش واحلرارة
والربد والتعب ،قوي العضالت ومريح للركوب ،شجاع ومتوازن وعالوة على ذلك فهو سريع وقادر على املشي
ملسافات طويلة ،وهذه املميزات جعلت منه الرفيق املثايل لألمازيغي ساكن الشمال اإلفريقي ،خاصة يف اجلنوب حيث
يسود املناخ القاري احلار والطبيعة الصحراوية اجلافة ،وساعده على مواجهة صعوابت العيش بشجاعة كبرية بفضل
هدوئه وسهولة انقياده وقدرته الرهيبة على حتمل العمل الشاق واملتواصل وصربه على الظروف القاسية.
أصل احلصان الرببري
إن معرفة أصل ساللة خيلية ما يكتسي أمهية كبرية يف الدراسات األثرية ألنه يسمح لنا مبعرفة الكيفية اليت يتم
من خالهلا حتديد خصائص تلك الساللة يف املاضي واحلاضر ،وابلتايل القدرة على متييزها من غريها من السالالت.
هناك نظريتان حول أصل احلصان الرببري ،تذهب النظرية األوىل إىل أنه دخيل على املنطقة يف حني تذهب
النظرية الثانية إىل أنه أصيل فيها.
يرى اصحاب النظرية األوىل أن إفريقيا ليست املوطن األصلي للحصان الرببري ،وأنه حصان شرقي موطنه
األصلي آسيا ،وأنه جيء به إىل إفريقيا يف أحد اهلجرات القدمية ،مث أتقلم مع مناخ املنطقة وتضاريسها .وهذه النظرية

13 - Denis bogros, Les chevaux de la Cavalerie française, Loudun, P.S.R. éditions, 2001, p 96.
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سادت لزمن طويل ،ويعتمد أصحاهبا على التشابه الكبري بني احلصان الرببري مع خيول آسيا وخاصة احلصان العريب
يف املميزات احليوية مثل الشرعة ولتحمل وال يولون أمهية للخصائص املورفولوجية مثل حجم الرأس والطول والوزن
وغريها ،فمثال ها هو اجلنرال دوماس يف كتابه "خيول الصحراء" حني يتكلم عن أصل احلصان الرببري يقول" :مسوه
اآلن فارسي ،نوميدي ،بربري ،عريب ،سوري ،جندي ،ال يهم ،كل هذه التسميات ليست سوى أمساء أما اللقب
فهو "حصان الشرق"".14
وعموما فإن أغلب ما كتب عن احلصان الرببري قبل منتصف القرن التاسع عشر يالحظ أنه كانت تتم
اإلشارة له ،ليس كساللة مستقلة بذاهتا بل كـ "نوع أدىن" أو "نوع هجني" من احلصان العريب نقي الدم ،وهو ما
ميكن مالحظته يف مراسالت األمري عبد القادر واجلنرال دوماس وكتاابت املؤرخ الفرنس املعروف قزال .Gsell
أما أصحاب النظرية الثانية واليت تعرف حاليا رواجا كبريا فريون أن احلصان الرببري حصان أصيل يف الشمال
اإلفريقي وأن أصوله تعود للخيول الربية الناجية من العصر اجلليدي ،وابلتايل فهو من أقدم السالالت يف العامل اليت
مت استئناسها منذ آالف السنني من طرف إنسان مشال إفريقيا.
وجتد هذه النظرية دعما يف االكتشافات األثرية احلديثة خاصة يف ميدان علم آاثر العصر احلجري القدمي بني
سنيت 1987م و 2000م ،واليت تشري إىل وجود آاثر هلذا احلصان حيث مت العثور على بقااي عظمية ألحصنة
تعود ألكثر من  40ألف سنة بضواحي اجلزائر العاصمة وأخرى يف تيارت تعود لـ  10آالف سنة ويف عدة مناطق
أخرى ،وعرف ابسم "ايكيس أجلرييكيس"  Equus algericus 15ابإلضافة إىل حتاليل احلمض النووي اليت رجحت أن
يكون احلصان الرببري ساللة مستقلة خاصة مبنطقة مشال إفريقيا.

14 - Eugène Daumas, Les chevaux du Sahara: Augmentée de nombreux Documents par l'Emir Abd-el-Kader,
2ème Ed., Schiller aîné, 1853, p. 212.
15 - Aumassip G., Kadri A., "Propos sur le cheval de la steppe algérienne", Hommage à Henri Lhote,
Ithyphalliques, Traditions orales, Monuments lithiques et Art rupestre au Sahara, Cahiers de l’AARS, 2002, p. 29.
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يضاف إىل ذلك النقوش احلجرية واللقى األثرية اليت عثر عليها يف العديد من األماكن يف دول املغرب العريب
من ليبيا شرقا إىل املغرب غراب وخاصة يف منطقة طاسيلي انجر واجللفة ،تعود ل  20ألف سنة واليت تظهر استئناس
حصان يشبه يف خصائصه املورفولوجية احلصان الرببري املعروف لنا اليوم ،كما أظهرت أنه كان يتم استخدامه للصيد
واحلرب.16
اتريخ احلصان الرببري
لو تتبعنا ما كتب عن احلصان الرببري لوجدان النزر اليسري نظرا لشح املصادر التارخيية اليت تتحدث عنه.
تعد النصوص الرومانية أقدم السجالت التارخيية املكتوبة اليت حتدثت عن احلصان الرببري ابعتباره احلصان الذي
تربيه شعوب مشال إفريقيا (الرببر) وتستخدمه يف السلم واحلرب ،وهو ما جعله جنم احلروب البونيقية بني النوميديني
والرومان ،بفضل سرعته وانقياده وسهولة التحكم به ،وهو ما جعل الرومان يستخدمونه يف جيوشهم خلوض احلروب
وعلى رأسها حرب الغال يف فرنسا.
وبفضل التجارة انتشر احلصان الرببري يف مناطق البحر األبيض املتوسط ،وخاصة يف إيطاليا وفرنسا.
وعندما فتح املسلمون مشال إفريقيا مل تتمكن خيوهلم الصحراوية من التأقلم جيدا مع تضاريس املنطقة الصعبة
وأراضيها احلجرية فقاموا إبدماج األحصنة الرببرية يف جيوشهم ومحلوها معهم إىل أوراب غرب األندلس ،حيث انتشرت يف
الكثري من الدول األوربية ،ومت استخدامها يف اإلسطبالت امللكية كفحول لتطوير وحتسني السالالت احمللية ،وحظيت
إبعجاب كبري لقوهتا وصالبتها وحتملها وسهولة تدريبها وقيادهتا.
ومن بني السالالت اليت مت حتسينها ابستخدام احلصان الرببري نذكر احلصان اإلسباين ،واحلصان اللوزيطاين
وحصان "انفاران"  NAVARINوحصان الكريو األرجنتيين وحصان املوستانغ .MUSTANG17

16 - Idem, p. 31.
17 - Idem. p. 31.
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ويف سنة  1788قام الفرنسي القارنيار  LAGARNIEREبوضع نظام حتيدي لسالالت اخليول ،وأشار إىل
احلصان الرببري منوها خبصائصه ومميزاته ،واعتربه من أفضل الفحول لتطوير السالالت يف االسطبالت األوربية.18
وبعد االحتالل جلزائر ،قام اجليش الفرنسي بتكوين كتائب خاصة من األهايل وهي كتائب " الصباحيية"
 SPAHISوهي كتائب مشكلة من السكان احملليني ميتطون خيوال بربرية ،وهبذا أصبح احلصان الرببري جزءا من اجليش
الفرنسي ،ومت انشاء مستودعات خاصة لتطويره سنة  ،1844وال حظ القائمون عليها أن اخليول الرببرية متتلك
خصائصا مورفولوجية مميزة ميكن االعتماد عليها يف حتديد الساللة واختيار أفضل األحصنة لضمها للجيش.
ويف سنة  1855قام اجليش الفرنسي إبنشاء "املؤسسات اخليلية"  ENTREPRISES HIPPIQUESوعهد
إليها مبهمة توفري أفضل اخليول وأجودها للجيش الفرنسي وجتميع أفضل الفحول ودراستها واستيالد خيول جديدة
حتمل أفضل خصائص آابئها.19

اخلصائص املورفولوجية للحصان الرببري
كان البد من انتظار أواخر القرن التاسع عشر ليتم التوصل إىل أن هناك ساللة خيلية مستقلة ميثلها احلصان
الرببري وذلك اعتمادا على اخلصائص املورفولوجية ،إال أن حتديد تلك اخلصائص بدقة وبطريقة يتفق عليها اجلميع مل
تكن ممكنة إىل غاية  1987حني أتسست ابجلزائر املنظمة العاملية للحصان الرببري ORGANISATION
 MONDIALE DU CHEVAL BARBEمبشاركة أكثر من  80شخصية من املتخصصني واملهتمني واملتحمسني
للحصان الرببري من  10دول هي  :اجلزائر ،تونس ،املغرب ،فرنسا ،بلجيكا ،إسبانيا ،الربتغال ،أملانيا ،سويسرا

18 . Idem. p. 32.

19 - Denis bogros, Op. cit. p. 98.
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واللوكسمبورغ ،وكان اهلدف الرئيسي للمنظمة هو االهتمام ابحلصان الرببري ومحايته وترقيته ،واعتماد إطار موحد
للعمل من أجل حتقيق هذا اهلدف.20
وأهم شيء قامت به املنظمة هو حتديد النموذج النظري  STANDARD THEORIQUEملواصفات احلصان
الرببري ،وهذا النموذج يتضمن جمموعة من اخلصائص املورفولوجية اليت يعتمد عليها لتحديد إن كان احلصان بربراي
أوال ،وميكن إجيازها يف النقاط التالية:21
الطول :من  140سم إىل  150سم
الوزن :من  400كلغ إىل  550كلغ
الرأس :طويل نسبيا وضخم
الرقبة :متوسطة الطول
األذانن :صغرياتن منفرجتان
األعني :كبرية ومدورة
الظهر :قصري ومقعر
الذيل :منخفض حنو األرض

 - 20موقع املنظمة العاملية للحصان الرببري ،عىل الرابط ] ،[http://www.abcb.beمت الاطالع عليه بتارخي  11ماي .2015
21 - Guedaoura S. Et autres, "Evaluation morphologique de chevaux de race barbe et dérivés en Algérie", Ann.
Méd. Vét., 2011, 155, pp. 14-22.
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أنواع احلصان الرببري:
ينتشر احلصان الرببري يف مجيع مناطق مشال إفريقيا بتضاريسها املتنوعة ومناخاهتا املتعددة ،انطالقا من املناطق
الساحلية يف الشمال مرورا ابملناطق اجلبلية يف الداخل مث اهلضاب العليا وصوال إىل الصحراء جنواب ،وهذا االختالف
الكبري أثر يف مظهر وسلوك احلصان الرببري ،وأدى إىل تكيفه حسب التضاريس واملناخ ،وهو ما جيعلنا منيز ثالثة أنواع
حسب موطنها.
 -1بربري السهول الساحلية :وينتشر يف املنطقة الساحلية اليت تتميز بسهوهلا اخلصبة ومناخها
املتوسطي املعتدل ووفرة الغذاء ،وهذا احلصان يتميز حبجمه الكبري وارتفاعه وحسن مظهره وقوة عضالته.
 -2بربري اجلبال :وينتشر يف املناطق اجلبلية صعبة التضاريس وابردة املناخ ويتميز حبجمه املتوسط وقدرته
على الثبات وشجاعته االستثنائية.
 -3بربري اهلضاب العليا والصحراء :ينتشر يف منطقة اهلضاب العليا والصحراء ،ويتميز بصغر حجمه
وبساطته وحتمله للعطش وسرعته الكبرية.
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-3احلصان العريب-الرببري

صورة رقم  : 05حصان عريب بربري

دخل احلصان العريب إىل املغرب العريب يف القرن الثامن امليالدي مع دخول اإلسالم وجميء العرب ،وحدثت
عمليات هتجني على نطاق واسع بني جياد عربية وبربرية ،كانت نتيجتها احلصان العريب-الرببري الذي حيمل رشاقة
احلصان العريب األصيل مع صالبة احلصان الرببري وقوته ،وتنتشر هذه الساللة يف مشال إفريقيا وشبه اجلزيرة اإليبريية
وفرنسا  ،وتتميز ابهلدوء واحليوبة يف الوقت نفسه ،لذا مت استخدامها خاصة يف اجليوش ،لسهولة التحكم فيها
وتوجيهها ،وتعرف هذه الساللة حاليا هيمنة مقارنة ابحلصان الرببري لدى مريب اخليول يف اجلزائر.
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الركن الثالث :بندقية البارود

صورة رقم  : 06إطالق البارود
البارود من العناصر اليت ال غىن عنها يف الفانطازاي لدرجة أنه يطلق على الفانطازاي "لعب البارود" ،من ابب
تسمية الكل ابجلزء ،ودون ابرود تفقد الفانطازاي نكهتها فتصبح بال لون وال رائحة وال طعم ،فالبارود يضيف
للفانطازاي عناصر مرئية تتمثل يف الدخان املمزوج ابلغبار املتصاعد من البنادق وعناصر صوتية ممثلة يف دوي الطلقات
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املختلط بصيحات املتفرجني وعناصر مشية متمثلة رائحة البارود الالذعة املختلطة برائحة اخليول وهذه العناصر جمتمعة
تعطي للبارود مكانة مركزية يف احلصول على النشوة واملتعة يف الفانطازاي.
يقول ابن احلشاء" :الربود؛ أصله ما يكتحل به لتربيد العني ،مث قيل لكل ما يكتحل به برود"

22

.

أشارت بعض املعاجم إىل أن كلمة "ابرود" من أصل سرايين ،ففي املعجم الفارسي "برهان قاطع" حملمد حسني بن
خلف التربيزي املنجز يف عام [1651م] ورد أن كلمة ابرود يف اللغة السراينية تطلق على "الشورة" ،وهي الكلمة
الفارسية لنرتات البواتس.23
إن كلمة "ابرود"  -سواء أكانت سراينية أم عربية  -تعود إىل أصل واحد من" بـََرَد" ،وقد أعطى الباحث
"دي غوجيه"  Degoejeحتليالً معقوالً ألصل كلمة" ابرود" ،وأن أصلها "برود" ،والربود  -كما ورد يف معاجم
األدوية والطب العاملية  -هو دواء للعني.
وتذكر املصادر اإلسبانية والعربية يف األندلس أن عرب األندلس واملغرب عرفوا البارود واستعملوا املدافع يف
احلرب منذ أواخر القرن السابع للهجرة .ومبرور الزمن صارت كلمة ابرود تعين البارود نفسه أو كحل البارود وصار
ملح البارود هو االسم الذي يطلق على ملح الصخر ،ومن البارود اشتقت كلمة البارودة اليت تعين البندقية.
والبارود الذي يستخدم يف الفانطازاي هو البارود األسود الدخاين ومسي هذا النوع من البارود أسود للونه الذي
يغلب عليه لون فحم اخلشب ،ومسي دخانيا ألن الغازات املنطلقة عند احرتاقه ممزوجة بدخان أسود يتألف من املواد
الصلبة الناجتة من بقااي االحرتاق.

 - 22ابن احلشاء ،مفيد العلوم ومبيد اهلموم ،املطبعة الاقتصادية ،الرابط ،املغرب1941 ،م ،ص.18
 - 23محمد حسني بن خلف التربيزي ،حتقيق محمد معني ،برهان قاطع ،طهران ،1951 ،لكمة :شورة ،ص.1308
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يتألف البارود األسود من خليط جيد املزج من نرتات البواتسيوم أو الصوديوم وفحم اخلشب والكربيت بنسب
خت تلف حبسب الغاية املستخدم هلا ،ويستعمل يف صنع احلشوات الدافعة واحلشوات املتفجرة ملقذوفات األسلحة
النارية واملقذوفات الصاروخية ويف األلعاب النارية ويف املقالع ويف صنع الفتيل املشعل.
املكحلة والط ْج
وبية
أما السالح املستخدم إلطالق البارود فهو البنادق املعروفة حمليا بعدة أمساء منها" :الـم ْك ْحلة" و"الـم ْقرون"
و"الف ج
وشي" و"الط ْج
وبية" و"الب ْشطولة" من األمازيغية هاب ْشطولث وهي يف األصل بنادق صيد يتم استخدامها مع
خراطيش خالية من الذخرية احلية ومعبأة بنوع خاص من البارود يطلق عليه اسم "ابرود عراسي" يتميز إبحداث
طلقات صوتية قوية مصحوبة بدخان كثيف.
وقد ارتبطت البندقية منذ األزل بعادات أجدادان اليت كانت تقدس الشجاعة والشرف والبطولة ،حيث
كانت هذه الصفات متنح لكل من كان حيمل هذا السالح ،وهو األمر الذي جعل الناس يصرون على امتالكه
بغض النظر عن امكانياهتم املادية ،فالبندقية كانت من الضرورات اليت ال غىن عنها وال خيلو منها بيت ،هبدف
احلفاظ على العرض والشرف وكذلك للصيد والدفاع عن النفس ،وإلحياء احلفالت واألعراس.
وهنا نشري إىل أن أنه يتم استخدام نوعني من البنادق يف الفانطازاي ،بنادق صيد مستوردة يشار إليها يف
الغالب ابسم "املْكاح ْل" مجع "مكحلة" ،وبنادق حملية الصنع يشار إليها ابسم "الطْواب ْج" مجع "طوبية" ،وعليه
سنحاول التعريف هبذين النوعني مع الرتكيز على "الطوجبية" حملية الصنع ألهنا جزء أصيل من تراثنا املادي الوطين
الذي جيب أن حنيطه ابلرعاية والعناية حىت ال يندثر وخيتفي.
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أوال :بندقية الصيد

صورة رقم  : 07بندقية صيد
بندقية البارود هي نوع من البنادق يتميز مباسورة طويلة وسرير خشيب يوضع على الكتف وتستخدم البارود
كمفجر يقوم بدفع الطلقات كي تتمكن من إصابة أهدافها.
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اخرتعت البندقية ذات املاسورة يف أورواب يف بداية القرن اخلامس عشر  ،وكانت بندقية القناص اليت صنعت
ومشايل أورواب أول بندقية صيد حقيقية وانتشرت يف أوراب يف أوائل القرن الثامن عشر امليالدي
سنة  1665يف وسط
ّ
ومت إدخال حتسينات كثرية عليها حىت أصبحت تشبه بندقية الصيد اليوم.
ش" حتتوي على شحنة ابرود ،وجمموعة من الرصاصات
تستخدم مع بنادق الصيد خراطيش تسمى حمليا "ك ْرتو ْ
سمى طلقات ،ويتم تذخريها بثالثة أنواع من الذخرية وهي:
النحاسية تُ َّ
اص :رصاصة واحدة كبرية تستخدم لصيد الطرائد الكبرية مثل اخلنازير
الرص ْ
ْ
الرب جعي :وهي رصاصات متوسطة احلجم قطرها حواي 3مم وتستخدم لصيد الطرائد املتوسطة
ْ
مثل الثعالب والذائب.
الصاشم :وهو رصاصات صغرية جدا ال يتجاوز قطرها  1مم ،ويستخدمها الصيادون إلصابة
الطرائد الطائرة كاحلمام واحلجل أو الطرائد الصغرية املتحركة مثل األرانب.
وبنادق الصيد احلديثة تتكون من مواسري منفردة ،ومزدوجة أو مواسري منفردة ذات خمزن للذخرية تعمل آليًا
وحتتوي على طلقات متعددة.
وتقسم هذه البنادق حسب عدد الطلقات إىل:
 -1الف ْر ْد :وهي بندقية صيد هبا ماسورة واحدة تطلق طلقة واحدة.
الز ْاوجز ْي :مبعىن الزوجي وهي بندقية صيد هبا ماسوراتن وتطلق طلقتان.
ْ -2
 -3اخلْم ج
اسي :وهي بندقية نصف أتوماتيكية هبا ماسورة واحدة وخمزن للذخرية ميكنه إطالق مخس طلقات.
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تستخدم هذه البنادق خراطيش خاصة هبا يقاس عيار خراطيش بنادق الصيد بقياس قطر املاسورة الداخلي
والعيارات املستخدمة عند الصيادين هي من عيار.16 ،12 ،10 :

صورة رقم  : 08اخلرطوشة ومكوانهتا
تتكون اخلرطوشة من:
قاعدة معدنية من النحاس يف األغلب تسمى الظرف تعطي اخلرطوشة إسنادا قواي ومتانة وصالبة أثناء
عملية إطالق النار.
كبسولة القدح وهي اليت تقدح انر من أجل بدء عملية انفجار البارود ويتم حشوها مبادة كيميائية حساسة
جدا للطرق مثل أكسيد الرصاص ونرتات الباريوم ،ويتم تثبيت الكبسولة يف منتصف القاعدة املعدنية )الظرف(.
غالف من الورق املقوى أو من البالستيك يلتحم ابلقاعدة املعدنية ،ويستخدم كوعاء جامع ملكوانت
الشحنة اليت سريد ذكرها.
شحنة من مسحوق البارود ذات معيار حمدد.
حشو من الفلني أو اللباد أو ورق اجلرائد يقوم بضغط الغاز الناتج عن انفجار البارود
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الذخرية وقد تكون رصاصة كبرية واحدة أو عدة رصاصات صغرية ويف احتفاالت الفانطازاي يتم االستغناء
عن الذخرية وتستبدل حبشو إضايف عبارة عن ورق جرائد.
يقوم الفرسان بتجميع اخلراطيش الفارغة وشرائها من عند الصيادين ليقوموا إبعادة أتهيلها إلنتاج خراطيش
خاصة للفانطازاي ابستخدام آلة خاصة من املعدن الصلب تتشكل من قاعدة مسطحة خيرج منها ثالثة قضبان
معدنية األول رقيق ينتهي بنهاية مدببة مثل املسمار والثاين قضيب معدين أسطواين يساوي قطره قطر اخلرطوشة وبني
القضيبني قضيب اثلث بنفس االرتفاع ويف أعاله يتمفصل مع ذراع متحركة يف االجتاهني ،وعلى مسافة عينة يف هذه
الذراع يتشكل كرة معدنية إحدى جهتيها مسطحة واألخرى مقعرة .ويتم حتضري خرطوشة الفانطازاي ابتباع اخلطوات
التالية:

صورة رقم  : 09أدوات إعادة أتهيل اخلراطيش
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 .1يتم نزع الكبسولة احملرتقة من الظرف حيث يتم وضع اخلرطوشة مقلوبة حنو األسفل على القضيب
املعدين احلاد والذي يشبه املسمار ويتم إدخاله يف فم الكبسولة بعدها يتم وضع الذراع متحرك فوق حواف
الظرف والضغط بقوة حىت يتم فك الكبسولة من الظرف.
 .2يتم تركيب كبسولة جديدة مكان القدمية ابستخدام نفس اآللة حيث يتم وضع اخلرطوشة مقلوبة
على القضيب املعدين األسطواين مث يتم وضع الكبسولة اجلديدة يف الثقب املوجود يف وسط الظرف مث يتم
الضغط عليها بواسطة اجلهة املسطحة من الذراع املتحركة حىت تدخل الكبسولة يف الظرف.
 .3يتم وضع مقدار من البارود بواسطة مكيال خاص.
 .4يتم وضع الفلني إن توفر أو ورق اجلرائد كحشو.
 .5يتم ضغط حمتوى اخلرطوشة جيدا ابستخدام قضيب معدين أو خشيب بنفس قطر اخلرطوشة.
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اثنيا :الطوبية

صورة رقم  : 10طوجبية
ط ْج
وبية  :الطوب لفظ تركي أصله توب ،معناه مدفع ،والطوجبية هم رماة املدفعية.24
وقد أطلقت التسمية فيما بعد على البندقية التقليدية اليت يتم صناعتها حمليا ،واليت تتميز بعدم استخدام
اخلراطيش بل يتم حشوها ابلبارود مباشرة عرب املاسورة ،كما تتميز هذه البنادق ابلنقوش اجلميلة والزخرفة البديعة اليت
جتعل منها قطعا فنية ال تقدر بثمن.
وحبسب صناع هذا النوع من البنادق فإن طريقة صنعها تعود لعهد لألمري عبد القادر الذي عرف عنه
اهتمامه ابلصناعات احلربية ملواجهة االستعمار الفرنسي وقيامه بتأسيس جمموعة من الورشات املخصصة هلذا الغرض

 - 24مصطفى عبد الكرمي اخلطيب ،معجم املصطلحات والالقاب التارخيية ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع ،1996 ،ص .309
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أمهها مصنعي مليانة بوالية عني الدفلى واتقدمت بوالية تيارت ومراكز التخزين يف بوغار بوالية املدية وثنية احلد
بوالية تيسمسيلت ،وذلك لصناعة البارود والسالح اعتمادا على مواد أولية من احلديد والنحاس من جبال زكار
والونشريس.
تتميز صناعة الطوجبية ابلبساطة إذ تتكون من ثالثة أجزاء :جزء خشيب وهو السرير ،وجزء معدين وهو املاسورة
وجزء ميكانيكي وهو جهاز اإلطالق.
أوال :اجلزء اخلشيب

صورة رقم  : 11اجلزء اخلشيب للطوجبية
وهو كعب البندقية ويعترب مبثابة مقبض للسالح الناري ،يطلق عليه حمليا اسم "السرير" ألن املاسورة تتكئ
عليه وتلتحم به ،وجهاز اإلطالق يثبت بداخله فهو مبثابة السرير احلاوي لبقية العناصر.
الس جر ْير" من خشب شجرة الزان األوريب الذي يتم استرياده من اخلارج ويكلف املرت الواحد منه
تتم صناعة " ْ
الضروري لصناعة سرير واحد مبلغ 2000دج.
يتم رسم شكل "السرير" ابستخدام سرير قدمي على لوحة خشبية طوهلا 1م وعرضها  20سم.
بعدها يستخدم احلريف آالت النجارة من أجل حنت القطعة اخلشبية للحصول على سرير جديد متقن الصنع.
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تتم محاية قاعدة "السرير " وهي هنايته اخللفية ابستخدام قطعة من مادة البالستيك من أانبيب الصرف
الصحي اليت تتميز ابملتانة والصالبة حيث يتم تثبيتها بواسطة برغيني وذلك حلماية السرير من التآكل أو االنكسار.
يبلغ طول السرير  95سم وعرضه عند القاعدة  12سم.
اثنيا :اجلزء املعدين

صورة رقم  : 12اجلزء املعدين للطوجبية
وهو املاسورة وهي عبارة عن أبوب معدين أسطواين الشكل مير عربه البارود املتفجر ويتم صنعها من الصلب
الثقيل عيار  21X15طوهلا  70سم يتم دعمها من جهتها اخللفية أببنوب أكرب من عيار  27X20على مسافة
 17سم ملنح املتانة املطلوبة لتحمل انفجار البارود ومنع تشققه أو انفجاره ،مث بلحم به قطعة معدنية مسطحة من
عيار  12مم تستخدم لتثبيت املاسورة يف السرير اخلشيب من خالل ثقبني مير عربمها الرباغي املثبتة.
وللماسورة فتحتان ،فتحة أمامية تسمى "فوهة املاسورة" ومنها خيرج البارود املتفجر ،وفتحة خلفية تسمى
"قاعدة املاسورة" ،تستقبل البارود واحلشو املعد لإلطالق.
ويلحم يف هناية املاسورة على جانبها األمين غرفة اإلطالق ويطلق عليها حمليا اسم " ج
الشينجي ْلية" وهي عبارة عن
حجرة معدنية صغرية تستقبل الكبسولة وتتصل مع املاسورة عرب ثقب صغري ،وبعد تركيب الكبسولة يف " ج
الشينجي ْلية"

107

يتم إغالقها بواسطة برغي خاص حيمل "إبرة اإلطالق" وذلك حىت ال يتطاير البارود على الفارس فيحرقه يف يديه
أو أقله يوسخه ابلبارود.
اجلزء الثالث :جهاز اإلطالق

صورة رقم  : 13جهاز اإلطالق
هو قلب السالح الناري ويشتمل على األجزاء اليت تزود حجرة اإلطالق ابلطلقة الضرورية لبدء انفجار
البارود ،وتتكون من:
ص" وهو اجلزء الذي يضغط عليه عند إطالق البارود وله حامي خاص
أ-الزاند :ويسمى كذلك "ال ْقر ْ
لتجنب الضغط على الزاند بطريق اخلطأ.
ب-املطرقة :وهي قطعة معدنية ترتطم ابإلبرة وتقوم بدفعها للداخل لرتتطم ابلكبسولة
ج-االبرة  :وهي قطعة معدنية دقيقة على شكل مسمار صغري عند الضغط على الزاند فان املطرقة سوف
تدفع اإلبرة وهذه بدورها تضرب الكبسولة فتنفجر مسببة انفجار البارود
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كيف تعمل الطوبية
يتم إفراغ حمتوى خرطوشتني من عيار  12يف ماسورة الطوجبية بعدها يضاف فوقها قطع ورق اجلرائد املمزقة
ويتم ضغط الشحنة بواسطة عدة ضرابت ابستخدام عصا معدنية بطول املاسورة تسمى "املدك" وهي كلمة مشتقة
من "دك الشيء" أي ضربه حىت ينضغط ،وهكذا تصبح الطلقة جاهزة لإلطالق ،وحني يريد الفارس إطالق البارود
فإنه يقوم ابلضغط على الزاند.
عند الضغط على الزاند فان املطرقة سوف تتحرر وترتطم بقوة على اإلبرة اليت تقوم بضرب الكبسولة املثبتة
يف جانب املاسورة وهذا ما يؤدي إىل توليد شرارة انرية وحرارة عالية تنتقل عرب ثقب صغري إىل قاعدة املاسورة
وتتسبب يف اشتعال البارود واحرتاقه ،وهذا يؤدي إىل توليد كمية عالية من الغازات اليت تؤدي بدورها إىل انطالق
احلشو من فوهة املاسورة مسببا انفجارا قواي مصحواب بصوت رعدي ودخان كثيف.
تتطلب صناعة طوجبية واحدة يومني عمل ومواد خام حبوايل  10000ألف دينار ( 1مليون سنتيم) وتباع
بسعر  40000دج (أي  4مليون سنتيم) ،وكما نرى فهي حرفة مرحبة ال تتطلب استثمارات كبرية ألن جل ما
حيتاجه احلريف هي آلة جنارة خشبية وآلة حدادة وبعض امللحقات وميكن تنظيم هذه احلرفة وتطويرها خاصة وأهنا
تشارف على االنقراض ففي كامل الغرب اجلزائري ال يوجد سوى ثالثة حرفيني ال يزالون يزاولون هذه احلرفة أحدهم
يف تلمسان والثاين يف معسكر والثالث يف غليزان.
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الركن الرابع :امليدان

صورة رقم  : 14ميدان فانطازاي
"طرح ابخليل" أي جرى به
يطلق عليه مسميات عديدة منها و"امليدان" أي مكان اللعب و"الط ْرحة" فيقال ّ
فوق أرض منبسطة ال نتوء فيها و"البطْحة" أي األرض املستوية.
ع" يف الشرق.
بينما تسمى عملية قطع امليدان من طرفه إىل طرفه "امل ْشوار" يف الغرب و "الس ْر ْ
يشكل امليدان الفضاء املكاين املخصص الحتضان فعاليات لعب الفانطازاي جبميع مكوانهتا ،فهو مبثابة خشبة
املسرح اليت يصعد هلا املمثلون لتأدية أدوارهم املسرحية ،وابلتايل فهو ميثل البؤرة اليت يركز عليها اجلميع لالستمتاع مبا
يتم ممارسته من استعراضات مجيلة.
ونظرا خلصوصية الفانطازاي وخطورة مناوراهتا وعدم وجود حدود واضحة بني اجلمهور املشاهد والفرسان
املشاركني ،وما قد يسببه ذلك من حوادث وإصاابت خاصة يف الفانطازاي اجلماعية فالبد من توفر بعض املواصفات
اليت جتعل من امليدان مساحة آمنة ومناسبة للفرسان واخليول وللجمهور على حد سواء.
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يتم اختيار مكان امليدان يف اهلواء الطلق يف منطقة ريفية أو على أطراف املدن شرط أن يكون بعيدا عن
الطرق السريعة مبسافة ال تقل عن 1000م ،وقد يتم اختيار امليدان أثناء املهرجاانت يف ساحة كبرية وسط املدينة
لتسهيل وصول املتفرجني ،أما يف الوعدات واملواسم فتقام يف مكان الوعدة نفسها.
تنصح القوانني اليت وضعتها الفدرالية اجلزائرية للفروسية أن يكون امليدان على شكل مستطيل ،وأن يكون
طوله  210مرتا وعرضه 75م يف الفانطازاي اجلماعية ،وأن يكون له حزام عرضه 17م خمصص للمتفرجني ،إال أنه
والعتبارات كثرية اندرا ما يكون امليدان هبذه األبعاد ،وحسب ما الحظناه كانت أبعاد امليادين اليت شاهدانها ما
بني 100م و150م.
أما يف الفانطازاي الفردية فينخفض العرض إىل 50م بينما يزداد الطول إىل 600م ،وذلك الختالف التقنيات
والسرعات واحلركات بني الطريقتني ،وألن الفانطازاي الفردية تتضمن الركض بسرعات أكثر وملسافات أطول من أجل
اللعب ابلسيف ،كما أن عملية التوقف تتطلب مسافة أكرب.
ال بد أن تكون أرضية امليدان مسطحة ومستوية ،خالية من الشوائب واملعوقات الطبيعية مثل األشجار
والنبااتت الكبرية واحلجارة واحلفر والتعرجات واالعوجاج ،وكل ما من شأنه أن يتسبب يف احنراف احلصان عن مساره
أثناء الركض أو تعثره أو سقوطه وذلك حفاظا على سالمة احلصان والفارس.
ومن األفضل أن يكون امليدان منحدرا قليال ،ويكون الركض فيه من األسفل حنو األعلى مما يسهل التحكم
يف األحصنة وسرعة إيقافها ،وجتنب الكثري من احلوادث.
يفضل أن يكون امليدان حمددا خبطوط واضحة إلجبار اجلمهور ابلوقوف عليها وعدم ختطيها والدخول إىل
امليدان ،ويسمح للجميع مبشاهدة ممتعة ومسلية.
ومن األمور املهمة اليت جيب التكفل هبا مشكلة الغبار ،خاصة يف األرضيات اجلرداء القاحلة ،ويف املناخات
احلارة واجلافة ،إذ تتسبب حوافر اخليل يف تفتيت الرتبة إىل ذرات متناهية الصغر تقوم الريح برفعها يف اهلواء مما
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يتسبب يف ظهور غيمات من الغبار ،تتسبب يف انعدام الرؤية ومضايقة املتفرجني ،لذا جيب القيام برش هذه األرضية
مرارا وتكرارا ابملاء للتصدي هلذه املشكلة.
يعترب املكان هو نقطة اللقاء لكل الفرسان املشاركني ،وما إن يصل أحدهم حىت تلتف به اجلماهري حميية
ومعجبة وهو خيتال بفرسه كأنه أمري ،بعدها يرتجل ويقوم بـ "التسليم" على بقية الفرسان أي مصافحتهم وتبادل
احلديث معهم.
اجلمهور يشكل ما يطلق عليه سابقا اسم "الـم ْحفل" ويتكون من النساء والرجال على حد سواء ،حيث
يصطف الرجال يف جهة والنساء يف جهة ،لكن يعني شيخ يقوم حبراسة النساء من املتحرشني والدخالء يسمى
ش احملفل " ،إال أننا الحظنا انه يف مهرجاانت الفانطازاي اليت تقام بعاصمة الوالية ال يوجد هناك فصل فعلي
"ش ْاو ْ
بني النساء والرجال.
وروى لنا املخربون أنه يف املاضي كان يتم ختصيص فضاء مكاين كبري نوعا ما يقسم إىل قسمني ،يف القسم
األول تقف النساء لكنهن تقمن إبخفاء وجوههن بقلب جزء من امللحفة على الرأس فيختفي الوجه متاما ،مث يقف
الفرسان يف هناية القسم األخر حاملني البنادق ،وتبدأ النساء ابلغناء مث أييت دور الرجال حيث يقومون ابلرد على
أغاين النساء بغناء آخر وبعد االنتهاء تبدأ النساء ابلزغاريد واألهازيج ويطلق الرجال البارود ،وبعد انتهاء هذا الغناء
تبدأ أحلان القصبة والبندير اليت تصاحبها أغاين خاصة ابلرجال فقط وتتعاىل طلقات البارود دون انقطاع ،يف الوقت
الذي يقوم فيه بعض الفرسان برتقيص أحصنتهم ابلقيام ببعض احلركات ،حيث تقوم األحصنة هبز رأسها وإنزاله
وحترك قوائمها األمامية اترة واخللفية اترة أخرى على أنغام املوسيقى وسط صياح اجلمهور وتصفيقه واستحسانه ،ومما
الش ك فيه أن هلذه الرقصات فائدة يف عملية تسخني العضالت وهتيئة نفسية لألحصنة للقيام ابلفانطازاي من خالل
بناء ألفة مع املكان واجلمهور وطلقات البارود وصياح املتفرجني.
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العناصر االختيارية يف الفانطازاي
 -1السيف

صورة رقم  : 15سيف
يستخدم فرسان الشرق يف الفانطازاي الفردية إىل جانب البندقية سالح "السيف" ويطلق عليه حمليا اسم
"السكني" ومجعها "سكاكني" ،ويقتصر استخدام السيف على الفانطازاي الفردية اليت ميارسها سكان الشرق اجلزائري.
أساسا من
وا َّ
لسْيــف سالح معدين حاد يُستخدم يف القتال ابأليدي إلحداث اجلروح أو للقتل ،ويتكون ً
النصل وهو اجلزء القاطع ويد تسمى املقبض.
السيف من أقدم األسلحة املعدنية اليت اعتمد عليها اإلنسان يف حروبه وقتاله منذ العصر احلجري احلديث،
وقد اختذ أشكاالً متعددة وعشوائية حىت العصر الربونزي (حوايل 7000 - 1000ق.م) حني استخدم اآلشوريون
يف بالد ما بني النهرين الربونز يف صناعته ،وكذلك استخدمه اإلغريق يف العصر اهليلينسيت .مث اكتُشف احلديد ففضله
معدان لينًا ،وبقي استخدام السيف إىل بداية العصر
اآلشوريون واليوانن ومن بعدهم الرومان على الربونز الذي كان ً
احلديث.
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ومع ظهور األسلحة النارية قل االعتماد على السيف لكن كان يستخدمه الفرسان مع البندقية عند االشتباك
املباشر مع العدو للفتك ابملشاة وتقطيعهم إراب ،مث تالشت أمهيته شيئا فشيئا مع تطور سالح البندقية ليتحول إىل
جمرد ديكور للزينة.
وقد ارتبط السيف بتاريخ العرب منذ القدم ،وكان ميثل لديهم الشجاعة والقوة والكرامة فمدحوه يف أشعارهم
وتفاخروا به ،ألنه كان السالح الذي حيفظ أمنهم ويذود عن شرفهم ويدافع عن قبيلتهم يف ظل عمليات الكر والفر
اليت ال تكاد تنتهي واملعارك والغارات اليت ال تكاد تتوقف ،ومن هنا فقد كان السيف ابلنسبة للعريب مبثابة الرفيق
الذي ال يفارقه ليال وال هنارا ،يسافر معه ويالزمه بل يبيت معه يف فراشه ،وتراه يهتم به أشد االهتمام وحيرص على
تنظيف مقبضه وصقله وشحذ نصله وتسنينه ،مستعدا بذلك للدخول يف النزال يف أي وقت وجاهزا خلوض املعارك
يف أي مكان.
وقيل أن السيف أشرف األسلحة عند العرب ألهنا كانت تطعن به كالرمح وتضرب به كالعود وتقطع به
كالسكني وتتخذه سراجاً يف الظلمة وأنساً يف الوحدة وجليساً يف اخلالء ورفيقاً للسائر ،وهو قاضي القتال وفيصل
احلكم بني الرجال.25
ومع ظهور اإلسالم أصبح السيف رمزا للجهاد ،اذ استخدمه املسلمون للدفاع عن دينهم وملقارعة الكفار
ودحر الظاملني واعتنوا به أشد االعتناء على أساس أنه جزء من القوة اليت أمر هللا املسلمني إبعدادها للجهاد يف قوله
ِ ِ
تعايلِ :
اّللِ َو َع ُد َّوُك ْم﴾
استَطَ ْعتُم ِّمن قُـ َّوٍة َوِمن ِّرَاب ِط ْ
اخلَْي ِل تـُ ْرهبُو َن بِه َع ْد َّو ّ
﴿وأَع ُّدواْ َهلُم َّما ْ
َ
واشتهرت يف اترخينا اإلسالمي سيوف عديدة أبرزها سيف اإلمام علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،وكان
امسه ذو الفقار ،أعطاه الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وقد رويت حوله أحاديث كثرية خاصة من طرف الشيعة يغلب
عليها طابع الضعف الشديد والوضع ،ونسجت حوله أساطري كثرية يف الرتاث نورد بعضا منها:
 - 25خادل بن عبد العزيز الفيصل ،الس يوف وادلروع ،مركز املكل فيصل للبحوث وادلراسات السالمية ،الرايض ،2002 ،ص .31
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واختلفت اآلاثر املروية يف مصدره وأسباب نزوله من السماء واتريخ نزوله ففي بعض الرواايت أن جربيل أنزله
يوم معركة بدر أو معركة أحد ،ويف بعضها اآلخر أن هللا أنزله مع أبينا آدم (عليه السالم) من اجلنة وكان آدم حيارب
أعداءه من اجلن والشياطني ،وكان مكتوابً عليه (ال يزال أنبيائي حياربون به نيب بعد نيب وصديق بعد صديق حىت
يرثه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (عليه السالم) فيحارب به عن النيب األمي).فقد ورد يف تفسري السدي عن ابن
عباس يف قوله تعاىل [ :وأنزلنا احلديد ] قال (:أنزل هللا آدم من اجلنة ومعه سيف ذي الفقار ) .وقيل :غنمه أمري
املؤمنني (عليه السالم) بعد قتل العاص بن منبه السهمي وأخذه منه ،وقيل :غنمه من منبه بن احلجاج السهمي يف
غزوة بين املصطلق بعد أن قتله ،وقيل :كان من هدااي بلقيس ملكة سبأ إىل نبينا سليمان بن داود (عليه السالم) ،
وقيل :إن احلجاج بن عالط أهدى لرسول هللا (ص) سيفه ذا الفقار مث صار إىل أمري املؤمنني علي (عليه السالم)
كما ذكر الزبيدي يف اتج العروس ،وقيل :إنّه مصنوع من صنم حديد يف اليمن بعد كسره واختاذه لسيف ذي الفقار
أبمر جربائيل إىل نبينا حممد (ص) .أما ما ورد عن أهل بيت النبوة فإ ّن مصدر سيف ذي الفقار هو نزوله من السماء
كما روي عن اإلمام أيب احلسن علي بن موسى الرضا (عليه السالم) قال :سألته عن ذي الفقار سيف رسول هللا
(ص) من أين هو؟ قال( :هبط به جربئيل (عليه السالم) من السماء وكانت حليته من فضه وهو عندي).وأما كيفية
نزوله من السماء فهو كما ورد يف رواية اإلمام الصادق (عليه السالم) ( :إن هللا تبارك وتعاىل أنزل على حممد سيفاً
من السماء يف غري غمد ،وقال له :فقاتل يف سبيل هللا) .ونزوله بال غمد حتريض على اجلهاد ،وإشارة إىل أن سيفه
ينبغي أن ال يغمد.
وكما نرى فقد مت الغلو يف شأن هذا السيف حىت أصبح رمزا للخوارق واملعجزات.
والشي يدل على عظمة مكانة السيف عند العرب مثل األمساء اليت أطلقوها عليه واليت جتاوزت  300اسم
الص ْمصام
الص ْمصامة أو َّ
وما تعددت األمساء إال لشرف املسمى كما تقول العرب ،فسمى بعضهم السيف :املهنَّد و َّ
تعود العرب أن خيلعوا
واحلُسام والبتَّار وامل ْرَهف و َّ
الصا ِرم ،وكلها أمساء تشري إىل حدة السيوف وقدرهتا على الفتك ،و َّ
ُ
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متييزا هلا عن غريها ،كما متتلئ دواوين الشعراء
تقديرا و ً
على سيوفهم ما حيبون من أمساء الطري أو احليوان أو اجلماد ً
مبدح السيف والتغين بقوته وحدته ومدح صولته وضربته والفخر به ووصف أفعاله يف املعارك وإطاحته برؤوس األعداء
وإسالة دمائهم  ،والربط بينه وبني املرأة واحلبيبة.
ومل يكتف العرب بتسمية السيف يف لغتهم ومدحه يف أشعارهم بل اهتموا مبظهره وشكله وحرصوا على تزيينه
والتفنن يف جتميله ،وتفوقوا يف نقشه وزخرفته ابلنقوش البديعة واآلايت الكرمية ،وبرعوا يف ترصيعه ابلذهب والفضة
واألحجار الكرمية ،كما تفنن صناع السلع اجللدية يف صنع اجلفون املطرزة من اجللد ،وصنعوا غمد السيف من
الذهب أو الفضة أو أي معدن مثني ،وعنوا به عناية خاصة يف تشكيل املقبض والعلقة اليت تفصل املقبض عن
النصل ،ومنهم من ابلغ يف تزيني احلمائل ،أو النجاد اليت يُعلق هبا السيف.
مستقيما ذا حد واحد أو حدين هناية العصر العباسي ،يف القرن الثالث عشر
كان نصل السيف العريب
ً
امليالدي تقريبًا ،مث غدا منحنيًا ذا حد واحد ،وتطور على يد املغول واالتراك.
وكانت السيوف وال تزال إىل يومنا هذا تعلق على جدران البيوت ويف قاعات االستقبال كداللة على الفخر
والشهامة وعلو اهلمة واملكانة االجتماعية الرفيعة ،ويف املتاحف يتم عرضها يف واجهات زجاجية لرياها اجلمهور
ويتمتع مبناظرها البديعة ،والسيوف ال تباع وال تشرتى إمنا يتم توارثها أاب عن جد أو هتدى لعزير غال أو صديق ويف
مناسبات عظيمة ومميزة.
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-2الغناء واملوسيقى الشعبية

صورة رقم  : 16فرقة غناء شعيب
منذ األزمان السحيقة استخدم االنسان املوسيقى والغناء والرقصات ألغراض طقوسية دينية وحياتية،
كاالتصال ابألرواح وهتدئة الشياطني وعالج املرضى ومباركة احلصاد والتحضري للصيد واإلعداد للحرب وغريه ذلك،
وهذا يدل على أن اآلالت املوسيقية األوىل ظهرت وتطورت مع الفجر األول للحضارة االنسانية.
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إن املوسيقى الشعبية هي احملصلة الطبيعية للممارسات الفنية من عزف وغناء اليت يقوم هبا الناس العاديون
على مدى السنني الطويلة ويتناقلوهنا شفاها جبال بعد جيل حىت تصبح جزء ال يتجزأ من الثقافة الشعبية ومكوان
رئيسيا للهوية اجلمالية للمجتمع ،وتتميز املوسيقى الشعبية أبهنا ترتبط ارتباطا وثيقا ابلعادات والتقاليد واملواسم
احلياتية ،وأن آالهتا املوسيقية سهلة الصنع وأن تقنياهتا بسيطة التعلم ،وأن ممارستها سهلة احلفظ.
تتميز املوسيقى الشعبية أبهنا دميقراطية االنتشار أي أهنا ليست ملكا لشخص وال جلماعة ،وإمنا هي ملك
للجميع ،ويف متناول اجلميع ،وهذا الطابع جعلها تنتشر يف كل األماكن ولدى كل الطبقات ويف مجيع األوقات،
حبيث جندها يف املناطق العامة واخلاصة ،ويف الفضاءات املقدسة واملدنسة ،وعند الصغار والكبار.
وال تكتفي املوسيقى الشعبية مبجرد دور ترفيهي بل هلا جمموعة من األدوار الطقوسية واالجتماعية اليت تنبثق
من عمق اجملتمع وتساهم يف تنظيمه وتعمل على احلفاظ عليه ومحاية تراثه.
وحضور املوسيقى التقليدية يف احتفاالت الفانطازاي يزيدها حيوية وإاثرة ويطعم اجلانب الفين فيها ،ويكون
هذا احلضور عادة يف قلب املمارسة الفانطازية نفسه حيث تقوم الفرقة املوسيقية اليت تتكون عادة من ضارب على
الدف وعازف أو عازفني على القصبة بتأدية وصالت موسيقية تزامنا مع قيام الفرسان مبشاويرهم وأثناء انتظار دورهم
للدخول للميدان ،ويقوم العديد من الفرسان إبظهار مهارة أحصنتهم يف الرقص على أنغام القصبة والبندير بطرق
وأشكال متعددة  ،بل هناك موسيقى خاصة تستخدم لرتقيص اخليل يطلق عليها اسم "طرق اخليل" (ابلقاف املعجمة)
وسط التفاف املتفرجني وإعجاهبم الكبري بذكاء تلك األحصنة ورشاقتها وقدرهتا على أتدية تلك الرقصات.
وخارج أوقات اللعب تقوم الفرق املوسيقية ابختيار زاوية من زوااي السوق املقام على هامش احلفل ،ويلتف
املتفرجون من كل حدب لالستمتاع بوصالت موسيقية تراثية خالبة ويف كثري من األحيان ينظم أحد املغنني أو
الشعراء للغناء وإلقاء القصائد ،أو بعض "القصاصني" الذين يروون املالحم التارخيية املشهورة مثل قصة السيد علي
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بن أيب طالب أو قصة الزازية واهلاليل أو قصة حيزية وسعيد ،ويقوم املتفرجون مبكافأة الفرقة املوسيقية من خالل
نظام "التشياد" حيث يقوم أحد املتفرجني مبنح مبلغ مايل مقابل أن يقوم املغين أو املداح بتحيته وحتية من يريد من
األصدقاء والعائالت والعروش ،ويف أحيان كثرية تشتد املنافسة بني بعض املتفرجني حني حياول كل واحد دفع مبلغ
أكرب مقابل إشادة أكثر بلقبه أو عرشه دون أن يتعدى ذلك إىل النزاع أو اخلالف ،بل جيري األمر يف سالسة وسط
أجواء من الفرح والسرور والضحكات.
وتعتمد الفرق املوسيقية يف تيارت على آلتني موسيقيتني بسيطتني من أجل إبداع أحلان شجية رائعة تسر
املتستمعني وتبهجهم ومها البندير والقصبة
البندير (الدف)

صورة رقم  : 17بندير
البـ ْن جدير آلة إيقاعية موسيقية ذات جلد واحد ،له دور رئيسي يف ضبط اإليقاع املوسيقي ،يعتمد عليه يف
الكثري من امناط املوسيقى خاصة املوسيقى البدوية والشعبية ،وينتشر يف منطقة املغرب العريب ،يف أرايفها ومدهنا،
وعند عرهبا وبربرها ،ويتم الضرب عليه يف األفراح واألعراس ويف حلقات احلضرة الصوفية ،ويتم استخدامه من طرف
النساء والرجال على حد سواء.
119

ويعتقد أن استخدام البندير يف املغرب العريب يعود آلالف السنني" ،يبدو أن بعض اآلالت املوسيقية قد
تواجدت يف املغرب على عهد الفينيقيني والرومان كآلة التانبانون أو ما يشبه البندير املستعمل يف أحواش وكالناي
املزدوج".26
استعمل البندير مع الناي يف حلقات الذكر عند املشايخ واملتصوفني منذ القرن اخلامس عشر ميالدي ،يف
كثري من األحيان ينفرد البندير أبداء فقرات إيقاعية معقدة البنية دون مصاحبة آالت أخرى.27
يتكون البندير من إطار خشيب مستدير على شكل أسطواين ،يرتاوح قطره من  40سم إىل  60سم حسب
املناطق ،28ففي الشمال يكون صغريا بينما يف اجلنوب يكون كبريا ،ويتم كساءه جبلد أحد احليواانت األليفة وإن
كان يفضل استخدام جلد املاعز ملتانته ورقته ،ويتم متديد اجللد حبيث يشكل قاعدة األسطوانة ،وميتد حتت اجللد
على طول القطر وتران أو ثالثة أواتر من مصران املاعز اجملفف بشكل متواز هبدف إحداث اهتزازات صوتية راننة
عند الضرب عليه.
وعادة ما يتم تزيني البندير بزخارف ورسوم تستخدم فيها احلناء أو ملوانت طبيعية ،ويعترب رسم يد مفتوحة
على جلد القاعدة رمسا منتشرا لالعتقاد بقدرته على دفع شرور العني واحلسد وكل بندير ال يوجد فيه رسم اليد يعتقد
أنه معرض للتمزق ال حمالة.
ويتم حفر ثقب دائري يف اإلطار اخلشيب للبندير قطره حوايل  3سم ،يستخدم لإلمساك به من طرف ضارب
متخصص يدخل اإلهبام يف ذلك الثقب و ميسك الطبلة بشكل عمودي ،ويضرب ابألصابع األخرى واليد األخرى
يف نفس الوقت على اجللد ليحصل على النغمات الواضحة واخلفيفة حسب املوضع على حافة البندير أو وسطه.29
 - 26عبد العزيز اجلليل .مدخل غىل اترخي املوس يقى املغربية ،سلسةل عامل املعرفة ،الكويت .1983 ،ص .17
 - 27محمد جحي وأخرون .معلمة املغرب ،امجلعية املغربية للتأليف والرتمجة والنرش ،مطابع سال ،1984 ،ج  ،16ص ص.1443-1442 .
- 28ابراهمي هبلول .الآلت املوس يقية التقليدية يف اجلزائر ،دار اخلدلونية ،2007 ،ص.61 .
 - 29املرجع نفسه .ص .61
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وخيتلف النمط اإليقاع املوسيقي حسب مكان الضرب وطريقته إذ "يعمد الناقرون يف العادة إىل تعريض جلود البنادير
(مجع بندير) للحرارة قبل استخدامها ،مث يضربون عليها على طرائق ،أبرزها:
النقر على وسط البندير بسبابة اليمىن .وحيدث ذلك رانت صوتية عميقة الدرجة.
النقر على حاشيته ابلبنصر واخلنصر والوسطى من اليد وحيدث ذلك رانت متوسطة احلدة".30
اثنيا :القصبة (املزمار)

صورة رقم  : 18قصبة
صبة (بفتح القاف املعجمة) آلة نفخ موسيقية تصنع قصبتها من نبتة البوص (القصب) ،ويرجع العلماء
الق ْ
أصلها ونشأهتا إىل عصور اترخيية قدمية حيث استعملت أبحجام خمتلفة يف احلضارة املصرية القدمية منذ أكثر من
 3000ق.م.

 -30املرجع نفسه .ص .1442
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تتميز القصبة بصوهتا العميق واحلزين الدال على الشجن والشكوى ،وتنتشر يف كل نواحي اجلزائر دون
استثناء ،وتستخدم ملصاحبة الغناء خاصة البدوي والريفي منه على وجه اخلصوص ،كما تستخدم يف العزف االنفرادي
واجلماعي ،ولكن يف األغلب تستخدم مع البندير ، ،وتستعمل أثناء رعي الغنم أو يف املواسم واألفراح واألعراس،
كما يستخدمها "املداحون" و"القصاصون" لرواية األساطري واألقاصيص واملالحم احلربية ذات احلكم والقصص
الغرامية.
ونصنع القصبة من أنبوب أجوف مفتوح من اجلانبني ،خترتقه ( )6ثقوب وأحياان ( )7أو ( )8ابلنسبة للقصبة
األوراسية ،تكون مقسمة إىل جمموعتني متساويتني يف األبعاد ،ويتم تزيينها بزخارف ملونة مجيلة ورسومات هندسية
بديعة ،ويكون فمها مدققا بشكل مائل لتسهيل خروج الصوت.31
وخيتلف طول القصبة من منطقة إىل أخرى ،ويرتاوح بني  40سم و 85سم ،ويتحكم طول القصبة يف نوع
العزف ،لذا جند نوعني من القصبة:
اخلماسي :يتكون من مخس حلقات تستعمل يف الغناء الطويل أو ما يسمى حمليا "
الثقيل" وتنتشر أكثر يف الغرب اجلزائري.
الثالثي :يتكون من ثالث حلقات تستعمل يف الغناء القصري أو ما يسمى حمليا "اخلفيف" ،وتنتشر
أكثر يف منطقة األوراس والشرق.
ميسك العازف ابلقصبة بطريقة مائلة ،ويقوم ابلنفخ يف حافتها العليا حيث يتكسر اهلواء فتصدر صوات يتحكم
فيها من خالل إغالق أو فتح الثقوب وعرب تغيري زاوية النفخ ابلشفتني.

 - 31ابراهمي هبلول ،مرجع سابق ،ص.61 .
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-3النقادي
اي فارس تتوفر عدة خصائص ال جندها يف غريه أمهها املظهر املهيب والصوت اجلهوري والغنة
النـقا ْد أو اللغ ْ
الفخمة ،يتم تقدميه إللقاء أغنية من الشعر امللحون قبل القيام ابالستعراض ،واسم "النقاد" مشتق من الكلمة العامية
"يقادي" مبعىن حياول أن يزن الكالم ليصبح متناسقا وملحنا ،فهو مبعىن التلحني ألن النقاد حياول أن يقدم أغنية أو
مديح بطريقة متناسقة تعجب املستمعني ،أما كلمة "اللغَّاي" فهي كلمة عامية من الفعل "يلغي" أي يقول.
وعادة يقوم "النقاد" بتوسط العلفة وحتريك حصانه ميينا ومشاال ،مسندا بندقيته على فخذه ،رافعا يده اليمىن،
مث يبدأ ابلغناء و"التنقيد" ،مبتدائ يف العادة ابلصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم ابعتباره سيد الفرسان ،مث مير
بعد ذلك إىل تناول أحد األغراض الشعرية خاصة الغزل والفخر واحلكمة ،منوعا يف املضمون ويف األحلان من أجل
جذب انتباه املتفرجني ونيل استحساهنم.
والعلفة اليت لديها "نقاد" قوي وجهوري الصوت وله رصيد جيد من األشعار واملدائح تعترب علفة ممتازة وتوجه
هلا دعوات املشاركة يف خمتلف الوعدات والتظاهرات ،ملا يضيفه "النقاد" هلا من تنوع يف الفرجة وزايدة يف املتعة.
ومما يؤسف له ان هذا النوع الفريد من الرتاث الشفهي يتعرض خلطر االنقراض لنقص "النقادين" بعد أن
غيب املوت عددا كبريا منهم ،وعدم قدرة اجليل اجلديد على احلفاظ على الرصيد الشعري الكبري من القصائد ،وهو
ما جيعل من جتميع وتدوين هذه القصائد أولوية قصوى للمشتغلني على الرتاث ،وجيب على اجلميع املسامهة يف
حفظ وترقية هذا الرتاث الوطين ابستخدام كل الوسائل املتاحة.

123

القسم الثاين  :املراحل واألشكال االحتفالية
عند إقدام الفارس على املشاركة يف ألعاب الفانطازاي يتوضأ الوضوء قبل ركوب حصانه ،ويستحسن أن يصلي
ركعتني هلل يطلب فيهما السالمة والنجاة ،ويسلم على أهله بصوت مرتفع ويطلب منهم أن يدعوا له ابحلفظ
والسالمة ،وخيرج معه شخصان أحدمها ميسك له الفرس إىل أن يركب ،مث بعد ذلك ميتطي فرسه من اجلهة اليمىن
طاهر السريرة مصداقا ملا يروم التعبري عنه من فضائل إنسانية متمثلة يف الشجاعة وطهارة الروح ،ويتسلح الفارس
ابلبندقية وسيف داخل غمد معلق على يسار سرجه.
-1

مراحل الفانطازاي

املشوار هو امليدان لكنه يطلق كذلك على عملية االستعراض نفسها ،فيسمى ما تقوم به العلفة "مشورا"،
ويقال أن العلفة الفالنية أدت مشوارا جيدا أو أدت مشوارا سيئا.
رغم ما يبدو للوهلة األوىل أن املشوار استعراض بسيط جتري فيه األحصنة ويتم إطالق البارود ،إال أن املتأمل
جيدا ملا جيري أمامه من فعاليات يستطيع التوصل إىل أن املشوار عملية معقدة تتألف من عدة مراحل ،وقد وجدان
أن صيحة القائد هي الفاصل الذي مييز كل مرحلة عما قبلها وما بعدها ،أي أن القائد هو الذي يعطي أوامر
االنتقال من مرحلة إىل املرحلة املوالية من خالل الصيحة املتفق عليها ،وقد أمكننا حتديد املراحل األربعة للمشوار
وهي" :اهلدة" أي التحية و "الفزة" أي االنطالق ،و"النصبة" أي التصويب ،وأخريا "الطلقة" أي إطالق البارود،
وسنفصل يف التعريف بكل مرحلة وذكر خصائصها وكيفية سرايهنا.
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أوال :اهلدة :التحية أو اجلولة االستعراضية

صورة رقم  : 19اهلدة
قبل أن يباشر الفرسان مشوار إطالق البارود ،يقومون مبا يعرف بـ ـ ـ "اهلدة" وهي كلمة تعين يف اللغة احمللية
التحية واالستعراض ،وهي نوع من الت حية للجمهور أو اجلولة االستعراضية اليت يتعرف من خالهلا املتفرجون على
الفرسان ،يدخل الفرسان إىل امليدان من نقطة بدايته أو ما يطلق عليه "رأس املشوار" ،وينتظمون يف صف أفقي،
جيانب كل فارس زميله ،وميشون هبدوء أمام اجلماهري وأحياان يركضون بسرعة خفيفة وهو ما يطلق عليه حمليا اسم
"النـ ْقلة" (ابلقاف املعجمة) ،وجيلس الفرسان فوق سروجهم ممسكني ابلبندقية ابليد اليمىن ،حبيث تكون مؤخرهتا
مرتكزة على فخذ الفارس وميسكون اللجام ابليد اليسرى ،ويف أحيان كثرية تتطلب اهلدة القيام ببعض احلركات إلاثرة
اجلماهري ورفع درجة احلماس وزايدة املتعة ،حيث يقوم بعض الفرسان برفع أيديهم لتحية اجلمهور أو التلويح ابلبنادق
يف السماء واللعب هبا ،أو ترقيص أفراسهم على نغمات املوسيقى الشعبية املنبعثة من أرجاء املكان ،وعموما تستغرق
اهلدة من دقيقة إىل دقيقتني كأقصى حد.
وللهدة عدة وظائف جتعلها ضرورية وأساسية:
 -１حتية اجلمهور وإظهار االمتنان له حلضوره ملشاهدة االستعراضات.
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 -２التعريف بفرسان العلفة وقائدهم ،فما إن تدخل علفة إىل امليدان حىت يبدأ الناس يف التساؤل عن
أصلها وفصلها ،وعادة خيربهم من له خربة هبذه االستعراضات عن العلفة وعرشها وقائدها ،فيقال
مثال هذه علفة عرش سيدي خالد من بلدية السوقر ،وقائدها هو سي قادة.
 -３استعراض اخليول والتباهي جبماهلا وألواهنا وقوهتا وحسن مشيتها ورقصها
 -４التباهي بسروج اخليول اجلميلة املطرزة وأطقمها الزاهية األلوان مدى تناسقها وزينتها.
 -５استعراض زينة الفرسان وألبستهم التقليدية اجلميلة يف منافسة مجالية ،حيث أصبحت كل علفة
يرتدي فرساهنا لباسا موحدا خبالف القائد الذي يلبس لباسا خمتلفا علن البقية لتمييزه عنهم ،ويعترب
اللباس عالمة مميزة لكل علفة حيث أن كل علفة ترتدي لباسا خاصا هبا يدل على منطقتها.
 -６التعرف على امليدان جيدا لتجنب أي عوائق غري متوقعة أو حوادث فجائية وحتديد مقاساته
وأبعاده بطريقة صحيحة.
 -７خلق ألفة بني احلصان والوسط احمليط به كاجلمهور ورائحة اجلو مما جيعله مستعدا ويسهل التحكم
فيه.
 -８تعريف احلصان أبرضية امليدان ألن األحصنة حتفظ الطريق الذي ستتبعه أثناء الركض.
 -９تسخني عضالت األحصنة من خالل القيام ببعض احلركات واملناورات والرقصات وذلك لتجهيزه
لالنطالق بسرعة دون مشاكل.
 -１０رفع درجة احلماس للفرسان واألحصنة واملتفرجني قبل الدخول يف خوض املشوار احلقيقي.
بعد أن تكمل علفة الفرسان حتية اجلمهور تعود أدراجها على طول املسار املخصص للركض إىل بداية
املشوار ،ونشري هنا إىل أن هذه العودة ختتلف حسب أنواع الفانطازاي ففقي بعض األحيان تكون العودة ابملشي
البسيط ،ويف أحيان أخرى يتم تكون ابلركض اخلفيف (النقلة).
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اثنيا :الفزة أو االنطالقة

صورة رقم  : 20ال َفَّزة
ِ
ط وتَـ َوقَّ َد ،ويف اللغة الدارجة تعين
ب أي نَ ِش َ
ال َفَّزة من فعلَ فَّز (بفتح الفاء وتشديد الزين) ،يقال فَـَّز الالَّع ُ
انطلق بسرعة كبرية.
فور الوصول إىل بداية امليدان أو رأس املشوار ،جيري الفرسان نصف دورة يف مكان توقفهم ،مث تتقدم األحصنة
بكل أتين ،ويعطى الوقت لقائد العلفة للنظر يف التحضريات قبل إطالق صرخة االنطالق ،وتصل األمور إىل النقطة
احلرجة ،إذ يسود الرتقب بني املتفرجني وتزداد نرفزة اخليول ويرتفع محاس الفرسان ،وينتظر اجلميع صيحة القائد اليت
تعلن انتهاء مرحلة اهلدة والدخول يف مرحلة الفزة ،وما إن يصيح القائد حىت ينطلق الفرسان أبقصى سرعة ممكنة
حماولني البقاء كوكبة واحدة ،ويقومون بزايدة السرعة تدرجييا إىل غاية قطع ثلثي مسافة امليدان أي من 70م إىل
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 110م ،يف مدة زمنية قصرية جدا ترتاوح ما بني  7إىل  10ثواين حسب طول امليدان ،وذلك ابعتبار أن احلصان
هو خامس أسرع حيوان على وجه األرض إذ تصل سرعته إىل  80كلم/سا أي حوايل 22م/اث ،وإذا أخذان بعني
االعتبار عملية التسارع للوصول للسرعة القصوى سنجد أن السرعة املتوسطة ستكون حوايل 15م/اث.
وجيدر التنويه هنا إىل أن عملية االنطالق مسؤولية مجاعية تقع على عاتق كل الفرسان ،ألن ختلف بعض
الفرسان جيرب البقية على ختفيف سرعتهم للسماح للمتأخرين اباللتحاق هبم ،وهو ما يتسبب يف خفض السرعة
الكلية للعلفة ،ويؤدي إىل التأخر يف تشكيل الكوكبة املوحدة إلطالق البارود ،لذا فإن أي خلل يف عملية االنطالق
يؤدي إىل فساد املشوار أبكمله ،لذا يركز فرسان العلفة على التدرب كثريا على عملية االنطالق.
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صبة
اثلثا :الن ْ

صبَة
صورة رقم  : 21النَّ ْ
النصبة من كلمة االنتصاب ويقصد به هنا الوقوف ،حيث أنه ويعد قطع ثلثي مسافة املشوار ،واصطفاف
الفرسان يف صف أفقي واحد ،يصيح هبم القائد صيحة السالح قائال "آالسالح" أو "آاملكاحل" أو "آالبارود"،
عندها يقومون بلف السرع اللجام حول رقاهبم ،ويقومون ابلوقوف على ركائبهم ،إما وقوفا كامال أو نصف وقوف،
حسب مهارهتم يف الفانطازاي ،مث يقومون ابإلمساك ابلبنادق بكلتا اليدين ورفع أذرعهم إىل مستوى الكتفني ،كأهنم
يصوبون على هدف حمدد ،ويضعون أصابعهم على الزاند استعدادا إلطالق البارود ،ويقرتبون من بعضهم البعض
كثريا حبيث تتالمس مرافقهم ،ويبدو ملن يشاهدهم أهنم انصهروا يف شكل رجل واحد ،يف صورة من أمجل األشكال
االستعراضية ،وهو ما مينح الفانطازاي مجاال ومتعة ال تضاهى ،وال تدوم هذه املرحلة الدقيقة سوى اثنيتني أو ثالثة
ثواين على أكثر تقدير تكون فيها سرعة اخليول يف أقصاها أي  22م/اث ،وأي خلل فيها يؤثر على عملية إطالق
البارود ويؤدي إىل فشل املشوار ،لذا فهي تتطلب من الفرسان مهارة كبرية وتركيزا حادا.
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رابعا :الط ْلقة أو تفريغ البارود

صورة رقم  : 22الطَّْل َقة
يعترب إطالق البارود ذروة الفانطازاي ،وقمة نشوهتا وأهبى صورها ،والنقطة النهائية اليت توصل هلا كل املمارسات
األخرى ،حبيث ال ميكن ختيل فانطازاي دون إطالق البارود ،إذ أنه وبعد أن ينجز الفرسان النصبة يصيح القائد صيحة
البارود ،قائال "ها" ،حىت يقوم الفرسان ابلضغط على الزاند يف حركة متزامنة ،وينطلق البارود يف طلقة واحدة تشق
عنان السماء ،خملفة دواي كبريا يصم اآلذان ،وتتوهج نريان البارود احملرتق يف الفضاء ،خمتلطة مع سحاب الدخان
األبيض املتشكل فوق رؤوس الفرسان ،والغبار املتطاير من حتت سنابك اخليل ،يف لوحة فنية بديعة ،طاملا أهلمت
الرسامني والفنانني والشعراء ،ويتطاير يف اهلواء أريج البارود وخترتق رائحته األنوف خمتلطة مع الغبار ،وتتعاىل صيحات
املتفرجني وصراخهم وهتليلهم وتكبرياهتم خمتلطة مع زغاريد النساء ،يف خليط غريب ال مثيل له ،وإن كان املشوار
انجحا تسمع األصوات مطالبة ابإلعادة "عاود  ..عاود" ،وهي الكلمة اليت حيب الفرسان مساعها ألهنا شهادة من
مجهور املتفرجني اهنم أبدعوا يف مشوارهم وجنحوا يف استعراضهم.
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مبجرد إطالق النار يقوم الفرسان بشد جلام خيوهلم لتقف على مسافة قريبة ،ومباشرة تبدأ العلفة يف عملية
إخالء امليدان هبدوء ،فيقوم الفرسان ابلدوران يسارا والتوجه حنو احلافة اليسرى للميدان لفسح اجملال لعلفة أخرى
لتأدية استعراضها ،وخيرج الفرسان حتت التصفيق وعبارات املديح والشكر.
وقد حاولنا متثيل املراحل األربعة للمشوار يف الفانطازاي بيانيا يف الشكل املوايل قصد مساعدة القارئ على
فهم سري العملية من انحية الرتتيب واالجتاه واملسافة والزمن والسرعة.
مالحظة :ص ،1ص ،2ص ،3هي صيحات قائد العلفة اليت هي الفاصل الذي مييز كل مرحلة عما قبلها
وما بعدها.

شكل رقم  :1خمطط مراحل املشوار يف الفانطازاي
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-2الفانطازاي اجلماعية

صورة رقم  : 23فانطازاي مجاعية
متارس الفانطازاي اجلماعية يف الغرب اجلزائري بطريقة مجاعية ،حيث يشارك يف االستعراض جمموعة من الفرسان
يطلق عليها اسم "العلفة " ،ويشارك يف العلفة عدد من الفرسان أقله سبعة وأكثره ستة عشر فارسا وقد يزيد العدد
أو ينقص قليال حسب الظروف.
ويتوىل قيادة العلفة عادة أكثر الفرسان مكانة ووجاهة ،وعادة يكون أكثر املاهرين يف الفروسية وأقدم املمارسني
هلا يف جمموعته ،ويرث القيادة من والده أو أحد أقرابئه ،أو يتم اختياره هلا ابلتوافق من طرف فرسان العلفة ،وتتحكم
يف عملية االختيار معطيات كثرية منها سن الفارس ومكانته االجتماعية واملالية ومستوى تعليمه وشبكة عالقاته
االجتماعية وقدمه يف ميدان الفانطازاي.
يناط ابلقائد مهمة قيادة العلفة وإدارة شؤوهنا ،والسهر على تدريب فرساهنا واالعتناء أبمورهم وتوفري الظروف
املناسبة لتطورها وحتسن مستواها ،كما أنه يعترب الناطق الرمسي ابمسها واملفاوض الذي يناقش أمورها مع األطراف
األخرى.
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ويف املشوار يستعرض القائد مهاراته يف تسيري العملية من خالل حسن عرض الفرسان أثناء اهلدة وحتضريهم
لالنطالق وتوجيههم للتنسيق وهو املخول إبدارة عمليات االنتقال من مرحلة إىل مرحلة عرب إطالق صيحته املشهورة،
مثل "حي"" ،آالسالح"" ،آالبارود" وغريها من الصيحات اليت يبدع هؤالء القادة يف إطالقها.
كما أن القائد له كامل الصالحيات ملعاقبة الفرسان الذين يرتكبون األخطاء أو يتسببون يف إفساد املشوار،
وختتلف هذه العقوبة من اإلنذار الشفاهي البسيط إىل االقصاء من املشاركة ،وتقتضي العادات إجبار الفارس املعقب
على النزول من على صهوة حصانه واخلروج من امليدان ماشيا على قدميه ،وهذه أكرب عقوبة ميكن أن تسلط على
فارس ألن مشيه على قدميه يعين أنه مل يعد فارسا وانه أصبح جمرد راجل أو أحد املشاة.
إن الشكل االستعراضي للفانطازاي اجلماعية يستمد أصوله من الطريقة احلربية اليت كانت متارس يف املنطقة
منذ قرون أثناء املعارك واحلروب ،حيث كانت اجليوش تتواجه هبذه الطريقة املنظمة واحملكمة ،وميكننا استشراف ذلك
من خالل بعض املؤشرات منها:
 -1مدائح النقادي اليت يؤديها املداح أو القوال أو الشيخ قبل بداية املشوار ،واليت كانت يف املاضي طريقة
حلث الفرسان على احلرب وإاثرة شجاعتهم مبا حتويه هذه األشعار واملدائح من معاين الفخر والعزة واألنفة
والشجاعة والدفاع عن الشرف.
 -2طاعة الفرسان املطلقة لقائد العلفة ،وهو ما يشري إىل سيادة نوع من الروح العسكرية اليت تعتمد على
االنضباط وتطبيق األوامر
 -3الطريقة النظامية اليت يتحرك هبا الفرسان داخل امليدان ،وتناسق حركاهتم ،وهي أمور كانت يف املاضي
تستخدم من أجل شن هجوم كاسح على العدو يشتت صفوفه ويطيح بدفاعاته وميزق جنوده.
 -4إطالق النار بطريقة مجاعية يف طلقة واحدة ،وهي الطريقة العسكرية اليت كانت متبعة قدميا.
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ومتارس الفانطازاي اجلماعية بطرق عديدة ،وهو أمر يدل على انتشارها وكثرة ممارستها ،وسنحاول شرح أكثر
هذه األنواع شيوعا
-1

الت ْمراد

التمراد هو أكثر أنواع الفانطازاي اجلماعية ممارسة ،وأسهلها أداء ،وأقلها خطورة يف نفس الوقت ،حيث أنه
وبعد أن يقوم الفرسان ابجلولة االستعراضية ،يتقدمون حنو بداية امليدان خبطى اثبتة ،ويؤدون نصف دورة يف أماكن
توقفهم ،حبيث يستقبلون هناية امليدان ،مث تتقدم اخليول بكل بثبات وأتن ،ويقوم القائد مبعاينة الفرسان والقيام
ابلتوجيهات الضرورية لتحضري عملية االنطالق ،وعند صيحة القائد األوىل ينطلق الفرسان أبقصى سرعة حمافظني
على استواء الصف ،وبعد قطع ثلثي مسافة املشوار يصيح القائد مرة اثنية يقف الفرسان على خيوهلم ويرفعون
أذرعهم إىل مستوى الكتف ،وميسكون ببنادقهم ابليدين معا ويضعون أصابعهم على الزاند بينما اخليول جتري بسرعتها
القصوى ،وعند الصيحة الثالثة للقائد يقومون إبطالق البارود يف نفس اللحظة حمدثني دواي كبريا ومثريين غبارا كثيفا،
مث يقومون إبيقاف أحصنتهم عند هناية املشوار وسط صياح املتفرجني وهتليلهم وصراخهم.
-2

الق ْلبة (بفتح القاف املعجمة وتسكني الالم)

من اإلقالب أي التغيري املفاجئ لالجتاه ،تشبه لعبة التمراد إىل حد كبري إال أهنا ختتلف عنها يف أن الفرسان
يدخلون إىل امليدان وهم يركضون خبيوهلم ركضا خفيفا (النقلة) ،وحني يصلون إىل رأس املشوار (أي بدايته) إىل
يصيح هبم القائد فيقومون بلي أعناق جيادهم واالنقالب بنصف دورة يف حركة سريعة تثري إعجاب املتفرجني ،وهم
يراقبون بعضهم البعض تفاداي للسقوط واالصطدام ،مث ينطلقون بسرعة أكرب من التمراد ،وحني يقطعون ثلثي املسافة
يصيح هبم القائد مرة اثنية فينصبون (يقفون على ركائبهم ويصوبون بنادقهم) مث يصيح مرة اثلثة فيطلقون البارود
طلقة واحدة قبل إيقاف أحصنتهم.
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وهذه اللعبة أخطر أنواع الفانطازاي اجلماعية على الفرسان واخليول على حد سواء وذلك ألن االنقالب
املفاجئ قد يؤدي إىل تعثر األحصنة واصطدامها وسقوط الفرسان حتت أقدامها ،لذلك ال يعلب هذه اللعبة إال
العلفات اليت هلا خربة طويلة يف الفانطازاي.
-3

الـ ْمسر ْح (بتسكني امليم وفتح السني)

يف هذه اللعبة ينطلق الفرسان من رأس املشوار متباعدين عن بعضهم البعض مبسافات متساوية ،ويرتكون
أحصنتهم متشي ببطء شديد ،مث يتقدم "النقاد" (بفتح النون وفتح القاف املعجمة وتشديدها) أو "اللغاي" (بتشديد
الغني) وهو شخص يقوم بغناء القصائد على شكل مواويل (نقادي تعين "أغين") ،ليؤدي وصلة من "النقادي"
(شعر امللحون يغىن) بصوته اجلهوري وحلنه املميز ،يتناول فيها الصالة على الرسول –صلى هللا عليه وسلم -ويتعرض
ملواضيع حول الفرس واهلمة والرجولة والشجاعة والغزل ،وما إن ينتهي "النقاد" من وصلته ،على مسافة  20إىل
30م ،حىت يصيح قائد العلفة فينطلق الفرسان راكضني بسرعة متوسطة (النقلة) ،وعند الصيحة الثانية ينطلقون
أبقصى سرعة ،وعند الصيحة الثالثة يقف الفرسان على ركاب أحصنتهم ويضعون بنادقهم على صدورهم ويتحضرون
لإلطالق وعند الصيحة الرابعة يقومون إبطالق البارود دفعة واحدة .واملسرح هو النوع الوحيد الذي فيه أربع
صيحات.
-4

اب (بفتح التاء املشددة وتسكني الغني وفتح الضاد)
التـغْض ْ

التغضاب تعين إراحة احلصان ويف هذه اللعبة يقوم الفرسان ابالنطالق خببا أي أن خيوهلم تعدو برفق حىت
بداية املشوار ،وعندها يصيح قائد العلفة فينطلقون بسرعة ،مث يصيح هبم اثنية فيحضرون بنادقهم وعند
الصيحة الثالثة يطلقون البارود طلقة واحدة.
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-3الفانطازاي الفردية

صورة رقم  : 24فانطازاي فردية
الفانطازاي الفردية هي نوع من الفانطازاي تلعب فرداي ،حيث يقوم فارس واحد ابالستعراض وإطالق البارود،
وأحياان يرافقه فارس آخر ،ويف أحيان اندرة فارسني أو ثالثة ،ومتارس يف شرق البالد وابلضبط يف الوالايت التالية:
املسيلة ،برج بوعرريج ،سطيف ،ميلة ،خنشلة ،تبسة ،سوق أهراس ،أم البواقي ،قاملة وقسنطينة ،وتتميز أبن امليدان
فيها أطول من ميدان الفانطازاي اجلماعية.
حت اكي الفانطازاي الفردية شخصية الفارس احملارب املقدام والشجاع الذي ال خياف العدو وال يهاب املوت،
إذ ينطبق بسرعة خاطفة حنو العدو صائحا مكربا ،ملوحا بسالحه ،مستخدما بندقيته أوال إلصابته جنوده ،وبعد
نفاذ الذخرية يستل سيفه ويثخن به ابقي اجلنود قتال وجرحا ،متاما كما كان عليه احلال يف معارك األجداد ،بغض
النظر عن هنايته اليت عادة ما تكون نيل الشهادة واملوت بشرف ،لذا يطلقون على هذا النوع من الفانطازاي الطريقة
"االنتحارية " أي كأن الفارس يعرف مسبقا أنه سيموت يف املعركة لكنه يقدم مقبال غري مدبر ،وغري مبال مبا يصيبه
يف سبيل هللا والوطن.
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إن السرع يف الشرق اجلزائري وهو املسافة اليت يقطعها الفارس يف جولة واحدة وهو أطول بكثري مما هو عليه
يف الغرب اجلزائري إذا يرتاوح ما بني 500م إىل 800م.
وتوجد عدة طرق للعب الفانطازاي الفردية نذكر منها:
 -1اللعب احلريب:
ويسمى كذلك اللعب "القتايل" ،وفيه يستخدم الفارس نوعني من األسلحة مها البندقية والسيف.
بعد أن يقوم الفارس جبولة التحية ويستعرض مجال فرسه وسرجه ولباسه التقليدي ،يتهادى حبصانه شيئا فشيئا
حىت يصل إىل بداية امليدان اليت تكون عادة بعيدة نوعا ما عن اجلمهور ،مث يقوم ابلتفاتة سـريعة وبشكل عكسي
وينطلق بسرعة كبرية متخذا وضعية االحنناء فوق فرسه بطريقة أفقية حىت يكاد يلتصق هبا ،ركبتاه ابرزاتن إىل األمام
وكعاب رجليه متجهني للخلف ،وميسك ببندقيته موجها فوهتها حنو األرض ،وبعد اجتياز ثلث املسافة يكون قد
أصبح ضمن نطاق اجلمهور ،يعدل وضعيته وينتصب واقفا أو نصف واقف على الركاب ،مستندا إىل أعلى القدح،
مثبتا جسمه بركبتيه ،ويقوم بعملية "النصبة" أي يرفع بندقيته حنو األعلى ممسكا هلا بيديه االثنتني ،مع رفع ذراعيه
حىت يصبحان على مستوى الكتفني متاما ،كأنه يصوب على هدف ما ،مث يقوم إبطالق البارود من البندقية يف
طلقتني متتابعتني ،مث يرفع البندقية حنو األعلى بيد ويقوم ابستالل السيف بيده األخرى ملوحا به يف اهلواء ،بعدها
يقاطع بني البندقية والسيف حنو األعلى ليشكل مثلثا ،يف هذا الوقت يكون احلصان قد بدأ خيفف سرعته ويقوم
الفارس بكبح مجاحه عرب "السراع" ليتوقف عند هناية امليدان.
ويف أحيان أخرى ينصب الفارس ابستخدام البندقية والسيف ومعا مث يطلق النار.
وأحياان يلعب "احلريب" ابستخدام بندقيتني وسيف ،حيث ميسك الفارس ببندقية وسيف معا يف يد ،وميسك
ابلبندقية الثانية يف اليد األخرى.
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-2لعب القران (ابلقاف املعجمة الساكنة)
ويطلق عليها كذلك اسم "القرين" ،والقرين هو الرفيق ،حيث تلعب هذه اللعبة بواسطة فارسني ،يفضل أن
يكوان بنفس احلجم ،حيث يقومان بنفس احلركات بطريقة متزامنة وتناسق كبري ،فينطلقان متالصقني ،الرأس
عند الرأس ،وذراع كل منهما فوق كتف األخر ال يتفرقان إال عندما يصالن أمام اجلمهور يطلقان البارود مث
يقوم كل فارس مبقاطعة سيفه ببندقيته.
ويف حاالت اندرة يلعب لعب ثالثي -ثالثة فرسان -إذ ينطلق الفرسان حيث ينحين الفارس األمين والفارس
األيسر حنو فارس الوسط ،فيبدو اجملموع من بعيد وكأنه شخص واحد وبعد الطلقات يستمر فارس الوسط يف خط
مستقيم وخيرج سيفه بينما يلف الفارسان اآلخران ويرجعان إىل نقطة انطالقهما.
-3لعب "الطري"
ويسمى أيضا "احلداية" نسبة لطائر "العقاب" ألنه يتمايل يف طريانه ميينا ومشاال.
يف هذا النوع يقوم الفارس ابللعب ابستخدام بندقيتني ،حيث ينطلق مسرعا وبقوم برفع بندقيتيه كل واحدة
يف جهة أو مقاطعا بينهما يف اجتاهني متعاكسني فيبدوان مثل اجلناحني ،ويقوم ابلتمايل ميينا ومشاال مقلدا حلركة طائر
"العقاب" ،حبيث تكون كل بندقية موجهة حنو جهة معاكسة لألخرى ميينا أو يسارا ،وعند وصوله للمحفل يقوم
مييل حنو اليمني مث يطلق البارود من البندقية األوىل مث مييل حنو اليسار ويطلق البارود من البندقية الثانية.
-4لعب املشلية
لعب وهي تلعب على شكل مطاردة ،حبيث يصطف فارسان أو ثالثة وراء بعضهم البعض ،مث ينطلقون
تباعا ،ويقوم الفارس األخري إبطالق البارود على الفارس الذي أمامه ،مث يقوم الفارس األمامي اباللتفاف
متاما للخلف بزاوية  180درجة ،مث يرد بطلقة ابرود يف اجتاه الفارس الذي يطارده ،يف حماكاة مسرحية
لعمليات املطاردة احلربية يف القدمي.
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-5لعب القالعي( :ابلقاف املعجمة املشددة واملفتوحة)
من كلمة اإلقالع ،يلعب القالعي بنفس طريقة لعب "احلريب" إال أن الفارس ،يطلق البارود عند انطالقه
مباشرة أو عندما "يقلع" حبيث ينطلق البارود يف الوقت الذي ترفع فيه الفرس ،من بندقيتني أو أكثر ،وتلعب هذه
الطريقة بكثرة يف والية املسيلة.
-6لعبة العدو
وتتم هذه اللعبة بنفس احلركات السابقة ولكن بزايدة عدد البنادق من بندقيتني إىل  7بنادق ،وأخربت أن
بعض الفرسان يلعب بسبع بنادق يعلق اثنتان على ميني السرج ،واثنتان على يساره ،واثنتان على كتفه وميسك
السابعة بيده ،مث ينطلق مسرعا ويبدأ إبطالق البارود تباعا من البنادق.
-7لعبة "راس الرد"
ويف هذه اللعبة يتموقع عشـرة فرسان ببنادقهم يف االجتاه األول وعشرة آخرين يف االجتاه املعاكس وتفصل
بني الصفني مسافة كبرية مث ينطلق هذين وكأهنم يف هجوم ضد العدو مث يتم إطالق النار.
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-4التحكيم يف الفانطازاي
وقع جدال كبري حول عملية التحكيم يف الفانطازاي بني مؤيد ومعارض ،حيث يذهب الرافضون إىل أن
التحكيم ال يصلح يف الفانطازاي ألنه ال ميكننا احلكم على تقليد أبنه أفضل من تقليد آخر ،أي أنه ال ميكننا أن
نقول لفارس أن لباس الفارس االخر أفضل من لباسك أو أن سرجه أفضل من سرجك ،أو أن طريقة لعبه أفضل
من طريقة لعبك ،ألن كل الناس تفتخر بتقاليدها وتعترب األفضل واألمجل ،كما أن التحكيم يقتل اللعبة ألنه يغلق
ابب اإلبداع فيها وجيعلها جامدة وساكنة ،يف حني يذهب املؤيدون إىل أن التحكيم هو عملية تنظيمية هتدف إىل
احلفاظ على الرتاث يف صيغته األمثل ،وأن املنافسة تكون حول من يؤدي ذلك الرتاث أبفضل طريقة ممكنة ،كما
أنه فرصة لتطوير الفانطازاي من خالل تقعيد تقنياهتا ،ويعمل على حفظ هذا الرتاث الوطين وتطويره ،وهو ما يسمح
إبطالق منافسات حملية وجهوية ووطنية.
ورغم أن اقرتاح قانون التحكيم قد مت سنة  1988إال أن العمل به مل يبدأ إال سنة  ،2016حيث قامت
وزارة الفالحة ووزارة الشبيبة والرايضة بتكوين أول دفعة من حكام الفانطازاي ،وقامت ابقرتاح استمارات حتكيم ليتم
استخدامها يف كل أحناء الوطن.
كيفية سري عملية التحكيم.
يكون عدد احلكام يف املسابقات من مخسة إىل اثنا عشر حسب عدد اجملموعات املتنافسة املسموح هبا
يرأس جمموعة احلكام رئيسا ختتاره الفيدرالية للسباقات الوطنية ومن طرف الرابطات الوالئية املنظمة إذا
كان السباق حمليا.
تظاهرة الفانطازاي الفردية أو اجلماعية حيكمها  4جمموعات من احلكام على طول املشوار.
كل جمموعة من احلكام تنقط الشطر املتاح هلا من السباق على أوراق التنقيط املخصصة هلذا الغرض.
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على رئيس احلكام االستقرار مع اجملموعة الثالثة للحكام لتكون له رؤية عامة وشاملة لسري التظاهرة طيلة
املشوار.
عند هناية السباق تسلم أوراق التنقيط لرئيس احلكام لرتتيب الفرق وتسلم النتائج النهائية للمشاركني.
ويشمل التحكيم قسمني :القسم الفين والقسم التقين
-1

32

القسم الفين
اخليالة واملظهر العام للخيل ولباس الفرسان
هيئة القوم
النقاد أو التحنني

 -2القسم التقين
االنطالق بسرعة عند الصيحة األوىل
توحيد الصف عند االنطالق
سرعة األحصنة وركض األحصنة معا يف نظام منظم
وقوف الفرسان عند الصيحة الثانية املرفق عند املرفق
توجيه البنادق عند مستوى وسط الصدر
مدة السباق
البارود ورمي البنادق
التحكم يف األحصنة بعد البارود
زمن مجع األحصنة إلخالء امليدان

 - 32يرىج الاطالع عىل منوذج بطاقة التحكمي يف امللحقات
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خالصة
قمنا يف هذا الفصل ابلتعرف على األركان املادية األساسية اليت ال ميكن للفانطازاي أنت تتم بدوهنا وهي
الفارس والفرس وبندقية البارود وامليدان ،وكل واحد من هذه األركان يلعب دورا أساسيا يف إجناح استعراضات
الفانطازاي ،كما تعرفنا على بعض العناصر االختيارية اليت حتضر وتغيب حسب الظروف واألوقات واملناطق دون أن
يؤثر غياهبا يف الطقس الفانطازي وإن كان حضورها يزيده متعة وأتلقا مثل السيف واملوسيقى الشعبية (القصبة
والبندير) ومديح النقادي وغريها.
بعد ذلك تعرضنا لألشكال االحتفالية يف الفانطازاي وعرفنا أهنا تلعب بطريقتني طريقة فردية يف الشرق وطريقة
مجاعية يف الغرب (العلفة) وشرحنا كل نوع وتكلمنا على أقسامه وطرائق لعبه ،وهي دليل على تنوع هذا االستعراض
وثرائه ،وأخريا تكلمنا إبجياز عن عملية التحكيم يف الفانطازاي اليت يراد هلا أن تكون املقياس الذي حيفظ أصالة هذه
اللعبة وتقاليدها.

142

الفصل الرابع

العنارص امجلالية واملظاهر الفنية

الفصل الرابع
العناصر اجلمالية واملظاهر الفنية
متهيد
يعين اجلمال يف اللغة ،احلسن والزينة واحلالوة والبهاء واالتساق عند الزخمشري ،واللطف واالعتدال واملداراة
والتخلق والصرب عند أيب بكر الرازي.1
واجلمال أمر فطرت النفس البشرية على حبه والسرور به واالرتياح له وقد حاول الفالسفة واملفكرون منذ
القدم فهم كنه اجلمال ومعرفة حقيقته فاختلفوا يف ذلك اختالفا شديد بدءا من فالسفة اإلغريق إىل فالسفة العصر
احلديث ،فمثال يرى أفالطون أن اجلمال شيء إهلي يرادف اخلري ،وأنه معىن مطلق جمرد غري قابل للتغيري ،وقرر أن
روح اإلنسان متتعت ابجلمال األزيل يف احلياة األوىل ،قبل أن حتل ابألجسام يف هذا العامل ،أما الفيلسوف املسلم
لوًن أو رائحة أو حلناا،
الكندي فريى أن "مرجع اإلحساس ابجلمال هو التأثر النفسي ابلشيء اجلميل ،سواء كان ا
فهناك قاسم مشرتك بني اللون واللحن ،أما الرائحة فهي املوسيقى الصامتة" ،يف حني يذهب الصوفية إىل أن "مجال
العامل ما هو إال انعكاسات للجمال اإلهلي ،الذي جيعل الصويف يؤثر التقشف والنسك والعبادة وتنقية الروح على
الشهوات الدنيوية".2
أما الفيلسوف األملاين كانط فريى أن "اجلمال هو اللذة املباشرة اخلالصة اليت يشعر هبا اإلنسان يف إدراكه
لصور األشياء والنسب اليت بينها".
ِ
وقد هللا يف كتابه الكرمي العالقة بني اخليل واجلمال فقال جل من قائل ":ولَكم فِيها َمج ٌ ِ
ني
َ ْ َ َ
ني ت ِرحيو َن َوح َ
ال ح َ
تَ ْسَرحو َن " سورة النحل آية ).(4
 - 1بلحيارة خرضة" ،امجلال يف القرآن" ،جمةل ا ألثر ،عدد  ،22جوان  ،2015ص ص.206-201 .
 - 2مجيل عيل السوريج" ،مفهوم امجلال يف الفكر الإساليم" ،جمةل الرشيعة وادلراسات الإسالمية ،العدد  ،20أآوت  ،2012ص ص.163-98 .
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يتحدث سيد قطب رمحه هللا يف تفسريه هلذه اآلية عن اجلمال فيقول" :مجال االستمتاع مبنظرها فارهة رائعة
صحيحة مسينة ،ويف اخليل والبغال واحلمري تلبية للضرورة يف الركوب وتلبية حلاسة اجلمال يف الزينة (لرتكبوها وزينة).
وهذه اللفتة هلا قيمتها يف بيان نظرة القرآن ونظرة اإلسالم للحياة ،فاجلمال عنصر أصيل يف هذه النظرة ،وليست
النعمة هي جمرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب خيل ،بل تلبية األشواق الزائدة على الضرورات ،تلبية
حاسة اجلمال ووجدان الفرح والشعور اإلنساين املرتفع على ميل احليوان وحاجة احليوان".3
ومما ال شك فبه أن الفانطازاي ليست جمرد حماكاة حربية أو متارين رايضية ،بل تتعدى ذلك لتتحول إىل
جمموعة من اللوحات الفنية البديعة اليت يتمتع املشاهدون جبماهلا األخاذ ،ويتبارى الفنانون والرسامون يف نقلها على
لوحاهتم ،يف حماولة لتأبيد ذلك اجلمال اخلالب ليصبح لوحات خالدة على مر الزمان.
وانطالقا مما سبق سنحاول حتديد العناصر اجلمالية اليت جتعل من الفانطازاي ممارسة مجالية ابمتياز ،مبا تقدمه
للمشاركني واملتفرجني على السواء من مساحات استعراضية فيها خمتلف األنواع اجلمالية الساكنة واملتحركة والطبيعية
واحليوانية واالنسانية واليت ميكن تقسيمها إىل أربعة عناصر أساسية:
-1

مجال الطبيعة اليت حتوي استعراضات الفانطازاي اليت تكون خارج املدن يف اهلواء الطلق

-2

مجال الفرس وهو مجال حيواين يظهر فيه مجال اخليول أبجسامها الرشيقة وألواهنا البديعة

-3

مجال الفارس مجال انساين يلعب فيه اللباس التقليدي للفرسان الدور الرئيسي

-4

مجال السرج وملحقاته واليت تتحول على يد احلرفيني إىل حتف فنية ال تقدر بثمن.

هذه العناصر جتتمع معا لتعطينا أشكاال متنوعة من اجلمال ،متتزج فيما بينها لتمتع املتفرجني متعة مجالية ال
مثيل هلا ،حبيث تبقى صورها الرائعة حمفورة يف ذاكرة االنسان ،عصية على النسيان مهما مر الزمان.

 - 3س يد قطب ،يف ظالل القرآن ،دار الرشو  ،بريوت ،ط ،17ج ،4ص.2151
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أوال :مجال الطبيعة

صورة رقم  : 25فانطازاي ضمن مجال طبيعي
يتم تنظيم استعراضات الفانطازاي عادة خارج املدينة ،وهو ما يعطي فرصة للمتفرجني للهروب من اجملال
احلضري املديين ،املشبع مبناظر البناءات وامسنت العمارات وسيطرة األشكال املعمارية املربعة واحملدبة ،والشوارع
واألزقة مبا فيها من ضجيج وغبار وقمامة وتلوث وغريها ،يتم اهلروب من فضاء املدينة إىل فضاء الطبيعة اجلميلة
واهلواء الطلق واجملال املفتوح ،بكل ما حيمله من املناظر الطبيعية اخلالبة واحلقول اخلضراء املمتدة والبساتني الوارفة
واهلواء النقي وأصوات العصافري املزقزقة وأريج الورود والزهور املنعشة خاصة إذا كان مكان الضريح الذي يقام املوسم
أو الوعدة عنده يف منطقة طبيعية مجيلة أو كان وقت االحتفال يف فصل الربيع حني ترتدي األرض كلها حلة مجيلة
من األلوان واألصوات والروائح وهو ما يزيد يف متعة الفانطازاي وجيعل منها جتربة فنية طبيعية تنسي املتفرجني بؤس
أحيائهم اليت يسيطر عليها االمسنت والضجيج.
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اثنيا :مجال الفرس (احلصان)

صورة رقم  : 26مجال الفرس
ظلت الفرس ملهمة الشعراء واملصورين والنحاتني واملبدعني عرب التاريخ ،جبماهلا األخاذ وشكلها اجلميل
وتناسق أجزاء جسدها ورشاقة حركتها ،وحسب الفرسان الذين حتدثنا إليهم فإن اجلمال ليس حكرا على ساللة
دون أخرى بل هناك خيول مجيلة يف كل السالالت ،وتتميز اخليول اجلميلة مبجموعة من املميزات اليت جتعل منظرها
حسنا وهيئتها ملفتة وصورهتا بديعة ،مثل الوجه الصغري ،والعيون الواسعة اجلذابة  ،واألذًنن صغريات احلجم ،والعنق
املقوس ،والشعر األملس الناعم ،والتقوس اخلفيف يف الوجه ،والصدر العريض الواسع الذي يدل على كرب حجم
الرئتني ،وهو ما يساعد احلصان على العدو ملسافات كبرية دون أن يشعر ابلتعب ،والقوائم القوية واملتينة والدقيقة
واجلميلة اليت تعطيه القدرة على اجلري واملنافسة سواء يف احلرب أو السباق.
وقد تفنن العرب يف ذكر صفات اخليل اجلميلة ،ولعل أفضلها وأمجعها ما ذكره أبو فقعس حني قال "إذا
أصبت الفرس عريض ثالث طويل ثالث قصري ثالث جديد ثالث صايف ثالث رحب ثالث أخذت ما شئت،
عريض اجلبهة واللبة والورك ،طويل البطن واهلادي والذراع ،قصري الظهر والعسيب والرسغ ،جديد القلب واألذن
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واملنكب ،صايف العني واألدمي والصهيل ،رحب املنخر واجلنب والشدق" ،4وقد ذهب قوله مثال يف حتديد أحسن
صفات اخليل وقد فصل املؤلفون العرب يف حتديد الصفات اجلسمية للخيل األصيلة حىت أوصلوها إىل ثالثني صفة
تبدأ من الرأس والعينني وتنتهي إىل احلوافر والقدمني وابلغوا يف شرح املواصفات اليت جيب ان تكون متوفرة يف كل
عضو من أعضائه.
ويلعب عنصر اللون أمهية كربى يف حتديد مدى مجال اخليول حيث حتظى ألوان معينة مبديح واستحسان
كبريين يف حني تلقى ألواًن أخرى نوعا من الذم أو اإلعراض ،وهذا املدح أو الذم ليس له أسس موضوعية ،إمنا
يرتبط أساسا مبعتقدات دينية أو شعبية جتعل من ألوان بعينها رمزا للخري واليمن والربكة والفالح وجيعل من الفرس
اليت حتملها فرسا مجيال وغاليا ومن ألوان أخرى رمزا للشؤم والشر ومن الفرس اليت حتملها فرسا غري ذات قيمة إن مل
تكن سببا يف بعض الشرور.
وابلعودة إىل تراثنا الديين جند أن األئمة ورواة احلديث قد خصصوا يف كتبهم أبوااب أللوان اخليل املستحبة
واملكروهة وهو ما يشري إىل األمهية الدينية والعقدية الكبرية هلذا األمر ،فهذا أبو داوود خيصص اباب يف مسنده بعنوان
ابب فيما يستحب من ألوان اخليل من كتاب اجلهاد ذكر فيه احلديث التايل:
حدثنا هارون بن عبد هللا حدثنا هشام بن سعيد الطالقاين حدثنا حممد بن املهاجر األنصاري
حدثين عقيل بن شبيب عن أيب وهب اجلشمي وكانت له صحبة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
"عليكم بكل كميت أغر حمجل أو أشقر أغر حمجل أو أدهم أغر حمجل".5
قال حممد يعين ابن مهاجر وسألته مل فضل األشقر قال ألن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث سرية فكان
أول من جاء ابلفتح صاحب أشقر.

 - 4أآيب منصور اجلواليقي ،تقدمي وتصحيح  :مصطفى صاد الرافعي ،رشح أآدب الاكتب ،مكتبة القديس1350 ،ه  ،ص.222
 - 5أآبو داوود ،السنن ،كتاب اجلهاد ،حديث رمق .2543
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ولكن ما يفهم من احلديث أن سبب تفضيل األشقر هو أن البشارة ابلنصر على األعداء جاء صاحبها
ممتطيا حصاًن أشقرا وليس خلاصية يف اللون األشقر ذاته.
ونسوق بعض األحاديث الواردة يف املوضوع لتأكيد ما ذهبنا إليه وقد مجعها نور الدين علي بن أيب بكر
.6

اهليثمي يف كتابه جممع الزاوئد ومنبع الفوائد

عن أيب وهب الكالعي وسئل :مل فضل األشقر؟ قال :ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث سرية فكان
أول من جاء ابلفتح صاحب األشقر ،7وعن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :مين اخليل يف
شقرها وأمينها ًنصية ما كان منها أغر حمجالا مطلق اليد اليمىن".8
وعن عقبة بن عامر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إذا أردت أن تغزو فاشرت فرسا أغر حمجالا
مطلق اليمىن فإنك تسلم وتغنم" ،9وعن أيب هريرة قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :إايكم واخليل
املثفلة فإهنا إن تلق تفر وإن تغنم تغل" ،10وكما نرى فإن الغالب على األحاديث الواردة يف الباب هو الضعف وهو
ما يؤكد أن تفضيل األلوان ليس خلاصية أساسية فيها إمنا تيمنا مبا حدث من البشارة يف الغزو.
للحصان العريب لوًنن :بسيط ومركب؛ فاللون البسيط جنده يف احلصان ذي اللون الواحد ،واملركب جنده يف
احلصان الذي له أكثر من لون ،وألوان احلصان العريب ألوان زاهية مشرقة أساسها أربعة ألوان :األبيض واألمحر
واألسود واألصفر ،وينتج عن متازج هذه األلوان ألوان أخرى وضعت العرب امساا لكل منها.

 - 6نور ادلين عيل بن أآيب بكر الهيمثي ،مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد ،دار الكتب العلمية ،2001 ،ج ، 5ص ص .341-340
 - 7رواه أآمحد ورجاهل ثقات ،وقوهل أآيب وهب الالكعي ومه ألن عقيل بن ش بيب مل يرو اإل عن أآيب وهب اجلشمي.
 - 8رواه الطرباين وفيه فرج بن حيىي وهو ضعيف.
 - 9رواه الطرباين وفيه عبيد بن الصباح وهو ضعيف.
 - 10رواه أآمحد وكأنه صىل هللا عليه وسمل أآراد ابخليل أآحصاب اخليل وهللا أآعمل ،وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ،وبقية رجاهل ثقات.
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وقد اهتم العرب واملسلمون أبلوان اخليل اهتماما كبريا وألفوا فيه الكتب وأفردوا له املصنفات حىت أصبحت
ألوان اخليل وتسمياهتا هي املرجع األساسي لعلماء اللغة يف حتديد ماهية األلوان ومشتقاهتا وهو ما أشار له اللغوي
الكبري عبد الكرمي خليفة حني قال" :مما جتدر مالحظته ،أن من أهم مصادرًن اللغوية يف تتبع ألفاظ األلوان ،املعاجم
العربية واملصنفات اليت كتبت عن اخليل .وال شك يف أن العناية الفائقة يف وضع املصنفات عن اخليل ،وحتديد أمسائها
وصفاهتا وألواهنا ،تنم عن األمهية الكبرية اليت حتتلها اخليل يف حياة العريب ،ويف أسلحة اجليش يف الدولة اإلسالمية،
الع ْرض" ،ويف هذا الديوان حتدد ألوان اخليل وصفاهتا املميزة بدقة
حيث أصبح هنالك ديوان خاص يسمى "ديوان َ
متناهية".11
وذكر أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي يف كتابه الشهري "كتاب اخليل" -وهو من أقدم الكتب اللغوية اليت
أفردت أللوان اخليل اباب خاصا هبا -إثنا عشر لوًن للخيل وقام بشرحها وذكر مشتقاهتا من األوان وهي  :أدهم
وأخضر ،وأحوى ،وكميت ،واشقر ،واصفر ،وورد ،واشهب ،وابرش ،ومامع ،ومولع ،واشيم.12
ص َمت من
وخصص اإلسكايف يف كتابه مبادي اللغة ،ابابا مساه "ابب ألوان اخليل" ،حتدث فيه عن البهيم وامل ْ
حيث إهنما تطلقان على كل ذي ٍ
لون واحد ال شية فيه ،ما خال األشهب ،فإنه ال يقال له "هبيم" وقد يقال له
13

مت.
ص ٌ
مْ

 - 11عبدالكرمي خليفة" ،ا أللوان يف معجم العربية" ،ة
ردين ،العدد  ،1987 ،33ص ص.44-9 .
جمةل َم ْجمع اللةغة العرب ةية ا ُل ة
 - 12أآبو عبيدة بن املثىن ،كتاب اخليل ،طبعة دار املعار  ،الهند1358 ،ه ،ص.103
 - 13عبدالكرمي خليفة ،مرجع سابق ،ص ص.44-9 .
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ضر والك ْمت وال ِوَراد
ُّهم احل ُّو مث اخل ْ
مث يبدأ احلديث عن ألوان اخليل ،وحيصرها يف مثانية ألوان نوعية هي :الد ْ
ُّهب.
و ُّ
الش ْقر و ُّ
الص ْفر والش ْ
وقد أفرد أيب احلسن علي بن إمساعيل النحوي األندلسي املعروف اببن سيده يف اجلزء السادس من كتاب
"املخصص" حبث ا مطوالا عن "ألوان اخليل" ،ورمبا كان من أجل الكتب يف هذا املوضوع يف القرنني السابع
املعروف
َّ
والثامن اهلجريني ،يف األندلس كتاب "اخليل مطلع اليمن واإلقبال يف انتقاء كتاب االحتفال" ،أتليف عبدهلل ابن
حممد بن جزي الكليب الغرًنطي ،من أهل القرن الثامن اهلجري .وقد فصل املصنف يف هذا الكتاب ألوان اخليل
وبني الشيات واألوضاح والغَرر والتحجيل والدوائر ،وما يستحب من ذلك وما يكره ،مستشهدا أبقوال الرواة وعلماء
14

اللغة والشعراء.

وقد استخدم العرب أمساء األلوان بطريقة خمتلفة يف تسمية خيوهلم ،فاأللوان اليت حيبوهنا ويتفاءلون هبا
ويتيم نون هبا أطلقوها على خيوهلم ولو كانت ألواهنا الطبيعية خمالفة لالسم الذي أطلقوه ،واأللوان اليت يكرهوهنا
ويتشاءمون منها يقومون بتغيريها إىل أمساء أخرى جتنبا للون الذي يكرهون.
ومن هذا املنطلق أطلقوا على اخليول ذات اللون األبيض اسم "اخلضراء" وذلك حلب العرب للون األخضر
الذي يدل على اخلصب والكأل والربيع وجتدد احلياة ومنو األعشاب واألشجار ،لذلك أطلقوا اسم فرس خضراء على
كل فرس لوهنا الطبيعي أبيض.
وابلعكس يطلقون اسم اخليل "الزرقاء" على اخليول ذات اللون "األسود" ،ألهنم كانوا يكرهون السواد
ويتشاءمون منه فهو عندهم رمز على احلزن والبني واألسى واحلداد على األموات لذا كرهوا أن يسموا خيلهم اليت

 - 14املرجع نفسه ،ص ص.44-9 .
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حيبوهنا ومتثال لديهم رمز احلياة والقوة والثراء خيل سوداء فقاموا بتغيري أمسائها إىل الزرقاء وأطلقوا اسم فرس "زرقاء"
على كل فرس لوهنا الطبيعي "أسود".
وابإلضافة إىل وظيفته اجلمالية يلعب مجال احلصان ولونه وظيفة أخرى وهي املسامهة يف اختيار واستنسال
أفضل سالالت اخليل حيث ينظم يف تيارت على هامش الصالون الوطين للفرس املسابقة الوطنية للهيئة والنموذج
حتت لواء املنظمة العاملية للحصان الرببري ،وحبضور مالحظني أجانب من فرنسا وسويسرا وأملانيا وبلجيكا واملغرب
وتونس ،واليت شارك فيها سنة  2014أكثر من  300حصان بربري وعريب بربري ،وترمي املسابقة اليت أقيمت مبقر
الديوان الوطين للرتبية وترقية اخليول واالبل إىل ترقية ساللة الفرس الرببري والعريب الرببري حيث ختص األحصنة لفئات
أقل من سنتني و 3سنوات و 4سنوات و 5سنوات وأنثى اخليول ألقل من سنتني وأقل من  3سنوات والفرس املمهرة
(متبوعة مبهرها) وغري املمهرة.
ويتم يف هذه املسابقة اختيار الفحول اليت تتميز مبواصفات عالية من أجل استعماهلا للتكاثر واخلصائص
املعتمدة يف املسابقة تتمثل يف اجلمع بني مجال احلصان العريب وصالبة وحتمل الفرس الرببري.
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اثلثا :مجال حلية الفارس

صورة رقم  : 27فارس ابللباس التقليدي
يعترب اللباس حاجة أساسية لإلنسان تساهم يف محايته من العوامل اخلارجية املناخية والبيئية ومتنحه الراحة
والدفء واألمان لكن ال ميكننا حبال اعتبار اللباس جمرد مظهر شكلي ال قيمة له وال أتثري ألن دوره ال يقتصر على
تلبية االحتياجات األساسية يف السرت والدفء واحلماية فقط ،فمع تطور صناعة النسيج أصبح للباس وظائف أخرى
ذات أبعاد مجالية وفنية ودينية وهوايتية هتدف لتحقيق جمموعة من الوظائف الثانوية حسب رؤية مالينوفسكي للثقافة
أي النظر إىل اللباس يف استعماالته احملددة كفاصل بني املعتقدات واجلماعات واملناطق مثل اللثام عند الطوارق
كمحدد للهوية وحجاب املرأة عند املسلمني كمحدد للنوع االجتماعي ابإلضافة إىل ما شكله اللباس يف املاضي
من دالالت تراتبية تتعلق ابملكانة االجتماعية ومن هنا تبدو أمهية مقاربة اللباس التقليدي لفارس الفانطازاي والذي
يكتسي بعدا احتفاليا هوايتيا ابمتياز.
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يرى حسني رشيق أن "اجلسد واللباس يشكل أهدافا مثالية للهوايت اآلمرة بسبب ب ْعدها الفرجوي ،حينما
يصرح الناس (أو هم جمربون على ذلك) مبن يكونون من خالل اللباس واجلسد( ،الشعر الطويل ،احلجاب ،ذو رأس
"م ْن ََْنن" لكنها تقول كذلك "ما ينبغي أن نفعله"،
حملوق ،أشكال اللحي والوشم) ،تكتفي اهلوية اجلماعية ابلقول ب َ
الفرق األساسي بني هوية آمرة وهوية انتقائية ،أن األوىل تقول للناس من هم ،وما ينبغي أن يفعلوا يف مناسبات
حمددة ويف جماالت حمدودة من احلياة االجتماعية ،كارتداء اللباس التقليدي ،الديين ،أو الوطين وفق املناسبة ،بينما
15

ترتك اهلوية االنتقائية حرية أكرب لألفراد".

فالبعد الفرجوي للباس الفارس هو ما جيعله حامال رمزاي للهوية الوطنية من خالل إعادة استدعاء األشكال
القدمية للباس األبطال اجملاهدين واملقاومني يف خميال املتفرجني والتذكري ابلطبيعة العربية االسالمية لالنتماء الثقايف
للفارس وهو ما يضفي طابعا من القداسة على الفانطازاي.
كما أن اللباس يف بعده اجلمايل هو موضوع للتنافس بني الفرسان ومقياس للمكانة االجتماعية فرتى كل
علفة من الفرسان حتاول أن تظهر أبمجل لباس وأكثره تطريزا وزخرفة وألواًن.
وحسب الفرسان فإنه قدميا كان كل فارس يلبس ما تيسر له ويسرج حصانه مبا يتوفر من السروج أما اليوم
ومع تدخل الدولة يف تنظيم االستعراضات وظهور اجلوائز واملسابقات فقد ظهر الزي املوحد للسربة بل والزي املوحد
للسروج حبيث يتحول فرسان السربة وأفراسها إىل جمموعة متشاهبة يسودها التناسق اجلمايل ابإلضافة إىل التناسق
احلركي والصويت.

 - 15حسن رش يق" ،الهوية النامعة والهوية اخلش نة" ،جمةل اإنسانيات ،املركز الوطين للبحث يف ا ألنرثوبولوجيا الاجامتعية والانسانية ،عدد ،48-47
 ،2010ص ص.55-41 .
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حيرص الفارس على ارتداء زي تقليدي يطلق عليه اسم "القاط" ويشمل كامل لباس الفارس من رأسه إىل
قدميه ،ويتشابه يف كثري من مكوًنته يف شرق البالد ويف غرهبا ،وال ميكن للفارس املشاركة يف الفانطازاي دون هذا
اللباس التقليدي الذي يتكون من العديد من القطع اليت سنتعرف عليها.
-1

الك َلح( :بتسكني الكاف)
ويطلق عليه يف الشرق اسم القنور (بفتح القاف املعجمة وضم النون) هو عمامة مركبة من عدة مكوًنت

تغطي كامل الرأس تتكون من:

صورة رقم  : 28الكالح
● الل َحاف :وهو قماش رقيق جدا أبيض اللون ،يوضع فوق الرأس مباشرة ،وينسدل ليغطي األذنني
واحلنكني والذقن والرقبة ،ويقوم حبماية الفارس من الشمس واألتربة والغبار والدخان.
● ال َكبوس :يوضع فوق اللحاف ،وهو عبارة عن طربوش يصنع من احللفة (نبات سهيب) ويشبه
الطربوش املعروف ،يغلف بقماش قطين ميتص العرق ،ثخن الكبوس حوايل إصبع ،وله وظيفتان ،وظيفة
مجالية حيث يستخدم لتشكيل اهليئة األسطوانية للقنور ،ووظيفة وقائية حيث حيمي رأس الفارس عند
تعرضه للسقوط.
"الرزة" ،و"الزَمالَة" يف الشرق اجلزائري ،وهي عبارة عن قطعة
● ال َ
شاش :أو " َ
الع َم َامة" ،كما يسمى َ
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قماشية طويلة بيضاء أو ملونة ،مطعمة بسلك (خيط رفيع) الفضة الصفراء أو البيضاء ،تستخدم لتغطية
الرأس من خالل لفها فوق "الكبوس" يف دوائر بعضها فوق بعض حىت تتشكل يف هيئة كروية أو أسطوانية
الشكل ،وهي بذلك هلا وظيفة مجالية مبا تعطيه للقنور من حجم وكرب ومنظر ومهابة ،ووظيفة وقائية تتمثل
يف محاية رأس الفارس من الصدمات.
● لَص َراع :وتسمى يف الشرق اجلزائري " البَ رَمة " وهي عبارة عن خيوط منسوجة من شعر املاعز أو من وبر
اجلمل أو من الصوف األسود أو البين ،يتم لفها فوق "الشاش" يف دوائر متوازية أو متقاطعة ،وهلا وظيفة عملية
تتمثل يف تثبيت الشاش فوق "الكبوس" ،ووظيفة مجالية تتمثل يف تزيني القنور.

صورة رقم  : 29مكوًنت الكالح
-2الصدرية أو اجللي َكة أو اجليلية
يعتقد أن امسها مشتق من الكلمة الفرنسية" ،"Giletوهي مبثابة قميص ليس له أذرع وال أكمام ،ختاط من
قماش ثخني ومتني ،وتغلق من األسفل إىل أعلى الرقبة بواسطة أزرار ،وهلا ثالث وظائف ،أوال محاية جسم الفارس
من اهلواء البارد أثناء جري حصانه بسرعة كبرية ،واثنيا كبس جسم الفارس وشده ليبدو مبظهر َنيف ورشيق ،واثلثا
تثبيت اللحاف فوق القميص ،للصدرية جيوب صغرية تستخدم عادة حلفظ األشياء الثمينة كالعمالت والذهب
والساعات.
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ورة
-3احلَايَك وال َقند َ
فوق اجليلية يرتدي فرسان الغرب "القندورة" املعروفة ،وهي قميص واسع وفضفاض أبيض اللون يف الغالب،
يف حني يرتدي فرسان الشرق "احلايك" وهو يف األصل لباس تقليدي تلبسه املرأة فوق لباسها العادي أثناء خروجها
من املنزل لسرت جسدها عن عيون الغرابء ،وهو عبارة عن قطعة قماشية مستطيلة بيضاء اللون ،يقوم الفارس بلفها
على جسده على شكل الرقم " "8ويعقد طرفيها فوق الرقبة ،مث يلبس فوقها القاط ،ويرى بعض االخباريني أن
احلايك كان مبثابة كفن للفارس حيمله معه أثناء املعارك ،وحني يستشهد يكفن به ويدفن يف مكان املعركة.
-4ال َقاط
قميص قصري ال يتجاوز اخلصر مزخرف ابجملبود واحلرير على الرقبة والساعدين ،ومزين أبزرار َناسية مجيلة
مطلية ابلفضة الصفراء أو البيضاء ،يغلب عليه األسود وًندرا ما كون من لون آخر ،به جيوب يستخدمها الفارس
حلفظ مقتنياته ،ويعترب القاط واجهة لباس الفارس لذا يتفنن احلاكة يف صناعته وتطريزه.
 -5البَ رنوس
الربنوس لباس تقليدي يلبسه سكان الشمال اإلفريقي ،وهو لباس يصنع من صوف األغنام أو وبر اإلبل
وتتعدد ألوانه فهناك األبيض واألسود ،ويلبسه الفرسان حلمايتهم من الربد والرايح.
-6السرَوال
يرتدي الفرسان السروال العريب الذي يسمى يف الشرق "سروال بوتكة" ،وهو سروال عريض يصل إىل منتصف
الساق ليمنح الفارس حرية احلركة واملناورة من جهة وليسمح له إبظهار "البست" املزخرف ،وجيب أن يكون السروال
من نفس قماش القاط وبنفس زخرفته ،ويشد حبزام من احلرير يسمى "الشملة".
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-7البَست أو الف
وهو عبارة عن جوارب جلدية تصل إىل الركبتني تلبس مع احلذاء التقليدي ،تصنع غالبا من جلد املاعز أو
جلد الغزال مما مينحها ليونة وخفة وراحة ،وتتم زخرفتها بعناية مما يعطيها مظهرا جذااب ،وتكون مفتوحة من األعلى
على شكل احلرف الالتيين " ،"Vويف األنواع القدمية منها خرصتان معدنيتان ،وحدثنا اإلخباريون أن البست كان
يستخدم عند الضرورة كسطل ماء ،حيث يقوم الفارس بتثبيت حبل يف تلك اخلرص ويقوم إبنزال البست يف البئر
جللب املاء ،فيشرب هو ويورد حصانه.
الصباط العريب
َ -8
وهو عبارة عن حذاء مصنوع من اجللد اخلشن وخاصة جلد البعري ويشبه يف شكله األحذية العادية املعروفة
إال أنه مدبب من اجلهة األمامية وتتمثل وظيفته يف محاية أقدام الفارس وتدفئتها واحلفاظ على البست ذو اجللد
الرقيق.
َ -9مزَمة ال َكرتوش
وتسمى "اجلبرية" أو "السالفة" ،وهي عبارة عن حزام خاص توضع به خراطيش البارود ،وبه ثالث أقسام،
القسم األول من األمام وتوضع فيه خراطيش ابرود الفانطازاي ،والقسم الثاين وهو على اجلانبني وتوضع فيه خراطيش
الصيد ،وهي خراطيش معبأة ب "الصاشم" وهو حبيبات صغرية من مادة الرصاص تستخدم لصيد احليواًنت ،أم
القسم الثالث فهو من اخللف وتوضع فيه خراطيش الرصاص ،لذا يقال إن الفارس جيب أن حيذر منه إذا أدخل يده
خلف ظهره ألن تلك احلركة معناها إعالن احلرب.
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رابعا :مجال السرج

وخري جليس يف الزمان كتاب

أعز مكان يف الدًن سرج سابح

تشمل عدة الفرس جمموعة من املكوًنت أمهها السرج ابإلضافة إىل بعض امللحقات مثل اللجام والركاب
وغريها وهي حتمل عادة نفس الطابع اجلمايل من حيث األلوان والتطريز واألشكال مما مينحها وحدة فنية تزيد مظهر
الفرس هباء ومجاال.
يعترب السرج التقليدي ترااث أصيال الرتباطه ابخليل والفروسية وألعاب الفانطازاي ،وتعترب صناعته من أعرق
الصناعات التقليدية اليت مت تناقلها أاب عن جد ملئات السنني واليت تعرب عن تراث مادي متأصل يف اتريخ الشعب
اجلزائري وكفاحه الدائم من أجل احلرية واالستقالل .ولعل اسرتجاع اجلزائر مؤخرا لسرج األمري عبد القادر من فرنسا
ووضعه يف متحف اجملاهد أكرب داللة على املكانة اليت حيتلها السرج يف اتريخ البالد حبكم ارتباطه املباشر ابلفروسية
واجلهاد واملقاومة.

صورة رقم  : 30طابع بريدي ختليدا لسرج األمري عبد القادر
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السرج يف اللغة هو رحل الدابة ،معروف ،واجلمع سروج ،وأسرج الدابة إسراجا :وضع عليها السرج .والسراج
السرج هو الرحل الذي يوضع على ظهر الدابة ليجلس عليه الراكب،
 :ابئع السروج وصانعها  ،وحرفته السراجة ،و َ
ويسمى أيضا :الق ْع َدة ،والسرج اسم جيمع اخلشب واللباس والسيور.16
السرج ضرب من الرحال يوضع على ظهر الدابة فيقعد عليه الراكب ،والسروج هي رحال العرب املعروفة ألن
تنقلهم كان على الدواب واعتمادهم عليها يف السلم واحلرب لذلك افتنوا يف صناعتها والعناية هبا .وقد ألفوا يف ذلك
.17

كتبا مثل كتاب السرج أليب عبيدة ،وكتاب السرج واللجام البن دريد وغريمها
 -1اتريخ السرج

يف البداية كانت السروج عبارة عن قطعة من فرو اخلرفان مع جلام من جدائل الكتان وقد تطورت صناعة
السروج منذ عصر الفراعنة مث بدأت صناعة اللجام والسرج من جلود احليواًنت مع اآلشوريني ومن بعدهم الفرس
مع بعض النقوش اجلميلة لتجميل السرج مث ظهرت املشغوالت الصوفية لتزيني احلصان وأيضا يف تطريز السرج اجللدي
وذلك على يد عرب ابدية الشام وعرب احلرية يف العراق مث بلغت زينة احلصان العريب حدا يفوق الوصف يف الفخامة
واألًنقة يف عهد اخلليفة العباسي هارون الرشيد إىل أن وصلت إىل الذروة يف عهد املماليك مبصر والشام فرصعت
السروج ابلذهب والفضة والنقوش البديعة إىل يومنا هذا.
وذكر األمري عبد القادر اجلزائري يف كتابه الشهري "خنبة عقد األجياد يف الصافنات اجلياد" أن العرب كانت
تركب اخليل ابلرحالة وتتخذ من جلود الغنم أبصوافها ،وختشى صوفا ،أو ليفا لتكون أخف ابلطلب".18

 - 16ابن دريد الأزدي ،حتقيق ابراهمي السامرايئ ،الرسج واللجام ،مطبعة املعار  ،بغداد ،1970 ،ص .10
 - 17مجموعة مؤلفني ،املوسوعة العربية العاملية ،مؤسسة أآعامل املوسوعة للنرش والتوزيع ،الرايض ،1999 ،ج ،12ص .218
 - 18عبد القادر بن حمي ادلين اجلزائري ،خنبة عقد ا ألجياد يف الصافنات اجلياد ،املكتبة ا ألهلية ،1908 ،ص .7
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يقول سليمان قطاية" :كان العرب يسرجون خيوهلم بسراج خفيف (جلد وقماش) له ظهر كي يريح الراكب
إذا ما ظل فرتة طويلة عليه ،وذي ركابني قصريتني أي أن الشريط اجللدي الذي يصلهما ابلسرج قصري ،والركاب
عريضة وذات رأس وحشي مدبب على شكل حربة صغرية لطعن فرس العدو ،والقاعدة عريضة ليتمكن الفارس من
الوقوف والشريط قصريا ليكون الفارس إذا وقف عاليا لضرب خصم ،أما العنان والرسن ،فالعنان قصري ليتمكن
الفارس من التحكم ابلفرس والرسن دون خكية حىت إذا أخذ العدو العنان بيده انفك الرسن كلية وهرب الفارس
بفرسه ومل يستطع العدو أن جيره إليه". 19
ومع توسع الدولة االسالمية تطورت صناعة السروج كثريا فمثال حتدث حسن الوزان يف القرن السادس عشر
امليالدي يف كتابه الشهري "وصف إفريقية" عن سوق مدينة فاس املغربية فذكر العجائب عن تطور صناعة السرج
وملح قاته يف ذلك الوقت لدرجة التخصص الدقيق يف صناعة أحد أجزائه والعدد الكبري للدكاكني اليت متارس فيها
هذه الصناعة فذكر مثال أن عدد دكاكني الذين يطرزون جلود السرج فقط تفوق املائة دكان ،يقول واصفا السوق:
" وأييت بعد ذلك صانعو قرابيس سروج اخليل ،وهلم عدة دكاكني يف احلي الشرقي (بل الغريب) يف اجتاه مدرسة
السلطان أيب عنان ،مث احلرفيون الذين يزخرفون الركاابت واملهاميز واللجم ،ويشغلون َنو أربعني دكاًن ،وينجزون
أعماال عجيبة .ولعل أحدكم رأى بعض هذه األشياء يف إيطاليا أو يف غريها من البلدان املسيحية .وبعدهم احلدادون
الذين ال يصنعون سوى الركاابت والشكائم والقطع احلديدية املزخرفة لطقوم اخليل ،مث صانعو جلود السروج الذين
جيعلون لكل سرج ثالث زوائد بعضها فوق بعض أوسطها هو األرق ،وأسفلها أقل زينة ،وكلها من جلد املاعز
القرطيب .ومصنوعات هؤالء السراجني عجيبة هي أيضا ،كما ميكن أن يدرك ذلك فيما يشاهد منها إبيطاليا ،وهلم
َنو مائة دكان".20

 - 19سلامين قطاية" ،اخليل يف احلروب الصليبية" ،جمةل املورد ،العرا  ،جمدل  ،20عدد  ،1992 ،1ص.27
 - 20محمد بن احلسن الوزان .وصف افريقية ،دار الغرب الاساليم ،بريوت ،ص ص.240 – 239 .
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"كانت السروج يف عهد مملكة غرًنطة تطرز ابحلرير وخترز ابلذهب والفضة ،وتطعم حبلقات وألواح بعضها
مفضض ومذهب ومطلي ابملينا ،وحيفظ املتحف الوطين األركيولوجي يف مدريد قطعة من عدة يرج ترجع إىل القرن
الثالث عشر للميالد تعود ملنطقة  Lorcaيف مرسية ،ويتكون من عدة قطع مطعمة بكثافة ابملينا الزرقاء مرتبة يف
إطارات هندسية مزينة بزخارف مجيلة". 21
ومل يقتصر التطوير على اجلوانب اجلمالية بل امتد إىل اجلوانب العملية فقد ذكر املقريزي أن اخلليفة املصري
الفاطمي احلاكم أبمر هللا ابتكر طريقة لتمويل الفارس ابملاء ،فأعد لذلك سروجا جموفة القرابيص وبطنها بصفائح من
قصدير ليجعل فيها املاء وجعل هلا فما فيه صفارة فإذا دعت احلاجة للماء شرب منه الفارس وكان كل سرج منها
يسع سبعة أرطال من املاء". 22
وهنالك أشياء مشرتكة البد من مراعاهتا عند اختيار السرج ،فالسرج اجليد يوازن ثقل الفارس ،دون ضغط
زائد على الغارب واجلانبني .كما جيب على السرج أال يعرقل حركة كتفي الفرس ،ومعىن ذلك أن يكون السرج
مصمم ا متام ا للفرس ،ليناسب شكل ظهره وجانبيه حىت ال جيرحه ،وقد جيرح معه فارسه أيض ا ،أو مينعه من جلسة
مرحية.

 - 21الزبري همداد" ،صناعة الرسوج تراث يف طريق الانقراض" ،جمةل فنون ،عدد  ،108أآغسطس  ،2014ص .110
 - 22املرجع نفسه ،ص .111
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-2اتريخ صناعة السرج يف اجلزائر
اشتهرت اجلزائر منذ القدم بصناعة السروج ويطلق على هذه احلرفة "السراجة" ويطلق على من ميتهنها
"السراج" ،وتنقسم هذه السروج إىل قسمني :سروج سباق اخليل وسروج الفنطازاي.
سروج سباق اليل :هي سروج رايضية عادية الصنع وتكون صغرية احلجم دون تطريز وال تزيني وتتم صناعتها
ابستخدام آالت خياطة خاصة وآالت صناعية معينة لكي تنجز هذا العمل وأغلبية هذه احلرفة متمركزة يف مراكز
تدريب للخيول مثل مركز تيارت.
سروج الفانظازاي :وتسمى حمليا السروج العربية وهي سروج تصنع يدواي وتتميز ابملظهر اجلميل والزينة اجلذابة
والطرز الرفيع وجتذب أبشكاهلا وألواهنا حميب الفانطازاي وممارسي الفروسية ،وهذه السروج هي حمل دراستنا ابعتبارها
جزء من الفانطازاي ألهنا تشكل جزء كبري من اجلانب اجلمايل للفانطازاي فهي تزيد اخليول مجاال وأتلقا وتضفي على
الفرسان مسحة وقار وهيبة كما أهنا تشكل جزء من اهلوية الوطنية ابعتبارها ترااث شعبيا جتب احملافظة عليه وترقيته.
اختلف اإلخباريون الذين حتدثنا إليهم يف أصل صناعة السرج ،فذهب البعض إىل ان أصلها من املغرب
وابلضبط إىل مدينة فاس العريقة اليت ال تزال إىل يومنا هذا عاصمة للصناعات احلرفية يف املغرب العريب ،وصرح
الكثريون من ممارسي هذه احلرفة إىل أن أصوهلم القدمية تعود هلذه املدينة اليت ينحدر منها أجدادهم الذين قدموا
للجزائر يف بداية القرن العشرين واستقروا هبا.
يف حني يذهب البعض اآلخر إىل أن أصل هذه احلرفة يف اجلزائر يعود إىل مدينة عني ماضي جنوب غرب
األغواط يف األطلس الصحراوي ومقر الزاوية التيجانية ،اليت كان فيها ورشات لصناعة السروج ومنها انتشرت هذه
احلرفة إىل خمتلف أَناء الوطن وخاصة الغرب اجلزائري وتركزت على وجه اخلصوص يف مناطق معينة مثل تيارت،
تلمسان ،املدية.
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يف حني يذهب آخرون إىل أن صناعة السرج يف اجلزائر موجودة منذ القدم وأهنا كانت منتشرة يف أغلب املدن
اجلزائرية حلاجة الناس هلا بشدة العتماد حياهتم وتنقالهتم وفالحتهم على األحصنة ،وأن هناك مخس مدن كربى
كانت تعترب مبثابة مدارس معرتف هبا يف هذه الصناعة وهي قسنطينة مدينة الباي وما كان ميلكه من جيوش وفرسان
ومدينة البليدة ومدينة املدية عاصمة التيطري ومدينة آفلوا ومدينة تلمسان.
وتعتمد حرفة السراجة على مواد أولية حمددة ومم يزة كاجللد املدبوغ بطرق تقليدية ابإلضافة إىل اخليوط املذهبة
واملفضضة اليت تسمى "الصقلي" ،ورغم الظ روف اليت متر هبا هذه احلرفة فإن السراج احلقيقي يصر على اقتناء مواد
أصلية جيدة لصناعة سروج تقليدية رفيعة رغم كثرة اجللود املدبوغة مب واد كيميائية ،وانتشار اخليوط الصناعية "الصابرا"
عوض خيوط "الصقلي" الباهظة الثمن.
وتعرف جتارة السروج نشاطا بعد موسم احلصاد خصوصا إذا كان املوسم الفالحي جيدا ،حيث يكثر إقبال
الفالحني على اقتناء السروج ويزداد الطلب عليها.
وللسرج عند فرسان الفانطازاي أمهية كبرية فرتاهم يهتمون بسروج أحصنتهم اهتماما كبريا سواء من ح يث
النوع أو الشكل مبا يتيح هلم الركوب املريح والشكل اجلميل ،وهلذا فهم خيتارون السرج العريب املصنوع حمليا ويعترب
الغرب اجلزائر وخاصة مدينة مدينة تيارت وابلضبط بلدية السوقر املركز الرئيسي هلذه الصناعة يف اجلزائر ،وعلى كل
من يريد اقتناء سرج جيد لفرسه أن يتنقل إىل هاته الوالية للحصول عليه رغم غالء السروج التقليدية اليت يصل سعره
الواحد منها إىل مخسة وثالثني مليون سنتيم يف املتوسط بل أخربت أن هناك سروجا بيعت مبائة مليون سنتيم كما
أخربين أحد السراجني أن أحدهم لديه حصان أصيل وسرج قدمي رفض بيعهما مببلغ نصف مليار سنتيم.
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.3أنواع السروج التقليدية
إن صناعة السروج تقتضي تظافر جمموعة من احلرف كالنجارة واحلدادة والدابغة واخلياطة والطرز وغريها من
احلرف اليت يساهم أصحاهبا كل منهم جبزء يف صناعة السرج لتكون النتيجة يف األخري سرجا مجيال يبهر األبصار
ويسحر العيون.
أخربًن احلرفيون أنه يف املاضي كان السراج ال يشتغل إال على سرج واحد حىت يكمله وهو يعمل يف حمله
وأحياًن إن كان الزبون شخصية ذات مكانة كبرية أو أموال كثرية فإنه يستضيفه يف منزله وخيصص له مكاًن خاصا
به ويوفر له كل املواد املطلوبة ليتفرغ لصناعة السرج حتت عينه وكانت صناعة السرج الواحد تتطلب حوايل ستة أشهر
وأحياًن عاما كامال إذا السرج فيه تطريز كثري وزخرفة كبرية وعمل شديد اإلتقان ،أما اليوم فقد دخل مفهوم تقسيم
العمل إىل حرفة السراجة حبيث يتكفل من يعملون مع السراج بتوفري كل قطعة على حدة وهبذه الطريقة أصبح
ابإلمكان صناعة السرج يف مدة ال تتعدى الشهرين.
أما من حيث الصنعة ومكاهنا فهناك أنواع عديدة من السروج منها:
● السرج التلمساين :نسبة ملدينة تلمسان ويسمى أيضا السرج الغريب وهو األشهر واألكرب ،ويتميز
بكرب القربوص األمامي واخللفي على النمط الرتكي مما يعطي الفارس مظهرا فخما ،كما يتميز ابلطرز
الرفيع واخليط الذهيب واجللد اجليد وزخرفة احملروج.
● السرج البليدي  :نسبة ملدينة البليدة وهو أصغر حجما مقارنة ابلسرج التلمساين ويتميز بطول
مقعده.
● السرج التيغريين :نسبة لقبيلة بين تيغرين ،يتميز بكونه مفتوحا يف املكان الذي يوضع به السرج
على ظهر احلصان.
● السرح املسيلي :وهو األكثر انتشار لدى فرسان الشرق اجلزائري ويتميز ابخلفة واألًنقة.
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أما من حيث الشكل فهناك نوعان من السروج التقليدية:
-1

السرج القربصون :ويسمى كذلك "الدائري" وهو سرج يتكون من طبقة واحدة ذات شكل دائري

صورة رقم  : 31سرج "قربصون"
-2

سرج شليل :ويتكون من طبقتني من اجللد املطرز ،حبيث تكون الطبقة الداخلية أو السفلية دائرية
الشكل وتكون الطبقة اخلارجية أو العلوية مربعة الشكل.

صورة رقم  : 32سرج شليل
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-4املواد األولية لصناعة السرج
حيتاج السراج أو صانع السرج إىل جمموعة من املواد األولية ليتمكن من ممارسة حرفة على أكمل وجه وصناعة
سروج متينة ومجيلة ،وهي مواد كان ق يتم احلصول عليها حمليا يف املاضي ،وكانت ذات جودة عالية ،إال أنه منذ
سنوات بدأ يتم اللجوء إىل مواد مستوردة ،خاصة من الصني نظرا الخنفاض أسعارها إال أهنا رديئة جدا.
-1اجللد  :يتم حتضري اجللد الضروري للسرج من خالل دابغة جلود احليواًنت اليت يتم ذحبها وقد حدثنا بعض
اإلخباريني عن الطريقة القدمية لدابغة اجللود واليت تتم وفق املراحل التالية.
●

يف املرحلة األوىل متليح اجللود ابمللح واملاء وترتك ملدة ثالثة أايم.

●

يف املرحلة الثانية يتم طلي اجللود ابجلري بواسطة فرشاة وترتك ملدة ثالثة أايم.

●

يف املرحلة الثالثة يتم غطس اجللود يف أحواض مائية مليئة بزق احلمام (فضالته) واجلري ،وذلك ملدة
ترتواح بني ثالثة إىل أربعة أسابيع ،وحيتوي زق احلمام على أمحاض طبيعية للتخلص من األوابر واألشعار
والبقااي واألوساخ.

●

يف املرحلة الرابعة يتم إخراج اجللود من األحواض وغسلها جيدا ابملاء وصقلها بواسطة آلة حادة تسمى
الصدرية ،ألن الدابغ يضعها على صدره وميسك اجللد بيديه ويقوم بصقله هبوطا ونزوال حىت يتم
احلصول على جلد نقي وطري.

●

يف املرحلة اخلامسة يتم وضع اجللود يف أحواض التلوين لتلوينها ابستعمال ألوان مستخرجة من مواد
طبيعية أبساليب تقليدية.
وميكن متييز أصل اجللد انطالقا من لونه
 اجللد األسود أو البين هو جلد البقرة اجللد الكرومي هو جلد احلصان167

 اجللد األصفر هو جلد املاعز أو الغنم- 2الغراء :من أجل لصق القطع املستخدمة يف السرج مع بعضها البعض وتثبيت بعض القطع فوق القطع
األخرى ،خاصة قطع الورق املقوى واجللد.
- 3اليوط :تست خدم خيوط من اجللد املدهون ابلدهن خلياطة القطع اجللدية إىل بعضها البعض ويطلق
عليه اسم "السيور" ،كما تستخدم خيوط خاصة ذهبية أو فضية اللون لعمليات التطريز عل اجللد ،وعادة يتم تطعيم
تلك اخليوط مبادة الشمع عرب متريرها عرب كتلة من الشمع لعدة مرات حىت ختتلط مكوًنت اخليط ابلشمع وتندمج
مع بعضها البعض لتكتسب متانة ومرونة تسمح بتمريرها عرب الورق املقوى واجللد.
- 4األقمشة :وعلى رأسها القطيفة واحلرير.
- 5الشب :يشرتط أن يكون متينا خفيفا.
- 6احلديد :يستخدم يف صناعة األجزاء املعدنية من السرج كاللجام والركاب واحللق املعدنية اليت يتم تثبيتها
يف العظم.
 -7الورق املقوى والعديد من املواد البسيطة األخرى
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-5األدوات املستخدمة

صورة رقم  : 33بعض أدوات السراج
يستخدم السراج جمموعة خمتلفة من األدوات من أجل تسهيل العمل وسرعته ،منها أدوات عادية تستخدم
يف احلياة اليومية مثل اإلبر واملقصات ومنها أدوات خاصة به يقوم بصناعتها خصيصا عند احلداد.
 -1مثقاب وهي آلة حديدة تستخدم لثقب اجللد وتسهيل مرور إبر اخلياطة عربه.
 -2اإلبر :أبشكال وأنواع متعددة ،تستخدم خلياطة اجللد واألقمشة.
 -3املقصات :أبشكال وأحجام خمتلفة ،ستخدم لقص اجللد واألقمشة.
 -4املطارق :منها احلديدة واخلشبية ،وتستخدم إللصاق األجزاء أو لوشم التطريز على اجللد.
 -5السكاكني :أبشكال متعددة ،تستخدم للنقش على اجللد.
ول :أداة حديدية تستخدم للرسم على اجللد.
 -6ال َم ْفت ْ
 -7املفرض :أداة حديدية حادة للنقش مباشرة على اجللد.
 -8مكاوي وأدوات أخرى.
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-6مراحل صناعة السرج
متر صناعة السرج بعدة مراحل منها ما يتم يف نفس الوقت ومنها ما ال يتم إال بعد االنتهاء من املرحلة السابقة
● صناعة العظم وتغليفه ابجللد
● حتضري اجللد ودابغته وصباغته ابللون املطلوب
● تفصيل السرج حسب حجم العظم
● رسم الزخرفة املطلوبة على الورق الشفاف
● نقل الزخرفة من الورق الشفاف إىل اجللد ابستخدام حرارة املكواة
● التطريز مباشرة على اجللد من خالل تتبع الزخرفة املرسومة عليه.
● التطريز ابجملبود على الزخرفة اجللدية
● جتميع قطع السرج وخياطتها مع بعضها البعض.
وهذه هي املراحل العامة ويف كل مرحلة توجد مراحل أصغر فصناعة العظم مثال متر بعدة مراحل من اختيار
اخلشب مث تقطيعه وَنته مث ثقبه وخياطته مث تغليفه ابجلد وجتفيفه ،وهكذا قس على بقية املراحل.
ويرتاوح وزن السرج اجليد واملتقن مع كل ملحقاته من  15إىل  17كيلوغرام.
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-7مكوانت السرج
يتكون السرج من قطع كثرية منها اخلشبية واملعدنية واجللدية والقماشية وغريها ،ويتطلب العمل على كل
قطعة منها مهارة خاصة ،لذا ال يستطيع شخص واحد أن يصنع السرج بل جيب أن يشرتك عدة حرفيني يف صناعته،
فهناك احلريف الذي يصنع عظم السرج ،وهناك الدابغ الذي يدبغ اجللود وحيضرها ،وهناك املطرز الذي يقوم بتطريز
اجللد ،وهناك احلداد الذي يصنع اجلزاء املعدنية وغريهم ،وسنحاول وصف مكوًنت السرج وملحقاته مع تسمياهتا
احمللية مع اإلشارة إىل كيفية صنع القطع املختلفة.
-1عظَم السرج

صورة رقم  : 34عظم السرج
رغم أن السرج التقليدي يتكون من عدة مكوًنت إال أن اجلزء الذي حيَ ِدد شكله النهائي هو ما يطلق عل يه
حمليا اسم "العظم" ،وهو اجلزء الصلب الذي يعترب مبثابة الكرسي اخلشيب وتتكون من هيكل خشيب أو عظمي وترتبط
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به ابقي أجزاء السرج ،وجيب أن يكون العظم مصنوعا بدقة اتمة وبطريقة متينة ألنه أساس السرج وأي خلل فيه
سيجعل السرج أبكمله دون فائدة.
وله امساء عديدة حسب البالد واملناطق والقبائل منها:
العظَم :ألنه كان يف املاضي يص نع من عظام احليواًنت وابلضبط من عظام الكتف ملتانتها من
جهة وخلفتها من جهة أخرى إال أن هذا األمر تغري يف وقتنا احلايل إذ اندثرت صناعة العظم ومت
استبداهلا ابخلشب الذي يعترب أسهل تشكيال وأخف وزًن.
رمانة السرج :ألنه رمبا كان يصنع من شجر الرمان الذي يتميز خبفته ومتانته
دجاجة السرج :ملا يوحي به شكله من تشابه مع شكل الدجاجة إىل حد كبري.
حبر السرج :ألنه حيتوي بقية مكوًنت السرج مثل البحر.
القيقب والقيقبان :وهو اسم خشب كانت تعمل منه السروج قدميا عند العرب
يتكون العظم من هيئة نصف دائرة غري كاملة يناسب ظهر احلصان وتصنع من األخشاب احمللية املتينة
واخلفيفة املتوفرة حسب املناطق مثل الصفصاف ،العرعار ،الرمان ،اجلوز ،اللوز ،الزيتون والبلوط.
يتكون العظم من  10قطع أساسية أمهها:
الق َدح :ويسمى كذلك حنو السرج وهو قطعة خشبية كبرية يف اجلهة األمامية للعظم تعلق فيها
أغراض الفارس مثل الس يف والعمارة ،ويصل ارتفاعه إىل  42سم ويتم تثبيته عرضيا وله وظيفتان:
 oمنع الفارس من االنزالق إىل األمام َنو رقبة الفرس خاصة عند التوقف املفاجئ
 oتستخدم لتعليق سالح الفارس وحاجياته
ال َقربوص( :بفتح القاف املعجمة) وهو قطعة خشبية كبرية يف اجلهة اخللفية للعظم بنفس ارتفاع
القدح وموازية له متاما وله وظيفتان:
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 oمنع الفارس من االنزالق َنو اخلل فخاصة عند انطالق احلصان بسرعة مفاجئة أو عند
وقوفه على قائمتيه اخللفيتني.
 oيعمل كمسند لظهر الفارس يوفر له الراحة واالسرتخاء.
الصفوف :مفردها الصفة وهي اجلزء اجلانيب للعظم وتتكون من جزئني:
 oجناح الصفة :وهو لوح خشيب مسطح يتم قص اجلانب السفلي منه بشكل قطع نصف
دائري ويبلغ طوله  60سم.
o

وسايد الصفة :مفردها وسادة ،وهي ألواح حمدبة متتد على طول اجلانب العلوي جلناح الصفة،
ويرتك بينها الوسايد مسافة مفتوحة من إصبعني إىل أربع أصابع حسب نوع العظم وحجمه
ويبلغ طوله الوسادة من  32إىل  36سم.

الكاالت :مفردها كالة وهي األلواح اليت تسند القدح والقربوص على الصفوف ويبغ طول كل كالة
 12سم.
ويبلغ طول العظم من أقصاه إىل أقصاه حوايل  60سم ويتم ثقب العديد من الثقوب على العظم على جانبيه
لتثبيت "اإلبزمي" وهو حلقة معدنية يثبت فيه سيور "الركاب" كما يثبت فيها "احلزام" الذي يقوم بتثبيت السرج
على ظهر احلصان.
يتم جتميع أجزاء العظم وخياطتها مع بعض بواسطة خيوط جلدية مشمعة تسمى "الرفَاعيَات" ،مث يغلف
العظم ب "ال َكم َخة" وهي جلد بقر أو ماعز أو بقر ويفضل استخدام جلد البقر لثخنه ومتانته ويتم دبغ اجللد وغمره
ابملاء ملدة طويلة وبعد جتفيفه يتقلص اجللد وأيخذ شكل "العظَم" ومينحه يف نفس الوقت صالبة أكرب ومتاسك
إضايف.
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-2اللب َدة

صورة رقم  : 35لبدة السرج

هي أول شيء يوضع فوق ظهر الفرس وتتشكل من مخس أو سبع طبقات من الصوف اللني املضغوط الذي
يتم حتضريه تقليداي إبضافة الصابون املربوش له مث ضغطه ملدة من الزمن حىت يتشكل يف قالب معني ،ويف الوقت
احلاضر أصبح يتم اللجوء لشراء قماش املوكيت الستخدامه بدل الصوف ،ولكل طبقة من اللبدة لون معني ،وجرت
العادة بوضع الطبقة ذات اللون األبيض أوال لتكون من جهة ظهر الفرس مث توضع بقية الطبقات تباعا لتكون الطبقة
األخرية هي ذات اللون األزرق أو األمحر.
وتقوم اللبدة بعدة وظائف منها:
 .1محاية الفرس من االحتكاكات اليت تسببها األجزاء الصلبة من السرج خاصة العظم.
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 .2امتصاص ثقل الفارس ألهنا تعمل كوسادة متتص الضغط اليت يسببه ثقل الفارس.
 .3يقوم الصوف ابمتصاص العرق املتصبب من الفرس.
وجيب أن تكون اللبدة حمشوة بشكل متساوي ودقيق حبيث يتوزع ثقل الفارس على متين الفرس وليس على
عموده الفقري.
-3الستَ َارة

صورة رقم  : 36ستارة السرج
الستارة يف قطعة من اجللد املطرز توضع فوق العظم وتشكل اجلزء الفين املزخرف يف السرج من حيث غناها
ابلتطريزات والرسومات ،كما أن ل "الستارة" وظيفة اثنية لكوهنا تشكل حاجزا لينا يضمن راحة الفارس وختفف من
خشونة و صالبة العظم.
تعترب عملية طرز اجللد املوجود يف السرج أصعب جزء يف صناعة السرج وهي العملية اليت تستغرق الوقت
األطول ألهنا تتم يدواي ابإلبر وخيوط احلرير وهي كذلك اجلزء األكثر كلفة لغالء املواد اليت تدخل يف صناعته ،كما
أهنا املقياس لتحديد نوعية وجودة السرج ،وتظهر الزخارف العربية اإلسالمية على السروج اجلزائرية من الرسوم
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اهلندسية والعناصر النباتية اليت أبدع احلرفيون يف رمسها ،مما جعل منها وحدة فنية رائعة متماسكة وزاد يف مجاهلا
وتناسق أجزائها عناية احلريف بتطعيمها ابلفضة والذهب والنحاس.
يتم دبغ اجللد وصبغه ابللون األمحر أو البين عادة إن بدأت ألوان أخرى تظهر كاألزرق واألخضر واألصفر
ويتم زخرفة الستارة بطريقتني:
سيح (بتسكني امليم وفتح السني وفتح الياء املشددة) الرسم مباشرة على اجللد بواسطة آالت
الطرز امل َ
حديدية خاصة يتم تسخينها على النار وضغطها على اجللد لترتك آاثرها على شكل نقوش ورسوم مميزة
ويتم تزيينها أبشكال َناسية مثل الكرات واألهلة.
الطرز العايل بواسطة "فريضة" :وهي رسم على "السارابن" نوع من الكرتون املميز فوق اجللد ابستخدام
"املفتول" وهو آلة للرسم على اجللد ،بعدها يتم النقش على اجللد ابستخدام "املفرض" وهو آلة حادة
صعبة االستخدام وال جييد استخدامها إال القليل ألن الرسم هبا عمل فين راقي يتطلب تركيز خاص ،مث بعد
ذلك تتم عملية "فريضة ال َمجبود" ،وهي عمل يدوي يهدف إىل طرز النقش على اجللد ابستخدام خيوط
اجملبود ويف املاضي كان يقوم به الرجال ،أما اليوم فقد ختصصت املرأة يف القيام به ملا يتطلبه من تركيز وصرب
ودقة متناهية.
يتم الطرز ابجملبود بواسطة خيوط الفضة وقد صرح املخربون خيوط الفضة احلقيقية اليت ال تتأثر ابلنار وال
ابالحتكاك وحتافط على لوهنا وملعاهنا توقف استعماهلا منذ سبعينات القرن املاضي لتحل مكاهنا خيوط مصنعة من
مواد أخرى هلا نفس شكل خيوط اجملبود األصلي ولونه لكن ليس نفس جودته ألهنا سرعان ما تتعرض للتحلل وتغري
اللون نتيجة االحتكاك والعوامل املناخية.
وقد تفنن السراجة يف نقش أمجع الزخارف والرموز على جلد سروجهم ،لكن هناك ثالثة أنواع من الزخرفة
افتكت االعرتاف الرمزي وهو ما جعل منها الزخارف املفضلة لدى الفرسان:
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-1

خطوة احلمامة :وهي رسوم تشبه آاثر أرجل احلمام.

-2

الزموري :نسبة ملدينة أزمور املغربية ،يعتمد ابألساس على الرسم واالشكال اهلندسية ابإلضافة اىل
احليواًنت ،ويعترب أصعب الزخارف وأغالها.

-3

السبولَة :أوالسنبلة وهي رسوم حديثة نسبيا لشكل سنبلة القمح

صورة رقم  :37طرز السنبلة

ومن حيث الطرز وكثافته يقسم السرج إىل أربعة أقسام:
سرج "عمارة" :وهو السرج الذي يكون فيه جلد الستارة مغطى كليا ابلطرز.
سرج "عمارة غري ربع" :وهو السرج الذي يكون فيه ثالثة أرابع جلد الستارة مغطى ابلطرز.
سرج "نص عمارة" :وهو السرج الذي يكون فيه نصف جلد الستارة فقط مغطى ابلطرز.
سرج "ربع عمارة" :وهو السرج الذي يكون فيه ربع جلد الستارة فقط مغطى ابلطرز.
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-4احلزام

صورة رقم  : 38حزام السرج
هو حبل مصنوع من القطن املفتول أو احلبال أو اجللد مصنوع بطريقة مناسبة ال تؤثر يف جسم احلصان،
وينتهي حبلقتني مرتبطتني تسميان "االبزمي" ،و"االبزمي" هو عروة معدنية يف أحد طرفيها لسان معقودة ابحلزام تربطه
ابلسرج ،ويستخدم احلزام لربط السرج وتثبيته على ظهر احلصان.
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-5الدير

صورة رقم  : 39الدير
هو قطعة مثلثة أو مستطيلة الشكل تصنع من اجللد الذي صنع منه السرج ويلف حول صدر احلصان وفيها
سالسل وأهلة فضية مثل :الشراشف ويربط يف العظم.
الدير نوعان:
الدير الصغري :مصنوع من اجللد املتني وهو ذو وظيفة عملية أكثر منها مجالية ألنه يستخدم لشد السرج
وتثبيته حىت ال ينزلق َنو اخللف أثناء العدو أو الصعود.
الدير الكبري  :وله وظيفة مجالية ملا يعطيه من منظر بديع ملقدمة الفرس ويتميز بغىن زخرفته اليت تكون
متناسقة مع زخرفة الستارة.
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لدة
-6الق َ

صورة رقم  : 40قالدة

مكون له وظيفة مجالية قبل كل شيء ،فهو مكمل للطقم ويتدىل كالعقد حول عنق احلصان وينتهي عموما
خبصلة من اخليوط على شكل فانوس ،كما تتضمن القالدة أيضا قطع مربعة على شكل جيوب حتميل يف طياهتا
متائم تسمى حمليا "حروز" أو صحائف صغرية تكتب عليها آايت من القران كما توضع فيها حبات معطرة وهي
أشياء تعرب عن قلق الفارس واهتمامه ابحلفاظ على حياته وعلى حصانه.
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-7الل َجام

صورة رقم  : 41ل جام
يتكون اللجام من جمموعة من القطع اجللدية اليت تلف رأس احلصان وقطعة معدنية توضع يف فمه ابإلضافة
إىل سيور جلدية للتحكم يف اجتاه احلصان.
 -1الشكيمة :تسمح الشكيمة للفارس ابلتحكم يف رأس الفرس ورقبته وكتفه و ذلك عرب العنان،
وتتكون من حديدة تسمى "اللزمة" وما يتصل من حلقات هبا توضع يف فم احلصان لقيادته والتحكم
به وتوجيهه وتنظيم حركته ،ويتم التحكم يف الشكيمة بواسطة العنان أو لصراع من خالل جذبه لتوقيف
احلصان أو إرخائه للسماح له ابلتحرك ،وتؤثر الشكيمة من خالل الضغط على اللسان والفك السفلي
وجمموعة من املناطق احلساسة يف الرأس وهو الضغط الذي يؤدي تلقائيا إىل إيقاف احلصان مهما كانت
سرعته ودرجة اندفاعه ،وختتلف مناطق احلساسية حسب نوعها وحسب صالبة الشكيمة وحسب ليونة
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أو قساوة الفارس وهي كلها امور جتعل من أي سحب بسيط للعنان اثر مضاعف وميكن حتديد هذه
األماكن احلساسة فيما يلي:23
اللسان :شديد احلساسية للضغط والقبض الذي متارسه القطعة املعدنية.
الفك السفلي :حساس للحلقة املعدنية اليت تطوقه.
ملتقى الشفتني :حساس للضغط واحلرارة الناجتة عن احلركة.
العظام الداخلية للفم :واليت تكون مكسوة مبادة لزجة حساسة للضغط.
العصب الفكي وهو حساس بطبيعته لالحتكاك وضغط السلسلة مع عظم الفك.
وتتكون الشكيمة من عدة أجزاء هي:
الالزمة :وهو القطعة اليت توضع يف فم احلصان وخيتلف مسكها وشكلها.
اتعراوي :اليت تستخدم لربط الشكيمة ابللجام والعنان.
الفروع اجلانبية :هلا دور يف حتريك القضيب املعدين داخل فم احلصان.
احللقة (بفتح القاف املعجمة) وهي حلقة معدنية حتيط ابلفك األسفل للحصان
سلسلة تصلح إلحكام احللقة حول فك احلصان.24
إن وجود كل هذه املكوًنت يف الشكيمة هدفه الرئيسي هو حتقيق أكرب قدر ممكن من الفاعلية والقسوة
الضرورية للتحكم يف احليوان الضخم الذي يفوق وزنه وقوته أضعاف وزن وقوة االنسان ،إن هذه القسوة والفعالية

 - 23موقع برانمج التبوريدة عىل موقع تلفزيون ميدي  ،1مت الاطالع عليه بتارخي  29ماي  2015عىل الرابط
][http://www.medi1tv.com/tbourida/article.aspx?id=8347
 - 24املرجع نفسه.
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كانت ضرورية يف ساحات القتال حيث تتوقف حياة الفارس على مهارته يف استخدام سالحه من جهة ،وعلى
التحكم يف جواده من جهة اثنية.
ورغم تراجع مكانة الشكيمة بعد اخرتاع األسلحة النارية وانعدام احلاجة للمناورات الفروسية السريعة واخلطرة
لتحول املبارزة والصراع إىل اإلصابة عن بعد إال أن استعراضات الفانطازاي وما تقتضيه من حتكم الفارس يف جواده
الزلت تقتضي استخدام هذا النوع من الشكيمة لكوهنا تسمح إبيقاف اندفاع احلصان.
ويكون اختيار الشكيمة مناسبا لنوعية الفروسية ولدرجة حتكم الفارس ومدى حساسية احلصان ،ومستوى
تدريبه والفارس الذكي هو من يعرف حصانه جيدا وميكنه اختيار النوع املناسب للشكيمة اليت تالئمه.

صورة رقم  : 42شكيمة
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 -2القماط الرأسي وحزام احلنجرة :وهو حزام رقيق مير حول الرقبة وميتد بشكل متواز مع وجنيت احلصان
لريتبط ابلشكيمة و"لصراع" ،وتزين جبهة احلصان قطعة مطرزة تسمى "النشاشة" وتكون بنفس ألوان
وزخارف السرج.
-3الرسن :وهو جمموعة سيور من نفس لون وتطريز الذي صنع منه السرج حتيط برأس الفرس ومتكن الفارس
من قيادته
- 4الدراقات أو الدود وهي كمامات األعني اليت تستخدم حلفظ عيين احلصان من الغبار وتوجيه نظره
إىل األمام ،حىت ال ينزعج من حركات السيوف وابقي األسلحة وال من حركات اخليول القادمة من اخللف،
وأتخذ هذه الكمامات أشكاال دائرية أو مربعة أو أشكاال هندسية منحنية وتكون بنفس ألوان وزخارف
السرج.
-6احلزام األنفي :حزام القسم األنفي فهو جزء هام من اللجام وهو مصمم إليقاف وكبح احلصان ،كما أن
وظيفته منع احلصان من فتح فمه بشكل زائد وهو بنفس الوقت يزيد من مجال رأس احلصان.
-7لصراع أو العنان أو سري اللجام  :عبارة عن حبل طويل مفتول من خيوط القطن أو الكتان أو سري
جلدي طويل متصل بنهاية كل طرف من الشكيمة  ،يستخدمه الراكب أو الفارس للسيطرة والتحكم يف
احلصان.
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-8الركاب

صورة رقم  : 43ركاب
إطار معدين على شكل مثلث يضع الفارس قدمه بداخله ،ويتم وصله ب السرج عن طريق سري جلدي
هو ٌ
يطلق عليه حمليا اسم "النص َعة" وابلعربية الفصحى " َسري الركاب" ،وعادة ما يوجد زوج من الركائب للمساعدة على
ٍ
كدعامة للقدم أثناء الركوب ،كما تزيد هذه الركائب من قدرة الفارس على البقاء اثبتاا فوق السرج
امتطاء احلصان و
ٍ
جماالت عدة مثل،
وعلى التحكم يف املطية بشكل أكرب ،وهذا يؤدي إىل زايدة انتفاع اإلنسان من احليوان يف
االتصاالت ووسائل النقل واحلروب.
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ٍ
ٍ
ِ ِ
كوسيلة لتثبيت
صبع
الس ْرج أو يف عقدة بسيطة لأل ْ
قدمياا كان الفرسان يلجئون إىل وضع أقدامهم حتت حَزام َ
أنفسهم على صهوات اجلياد ،والح اقا مت تصنيع ال ِركاب الفردي كأداةٍ تساعد األفراد على امتطاء الدواب ،وبعد ذلك
ِ
الس ْرج .ويرجع الفضل يف استخدام ال ِركاب الزوجي إىل أسرة جني احلاكمة يف
ظهر الركاب الزوجي بعد اخرتاع هيكل َ
الصني ،وقد وصلت هذه الركائب إىل أورواب خالل فرتة العصور الوسطى .ويرى البعض أن ال ِركاب كان واحدا
ٍ
ٍ
بشكل كبري من األمهية اليت
بدرجة تقرتب
من األدوات األساسية اليت سامهت يف إنشاء ونشر احلضارة احلديثة
شكلها اخرتاع العجلة وآلة الطباعة للحضارة اإلنسانية.
السرج وجيب أن
والركائب التقليدية إما حديدية أو َناسية متسعة األضالع على شكل مثلث ،معلقة يف َّ
تكون قاعدة الركاب احلديدية عريضة تتناسب مع كل قدم حبيث يؤمن مسافة فاصلة بني القدم وجدار الرك اب من
كل جانب ويتم وصلها ابلسروج من خالل سيور جلدية قابلة للضبط حبيث ميكن تغيري طوهلا لتالئم ٍ
كل من حجم
الفارس وحاجته للبقاء اثبتاا فوق مركز التوازن األفضل للفرس أثناء املناورات السريعة.
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-8ملحقات السرج
وللسرج ملحقات عديدة هدفها تلبية بعض احتياجات الفرس أو الفارس أو تسهيل التعامل معهما نذكر
منها:
التَك َفال :ويسمى كذلك "اجللل" وهي قطعة ملونة من القماش الصويف توضع على ظهر الفرس بعد نزع
السرج وتغطيها من الغارب والرقبة والظهر حىت الكعبني وتقوم ابمتصاص العرق ،كما تغطى به الفرس أثناء مبيتها
يف العراء.
الع َم َارة  :هي احملفظة املصنوعة من اجللد أو القماش اخلشن تتناول فيها الفرس العلف والشعري ،وتكون يف
أحيان كثرية مطرزة مبا يليق مبكانة الفرس.
ال َقيد :هو احلبل الذي تربط به الفرس من أحد أقدامها حىت ال تشرد بعيدا.
احلديد :وهو قفل ابملفتاح تربط به الفرس ليال كي ال تتعرض للشرقة.
الرقعة :وهي سلسلة طويلة تربط هبا اخليل مجاعيا يف صف من  6إىل  10أفراس.
الشطرب :وهو سوط مصنوع من اجللد اللني يضرب به الفارس حصانه حىت حيثه على اإلسراع يف املشي.
السمط :اللغة تسمسط الشيء تعلق ،ومجعه "مسوط" ،وهو سري أو جمموعة سيور تستخدم لتعليق األشياء
واألغراض يف مؤخرة السرج.
املوزيطَة :وهي حمفظة من جلد مطرز ابلفضة أو الذهب تشد إىل الكتف خبيط من احلرير حتفظ فيها النقود
والواثئق الشخصية.
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-9واقع صناعة السرج يف والية تيارت
عانت الصناعات احلرفية والتقليدية يف اجلزائر خالل السنوات األخرية تراجعا شديدا انقرضت فيه بعض
احلرف تقريبا ،وما متكن منها من الصمود سيالقي نفس املصري إن مل يتم االنتباه لألمر ومعاجلة األسباب اليت أدت
هبا إىل هذا املصري وهي أسباب عديدة ومتداخلة يصعب حصرها وحتديدها.
واحلرف املتعلقة ابحلصان والفروسية والفانطازاي ليست مبعزل عن هذا األمر وقد حاولنا من خالل مقابالتنا
مع الفرسان واحلرفيني حتديد أسباب التدهور الكبري الذي تعاين منه هذه احلرف إىل نقص عدد اخليول وهو ما أثر
مباشرة على الصناعات احلرفية املرتبطة هبا ألهنا أصبحت ال جتد األسواق الضرورية لتصريف منتجاهتا ،ابإلضافة إىل
جمموعة أخرى من األسباب اليت نعرضها تباعا يف النقاط التالية.
 -1أدت الثورة الصناعية اليت ابشرهتا اجلزائر يف منتصف السبعينات إىل انتشار املنشآت الصناعية يف خمتلف
مناطق البالد ،وهو ما أدى إىل ختلي الكثري من احلرفيني عن مهنهم األصلية وااللتحاق ابملصانع اليت كانت
توفر هلم مدخوال ماداي أفضل ابإلضافة إىل العديد من امليزات األخرى مثل االستفادة من اخلدمات التأمينية
واالجتماعية.
 -2أدى تطور الفالحة وإدخال املكننة والقوة امليكانيكية مثل اجلرارات والدراسات إىل ختلي الفالحني عن
القوة احليوانية كليا لصاحل اآلالت ،وهو ما اجنر عنه انعدام احلاجة للخيول جلر العرابت أو القيام بعمليات الزرع
واحلصاد ،وابلتايل ختلى الفالحون عن استيالد اخليول وتربيتها وابلتايل نقص الطلب على املنتوجات احلرفية
املتعلقة هبا.
 -3ضربت البالد يف أواخر القرن املاضي موجة جفاف كبرية ،أدت إىل نقص الغذاء املخصص للخيول وابلتايل
إىل ظهور سوء التغذية وانتشار األمراض واألوبئة بني قطعاهنا ،وهو ما تسبب يف تناقص أعدادها بشكل مهول،
مع ما يستتبعه ذلك من انكماش الصناعات املرتبطة هبا.
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 -4التوجه الثقايف للشباب فقد أدى أسلوب احلياة العصرية وتبين الثقافات الوافدة وظهور العوملة إىل احتقار
الشباب للحرف التقليدية وتوجهه إىل املهن املكتبية أو التقنية اليت تضمن هلم مستوى اجتماعي معني وحتقق
طموحاهتم يف حتقيق النجاح وفق النموذج الثقايف السائد.
 -5الفجوة بني األجيال :أدى انتشار التعليم وتعميمه إىل ظهور قطيعة بني احلرفيني وأبنائهم الذي كان يفرتض
هبم أن يرثوا احلرفة وحيافظوا عليها ،فقد آثر هؤالء األولياء وبتشجيع من العائلة يف أغلب األحيان إىل التخلي
عن حرفة األجداد ومتابعة التعليم من اجل احلصول على شهادات عليا تسمح هلم ابحلصول على وظائف
مرموقة ،وهذا األمر تسبب يف انقطاع سلسلة نقل احلرف من اجليل السابق إىل اجليل الالحق ،وابلتايل انقرضت
الكثري من احلرف مبوت جيل اآلابء احلرفيني لعدم وجود من يستمر يف ممارستها.
-6

اهلجرة الداخلية َنو املدن :شهدت اجلزائر يف السبعينات موجة كثيفة من اهلجرات الداخلية من األرايف

َنو املدن حبثا عن العمل والتعليم وحياة أفضل ،وهذه اهلجرات تسببت يف اخنفاض سكان الريف الذين يقع
على عاتقهم تربية اخليول واستهالك املنتجات احلرفية املرتبطة هبا ،فاخنفض جراء ذلك عدد اخليول وانكمشت
الصناعات املرتبطة هبا.
 -7تسببت الثورة الزراعية ا ليت شهدهتا البالد يف السبعينات إىل تغيري البىن االقتصادية ،واإلخالل ابلتوازن
االجتماعي واالقتصادي جملتمع الفالحني ،وأدى تبين النموذج االشرتاكي إىل التخلي عن أسلوب احلياة
الفالحية الذي ظل سائدا لقرون عديدة ،وأدى ذلك إىل اهنيار النشاط الفالحي جبميع جماالته مبا فيها تربية
احليواًنت ومنها اخليول ،وكذلك إىل هتميش احلرف اليدوية ومنها املرتبة ابخليول.
 -8تغري أسلوب احلياة :انتشر يف البالد أسلوب حياة غريب يقوم على الربح السريع واملظاهر واالستهالك،
وتوجه الشباب إىل البحث عن مهن عصرية تعرب عن توجههم الثقايف اجلديد ،ومت احتقار املهن التقليدية واحلرفية
ابعتبارها تعرب عن حياة رجعية عفا عليها الزمن.
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 -9الوضعية األمنية :عاشت اجلزائر يف التسعينات عشرية محراء من اإلرهاب والعنف الدموي ومت تشديد الرقابة
على األسلحة ،مبا فيها أسلحة الصيد واألسلحة التقليدية ،كما سامهت أجواء اخلوف إىل التخلي عن كثري من
مهرجاًنت الفانطازاي والوعدات الشعبية خاصة يف املناطق اليت تشهد توترات كبرية ،وابلتايل تراجع االهتمام
ابلفانطازاي وما تبعه ذلك من انعدام احلاجة للمنتجات املستخدمة فيها كالشروج وغريها.
 -10الغالء :أدى انتشار موجة الغالء الفاحش يف البالد إىل غالء كل شيء مبا يف ذلك اقتناء اخليول اليت عرفت
أسعارها أضعافا مضاعفة ،ابإلضافة إىل ارتفاع تكاليف تربية اخليول والعناية هبا الرتفاع مثن األعالف واألدوية،
وهي تكاليف ال ميكن حتمل عبئها إال من طرف قلة من املوسرين.
وكما رأينا فإن اخنفاض احلضرية الوطنية للخيول كان السبب الرئيسي النكماش الصناعات احلرفية املرتبطة هبا
وأمهها صناعة السرج ،وهو ما أدى بدوره إىل تراجع األمهية االقتصادية هلذه احلرفة حىت كادت تنقرض ،ان مل نقل
أهنا انقرضت يف كثري من املناطق اليت كانت مشهورة هبا مثل تيسة واملدية واألغواط والبليدة ومعسكر ،إال أن هناك
عوامل كثرية مسحت ملنطقة تيارت ابحلفاظ على هذه احلرفة ،اليت بدأت تعرف بعض اإلزدهار نتيجة ألسباب كثرية
منها أن تيارت أصبحت تعترب عاصمة احلصان يف اجلزائر بفضل تواجد مركز شاوشاوة هبا ،ومركز األمري عبد القادر
للفروسية العصرية ،كما يوجد هبا املقر الرئيسي للديوان الوطين لرتبية اخليل واإلبل وما يقدمه من مساعدات للمربني،
وحمافظة سكاهنا على تقاليد تربية اخليل والفانطازاي حيث يوجد يف تيارت أكرب عدد من مجعيات الفروسية التقليدية
يف الوطن ،كما حتتضن الوالية املهرجان الوطين للفرس الذي من املفروض أن يكون سنواي ،وهو مهرجان يشارك فيه
املهتمون ابخليل من كل جهات الوطن ويشهد منافسات عصرية وتقليدية ،وتعترب مدينة السوقر اليت تبعد حبوايل 20
كلم عن عاصمة الوالية تيارت معقل احلرف التقليدية عموما واملرتبطة منها ابلفرس خصوصا حيث يؤمها الناس من
خمتلف والايت الوطن للحصول على ما حيتاجونه من لوازم اخليل والفانطازاي.
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خلصة
رأينا يف هذا الفصل أن الفانطازاي استعراض مجيل ،وهذا اجلمال متنوع ومنتشر يف خمتلف مكوًنته ،بدءا من
اجلمال الطبيعي إىل اجلمال احليواين ممثال يف مجال األحصنة أبلواهنا املختلفة ،ومجال الفارس بلباسه التقليدي اجلميل،
وأخريا مجال املنتوج احلريف متمثال يف السرج الذي يشكل ذروة الصناعة احلرفية اجلميلة.
ويف األخري نشري إىل أن هذه حرفة السراجة عرفت اهتماما متزايدا من طرف اجليل اجلديد من الصناع
واحلرفيني ،ألهنا حرفة تدر رحبا وفريا على ممتهنيها ،خاصة يف ظل اإلقبال املتزايد على مهرجاًنت الفانطازاي أو لعب
البارود اليت أصبحت تستقطب مجهورا كبريا ،وهو ما يؤكد أن هذه احلرفة لن تندثر ألهنا مرتبطة ابخليل ،ومادامت
هناك خيول فستستمر هذه احلرفة يف تسطري صفحات جديدة من اإلبداع احلريف اجلميل.
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الفصل اخلامس

دالالت الامنذج البنيوية ومنظومة
الوظائف اجملمتعية

الفصل اخلامس
شبكة الدالالت الرمزية ومنظومة الوظائف اجملتمعية
متهيد
تتميز األنثروبولوجيا أبهنا علم البحث عن املعىن ،إن األنثروبولوجي ال يسعى إىل بناء احلقيقة وال إىل اكتشاف
القوانني ،بل يسعى إىل إدراك ما وراء الكلمات والظواهر والطقوس من معاين خفية ،ومن هنا فهي متنحنا الفرصة
للغوص عميقا يف الظواهر االنسانية والبحث عن احلموالت الرمزية اليت ختتفي خلف األشكال املتعددة هلا ،وال تقنع
مبجرد التعرف على مكوانهتا أو وظائفها يف اجملتمع ،إن الفانطازاي إذا نظران هلا من اخلارج بدت لنا وكأهنا مزيج
غريب من عشرات املكوانت البشرية واحليوانية والطبيعية والصناعية اليت ختتلط مع بعضها البعض يف متازج يصعب
فهمه أو االحاطة بكنهه ،إال أ ننا نعتقد أنه ال ميكن فهمها فهما علميا إال من خالل دراسة العناصر املكونة لنسيجها
الرمزي والداليل ،والذي يتشمل انطالقا من تداخل جمموعة من العناصر اليت تشكل نسقا متميزا جيعلها ختتلف عن
بقية الظواهر األخرى ،من خالل العالقات اليت ميكن اكتشافها بني تلك الوحدات وطرق تفاعلها وما متثله من
مفاهيم وما تعرب عنه من معاين.
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القسم األول :يف سبيل منوذج بنيوي للفانطازاي
انطالقا من أتمالتنا الطويلة يف ظاهرة الفانطازاي على مدى أايم الدراسة وأسابيعها وأشهرها وسنواهتا ،وانطالقا
من مطالعاتنا ألدبيات األنثروبولوجيا ،وخاصة التحليل البنيوي لكلود ليفي سرتوس ،والتأويلية الرمزية لكليفورد غريتز،
توصلنا إىل قناعة أساسية وهي أن الفانطازاي ليست جمرد رجل ميتطي حصاان مث ينطلق مسرعا ليطلق البارود وينتهي
األمر ،إن النظر للفانطازاي هبذا املنظار هو سذاجة واضحة للعيان ال ميكن تقبلها ،لذا كان علينا أن ننظر للموضوع
من زاوية خمتلفة ،وهو ما مكننا –بكل تواضع -من اقرتاح منوذج بنيوي للظاهرة أيخذ يف حسبانه كل مكوانهتا،
وحياول فهم كل عالقاهتا وتبسيط كل تفاعالهتا ،انطالقا من جمموعة من الرابعيات اليت ميكن أتطريها حسب جماهلا
الداليل إىل:
إطار العناصر املادية( :الفارس ،الفرس ،البندقية ،امليدان)
إطار الثقافة والطبيعة( :الثقافة ،الالثقافة ،الطبيعة ،الالطبيعة)
إطار العناصر األولية( :املاء اهلواء ،النار ،الرتاب)
إطار القوى األساسية( :قوة االنسان ،قوة احليوان ،قوة الطبيعية ،قوة األداة)
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أوال :إطار العناصر املادية( :الفارس ،الفرس ،البندقية ،امليدان)
حتدثنا إبسهاب كبري عن هذا اإلطار يف الفصل الثالث يف معرص احلديث عن األركان املادية للفانطازاي
وشرحنا كل عنصر ابستفاضة ،لكن حنب أن نركز هنا على التموقع البنيوي لكل عنصر من هذه العناصر يف ظاهرة
الفانطازاي وداللته الرمزية ابلنسبة لبقية لعناصر.

شكل رقم  : 02إطار العناصر املادية للفانطازاي
ميثل الفارس العنصر االنساين ،ومن هنا فهو يشكل بنية علوية ذكورية تتحكم يف البنية السفلية األنثوية املقابلة
هلا ونقصد هبا هنا الفرس العنصر احليواين ،والعالقة هنا عالقة جتاذب ،فال ميكن تصور الطقس دون التصاق هذين
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العنصرين حىت يستحيال عنصرا واحدا مركبا ،جيمع العقل إىل القوة والتحكم إىل السرعة ،لكن هذه العالقة عالقة
عمودية يتم فيها هيمنة ما هو أعلى على ما هو أسفل ،وطاعة من هو أسفل ملن هو أعلى ،فالفارس راكب والفرس
مركوب ،والفارس متحكم والفرس متحكم به ،والفارس مالك والفرس مملوك ،الفارس هو من يتحكم يف الطقس،
هو من يعطي إشارة البدء وهو من يطلق البارود وهو من يعلن هناية الطقس كذلك ،أي أنه يلعب دور البطولة
املطلقة أما بقية العناصر فهي جمرد كومبارس يف مسرحية هو مؤلفها وخمرجها وممثلها األوحد ،وهذه السيطرة امتلكها
االنسان من خالل الثقافة اليت اكتسبها واليت مكنته من السيطرة على الطبيعة ممثلة يف بقية العناصر وتوجيهها حسب
إرادته وطبقا لرغبته.
كما نشري مها إىل ان العنصران اآلخران أي العنصر الطبيعي ممثال يف امليدان والعنصر الصناعي ممثال يف
البندقية ،يلعبان أدوارا مساعدة للعنصرين األساسيني ،فعنصر امليدان حيتوى بقية العناصر وجيعل تفاعلها ممكنا ،يف
حني يقوم عنصر البندقية ابلتعبري عنها ،إطالق البارود يكون مدواي ،والصخب هنا داللة على القوة ،والبندقية
ابنتمائها للبنية الذكورية العلوية حتيل إىل القاذف ،إهنا تقذف البارود حنو األعلى وأحياان أخرى حنو األسفل لكنها
متثل العنصر الصاخب مثلها مثل الفارس ،بينما امليدان ابنتمائه للبنية السفلية األنثوية حييل للمقذوف فيه ،األرض
هي ما يشكل امليدان ،واألرض ترمز للرحم الذي يتلقى البذرة وهي تنزل من األعلى حنو السفل ومينحها الغذاء واملاء
والدفء حىت متنو تتخذ طريقا معاكسة من األسفل حنو األعلى ،كل ذلك يف صمت ألن الصمت هنا داللة على
اخلصب.
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اثنيا :إطار الثقافة والطبيعة
شكلت ثنائية الثقافة والطبيعة منذ القدم اهتمام االنسان ،نتيجة للتعارض البادي بينهما ،فالطبيعة متثل احلالة
اخلام وترمز لألصل وتعرب عن التوحش ،بينما متثل الثقافة احلالة املنتج وترمز للتطور وتعرب عن التحضر ،لكن هذا ال
يعين أن بني األمرين قطيعة مطلقة ،بل هناك تفاعل وتشابك واحتكاك يلعب فيه االنسان الدور احملوري ،ألنه
املخلوق الذي لديه القدرة على انتاج الثقافة من خالل تدخله املستمر لتحويل ما هو طبيعي إىل ما هو ثقايف على
مستوايت عديدة ،وهو أمر ينجح فيه أحياان ويفشل فيع أخرى بنسب متفاوتة ،والفانطازاي ال تشذ عن هذه القاعدة
ألن االنسان تدخل يف عناصرها فهذ ب بعضها وأعاد تشكيل البعض اآلخر ،وهو ما جعل منها مزجيا فريد من
العناصر.

شكل رقم  : 03إطار الطبيعة والثقافة يف الفانطازاي
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الثقافة

-1

وميثلها العنصر اإلنساين ابعتباره الكائن املفكر وامليدع واخلالق الذي أبدع الظاهرة وطورها وابعتباره هو الذي
يديرها ويتحكم فيها وهو الذي يسقط عليها مدلوالهتا الثقافية والرمزية وحيدد وظائفها وأدوارها ،فاإلنسان متكن من
االرتفاع عن بقية املخلوقات بفضل الثقافة اليت أنتجها وطورها عرب حقب زمنية طويلة ،ومتكن من خالهلا من
السيطرة على الطبيعة وتسخريها خلدمة مصاحله وحتقيق غاايته ،وهذه الوضعية أعطته احلق يف القيادة لكنها يف الوقت
نفسه أثقلت كاهله ابملسؤولية ،فهو املسؤول عن غريه من العناصر مسؤولية أخالقية وإنسانية ،حتتم عليه االعتناء هبا
ومحايتها ،وهذه املسؤولية تتجلى خاصة يف مسؤوليته جتاه احليوان املشارك له يف الفانطازاي وهو احلصان.
-2

الالثقافة

وميثلها العنصر احليواين وهو الفرس ابعتبارها الكائن احلي املتموقع حتت املستوى الثقايف ألنه ليس حيواان
براي متوحشا صرفا بل هو حيوان مت استئناسه وتدريبه وتعليمه حىت أصبح يفهم اإلنسان ويتجاوب معه ليشكال فريقا
واحدا ،وهو هبذا ارتقى إىل مرحلة أعلى من الطبيعة لكن تبقى أقل من الثقافة .واحلصان هنا عنصر خاضع لإلنسان
لكنه متجاوب معه يفهم أصواته وإشاراته ويطبق أوامره وتوجيهاته ،وأكثر من ذلك يثق فيه ثقة عمياء وهي ثقة
متبادلة بني الطرفني ،وبدون هذه الثقة ال ميكن للفانطازاي أن تكتمل ،ولو تسرب شك بسيط هلذه الثقة فستكون
النتائج كارثية على اجلميع ،فالعالقة هنا عالقة جتاذب وحمبة والتحام روحي وجسدي بني خملوقني ينتميان لعاملني
خمتلفني لكنهما يسعيان للتقارب وااللتقاء واالنصهار يف بوتقة واحدة .آخر ،وجيعل "حقوقه وحقوق فرسه متساوية
مما يصعب ختيل الفصل بينهما ،عليه أتيت الفروسية كنموذج حي على انصهار العاملني –العامل االنساين والعامل
احليواين -يف عامل واحد دون تفاوت".1
 - 1مونيس خبرضة" ،فينومينولوجية املعيش :قراءة يف فنتازاي الوعدة" ،املؤمتر ادلويل ا ألول ملركز البحوث والاستشارات الاجامتعية ،2013 ،ص ص.
.1434-1423
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-3

الطبيعة
وميثلها العنصر الطبيعي وهو امليدان الذي ميثل الطبيعة األم احلاضنة لبقية العناصر واحلاوية هلا والفضاء الذي

مينح الظاهرة الوجود واالستمرار والتطور ،واحليز الذي يسمح هلا ابلتشكل والتألق ،والفانطازاي مرتبطة ابلتقومي
الفالحي ارتباطا قواي ،لذا تقام غالبا يف فصلي الربيع واخلريف ،وابلتايل فاحتفاالهتا هي نوع من طقوس مرافقة
ا لطبيعة ،فبعد سبات الطبيعة ليايل الشتاء الطويلة والباردة ،تنهض مع قدوم أوىل أايم الربيع ،فتظهر النبااتت وتزهر
األشجار وختضر األوراق وتلد احليواانت يف مهرجان مفعم ابحلياة والنمو واحلركة ،ومن هنا أتيت االحتفاالت كمحاولة
ملساعدة الطبيعة على النهوض من سباهتا واخلروج من سكوهنا ،ومن جهة أخرى هي نوع من الفرح ابلنجاة من
فصل الشتاء بقساوته وبرده وخماطره ،ويف اخلريف أييت االحتفال تعبريا عن الفرح ابحلصاد والقطاف والثمار وخريات
الطبعة اليت جناها اإلنسان يف فصل الصيف ،فهي نوع من الشكر واالعرتاف من جهة ،واستعداد ملواجهة فصل
الشتاء وأخطاره من جهة اثنية ،وابلتايل فهذه االحتفاالت عبارة عن جتديد للتواصل مع الطبيعة ألهنا تعمل على
"إعادة االنسان إىل الطبيعة وتذكريه أبصوله األنطولوجية األوىل اليت فقدها بفعل هيمنة املدنية".2
-4

الالطبيعة
وميثلها العنصر الصناعي وهو البندقية اليت هي نتاج التفاعل بني اإلنسان والطبيعة ،فالبندقية هي يف األصل

معادن وخشب وأمالح وغريها من عناصر الطبيعة ،لكنها ملا دخلت عليها يد اإلنسان ارتقت إىل منتج جديد ،له
شكل جديد وخصائص جديدة ووظائف جديدة ،وهبذا ختلصت تلك العناصر من خصائصها الطبيعية وارتقت إىل
مرتبة أعلى من الطبيعة.

 - 2املرجع نفسه ،ص .1431
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اثلثا :إطار القوى

شكل رقم  : 04إطار القوى يف الفانطازاي
تتقاطع يف الفانطازاي عدة قوى حتركها وتعطيها احلياة والتوهج ،وهذه القوى ختتلف عن يعضها البعض انطالقا
من مصدرها ،فكل عنصر يف الفانطازاي يساهم بقوة معينة متثله وتصدر منه وتعرب عنه ،وقد أشار الفيلسوف اجلزائري
مونيس خبضرة إىل ثالث قوى يف الفانطازاي وهي "قوى الطبيعة اليت ميثلها الفرس الذي يرمز للخفة والسرعة ومجال
الطبيعة املرسومة على جلده وعلى مالحمه  ،مث قوة العقل اليت تتمثل يف الفارس الذي يعتمد على ملكته العقلية وذكائه
يف حتكمه وقيادته للفرس ،وهي بذلك قادرة على إخضاع قوة الفرس ملبادئ العقل الذاتية ،والقوة الثالثة واألخرية
اليت وهي قوة اآللة اليت تظهر يف البندقية" ،3إال أنه مع احرتامنا وإجاللنا للباحث نرى وبكل تواضع أنه خلط بني

 - 3مونيس خبرضة ،فينومينولوجية املعيش ،قراءة يف فنتازاي الوعدة" ،أأحباث انسانية ،ص .1422
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القوة الطبيعية والقوة احليوانية واعتربمها قوة واحدة رغم أهنما قواتن خمتلفتان متاما ،لذا نرى أن القوى أربعة وهي قوة
االنسان ،قوة احليوان ،قوة الطبيعة وقوة اآللة ،وسنفصل يف شرح كل واحدة منها.
 -1قوة اإلنسان :ميز هللا االنسان ابلعقل ،وهو ملكة تسمح له ابلتفكري والتأمل ،وابلتحليل واإلبداع ،هذه
امللكة مسحت لإلنسان ابلتفوق على كل املخلوقات ،وجعلت منه خملوقا منتجا للثقافة وصانعا للرموز ،وهو ما مكنه
من السيطرة على الطبيعة بكل مكوانهتا ،وتسخريها خلدمته ،والفانطازاي ما هي إال منتوج ثقايف تتجلى فيه قوة
االنسان املسيطرة على املمارسة أبكملها وهي سيطرة تبدو واضحة للعيان يف قدرته على السيطرة الكاملة على بقية
العناصر وتوجيهها إلمتام االستعراض على أكمل وجه.
 -2قوة احليوان  :استطاع االنسان ابستئناس احلصان واستخدامه للركوب وجر العرابت وخوض احلروب ختطى
احملدودية اليت تعاين منها قواه البشرية ،ومتكن من إضافة قوى جديدة إىل قواه األصلية ،فحني ركب الفرس ختلص
من بطئه ألنه أصبح إبمكانه قطع املسافات الطويلة بسرعة ودون تعب ،وختلص من ضعفه ألنه أضاف لقوته قوى
جديدة تسمح له جبر العرابت وحرث األرض ونقل األثقال بسهولة ويسر ،وختلص من خوفه ألنه أصبح إبمكانه
خوض احلروب ومواجهة اجليوش وحماربة األعداء ،لذا ظل سالح الفرسان حىت احلرب العاملية األوىل هو سالح
املدرعات الذي حيسم نتيجة املعارك.
 -3قوة األداة :يتميز االنسان عن ابقي املخلوقات أبنه كائن صانع لألدوات ومستخدم هلا ،وهذا األمر مسح
له مبواجهة الضعف املادي الذي مييزه ،فهو خملوق ال فرو له ليحميه ،وال خمالب له وأنياب للدفاع عن نفسه ،وال
قدرة لديه للجري ملسافات طويلة ،وال ضخامة له ليتغلب على املخلوقات الكبرية ،إال أنه ميتلك القدرة على التفكري
واإلبداع واالخرتاع ،وهكذا استطاع ختطي ضعفه ،عرب تسخري عناصر الطبيعة ومكوانهتا وحتويلها إىل أدوات تساعده
يف االستمرار على قيد احلياة" ،لقد حصل البشر على أول تقنياهتم أو أساليبهم الفنية يف صناعة األدوات والتحكم
يف النار على مدى آالف كثرية من السنني خالل الدهر األخري الذي يصل إىل مليوين سنة أو ثالثة ماليني وحنن
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ال نعرف عمليا شيئا عن ظروف هذه االبتكارات وال عن التطور الالزم هلا اخلاص ابللغة املنطوقة ،ولكننا نعرف أهنا
كانت ذات أمهية فاصلة ،ألهنا مكنت اإلنسان من أن يكون له أتثريه املؤكد واملتزايد يف بيئته ،ومن مث القدرة على
التحكم فيها عمليا".4
ومن هذه األدوات أداة قوية هي البندقية اليت مسحت له مبواجهة أكرب احليواانت حجما وأكثرها شراسة
وأعظمها قوة والتغلب عليها ،لقد أعطت هذه األداة لإلنسان قوة مل حيلم هبا ،لذا قام يف أحيان كثرية ابستخدامها
أببشع الطرق من خالل توظيفها يف قتل أخيه االنسان وإابدته إابن احلروب والنزاعات ،ورغم ذلك بقيت هذه األداة
رمزا للشجاعة العزة والشرف ،وطاملا مت استخدامها بشرعية للحصول على احلرية املصادرة واسرتجاع األوطان
املستعمرة.
 -4قوة الطبيعة :تشكل الطبيعة –األرض -ابعتبارها األم مصدر كل القوى األخرى ،ألهنا تقدم العناصر
الضرورية اليت تضمن دميومة بقية القوى واستمراريتها ،فبدون الطبيعة تتالشى ال حمالة ،وتصبح عدمية املعىن ،فقوة
اإلنسان حباجة إىل الغذاء واملاء واهلواء للبقاء واالستمرار وإال تالشت بعد وقت قصري ،وقوة احليوان -احلصان-
حباجة هي كذلك للماء والغذاء واهلواء وإال فقدت وجودها ،وقوة األداة حباجة إىل موارد الطبيعة املتجددة لتحضري
العناصر الضرورية لعملها واستخدامها ،فالبندقية حباجة إىل ملح وابرود وكربيت وإال أصبحت مجادا ال قيمة له وال
قوة فيه ،وعليه فقوة الطبيعة ضرورية للقوى األخرى اليت تستمد منها مقومات بقائها وقوهتا.

- 4بواكانن ار .أأي .ترمجة :شويق جالل ،سلسةل عامل املعرفة ،الكويت ،2000 ،ص .18
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رابعا :إطار العناصر األولية

شكل رقم  : 05إطار العناصر األولية يف الفانطازاي

أول من تكلم عن فكرة العناصر األولية هو الفيلسوف اليوانين اإلغريقي إمبيدوكليس وتبناها فيما بعد كل
من أفالطون وأرسطو ،وقد تصور إمبيدوكليس أبن كل شيء يف الكون مركب من أربعة عناصر أساسية لوحدها أو
مشرتكة بكمية قليلة أو كثرية وهي :املاء ،الرتاب ،اهلواء والنار.
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-1عنصر املاء :وميثله اإلنسان على أساس أنه خلق من ماء دافق ومهني –السائل املنوي -كما أشار إىل ذلك
القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ﴿ ُخلِ َق ِم ْن َم ِاء َدافِق﴾ (سورة الطارق ،آية  ،)6وميثل هذا العنصر قوة مزدوجة ،فهو قوة
حياة ومنو من جهة وقوة موت وانقراض من جهة اثنية ،فاملاء ينزل على األرض فتخضر وتزهر ،وينزل على النار
فتنطفيء وختبو ،وهكذا هو اإلنسان قد يكون صاحلا فيصلح ويبدع ويبين ويطور وقد يكون طاحلا فيفسد ويدمر
وخيرب.
 -2عنصر اهلواء :يرتبط خلق اخليل يف امليثولوجيا اإلسالمية ابلريح فقد روى أن هللا ملا أراد أن خيلق اخليل أوحى
إىل الريح اجلنوب أين خالق منك خلقاً فاجتمعي ،فاجتمعت ،فأمر جربيل عليه السالم فأخذ منها قبضة ،قال :مث
خلق هللا تعاىل منها فرساً كميتاً ،5واهلواء ميثل اخلفة والسرعة والطريان وهي خصائص احلصان الذي أعار اإلنسان
قوته وخفته وسرعته.
-3عنصر النار :ومتثله بندقية البارود ،تعرب النار عن واحد من أهم أسرار الطبيعة وهو االحرتاق والتحول ،ألن
الكون ما كان ليكون بدون عملية احرتاق املادة وحتوهلا إىل طاقة ،والنار هي اليت مسحت لالنسان بطهو طعامه بعد
ان كان أيكله نيئا مثل ابقي احليواانت ،ومكنته من احلصول على الدفء والدفاع عن نفسه وطرد احليواانت املفرتسة،
وجعلته ابلتايل ينتقل من حالة الطبيعة إىل حالة الثقافة ،وهو ما جعل النسان يقدس النار إىل درجة العبادة يف كثري
من األحيان.
-4عنصر الرتاب :وميثل األرض ،ويشمل البيت واملسكن ،وخمتلف األدوات الطينية اليت يستخدمها االنسان يف
حياته اليومية  ،وال ميكن لإلنسان أن يعيش مبعزل عن هذا العنصر ،فهو ميشي فوق األرض ويقوم حبراثتها وزرعها

 - 5اس ناده عند املسعودي يف مروج اذلهب  258/1فيه جماهيل وهو أأش به ابالرسائيليات  ،وقد قال ابن كثري يف تفسريه  ." 564/2وذكر وهب بن منبه
يف ارسائيلياته أأن هللا خلق اخليل من رحي اجلنوب وهللا أأعمل "..وهل شاهد من حديث عيل بن أأيب طالب ذكره ابن اجلوزي وغريه يف املوضوعات .611/2
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للحصول على طعامه ،ويبين هبا مسكنه ،ويصنع منها أوانيه ،وغري ذلك من األمور اليت جتعل االنسان لصيقا هبذا
العنصر إىل األبد.
وابلنظر إىل كل ما ذكرانه ميكننا ختيل منوذج بنيوي شامل ميثل كل العناصر اليت حتدثنا عنها وكل األطر املنظمة هلا
يف اجلدول أدانه

شكل رقم  : 06منوذج شامل ملختلف العناصر املشكلة للفانطازاي
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القسم الثاين :منظومة الوظائف اجملتمعية للفانطازاي
تقوم الفانطازاي بضمان استمرارية جمموعة من الوظائف اليت تؤديها يف اجملتمع وهي بذلك تشكل ظاهرة فريدة
تتداخل مع خمتلف نواحي احلياة االنسانية وتتسرب إىل كل اجملاالت احلياتية
-1الفانطازاي كفعل اجتماعي كامل
الفعل االجتماعي الكامل هو ظاهرة اجتماعية حتمل يف طياهتا متظهرات خمتلف املؤسسات االجتماعية،
فتجد فيها االجتماعي واالقتصادي واألخالقي والديين وغري ذلك من جماالت احلياة ،وأول من أشار إىل الفعل
االجتماعي الكامل هو اإلثنولوجي الفرنسي مارسيل موس يف دراسته الشهرية "حماولة حول اهلبة" ،حيث يرى "أن
يف األفعال االجتماعية الشاملة ،كما نقرتح تسميتها ،تعرب كل املؤسسات االجتماعية عن نفسها ،يف الوقت ذاته و
بطريقة مفاجئة  :دينية ،أخالقية و قانونية".6
وحنن نرى أن الفانطازاي هي ظاهرة تستوعب كل اجملاالت يف احلياة اإلنسانية ،فهي ظاهرة اجتماعية من
حيث أهنا تشكل فرصة لتالقي عدد كبري من أفراد اجملتمع ومتتني أواصر التكافل االجتماعي والتعاون والتآخي ،وهي
ظاهرة اقتصادية من حيث هي جمال لتبادل املنافع والسلع يف األسواق املصاحبة لتظاهراهتا ،ولكوهنا سبيل لتنمية
تربية اخليول واستيالدها وجتارهتا ،ويف كوهنا سوق ملختلف املنتجات التقليدية املتعلقة ابلفرس كالسروج وغريها ،وهي
ظاهرة تراثية ملا متثله من طريقة حلفظ الرتاث الشعيب وتثمينه وتطويره ،هي ظاهرة دينية الرتباطها ابلوعدات واملواسم
واألولياء وكوهنا إحياء لذكرى اجلهاد واجملاهدين من الصحابة األولني ،وغريها من األمور اليت ال تدع لنا شكا يف
كون الفانطازاي عبارة عن فعل اجتماعي كامل ،ميتد أتثريه إىل خمتلف نواحي احلياة البشرية.

6 - Marcel mauss, "Essais sur le don , forme et raison d’échange dans les sociétés archaïque", Sociologie et
Anthropologie, PUF, Collection Quadrige, 1973, pp.149-279.
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-2الفانطازاي كمهرجان فين
الر ْجلَة (الرجولة)" ،هذا ما قاله يل أحد الفرسان مؤكدا أن ذلك التماهي بني قيم الفحولة
"الفانطازاي فن ُ
والشجاعة وبني قيم الفن واجلمال ،ألن الفانطازاي احتفال وكل احتفال ابلضرورة فن ،هي استعراض تتجلى فيه روح
الفن ،رقصات اخليل وغناء النقاد وانسجام "العلفة" وإطالق البارود كلها احتفال.
ابإلضافة إىل ذلك ال ختلو احتفاالت الفانطازاي من انتشار العديد من النشاطات الفنية املوازية اليت جتد فيها
فرصة للظهور واستقطاب مجاهري املعجبني ،وخاصة الفن الشعيب البدوي الذي ال جيد له حضورا يف وسائط اإلعالم
وال يف دور النشر الفنية ،وتنتشر الفرق الشعبية البدوية بكثرة وهي تتنافس فيما بينها يف إظهار الفن البدوي األصيل
ابستخدام القصبة والبندير ،وال تزال هذه الطبوع الغنائية تستقطب عددا كبريا من املتفرجني الذين يتحلقون يف
جمموعات حول الفرقة اليت تتخذ من األرض البسيطة مسرحا هلا ويتحرك املغين داخل احللقة صادحا بصوته اجلهوري،
مرددا أغاين تراثية قدمية وأخرى جديدة ،وسط استحسان احلاضرين وصياحهم وهتليلهم مطالبني ابإلعادة أو مشيدين
بعذوبة املقاطع املغناة.
ويستلهم هؤالء املغنون أغانيهم من قصائد شعبية تدور حماورها حول الصالة على الرسول –صلى هللا عليه
وسلم -وذكر مناقب األولياء والصاحلني والتغين جبمال الطبيعة واخليول واحلياة البدوية والشكوى من أشواق احلب
وعذاابت الفراق ،واإلشادة جبمال احلبيبة ابإلضافة إىل احلكم واملواعظ وغريها من األغراض الشعرية التقليدية ،ومما
الحظناه يف أحد املرات وجود غناء سياسي حيث أدى أحد املغنيني أغنية تشيد برئيس اجلمهورية ودوره يف املصاحلة
الوطنية وإطفاء انر الفتنة.
كما يتخلل الغناء أحياان إلقاء قصيدة من الشعر امللحون من طرف أحد الشعراء الشعبيني ،وإن القت
القصيدة استحسان احلاضرين يقوم املغين بتلحينها وغنائها على الفور ،وهو ما جيعل من هذه احلفالت مبثابة اند
فين للغناء الشعيب يسمح ابلتقاء الشعراء كتاب الكلمات ابملغنيني مؤلفي األحلان ،ويسمح بوالدة أغاين شعبية
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جديدة ،وكل ذلك بسهولة ويسر ،ودون مشاكل أو خالفات ألن اهلدف هنا ليس جين األرابح بل اإلبداع الفين
نفسه والتجمع االحتفايل ونشوة النجاح يف إسعاد املتفرجني.
وابحلديث عن األرابح فإن احلفالت الفنية هنا ليست مدفوعة التكاليف وال جيب على االنسان شراء تذاكر
ابهضة الثمن لالستمتاع هبذا الغناء ،بل يكفيه احلضور واملشاركة ،ويقوم اجلمهور عن طيب خاطر مبنح بعض
الشياد" أو املنادي حيث يوقف الغناء ويشيد بكرم املانح
األموال للفرقة إن أعجبه أداءها وهنا يلعب املغين دور " َ
مذكرا ابمسه ولقبه ومدينته وللمانح احلق يف إهداء األغنية ملن حيب من األصدقاء واألحبة ،وحيدث أن يتنافس
احلاضرون فيما بينهم يف إظهار كرمهم ومكانتهم فيتنافسون يف دفع أموال أكثر ،وسط جو هبيج من الفرحة والسرور.
ومما ال شك فيه أن هذه احلفالت الشعبية تعترب املدرسة اليت يتخرج منها مشاهري الغنية البدوية ويشتهر عربها
كبار شعراء امللحون ،حبيث تشكل أكادميية فنية شعبية عفوية تعمل على تطوير هذا الفن ونشره.
-3الفانطازاي كمنافسة مجالية
اللباس التقليدي ابعتباره أحد أبرز عناصر الرتاث املادي ،هو ذلك اللباس الذي تتناقله الشعوب جيال بعد
جيل دون أن يعرف له مصمم ،وهي تعكس عادات وتقاليد اجملتمع الذي تنتمي إليه وثقافته وأسلوبه يف احلياة
وطريقته يف العيش ،وحتكي نظرته للفن واجلمال وتفاعله مع البيئة اليت حييا يف كنفها.
وتزخر اجلزائر برتاث لباسي غين ومتنوع ،فلكل منطقة لباسها التقليدي اخلاص هبا الذي مييزها عن غريها،
وحيظى إبعجاب الناس به واحرتامهم له ،ألنه يعرب عن احلنني إىل ماضيهم وقيمهم ،ورغم التغريات االجتماعية
واالقتصادية الكبرية اليت أدت إىل انتشار اللباس العصري ،إال أن مكانة اللباس التقليدي يف قلوب اجلزائريني ازدادت
قيمة وأمهية ،لذلك جند العودة إىل هذا اللباس أثناء االحتفاالت والعراس واألعياد دليال على ذلك التعلق هبذا الرتاث
الوطين العزيز.
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ويعترب اللباس من أهم مكوانت الديكور االستعراضي يف الفانطازاي ،حيث يلبس الفرسان أهبى ما لديهم من
اللباس التقليدي اجلميل واملميز ،ويسرجون خيوهلم أحسن السروج املطرزة وأهباها ،وحني يدخل الفرسان إىل احللبة
لتحية املتفرجني ،جند أن األمر يشبه عرضا لألزايء التقليدية ،حيث يتفنن فرسان كل علفة يف إظهار لباسهم املميز
ملنطقتهم اليت ينتمون هلا ،بل ويتفننون يف استخدام مميزات معينة جتعلهم معروفني مبجرد دخوهلم للميدان ،لذا يلبسون
لباسا موحدا ذو طرز ولون يتم اختيارمها بعناية فائقة ،ويتم متييز القائد بلباس خمتلف ليتم التعرف عليه بسهولة من
بني الفرسان ،ومتتد املنافسة إىل اخليول فنجد العلفة تستخدم أحياان أحصنة من نفس اللون فرتى كل اخليول يف
العلفة بيضاء أو سوداء مثال ما عدا حصان القائد الذي يكون بلون خمتلف ،ونفس األمر ميكن قوله حول السروج
اليت أصبح يتم شراؤها متطابقة ،وقد أصبح السراجون يتلقون طلبات مجاعية لصناعة جمموعة من السروج املتشاهبة
للعلفة وهو أ مر مفيد للسراج ألنه سيستخدم أسلوب اإلنتاج ابلسلسلة مع ما يصاحب ذلك من اخنفاض كلفة
اإلنتاج واستثمار الوقت ،ومفيد أيضا لفرسان العلفة الذين سيحصلون على سروج بسعر خمفض.
ورغم أن املنافسة احلقيقية هي يف الفروسية والبارود إال ان هناك منافسة صامتة جتري ابلتوازي وإن مل يتم
التصريح هبا دائما ،وهي املنافسة حول أفضل مظهر ،ويسعى كل الفرسان للفوز هبا ملا ميثله ذلك من اعرتاف ابلتفوق
والرقي ،وقد قامت الفيدرالية الوطنية للفروسية للتنبه هلذا األمر وأدخلت هيئة الفارس ومظهر الفرس يف نطاق املنافسة
العلنية من خالل إدخاله يف بطاقة التنقيط يف منافساهتا احمللية والوطنية ،وهو أمر جيد سيساعد دون شك يف احلفاظ
على اللباس التقليدي وتطويره.
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-4الفانطازاي كعالج طيب
قال يل أحد الفرسان الطاعنني يف السن إنه لوال الفانطازاي لكان اآلن طريح الفراش ال يقوى على احلراك،
كان ذلك يف معرض نقاشنا حول أتثري العمر على ممارسة الفانطازاي ،وأضاف أن الفارس احلقيقي يتمىن أن ميوت
فوق ظهر حصانه لو أمكنه ذلك ،ولعل هذا التصرحيات تعطينا حملة ليس فقط عن الرتابط بني الفارس وفرسه ،بل
كذلك عن الفوائد الصحية للفانطازاي وركوب اخليل.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ح ديثنا عن االستخدامات العالجية لركوب اخليل ال نقصد به الفوائد املباشرة إمنا
بعض الفوائد اليت ال بد أن يستفيد منها ممارس الفانطازاي حىت وإن كانت االستفادة الطبية الكاملة ال بد أن تتم يف
مراكز طبية متخصصة وحتت إشراف طيب متكامل.
يعترب "أبوقراط" املعروف بـ «أيب الطب» يف اليوانن القدمية أول من أشار إىل الفوائد العالجية لركوب اخليل،
حيث نصح بركوب اخليل ملعاجلة بعض األمراض العقلية واجلسدية يف آن واحد معتمدا على انتقال حركة اجلواد إىل
راكبه من اهتزاز وتكرار إيقاعي مما جيرب املريض على التحرك لألمام واخللف ويوازن بني حركة قاعدة اجلسم وانتصاب
القامة كما حتث حركة األقدام التبادلية واألساسية لدى اإلنسان.
ومع تقدم الطب يف العصر احلايل ومع تزايد االهتمام ابلرايضات العالجية والنجاحات املسجلة يف هذا
اجملال ،جتدد اإلهتمام بدراسة العالج ابستخدام ركوب اخليل من طرف األطباء ومريب اخليل واستخدمت يف عام
 1960يف أورواب مث انتقلت إىل أمريكا وأسرتاليا ويف السعودية بدأ تطبيقها عام 2005م بتعاون بني مؤسسة سلطان
بن عبد العزيز للخدمات اإلنسانية واإلسطبل األزرق ،كما بدأ تطبيق هذه الطريقة وعمل برامج متخصصة هلا يف
مجعيات األطفال املعاقني ومراكز التأهيل ابلتعاون مع إسطبالت خاصة ،واستخدمت يف عالج الكثري من حاالت
اإلعاقة وأمهها حاالت الشلل الدماغ والتصلب املفتوح والتصلب املتعدد واالضطراابت احلركية عند فئة متالزمة داون
وغريها من املتالزمات الوراثية والعديد من االضطراابت احلركية واحلسية سواء كانت لألطفال والبالغني.
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ويف أحدث دراسة قامت هبا مؤسسة احلصان الربيطانية ابلتعاون مع جامعة برايتون ومعهد بلومبتون حول
فوائد ركوب اخليل مت التوصل إىل جمموعة من النتائج املثرية اليت أكدت علميا الفوائد البدنية والنفسية لركوب اخليل،
وكذا االستخدامات العالجية اليت ميكن االستفادة منها يف عالج بعض األمراض خاصة تلك ذات الطابع العصيب
احلركي.7
وتعتمد هذه الطريقة العالجية على خاصية التوافق احلركي بني حركه احلصان وحركة الفارس حيث
تنتقل التموجات العضلية الصادرة عن حترك احلصان لألمام واخللف أثناء سريه مباشرة إىل فهم الفارس ،فتساعده
على فهم كيفية حركة اإلنسان السليم ،اذن فهي وسيلة شبيه ابلسوائل اليت يتم استخدامها يف التحفيز احلسي احلركي
وحتفيز االتزان كطريقة بوابث وغريها فلماذا احلصان حتديدا؟ وما الذي مييزه عن ابقي األدوات العالجية من كرات
اتزان وغريها؟
أوال حركة احلصان ديناميكياً ال ميكن احلصول عليها إال عن طريق هذه احلركة األمامية اخللفية اليت تصدر
عن احلصان ،وهنا يستوقفنا سؤال أخر ماذا لو استخدمنا حصان الذي يوفر علينا ابلتكلفة ابإلضافة أن السيطرة
عليه تكون أسهل؟
وهنا جتيبنا األحباث أن احلرارة املنبعثة من احلصان هلا أتثري قوي على ارختاء العضالت خالل وضع التمرين
إذاً فنحن حنصل على احلرارة والتمرين يف آن واحد وابلتايل خنفف من ارتفاع نغمة العضلة يف حال وجودها
ابإلضافة إىل الشعور الذي تبعثه شعريات اخليل نفسها وما هل ا من أتثري يف التحفيز احلسي أثناء اجللوس عليه.
والنقطة األخرية هي أنه أثناء ركوب اخليل يبذل الشخص املعاق جهداً معيناً يف البقاء على الوضع الصحيح للجسم
وتوازنه ويقوم بتحريك جمموعة من العضالت الالزمة لذلك.

- The British Horse Society. The health benefits of horse riding in the UK, London, pp. 5-77
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وهذه احلركات اليت يقوم هبا أو يساعده املختص على القيام هبا من خالل تعليمات شفهية حمددة أو مساعدة
يدوية تفيد جدا يف تطوير توازن اجلسم ويف حتسني وتطوير احلركة يف جمموعة مهمة من عضالت اجلسم وتقويتها
مثل عضالت الظهر وعضالت الرجلني وجمموعة أخرى من العضالت الصغرية يف اجلسم ،وميتد هذا التأثري اجليد
إىل حركة املفاصل وليونتها ووضعية اجلسم.
ميكن اختصار الفوائد العالجية لركوب اخليل فيما يلي:
حيسن التوازن ويقوي العضالت.
يسرع االستجاابت.
يزيد السيطرة على وضعية اجلسم.
خيفف التشنج.
يزيد يف جمال حركة املفاصل.
ميدد العضالت القاسية واملتشنجة ويرخيها.
يزيد القدرة عل التحمل.
وحيسن إدراك جمال الرؤية.
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-5الفانطازاي كنشاط اقتصادي
ميتلك الفعل االقتصادي خاصية القدرة على النفاذ إىل كل األنشطة االنسانية األخرى ،ومن هنا جنده حاضرا
ضمن كل جتمع بشري ،مستفيدا من القدرة على تلبية حاجيات أساسية لدى اإلنسان تتعلق ابمتالك وحيازة بعض
املوارد ذات الطبيعة االستهالكية ،ومن هنا ميكن اعتبار احتفاالت الفانطازاي مبثابة فرصة لالنتعاش االقتصادي،
ودفعة لالقتصاد امللحي ،وموسم قصري جلين األرابح من خالل توافد عدد كبري من الناس للمشاركة فيها وما يتطلبه
ذلك من توفري حاجياهتم من األكل والشرب ابإلضافة إىل قيامهم بشراء عشرات السلع والتذكارات املعروضة.
وتعترب األسواق الشعبية اليت تقام على هامش احتفاالت الفانطازاي ركنا أساسيا من أركان هذه االحتفاالت
وتعكس تراث املنطقة وروحها من خالل السلع واملنتوجات احلرفية املعروضة فيها ،ويعرب بصدق عن الرابط الذي
يربط سكان املنطقة والوافدين إليها مبجاهلم االجتماعي واالقتصادي ،وحرصهم على التمسك على هبذا النوع من
التقليد الذي عرفه اجدادهم ،خاصة وأن الكثري من السلع اليت تعرض يف هذه األسواق ن السلع اليت تعرض يف هذه
األسواق ال ميكن احلصول عليها يف االسواق احلديثة ،ابإلضافة إىل كوهنا مرغوبة لدى عامة الناس ،نظرا الرتباطها
ابلعادات اليت تضرب جبذورها يف عمق التاريخ احمللي .
وتقام األسواق الشعبية على ختوم ميدان لعب الفانطازاي ،بل إن السوق حيوط امليدان من كل جوانبه تقريبا
حبيث يصبح ميدان اللعب يف مركز السوق وهو ما حيتم مرور الزوار واملشاركني عرب السوق أثناء دخوهلم وخروجهم
منه من أجل الوصول لساحة اللعب ،وهذه اإلحاطة هو مبثابة تكتيك جتاري يسمح للعدد الكبري من التجار بيع
أكرب قدر من سلعهم يف هذا السوق الكبري.
وتتميز هذه األسواق بتنوعها الكبري ،سواء من حيث العارضني إذ هنم التاجر ومنهم الفالح ومنهم األطباء
الشعبني ومنهم احلرفيني وغريهم ،أو من حيث املتسوقني الذين حيضرون من كل مكان ومن يتشكلون من كل نوع
فمنهم الشباب والشيوخ والنساء والرجال واألطفال ،أو من حيث السلع اليت تتنوع تنوعا كبريا فنجد املأكوالت
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واملشروابت واملواد الغذائية واألعشاب الطبية وتنتشر معروضات املصنوعات احلرفية بقوة خاصة منها تعلق ابلفرس
والفانطازاي مثل السروج وملحقاهتا ،واأللبسة التقليدية واألدوات الفالحية.
وهناك جتارة أخرى تقوم على هامش الفانطازاي وهي جتارة بيع اخليول ،حيث حيضر مربو اخليل األحصنة
واألفراس اليت يريدون بيعها ،وترى الفرسان متحلقني حول أحد اخليول متناقشني حول مزاايه وعيوبه وكل واحد يديل
برأيه حول السعر الذي جيب دفعه مثنا له ،وحسب اإلخباريني فإن السوق الرئيسي لبيع اخليول خاصة الصغرية منها
مير حتما عرب جتمعات الفانطازاي ألهنا الفرصة الوحيدة اليت يلتقي فيها عدد كبري من الفرسان وابلتايل عادة ما يوجد
بينهم زابئن حمتملني لشراء اخليول.
ويبقى أبرز ما الحظناه يف هذا اجملال ،هو سلعنة الفانطازاي نفسها ،أي حتويلها إىل سلع وخدمات مبقابل
مادي ،وهو أمر جلأ إليه الكثري من املمارسني خاصة الشباب منهم ،حيث يعرضون خدماهتم لتأطري االحتفاالت
خاصة األعراس مقابل مبلغ مادي يتحصلون عليه ،وقد أصبحت هذه العملية منتشرة بكثرة خاصة يف الوسط
والشرق ويف املدن الكربى ،حيث يقوم الناس بكراء فرق الفانطازاي إلحياء االحتفاالت ،من أعراس وختان وغريها،
وهو مؤشر على التغيري الكبري يف النظر إىل الفانطازاي حيث مل تعد فقط ذلك الطقس الرتاثي ،بل حتولت يف زمن
الرأمسالية إىل سلعة قابلة للبيع والشراء من خالل املفاوضات املتعارف عليها ،بل وأصبح هناك نوع من التنافس بني
الفرق يف حيازة اكرب عدد من الصفقات لصمان اكرب مدخول ممكن ،وال عجب أن نرى جلوء بعضها الستخدام
طرق التسويق احلديثة لإلعالن عن خدماهتم وترغيب الناس يف التعامل معها ،وانتشرت إعالانت كراء الفرق يف
املقاهي والساحات العامة ووصلت حىت صفحات الشبكات االجتماعية أين تتواجد الكثري من الصفحات اليت
تسوق هلذه الفرقة أو تلك وتغري الزابئن ابإلسراع يف االستفادة من التخفيضات.
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صورة رقم  : 44إعالن عن خدمات فرقة فانطازاي

-6الفانطازاي كرأمسال رمزي
استعار بيار بورديو مصطلح "رأس املال" من ماركس لكنه قام بتحريره من الرؤية االقتصادية املتطرفة فلم
يقتصر توظيفه ابملعىن الرأمسايل لرتاكم األموال واملواد واالدوات الالزمة للنشاط االقتصادي بل أصبح عند بورديو يدل
على كل ما ميتلكه الفاعل ضمن حقل ما من موارد اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية مبا يسمح له حبيازة مكانة معينة
ضمن هذا احلقل وابلتايل حتسني وضعه االجتماعي واحلفاظ عليه.
يشمل الرأمسال االقتصادي كل املوارد املادية اليت ميتلكها الفرد سواء عن طريق وراثتها أو رحبها ويشكل عنصرا
مهما يف احلياة االجتماعية من خالل حتديد التموضع الكالسيكي لألغنياء مقابل الفقراء وابلتايل خلخلة عالقات
القوة واملسيطرة لصاحل الفريق األول.
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أما الرأمسال االجتماعي فهو "جمموع العالقات واالتصاالت واملعارف والصداقات اليت تعطي للفاعل تقريبا
"مساكة" اجتماعية" 8وابلتايل فهو امتالك شبكة دائمة لعالقات مؤسسة من معارف متداخلة من خالل اسرتاتيجية
استثمار اجتماعي يقوم به الفاعل ،هبدف جلب منافع أو درء مفاسد وذلك عرب إجراءات مؤسسية كاحلفالت
واملآمت والنشاطات الرايضية.
ويف األخري البد للفاعل االجتماعي من رأمسال ثقايف يتكون أوال من املناهل الثقافية اليت يتلقى منها الفرد
ثقافته األصلية كالعادات والتقاليد والفن والدين وغريها ومضافا إليها اإلجنازات الفكرية اليت حيوزها ضمن النظام
التعليمي كالشهادات واملراتب العلمية.
واثنيا من شكل مادي للثقافة ممثال يف الكتب واآلاثر الفنية واألدوات الرقمية وهي مجيعا هتدف إىل حفظ
وختزين العناصر الثقافية.
أما املورد الثالث للرأمسال الثقايف فهو جمموعة املمارسات الثقافية مثل زايرة املتاحف وحضور الندوات.
ويتم إنتاج الرأمسال الثقايف وتوزيعه واستهالكه يف جمال خاص به وهو احلقل الثقايف مبؤسساته اخلاصة مثل
املدارس واجلامعات واجلمعيات العلمية والدورايت واملطابع.
لكن اإلبداع احلقيقي لبورديو يتجلى يف مصطلح "الرأمسال الرمزي" الذي هو ملكية أي نوع من رأس املال
(اقتصادي ،اجتماعي ،ثقايف) ميتلك قيمة استثنائية حبيث يكون معرتفا به من قبل الفاعلني االجتماعيني ويلقى منهم
إقرارا واعرتافا بقيمته املميزة وابلتايل فهو "نتاج تغري وجه عالقة قوة على صلة مع املعين" 9وكل أنواع الرأمسال تسعى
بدرجات متفاوتة إىل االشتغال كرأمسال رمزي.

 - 8ستيفان شوفالييه وكريستيان شوفريي ،ت .الزهرة ابراهمي ،معجم.بورديو ،دار اجلزاير ،2013 ،ص.163
 - 9املرجع نفسه ،ص.164
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ويؤكد بورديو أن الرأمسال الرمزي يتأسس على القبول أو االعرتاف أو االعتقاد بقوة أو سلطة ما ميلك مزااي
أكثر ،10ومن هنا فإنه حيوز نوعا من الشرعية تسمح له ابلتحكم يف أشكال العالقات ويرتكز الرأمسال الرمزي على
الذيوع واالستحسان ويرتبط ابهليبة والشرف ويتطلب جهدا متواصال من أجل احلفاظ على العالقات اليت تؤدي إىل
االستثمار املادي والرمزي له.
ويظهر الدور الفعلي للرأمسال الرمزي يف حلظات الصراع على السلطة داخل احلقل من أجل حيازة املنافع
وتبوء املواقع حيث مينح الطبقات املهيمنة على إعادة إنتاج نفسها من خالل ممارسة العنف الرمزي على الطبقات
التابعة.
والفروسية هي رأمسال رمزي ،ومنذ القدم كان الفارس يتموقع يف أعلى اهلرم االجتماعي والسياسي والعسكري
للقبيلة ،وكان حيظى ابإلعجاب واالحرتام إىل حد التقديس ،وكان الشعراء يتغنون بشجاعته واملغنون يصدحون
ببسالته ،ويزخر الرتاث البشري آبالف احلكاايت اليت متجد الفرسان وصراعهم ضد قوى الظلم وحتقيقهم للعدالة،
وإىل يومنا هذا ال تزال بعض األلقاب امللكية حتمل اسم فارس مثلما هو احلال يف بريطانيا وهي ألقاب مينحها امللوك
ملن لألشخاص الذين قدموا خدمات جليلة ألوطاهنم ،وحىت يف احلياة العادية فإن إضافة اسم فارس إىل أي شخص
جتعله يتبوأ أعلى املراتب يف ختصصه أو جماله ،فيقال فالن فارس الكلمة أو فارس املالعب أو فارس القلم وغريها.
ويف جمتمعنا اجلزائري حيظى الفارس ابحرتام قل أن جند مثله ،إنه ميثل لدى الناس بقااي العامل البطويل للرجولة
والشجاعة ،ويشكل هلم شخصية خمضرمة بني املاضي واحلاضر ،ألنه يستدعي يف خميلتهم األبطال الذين جاهدوا
على مر السنني من أجل حترير البالد ،والذين ضحوا حبياهتم من أجل حريتها واستقالهلا.
ويف كل مكان يظهر فيه الفارس ممتطيا جواده ،سواء يف العراس واألفراح أو يف املناسبات أو يف املواسم
واألعياد ،يلتف حوله الناس جمذوبني بقوة غري مرئية كما جيذب املغناطيس احلديد ،دون اعتبار للسن وال للمكانة

 - 10املرجع نفسه ،ص166
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االجتماعية ،فاجلميع يتجمع حول ه متأملني لباسه التقليدي ،حمدقني حبصانه ،سائلني عن أشيائه ،مبدين إعجاهبم
الشديد به ،متمنيني لو كانوا مكانه ،خاصة األطفال والصغار الذين يبدو هلم الفارس وكأنه خرج لتوه من القصص
اخلرافية القدمية.
ويف معامالهتم اليومية أخربان الفرسان أهنم حيظون مبكانة خاصة ،فكل فارس هو ابلنسبة للناس شخص ذو
كلمة ،أو كما يطلقون عليه ابلعامية "راجل ابرود" ،أي أن كلمته مثل البارود إذا خرجت ال تعود ،كما ال يعود
البارود إىل البندقية ،والكلمة هي أساس االحرتام ،وهبا يقضي الناس حوائجهم ويذللون الصعاب اليت تواجههم
ويتخطون العقبات اليت تقف يف طريقهم ،والفارس ابعتباره صاحب الكلمة "البارود" إذا سأل أجيب ،وإذا طلب
أعطي ،وإذا أمر أطيع.
الفارس له شبكة عالقات اجتماعية كبرية جدا حبكم مشاركته للناس يف أفراحهم وحفالهتم ،وهي شبكة مميزة
ألنه جنم اجملتمع احمللي الذي يعرفه اجلميع ،وهو يعرف اجلميع ،مما جيعله مؤهال للعب دور الوساطة االجتماعية فيما
يطرأ بني الناس من نزاعات ،لذا نرى الفرسان يشاركون يف حل املشاكل العالقة بني الناس ويقومون ابإلصالح بينهم
ويتوسطون حلل اخلالقات وعقد الزجيات وقضاء احلاجات ،وهو امر ما كان له أن حيصل لوال ذلك الرأمسال الرمزي
الذي يتمتع به الفرسان وجيعل مجيع من حوهلم يعرتفون به ويتصرفون عل أساسه.
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-7الفانطازاي كممارسة هوايتية
ارتبطت الفانطازاي يف خميلة اجلزائريني ابلبطوالت اجلهادية واملقاومات الشعبية اليت عرفتها البالد طوال قرون
يف مسريهتا املظفرة يف الذود عن أراضيها والكفاح من أجل نيل حريتها ،وال ميكن تصور األبطال العظام على هذه
األمة بدء من األمري عبد القادر إىل املقراين إىل احلداد إىل بوعمامة إال وهم ميتطون خيوهلم اجلميلة بفخر وأنفة،
ولعل هذا األمر ميكن استشفافه من متثال األمري عبد القادر اجلزائري الذي يتوسط أحد ميادين العاصمة اجلزائرية
ممتطيا فرسه العريب األصيل.
وال شيء أدل على كون الفروسية هوية وطنية من كون مؤسس الدولة اجلزائرية احلديثة وبطل مقاومتها ضد
االستعمار الفرنسي األمري عبد القادر هو أحد الرموز العاملية للفروسية ،ابعرتاف األعداء قبل األصدقاء ،فقد مجع
بني القلم والسيف وبني العلم والفروسية ،ابإلضافة إىل تبحره يف علوم الدين وسريه يف مراتب الصوفية ومعرفته
ابلفلسفة ومتيزه يف قرض الشعر.
لقد تعلم األمري فنون ركوب اخليل منذ صغره وأظهر تفوقا واضحا فقد كان "يلمس كتف فرسه بصدره،
ويضع يديه على ظهر الفرس مث يقفز إىل اجلانب اآلخر ،أو أنه كان يدفع الفرس إىل أكرب سرعة ممكنة ،مث ينزع
قدميه من املهماز ،ويقف على السرج ويطلق النار على هدفه بدقة عجيبة".11
ونورد هنا إحدى قصائده اليت متجد الفروسية والشجاعة لتعطينا حملة عن ارتباطها بوجدان هذا البطل اجلزائري
االستثنائي.
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وحلبه الكبري للخيل والفروسية قام األمري بتأليف كتابه الشهري "خنبة عقد األجياد يف الصافنات اجلياد" الذي
يعد مرجعا يف معرفة اخليل وأوصافها وألواهنا وأحواهلا ،ابإلضافة إىل مراسالته الشهرية حول اخليل مع اجلنرال دوماس
واليت نشرت يف كتابه املعروف "خيول الصحراء".
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إن ارتباط اخليل والفروسية والفانطازاي ابهلوية الوطنية جعل اجلزائريون يستحضروهنا يف كل احتفاالهتم الرمسية
ففي كل عام يلتقي آالف الفرسان يف غرة نوفمرب احتفاال ابنطالق الثورة اجمليدة ليقدموا استعراضات الفانطازاي
اجلميلة لعشرات اآلالف من جلزائريني الذين يتجمعون إلحياء ذكرى اليوم السعيد الذي أشرفت فيه مشس االستقالل
واحلرية على وطنهم.

-8الفانطازاي كلعب شعيب
األلعاب الشعبية هي موروث ثقايف يعتمد على عناصر األداء احلركي وعلى ذاكرة التواصل اإلنساين للبقاء
واالستمرار جيال بعد جيل ،وابلتايل فهي –األلعاب الشعبية -تعكس جزء من احلياة اليومية جملتمعاهتا وتعرب عن
عاداهتا وتقاليدها ،وهي وسيلة أساسية من وسائل التنشئة االجتماعية ونقل اخلربات والتجارب واحلفاظ على الرتاث.
تعرف األلعاب الشعبية أبهنا تلك "األلعاب اليت أبدعها الشعب وحافظ عليها عن طريق تعلمها وتداوهلا من
جيل إىل جيل" ،12وهي متثل متنفسا اجتماعيا يسمح ابملشاركة االجتماعية .13وهي إرث تقليدي يتسم ابملرونة
وحيمل مالمح االبداع كونه يعتمد يف تكوينه على األصالة والتجديد على حد سواء.14
والفانطازاي ابلنظر إىل التعريفات السابقة هي نوع من األلعاب الشعبية الرتاثية احلركية اجلماعية اليت تتم ممارستها
من طرف جمموعة الفرسان قصد الرتفيه واالستمتاع ،وحتقيق السرور واملرح ،وجتديد النشاط واحليوية ،واحلصول على
االسرتخاء والتخلص من ضغوط احلياة.

 . 12اميان همران ،ا أللعاب الشعبية والهوية الكونية ،مكتبة ا ألجنلومرصية ،2012 ،ص.12
 . 13املرجع نفسه ،ص.13
 . 14املرجع نفسه ،ص.14
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تتميز األلعاب الشعبية عموما ابلتنوع يف األشكال والوسائط واألعمار ،وتتم ممارستها عادة بصيغة مجاعية،
وتتسم ابحلرية النسبية يف طرق املمارسة نتيجة لوجود قوانني عامة مرنة ،وأهم شيء هو كوهنا ألعاب غري رحبية ال
وجود فيها للمكاسب املالية ،وتنتشر يف املناطق ذات البيئات واجملتمعات والثقافات املتشاهبة.
ابإلضافة تساهم الفانطازاي يف حتقيق بعض الفوائد املرتبطة مبمارستها كلعبة مثل:
استثمار وقت الفراغ يف نشاط مفيد يعود على الفرد ابلنفع والفائدة.
إحياء روح الكفاح وبث روح احلماس واشباع الرغبة االنسانية يف املنافسة الشريفة.
التحكم يف انفعاالت الفرسان وتطوير القدرة على مواجهة خمتلف املواقف االنفعالية.
تنمية الثقة ابلنفس والتحرر من اخلوف واكتساب الشجاعة واإلقدام لدى الفرسان.
غرس قيم الوفاء والوالء للمجموعة وللمجتمع.
التدرب على احرتام قواعد اجملموعة وقوانينها اليت وضعتها للعبة واخرتام األفراد وتقبل النقد والرأي
املخالف.
االحساس االنتماء وتقبل الفرد لوضعه ضمن اجملموعة املمارسة.

-9الفانطازاي كديكور لألفراح واملناسبات
انتشرت يف اآلونة األخرية موضة جديدة هي وجود فرق الفرسان يف األعراس ،وأصبحت اخليول والبارود هي
الديكور الذي يزين حفالت األعراس واألفراح ،حيث يتفاخر الناس خاصة املوسرين منهم إبحضار جمموعة من
الفرسان ملرافقة موكب العروس يف مشهد غريب ،ختتلط فيه السيارات الفخمة ابخليول املسرجة اليت تقوم بتقدم
املوكب والقيام ببعض املناورات والرقصات ويقوم الفرسان ابللعب ابلبنادق وإطالق البارود ،ويقوم الفرسان مبرافقة
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املوكب إىل غاية منزل العريس حيث تنزل العروس وسط وابل من طلقات البارود اليت يقوم الفرسان إبطالقها فرحا
وابتهاجا ،ويسارع الناس إىل أخذ الصور التذكارية مع الفرسان أو جبانب اخليول أو فوق ظهورها.
هذا املزج بني سيارات املرسيدس واهلامر والرانج روفر مع اخليول البيضاء والسوداء واحلمراء هو داللة على
حب التميز ورسالة مسبعة ابالنتماء إىل طبقة اجتماعية معينة ،وهي طبقة العائالت الكبرية اليت جتمع بني أصالة
املاضي وثروة احلاضر ،وكأن أصحاهبا يريدون ان يبينوا أهنم ليسوا حديثي عهد ابلثراء وأن عائالهتم ممتدة اجلذور يف
املاضي والدليل هو حضور اخليل رمز اخلري والثروة واهلمة يف أفراحهم.
وبغض النظر عن الطبيعة األخالقية للموضوع ،نشري إىل أن هذا األمر شكل دفعا قواي النتشار فرق الفانطازاي
من جهة ونشاطا اقتصاداي مرحبا لشرحية من الفرسان ،والذين ال يرون يف األمر أي عيب أو سبة وال يعتربونه متناقضا
مع قيم الفروسية احلقيقية ،وأكدوا لنا أن ما يتقاضونه يف هذه االحتفاالت ال يسد حىت احلاجات األولية للعناية
خب يوهلم ،اليت حتتاج إىل العلف والدواء والتلقيح وغريها من املصاريف األخرى ،وأن حبهم للخيل جعلهم خيتارون
هذه الطريقة لتغطية بعض املصاريف ومساعدهتم على االحتفاظ خبيوهلم وعدم التخلي عنها.
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القسم الثالث :الفانطازاي بني الفن والشعر
أوال :الفانطازاي يف الفن
مع هناية القرن الثامن عشر ظهرت يف أواب حركة فنية تسمى الفن االستشراقي ،وهي حركة استخدمت فن
الرسم أساسا لتصوير حضارة الشرق بعيون الغرب ،وقد بدا األمر مع جمموعة من الرسامني الذين كانوا يتنقلون يف
البلدان العربية خاصة ويقومون بتصوير كل ما تقع عليه أعينهم من مظاهر احلياة االجتماعية واملعامل العمرانية
والتجمعات البشرية واألسواق الشعبية واحلمامات وغريها ،و"كان الرسامون جيوبون بالد الشرق ويقيمون فيها لفرتات
طويلة يتسىن هلم خالهلا معاشرة األهايل والتعرف عليهم عن قرب ،والولوج إىل ذهنياهتم مث يعودون برصيد من
املعلومات املطلوبة".15
وقد عرفت هذه احلركة دفعة قوية مع ظهور املد االستعماري  ،وبدأ االهتمام ابلفن االستشراقي مع محلة
انبليون على مصر يف العام 1798م ،فقد اصطحب "انبوليون بوانابرت" معه يف "محلته على مصر عددا من
الرسامني الذين خلدوا انتصارات اجليش الفرنسي ،ودونوا الكثري من املشاهد الشرقية ،وفتحوا ابب االستشراق يف
الفن ،ووفد إىل اجلزائر عدد من الفنانني نذكر من بينهم "أوجني دوالكروا" و" أوجني فرومونتني" و" تيودور شاسرييو"
و"رونوار" و"ماركييه" و"هونرمياتيس" وغريهم".16
وقد اهتم العديد من الفنانني بتصوير احلياة البدوية عامة والقنص والغارات واخليول على وجه اخلصوص،
خاصة الفنانني أوجني دوالكروا وأوجني فرومنتان اللذان سنتعرض ألعماهلما املتعلقة ابخليل والفانطازاي بقليل من
الشرح.

 . 15اندية قجال" ،الوظائف ا ألساس ية للرمس الاسترشايق قبيل وا اابن الاس تعامر الغريب للعامل االساليم" ،جمةل انسانيات ،عدد  ،2009 ،46ص ص.
.142-127
 . 16املرجع نفسه
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-1

أوجني دو الكروا )1863-1798 :(Eugène Delacroix

يعترب هذا الفنان الفرنسي أحد أكرب فناين احلركة الرومنسية يف عصره ،وقد زار املغرب سنة  1932ضمن
بعثة دبلوماسية فرنسية أرسلها امللك الفرنسي فيليب للحوار مع ملك املغرب آنذاك موالي عبد الرمحن وإقناعه بعدم
مد يد العون لألمري عبد القادر ،17وقد كانت تلك الرحلة نقطة حتول يف حياته وبداية اهتمامه ابلفن االستشرايف
الذي أصبح فيما بعد أحد أكرب رموزه ،وقد افتنت دو ال كروا ابحلياة الشرقية يف مشال افريقيا وسحر ابلطبيعة والناس
واحليواانت ،ومشلت لوحاته رسوما ملشاهد الفرسان وهم ميتطون أحصنتهم وجمالس النساء واملناظر الطبيعية املتوسطية
والعمارة احمللية ،واستطاع التجديد يف التقنية والعالقة بني اللون والرسم وأحدث ثورة يف الشكل واملضمون يف الفن
الرومنسي الفرنسي.18
سحر دواكروا مبراقبة احليواانت الربية ورمسها ،فرسم النمور والفهود واألسود ،إل أن ولعه األكرب كان ابخليول،
وهو الولع الذي أشبعه حني انتقل لشمال إفريقيا ،فقد أصبحت اخليول عنصرا أساسيا يف أغلب لوحاته ،ألهنا متثل
لديه رمز احليوية واحلماس واالندفاع ودفق األحاسيس لدى الرومانسيني ،وقد جسدت احلياة وحركتها لدائمة املثل
األعلى للروح الرومانسية" ومن أشهر هذه اللوحات ثالث هي " :السباق" و"معركة اجلياد" و"جياد عربية".19
ويعترب دوالكروا أول من اهتم مبوضوع الفانطازاي بل وتظهر استعراضات الفانطازاي يف الكثري من لوحاته ،وقد
استلهم تفاصيلها من االستعراضات اليت شاهدها بنفسه يف خمتلف مناطق املغرب ،ولعل أشهر تلك اللوحات لوحة
" فانطازاي الفرسان املور ابملغرب أو سباق اخليل مع حماكاة املعركة" أو " Fantasia des cavaliers maures
 ، "au Maroc, ou course à cheval simulant la chargeوهي اللوحة اليت اشتهرت حتت اسم
"فانطازاي" وسامهت يف نشر هذا املصطلح يف فرنسا كما أشران إىل ذلك يف الفصل الثاين من هذه الدراسة ،أما

 . 17زينات بيطار ،الاسترشاق يف الفن الرومنيس الفرنيس ،عامل املعرفة ،الكويت ،1992 ،ص .209
 . 18املرجع نفسه ،ص .109
 . 19املرجع نفسه ،ص ص.217-216 .
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اللوحة الثانية فهي "متارين عسكرية للمغاربة" أو " ،"Exercices militaires des Marocainsويف هاته
اللوحات استخدم دوالكروا أسلوب الرسم التارخيي احلريب وركز على إظهار احلركات وإبراز العنف للوصول لإلاثرة
الكاملة فجاءت لوحاته انبضة ابحلياة ومتفجرة ابملعاين القوية ،واستطاع ابراز أمهية احلصان يف البيئة العربية ودوره يف
حياة البدو ومكانته لديهم ،لذلك جاءت لوحاته خمتلفة عن بقية الرسامني الذين تناولوا هذا املوضوع ،ويكفيه أنه
ساهم يف التعريف ابلفانطازاي يف أوراب وجعلها أحد أبرز التيمات الفنية للرسامني الغربيني.

صورة رقم  :45لوحة أوجني دوالكروا" ،فانطازاي الفرسان املور ابملغرب أو سباق اخليل مع حماكاة املعركة"
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أوجني فرومنتان )1976-1920 :(Eugène Fromentin

كان ألوجني فرومنتان دور ابرز يف حركة الفن االستشراقي ،يف قمة ازدهارها يف منتصف القرن التاسع عشر،
ومتيز أبسلوب فين مجع بني الرومانسية والواقعية ،اشتهر فرومنتان يف بداية حياته ابعتباره كاتبا وانقدا ،لكنه وجل إىل
عامل الشهرة كرسام عرب اجلزائر اليت زارها عدة مرات ونشر كتابني حول ذلك ،األول بعنوان "صيف يف الصحراء"،
واآلخر بعنوان "عام يف منطقة الساحل" ،وقد جنح يف هذين الكتابني يف املزج بني الكتابة والرسم لوصف طبيعة
احلياة يف اجلزائر بطريقة مثرية ورائعة ،وساعده يف ذلك عيشه بني اجلزائريني واختالطه هبم" ،حيث كان لفرومنتان
عالقات وثيقة بكبار الشخصيات السياسية ،ال سيما اجملاهد عبد القادر اجلزائري ،والثائر (سي شريف بن األحرش)،
الذي شارك عبد القادر أغلب معاركه احلربية ضد االستعمار الفرنسي ،ال سيما معركة جبل جرجرة سنة 1845م.
وسي شريف هو خليفة إحدى مناطق جنوب األغواط ،وقد تعرف عليه فرومنتان عام 1853م يف منطقة اجللفة،
واندهش من شخصيته ،فرسم له لوحة (بورتريه) ،وكتب عنه وعن شخصيته وصفاته يف كتابه (صيف يف
الصحراء)".20
ويعترب فرومنتان تلميذا لدوالكروا يف رسم الفانطازاي وإن كان دوالكروا ركز على إظهار احلركة واأللوان ،فإن
فرومنتان ركز على الثابت من خالل إظهار البعد املكاين لالستعراضات واألجواء اليت تسودها ،وقد أعلى من شأن
الفانطازاي يف كتابة "سنة يف الساحل" وطلب من قرائه ختيل مدى اإلبداع والروعة يف الفانطازاي اليت مجعت حسبه
بني املتناقضات حيث يكمن "ما هو أكثر هتورا يف الفوضى وما هو أكثر مراوغة يف السرعة وما هو أكثر أتلقا يف
األوان" ،ويقدم عرب الصفحات  376 ،375و 377من كتابه وصفا شعراي لكنه دقيق الستعراضات الفانطازاي
اليت شاهدها متحداث عن اخليول املنطلقة أبقصى سرعة والفرسان املنتشني ابلبارود واملزيج الغريب من الروائح واأللوان
واألصوات ،مث ترجم نظرته للفانطازاي يف عدة لوحات أشهرها "فرسان يعودون من الفانطازاي" " Des
 . 20س يد عيل اسامعيل" ،الصيد والصحراء يف لوحات فرومنتان بني النقد والفن" ،جمةل تراث ،عدد  ،123نوفمبر  ،2009ص ص .117-108
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 "chevaliers revenant d’une fantasiaسنة  1861ولوحته الشهرية "فانطازاي :اجلزائر Une
 "fantasia : Algérieسنة .1869

صورة رقم  :46لوحة أوجني فرومنتان" ،فانطازاي :اجلزائر"

228

اثنيا :الفانطازاي يف الشعر الشعيب
يعترب الشعر الشعيب أحد الفنون األدبية األشد التصاقا ابلثقافة الشعبية ومرآة صادقة للحياة االجتماعية
والثقافية لعموم الشعب واملعرب احلقيقي عن اهتماماهتم وطموحاهتم واملرتجم الويف آلماهلم وطموحاهتم ،ويشكل نوعا
من الذاكرة اجلمعية اليت ال تفىن مبوت قائله وال تندثر بغياب مؤلفه.
وقد شكلت اخليول والفانطازاي تيمة مفضلة للشعراء الشعبيني الذين ينحدر أغلبهم من البادية ،ويعرفون
مكانة اخليل وقيمة الفرسان ،ونتيجة الرتباط الفنني الشعر والفروسية ،جند الكثري من الشعراء فرساان والكثري من
الفرسان شعراء ،وهو ما يفسر الثراء الكبري يف الشعر الذي يتحدث عن الفروسية واخليول ويتغىن ابلشجاعة والبارود.
وقد سامهت ظاهرة "النقادي" أو "التحنني" يف ظهور الفرسان الشعراء الذين يتغنون بشعرهم أمام املتفرجني
قبل بدء املشوار ،طارقني العديد من األغراض الشعرية خاصة الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم والغزل
العذري العفيف والفخر واحلماسة ،وهي أغراض ترتبط ارتباطا وثيقا ابحلياة اليت يعيشها هؤالء الفرسان ،وتعرب عما
خياجل صدورهم من مشاعر وما جيول بعقوهلم من أفكار.
وسنستعرض مهنا بعض القصائد اليت يتغىن هبا النقاد وركزان بصفة خاصة على ما يتعلق ابلفرس والفانطازاي.
يفخر الشاعر الشعيب حبصانه أكثر من فخره أبي شيء آخر ،كيف ال وهو يفضله على نفسه وأوالده،
ويعتربه منبع عز وكرامته مصدر الربكة يف رزقه وحياته ،ويتغزل به كما يتغزل احملب حببيبته واصفا هيئته ومجاله فيقول:
هاهو عودي نوصفولك اي عاقل *** زين الشبة شوف حملى خيالو
اسبيبو على ليمىن طاح خمبل *** مثل قمار حرير عن عنڨو حالو
وزيرو يف الناطحة مان ــع لڨفل *** ل ــي كسبو زاد خيــرو و مــالو
الشاعر مالكي قويدر
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وهو يرى أن كل اخلري والعز والرتفيه (الزهو) ال معىن له إال يف وجود اخليل ويستشهد على ذلك ابلشرف
الذي منحه هللا هلذا احليوان حني ذكره يف كتابه الكرمي فيقول:
الزهو بال خيل سامط ايرجل***مرفوض ومكروه عند يل زعيم
اخلري مع اخليل والعز الكامل ***والزهو احملبوب والعيش الكرمي
هنار مع اخليل فيه الفضايل*** فيه الف وفيه أنواع التعظيم
الدهر مع اخليل مكروم مبجل***والدهر بال خيل يسمى عدمي
واللي يذم اخليل جاهل***واللي عز اخليل يف شانوا عظيم
واللي يذم اخليل عقلوا متخبل***وال جاه القول من وحي الرجيم
يف قول اجلليل مدح اخليل انزل***آايت املوىل الرمحان الرحيم
وحديث الرسول ابلقول الفصل***صلى هللا عليه وأزكى التسليم
بل ويذهب أبعد من دلك حني يذكر أن احلصان مبثابة اخلمرة اليت ينتشي هبا الفارس ،لذا فهو ميلك عليه
كل حواسه ويقوم بتلبية كل طلباته وال يعز عليه شيئا ،مما بني عمق تلك العالقة بني احلصان وفارسه ،يقول:
راسي يف مخرة بذا العود انعاند *** ومن بكري طاغي على عقلي ماديه
دايرلو فيها ْعزا هذا الزايد *** اللي يطلبها ما تعزش ڨاع عليه
اخمريلو كل حاجة وش جنبد *** اطهليل بْغري عودي مسخزيه

الشاعر بلخريي حمفوظ
ويتحدث الشاعر الشعيب عن اخليل وقيمتها الدينية املستمدة من ذكر هللا هلا يف قرآنه الكرمي وطلبه من
املسلمني إعداد اخليل والقوة إلرهاب األعداء ،فيقول:
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عاخليل يف القرآ ْن *** وأعدوا ڤا ْهلا ذو اجلالل
واتكلم ريب
ْ
آيل
ْيف رْكبْتها زي ْد ْرهبة للعداي ْن *** واح ْد وحدو ال ْشر ْ
يك وال ْ
كما نرى الشاعر الشعيب ميجد الفانطازاي ويرى أن زينة الفارس وهو يركب حصانه استعدادا للمشاركة يف
الفانطازاي هي أحسن زينة يف الوجود ،وهي زينة ختتلف عن زينة املرأة ألهنا ترتبط ابلرجولة والشجاعة فيقول:
املكحلة معمرة دميا قرطاص**** والعود مسرج نتاع فروسيا
اللبسة عريب طابعها برنوص**** قندورة بيضاء معاها حلفااي
الصباط متني طعيب ايتراس**** واخليال الزين نتاع رجوليا
ويقول شاعر آخر يف نفس الغرض مادحا هيئة الفارس ولباسه العريب والبندقية وإطالق البارود:
والفارس معدول يف الركبة مربوع *** والكسوة عريب على قد هواها
امكاحل يف اليد وزندات طلوع *** وقراطيس يربڤو وسط حشاها
ويف قصيدة أخرى يشبه الفارس ابلنجمة اليت تضيء السماء وكالسم يف سرعته والربق يف إضاءته والريح يف
خفته ويصف كيفية قيام حصانه برتك آاثره فوق أرض امليدان كأنه يكتب فيها املعاين واألشعار وكيف خيتم هذا كله
إبطالق طلقتني من البارود وسل السيف كما كان يفعل األجداد يف معاركهم ،فيقول:
الفارس فوڤ احصان يلمع كالنجمة *** ادم يف مشوار مطلوڤ كي لسهام
طالع كيف الربق يف وسط الظلمة *** وجناحه للريح طاير كاحلمام
تسمع من رجليه إقاع ونغمة *** يكتب فوڤ األرض معاين وكالم
يلحڤ قبل الصوت يسبڤ الكلمة *** يضرب زوج وجوه ويسل احلسام
ويقول مادحا علفة الفرسان املنطلقة يف امليدان وعملية إطالق البارود املتزامنة من بنادق فرساهنا:
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يعجبين ابرود يف جعبة طواح *** شوفة عيين يف السما داير دارة
فزو على وجه فريد يف اللواح *** ساعة القرص ابرودهم داير جرارة
ويقوم مبدح فرسان العلفة (أهل التحراك) الشبان النظرة وجوهم واحلسنة اخالقهم واحلميدة خصاهلم وكل
واحد منهم كأنه هالل رمضان الذي يعترب فأل خري وبركة ،يقول:
واهل التحراك على عيادها طايڤني *** فرسان العلفة نظار شبان
واهل الراي املقدود واهل الدنيا ودين *** ماذا من خصلة يف اوالد داين
عمومية على الشنا متعاندين *** كل واحد منهم كي هالل رمضان
الشاعر حممد بلخري رمحه هللا
ولعل فيما سردانه من مقاطع وأبيات أبلغ الدالالت على مدى حضور حياة اخليل والفروسية والفانطازاي يف الشعر
الشعيب وعلى كوهنا منبعا لإلهلام للشعراء ،وتيمة مفضلة هلم.
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خالصة
حاولنا يف هذا الفصل الوصول إىل طرح تفسري بنيوى لظاهرة الفانطازاي منخالل تفكيك عناصها املكونة والتعرف
على العالقات بينها واألبعاد الرمزية لكل عنصر منها ،من أجل فهم املعاين الكامنة خلف تعدد أشكاهلا وكثرة
أنواعها  ،وذلك انطالقا من جمموعة من الرابعيات تنوعت بني إطار العناصر املادية وإطار الثاقفة والطبيعة وإطار
العناصر األولية وإطار القوى األسا سية ،لنمر بعد ذلك إىل استكساف بعض الوظائف األساسية للفانطازاي يف
اجملتمع مثل الوظيفة االقتصادية والفنية والرمزية وغريها ،لنقوم يف األخري ابلتعرف على املكانة اليت حتتلها الفانطازاي
يف الفن والشعر الشعيب.
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خالصة البحث وآفاقه
لكل بداية هناية ،ولكل مقدمة خامتة ،إال أننا نعتقد جازمني أنه ال ميكن الوصول للحقيقة اخلالصة يف
العلم ،لذا فضلنا احلديث عن خالصة البحث ال عن خامتته ،ألن اخلامتة قد حتيلنا إىل أن الباحث قد استوىف
موضوع البحث متاما حبيث مل يبق شيئا لغريه ،وهو أمر يرفضه املنطق العلمي والتفكري املنهجي.
وإذ نصل إىل هناية رحلتنا يف عامل الفانطازاي املدهش ،ال نعترب أنفسنا قد أحطنا ابملوضوع ،ألن كل جزء
منه يشكل مادة قائمة بذاهتا تتطلب البحث والتنقيب والدراسة ،لكننا على األقل حاولنا أن نضع موطئ قدم أوىل
يف هذا امليدان البكر ،وحاولنا استخالص بعض النتائج اليت تبدوا لنا مهمة وأساسية ميكن مناقشتها ومساءلتها بل
وميكن البناء عليها يف املستقبل للتوسع أكثر يف املوضوع ،وسنحاول هنا أن نسرد أهم هذه النتائج:
الفانطازاي يف األصل هي نتاج اتريخ طويل من التفاعالت احلضارية والثقافية واجلمالية والفنية بني اإلنسان
من جهة واحلصان من جهة اثنية والطبيعة احلاضنة هلما من جهة اثلثة.
الفانطازاي وليدة تيارات فروسية عديدة سامهت كلها يف تشكلها ابلشكل الذي نعرفه اليوم ،فهي ذات
أصل نوميدي-عريب-تركي دون أننسى التأثري الفرنسي ،وأن كل تيار من تلك التيارات رافدا أساسيا للتنوع
الكبري يف الطقوس واملمارسات واألشكال واأللوان اليت متيز الفانطازاي ومتنحها خصوصياهتا احلضارية
واجلمالية والفنية.
الفانطازاي هي حماكاة لتقنية حربية هي الكر والفر وهي نوع من أنواع القتال الذي اشتهر به العرب يف
شبه اجلزيرة العربية والنوميديون يف مشال إفريقيا ،وهو قتال أملته ظروف العيش الصعبة اليت جعلت من كال
الشعبني خيتار منط معيشي هو حياة البداوة ،ومبا أن البدو ال ميلكون حصوان لالختباء فيها وال قالع
لالحتماء هبا وال دفاعات ترد عنهم الغزاة ،فإهنم قاموا اببتكار طريقة جديدة يف احلرب تعتمد على اخلفة
والسرعة مع اجلرأة والشجاعة ،فكانوا يقومون مبهامجة العدو هجوما خاطفا ويثخنونه قتال وجرحا مث
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ينكفؤون على أعقاهبم منسحبني أبسرع مما هامجوا ،مث يعيدون الكرة من جهة أخرى مرات ومرات حىت
ينهزم عدوهم ويويل األدابر.
عرفت الفانطازاي تطورا مستمرا ودائما بدء من استخدام السيوف والرماح إىل استخدام جريد النخل
وصوال إىل استخدام البارود.
كانت الفانطازاي ومشتقاهتا هي الرتفيه الرئيسي وأحياان الوحيد جملتمعات الشمال اإلفريقي ،من مصر إىل
غاية املغرب دون استثناء مناطق الصحراء اإلفريقية.
كانت الفانطازاي تستخدم يف كل املناسبات الدينية واالجتماعية مثل االحتفال ابالنتصارات وحفالت
الزواج واخلتان واستقبال الضيوف املهمني واملواسم والوعدات وعند قبور األولياء والصاحلني واألعياد الدينية
وكل احتفال من شأنه إطهار الفرحة والتعبري عن االبتهاج.
تتكون الفانطازاي من جمموعة من األركان املادية اليت ال ميكن الستعراضات الفانطازاي أن تتم دوهنا وهي:
الفرس والفارس وبندقية البارود وامليدان.
هناك بعض العناصر االختيارية يف الفانطازاي قد حتضر أو تغيب حسب الظروف واملناطق والعادات
واألوقات دون أن يؤثر ذلك يف االستعراضات وإن كانت ستفقد بعضا من متعتها مثل السيف ومدائح
النقادي واملوسيقى الشعبية وغريها.
يعترب الفارس مبثابة قائد األوركسرتا يف الفانطازاي من خالل حتكمه الكامل يف جمرايهتا واختياره لطرق
ممارستها.
شكلت منطقة مشال إفريقيا ملتقى لعدد من السالالت خاصة احلصان العريب والرببري.
يلعب البارود دورا حموراي يف الفانطازاي وهو ما يتجلى يف إطالق الناس علبها اسم "لعب البارود" ،وقد
شكل إضافة كبرية لالستعراضات على املستوايت البصرية السمعية والشمية.
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يعترب "الت َّْن َقاد" ترااث شفاهيا مجيال جيب تدوينه وحفظه من الضياع وتناوله ابلدراسة والتحليل.
َّصبَة والطَّْل َقة وتعترب
يتشكل املشوار يف الفانطازاي من أربع مراحل أساسية متتابعة هي :اهلَدَّة وال َفَّزة والن ْ
صيحة قائد العلفة هي اإلشارة اليت حيدد االنتقال من مرحلة إىل املرحلة اليت تليها.
متارس الفانطازاي بطريقتني :مجاعية تلعب يف غرب البالد واجلنوب الغريب وفردية تلعب يف الشرق
واجلنوب ،ولكل طريقة جمموعة من األشكال ختتلف اختالفات بسيطة عن بعضها البعض.
تشكل استعراضات الفانطازاي عمال مجاليا وفنيا فريدا من نوعه يضم كل أطياف اجلمال ،فنجد اجلمال
الطبيعي ممثال يف امليدان وجلمال احليواين ممثال يف الفرس واجلمال اإلنساين ممثال يف الفارس بلباسه التقليدي
اجلميل وأخريا اجلمال الصناعي ممثال يف السرج واللجام وطقم الفرس.
تعترب صناعة السرج حرفة تقليدية تعكس مدى اهتمام األجداد ابملظاهر اجلمالية والفنية مما حيتم علينا
احلفاظ عليها وتطويرها وترقيتها.
تشكل الفانطازاي منوذجا بنيواي فريدا ضمن شبكة من الدالالت الرمزية اليت تتفاعل فيها كل مكوانهتا ،يف
إطار الطبيعة والثقافة وإطار القوى وإطار العناصر األولية ،والنموذج الذي اقرتحناه يتطلب املزيد من التعمق
والتمحيص والنقد.
تضمن الفانطازاي منظومة كبرية من الوظائف يف اجملتمع تشمل كل جماالت احلياة االجتماعية والسياسية
واالقتصادية والفنية والثقافية.
حضرت الفانطازاي بقوة يف الفن االستشراقي وشكلت مصدر إهلام للرسامني الغربيني على وجه
اخلصوص.
شكلت الفانطازاي موضوعا أساسيا من موضوعات الشعر الشعيب ،فتغىن الشعراء ابخليول ومجاهلا وقوهتا،
والفرسان وشجاعتهم ونبل أخالقهم ،والبنادق وملعاهنا والبارود وألقه ودويه.
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 .34ﺷﻮﻓﺎﻟﻴﻴﻪ ﺳﺘﻴﻔﺎﻥ ﻭﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺷﻮﻓﲑﻱ ،ﺗﺮﲨﺔ :ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻣﻌﺠﻢ.ﺑﻮﺭﺩﻳﻮ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺰﺍﻳﺮ،
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].[http://www.abcb.be
 .02ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺒﻮﺭﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﻴﺪﻱ  ،1ﰎ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  29ﻣﺎﻱ 2015
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ].[http://www.medi1tv.com/tbourida/article.aspx?id=8347
 .03ﺟﺎﻥ ﻓﻠﻮﺭﻱ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻨﻄﺮﺓ ،ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﰎ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20
ﻣﺎﺭﺱ  ،2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﱄ. [http://goo.gl/dl5J5l] :
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ملحق رقم 1
جامعة عبد احلميد بن ابديس  -مستغامن
كلية العلوم االجتماعية
قسم علم االجتماع

دليل العمل امليداين

ظاهرة الفانطازاي يف اجملتمع اجلزائري
اترخيها وأسسها احلضارية والثقافية والفنية
دراسة سوسيووأنثروبولوجية بوالية تيارت

إشـ ـراف:

إعـداد الطالب:

أ .د .حممد سعيدي

مربوك بوطقوقة

يستخدم هذا الدليل من أجل مساعدة الباحث على إدارة املقابالت مع املبحوثني بطريقة سهلة ومنظمة
تضمن احلصول على أكرب عدد ممكن من املعلومات الدقيقة دون الضياع يف التفاصيل.
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احملور األول :بياانت أولية
اجلنس  -السن  -املستوى التعليمي  -احلالة العائلية  -املهنة  -مكان اإلقامة – اسم العلفة
احملور الثاين :بياانت متعلقة بتاريخ الفانطازاي
معىن كلمة فانطازاي وأصلها
اتريخ الفانطازاي حسب معلومات الشخص
كيفية بداية ممارسة الفانطازاي وتعلمها
الفانطازاي بني املاضي واحلاضر
الفانطازاي واتريخ اجلهاد ومقومة املستعمر واهلوية الوطنية
احملور الثالث :بياانت متعلقة ابملكوانت املادية للفانطازاي
احلصان وامتالكه وما يتعلق به
متثالت الشخص حول احلصان
سالالت اخليل املعروفة
مواصفات خيول الفانطازاي
كيفية تربية احلصان وإعداده للفانطازاي منذ الصغر
البندقية وانواعها واستخداماهتا البارود ومتثالته
السيف واستخداماته ومتثالته
املوسيقى الشعبية
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احملور الرابع :طقوس الفانطازاي وأنواعها
طقوس التحضري للعب الفانطازاي
امليدان وخصائصه وحتضريه
كيفية لعب الفانطازاي ومراحلها
لعب العلفة ولعب الفردي
أنواع الفانطازاي اجلماعية والفردية
شيخ العلفة ومواصفاته
النقادي واملداح وأشعار الفانطازاي
احملور اخلامس :بياانت خاصة ابجلانب الفين واجلمايل للفانطازاي
مجال الطبيعة والريف
مجال احلصان وألوانه
لباس الفارس ومكوانته
السرج واللجام والركاب
 احملور السادس :بياانت خاصة ابجلانب الرمزي والوظيفي للفانطازايمتثالت الفانطازاي
رمزية الفانطازاي
وظائف الفانطازاي
اخليل والفانطازاي يف الرتاث الشعيب
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ملحق رقم 2
فهرس الصور

عنوان الصورة

رقم الصورة

الصفحة

01

فارس

77

02

حصان

78

03

حصان عريب

84

04

حصان بربري

89

05

حصان عريب بربري

96

06

إطالق البارود

97

07

بندقية صيد

100

08

اخلرطوشة ومكوانهتا

102

09

أدوات إعادة أتهيل اخلراطيش

103

10

طوجبية

105

11

اجلزء اخلشيب للطوجبية

106

12

اجلزء املعدين للطوجبية

107

13

جهاز اإلطالق

108

14

ميدان فانطازاي

110

15

سيف

113

16

فرقة غناء شعيب

117

17

بندير

119

18

قصبة

121

19

اهلدة

125

20

الفزة

127

21

النصبة

129

22

الطلقة

130

23

فانطازاي مجاعية

132

24

فانطازاي فردية

136
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25

فانطازاي ضمن مجال طبيعي

146

26

مجال الفرس

147

27

فارس ابللباس التقليدي

153

28

الكالح

155

29

مكوانت الكالح

156

30

طابع بريدي ختليدا لسرج األمري عبد القادر

159

31

سرج "قربصون"

166

32

سرج "شليل"

166

33

بعض أدوات السراج

169

34

عظم السرج

171

35

لبدة السرج

174

36

ستارة السرج

175

37

طرز السنبلة

177

38

حزام السرج

178

39

الدير

179

40

قالدة

180

41

جلام

181

42

شكيمة

183

43

ركاب

185

44

إعالن عن خدمات فرقة فانطازاي

215

45

لوحة أوجني دوالكروا" ،فانطازاي الفرسان املور ابملغرب أو سباق اخليل مع
حماكاة املعركة"

226

46

لوحة أوجني فرومنتان" ،فانطازاي :اجلزائر"

228
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ملحق رقم 3
فهرس األشكال
عنوان الصورة

رقم الشكل
01
خمطط مراحل املشوار يف الفانطازاي
02
إطار العناصر املادية للفانطازاي

195

03

إطار الطبيعة والثقافة يف الفانطازاي

197

04

إطار القوى يف الفانطازاي

200

05

إطار العناصر األولية يف الفانطازاي

203

06

منوذج شامل ملختلف العناصر املشكلة للفانطازاي

205

251

الصفحة
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ملحق رقم 4
املصطلحات الشعبية يف موضوع اخليل والفانطازاي
ب ندير :آلة إيقاعية موسيقية ذات جلد
ب رمة :خيوط منسوجة من شعر املاعز أو من الصوف األسود أو البين ،يتم لفها فوق "الشاش"
ب رنوس :لباس تقليدي يصنع من صوف األغنام أو وبر اإلبل
بست :جوارب جلدية تصل إىل الركبتني تلبس مع احلذاء التقليدي
بشطولة :من األمازيغية "هابشطولث" وتعين بندقية الصيد
بطحة :من أمساء امليدان
تشياد :إشادة املغين أبجد املتفرجني مقابل مبلغ مادي
ت غضاب :نوع من الفانطازاي اجلماعية
تكفال :قطعة ملونة من القماش الصويف توضع على ظهر الفرس بعد نزع السرج
تراد :نوع من الفانطازاي اجلماعية
جانب الصفة :لوح خشيب مسطح يتم قص اجلانب السفلي منه بشكل قطع نصف دائري
جبية :عبارة عن حزام خاص توضع به خراطيش البارود
جلل :قطعة ملونة من القماش الصويف توضع على ظهر الفرس بعد نزع السرج
جليكة :قميص ليس له أذرع وال أكمام ،ختاط من قماش ثخني ومتني ،وتغلق بواسطة أزرار
جيلية :أنظر جليكة
حايك :لباس تقليدي تلبسه املرأة فوق لباسها العادي أثناء خروجها لسرت جسدها عن عيون الغرابء
حديد :قفل ابملفتاح تربط به الفرس ليال
خرصة :عروة معدنية
خطوة احلمامة :نوع من الزخرفة يشبه آاثر خطوات احلمام
خف :جوارب جلدية تصل إىل الركبتني تلبس مع احلذاء التقليدي
خاسي :بندقية نصف أتوماتيكية هبا ماسورة واحدة وخمزن للذخرية ميكنه إطالق مخس طلقات
دراقات :كمامات األعني اليت تستخدم حلفظ عيين احلصان من الغبار وتوجيه نظره إىل األمام
ربعي :رصاصات متوسطة احلجم قطرها حوايل 3مم تستخدم لصيد الطرائد املتوسطة
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رزة :قطعة قماشية طويلة بيضاء أو ملونة ،تستخدم لتغطية الرأس من خالل لفها عليه يف دوائر
رصاص :رصاص كبري احلجم يستخدم لصيد الطرائد الكبرية
رفاعيات :خيوط جلدية مشمعة تستخدم خلياطة أجزاء العظم
رق عة :سلسلة طويلة تربط هبا اخليل مجاعيا يف صف من  6إىل  10أفراس
زاوزي :بندقية صيد هبا ماسوراتن وتطلق طلقتان
زمالة :قطعة قماشية طويلة بيضاء أو ملونة ،تستخدم لتغطية الرأس من خالل لفها عليه يف دوائر
زموري :نوع من الزخرفة نسبة لزمورة املغربية
ساربن :نوع من الكرتون
سالفة :عبارة عن حزام خاص توضع به خراطيش البارود
سبولة :نوع من الزخرفة تشبه سنبلة القمح
سرج :ضرب من الرحال يوضع على ظهر الدابة فيقعد عليه الراكب
سرع :جولة الفانطازاي يف الشرق اجلزائري
سرير :اجلزء اخلشيب ومقبض للسالح الناري
سكي :سيف
سط :سري يعلق يف مؤخرة السرج يستخدم لتعليق األشياء واألغراض
شاش :قطعة قماشية طويلة بيضاء أو ملونة ،تستخدم لتغطية الرأس من خالل لفها عليه يف دوائر
شاوش املحفل :الشخص املكلف حبماية حمفل النساء
شطرب :سوط مصنوع من اجللد اللني يضرب به الفارس حصانه حىت يسرع
شليل :سرج مستطيل
شلة :حزام من احلرير يشد به السروال العريب
شينيلية :غرفة اإلطالق
صاشم :رصاصات صغرية جدا ال يتجاوز قطرها  1مم تستخدم لصيد الطرائد الصغرية والطائرة
صباط :حذاء
صفوف العظم :هي اجلزء اجلانيب للعظم
صقلي :خيط يستخدم يف الطرز على السرج
طرحة :من أمساء امليدان
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طرز عايل :طرز ابستخدام خيوط اجملبود
طرز مسيح :الرسم مباشرة على اجللد بواسطة آالت حديدية خاصة يتم تسخينها على النار
طلقة :مرحلة إطالق البارود يف الفانطازاي
طوبية :بندقية الصيد مصنوعة حمليا
عروة :حلقة معدنية
عظم :هيكل خشيب أو عظمي توضع فوقه ابقي أجزاء السرج
عمارة :حمفظة مصنوعة من اجللد أو القماش اخلشن تتناول فيها الفرس العلف والشعري
عمامة :قطعة قماشية طويلة بيضاء أو ملونة ،تستخدم لتغطية الرأس من خالل لفها عليه يف دوائر
ف رد :بندقية صيد هبا ماسورة واحدة تطلق طلقة واحدة
فريضة مبود :طرز النقش على اجللد ابستخدام خيوط اجملبود
ف زة :مرحلة االنطالق الفجائي يف الفانطازاي
ف وشي :بندقية الصيد
قاط :قميص قصري ال يتجاوز اخلصر مزخرف ابجملبود واحلرير على الرقبة والساعدين
قدح :قطعة خشبية كبرية يف اجلهة األمامية للسرج
ق رص :زاند البندقية
ق ربصون :سرج مدور
ق ربوص :قطعة خشبية كبرية يف اجلهة اخللفية للسرج
قصبة :آلة نفخ موسيقية تصنع قصبتها من نبتة البوص (القصب)
ق لبة :نوع من الفانطازاي اجلماعية
ق ندورة :قميص واسع وفضفاض أبيض اللون يف الغالب
ق نور :مامة مركبة من عدة مكوانت تغطي كامل الرأس
ق يد :حبل تربط به الفرس من أحد أقدامها حىت ال تشرد بعيدا
كالت العظم :األلواح اليت تسند القدح والقربوص
كبوس :طربوش يصنع من احللفة (نبات سهيب) ويشبه الطربوش املعروف
كرتوش :خراطيش البندقية
كلح :عمامة مركبة من عدة مكوانت تغطي كامل الرأس
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كمخة :جلد يغلف به عظم السرج
لزمة :قطعة حديدية توضع يف فم احلصان
لبدة :طبقات من الصوف اللني املضغوط توضع فوق ظهر احلصان حلمايته من أتثري العظم
حلاف :قماش رقيق جدا أبيض اللون ،يوضع فوق الرأس
لصراع :خيوط منسوجة من شعر املاعز أو من الصوف األسود أو البين ،يتم لفها فوق "الشاش"
لعب احلرب :من أنواع الفانطازاي الفردية
لعب الطي ر :من أنواع الفانطازاي الفردية
لعب العدو :من أنواع الفانطازاي الفردية
لعب القران :من أنواع الفانطازاي الفردية
لعب القلعي :من أنواع الفانطازاي الفردية
لعب املشلية :من أنواع الفانطازاي الفردية
لعب راس الرد :من أنواع الفانطازاي الفردية
لغاي :هو الشاعر الذي يؤدي النقادي
مبود :نوع من اخليوط الغالية من الفضة يستخدم يف طرز السرج
مفل :اجلمهور ويطلق عادة على مجهور النساء
مدك :عصا معدنية بطول املاسورة تستخدم لضغط البارود
مسرح :نوع من الفانطازاي اجلماعية
مشوار :جولة الفانطازاي وتطلق على امليدان
مفتول :أداة حديدية تستخدم للرسم على اجللد
مفرض :أداة حديدية حادة للنقش مباشرة على اجللد
مقرون :بندقية الصيد
مكحلة :بندقية الصيد
موزيطة :حمفظة من جلد مطرز تشد إىل الكتف خبيط من احلرير حتفظ فيها النقود والواثئق الشخصية
نشاشة :قطعة مطرزة تزين جبهة احلصان
نصبة :مرحلة الفانطازاي اليت يتم فيها الوقوف فوق احلصان وتصويب البندقية
نصعة :سري الركاب
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ن قاد :هو الشاعر الذي يؤدي النقادي
ن قادي :شعر غنائي يؤديه النقاد أو اللغاي
ن قلة :ركض احليول بسرعة خفيفة
هابشطولث :االسم األمازيغي للبندقية
هدة :جولة ترحيبية تقوم هبا العلفة قبل بدء املشوار
وسايد الصفة :ألواح حمدبة متتد على طول اجلانب العلوي جلناح الصفة
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ملحق رقم 5
مدونة لبعض قصائد النقادي
1
املكحلة معمرة دميا قرطاص**** والعود مسرج نتاع فروسيا
اللبسة عريب طابعها برنوص**** قندورة بيضاء معاها حلفااي
الصباط متني طعيب ايتراس**** واخليال الزين نتاع رجوليا
2
ونعمل سهرا لالحباب و جرياين *** ويف صحرتنا والبطال هللا هللا
يف العلفة فرسان زينة تعجبين *** وعلى خيول تزيد للخاطر تنزاه
وشيوخ على الزين تنشد وتغين *** ومن عندو مڤرون من جعبة دوااه
3
هيا اي عودي نعشو ضرك ضياف *** عند يل يبغو الشاعر و أقوالو
خواف *** حناحني مهوم قليب وأعاللو
فيهم ما تلقى ال رذيل وال ّ
الشاعر بومدين سلمان
4
يعجبين ابرود يف جعبة طواح *** شوفة عيين يف السما داير دارة
فزو على وجه فريد يف اللواح *** ساعة القرص ابرودهم داير جرارة
5
والفرسان ابخليل عريب من لول *** ملصيل مرفوع راسو ملواليه
يهول *** اي شايف مشوارهم تتعجب فيه
اي سامع ابرودهم راه ّ
الشاعر بن مداد
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6
واهل التحراك على عيادها طايڤني *** فرسان العلفة نظار شبان
واهل الراي املقدود واهل الدنيا ودين *** ماذا من خصلة يف اوالد داين
عمومية على الشنا متعاندين *** كل واحد منهم كي هالل رمضان
الشاعر حممد بلخري رمحه هللا
7
فج هداوه خايل
اهلي و انسي يف الشوم ّ
رجالة *** اشحال من ّ
شعالة *** و القاط كمخة و السرج فياليل
اركاب م البعد يبان ّ
ابرود خيرج م اجلعب يتكاىل *** شبان تنطح يف الشوم مبشايل
الشاعر مصطفى بن ابراهيم
8
والفارس معدول يف الركبة مربوع *** والكسوة عريب على قد هواها
امكاحل يف اليد وزندات طلوع *** وقراطيس يربڤو وسط حشاها
الشاعر بزيز
9
الفارس فوڤ احصان يلمع كالنجمة *** ادم يف مشوار مطلوڤ كي لسهام
طالع كيف الربق يف وسط الظلمة *** وجناحه للريح طاير كاحلمام
تسمع من رجليه إقاع ونغمة *** يكتب فوڤ األرض معاين وكالم
يلحڤ قبل الصوت يسبَّڤ الكلمة *** يضرب زوج وجوه ويسل احلسام
َّ
10
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كوده ***  .كانو يف املشوار مظفورين ظفري
ايمهي مشوارهم وال ّ
الرده *** والبارود من اجلعب دك خوارير
جيو مرصوصني دميا يف ّ
الشاعر مالكي قويدر
11
على لدهم ڤلت ما نرضاشي تربير ***  .يف وسط امليدان سابق عليه طوايل
لدهم غايل ما رضاليشي ابلتكرير ***  .يف شاو املشوار يعجب مهة وصهايل
لدهم عندي ما نبيعه مبيات بعري ***  .عندي نشوة مني ينهم كلي يلغايل
الشاعر خليد علوي
12
واخليل يل مربطة كي صلصالة **** وعماير علڨوها ابلتزويد
او تفراج الڨوم ابرود تكاىل **** وابرود من جعب خيرج شديد
وسالهيم ومضال بيها ضاللة **** واللبس القدمي منتوج التقليد
الشاعر امليلود بوصلعة
13
الهب مشعايل
شو ْق
كنت
ت ْم ْ
اتفكر ْ
نني ْ
للخيل ْ
ْ
و ْ
اصغري أوكان***مْت ّ
ْ
يرضع ذا فايل
يلعب ْ
أفْر ْ
ذاك ْ
هار و ُ
اسات ْأم ْ
احص ْن زيْنة ابْدا ْن***هذا ْ
البارود إيفايل
أمشهرا عنها قومان***وازوجية مْنها
ْ
اخليل ّ
تلقى ْ

كاين يلعبوا فرسان***ويسلّلوا سال ْن والعود ايشايل
سب ْع
ْ
امكاحل ْ
ْ
عاخليل يف القرآن***وأع ّدوا قا ْْلا ذو اجلاليل
ريب
واتكلّم ّ
ْ

يك وال آيل
ْيف رْكبْتها زي ْد ْرهبة للعداين***واح ْد وحدو ال ْشر ْ
واقسم هبا غالية عْند العدانن***والعادايت زي ْد وطّ ْن وقرايل

مثايل
وير صْن ْ
سب ْ
حانك اي ْ
اخليل الوان***دقّة ْ
ْ
جاع ْل ْ
فالتص ْ
عك ْ
من ْ
الشاعر عبد الغفار البوسعادي
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14
واي حسراه على أايم فاتو ابلتفخار ***** ما ننساهم ما يروحو من ابيل
كنت بعهدي وكنت عند الناس خيار***** وسقسي قاع الناس تشهد خبصايل
كي نركب أان وخاويت هنزم األقوار ***** بعياد مشهرين ولبوس الغايل
وإمكاحل يلعطو على شاو املشوار ***** كذا من حساد شربت العاليل
وعلى الصيد القلب شعلت فيه النار ***** كي نتفكر ما فات يتقيثر حايل
ومانيش على صيد ساكن يف األوعار ***** مرة مرة كي تنفح وتوايل
والصيد جيي على قارح وفجار ***** قامي فيه احلال يبحث ويشايل
عز ركوب اخليل ما مثلو تشهار ***** وعز الرب اللي أان منو جاي
الشاعر بن فرحات بن فاطيمة رمحه هللا
15
اي قاري يف امنافعك ال تستهزاش*** احصي علمك و زد علم اال تدريه
اتعلم يف مسايل اال تعرفهاش***و فهم فحو الكالم و شروط معانيه
حكمة بال شيخ ال تتعلمهاش***ما يدخل يف العقول علم ابال تنبيه
و احرز من كل فايدة ال تستغناش***البد جييك وقتها تصرف فيه
و اذا حافت للوعر ال تتبعهاش***سلم يف حاجة النفع و الشوم اخطيه
ساعف اكالم اخلشني ايل حيراش***تغلبه ابلصرب و العقل و الغيض اخطيه
ال تصحبشي املقلق ايل ما يزكاش***تعي من صحبته و هترب و ختليه
احملبة الناصحة جتي بعد التغباش***ايل ما عاشر حبيب ما يعرف ما فيه
اذا تبغي اخيار ظنك ما تلقاش***ايل تستخرب تكون الدولة فيه
احلبيب ايل تقول هذا ما يرداش***زوره يف ساعة اخلصام تعرف ما فيه
وايل لغالك ال تقول له شي لياش***قرب حىت يكون سرك منك ليه
تعرف ما فيه ال اتظنهشي غشاش***ما تعرف حاجته و ال صاحلتك فيه
و استحذر ال تكون يف سرك فشاش***ابن آدم كثرته اخدع ال اتمن فيه
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الغتبة و الكبري ال تتحدثهاش***راه ينتقل احلديث و يوصل ليه
اْلدرة ال اتكون شي هبا فياش***ماذا من عبد فاز و لسانه ايذيه
و اشري من ايل تعجبك ال تستهزاش***و اتكلم فوق سومتك و الوعد أوفيه
و هتلى يف اوصاييت ال تنساهاش***عندك اْلبيل بالك اجتافيه
الكسوة ايل عارية ال تلبسهاش***ايل ما عنده أعقل يتعزى فيه
إذا كانت العرب على حال التشواش***مل احبالك قرب املال و دنيه
16
و ال تستهزا و ال اتطيش مع الطياش***و ال تسبق قبل الرحيل و ال تبقى اتليه
و ال تكون بينتهم أذليل و ال مدهاش***و ال تكون اتيك للبال تتعرض ليه
صاحب السوء فارقه ما كان عالش***حقه اعطيه له و حقك سلم فيه
و الرباين يكون ثوبك ليه فراش***و الباقي قطعه ابش تغطيه
كمش ايدك ابلقدر ال تطلقهاش***الكرم ابال جهد يقولو كاذب فيه
و ايل غرزت انقته ال ينحرهاش***هاذ العام اقضى و عام آخر تسقيه
و الطايق على فراشه ال تتوطاش***حيفر لك بري من القدر ايقسك فيه
و هتلى يف مجاعتك ال خترجهاش***وذا ضامك هبيل منهم ال حتافيه
وذا الح لبسته ال تلبسهاش***حتتاجه للغري تتلقاهم بيه
اسخى و تكرم اذا صبت مناش***و الرزق يل ضامنه هو يعطيه
وين الوعد املطر قبل الرتشاش***قبل اال ايتيك الرعد و بروق تشاليه
ّ
أرض اخلوف املطرفة ال حترثهاش***و لو جييك الزرع ال تفرح بيه

و اْلجالة املطلقة ال اتخذهاش***ما يكوي عيبها طبيب و ال يربيه
راحتها يف الشوم دميا و التشواش***ما ينهيها الزوج و ما يصلح ما بيه
إذا كثرت ضرهبا زادت حتراش***و العيب ايل فيك للناس توريه
أما هي عيبها ما يتوراش***يستحي الزوج ابلكالم اذا يوريه
فيهم ايل تقول ذي ما نوجدهاش***ساعة ساعة اتروح هترب و ختليه
بنت الراعي مع النقار تزيد هراش***وذا تنهيها على الصوت تعليه
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و البكرة من جهلها ال ترتكهاش***ما زالت حىت تطيع للزوج ترضيه
و العاتق الصغرية من صغرها ال تكرهاش****تستعقل بعد الضنايه و هتنيه
حمبتهم للخدع ال اتمنهاش***بعد ان يصفى اصباهبا و يدور عليه
بقرات بليس ضرهم ما يداواش***الداخل راي سوقهم ما يربح فيه
و القلتة املختمة ماها غشاش***و من قلة سيلها ماها توتيه
كمن يقع احلجر يف املا يهشاش***حيسبه رطب و هو قاسح يوذيه
الشاعر سيد أمحد الرفاعي
17
إذا كنـت اعزيــز والطـ ْلبَ ْه تُقبل**نطلب ربــي مـا إيشفيــش اعدااي

إيكملي فــي طلبتـي مــا نتأمل**لــزرڨ سيـد اخليل يعمل مرضااي
أصلو من صيلني والنسل ايصيل**حممود اخلصالت واللون امهااي
معلوف بال كيل دون العام اكمل**معلوفات الصيف للسري احكااي
إذا ف ـ ــز امثيل اببـ ــور أمعول**ماشي ـ ــنات النار وسط ــو ڨدااي
الصاري بقالع والري ــح إمييل**رايسو ابلبوسطا عزم ـ ــو غااي
ما تغفاش العيـ ــن ساهر مانغفل**غري اىل شدي ـ ــت قبل الضوااي
الشاعر شيخ مسايت
18
وهلها شجعان من فرسان اللوم *** لبطال عجاالت تلعب يف لطعام
عجاالت شراف ابلنسب املعلوم *** ذرية الرسول مصباح الظالم
19
عاخليل يف القرآ ْن *** وأع ّدوا ڤا ْْلا ذو اجلالل
ريب
واتكلّم ّ
ْ

آيل
ْيف رْكبْتها زي ْد ْرهبة للعداي ْن *** واح ْد وحدو ال ْشر ْ
يك وال ْ
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الشاعر عبد الغفار البوسعادي
20
عودي يف السري ما يرضايل اتخري ***  .انصية يف جبينه وحمجل اتيل
سبحان هللا ماخلق يف هاذ التصوير ***  .وخلق يل من خلاليق يل ترضايل
عودي عز النزاهة عز التشهري ***  .عودي ماكيف كيفه يف سوق داليل
جالب اخلري واخلري معاه كثري ***  .مراحه ابخلري يعمر من هو خايل
الشاعر خليد علوي
21
اليل عايت صيل ابلسري موالف *** من كسبو ماشافش القبنة وزعاف
جرف *** ابراجو مداكسة خرجت تنظاف
أبيض نعت سحاب للڨبلة ّ
وال ثلج يبان طايح و مكثف *** يرتاكم مع العرڨبة و يدير حڨاف
الشاعر قويدر مالكي
22
وإمكاحل يلعطو على شاو املشوار
كذا من حساد شربت العاليل
الشاعر بن_فرحات بن فاطيمة رمحه هللا
23
وما شافش بر الكوارى واملذود *** ْامسيَّح مشروط راسو ما ميليه
ما يرضى ترياد من موالت الشد *** ويتهدد عنها اىل جات مساميه
الشاعر بلخريي حمفوظ
24
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اعـمـل الفـاء فرسان أبـطـال *** شـ ــاديـ ــن فـي يــوم القتال
يـنـهـضـوا يف املعارك غوال *** سـيــوفـهـم تـخـرق ماضيــة
تـنـخ ـ ــذل مـنـهــم الــرجــال *** نـ ــاس مـلـقـاتـه ــم داهـيــة
25
هاهو عودي نوصفولك اي عاقل *** زين الشبة شوف حملى خيالو
اسبيبو على ليمىن طاح خمبل *** مثل قمار حرير عن عنڨو حالو
وزيرو يف الناطحة مان ــع لڨفل *** ل ــي كسبو زاد خيــرو و مــالو
الشاعر مالكي قويدر
26
حدثين اي شيخ بعقلك وامهل***حدثين على اخليل كان انت حكيم
كي هتدر على اخليل قولك مايتمل***نتغذى ابلقول ونذوق النعيم
الزهو بال خيل سامط ايرجل***مرفوض ومكروه عند يل زعيم
اخلري مع اخليل والعز الكامل ***والزهو احملبوب والعيش الكرمي
هنار مع اخليل فيه الفضايل*** فيه الف وفيه أنواع التعظيم
الدهر مع اخليل مكروم مبجل***والدهر بال خيل يسمى عدمي
واللي يذم اخليل جاهل***واللي عز اخليل يف شانوا عظيم
واللي يذم اخليل عقلوا متخبل***وال جاه القول من وحي الرجيم
يف قول اجلليل مدح اخليل انزل***آايت املوىل الرمحان الرحيم
وحديث الرسول ابلقول الفصل***صلى هللا عليه وأزكى التسليم
حدثين اي فارس اخليل تعقل***داوي قليب كي سألتك اي فهيم
داوي قليب اي خلو راه معلعل***اتفكرت مجاعيت راين هزمي
اتفكرت احلاج وليت مهول***راعي لزرق زادين حالو
27
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حامي قامي قاه ـ ـ ـ ـ ـرة ذاك الڨداد *** يتماطى نوابت يف جنبه ينهش
إزير حب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوافره خيـ ـ ـرم كركاد *** ما يتحمل كي متسه كي تنبش
كي يتڨلع مايشدوهش لواتد *** مثل احلملة كي يويل يتخملش
28
راسي يف مخرة بذا العود انعاند *** ومن بكري طاغي على عقلي ماديه
دايرلو فيها ْعزا هذا الزايد *** اللي يطلبها ما تعزش ڨاع عليه
اخمريلو كل حاجة وش جنبد *** اطهليل بْغري عودي مسخزيه
الشاعر بلخريي حمفوظ
29
عودي عز النزاهة عز التشهري ***  .عودي ماكيف كيفه يف سوڨ داليل
جالب اخلري واخلري معاه كثري ***  .مراحه ابخلري يعمر من هو خـ ــايل
الشاعر خليد علوي :
30
ايريب ما صابين من الرب ــطه نرض ــاه *** أزرق قمري محام جل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو
ما شاف أخوا وال أتعب وال علف *** خ ــطاه عاشر وســط أروأىرقادو
هن ــام إزيد لعناي ــة يف م ــواله *** زعفان على اللجــام نيبــانو حقدو
هذا يديين شوار حل ــول هو بــاه *** رحلــة البيضا إللي جـرح قليب زادو
راها لفريسـة هنا والق ــلب داه *** واهدى جسمي فريد قاعد قي وحدو
واش إصبــر من فارق وط ــن زواه*** يتشــطن خاطرو و تلف ميــعادو
الشاعر احلاج الشيخ بن عبيد رمحه هللا
31
نركب عودي مليح ماهوشي عثار *** ولربكم منشي قاصد ابلنية
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لبيض بقيت منشي مع الزاير *** ونعر املرسم جدي وبواي
منشيله عجالن قادة بن بكار *** رحل البيضا ذاك شيخ االولية
رحل البيضا شيخ انجم وغزار *** و يسلك من جاه قاصد ابلنية
منشي نزور ملالح وعمارة الدار *** كي نوصل ملقام منشي ابحلفية
ذا مرسم اخلري اتعره الزاير *** يربى كل سقيم حوايج مقضية
عني هللا حتضيه من قبضة لشرار *** صربة دايرة بيه ما تقيسه حية
سيدي محزة مث قامي كل اهنارر *** ابلنظرة تربى وتروى اي خواي
نستىن فالصيف نرجى كل اهنار *** نرفدو وحنطو يف شهر مثنية
منشو ملوسم ذا خري وختيار *** املا وسواقي و خيام مبنية
منشو خبواويل مشليات اكدار *** زكلم البارود وزهات الدنيا
منشوله اقفول لكبار ولصغار *** منشو ابلتسليم تسريح الولية
منشو له جنوع غيضان و مضرار *** ابلتسليم تكون حوايج مقضية
الشاعر عبد هللا حبوصي
32
وتطرب خليول هذا ال بدة *** وعند احلداد الزمها تسمري
ويقدو لطعمها ذيك العادة *** وين اكون الركب ذاك الزهو إسري
تتالقى قومان من كل بلدة *** تتعارف حلباب يزاين تقصري
تلقى كل طبوع مثا موجودة *** كل الخر يف حرفتو بيها خبري
طلبة يف القرءان تقرا صرمادة *** جتلجل يف اآلايت وحزاب التنوير
وانس الديوان مع القصادة *** وشعراء جايب القول تصرصري
وقوايط وطبول تلقى رعادة *** وتبقى ذكرايت زينة لتفكري ***
الشاعر مالكي قويدر
33
اي لوكان تعود ليام اللي تنسات *** نبين خيمة ركازها عرعار مصيل
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و الفلجات خمرية من محر الناقات *** ومالكم الريح منها ما يتقربل
نعشر بر البادية زينة النظرات *** مثة نتهىن و مثة زهوي يكمل
نرفد عويين و أهلي نقدى بيات *** نتفكر كي كان جدي منها ينهل
نكسب من اخليل قي زينني الشبات *** قي العود اللي عليه القلب يعول
أزرق دار بدار يهد الفرساخ فتات *** من جرة حوافره كالرش يقتل
الشاعر العاقل بن عامر
34
هذا عودي راه وال حالو زين *** ما فيهش حاجات شينة يتعارو
ظرك اخلطرة واجبة عنا لثنني *** ايعودي هذا هناري يل خنتاروا
إستهوك او روح ابلوحدة وثنني *** ايل عجلو ومن لعيا راهم ابرو
35
يكسبو املال مع العود *** و السرج فوڨه يكدي
السرج فوڨه ممدود *** فارس يف زكاه ينادي
و سراع فيده مشدود *** و زكاه ملن غادي
مكاحل جايرة فالبارود *** خترج ڨال ذي من عندي
وخواويل كلش معدود *** و اان مسرج عودي
الشاعرخليد علوي
36
عز ركوب اخليل ما مثلو تشهار *** وعز الرب اللي أان منو جاي
نسبنا معروف عند أعجم وأحرار *** وبال فخر رجال ما فينا اتيل
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من يقصدان ڨاع عمرو وال ابر *** من قدمي أحنا كتاف الزوايل
للشاعر بن فرحات رمحه هللا
37
عودو زين مطاوعو جاب املشوار *** من تربيت ايدو مقيد حلرافو
خمري صيلو عل كل االشوار *** خموض يف ماه عرض تسرافو
38
انس السماحات راكبني على ربعان***ابْلمة والسالح من كلش يڨدي
شغل اجملبود والسطاير ابمليزان***وركاب جديد فات جنمة بلهادي
ومكاحل ساسبو تلوح ابلنيشان***وقلنزي قاس ابلبصر ضرب الفردي
39
وان بري عثعاثه يطويه قي ڨارح لعياد *** يتمقزز ميشي على لرض ويهبش
حامي قامي قاهرة ذاك الڨداد *** يتماطى نوابت يف جنبه ينهش
إزير حبوافره خيرم كركاد *** ما يتحمل كي متسه كي تنبش
كي يتڨلع مايشدوهش لواتد *** مثل احلملة كي يويل يتخملش
جاي يتزڨلف كي اجلالة يف وسط الواد *** تعرف مزنه كي إقيم ورشرش
الشاعر خلظر نظري
40
وم فُرسانُو جاتُو
ذا رْكبُوا
يعجبوك أايم اْلـُـ ـ ـ ْ
ْ
للم ْ
ضيُ ْ
ـول *** نـَ ْعَرة َ
سع ِد ِايل نـَعروه فُرسان امل ْقبول *** حن ِ
َّاح ْ ِ
وقت نْـ َهاراتُو
ني الض ْيم ْ
ُْ ْ
َْ
َُ
41
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ڨصتك ڨبضة حرير للخري تعاين***و سبيب كثري طايح عل كتفك
صيفتك أبيض لون الكتاين***الربح الكامل ما تصك وال تعض و ال هتلك
انسرجك ابجملبود و الركاب التلمساين***و العدة كاملة قاية ڨدك
42
اليل عايت قامي بن صليني *** لونو ذهيب ولبها يف دينارو
متيه يف الرتعة حمظي ليه سنني*** اذا فز افوت حىت يل طارو
إالوح مثل الصراب بشوف العني *** إڨرب لبعيد مزين تغوارو
يطوي ملسافات يف الساعة واحلني *** يريب لرض تعود جتري اشوارو
ينرب شاتح واملناخر ميسوعني *** اهرول تلڨاه انيض قبارو
كلشي اربح فيه عند اخليالني *** ايل كسبوا راح مهو وشرارو
وسبيبو هيالت طايح عا ليمني *** أملس جلدو على حلرير وختتارو
يلهب كفلو والڨوامي مرفودين *** أمسمعد راسو لسماء الح افجارو
واسع صدو والبادر معڨودين *** ويل ينطح ليه تشهل أبصارو
وحوافر شبه القداحي مشقوفني *** وسط الصح إتصيبهم غاسوا وغارو
تطاير من ساعتو طوب اوزين *** او يف صمي كركاد تسمعع تنڨارو
وماننساش صواحلو ڨاع مقيومني *** كلش واجد جاد يف ختيارو
أجلاموا هاشوف نواشاتو وين *** على لڨصة وحنوك زادو تنوارو
ووصالو يف كل جيهة منقوشني *** وصراعو عڨود يف اللونة عطارو
وقالدة من صوف مظفورة ابيدين *** جمدولة فيها الفن بتعبارو
سرج امسيلي فيه نصح الفنانني *** مريڨل معڨول كل اعقل لشوارو
طبعو ظرف قساح مبلس فيه حسني *** امرڨم جمدول حملى تسطارو
ووراق البدة إابنو مردوفني *** امجيع االلوان من حولو دارو
آركاب تلمساين إهلل عا الرجلني *** فرداتو نعت ذهب يف تقدارو
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صانعهم فنان عابر ليه إ سنني *** إمتعن يف نقشهم ليلو وهنارو
الشاعر مالكي قويدر
43
أدهم لون الليل دامس بسرودة *** ولون الليايل ڨاع خليول ختافوا
حىت من الفرسان منو مرعودة *** ويتسكرف موج البحر فوڨ اجرافوا
خمو اتكل فيه من داخل دودة *** ويلهب جلدو قاميو يف تعالفوا
واتع هنارات ينفع يف الشدة *** وهنار املروحول ورفود أجحافوا
عينو على اخلودات صاڨ اجملرودة *** وفارس داير زاخية فوڨ أكتافوا
الشاعر اخلثري بن سايح
44
اهل عياد التنشاش للبالد واجدين *** واهل كوابيس مردفة ويطغان
اهل سروج القيمة من الذهب شاڨلني *** وركاب اصفر يعشى على اللومان
واهل التحراك على عيادها طايڨين *** فرسان العلفة نظار شبان
واهل الراي املڨدود واهل الدنيا ودين *** ماذا من خصلة يف اوالد داين
عمومية على الشنا متعاندين *** كل واحد منهم كي هالل رمضان
الشاعر حممد بلخري رمحه هللا
45
اتفكرت الظهرة أاب نو ملراسـ ـ ـ ــم****اي حصراه أزمان كنا فيه أص ـ ــغار
لشخم مربوط خيبش وينه ـ ـ ـ ـ ـ ــم***وقت املغرب علڨوله العم ـ ـ ـ ـ ــار
مرڨم بسالح حيضر للموسـ ـ ـ ـ ــم***مزينه بصهيل وصفايح نقـ ـ ـ ـ ـ ــار
مربوح الڨسة اعليه اخلري إعم***إفرح فالنظرة امصيل من حلرار
الشاعر حممد بن سعاد البوشيخي
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ملخص
تعترب "الفانطازاي" أو "لعب البارود" أو "لعب اخليل" من أبرز املمارسات اليت يتميز هبا الرتاث اجلزائري الثري
واملتنوع ،ومنوذجا لالحتفاالت اجلماعية الكبرية ونوعا من الرتفيه اجلماعي الذي عرفه االنسان منذ القدم،
متيزت به منطقة املغرب العريب دون سواها ،وترتبط جبملة من املناسبات احمللية سواء أكانت مناسبات
اجتماعية (زواج ،ختان )...أو دينية (زردة ،موالد )...أو وطنية ( أعياد الثورة ،االستقالل )...بل وحىت
مناسباتية (زايرة رائسية ،وزارية  )...وتكتسي أمهيتها يف إثبات اهلوية احلضارية وأتجيج الروح الوطنية وإحياء
التقاليد الرتاثية وتقوية الرابطة اجملتمعية ونشر القيم الثقافية من خالل جتميعها ألكرب عدد ممكن من األفراد
ضمن طقس احتفايل ضخم ميتد لساعات من املرح واملتعة ويبقى حديث الناس ألايم بل ألشهر
وسنوات .وقد شكلت وال تزال أحد أبرز اخلصوصيات الثقافية ملنطقة مشال إفريقيا مبا فيها اجلزائر ،إال أهنا
رغم ذلك مل حتظى ابالهتمام األكادميي الكايف ،وهو األمر الذي جيعل منها موضوعا مثريا لالهتمام وجديرا
ابلبحث والدراسة والسعي للتعرف على اترخيها وحماولة الكشف عن أسسها احلضارية وممارساهتا الثقافية
وجتلياها اجلمالية ومظاهرها الفنية ودالالهتا الرمزية ،إال أهنا رغم ذلك مل تنل االهتمام األكادميي الكايف ،ومن
هنا أتيت حماولتنا يف إطار الدراسة السيوسيوأنثروبولوجية لظاهرة الفانطانزاي عرب مقاربة كليانية بني ختصصية
من أجل اإلحاطة ابلظاهرة من خمتلف جوانبها ،يف حماولة لإلجابة على السؤال التايل:
هل الفانطازاي جمرد احتفال تقليدي بسيط ابلفرسان واخليل والبارود أم تتعدى ذلك لتشكل ظاهرة
اجتماعية كلية؟
كلمات مفتاحية :فانطازاي ،لعب اخليل ،لعب البارود ،فروسية تقليدية ،حصان

Résumé
La « Fantasia » ou « laâb el baroud » ou « laâb el kheil » est considérée parmi les
pratiques suprêmes du patrimoine algérien riche et diversifié, et un modèle des
célébrations de masse, et un divertissement connu depuis longtemps, qui a caractérisé
la région du Maghreb exclusivement, et qui est lié à une foule d'événements locaux,
que ce soit des événements sociaux (mariage, circoncision…), ou religieuses (Zerda,
moussem…), ou nationales (révolution, indépendance), et même occasionnelles (visite
présidentielle, des ministres ...). Et il prend de l'importance à prouver l'identité culturelle,
et enflammer l'esprit patriotique, et animer les traditions, et renforcer l'association
communautaire, et diffuser les valeurs culturelles, en rassemblant le plus grand nombre
de personnes dans une cérémonie somptueuse, qui se prolonge pour des heures de
plaisir et de jouissance, et qui reste dans leurs esprits des jours et des semaines.
La « Fantasia » à toujours formée l'une des particularités culturelles les plus
importantes de la région de l'Afrique du Nord, dont l'Algérie, mais qui n’a toutefois pas
attirée une attention académique suffisante, ce qui en fait un sujet intéressant pour la
recherche, pour connaître son histoire, ses fondations civilisationnelles, ses pratiques
culturelles, ses manifestations esthétiques et artistiques.
Par conséquent vienne notre essai dans le cadre de l’étude socio-anthropologique de
ce phénomène à travers une approche holistique interdisciplinaire qui vise à étudier le
phénomène de ces différents aspects, dans une tentative de répondre à la question
suivante :
Est-ce que la « Fantasia » est juste une simple cérémonie traditionnelle de chevaliers
et chevaux et baroud, ou elle dépasse tout ça pour constituer un phénomène social
global?

Mots clés : Fantasia, laâb el baroud, laâb el kheil, équitation traditionnelle, cheval.

Abstract
The "Fantasia" or "laab el Baroud" or "laab el Kheil" is considered a wonderful ceremony
that distinguishes our rich and diverse Algerian heritage, and a model of mass
celebrations, and known entertainment for a long time, which characterized the
Maghreb region exclusively, and is linked to a host of local events, whether social events
(weddings, circumcision ...) or religious (Zerda, moussem ...) or nationals (revolution,
independence ...) and even occasionals (presidential visit, ministers ...).
The "Fantasia" becomes important to prove cultural identity, and inflame the patriotic
spirit, and animate traditions, and strength the community association, and disseminate
cultural values, by bringing together the largest number of people in a huge ceremony,
which lasts for hours of fun and enjoyment, and that remains in the minds of days and
weeks.
The "Fantasia" always formed one of the most significant cultural characteristics of the
North Africa region, including Algeria, but which however has not attracted enough
academic attention, making it a subject interesting for research, to know its history, its
civilizational foundations, cultural practices, aesthetic and artistic forms.
Therefore our research comes in the context of the socio-anthropological study of this
phenomenon through an interdisciplinary holistic approach that aims to study the
phenomenon of these different aspects, in an attempt to answer the question:
Is the "Fantasia" just a simple traditional ceremony of knights and horses and
gunpowder, or it exceeds all that to be a global social phenomenon?
Keywords: Fantasia, laab el Baroud, laab el Kheil, traditional riding horse

