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 شكر وعرفان

 
اً ﴿ َرب ِّ أَْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَِّتِّ أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلِّ

ْلِنِّ بَِّرْْحَتَِّك ِفِّ عَِّبادَِّك الصَّاِلِِّّيَ   ﴾تَ ْرَضاُه َوأَْدخِّ

 

هذا العمل، مث الشكر لألستاذين الكرميي اللذان مشالين ابلنصح والتوجيه  الشكر هلل على توفيقه لنا المتام

إىل النور، األستاذ الدكتور حممد سعيدي من جامعة تلمسان املشرف  يرىوالدعم ولوالمها ما كان هلذا العمل أن 

ن ِف الدكتوراه على اجناز هذه املذكرة واألستاذ الدكتور سيكوك قويدر من جامعة مستغامن رئيس جلنة التكوي

 نثروبولوجيا.أ-سوسيولوجياختصص: 

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 

 يدية لوالية تيارت ومؤسسة شاوشاوة والديوان الوطِن لرتبية اإلبل واخليول فرع تيارت.الصناعة التقل

الذين فتحوا يل بيوهتم وأخربوين قصصهم وكل اِلرفيي ِف صناعة السروج الذين كما أشكر كل الفرسان 

 استقبلوين ِف حمالهتم ومل يبخلوا علي مبعلوماهتم.

ارس املميز عمر شخبات على مساعدته يل ابلصور الرائعة والقصائد كما أشكر األستاذ املصور املبدع والف

 الشعبية اجلميلة، وكذلك صديقه أبو الصيد الشيخ.

هذه  إلجنازو بعيد علموين، وكل من ساعدين من قريب أخري أتقدم ابلشكر لكل األساتذة الذين وأ

  املذكرة.
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 دمةـــــــمق
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 

ة العوملة اليت جرفت امامها كل شيء أصبحنا خنشى على والتهميش إال قوة وصالبة، إال أننا اليوم ويف سياق هجم

هذا الرتاث من الضياع واالنداثر ألن املواجهة بني الطرفني غري متكافئة على كل املستوايت، لذا جند أنفسنا أمام 

به  ، بل احلفاظ عليه عرب توثيقه ودراسته ونشره والتعريفالتمسك أكثر برتاثناليس فقط خيار مصريي، حيتم علينا 

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 

البالد مع خمتلف الظروف اجلغرافية واملناخية والبشرية، لتشكل نسيجا حنتها عرب آالف السنني، تكيف شعب هذه 

 االستعراضالفريدة يف العامل وهي ذلك  االحتفالية األشكالأبرز  حضاراي أصيال ومتميزا، ومن هذه اخلصوصيات أحد

 من االحتفال اجلماعي انوعوالذي يعترب  ،"الفانطازاي"اسم  اجلزائريون ويطلق عليه الذي ميارسه سكان املغرب العريب

لكثري من اب زخروهو ممارسة توطنية، الو  واالجتماعيةدينية الناسبات املعياد و األيف  ،البهيج ابستخدام اخليل والبارود

 .اهلوية الوطنية للشعب اجلزائريمسات ابرزة من ويشكل مسة  واجلمالية والرمزية والثقافيةالدالالت التارخيية 

للتهميش واإلمهال طوال عشرايت كاملة، نتيجة لعوامل كثرية، اترخيية وسياسية وثقافية ورغم تعرض الفانطازاي 

وأعادت توهجها، وأقبل الناس عليها ممارسني إال أهنا اليوم استعادت بريقها، ، وحىت أمنية واقتصادية واجتماعية

وأصبحنا كثريا ما نرى الفرسان  ويف كل مكان، ، وتنظميف كل مناسبة تقام ومتفرجني، وأصبحت استعراضاهتا
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 مواسمأبلبستهم التقليدية الفاخرة ميتطون اخليول اجلميلة املسرجة ابلسروج البديعة، وهم خيتالون بفخر وعزة يف 

، فرحني ونرى املتفرجني متجمعني حوهلم، مواكب العراس واحتفاالت اخلتان وغريهاو ومهرجاانت األعياد الوعدات 

   .والنشوة والسرور ، يف أجواء رائعة من الفرح والبهجةمنتشنيمهليني، صائحني 

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 

ملسناه  والذي الكبري للفرسان وهذا احلب الغريب للخيول وهذا االفتتان العظيم ابستعراضات الفانطازاي التقدير

لدى كل الناس بال استثناء، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، رجاال ونساء، مل خيلق من فراغ بل متتد جذوره بعيدا يف 

 -صلى هللا عليه وسلم–لرسول األول لهاد ايت اجلاملخيال الشعيب ذكر  يفإنه يستحضر اتريخ أمتنا العظيمة، 

 ذكرايتمقاومة القادة العظام على مر العصور لكل غاز وحمتل،  وذكرايتوصحابته الكرام على صهوات خيوهلم، 

ستدعي من الذاكرة اجلمعية كل ما متثله وي ،وغريهم األمري عبد القادر والشيخ بوعمامة والشيخ احلداد والال نسومر

نفيس يف والفخر والعزة واحلرية اليت طاملا بذل هذا الشعب كل غال و  ة واخليل والبارود من معاين الشجاعةالفروسي

سبيل احلصول عليها، كما أن احتفاالت الفانطازاي متتد شبكتها وتتشعب لتتداخل مع خمتلف مناحي احلياة، 

شبكة  وتساهم يف حفظ، والفنية القتصاديةوتقوم بضمان استمرارية منظومة من الوظائف النفسية واالجتماعية وا

 .والدالالت الثقافية العالقات الرمزيةمن 

وانطالقا من هذه القناعة رأينا أنه البد أن نتعرض هلذا املوضوع الذي مت تناسيه متاما يف الدراسات اإلنسانية 

ا أجل حفظ تقاليدهمن  هالتوثيقيف حماولة يف اجلزائر الفانطازاي احتفاالت  ابلبحث يف موضوع قمناواالجتماعية ف

األسس التارخيية كشف عن وشروطها املوضوعية، والادية معرفة مكوانهتا املمن أجل  ا، ودراستهوتسجيل عاداهتا

 .االحتفاالتهلذه الرمزية والدالالت واإلبداعات الفنية  االقتصاديةوالوظائف  االجتماعيةاألبعاد و 

 :جاءت كالتايلفصول  مخسة إىلوللضرورة املنهجية قمنا بتقسيم الدراسة  
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 رابت املهنجية واملفهميةااملقالفصل الأول: 

وأسباهبا والشخصية واملوضوعية وأمهيتها وأهدافها املعرفية  التعريف مبوضوع الدراسةاشتمل هذا الفصل على 

، ابإلضافة إىل إدراج التقنيات املقارابت املنهجيةوتربير ، اهتاإشكاليو  ةـالدراس تساؤالتوالعلمية، مث حاولنا حتديد 

، تليها فضاءات البحث،  و يف األخري مت إدراج الرتسانة املفهمية ألهم املفاهيم اليت دوات اليت مت توظيفهاواأل

 عليها الدراسة.                                                      ارتكزت
 

 مقدمة يف اترخي الفانطازاي الفصل الثاين : 

يف كتب الرتاث وكتب التاريخ والواثئق القدمية ابتداء قمنا مبجموعة من احلفرايت املعرفية ويف هذا الفصل 

فهم لتسعى  حماولةوصوال إىل كتاابت الفرنسيني يف القرن التاسع عشر، وذلك ضمن  املؤرخني القدامىمن كتاابت 

الكر والفر لدى النوميديني وهي اكاة لتقنية حربية كطقس احتفايل  انطالقا من حم  الفانطازاي  نشوءكيفية وأسباب 

مرورا ابلتأثريات الرتكية مع إدخال األسلحة النارية  ،القدامى يف مشال إفريقيا ولدى العرب يف شبه اجلزيرة العربية

، واالستعراضات اجلماعية نسية من خالل نظام العلفةتأثريات الفر الوصوال إىل وطريقة اللباس واستخدام البارود 

 وهي كلها تيارات سامهت يف تشكيل الفانطازاي ابلطريقة اليت نشاهدها اليوم.
 

 املادية والأشاكل الاحتفالية الأراكنالفصل الثالث: 

عاصمة  تانطالقا من واقع الفروسية وتربية اخليول وممارسة الفانطازاي واألسباب اليت جعلت من تيار 

ن تتم بدوهنا وهي الفارس طازاي أاملادية اليت ال ميكن للفان األركانحتديد الفصل  احلصان يف اجلزائر، حاولنا يف هذا

االختيارية  للمكوانتكما تعرضنا   وقمنا بشرح كل عنصر منها بتفصيل شديد،  والفرس وبندقية البارود وامليدان،

والنقادي )غناء واملوسيقى الشعبية اليت ميكن ان حتضر أو تغيب حسب الظروف واجلهات واملناسبات مثل السيف 
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، كما قمنا بوصف أشكال الفانطازاي الفردية واجلماعية واألنواع اليت متارس يف خاص ابلفانطازاي(ابلشعر امللحون 

 وغريها.لطري كل منها مثل التمراد والتغضاب والقالعي وا
 

 الفنية املظاهر العنارص امجلالية و الفصل الرابع: 

العناصر اجلمالية واملكوانت الفنية اليت جتعل من الفانطازاي يف هذا الفصل كان تركيزان منصبا على توضيح 

فاالت فنية يتمازج فيها اجلمال الطبيعي متمثال يف املناظر اخلارجية اخلالبة، مع اجلمال واحتاستعراضات مجالية 

احليواين متمثال يف احلصان أحد رموز اجلمال على مدى التاريخ، واجلمال اإلنساين متمثال يف مجال الفارس بلباسه 

هذه األنواع املختلفة من اجلمال تقدم التقليدي البديع، واجلمال الصناعي متمثال يف مجال السرج وطقم الفرس، و 

 ال مثيل هلا يف العامل.للمتفرجني لوحات فنية مجالية 

 الفصل اخلامس

 ومنظومة الوظائف اجملمتعية ادلالالت الرمزيةش بكة 

املتنوعة اليت تقوم  كان لزاما علينا أن ننهي الدراسة مبحاولة الكشف عن منظومة الوظائف اجملتمعية

وهي وظائف جتعل من الفانطازاي ظاهرة اجتماعية كلية متتزج فيها  الفانطازاي بتأديتها وتساهم يف استمراريتها،

، وكذا التعرف على شبكة الدالالت الرمزية سياسية وغريهاالثقافية و القتصادية و الجتماعية واالنفسية واالوظائف ال

اليت حتملها استعراضات الفانطازاي عرب استنطاق املخيال اإلنساين وحماولة فهم البنية الرمزية للفانطازاي بني متازج ما 

وما هو طبيعي وما هو ثقايف وعرب تصفح مدوانت الثقافة الشعبية احمللية متمثلة يف الشعر الشعيب واألمثال الشعبية 

 تشكله الفانطازاي يف هذا احليز كجزء من تراث األجداد والذاكرة اجلمعية.

هذا املوضوع البكر، والذي كلما توغل فيه وأخريا نعتقد جازمني أن هذه الدراسة هي حماولة أوىل يف 

هذا امليدان ، وأنمل أن يكون اللبنة األوىل يف زداد عمقا وصعوبة وتعقيداي موضوع نهأ كما اكتشفثر  االنسان أك

 وأنه سيأيت آخرون يواصلون البحث يف هذا اجلزء املنسي من ثقافتنا الشعبية.



 
 

 الفصل الأول
 
 
 

 املقارابت املفهمية واملهنجية
 



6 
  

 الفصل األول

 ةواملنهجي ةاملفهمي املقاربات

 متهيد

ود إىل التنوع مر يعأوهو  ،سواء على املستوى املادي أو الالمادي كبريوثقايف تراثي تزخر اجلزائر بتنوع 

لحضارات للتقى ونتيجة كوYا م ،البشري واجلغرايف واملناخي الذي تتميز به البالد نتيجة مساحتها الكبرية من جهة

ولتعاقب الكثري من الشعوب على االستيطان dا  ،من جهة ثانية جنوب حوض املتوسط مسرحا هلا كان اليت

 . من جهة ثالثة نتيجة اهلجرات أو االحتالالت

ت كثرية حملاوالكان هدفا وعلى مدار العقود املاضية والتراثي هذا التنوع الثقايف  إنال نبالغ إذا قلنا و

فاالستعمار الفرنسي عمل جبد من أجل طمس مكونات اهلوية اجلزائرية من  ،يههوتشوطمسه عملت على حماولة 

 لغة ودين وتراث قصد حتقيق مشروع اجلزائر الفرنسية.

اقبت لكن األنظمة السياسية اليت تع ،مع االستقالل كان من املفروض أن يعاد االعتبار للتراث اجلزائري

 حتييده علىو الوطنعامل كبح لتقدم باعتباره  بل حماولة التخلص منه ،على البالد عملت على إمهال هذا التراث

لثقافية فمشروع القومية العربية يف الستينات أمهل اخلصوصيات اتطور الدولة الوطنية،  أنه عقبة يف طريق  اعتبار

، الثقافة الشعبيةبكل ما له عالقة  تغافل عنومشروع الثورة الثقافية يف السبعينات  ،واالثنية للمجتمع اجلزائري

تمع اشتراكي من أجل إقامة جم اثل بقايا اإلقطاع وبالتايل جيب القضاء عليهمت باعتبارها ثقافة تقليدية رجعية

 .والسخريةلرفض لوهو األمر الذي جعل كل ما هو تقليدي وتراثي مدعاة  ،تقدمي

ط على زيد من آبار النفـوالتنقيب عن امل الطرقاملساكن ت الدولة منذ االستقالل بتشييد ـاهتملقد 

كانت النتيجة ف املُعبìر عن أصول وروح اëتمع اجلزائري التراثيحساب بناء الفكر واهلوية والثقافة، وتطوير البعد 
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مستوى  ىحمتوى، علقلب وصورة بال  عبارة عن قالب بال أن حصلنا بعد نصف قرن من االستقالل على بلد هو

 .واملؤسسات الفرد واëتمع

ادية اëتمع اجلزائري على املستويات االجتماعية واالقتص مست يتال ةلكبريات البنيوية االتغريكما أن 

مام على تقليص حيز االهت تعملومن طرق تفكريهم،  تغريومن أمناط عيش الناس  توالدميغرافية، قد غري

  مناطق البالد. والعادات والتقاليد يف كلاملوروث الثقايف ب

عي فرص عيش أفضل، وقلة الوالعمل والدراسة و ظواهر النزوح الريفي إىل املدن الكربى حبثا عن كما أن

احلالية، من  لرضت وتتعرض له األجياـالثقايف الذي تع ، والغزوه األسالفلدى اجليل السابق بأمهية ما ترك

 ية السيئة اليت مر dا البلد يفـنروف السياسية واألمـشرق تارة أخرى، إضافة إىل الظالغرب تارة ومن ال

الكثري من تلك اخلصوصيات ذات الطابع  تالشيبآخر يف  وامل سامهت بشكل أوـ، كلها عالتسعينات

 .جلزائري وتناغمه مع بيئته وحميطهاليت صنعت دوما مجالية وأصالة اإلنسان او احمللي،

اظ على يف تكوين الشخصية الوطنية واحلف الشعيبللموروث انطالقا مما سبق، ووعيا منا باألمهية احملورية 

وفق  ،تراث الشعيبمبواضيع الاملتعلق  احمللي األنثروبولوجي امليدانرأينا أنه ال بد من إعادة إنتاج  ،اهلوية اجلزائرية

خالل من  ،ن النظرة االستعمارية املركزيةاملتحررة منظومة الفكرية الوطنية من املضالشروط املعرفية واملنهجية 

حد أبرز وأمجل مكونات تراثنا الشعيب الذي عاىن من اإلمهال والتهميش يف الدراسات األكادميية وهو دراسة أ

 .الفانطازيااسم: حمليا تراث الفروسية التقليدية الذي يطلق عليه 
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 إشكالية الدراسة

أبرز املمارسات  نم، البارود لعبو اخليل لعب يطلق عليها كذلك اسمو 	(Fantasia) الفانطازيا

 استمد أمهيتهت اليت وأحد أهم الظواهر احلضاريةوأدعاها للتأمل والبحث،  وأكثرها روعة ومجاال اجلزائر التراثية يف

حبيث يشكل تراثا  ،من طقوس احتفالية مهيبة واستعراضات فنية مجيلة ودالالت رمزية عميقة ابني طيا± هملحتمما 

ممارسني  ،±فو إليه القلوب وحتبه األنفس ويلتف حوله الناس شيوخا وشبابا ،اشعبيا حمبوب وفناثقافيا مميزا 

بسة الرباقة باأللوان الزاهية واألل خيوهلم متفرجني مستمتعني، متجمعني حول فرق الفرسان املوشاة متحمسني أو

يف ظل  الشعبية االحتفاالت التظاهرات الرمسية أو والبنادق اللماعة سواء أكان ذلك يف التجمعات الدينية أو

   أجواء من الفرحة والنشوة، ويف إطار من الفخر واملباهاة.

 والشجاعة شهامةوال والرجولة بقيم الفروسية الشعيب املخـيال يف الفانطازيا ارتبطت فقد ذلك إىل باإلضافة

 احنسار النمط البدوي للحياة أمام زحف ، إال أناحلصان اإلنسان بني الراقية العالقة تلك التاريخ عرب ومثلت

األمناط احلضرية اجلديدة وظهور املدن وتغري النمط االقتصادي اىل منط تغلب عليه الصناعة واخلدمات وتطور 

الناس عن  عزوفإىل  توغريها أدوانتشار وسائل االتصال احلديثة  اجلديدة لطرق املعيشية وظهور وسائل النقلا

وطرق العيش القدمية، وهكذا اندثرت الكثري من العادات والتقاليد وما بقي منها كان دية احلياة التقليأساليب 

 حىت كادت أن تندثر. اإلمهالومل تكن الفروسية مبنأى عن ذلك فأصاdا سيلقى نفس املصري 

وكـأن ية ليف السنوات األخرية عودة قوية اىل إحياء خمتلف العادات التراثية والتقاليد احمل الحظنا إال أننا

الناس إليها  رجعالعادات اليت وكانت الفروسية التقليدية من  ،ف نفسه من جديداكتشا أعاداëتمع اجلزائري 

إحياء تراث األجداد فقاموا  حاولوادبت احلياة يف أوصاهلا من خالل جمموعات من األفراد هنا وهناك ف بقوة

بتربية اخليول وتدريبها وشكلوا جمموعات من الفرسان تتنافس يف ممارسة خمتلف انواع النشاطات املتعلقة 

سان اجلميلة وأصبحت مواكب الفر الفانطازيابالفروسية وعلى رأسها االحتفاالت اجلماعية اليت يطلق عليها اسم 
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 البارود حتتل امليادين وسط ±افت اجلماهري العطشى لالستمتاع dذا النوع منتتقدم زفة العرسان وألعاب اخليل و

 الترفيه التراثي البديع.

 االنسان عرفه لذيا اجلماعي الترفيه من ونوعا الكبرية  اجلماعية لالحتفاالت منوذجا الفانطازيا تعترب 

 أكانت واءس احمللية املناسبات من جبملة وترتبط سواها، دون العريب املغرب منطقة به متيزت ،القدم منذ

 لب...) االستقالل الثورة، أعياد(  وطنية أو...) موالد زردة،( دينية أو...) ختان زواج،( اجتماعية مناسبات

 الوطنية الروح جوتأجي احلضارية اهلوية إثبات يف أمهيتها وتكتسي...)  وزارية رئاسية، زيارة( مناسباتية وحىت

 األفراد من ممكن عدد كربأل جتميعها خالل من الثقافية القيم ونشر اëتمعية الرابطة وتقوية التراثية التقاليد وإحياء

 .وسنوات ألشهر بل أليام الناس حديث ويبقى واملتعة املرح من لساعات ميتد ضخم احتفايل طقس ضمن

 مل ذلك رغم Yاأ إال اجلزائر، فيها مبا إفريقيا مشال ملنطقة الثقافية اخلصوصيات أبرز أحد تزال وال وقد شكلت

 والدراسة ثبالبح وجديرا لالهتمام مثريا ضوعاوم منها جيعل الذي األمر وهو الكايف، األكادميي باالهتمام حتظى

مالية ومظاهرها وجتلياها اجل وممارسا±ا الثقافية احلضارية أسسها عن الكشف وحماولة تارخيها على للتعرف والسعي

 ولإلحاطة مبوضوع الفانطازيا أشكلنا دراستنا يف التساؤل احملوري التايل: .الفنية

اجتماعية اهرة تتعدى ذلك لتشكل ظأم  بالفرسان واخليل والبارودبسيط تقليدي  هل الفانطازيا جمرد احتفال 

 ؟كلية

 الفرعية التالية: تاستخالص التساؤال أمكنناومن هذا التساؤل احملوري 

ü  ؟وتشكلت بالطريقة اليت نراها اليوم الفانطازيا وتطورت عرب التاريختأسست كيف 

ü  لفانطازيا؟ستعراضات اال واألشكال االحتفاليةاملادية  األركانما هي 

ü ماهي العناصر اجلمالية واملظاهر الفنية اليت جتعل من الفانطازيا استعراضا فنيا مجيال؟ 

ü  تمعية ما هيÉالفانطازيا؟ اليت تضمنهاشبكة الدالالت الرمزية ومنظومة الوظائف ا 
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 سباب الدراسة وأمهيتهاأ

جتدر اإلشارة هنا إىل أن اختيار هذه الظاهرة التراثية كموضوع للبحث مل تكن وليدة الصدفة إمنا جاءت 

منذ  خليلانتيجة لعدة عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، حيث أنين نشأت يف الريف مما مسح يل بالتعرف على 

أجتاوز اخلامسة من عمـري وأذكر نعومة أظافري بل وتعلمت ركوب فرسنا "البيضاء" كما كنا نسميها وأنا مل 

أنين حني كنت أستوي على ظهرها أرى نفسي وكأنين على قمة العامل حبيث تبدو األرض لعيين الصغـريتني 

بعيدة جدا جدا، لقد كان ركوب الفرس هو أفضل األشياء يف الدنيا بأكملها حبيث كنت ال أتواىن عن البكاء 

 ل وحيملين جدي بيديه ليضعين على ظهر "البيضاء".والصراخ حىت يرضخ اجلميع ملطليب املفض

ل ما كنت وحرمت فجأة من ك ،ملدينةللعيش يف اهذه التجربة خلفت يف نفسي حزنا شديدا حني انتقلنا 

أحبه يف الريف وخاصة ركوب الفرس لذلك ظل احلنني إىل الفروسية ال يفارقين إىل يومنا هذا، ومن هنا كانت 

 ذلك الشغف الطفويل بالفروسية واخليل. باعهذه الدراسة حماولة إلش

قايف الذي يهدد املخزون الثمن جهة أخرى ومن منطلق ختصصي اجلامعي يف األنثروبولوجيا هالين اخلطر 

ام يف ظل بعض التهاون من اجلهات الرمسية والشعبية عن القي واالندثاروهو خطر الضياع  للجزائرالثري واملتنوع 

حملافظة على الذاكرة التراثية والثقافية للمنطقة من خالل توثيق التراث خاصة يف شقه بواجبها التارخيي يف ا

 الالمادي وهو األمر الذي يعكس الالمباالة بأمهية هذا التراث ودوره يف احلفاظ على الشخصية الوطنية اجلزائرية.

 صوصاسية التقليدية خالتراث الشعيب عموما والفرو حول الدراسـات األكادميية املتخصصة قلةكما أن 

ثقافتنا إما احتقارا لواضيع الباحثني عن تناول مثل هذه امل هو اآلخر أمر جيب لفت االنتباه إليه وسط عزوف

 املعلومات.نها تقل عأو خوفا من خوض غمار مثل هذه املواضيع اليت تندر فيها املراجع و ،الشعبية واستعالء عليها

بعد  األنثروبولوجيا يف بعض جامعات الوطن للتكوين يف الدكتوراه يف ختصص كما أن افتتاح مسارات

انتهاج قد مسح للباحثني الشباب ب ،أن مت تغييبها سنينا عديدة على أساس أYا علم استعـماري امـربيايل
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ل الظواهر تناومنها ل واالستفادةمقاربات ابستمولوجية جديدة ومعاجلات منهجية مبتكرة وأدوات حبثية مستحدثة 

حماولة وة وراءها وبالتايل الغوص إىل عمقها الكامن يناالتراثية بالـدراسة والبحـث من أجل الكشف عن املع

 . ملتعلقة dااوبالتايل التأسيس لتقاليد حبثية جديدة تسمح مبعاجلة أفضل لإلشكاالت املعرفية  ،فهمها فهما علميا

 شقيه املادي يفالشعيب سامهة يف توثيق التراث باعتبارها م تكتسي هذه الدراسة أمهيتهاومن ناحية أخرى 

بل أن ق االهتماموالذي يعاين التهميش وقلة  ،وللتراث اجلزائري بشكل عام خاصة تيارتوالالمادي ملنطـقة 

يضيع مبوت كبار السن الذين هم محلـة التراث الشفهي واندثار كنوز ثقافية تناقلها األسالف أبا عن جد لقرون 

 عديدة.

ام املناهج دـاستخ–على مستوى الشكل  بسيطإضافة إىل أن هذه الدراسة تسعى إىل حماولة إضافة شيء 

ع جديد من خالل دراسة موضو–لى مستوى املضمون وع -جية املستحدثةوأنثروبول-األنثروبولوجية والسوسيو

إىل الساحة العلمية وإثراء املكتبة العلمية أو على األقل املكتبة اجلامعية واليت تعاين نقصا كبريا يف هذا النوع  -متاما

 من الدراسات.
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 الدراسات السابقة

ليدية تناولت موضوع اخليل والفروسية التق اليتدراسات ليست األوىل يف جماهلا، إال أن الرغم أن دراستنا 

إىل الفانطازيا إشارات بسيطة كتراث مرتبط بالفرس ومل تشبعها قليلة جدا، وأقل منها الدراسات اليت أشارت 

، وهو ما حتم علينا النبش يف الكتب القدمية العربية والفرنسية قصد العثور على بعض الشذرات حبثا ومتحيصا

الوثائق  عثرنا يفد وق ،مل تعدى يف الغايل وصفا وجيزا يف بعض أسطر أو صفحة أو صفحتنيواليت  حول املوضوع

على  سي للجزائرالفرن االحتاللعشر أي قبل  السابعمنذ القرن لرحالة خاصة القدمية ممثلة يف كتابات االفرنسية 

هذه ىل أن كننا هنا جيدر التنبيه إ، لفانطازيا كظاهرة شرقية عجيبة وغريبة متاما عن الثقافة األوربيةإشارات لل

اسيني أو حىت ألYا كتبت بيد رحالة أو دبلوم املتعارف عليه الكتابات ال ترقى إىل مرتبة اإلنتاج العلمي األكادميي

اجلزائري  ووصف ،االستهجانبل وحىت  االستغرابالكثري من  واالفتتان االنبهارجانب إىل عسكريني وفيها 

ليت تعود انطالقا من أقدم هذه الكتابات ا ،والعريب باهلمجي والعنيـف املتعطش للدماء حىت يف هلوه واحتفاالته

ية إمرباطور وتاريخحبوث تارخيية حول املور يف كتابه "  Louis De Chenierللفرنسي لويس دو شينييه 

رحلة يف يف كتابه " Jean Louis Marie Poiret" مرورا بكتابات جان لويس ماري بواريه ربـاملغ

" وصوال إىل ما مت نشره يف املعاجم واملوسوعات األوربية يف القرن التاسع عشر مثل معجم الروس بالد الربابرة

 وموسوعة بريطانيكا.

اب هو كتإىل غاية كتابة هذه السطور يد الذي مت نشره حول الفانطازيا ـأما حديثا فالكتاب الوح

ف عزالدين سدرايت وبرنارد والت وروجيه طافارنييه وكزافييه روشيه حتت ـمن تألي اللغة الفرنسيةب مجاعي

"فن الفانـطازيا:  أي L’art de la fantasia : Cavaliers et chevaux du Maroc عنوان:

وهو ليس صفحة  111وهو كتاب ال يتعدى عدد صفحاته   1998الصادر سنة  1فرسان وخيول املغرب"

                                                
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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ول يف املغرب األربعة حول اخلياملؤلفني عبارة عن جتميع ملـقاالت دراسة أنثروبولوجية باملعىن األكادميي بل 

وتقاليد الفانطازيا املغربية ويهدف أساسا إىل الترويج للسياحة يف املغرب من خالل إثارة اهتمام الغربيني 

مثال عزالدين سدرايت خمتصـني يف األنثروبولوجيا ف االتقليدية املغـربية باإلضافة إىل أن مؤلفيه ليسو باالحتفاالت

 املغريب الوحيد ضمن فريق التأليـف هو طبيب بيطري.

ية بوهران االجتماعية والثقافألنثروبولوجيا لبحث يف اعلى رسالة ماجستري باملركز الوطين ل وجدناكما 

قة سطيف بعده الوظيفي يف منطثالت الفرس يف املخيال الشعيب ومتنوان "ـكوسة حتت ع لألستاذ نورالدين

حول  ديثح" وفيه دراسة أنتروبولوجية .أوالد صابر -قجال  -بئر حدادة  -عني احلجر -سكرةببلديات: بازر 

 لفانطازيا يف الفـصل األخري كجـزء من منظومة الوظائف اليت تؤديها الفرس يف اëتمع.ا

حتت عنوان: أصالة  2010سنة  وهناك مقال للمغريب عالل ركوك نشر يف جملة الثقافة الشعبية بالبحرين

 .2يف حديث عن التبوريدة املغربية مع التركيز على اجلانب التارخيي الفروسية باملغرب

ان املغرب دوعموما فهناك نقص واضح يف الدراسات التراثية اليت تتناول اخلصوصيات الثقافية خاصة يف بل

العريب مقارنة باملشرق العريب الذي قطع شوطا كبريا يف توثيق تراثه احمللي وتدوينه ودراسته وهو ما يتطلب من 

 الباحثني يف هذه الدول بذل مزيد من اجلهد يف سبيل دراسة هذا التراث واحلفاظ عليه وترقيته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .57-50ص ص. ، 2010، 10"، جمE الثقافة الشعبیة، البحرين، العدد أصا6 الفروسـیة -ملغرب. عالل ركوك، "2 
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 الدراسة  فضاءات

أن ندرس الظاهرة على مستوى املغرب العريب أو حني استقر عزمنا على دراسة الفانطازيا كان رهاننا 

لكن بعد الغوص يف املوضوع اكتشفنا أنه موضوع شديد التنوع واالتساع وال  ،على األقل على مستوى اجلزائر

ة ولكل قبيلل عرش من أعراشه خاصة وأنه لكل منطقة من مناطق الوطن ولك ،تسمح دراسة واحدة باإلحاطة به

ار اآلخرين، واقتناعا منا بضرورة أن يكون ميدان الدراسة يف إطفانطازيا خاصة dا ختتلف عن  من قبائله فانطازيا

 قدرات الباحث املعرفية واملادية واملكانية والزمانية وقع اختيارنا على والية "تيارت" لتكون جماال لدراستنا. 

 الية تيارت بالذات؟ولكن ملاذا اخترنا و

إن اختيارنا املنهجي ألن تكون والية تيارت فضاء مكانيا لدراستنا امليدانية حول الفانطازيا مل يأت 

اعتباطا، بل جاء بناء على جمموعة من املعطيات الواقعية، كون هذه الوالية تتمتع مبجموعة من اخلصائص اليت 

وسية، مهتم باحلصان والفر أن تصبح حمجا لكليف اجلزائر، و "عاصمة احلصان"لقب  عن جدارة تنالأهلتها ألن 

ومركزا جلميع املؤسسات ذات العالقة باخليول والرياضات املتعلقة dا والصناعات املرتبطة dا، وصار الناس 

ديدة أو ج سروجيقصدوYا من خمتلف أحناء الوطن إن احتاجوا ألمر ما يتعلق خبيوهلم كشراء  مهور صغرية أو 

 شاركة يف وعدات أو مهرجانات أو غريها.امل

ية اجلغرافيا يف توفري مناخ مثايل لتربية اخليول وسامهت املناطق السهبية يف توفري املراعي الضرور سامهتوقد 

 لنموها، لذا نالت الوالية شهر±ا على املستوى الوطين باحتالهلا للمركز األول يف زراعة احلبوب ويف تربية اخليول.

 هذه اخلصائص الطبيعية تتمركز يف املدينة عدة مؤسسات ±تم باخليل وتعىن باستيالدها وتربيتها إضافة إىل

وتطويرها وانتشار عدد كبري من الوعدات اليت يتم تنظيمها على مدار السنة واليت تشكل املسرح الطبيعي ملمارسة 

 والركائب يف هذه الواليات بعد ان استعراضات الفانطازيا، وكذا متركز الصناعات احلرفية كصناعة السروج

 اندثرت تقريبا من باقي الواليات.



15 
  

 وإمجاال ميكن تلخيص اخلصائص اليت جعلتنا خنتار والية تيارت كميدان هلذه الدراسة فيما يلي:

 كون تيارت العاصمة القدمية لألمري عبد القادر جعلها حتافظ على تقاليد الفروسية وحب اخليل. .1

من  واملركز األول والفريد الذي يعترب جنة احلصان األصيل يف إفريقيا "شاوشاوة"وجود مركز  .2

 نوعه يف إفريقيا.

 احتالل الوالية املرتبة األوىل يف تربية اخليول على مستوى الوطن. .3

 وجود مركز الفروسية األمري عبد القادر  .4

ثروة اخليلية عملية محاية ال وجود املركز الرئيسي للديوان الوطين لتربة اخليول واإلبل الذي يرعى .5

 ويساهم يف احلفاظ عليها وتطويرها 

 مجعية 25وجود أكرب رابطة للفروسية يف الوطن dا وتضم أكثر من  .6

احتضان فعاليات املهرجان الوطين للحصان والذي يعترب فرصة لتجمع أكرب عدد من املهتمني  .7

 باخليول وكل ما يتعلق dا من خمتلف واليات الوطن.

فضاء الطبيعي ية واليت تشكل الالعدد الكبري للوعدات اليت يتم تنظيمها على مستوى الوال تنظيم .8

 مارسة الفانطازيا.مل

للحرف التقليدية اليت هلا عالقة باحلصان والفروسية مثل صناعة السروج وطنيا مركزا تعترب  .9

 والركائب واأللبسة واألحذية التقليدية.

احثني ظ باهتمامات البـرت عمـوما ونظرا لكوYا منطقة داخلية مل حتجتدر اإلشارة إىل أن منطقـة تياو

مثلما هو احلـال إبان الفترة االستعمارية، أو ألسباب ثقافية أمهها ذلك  إيديولوجيةإال بنسـبة قليلة ولغايات 

ية عموما، وهو هلدى الباحثـني عن تناول املواضيع التراثية والنظرة الدونية للثقافة الشعبية والشفا االستعالء

األمر الذي جعل من منطقـة تيارت رغم غناها التراثي والثقايف منطقة عذراء مل متسسها يد البحاثة إال قليال، 
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مل يتم كشف أغواره إال ملاما، وهو األمر الذي حيتم علينا اليوم حماولة إعادة  ةاألنثروبولوجيوكنز خام للدراسات 

املقاربة اليت خالل  من قاذ ما تبقى من تراث وتوثيقهـقراءة هذا التاريخ الثقايف والتراثي للمنطـقة يف حماولة إن

 مجع مدونات مادي واليت ±دف إىلاء ما تعلق بالثقافة املادية أو التراث الالوتنطلق من التراث الثقايف احمللي س

corpus  روبولوجيةاألنثمرتبطة باحلياة اليومية، اعتمادا على الوصف االثنوغرايف كمرحلة تسبق الدراسات 

 املعمقة.

شاركنا فيها يف الكثري من  2015-2012 أما اëال الزماين للدراسة فامتد على ثالث سنوات كاملة

 قوالذي كان حب 2014و  2013ا، خاصة املهرجان الوطين للحصان لسنيت احتفاالت الفانطازيا ومهرجانا±

ادل أطراف من الفرسان من كل أحناء البالد وتبالختراق اëال البشري للدراسة ممثال يف العدد الكبري فرصة ممتازة 

ى حيا±م ب علعن قر واالطالعمع بعضهم وإجراء املقابالت مع البعض اآلخر واملشاركة يف نقاشا±م، احلديث 

يف  املفيدة للدراسة، وقد سامهت الدراسةوحتضريا±م وطقوسهم وكيفية عنايتهم خبيوهلم وغري ذلك من األمور 

متتني روابط الصداقة مع الكثري من الفرسان واملهتمني باخليل يف الوالية وهو ما ساهم يف تسهيل مهمتنا البحثية، 

اYا والقائمني على املؤسسات فيها ملشروع البحث ومل يدخروا بل وجدنا محاسا كبريا لدى فرسان وحىت سك

 .ري كل ما خيدمه ويساعد على جناحهجهدا يف توف
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 املقاربات املنهجية

التوجهات املنهجية احلديثة مبا فيها تلك املستخدمة يف األنثروبولوجيا أكثر تفتحا على غريها  أصبحتلقد 

من التخصصات من خالل تبين املقاربة بني التخصصية اليت تسمح بتناول اإلشكاليات البحثية باستخدام العديد 

 .ملراد دراستهمن املقاربات يف آن واحد من أجل اإلملام بكل وجهات النظر حول املوضوع ا

ناهج ضار معارف ومـأنثروبولوجيا ويستدعي استحوعلى ميادين السوسي سرـغال والتمـ"إن االشت

ة ماعية واإلنسانية للمزاوجـوإجراءات وأدوات منهجية موزعة على وبني ختصصات متجاورة يف العلوم االجت

مواكبة حركة قاربات احلديثة وـعلى املف االنفتاح ـبني علم االجتماع واألنثروبولوجيا ويستوجب هذا التولي

عنه  تكوسريف والثقايف واستجالء املـتطوير الدراسات البحثية وتوظيفها ملعرفة الكامن يف اإلرث املع

وف على ما هو معيش ـر للوقاهرموز ما هو راهين من ظو كنا منه وفـة قراءة ما وصلدعاإكر فيه وـوالالمف

   .3"اإلنسانية اتوممارس يف اëمع

 الوظيفية هاأدوار وكثرة تشكيلها يف العناصر من العديد دخول نتيجة التعقيد شديدة الفانطازيا ظاهرة أن ومبا

 ينبغي كليةية اجتماع ظاهرة موس مارسيل فكر حسب جيعلها مما الرمزية مدلوال±ا وتعدد الثقافية محوال±ا وكثافة

 ختصصية بني كليانية بطريق مقاربتها حاولنا وعليه فهمها، نستطيع لكي وجوانبها زواياها كل من تدرس أن

 :اطعة معرفياوظيفيا واملتق املتساندة املنهجية املقاربات من جمموعة على اعتمد أنثروبولوجي-سوسيو إطار ضمن

مبا خيدم موضوع البحث ويساعد على النظر إليه من خمتلف الزوايا ويسعى ملساءلته مبختلف الطرق ويهدف 

 الستكشافه مبختلف النقنيات.

 

 

                                                
 غري مطبوعة، ،ورقة يف إشاكلیة امللتقى الثاين لأل]م السوسـیوأنرثوبولوجية ،"السوسـیوأنرثوبولوجيا يف اجلزائر: التأسيس واآلفاق" ،وسـیE برويق - 3

 .2010جانفي  20-18تبسة، 
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 : تارخييةال قاربةامل -1

شكلت عالقة األنثروبولوجيا بالتاريخ جماال جلدل شديد بني القبول والرفض أدى إىل انقسام 

جي يف متقابلني يرى األول أن العالقة بينهما غالقة عقيمة تتنايف والطرح األنثروبولواألنثروبولوجيني إىل فريقني 

 .4حني ذهب الفريق الثاين إىل أYا عالقة معرفية مفيدة ومثمرة

طورية سة التلتارخيانية التعسفية للمدرويبدو أن رفض التاريخ لدى بعض األنثروبولوجيني هو ردة فعل ل 

خ لتفسري تطور احلضارة االنسانية لكنها بدال من االستعانة بتاريخ علمي جلأت إىل اليت ارتكزت على التاري

 من اëتمعات نسبة هلذا النمطتاريخ ملتبس، إذ أنه ال ميكن بالاستخدام "تاريخ ختميين أي افتراضي وحسب، بل 

خيي ما أو حدث تارخيي اقع تارتلك املستندات اليت يعتمدها تقليديا، أي الوثائق املكتوبة اليت تأيت لتؤكد صحة و

. ونتيجة لذلك تصدى األنثروبولوجيون وعلى رأسهم مالينوفسكي لعملية إقحام التاريخ يف األنثروبولوجيا 5ما"

كونه ال يضيف جديدا للمعرفة بل يبقى جمرد ختمينات  6واعتربوه احنرافا عن اخلط املعريف لألنثروبولوجيا ذا±ا

 .ن تفيدهظنية تسيء للبحث أكثر من أ

ظيف تقنيا±ا ومنهجيتها وتو يف حني اجته البعض اآلخر من األنثروبولوجيني إىل االستعانة باملعرفة التارخيية 

مبوضوعه من حيث احلركة والتفاعل باعتبارها أحد األدوات اليت تساعد الباحث على اإلملام قدر االمكان 

طبيعة التغريات اليت خضع هلا هذا املوضوع ضمن  االجتماعي والثقايف من جهة ومن جهة أخرى حماولة وصف

 .7البناء االجتماعي الشامل

وأسباب دلك  نطازيالفاا ةنشأىل على الظروف التارخيية اليت أدت إ لتعرفلوقد استخدمنا املقاربة التارخيية 

 . املؤلفاتيفمن خالل استقراء احلفريات املعرفية املتناثرة  مستها اليت والتغريات ات اليت مرت dاتطورال وتتبع

                                                
 .30، ص 2013مفهوvا وفروعها واجتاهاهتا، دار اخلoونیة،  :األنرثوبولوجيا ،محمد سعیدي - 4
 .65، ص 1997، 1إىل اإلثنولوجيا، املركز الثقايف العريب، ط مدخل، ترمجة حسن قبييس، جاك لومبار - 5
 .33مرجع سابق، ص  ،محمد سعیدي - 6
 .32ص  ،املرجع نفسه - 7
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 بنيويةال قاربةامل-2

 ألب املؤسساسم كلود ليفي ستروس باعتباره ا الذهنجيا يتبادر إىل  نتطرق للبنيوية يف األنثروبولوحني

االضافة إىل يف اللسانيات ب باستلهام أعمال السويسري فرديناند دي سوسريلقد قام ستروس  ،هلذا التيار واملنظر

ر اخلروج بطريقة جديدة للنظر للظواه يف األنثروبولوجيا قصد اممنهجهأعمال الروسي جاكوبسون لتطبيق 

بحث إذن عن يقا خلف التنوع الظاهري للثقافات، "فالبنيوية تالكشف عن النماذج العقلية الثابتة اليت ختتفي عمو

 .8حلضارات االنسانية وذلك من خالل جتاوز الظاهر إىل الباطن"املستوى العميق كالذي ترتكز عليه ا

األساسية لالجتاه البنيوي يف العناصر التالية: املبادئوقد حدد األستاذ حممد سعيدي جمموعة من   

ي هو وثقايف واجتماعي والذاعتبار الظاهرة موضوع الدراسة بنية مستقلة وخاضعة إىل منطق معريف  -

 قها اخلاصمنط

الظاهرة الثقافية أو االجتماعية بنية قائمة على جمموعة من العناصر املتفاعلة فيما بينها تفاعال اعتبار  -

 عضويا

 ختضع العناصر املكونة للبنية لنظام من العالقات الداخلية الثابتة. -

اعتبار ثقافات الشعوب املختلفة نسقا من االشارات والعالمات حمملة مبعان ودالالت ال ميكن إدراك  -

على املستوى السطحي فالبد من مساءلة ما ختفيه هذه اإلشارات والعالمات من ها وأسرارها كنه

 دالالت على مستوى البنيات العميقة.

د من توفرها لقيام اليت ال بو املكونة للفانطازيا العناصر حتديداملقاربة البنيوية dدف وقد قمنا باستدعاء  

مع  رها اخلارجيةمظاهاليت تقبع خلف  العميقة والعالقات الثابتةاكتشاف البىن  ، كما حاولناالطقس االحتفايل

  .والعلوي والسفلي ثةوالثقافة والذكورة واألنالتركيز على الثنائيات املتضادة من قبيل الطبيعة و

                                                
 .78املرجع نفسه، ص  - 8
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  وظيفيةال قاربةامل-3

 حميطها الظاهرة املدروسة يفتؤديها تسعى املقاربة الوظيفية إىل حتديد الوظائف اليت املتعددة اليت 

، ومبا أن الوظيفة هي ما يساهم به اجلزء يف الكل، فإن الوظيفيني يلجؤون "إىل مبدأ التفتيت وجتزئة االجتماعي

الظاهرة إىل عناصر صغرى ومتابعة ما يؤديه كل عنصر من وظيفة سواء يف إطاره احملدد أو يف عالقته مع العناصر 

واالنسجام الوظيفي ضمن السياق االجتماعي أو الثقايف أو االقتصادي أو السياسي  األخرى وفق قانون التفاعل

 .9أو الديين"

  :10أساسية مبادئوتقوم الوظيفية حسب مالينوفسكي على ثالثة 

 مبجمله االجتماعي مبدأ الوحدة الوظيفية: يكون كل عنصر مكون للمجتمع نفعيا للنظام -1

 العناصر املكونة للنظام بوظيفةمبدأ الوظيفة الشاملة: تقوم فيه كل  -2

 مبدأ الضرورة: يكون كل جزء مكون للمجتمع جزء أساسيا منه  -3

ومما سبق يبدو أن املقاربة الوظيفية هي مقاربة دينامية تستخدم مبدأ املماثلة العضوية من خالل تشبيه 

وظائفها  اهر اليت تتساند يففهو مكون من جمموعة من املؤسسات والنظم والقوانني والظواëتمع جبسم االنسان، 

 من أجل محاية الكل الذي يشكله اëتمع

الجتماعية ا الوظائف منظومة تتبعوة الوظيفية من أجل تفكيك ظاهرة الفانطازيا باملقارب وقد استعنا

 بالتكيف هلا مسحت ليتاو اëتمع داخل dا تقوم اليت والنفسية واالقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية وغريها

 .للمجتمع اجلزائري ةلثقافيالبىن االجتماعية واالقتصادية واواالستمرارية رغم التغريات العميقة اليت مست خمتلف 

 

 

                                                
 .72، ص املرجع نفسه - 9

 .998ص ،2006ترمجة: مصباح الصمد، دار جمد، بريوت،  بیار بونت وميشال إيزار. معجم اإلثنولوجيا واألنرتوبولوجيا، - 10
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  تأويليةال قاربةامل-4

اللذان نظرا  على يد كل من كليفورد غريتز وديفيد شنايدر 20ظهرت التأويلية يف مخسينيات القرن 

لتقسيم العمل بني علم االجتماع وعلم األنثروبولوجيا كتقييد، لكن بدال من إعادة احتالل االجتماعي، بدآ 

 .11حقل الثقافة كنسق مستقل معزز ذاتيا بغض النظر عن الظروف االجتماعية توسيعبترويج فكرة 

كيك لقائم على التفايف التمييز بني "التعليل" تعود اجلذور األوىل للتأويلية أو الرمزية إىل أعمال ماكس فيرب 

 وبني "الفهم" الذي هو األداة األوىل للبحث يفوالذي هو سائد يف العلوم الطبيعية  للظواهر املادية واالستقراء 

 .12العلوم اإلنسانية واليت ينجح من خالهلا الفكر العارف يف التماهي مع الدالالت القصدية للموضوع االجتماعي

التأويلية أن مهمة األنثروبولوجي تنطلق من فكرة أن السكان األصليني ينتجون تأويالت لتجارdم وترى 

اخلاصة إال أYا ال تكمن فقط يف فهم الطريقة اليت يشكلون dا حيوا±م بل يف الطريقة اليت يطرحون dا هذا 

البا رد كقارئ ëتمعه غري املفهوم غوأن الظواهر االجتماعية جيب أن تقرأ كنص فقد قدم غريتز الف .13التشكيل

اولة أن يفسر بفعالية ما يرى ومن هنا يرى مثال أن الدين وسيلة لألفراد حمل -الفرد–بطريقة عقالنية مما حيتم عليه 

 فهم العامل

 الجتماعيا املخيال يف للفانطازيا الرمزية دالالتال عن الكشف وقد استخدمنا املقاربة التأويلية من أجل

نطاق من خالل است الشعبية الثقافةاليومية ومدى جتذرها يف  املمارسات يف حضورها ومدى اجلمعية والذاكرة

 .من أجل فهم الطريقة اليت ينظر dا أفراد اëتمع للفانطازيا واحلصان وما يتعلق dما عناصر هذه الثقافة

 

 

                                                
 . 153، ص 2013ت. الهاي عبد احلسني، úرخي النظریة األنرثوبولوجية، منشورات óختالف، اجلزائر،  ،توماس ايريكسون وفني نیلسون - 11
 .342ص مرجع سابق،  ،بیار بونت وميشال إيزار - 12
 .343املرجع نفسه، ص  - 13
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  البحثيةاألدوات و العمل امليداين

 ألدواتا من جمهزين بترسانة حبماسة امليدان إىل نزلنا اليت تبنيناها املنهجية االختيارات هذه من انطالقا

ألن  ،ليةمن مصادرها األص اليت استخدمناها الستكشاف امليدان وتسجيل املعطيات وجتميع البيانات البحثية

متابعته ن أجل اكتشاف موضوعه و"الباحث األنثروبولوجي مطالب بالنزول إىل امليدان والبقاء فيه مدة من الزمن م

 .14ومعاينته عن قرب"

وعلى مدى سنوات الدراسات نزلنا إىل ميدان البحث يف مرات ومرات، كلما كانت هناك مناسبة لتنظيم 

، ريباغاستعراضات فانطازيا أو لزيارة احلرفيني، أو للتحاور مع الفرسان واملمارسني، يف البداية كان األمر 

 كل مرة كنا ويفالعمل يف امليدان صعبا، ومع الوقت مت جتاوز الصعوبات األوىل، أذهاننا مشوشا، وواملوضوع يف 

نقوم بالتعديل على املفاهيم واملعارف اليت اكتسبناها ويف كل مرة كانت معرفتنا باملوضوع تزداد وتتوسع والرؤى 

 .ضوحاواألفكار تتضح وتظهر، وكان موضوع البحث يصبح أسهل تناوال وأكثر و

للنزول مليدانه املناسبة  تاوالناجح هو الذي خيتار االدومن املهم هنا أن نشري إىل أن على الباحث 

ه أن ينتبه إىل أنه جيب أن يكون هناك توافق بني أدوات حبثه، حبيث تتكامل يف مساعدتلذا على الباحث ، ومقارعته

ت الطبيعة البحثي كيفيا فعليه أن يقوم باستبعاد األدوات ذاعلى جتميع ما يريد من بيانات، فإن كان طبيعة منهجه 

مع بني ، ألنه يف هذه احلالة جينفسه الكمية، فمثال ال ميكنه استخدام املالحظة باملعايشة واالستمارة يف الوقت

لوقت اأداة كيفية وأداة كمية، فهنا ستفيده املالحظة باملعايشة بينما لن تضيف له االستمارة شيئا سوى تضييع 

 واجلهد والتشويش على موضوع حبثه.

 لدراسة فيما يلي:استخدمناها يف االيت  األدواتوميكن حتديد أهم  

 

                                                
 .7ص، 2011، دون دار نرش، óج†عیةالبحث املیداين يف العلوم  ،محمد سعیدي - 14
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 : باملعايشةاملالحظة  -1

باملعايشة منذ أن أرسى دعائمها برونيسالو مالينوفسكي عالمة فارقة مع األنثروبولوجيا املالحظة  شكلت

دة من أطول وكانت جتربته يف جزر التروبرياند واح ،اعتمد عليها التطوريوناملكتبية وإناسة املقاعد الوثرية  اليت 

ن صحة ماليت أسست لضرورة النزول مليدان الدراسة بصفة شخصية تضمن التحقق وأجنحها واألعمال امليدانية 

أهلته و لقد حررت املالحظة باملعايشة الباحث من احلواجز اليت حتول بينه وبني موضوعه، 15البيانات اëمعة

 .16للتواصل العضوي املباشر مع أفراد اëتمع املبحوث

وتستمد املالحظة باملعايشة أمهيتها من مقدر±ا على تسجيل ظواهر قد ال يتسىن للباحث احلصول عليها 

وهو ما شدد عليه  –من االخباريني، والتحقق من صحة تصرحيات املبحوثني، وكذلك قياس املسافة 

ا هو واقعي ميكن وبني م ن يكونحيات املبحوثني ويعرب عما جيب أهو مثايل صادر عن تصر بني ما -مالينوفسكي

 .17معاينته ويعرب عن ما هو كائن

روف ـهم أعمق للظـد الباحث يف أن يصل إىل فـتساع أYا باملعايشةظة ـومن أهم مميزات املالح

 لوصولاتعني الباحث على وأYا  اخلفي غري الظاهر عادةألواناً عديدة من السلوك  دـ، وأن يرص بالظاهرةاحمليطة 

 .18ريستطيع باحث عاب كفاء أكثر ممااألخباريني إلملعلومات وااإىل مصادر 

رسان املمارسني الفالتعرف إىل من خالل النزول إىل امليدان ويف الدراسة  باملعايشةوقد مت توظيف املالحظة 

 الحتفاالتات لنا بالدخول إىل جمتمع الفرسان واالنتقال معهم إىل ـمسحللـفانطازيا وربط عالقات وثيـقة dم 

بل حىت الدخول إىل منازهلم ومشاركتهم األكل والتعرف على كيفـية اعتنائهم خبيوهلم وفهم كيفية تفكريهم 

 واالطالع على متثال±م ملا يقومون به.

                                                
   .172صق، بمرجع سا ،جاك لومبار  - 15
 .23، ص مرجع سابقمحمد سعیدي،  - 16
 173ق، ص بمرجع سا ،جاك لومبار - 17
 .185، ص1988عمل اإلنسان، دار املرخي، الر]ض، السعودیة،  يف مدخل إىل مناجه البحث ،فتحیة محمد إبراهمي وآخرون -18
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 الفرديةاملقابلة 

ل الكتاب وقاب الشيء بالشيء عارضه،قابل لقيه بوجهه، و أي هاملقابلة يف اللغة: املواجهة، يقال: قابل

 .19بالكتاب

املبحوث وبني الباحث مباشرة أو غري مباشرة (باهلاتف مثال) موجهة شفوية دثة واملقابلة عبارة عن حما

تتخذ ، ومعلومات ال تتوفر عادة يف الكتب أو املصادر األخرىأو الوصول إىل حقيقة أو موقف معني، قصد 

استثارة معلومات املبحوث أو آرائه أو مواقفه ذات عادة شكل حوار بني اإلثنني يسعى من خالله الباحث إىل 

 .20العالقة مبوضوع البحث الذي يشتغل عليه

تستخدم املقابلة طريقة احلوار يف حماولة ملعرفة وجهات نظر أفراد جمتمع البحث، ورؤيتهم لألمور 

 هم لألشياء والوقائع.واألحداث وكيفية تفسري

فهو يستمع لكل كلمة تقال  ،أن يكون مستمعا ومالحظا جيدا يف يتلخص موقف الباحث املقابلة وخالل

  .21احلديث ركات األيدي وباقي أعضاء اجلسم خاللـيالحظ كل اإلمياءات وااليعازات وح ويف الوقت نفسه

والواجب توفرها  22وضعها األستاذ حممد سعيديوقد التزمنا يف مقابالتنا مبجموعة من الضوابط اليت 

 لنجاح املقابلة وهي :

 اختيار األفراد الذين تتوفر فيهم معايري الصدق واملوثوقية واملعرفة الواسعة مبجال الدراسة •

 .اختيار األسئلة اهلادفة واملفيدة واملثمرة والواضحة •

 للمبحوثني.حترام احلالة النفسية وااملقابلة  ومكان اختيار وقت •

                                                
 .712، 2جاملعجم الوسـیط، دار ا≠عوة،  ،مجمع اللغة العربیة :قيقحت  إبراهمي مصطفى وآخرون، - 19

 20- 
 .55، ص2005 طرق ومناجه البحث السوسـیوأنرثبولو≤، دار املعرفة اجلامعیة، مرص، ،حمجوبمحمد عبده   -21

 .30-29 .محمد سعیدي، مرجع سابق، ص ص  - 22
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 وذلك "االستبيان  ثقافة"من التخلص للباحث ميكن ال كثريا أحيان يفومن الضروري أن نشري هنا إىل أنه 

 متتالية جمموعة  عرب مقابلة شكل يف مقنع استبيان إىل تتحول حبيث ومقسمة مرتبة أسئلة بطريقة املقابلة بتصميم

 جوانب كافة بتناول يسمح ال ضيق أفق يف املقابلة حيصر ألنه اخلطورة وشديد شائع خطأ وهذا األسئلة من

 عليه يؤثر قد ما وهو معلومات من لديه مبا ليديل رمسي غري الستنطاق يتعرض كأنه املبحوث جتعل و املوضوع

 إىل يؤدي قد أنه كما   حقيقية غري إجابات إعطاء أو املعلومات بعض حجب أو احلذر أو للتراجع ويدفعه

 بقية معه و±مل بعينه جانب يف األسئلة تصب حبيث معني منحى يف األسئلة توجيه خالل من املقابلة توجيه

 حبيث والتحدث الكالم يف الضرورية احلرية تلك املبحوث مينح مل الباحث ألنه املدروس املوضوع جوانب

 .هلا الضرورية األمهية يعطها مل أو الباحث بال على ختطر مل اليت املعطيات بعض عن يكشف

للعمل امليداين يتمتع بقدر كبري من املرونة واحلرية حبيث يسمح دليل وانطالقا من ذلك قمنا بتصميم 

للمبحوث بالتعبري عما يعرفه بطريقة عفوية وسلسة دون الضياع يف متاهات التفاصيل أو اخلروج عن املوضوع، 

 :  كما يلي بعة حماورإىل أر وقصد تسهيل عملية الفرز والترتيب قمنا بتقسيمه

 يتعلق بالبيانات األولية كالسن واجلنس والعمر واملستوى الثقايف وغريها. احملور األول: •

 معارف املبحوثني حول احلصان وسالالته وصفاتهعن يتعلق بالكشف  احملور الثاين: •

 .وكيفية تربيته والعناية به

ا±ا املادية مكونو وتارخيها الفانطازيايتعلق باستنطاق املبحوثني حول  احملور الثالث: •

 .أشكاهلا االحتفاليةوكيفية إجرائها و

  اëتمعيف يتعلق بالكشف عن رؤية املبحوثني ألمهية الفانطازيا ووظائفها :رابعاحملور ال •

 .يف املخيال الشعيب اوحضورهومعانيها ودالال±ا الرمزية 
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 املقابلة اجلماعية -2

ويف هذا  ،حث مع جمموعة من الناس يف نفس الوقتفيها البا اوريتحهي املقابلة اليت  املقابلة اجلماعية

املشاركني  وتسهيل التواصل بني خمتلف واردفة املقابلة وتأطري احلإدارة  هو دور الباحثبالت يكون امن املقالنوع 

 ،خترج عن إطارها املقابلة وال وتوجيهها حبيث ختدم موضوع ،املتحاوريندور بني ت احملادثات اليتتسجيل و، فيه

 وكذا احلرص على عدم تطور احلوار إىل مناوشات أو مناقشات خارجة عن املوضوع.

، فرديةلا تسلط الضوء على جوانب رمبا ال تظهر يف املقابلةقد مرين: فهي يف أ املقابلة اجلماعيةوتظهر أمهية 

وها وتذكري بعضهم للبعض اآلخر بأمور قد نسا±م ل بني آراء املشاركني ومشاعرهم وخربـلتفاعلوذلك نتيجة 

ة ثانية ومن جه ،ملقابلةاإثراء يف وهي أمور تصب مجيعها  ،أو اإلشارة ملعلومات قد يراها بعضهم غري ذات أمهية

قوم dا من خالل عمليات التصحيح اليت ي ،اجلماعية مبوثوقية أكرب للمعلومات املتحصل عليها ةتسمح املقابل

رحيات ستبعاد التصوكذلك ا ،عن طريق النقاشات والشهادات ،املبحوثون للمعلومات اليت يديل dا بعضهم

املشاركني  ألن وجود عدد كبري من يةهلا الباحث أثناء املقابلة الفرد اليت قد يتعرض واملضللة عةالكاذبة واملخاد

 .والرد حماولة للكذب أو التزييف سهلة الكشف يف املقابلة جيعل أي

أين يتواجد عدد كبري من  ،وقد قمنا باستخدام هذه التقنية بكثرة خاصة أثناء املهرجانات واملواسم

بالتنسيق مع أويل الربط واحلل حبيث يقومون بتنظيم لقاء مجاعي حيضره جمموعة  وذلك، الفرسان يف نفس الوقت

حبيث يزداد عدد املشاركني شيئا  عفوية طريقةب مجاعية مقابلة إىل فردية مقابلة من لباالنتقا أومن الفرسان، 

وتذكر  رسانالف مسح بظهور نقاشات جيدة بنيفشيئا وهو ما سهل علينا التحكم يف املقابالت بشكل أفضل و

 الكثري ألمور رمبا كانوا قد نسوها مع مرور الزمن. 

 موضوع وأن خاصةربتنا املتواضعة ة اجلماعية كثرية ومن خالل جتإال أن الصعوبات اليت ترافق املقابل

 يتهافت حىت ما فرد مع التسجيل بدأن إن فما الناس من الكثري حبضور احتفايل ظرف ويف عام مكان هو الدراسة
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 يف يرغب الذي املبحوث باستدعاء أو الفضول بدافع سواء حولنا بسرعة التجمع على األشخاص من العديد

 جمرى يف مرة كل اآلخرين األفراد بتدخل املقابلة يف التحكم يصعب وهنا الشهود من جمموعة عرب كالمه تأكيد

 إفهام عرب املقابلة سري يف اجليد التحكم خالل من حازما لكن مرنا يكون أن الذكي الباحث على وهنا املقابلة

 اجلمع يستغل الوقت نفس ويف للجميع الفرصة سيعطي وأنه النظام وضرورة dا يقوم اليت املهمة طبيعة اجلميع

 يكون قد مسعها من بعض املبحوثني ليتأكد من مصداقيتها.  اليت األمور بعض إىل اإلشارة يف

عملية تسجيل إجابات املبحوثني، حيث أنه ال ميكن للباحث مهما كانت  ومن صعوبات املقابلة اجلماعية

م املقابلة اجلماعية كتابة، لذا عليه االستعانة بآلة تسجيل يقوالكم الكبري للتصرحيات يف أن يسجل مهارته 

 ل منظم ومدروس.بشك الفراغ من املقابلةبعد  بواسطتها بتسجيل احلوار كامال وبعد ذلك يقوم بعملية التفريغ
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 اإلخباريون  -3

يق توث فيها يوجدال  اليتالمجتمعات والثقافات  يف سيما الللمعلومات  ماها ايعترب اإلخباريون مصدر

أي تعتمد على التأريخ الشفوي لألحداث واإلخباريون هم "األشخاص الذين  اليوميةمارسات مكتايب لل

 . 23م يسمون اخلرباء أو اإلخباريني"يسمحون لنا بالقيام مبالحظة سلوكيا±

درا من مصادر ـميثلون مص ألYم ،ني بعنايةـالتعامل مع إخباريني منتقث ـومن ناحية أخرى على الباح

، بة إىل معرفتهمـوالناس يتمايزون فيما بينهم بالنس املعلومات وحلقة وصل للباحث يف التعرف على ثقافتهم،

املعلومات  ومدى موضوعيتهم يف نقل ،ويف مدى تعصبهم ëتمعا±م ،االجتماعية والثقافية وتفسريا±م لنظمهم

على التعبري اللغوي، وبالتايل قد ال جيد  ما±م وقدرا±مفون يف اهتماتلوترمجتها وحنو ذلك، كما أYم خي

  .24األفراد يصلحون كإخباريني مالئمني األنثروبولوجي إال عدداً قليال من

املعرفة  وهي: 25وقد وضع األستاذ حممد سعيدي جمموعة من الشروط اليت جيب توافرها يف املخرب اجليد

ن طرف أن يكون حمبوبا وحمترما مو األخبار واملعلومات للباحث الصدق واألمانة يف نقلو العامة مبوضوع البحث

 أن يكون دائما حتت تصرف وسلطة الباحثو ،األهايل

من الذين مارسوا الفروسية منذ زمن بعيد وشاركوا  السن من كـبار اإلخباريني من وقد جلأنا إىل جمموعة

س وعلى رأسهم رئييدة ـجتارخيية دراية ومكانة اجتماعية متميزة يف مهرجانا±ا على مستوى الوطن وهلم 

ا وبني املعرفة التكوين العلمي باعتباره أستاذالرابطة الوالئية للفروسية التقليدية لوالية تيارت الذي مجع بني 

املشاركة يف مهرجانات ويف تيارت وهو ما ساعدنا كثريا يف الولوج إىل جمتمع الفرسان باعتباره قائد علفة التقليدية 

 .راسةاليت ساعدتنا يف إعداد الد من املعلومات القيمةوأشعارها وغريها وطرقها والتعرف على أشكاهلا الفانطازيا 
 

                                                
 .117، ص 2000طرق البحث óنرثوبولو≤، املكتب اجلامعي احلدیث، óسكندریة،  ،غامنعبد هللا عبد الغين  - 23
 .15، ص2008القاهرة،  األنرثوبولوجيا، دار املعرفة اجلامعیة، يف األساسـیة املفاهمي اجلوهرى، محمد  - 24

 .39مرجع سابق، ص  ،محمد سعیدي - 25
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 الصويت والتسجيلالتصوير  -4

ساهم التطور الكبري يف وسائل االتصال والتكنولوجيات احلديثة خاصة اهلاتف احملمول يف تقدمي مساعدة 

، من خالل منحهم القدرة على تسجيل وتصوير الظواهر املدروسة مباشرة ثني أثناء تواجدهم يف امليدانباحقيمة لل

مما يسمح هلم بالعودة إليها مرة أخرى وإعادة مالحظتها ومشاهد±ا ومعاينتها بسهولة ويسر، وبالتايل االنتباه ملا 

 نبهات.واملاملشوشات نتيجة كثرة  قد بفو±م أثناء املشاركة يف احلدث

لعل الوظيفة األساسية للصورة اإلثنوغرافية هي "متديد احلياة االجتماعية، أو تأبيدها وإيقاف عجلتها 

، وهي ضمان للمصداقية ومرآة ال ميكن 26للمشاهدة والتأمل واإلمتاع، مبا سيزول أو يف طريقه للزوال واالندثار"

 .27التشكيك يف مصداقيتها

ليلة للباحث يف تسيري وقت البحث وكلفته ومل يعد جمربا على العودة كما تقدم هذه الوسائل خدمات ج

للميدان يف مناسبات خمتلفة لرؤية نفس احلدث أو املشهد، فيكفيه إعادة مساع التسجيل الصويت أو إعادة مشاهدة 

لق عليه األستاذ وهو ما يط 28التسجيل الفوتوغرايف أو الفيلم ليعيش ميدانه دوما وأبدا قريبا منه وحيا يتحرك أمامه

 .29سعيدي نقل جزء من امليدان للمكتب

لتجميع  ديو)في-ونظرا هلذه األمهية اليت تكتسيها الصورة قمنا باستخدام وسائل التصوير الرقمي (صورة

توثيق قصد  ،الفيلمية املواد من طويلة وساعات الفوتوغرافية الصور من كبرية مدونة معتربة تشكلت من جمموعة

ف ولتسهيل عمليات الوص ،الفانطازيا لتبقى شاهدا حيا ودقيقا على هذا التراث البديع من جهةاحتفاالت 

كما قمنا باستخدام تقنية التسجيل الصويت لتسجيل ساعات من املقابالت اليت أجريناها  ،والتحليل من جهة ثانية

 ها.مث تفريغها فيما بعد بسهولة ويسر دون ضياع شيء من مع الفرسان واملواطنني

                                                
 .80، ص 2013عالء جواد اكظم، الصورة حاكیة أنرثوبولوجية، دار التنوير، لبنان،  - 26
 .80ص  مرجع سابق، ،óج†عیةيف العلوم  محمد سعیدي، البحث املیداين - 27
 .42املرجع نفسه، ص  - 28
 .45ص  ،املرجع نفسه - 29
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 ساسية للدراسةاملفاهيم األ

نه للتعاطي مع موضوع الدراسة ألYا تسمح للباحث والقارئ معا ـأمرا ال غىن ع املفاهيم األساسيةتعترب 

م الدراسة على وقد قمنا بتقدمي مفاهيبتحديد دقيق للمفاهيم املستخدمة وبالتايل الفهم اجليد ألدبيات البحث، 

 جمموعة من املفاهيم مع بعضها البعض بصفة قوية.يات الرتباط كل شكل ثالث

 

 اخليل -الفرس -احلصان  -1

 نـض هحصان بالكسر بني التحصني والتحصن ويقال: إنه مسي حصاناً ألن ":جاء يف الصحاح للجوهري

 .30"حصاناً مبائه فلم ينز إال على كرمية. مث كثر ذلك حىت مسوا كل ذكر من اخليل

 التحسن هو مشتق بني قال ابن جين: قوهلم فرس حصان .اخليل، واجلمع حصنواحلصان : الفحل من  "

ار ـوحتصن الفرس: ص ه،وهو من حجر علية أي منع ،كما قالوا يف األنثى حجر ه،حمرز لفارس همن احلصانة ألن

 .31"حصاناً

 رهاذكو وناًـوهم إىل اليوم يسموYا حص ،وخيل العرب حصوYا ،لكحتصن إذا تكلف ذ" وقال األزهري: 

  .32"وإناثها

الذي يستعمل للحرب واللهو  مجعوا على أن احلصان هو ذلك احليوانأويستنتج من هذا أن اللغويني العرب 

وهناك أمساء وأوصاف  ،املتحاربون ليحتموا به من غارات األعداء فهو أشبه باحلصن الذي يأوي إلية ،والصيد

 . والتخيل ، فضال عن معىن اخليالءنس واحلصامعاين الفرجتمعها كلمة: اخليل اليت تضمنت  هأطلقت عل

                                                
 .167، ص 1995خمتار الصحاح، مكتبة لبنان øرشون، بريوت، حتقيق: محمود خاطر،  ،لقادر الرازيمحمد بن أيب بكر بن عبدا  - 30
 .167املرجع نفسه، ص  - 31
 .167املرجع نفسه، ص  - 32
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الذكر واألنثى يف ذلك سواء وال يقال لألنثى فيه فرسة قال  ،واحد اخليل واجلمع أفراس يف اللغة الفرس

 .سيده وأصله التأنيث ابن

فالن  باخليل، ويقال أمر احليل وأحكم ركوdا، فهو فارسحذق من فروسية أي -الفروسية لغة هي فراسة

، اخليلركوب  ، والفارس هو املاهر يفبصريباألمر عامل  فارس، فهو باألمورذا رأي وعلم  صار أيفارس 

احلديث  ، ويفهم احملاربون على ظهور اخليل، والفراسة هي املهارة يف تعرف بواطن األمور من ظواهرها والفرسان

 .33الفرس واحد اخليل "الذكر واألنثى يف ذلك سواء"و "اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا"

واختال اختياالً، إذا كان ذا ك‹ب›رٍ  وورد يف كتاب اخليل للكليب: أن اسم اخليل مشتق من خال خييل خيالً،

تفارقها. "سئل أعرايب مبحضر أيب عمرو بن العالء عن اشتقاق  وخfiيالء، ذلك أن اخليالء صفة يف اخليل ال تكاد

 :االسم من فعل املسمى، فلم يعرف احلاضرون ما أراد، فسألوا أبا عمرو بن العالء فقال ال: اشتقاقاخليل، فق

 .34"ذهب إىل اخلُيالء الذي يف اخليل

ة العرب تبني مدى تنوع اللغة العربية ودقواحدة  تندرج مجيعها يف دائرة دالليةفاحلصان والفرس واخليل 

 املكانة الرفيعة اليت كان حيتلها عندهم.يف وصف هذا املخلوق النبيل مما يبني 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .154ص ، 16ج ، 3ط ،1994لسان العرب، دار صادر، بريوت،  ،ابن منظور، محمد بن مكرم -33 

 .174، ص بقامرجع س ،القادر الرازي محمد بن أيب بكر بن عبد -34
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 )الشعبية( العادات –التقاليد  –التراث -2

 جمرد معانيه أبسط يف "يعين ، وهولمن جيل إىل جيهو كل ما يتم تناقله وتوارثه  عموما الشعيب التراث

أو "هو ما يبقى من  ،35احلاضر" إىل املاضي من أو يليه، الذى اجليل إىل جيل من ينقل الذى الشيء فهو النقل،

املاضي ماثال يف احلاضر الذي انتقل إليه ويستمر مقبوال ممن آل إليهم وفاعال فيهم لدرجة جتعلهم يتناقلونه بدورهم 

، واختلفت تعاريف التراث الشعيب كثريا إال أنه عموما كل "أنواع التعبري الشفهي واجلسدي 36على مر األجيال"

 والقصص اخلرافية واألغاين الشعبية والرقص الشعيب واألمثال واملهرجانات رياحلركي كالقصص الشعيب واألساط

 .37املتوارثة" واملوسيقى واحلرف املختلفة

شفهيا وبالتعليم واملثال فيتم رواية احلكايات واألساطري كما مسعت ويتم ممارسة  الشعيب ينتقل التراث

ذلك بطريقة مجاعية ال واعية وال معلنة، لذلك  مت تعلمه وكل الرقصات كما شوهدت ويتم عرض التاريخ كما

 .فنحن نالحظ تقاليد اآلخر لكن يف الوقت ذاته ال ننتبه لتقاليدنا

وقد استخدم مصطلح التراث يف األنثروبولوجيا يف بعض األحيان كمرادف ملصطلح الثقافة نفسه، خاصة 

لثقافة ا حول دراسة "الثقافة اليومية التقليدية" أو ييف إطار اإلثنولوجيا الفرنسية حيث يدور االهتمام الرئيس

الشعبية، غري أن األنثروبولوجيا املعاصرة ال متيل إىل التركيز كثريا على مفهوم التراث، ألنه ال يتسع للداللة على 

 .  38الطبيعة التكيفية والدينامية لألنساق الثقافية االجتماعية

                                                
 جامعة، اآلداب یة، لك óج†عیة وا≠راسات البحوث مركز مطبوعات óج†ع، عمل منظور من وحتلیل تأصیل :الرتاث، محمد اجلوهري وآخرون - 35

 .38، ص 2004القاهرة، 
 .366ص  ،مرجع سابق ،بیار بونت وميشال إيزار - 36
 .33، ص2013، القاهرة، 1معجم مصطلحات األنرثوبولوجيا، مجمع اللغة العربیة، ط ،محمد عبد الرحامن الرشنويب وآخرون - 37
اآلداب،  óج†عیة، لكیة وا≠راسات البحوث مركز مطبوعات ،موسوعة عمل اإلنسانت. محمد اجلوهري وآخرون،  ،مشیث –شارلوت سـميور - 38

 .175ص ، 2005القاهرة،  جامعة
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ويشمل األعراف وقواعد السلوك العامة اليت يلتزم  39على الروتنيكز تهي عرف يرالشعبية فالتقاليد أما 

، ومع أنه ال تكتسب دائما طابع اإللزام مثل تقاليد الطبخ واللباس إال أن عدم االلتزام قد 40أفراد اëتمع بتطبيقها

 .يقابل االنزعاج واالستنكار وحىت العقوبات اليت قد تصل للنبذ وللنفي

 واستمرار الشيوع واالنتشار حتقيق إىل و±دف احملاكاة، أو التكرار أو التلقني على التقاليد تعتمد وقوة

 خلق وتشكيل قوى ال استمرار قوى إبداع، قوى ال حمافظة قوى التقاليد وقوة يصبح اëتمع العنصر ولذلك نفس

 .41التشكيل هلذا وتعديل

أما العادات الشعبية حسب موسوعة علم اإلنسان فهي العادات الفردية واجلماعية أو أمناط السلوك املميزة 

 لصادر سنة" ا"العادات الشعبيةëتمع أو شعب معني، وقد استخدمه عامل االجتماع األمريكي مسنر يف كتابه 

 .42األمريكية يطانية أولكن هذا املصطلح مل يكتب له الشيوع يف األنثروبولوجيا الرب 1906

وقد تراجع مفهوم العادة يف األنثروبولوجيا ومل يعد بنفس األمهية اليت كانت على عهد مسنر ومالينوفسكي 

، ألن األنثروبولوجيا احلديثة اجتهت إىل هجر فكرة التراث الثابت الذي 43وفورتس كبؤرة للبحث األنثروبولوجي

العادة واجتهت بدال من ذلك إىل التركيز على حتليل األفعال اليت ختلق ليس له عمر حمدد الذي يوحي به مفهوم 

 النظم الثقافية من خالل عمليات التفاعل االجتماعي.

 

 

                                                
 .386ص ،مرجع سابقبیار بونت وميشال إيزار،  - 39
 .88محمد عبد الرحامن الرشنويب وآخرون، مرجع سابق، ص -40

، ص 2002، 1القاهرة، ط جامعة-اآلداب لكیة-óج†عیة وا≠راسات البحوث مركز محمد اجلوهري وآخرون، الرتاث والتغري óج†عي، مطبوعات - 41
13. 
 .363ص  مرجع سابق، ،مشیث –شارلوت سـميور -42

 .363نفسه، ص  املرجع - 43
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 فرجةال -االحتفال –الطقس  -3

الطقس هو حفل ذو طبيعة رمزية غالبا ما تكون دينية، يؤدى مجاعيا يف مناسبات معينة بأفعال مكررة 

  .44مثل طقوس الزواج وطقوس العبورنظر اجلماعة ومعربة عن مشاعر و وجهات

وهي عبارة تعين عادات وتقاليد  « Ritus »مشتقة من الكلمة الالتينية  « Rite »إن كلمة طقس  

من دعوة ـ، تك45جمتمع معني كما تعين أنواع االحتفاالت اليت تستدعي معتقدات تكون خارج اإلطار التجرييب

أو األسطوري  دميومة احلدث االجتماعيو تأبيدالطقس يف إثبات استمرارية احلدث التارخيي الشهري فهو مييل إىل 

ستخدمونه ين يذند الـالذي أوجده فهو استنادا إىل دلك إعادة خلق وحتيني ملاض غامض غالبا لكنه يأخذ معناه ع

 .46نه فعل ديينأعلى 

يف الطبعة األوىل للموسوعة الربيطانية، املنشورة يف إدنربه  ألول مرة"  Ritualظهرت كلمة "طقس" "

ينبغي أن يتم االلتزام dا يف  ه اآلداب اليتـه الطائفة ويوجـتاب يوجـعبارة عن ك«وهي:  ،1771عام 

حنو و ية يف كنيسة ما أو أبريشة أو عند فرقة دينيةـبالشعائر الدين ياد الدينية وعند القيامـفال باألعـاالحت

إىل الشعائر الدينية يف  ) توسعت هذه املادة العلمية لتشمل، باملشاdة، اإلشارة1797الطبعة الثالثة ( ويف». ذلك

 .العامل

ستدعي بعودة الظروف اليت ت االجتماعيةس يندرج يف احلياة ـبيار بونت وميشال ايزار أن "الطق يؤكد

ات ـية مهمة وإعطاء نتيجة عرب تالعبه بعض املمارسإعادة القيام به، وذلك لكون الطقس يهدف إىل تأد

رات ـالجتـذاب العقول وجعلها تؤمن به قبل التفكري بتحليل املعىن، وإذا كان الطقس مندرجا يف تلك التظاه

فإنه يشكل عموما حلظتها القصوى اليت ينتظم حوهلا جممل االنتشار االحتفايل الذي ميكن أن يسمى عنـدها 

                                                
 .33، صمرجع سابق ،محمد عبد الرحامن الرشنويب وآخرون - 44
 .34، ص1988التغريات، دیوان املطبوعات اجلامعیة، اجلزائر، و  الطقوس ا≠ين، ،نور ا≠ين طواليب - 45
 .34ص ،نفسهاملرجع  - 46
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مس الطقس دائرة امليدان الديين أبدا، ولكن هذه الدائرة هي اليت تبقى متمسكة به لكوYا تظهر وال يالطقوسيا، 

 . 47من خالله ومتتلك حصرية تفعيله

وإذا نظرنا للفانطازيا من خالل التعاريف املذكورة جند أYا طقسا احتفاليا ألYا يف خميال املشاركني 

الرسول والصحابة واëاهدين واألبطال الذين نشروا الدين وحاربوا واملتفرجني تسعى إلعادة التذكري ببطوالت 

الكفار ودافعوا عن البالد والعباد وأYا إحياء طقسي ألحداث املعارك اإلسالمية األوىل ومن هنا تأخذ يف أحيان 

 كثرية طابعا دينيا لكوYا مربوطة باملكانة املقدسة للفرس لدى املسلمني.

: ح‡فَل القوم من باب  "ح ف ليف مادة " خمتار الصحاحكم جاء يف  حفل ل هو من فعاالحتفال لغة 

وحمتفلهم  حمفل القوملناس أي مجع وهو يف األصل مصدر وضرب و اح›ت‡فَلوا اجتمعوا واحتشدوا وعنده ح‡فْلٌ من ا

 .48جمتمعهم

اخلمسة األوىل منها مبعىن اجتماع الكثرة من  تسع معان احتفاال –إحتفل وأورد معجم الرائد يف مادة 

 ،: اجتمعواإحتفل القوم - 2 ،إحتفل القوم به: اجتمعوا لتكرميه - 1 وهي: الناس يف مكان واحد حىت ميتليء dم

 .إحتفل الوادي بالسيل: امتألت جوانبه كلها به - 4 ،إحتفل اëلس بالناس: امتأل dم -3

وهذا التعريف ينطبق بنسبة كبرية على الفانطازيا اليت تتكون من جمموعة كبرية من العناصر الدرامية مثل 

 ناء واملوسيقى واستعراضات اخليل." والغالنقادالشعر الشعيب الذي يقوله "

الفَر‡ج من الغم‰ بالتحريك، تقول: فر„ج اهللا غَم„ك تفرجياً، وكذلك فَر‡ج‡  :يف اللغة كتاب الصحاح جاء يف

شاعر : رمبا قال ال، أي التخلص من الشيء من اهلم–والفرجة بالفتح التفصي ، غم„ك ي‡فْرِج بالكسراهللا عنك 

  .49-احلبل–تكره النفوس من األمر له فرجة كحل العقال 

                                                
 .631ص  ،بیار بونت وميشال إيزار، مرجع سابق - 47

 القادر الرازي، خمتار الصحاح، مادة حفل.محد بن أيب بكر بن عبد  - 48
 ، مادة فرج.مرجع سابقمحد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،  - 49
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والفرجة من االنفراج فهي عكس الكبت وعكس التأزم، والفرجة هي اخللوص من الشدة، وعند املولدين 

 . 50الغرائب، وهي املشاهدةاسم ملا يتفرج عليه من 

هو غريب فكل غريب مثري للفرجة ألنه جيذب املتلقي له ويستوقفه ويشغله  والفرجة تكون يف كل ما

 .51عما عداه ولو للحظة

ن خالل مالفراغ والتخلص من الغم والكرب  وملءوانطالقا من هذا التفسري فإن الفرجة تعين التسلية 

االجنذاب إىل شيء غريب وغري مألوف، والفرجة تعمل على مستوى الشكل ألYا هدفها اإلمتاع وليست كالعقل 

ن اجلمهور أل لالحتفاالتهي الوظيفة األساسية الذي يعمل على مستوى املضمون ويكون هدفه اإلقناع، فالفرجة 

  النفس. عن عن التسلية وتزجية الفراغ والترويحوإمنا يذهب حبثا أو الدراسة dدف التعلم  يهاال يذهب إل

والفانطازيا حتوي العناصر املذكورة يف تعريف الفرجة فهي شيء غريب وغري مألوف مبعىن أنه ال نراه 

ات الدينية ات أو يف املناسببشكل يومي بل فقط مرات قليلة يف السنة ورمبا مرة واحدة فقط يف املواسم والوعد

الحتفايل البهيج تفرج الغم وتذهب اهلم من خالل النشوة اجلماعية اليت تنشرها يف صفوف Yا بطابعها اكما أ

 املتفرجني.

 

 

 

 

 

 

                                                
 .60اجلندي، فنون الفرجة الشعبیة وثقافة الطفل، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ص.  أماين -50 
 .61املرجع نفسه، ص -51 
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 املوسم – الزردة -الوعدة -4

يداً ز ووعدت وو‡ع‡د›ته، قال أَبو معاذ واعدت زيداً إِذا وع‡د‡ك، أي تعهد بالشيء وعدفعل لغة من  الوعدة

موضع التواعfiد‹ وهو امل‹يعادfi ويكون املَو›ع‹دfi مصدر وع‡د›تfiه ويكون املَو›ع‹دfi وقتاً  منك خاصة واملَو›ع‹دfi الوعد إِذا كان

للع‹دة‹ واملَو›ع‹دةُ أَيضاً اسم للع‹دة‹ وامليعادfi ال يكون إِال و‡قْتاً أَو موضعاً والو‡ع›دfi مصدر حقيقي والعدة اسم يوضع 

إِياه وامليعادfi واملُواع‡دةُ  وعدها م‡و›ع‹دةÊ موضع املصدر وكذلك املَو›ع‹دةُ قال اهللا عز وجل إِال عن

 .وموضعه الوعد قتو

مصطلح "الوعدة" وارد يف اللّغة العربية، فهو مشتق‰ من فعل و‡ع‡د‡، وتعين تعه„د بشيء ما،  واخلالصة أن

أي أخذ على عاتقه شيئا ما، أو أنه مشتق‰ من املَو›ع‹د‹ موضع التواعfiد‹، وهو امل‹يعادfi، ويكون املوعد مصدر و‡ع‡د›تfiه، 

:fiا للع‹دة‹. وامليعادËواملَو›ع‹د‡ةُ وقت fiا ويكون املَو›ع‹دËا أَو موضعË52ال يكون إِال و‡قْت . 

أم‰ا "الوِع›د‡ة" يف طقوس اجلزائريني فهي عبارة عن احتفال ديين يقوم به أشخاص من ساللة الويلّ الص‰احل 

والتابعون له، حيث يأتون للز‰يارة بلوازم اإلعداد هلذه "الوِع›د‡ة"، ون‡جِدfiها يف أوساط العام‰ة "تأخذ هالة روحانية 

شيء مقد„س، ويف ممارسات تنمÍ عن اعتقادات، أقلّ ما يقال عنها أن‰ها تقدمي القرابني والتوس‰ل إىل اهللا تتمثل يف 

 . 53لرفع املظامل، وحتقيق األمنيات

زرد الشيء واللقمة بالكسر زردا وزرده وازدرده زردا ابتلعه أبو عبيد سرطت الطعام قال اين منظور "

ألعراب طعام زمط وزرد أي لني سريع االحندار واالزدراد االبتالع واملزرد وزردته وازدردته ازدرادا نوادر ا

 ، وdذه املعاين فإن الزردة معناها أكل الطعام واالجتماع له.54" بالفتح احللق واملزرد البلعوم

                                                
 . 149، ص3ج ، مرجع سابق، ابن منظور - 52
 .13م، ص 2002سـیدي غامن تراث وثقافة، دار الغرب للنرش والتوزیع، وهران،  ،مشةوبو معاشو  - 53
 .149، صمرجع سابق ،ابن منظور - 54
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مع كل جت يخوان يف حضرة الشيخ أو املقد‰م، والزردة هلإلهي توفري وجبة األكل  يف األصل الزردةف

يقوم به أشخاص  عبارة عن احتفال ديينمث تطورت لتصبح  احتفايل له هدف ديين متبوع بإطعام الطعام للحاضرين

 .55من ساللة الويل والتابعني له حيث يأتون للزيارة بلوازم التنظيم

كلية وليست فقط ظاهرة دينية،  اجتماعيةأن الوعدة ( الزردة ) هي ظاهرة   ressooيرى ف. ريسو 

وحدث سوسيو سياسي وكذا حلظة للترفيه إYا موعد دوري يتم تنظيمه سنويا يف نفس  اقتصاديبل معرض 

 . 56لذلك الويل انتمائهمالتاريخ وجيمع كافة السكان الذين يدعون 

تfi الذي و›س‹م وهو الوقتعين أوان الشيء ووقته السنوي مثل موسم الغلة ، واملَفاملوسم يف اللغة اما كلمة 

 .57جيتمع فيه احلاجÍ كلَّ س‡نةÊ، كأَن„ه وfiس‹م‡ بذلك الو‡س›م، وهو م‡فْع‹لٌ منه اسمÎ للزمان َألنه م‡ع›لَمÎ هلم

ويرجع أصل املوسم إىل الطقوس االحتفالية املنظمة حسب دورات فصول السنة، وذلك من أجل جتديد 

د كانت هذه االحتفاالت تقام حول ضريح ويل صاحل أو جد قبلي. العالقة مع الطبيعة واخضاب عطاءا±ا وق

وضمن فضاءا±ا تعقد مراسيم الزفاف واخلتان، مثلما تنشط التجارة وتربم املصاحلات، لكن من دون أن يتم 

 .58نسيان اهلدف األكرب للموسم واملتمثل يف جين مثار الربكة وختزينها للموسم املقبل

السابقة فالوعدة والزردة واملوسم تدور كلها يف نفس احلقل الداليل إلحياء وانطالقا من التعريفات 

االجتماعات الدورية اليت يلتقي فيها مجوع الناس من أجل املشاركة يف إحياء ذكرى ويل أو جد وتناول الطعام 

للفانطازيا ا يتهوتكتسب الوعدات والزردات واملواسم أمهاب والتسوق والتجارة ونيل الربكة، واالستمتاع باأللع

 ن عوامل جذب الناس للمشاركة فيها.باعتبارها املكان التقليدي الحتضان استعراضا±ا وعامل م

                                                
 .22، صمرجع سابق ،مشةومعاشو بو  - 55

56 - Fenneke Reysoo, Pèlerinages au Maroc: Fête, politique et échange dans l’islam populaire, Editions de l’Institut 
d’ethnologie, Paris, 1991, p 201. 

 ابن منظور، مرجع سابق، مادة ومس. - 57
 .84، ص 2011املغرب،  نورا≠ين الزايه، املقدس واÕمتع، دار افریقيا الرشق، - 58
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 ةـخالص

أينا يف هذا ود، لذا رـوإليه يع الباحث ينطلق امليدان ـفمن ،سري البحث إن امليدان هو الذي يتحكم يف

وحددت  يناهااليت تبن ية واملفهميةـاملنهج املقاربات نوعالفصل أن طبيعة املوضوع هي اليت فرضت علينا 

لتقليدي اخلروج من التقوقع املنهجي ا -بكل تواضع–وقد حاولنا  ،اناهاليت استخدماألدوات والتقنيات البحثية 

ة نييف العلوم االنسارة املتجاو املنهجية احلديثة اليت ترفض الفصل بني التخصصات العلمية االستحداثاتإىل رحاب 

رة وركزنا على اجلانب الكيفي للكشف عن املعاين املستت ،وتستعني بالتعدد املنهجي واألدوايت واالجتماعية،

 التنوع الكبري والثراء.واليت تتميز ب ظاهرة مثل الفانطازياوالبىن اخلفية واملعاين الرمزية واملسكوت عنه والالمقيل يف 

 



 

 

 الثاينالفصل 

 

 

 
 مقدمة يف اترخي الفانطازاي
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 الفصل الثاين

 مقدمة يف اتريخ الفانطازاي

 متهيد

 على أساسدون العودة إىل جذورها التارخيية،   جيدةبصورة ه ال ميكن فهم أي ظاهرة بشرية أنانطالقا من 

يتبني لنا أن ، "احلاضرفهم املاضي يقدم لنا مفاتيح ، وأن حتليل عملية فهم احلاضر تبقى مرتبطة مبعرفة املاضي أن

املقاربة التارخيية ملوضوع الدراسة هي جزء أصيل من املقاربة األنثروبولوجية الكليانية، فقد فتح التاريخ علما ومنهجا 

املسار اجملال واسعا لألنثروبولوجيني للتكفل ابملوضوع تكفال علميا متكامال، حيث أهلتهم املعرفة التارخيية ملتابعة 

الثقايف واحلضاري للظاهرة منذ نشأهتا ومنوها وأهم مراحلها التطورية وكذا تغرياهتا ضمن النسق التارخيي واالجتماعي و 

 1االجتماعي والثقايف واجلغرايف والبشري الذي شهد ميالدها واحتضن منوها وتطورها واستمرارها أو منوها وانقراضها".

تارخيية ابملعىن الدقيق الذي الدراسة الوجيب التنويه هنا إىل أن املقاربة التارخيية لدى األنثروبولوجي ال تعين أبدا 

يدقق يف التواريخ ويوثق احلقائق وميحص الواثئق فهو ليس مؤرخا حمرتفا ولكن املقاربة هنا هي سعيه لإلملام قدر 

والثقايف من جهة ومن جهة أخرى حماولة وصف طبيعة  الجتماعيااإلمكان مبوضوعه من حيث احلركة والتفاعل 

 .2التغريات والتطورات اليت خضع هلا املوضوع  ضمن البناء االجتماعي الشامل

ن األصول املؤسسة الكشف عحاولنا البحث يف احلفرايت املعرفية بتعبري فوكو قصد وانطالقا مما سبق 

لذي نعرفه اليوم، ويبقى اهلدف اات اليت مرت هبا حىت وصلت إلينا ابلشكل لفانطازاي والعوامل املشكلة هلا والتطور ل

 افية للفانطازاي.الرئيسي هلذا النبش التارخيي هو املسامهة بشكل أفضل يف فهم األسس احلضارية والثق

 

 

                                                 
 .30، ص 2013، الأنرثوبولوجيا، مفهوهما وفروعها واجتاهاهتا، دار اخلدلونية، سعيديمحمد  - 1
 .32املرجع نفسه، ص - 2
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 اتريخ املصطلح

كالفرنسية لغات البحر األبيض املتوسط   كلد يف  اجتو أهنا ت fāntāziyāأو   fantasia فانطازاي متتاز كلمة

 Mot     الذي بعتربها كلمة شبكة Laffitte Roland(3(وهو ما يؤكده روالن الفيت  ،واإليطالية واإلسبانية

réseau  فروسيةلا استعراضيف اللغة الفرنسية مبعىن حمدد وهو  استعماهلاوشاع  اشتهرتإال أهنا Parade 

équestre   هو املعىن الذي أصبح مرتبطا هبذه الكلمة يف اللهجات احمللية الذي يقوم به سكان مشال إفريقيا و

  وإن كان سكان املغرب مييلون إىل استخدام مصطلح "التبوريدة". ،مبا فيها اجلزائر لسكان املغرب العريب

وإىل اللفظ الالتيين  φαντασίαيعود أصل كلمة فانطازاي إىل اللفظ اإلغريقي 

fantasia/phantasia 4  الظهورحب عين فعل ي وكالمها de se montrer Action   إىل  انتقلومنه

أوال يف اللغة اإلسبانية  فظهر اخليال ابستخدام شيءاللغات األوروبية لكن مبعىن أكثر جتريدا وهو حماولة إظهار ال

ومنها انتقل إىل اإليطالية مبعىن "التباهي"، ومنها إىل الفرنسية اليت يرجح أن سكان الشمال اإلفريقي  "،العجرفة"مبعىن 

 وهو الفروسية. الفخر واملباهاة والقوة لوصف أبرز وأهم مظهر هلذه القيم لديهممنها للتعبري عن قد استعاروها 

ىل أصل الكلمة واستخداماهتا إحماوال التوصل  وقد قام روالن الفيت بتتبع التطور الفيلولوجي لكلمة فانطازاي

 لعربية وأورد جمموعة من األفكار منها:امن خالل النبش يف األدبيات األوربية وحماولة إجياد املعىن املقابل هلا يف اللغة 

 والفكرة Immagination: حيث استخدمت الكلمة للتعبري عن اخليال فكرة اخليال -1

Pensee  واملفهومConception تشاهبتني م وهنا إمكانية أن يكون قد وقع خلط بني كلمتني

ياء( أو الفارس وخيال )بتشديد ال Immaginationيف الكتابة وخمتلفتان يف املعىن ومها خيال 

Cavalier نطازاي فتبادر إىل الذهن أن اخليال )فارس( هي خيال فتم ترمجتها إىل فا 

                                                 
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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 Ostentationواملباهاة  Eclatعىن التألق استخدمت الكلمة للتعبري عن م: فكرة التألق -2

 .Vantardiseوالتفاخر  Vanitéوالغرور 

 .Cortègeو  Procession: استخدمت الكلمة مبعىن املوكب فكرة املوكب -3

الفروسية ألول  استعراضاللغة الفرنسية مبعىن أما املعىن الرئيسي للكلمة كما هو متداول حاليا، فقد ظهر يف 

   (Louis Adrian Berbrugger) روقربيف الوصف الذي قدمه لويس أدراين ابر  1838مرة سنة 

يف كلمة "حيث يقول كان هو أحد أفرادها، دبلوماسية لألمري عبد القادر  بعثة  اليت متت على شرف لالحتفاالت

بلفت نظران إىل واحدة لقد نفذوا يف هذه املسرية كل ما يشكل لديهم ما يسمى عندهم الفانطازاي وقد قام األمري 

 .5"الذي أقيم على شرفنا االحتفالذا النوع من ه

األلعاب  وصفا مفصال هلذه(Jean Jaques Baude ) جون جاك بود قدم البارون  1841ويف سنة 

 ".فانطازاي ى:هي ما يسم العجيبةرين التما هذه" :قائال يف األخري واالحتفاالت

"Ces exercices capricieux sont ce qu’on appelle: la Fantasia" 

 استعراض  الفرنسية مبعىنإىل كلمة الفانطازاي  انتقالجتدر اإلشارة هنا إىل اخلطأ الشاسع الذي يربط بني و 

 أثناء 1832سنة  (Eugène Delacroix)فروسية وبني اللوحة الشهرية اليت رمسها الفنان الفرنسي الكبري ال

ها يف لوحة تعترب أشهر لوحاته لعاب فروسية وابرود مدهشة قام بتخليدأبمللك املغرب ضمن بعثة دبلوماسية  استقباله

 وعرفت هذه اللوحة ابسم "فانطازاي". على اإلطالق

يف اجملــلة الفرنسية  1985يف حبث شهـري نشره سنة ( R. Arveiller)  رميوند أرفييه  وقد بني الباحث

“Revue de la langue romane”  ابسممل يسم أاي من لوحاته دولكروا أن حول مصطلح الفانطازاي 

                                                 
5 -  Louis Adrian Berbrugger, Voyage au camp d’Elamir Abdelkader, Toulon imp, 1839, p. 47.  
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 6وال يف مراسالته وال يف أي كتاب من كتبهأبعماله  ةاصاخلال يف قوائم اجلرد  الكلمةذكر هلذه مل يرد بل  "فانطازاي"

 الوقت.، خاصة وأن كلمة فانطازاي مبعىن استعراض الفروسية مل تكن موجودة يف اللغة الفرنسية يف ذلك 

 وهنا جيدر بنا أن نتساءل: من أين جاء اسم اللوحة اليت طبقت شهرهتا اآلفاق؟

ـالته إىل مشال إفريقيا قه يف رحهو صديق دو لكروا ورفيالشهرية  ةلوحتلك ال من أطلق اسمأن يرى أرفييه 

فانطازاي الذي خلده ال وحضر استعراض 1832 شارل دو موراني والذي رافق دولكروا يف رحلته إىل املغرب سنة   

 1850سنة لك اللوحة للبيع توحني عرض دوالكروا يف تلك اللوحة وقد آلت إليه ملكية اللوحة املذكـورة بطريقة ما 

 خليل مع حماكاة املعركة.اأطلق عليها االسم الذي اشتهـرت به وهو: فانطازاي الفرسان املور ابملغرب أو سباق 

"Fantasia des cavaliers maures au Maroc, ou course à cheval simulant la 

charge" 

شري إىل أن اسم اللوحة ي "ouمفصولني ابألداة "أو" " ومما يعزز هذا الرأي أن اسم اللوحة مكون من شطرين

وابستخدام كلمة فنية  األصلي هو الشق الثاين وأن الشق األول متت إضافته لشرح موضوع اللوحة بطريقة أفضل

 ".simulant la chargeبدل مجلة " "fantasia شاعرية هي "

قبل ذلك  فرنسيةأضيفت إىل رمسيا إىل اللغة القد  fantasiaكانت كلمة   1850سنة ويف ذلك الوقت 

 مبعىن (Bescherelle)موس الفرنسي الشهري ابشرال لطبعة األوىل للقامن خالل ا1845خبمس سنوات أي سنة 

 "Course que les arabes ont coutume de pratiquer dans leurs fêtes "  

 .7" السباق الذي اعتاد العرب ممارسته أثناء احتفاالهتم أي "

                                                 
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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سنة فظهر  استعراض الفروسية، عىنمبيف القواميس األخرى  بعد ذلك   fantasiaمث تواىل ظهور كلمة 

 .9Le Littréيف قاموس  1963مث ظهر سنة   Lachatre 8 يف قاموس 1848

عمدة كاملة أشار ثالثة أ Le Grand Larousse  خصص له معجم الروس الكبري 1872ويف سنة 

 fantasia des" اسمحتت  1843سنة على اجلمهور  ألول مرة  اليت مت عرضها دوالكروا فيها إىل لوحة 

 cavaliers maures du Maroc"   كلمة ورمبا هذا هو السبب يف الربط بني fantasia  10كروادول ولوحة. 

 اتريخ املمارسة

متارس الفانطازاي يف وقتنا احلايل ابستخدام بنادق البارود ولكن قبل اخرتاع بنادق البارود فإهنا دون شك 

حثنا كانت متارس ابستخدام الرماح والسيوف والسهام، وهي األسلحة اليت كانت متوفرة يف ذلك الزمان وهو ما 

التمظهرات األوىل هلذه اللعبة التقليدية اليت أطلقت عليها تسميات عديدة قبل ص يف التاريخ حبثا عن على الغو 

 .11استخدام مصطلح الفانطازاي منها "لعب اخليل" و"لعب البارود"

التقنيات العسكرية اليت كان  نوع من احملاكاة احلربية اليت انبثقت من يبدو جليا للمالحظ أن الفانطازاي هي

ملباغت املتبوع ابالنسحاب اديون والعرب يف حروهبم وغاراهتم واليت تعتمد على اهلجوم يستخدمها الفرسان النومي

 السريع وهي التقنية اليت يطلق عليها اسم " الكر والفر".

 12ومن املرجح أن يكون العرب قد مارسوا نوعا من الفانطازاي منذ أن طوروا تقنيات احلرب ابستخدام اخليل

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

                                                 
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. 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Auguste+Margueritte%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+Pereira%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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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.

الذي يرى أن الفروسية يف  (Jean-pierre Digard)ويؤكد ما ذهبنا إليه اإلثنولوجي الفرنسي بيار ديقار  

، ومن 14وأن الفانطازاي هي النسخة املعدلة املعاصرة هلانوميدي -تركي-مشال إفريقيا هي فروسية ذات منشأ عريب

ى وهي النوميدية والعربية والرتكية من أجل فهم على دراسة هذه االجتاهات الفروسية الكرب  ملزمنيهنا جند انفسنا 

 نشوء الفانطازاي كمحاكاة حربية وتطورها عرب القرون لتصبح ممارسة احتفالية مشهورة.

احلرب أو  فرس سواء يفال ترااث اترخييا عرب العصور، فمنذ القدم كان لإلنسان تعامل مع الفروسية شكلت

ة للتسلية والفرجة ومظهرا أنه كان ميثل أدا واحلرب فضال على ار واجلرالسلم، حيث كان وسيلة تستعمل يف األسف

 عالوة على أن الفارس ،يؤكد احلضور القوي للفرس يف احلضارة اإلنسانية ما واالفتخار وهذا من مظاهر الزهو

عتباره حامال ملشعل الشجاعة واالقتداء اب حافزا لالحتذاء الضليع يف ركوب اخليل يصبح حمط االهتمام لدرجة جتعله

 .وأبطاهلم ميف احلضارة اليواننية، حيث كانوا يقدسون فرساهن واإلقدام، كما هو الشأن والبطولة

 الفروسية يف اللغة

جاء يف لسان العرب: "فـ ر س الذبيحة  يفرسها فرسا: قطع خناعها، وفرسها فرساً: فصل عنقها، واألصل يف 

نق، مث كثر حىت جعل كل قتل فرسا، والفرس واحد اخليل واجلمع أفراس، الذكر واألنثى يف ذلك الفرس هو دق الع

 .15سواء.. والفارس: صاحب الفرس، على إرادة النسب، واجلمع: فرسان وفوارس"

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

                                                 
14 - Idem, p. 16. 

لهام الشعر والبطوةلخادل بيويم، " - 15  .10ص ،2005يوليو  ،95"، جمةل الرافد، الشارقة، عدد الفروس ية عند العرب، ا 
 .10املرجع نفسه، ص - 16
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الفرس: واحد اخليل، مسي به لدق ِّه األرض حبوافره، وقال ابن فارس: الفرس يقع على ": "العروساتج "ويف 

 .17"الذكر واألنثى، وال يقال لألنثى فرسة،، راكبه فارس أي صاحب فرس

الفرس واحد اخليل واجلمع أفراس الذكر واألنثى يف ذلك سواء وال يقال لألنثى فيه فرسة قال ابن سيده وأصله 

النسب واجلمع فرسان وفوارس وهو أحد ما شذ من هذا النوع فجاء  ، والفارس صاحب الفرس على إرادةيثالتأن

فواعل قال اجلوهري يف مجعه على فوارس هو شاذ ال يقاس عليه، قال ابن سيده ومل نسمع امرأة  يف املذكر على

 . 18فارسة 

ذا رأي وعلم  ي صارويقال فالن فارس أوالفارس من حذق أمر احليل وأحكم ركوهبا، فهو فارس ابخليل، 

هم احملاربون على ظهور اخليل،  ركوب اخليل، والفرسان ابألمور، فهو فارس ابألمر عامل بصري، والفارس هو املاهر يف

املؤمن فإنه ينظر بنور هللا والفرس  والفراسة هي املهارة يف تعرف بواطن األمور من ظواهرها ويف احلديث: " اتقوا فراسة

 حد اخليل "الذكر واألنثى يف ذلك سواء".وا

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 

 .19ملة العدووالكرم يف معا

 

 

 

 

                                                 
 .10املرجع نفسه، ص - 17
 .160، ص 6ج ،1994، 3ط ،بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوتمحمد  - 18
 .142، ص2001عجم املصطلحات العسكرية، مكتبة العبياكن، السعودية، ميوسف بن ابراهمي السلوم.  - 19
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 ة وسريعة فالفروسية النوميدية: خفي

مازيغية األملكة امل يواننيون علىو االسم الذي أطلقه الهكلمة يواننية تعين البدو الرحل أو الرعاة و   "نوميداي"

من أراضيها امتدت  متها، وقداليت قامت على أرض اجلزائر احلالية واختذت من سريات )قسنطينة حاليا( عاص قدميةال

 إىل شرق املغرب.غرب تونس 

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 

 .20لف األوىل قبل امليالدالثانية وبداية األ

اشتهر النوميديون ابلفروسية اخلفيفة اليت تعتمد على خفة التسليح وسرعة التحرك وهو ما فرضته عليهم طبيعة 

لتقنيات العسكرية اليت ا مع التضاريس وقساوة البيئة كما عرفوا خبيوهلم القصرية والسريعة اليت كانت تتكيف متاما

أن النوميديني استخدموا احلصان للصيد  (Stephane Gsell)ستيفان قزال  فرنسيتبنوها، فقد ذكر املؤرخ ال

واحلرب كما كانوا "ميتطون اخليول عارية دون سرج وال جلام وال شكيمة وال مهماز، وأنه كان يتم توجيه احلصان 

، وقد يضعون يف رقبته بواسطة عصا خفيفة أو أحياان مبجرد الضغط ابلركبة أو عند احلاجة حبركات سريعة من اليدين

 . 21قالدة ال تستخدم فقط للزينة وإمنا قد تستخدم لتعليق متيمة"

وهناك امجاع بني املؤرخني األجانب والعرب حول هذا األمر فها هو مؤرخ اجلزائر الكبري مبارك امليلي يؤكد 

عدو، تصلح الستطالع أحوال هذا األمر فيقول "واشتهر يف الفروسية بربر نوميداي، وخيلهم كانت قصرية سريعة ال

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 

 .  22سياسة اخليل ومهارهتم يف تربيتها"

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 

 .23ملوك نوميداي العظام مثل ماسينيسا ويوغرطة كانوا فرساان المعني

رخ مبارك امليلي يف وقد شكل الفرسان النوميديون العمود الفقري للجيش القرطاجي حسب ما أورده املؤ 

ن وميدها زايدة على ذلك ألفا أكثرها من الرببر واإلسبا 50معرض حديثه عن جيش قرطاجة إذ ذكر أنه ال يتعدى 

 أايم احلرب جبنود كثرية أمراء الرببر الذين تربطهم هبم معهدات.

 ينقسم هذا اجليش إىل ثالثة أقسامو 

 اجلنود القرطاجنية: وهم قليلون غري حربيني -1

ية رماة، ومن الغاليا والكورس اجلنود املرتزقة: وهم من أمم خمتلفة، من إسبانيا مشاة، ومن اجلزائر الشرق -2

 وإيطالية وصقلية

طنهم كانت يف قبضة قرطاجنة و ية اجلنود الليبية والنوميدية: واألولون مشاة جمبورون على التجنيد ألن ليب -3

 قرطاجنة وحتت نفوذها العملي واألخريون فرسان متطوعون ألن وطنهم نوميداي مل يكن حتت سيطرة

وكال اجلندين اللييب والنوميدي صبار على الشدائد شجاع مقدام له سالح خفيف: نبل وخنجر وترس من 

 .24وال هدد حنبعل رومة ورام فتحهاجلد، فلوال هم ما ذاقت قرطاجنة لذة الفوز واإلنتصار 

                                                 
 .114ص.  1، ج.2007جلزائر القدمي واحلديث، دار الكتاب العريب، اجلزائر، مبارك املييل. اترخي ا - 22

23 - Stéphane Gsell, Op. cit. p. 182. 
 .141مبارك املييل. مرجع سابق. ص.  - 24
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ينسب  اليت ويبدو أنه مع مرور الوقت سامهت هذه العوامل يف ظهور تقنيات الكر والفر لدى النوميديني و 

ن الفضل يف اخرتاعها للقائد الرببري يوغرطة أثناء حربه مع روما فبعد أن احتل ميلتوس ابجة تقابل جيش و املؤرخ

م وبعد أن دارت الدائرة على يوغرطة وشعر بعجزه عن مقاومة  108ال تبسة سنة يوغرطة مع اجليش الروماين مش

الرومان ابلقوة، استخدم دهاءه، وأخذ يتقهقر ابنتظام حنو الصحراء، "وعلم الرببر ضراب جديدا يف القتال لئال جير 

اع، وأن ال يصطفوا هلم عليه تقهقره اهنزاما عاجال: أوصاهم بعدم الكف عن إقالق الرومان ابلغارات دون انقط

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 

 .25ابخرتاع حرب الكر والفر"

ال إفريقيا لدرجة أن ملوك وإىل عهد قريب استمرت التقاليد العسكرية املبنية على الكر والفر لدى سكان مش

الرببر بدو كر وفر وال يثبتون  املغرب كانوا يستعينون ابلفرجنة  لتشكيل احلرس امللكي اخلاص هبم لكون فرساهنم من

ن اإلفرنج يف جندهم، ار ملوك املغرب يتخذون طائفة ميف الدفاع عنهم،  وهو ما أشار ابن خلدون قائال: "ص

صاف ليكون ردءاً للمقاتلة والسلطان يتأكد يف حقه ضرب امل ابلكر والفر، واختصوا بذلك ألن قتال أهل وطنهم كله

وا على طريقة أمامه، فال بد وأن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات يف الزحف، وإال أجفل

خذوا جنداً من هذه األمة املتعودة ، فاهنزم السلطان والعساكر إبجفاهلم، فاحتاج امللوك ابملغرب أن يتوالفر الكر أهل

 ن االستعانة أبهل الكفر"الثبات يف الزحف وهم اإلفرنج، ويرتبون مصافهم احملدق هبم منها، هذا على ما فيه م

عت مشال إفريقيا منذ فجر التاريخ البدوية اليت طبويبدو أن ارتباط النوميديني ابلكر والفر أماله أسلوب احلياة 

 إىل عهد قريب ومل تفلح احلضارات الوافدة يف محلهم على التخلي عنه أو استبداله.

 

                                                 
 .195ص.  ،املرجع نفسه - 25
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 الفروسية العربية: كر وفر

 وملابمتياز،  العرب شعب فرسان اعتبارها ساللة حىت أنه ميكن ااتريخ العرب بتاريخ أمجل اخليول وأنق ارتبط

وال  على ظهورهاوكانوا يرون أنه ال عز إال  ،حليواانت قدر اهتمامهم ابخليوليف اجلاهلية يهتمون بشيء من ا ونوايك

ثالثة غريهم، فقال حكماؤهم: " علىدمتها خبون يف القيام لكان أشرافهم خيدموهنا أبنفسهم وال يتكو ، فخر إال بركوهبا

يلها على ضتف تكرمي إىل درجةخمل تبجيل و كانت و  ،"والفرس ،والضيف، ال أينف الشريف من خدمتهم: الوالد

 :حني يقول عمر بن مالك وهو ما يؤكده فارسهم أوالدهمو أنفسهم 

 دون العيال له اإليثار واللطف   وسابح كعقاب الدجن أمجل   

 عليه إمساعيل األول جبدهم وابلضبط اإلثنية أبصوهلم مرتبطة راسخة دينية قناعة إىل ابخليول العرب ولع يعود

وروى ابن  ساطري واألخبار املتداولة عندهم، فقد، وهو ما جنده يف األاخليل ركب من أول عندهم يعترب الذي السالم

 "سليمان": قدموا على "ُعمان": من أهل "األزد": الكليب أن أول ما انتشر يف العرب من تلك اخليل أن قوماً من

: عما حيتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم حىت قضوا يف ذلك ما أرادوا، ملكة سبأ، فسألوه "بلقيس": بعد تزوجه

 ومهُّوا ابالنصراف، فقالوا: اي نيب هللا: إن بلدان شاسع، وقد أنفقنا من الزاد، مر لنا بزاد يبلغنا بالدان، فدفع إليهم

رمح قصري  "املطرد" فامحلوا عليه رجاًل وأعطوه مطرداً  مقال: هذا زادكم، فإذا نزلت "داود" من خيلفرسًا " سليمان"

وأوروا انركم، فإنكم لن جتمعوا حطبكم وتوروا انركم حىت أيتيكم ابلصيد، فجعل القوم ال  يطعن به محار الوحش

باء ينزلون منزاًل إال محلوا على فرسهم رجاًل بيده مطرد واحتطبوا وأوروا انرهم، فال يلبث أن أيتيهم بصيد من الظ

زاد " ما لفرسنا هذا اسم إال ":األزديون"واحلمر فيكون معهم ما يكفيهم ويشبعهم، ويفضل إىل املنزل اآلخر، فقال 

تطرقوهم، فنتج هلم من أتوهم فاس" بنوتغلب" فكان أول فرس انتشر يف العرب من تلك اخليل، فلما مسعت "،الراكب

: مث توالت األنساب واألحساب بني خيول العرب من ساللة ، اهلجيس، فكان أجود من زاد الراكب: زاد الراكب
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إىل أن كانت مئة  "اخلرز"، و"جلوى"، و"ذو العقال" ، و"سبل"و "أعوج"، و"الديناري": فكان منها "زاد الراكب"

 .العربيةدراية بتاريخ اخليول الربة و اخل يوسبعة ومخسني فرساً معروفة يف اجلاهلية واإلسالم، وهذه األمساء يعرفها ذو 

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 

كان للفرسان عند العرب يف اجلاهلية أعلى املكاانت وقمة املواقع، ، و "أايم العربا "املعارك، حىت مسيت حروهبم لكثرهت

 وكانوا يسجلون بطوالهتم شعرا ينظمونه، فينتشر بني الناس ويسري به الركبان، ويتغىن به يف األسواق واملواسم.

ء كانوا ولقد كان للنظام القبلي الدور األكرب يف ظهور طبقة الفرسان الشعراء إذ كان كل فارس شاعر، وهؤال

يتولون الدفاع عن شرف القبيلة والذود عن حياضها ابلسيف واللسان، ويرفعون راايهتا يف الغارات ويشيدون جمدها 

وكانوا يف القبيلة مبثابة اجليش يف الدولة، ألن طبيعة احلياة يف ذلك العصر املبنية على العصبية القبلية يف احلروب، 

ان كما ساهم نظام اإلقطاع يف أوراب يف القرون الوسطى يف ظهور طبقة الفرسان والقوة احلربية سامهت يف ظهور الفرس

 النبالء. 

 الفروسية يف اإلسالم

ملا جاء اإلسالم كرم اخليل إكراما مل يكرمه دينا قبله، وذلك ألن نشر العقيدة واجلهاد والفتوحات مرهونة 

فاملغريات ¦ فاملورايت قدًحا¦ ﴿والعادايت ضبًحا  : تعاىلوال أدل على ذلك من أن هللا أقسم هبا يف قوله اخليل، 

  (1) آية فوسطن به مجًعا﴾ العادايت¦ فأثرن به نقًعا ¦ صبًحا 

 .(8)النحل: ﴾واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة﴿ قال هللا تعاىل:

سالم واستخدمها يف وحث الرسول على اقتناء اجلياد وإكرامها، وكان الرسول أول من اقتىن اخليل يف اإل

 األنفال ﴿وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم﴾ :اجلهاد امتثاالً لقوله تعاىل

(60).  
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 .27" ارموا واركبوا " عليه الصالة والسالم: وقال، 26" اخليل معقود بنواصيها اخلري " وقال رسوله الكرمي:

ذكر هللا فهو هلو أو سهو، إال أربع خصال: مشي الرجل بني الغرضني ]للرمي[، وقال: " كل شيء ليس من 

 .28وأتديبه فرسه، ومالعبته أهله، وتعليمه السباحة"

وقال: اخشوشنوا ، 29وقال عمر: " علموا أوالدكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور اخليل وثبا "

 واقطعوا الركب وثبوا على اخليل وثبا ".

صلى هللا  وكل هذا من النيب 30سبق بني اخليل وأعطى السابق صلى هللا عليه وسلم ن ابن عمر: أن النيبوع

 .وركوب اخليلتشجيع على السباق  عليه وسلم

االسالمية الوليدة واليت تطورت  ة الكبرية اليت كانت حتتلها الفروسية يف الدولةهذه األدبيات تبني تلك املكان

يوش والفرسان خيتلفون عنهم  تقنياهتا بسرعة بسب الفتوحات اجلديدة واحتكاك الفرسان العرب أبنواع جديدة من اجل

ين كان الفارس يزود كليا حيث كان الفرس والروم على السواء يستخدمون الفروسية الثقيلة كسالح مدرعات أ

طيئة وهو األمر الذي استغله املسلمون ابلدروع احلديدية الواقية وحيمل الرماح الطويلة مما جيعل حركته ثقيلة ومناورته ب

 لتوقيع اهلزائم املنكرة جبيوش الروم والفرس على السواء رغم قلة عددهم وعدهتم.

ياة البدو اليت اختارها الشعبان  حمن التقاطع بني العرب والرببر أملته  الكثريهناك وانطالقا مما سبق نالحظ أن 

الجتماعية والنظام القبلي اكأسلوب للعيش تكيفا مع الطبيعة واملناخ السائد يف بالدمها والتشابه يف املؤسسات 

صل السابع والثالثني من ل يف الفاملسيطر، لذا جند ابن خلدون ينتبه هلذا التشابه بني االثنني دون بقية البشر فيقو 

 .مقدمته الذي خصصه لـ " احلروب ومذاهب األمم يف ترتيبها"

                                                 
 ( عن جرير بن عبد هللا.1872ال مارة )رواه مسمل يف كتاب  - 26
 ( عن عقبة بن عامر.2513( وأأبو داود )2811رواه مسمل ) - 27
س ناد جيد.14/419( والبهيقي )17/241واه النسايئ يف عرشة النساء، كام رواه الطرباين يف الكبري )ر  - 28  ( عن عقبة بن عامر ب 
ىل  ذكره املناوي يف فيض القدير بلفظ: - 29  (.4/327) والريم والفروس ية. أأهل الشام: علموا أأولدمك الس باحةكتب معر ا 
س ناده ضعيف لضعف عبد هللا بن معر وهو العمري، وبقية رجاهل ثقات، وحصحه الأ 5656واه أأمحد )ر  - 30 لباين يف ( عن ابن معر وقال حمققو املس ند: ا 

رواء الغليل  (.390) وكذكل يف غاية املرام ،(1507) ا 
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"وصفة احلروب الواقعة بني اخلليقة منذ أول وجودهم على نوعني: نوع ابلزحف صفوفاً، ونوع ابلكر والفر. 

ال العرب والرببر من أهل فهو قت والفر ابلكر أما الذي .تعاقب أجياهلمالذي ابلزحف فهو قتال العجم كلهم على أما 

 .31املغرب"

لعرب والرببر دون سائر الكر والفر من طرف ا تبين حربولكن ابن خلدون مل يبني لنا السبب الكامن وراء 

 األمم ومل يشرح كيف تطورت هذه التقنية عندمها دون غريمها.

لعدو يف مناطق ال ينتظر منها هجوما ا والكر والفر تقنية حربية تعتمد على اهلجوم املباغت والسريع  على

السريع  االنسحاببطريقة غري منظمة ومصحوبة ابلصياح املرعب واملخيف هبدف تكبيده أكرب قدر من اخلسائر مث 

 .32ومعاودة اهلجوم يف أماكن أخرى بنفس الطريقة حىت إهناك العدو متاما

ية اخلصوم حيث كان العرب دان املعركة ونوعوهذا النظام احلريب املعتمد على سرعة التحرك حتمته طبيعة مي

ماء ويهامجون عادة أعداءهم والنوميديون خيوضون معاركهم يف أراضي عارية أو صحراوية ال تتوفر على أماكن لالحت

 املستوطنني الذين تعوزهم سرعة احلركة ويعتمدون أكثر على الدفاع واالحتماء.

لفر لدى العرب والرببر لتكون حمصلتها ظهور طريقة الكر واويبدو أن هناك عدة عوامل حتالفت بطريقة ما 

 لي:ييف نفس الوقت وهي عوامل موضوعية أملتها اإليكولوجيا احمللية وميكن حتديدها فيما 

عدو والتعب ويرضى ابلقليل ، يتحمل المرانو  اسريعا و صغري كان احلصان الذي يركبه العرب والرببر   :احلصان -1

 ومطيعا لفارسه.من الغذاء، وفيا لصاحبه 

يقضي أغلب  ،ا متزانبسبب أسلوب عيش البداوة كان الفارس العريب كما الرببري حنيفا خفيف :الفارس -2

 ، حيسن املناورات ويتمتع مبهارات ركوب عالية.هنوقته على ظهر حصا

                                                 
 .56، ص. 2005بيت الفنون والعلوم والآداب، ادلار البيضاء،  ،املقدمة، حتقيق عبد السالم الشدادي، بن خدلونعبد الرمحن  - 31

32 -  Azzedine Sedrati, op. cit. p. 42. 
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اليت كان الشعبان يعيشان عليها فهي أرض صحراوية أو شبه صحراوية ختلوا من املدن  :طبيعة األرض -3

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. 

الصغري السريع  واحلصانالنحيف اخلفيف بني الفارس  والتفاهم بفضل التوازن: س والفرسالعالقة بني الفار  -4

 سريع انسحاب وخاطف وإثخان العدو أبكرب قدر من اخلسائر يتلوه هجوم سريع أصبح من املمكن شن

 لتجنب انتقامه املباشر وهكذا دواليك ومن هنا يتضح جليا أن تقنية الكر والفر ظهرت كاستجابة وذكي

 طبيعية ألسلوب حياة العرب والرببر الذي كان يقوم على الغارات والغارات املضادة.

 كمحاكاة حربية ملا حيدث على أرض املعركة من هجوم رحم الكر والفر ولدت الفانطازاي من املؤكد أنه من

روا تقنيات احلرب ومن املرجح أن يكون العرب قد مارسوا نوعا من الفانطازاي منذ أن طو مباغت وانسحاب سريع، 

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 

 يوشهم وجاهزيتها.التقييم الصحيح لقوة ج

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 

 شكلها األويل. واحلربية ومن هذه التدريبات ولدت الفانطازاي يف

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 

 بعد إىل شكل من أشكال الفانطازايتكاد تنتهي لتتطور هذه االستعراضات فيما 



56 
 

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 

 حيدة اليت تلجأ إليها القبيلة للرتفيه عن أفرادها.اخليل هي الوسيلة الو 

ومن املعروف أن العرب مارسوا منذ القدم العديد من األلعاب اليت تلعب فيها اخليل دورا حموراي وتتطلب 

وكان سباق اخليل من أعرق ضروب الرايضة، اليت  كانت من أرقى ضروب الرايضةو  مهارة عالية يف التحكم فيها،

وقد بلغ  "امللك هشام بن عبد"و" معاوية بن أيب سفيان"، وخباصة من وامللوك وتشجيع من اخللفاء لقيت كل عناية

 .خليل وسباقها أنه اقتىن وحده أربعة آالف فرس، ومل يسبقه أحد من العرب إىل ذلكاب " هشام" من شغف

 "الشماسية"و ة"الرق"يداان ومن ميادين السباق اليت خلَّدها التاريخ، ميدان الرصافة يف عصر األمويني، وم 

 .يف مصر "بيربس"و "أمحد بن طولون"ابألندلس، و "ميادين احلكم"يف عصر العباسيني، و

ومن أشهر ألعاب الفروسية لعبة الكرة والصوجلان أو اجلوكان، وكانوا يتقاذفون فيها كرة خفيفة بعصا عقفاء،  

كان أول من  "هارون الرشيد" على صهوات اخليل، ويروى أنتبلغ الواحدة منها حنو أربعة من األذرع طواًل، وهم 

أقل منه إقباالً عليها، ومل تلبث أن أصبحت اللعبة املفضلة  "املعتصم"عشق تلك اللعبة من اخللفاء، ومل يكن اخلليفة 

النابغني عند القادة واألمراء، وكانت تلك اللعبة معروفة عند العرب قبل اإلسالم، ولكن يف أضيق نطاق، وكان من 

، وقد انتقلت تلك اللعبة يف العصور الوسطى إىل البالد األوروبية عن طريق مصر، "عدي بن زيد"فيها الشاعر العريب 

ومل تلبث أن تطورت حنو لعبة  "اجلوكان"أي  La chicane  فرنسا" يفالجندوك"وصارت تسمى يف مقاطعة 

 .احلالية "البولو"

الرماية ابلقوس من على ظهر احلصان وتسمى "القاابق" وفيها يقوم الفرسان من على ظهور  لعبة وهناك

أحصنتهم املسرعة ابلتصويب  على كرة بداخلها محامة واهلدف هو ثقب الكرة وحترير احلمامة دون إصابتها جبروح 
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سان العرب يف تقنيات الرماية خالل وهو أمر يتطلب تدريبا طويال وشاقا ويبني املهارة الفائقة اليت وصل إليها الفر 

 . 33العصور الوسطى

لقتال يف سبيل هللا صفا ورغم التغيري الكبري الذي أدخله اإلسالم على العرب عرب دعوته املسلمني إىل ا

أسلوب الكر والفر بقي  مرصوصا وذلك يف مواجهة األمم املتطورة عسكراي مبنطق ذلك العصر كالروم والفرس إال

ليه سابقا وهو ما يبني أن هذا الب على عرب شبه اجلزيرة العربية متاما مثل الرببر متاما كما أشران إاألسلوب الغ

اهتا يف الدفاع عن نفسها األسلوب غري الرمسي للحرب بقي األسلوب األفضل الذي تتبناه القبائل ألنه يليب حاج

 والذود عن حياضها. 

لكن محلهم  والفر، الكر له زحفاً، وكان العرب إمنا يعرفونيقول ابن خلدون: "وكان احلرب أول اإلسالم ك

اتلتهم مبثل قتاهلم، الثاين: على ذلك أول اإلسالم أمران: أحدمها أن عدوهم كانوا يقاتلون زحفًا فيضطرون إىل مق

 .ماتة أقرب"ن، والزحف إىل االستأهنم كانوا مستميتني يف جهادهم ملا رغبوا فيه من الصرب، وملا رسخ فيهم من اإلميا

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 

  .34"والطِّ عان الرمي وفروسية ، والبيان العلم وسيةفر   :فروسيتان فالفروسية "شجاعة وجندة ورجولة وكرم 

 والكرامة، الصالح،: "العشر اخلصال هبذه حتلَّى إذا إال فارًسا ليصري يكن املرء فلم شروطُها، العربية وللفروسية

 السيف،استعمال  على والقدرة اخليل، ركوب يف واملهارة والقوة، والفصاحة، الشعرية، الشمائل، والقرحية ورقَّة

  .35والنُّشَّب" والرمح،

                                                 
33 - Idem, p. 46. 

 .158 ص ،1996، 2 ط الأندلس، دار لفروس ية،، كتاب امشهور عبيدة أأيب :حتقيق ،هللا عبد أأيب ادلين مشس - 34
 .292ص.  ،1983حضارة العرب، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة،  ترمجة عادل زعيرت، ،غوس تاف لوبون - 35
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 من: بيلكسون يقول، العربية للفروسية صدى إال يه ما األوربية الفروسية أن األوربيون البحاثة كدقد أو 

 وإنقاذ ومغامراهتم الفرسان شهامة ألن اجلاهلية العرب بالد اىل وإرجاعها الوسطى العصور فروسية تتبع املمكن

 صفات هذه كل مساعدة، إىل احملتاجات للنساء مكان كل يف تقدم كانت اليت واملساعدة السيب من العذارى

 الفارس وبني اجمليدة األعمال هذه بني وثيقة والصلة chiavalry بطولة أو نبالة كلمة عليها أطلق وقد عربية

 بل العرب، عند هبا اقرتن كما أوراب يف ابلفروسية الشعر اقرتن لذلك chivalrous الشريف النبيل البطل ذلك

 .36"كبارا أو كانوا صغارا الشعر قرض الفرسان على لزاما وصار شروطها من شرطا أصبح

لكن ما متيز به املسلمون أخذوه عن احملاربني الربابرة هذا األمر فيقول: " جان فلوريويؤكد املؤرخ املعروف 

املعروفني أبهنم أفضل الفرسان. سالحهم املفضل ليس الذين كانوا معروفني أبسلحة الفروسية اخلفيفة، أشهرهم الزانتة 

القوس على احلصان وإمنا الرمح، أكثر خفة وأقصر من تلك اليت يستخدمها الفرسان. كما أهنم يستعملون سيفاً 

إىل تقنية  يلجؤوننظراً إىل ركوهبم على أحصنة ذات قوابض منخفضة ال تعيق حرية حتركهم، كانوا  ،وترساً من جلد

الفر )اخلاصة ابلشعوب الرحالة، كما أشران إليه سابقاً( إلرهاق أعدائهم. يف ابدئ األمر، كانت مهارهتم يف الكر و 

 .37"الفروسية تذهل ملوك األندلس الذين كانوا حيضرون بعض املرتزقة ملساعدة جنودهم

 ويرفقون الضعفاء محونفري  املثالية ابلفروسية يتصفون العظيم تساحمهم إىل ابإلضافة إسبانيا عرب وكان

 .عنهم أبوراب رانيةالنص األمم اقتبستها اليت العادات من ذلك إىل وما شروطهم، عند ويقفون ابملغلوبني

 والفرسان امللثمني الفرسان فكرة العرب عن أخذوا األوربيني أن الفرنسي اجليش عن كتابه يف رينول وذكر

 .38الفروسية قصص وكذلك الدروع من اجملردين

 

                                                 
 .155مرجع سابق، ص  ،شقري امحليد عبد - 36
  ] عىل الرابط التايل: 2015مارس  20، مت الاطالع بتارخي الفروس ية يف حوض البحر املتوسط ،ترمجة موقع قنطرة ،جان فلوري - 37

http://goo.gl/dl5J5l] 
 .166ص  سابق،مرجع  ،شقري امحليد عبد - 38
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 الفروسية الرتكية: جريد وابرود

شعوب للسكان األصليني من بني الشعوب الكثرية اليت مرت على مشال إفريقيا يعترب األتراك أحد أقرب ال

سامهوا يف الدفاع عن املنطقة ضد وكانوا يشكلون مرجعية اخلالفة اإلسالمية و  ،مسلمونقبليون طبيعة ودينا، فاألتراك 

حالة حمارب استخدم هو  ر دمة من الضفة الشمالية للمتوسط، كما أهنم يف األصل شعب األطماع االستعمارية القا

 كذلك تقنية الكر والفر ابستخدام السهام. 

، خاصة وأهنم قد أحضروا معهم العديد على الفروسية يف مشال إفريقيا أن ننسى أتثري األتراكحبال وال ميكننا 

رماية القوس على حصان ذي سرعة فائقة إذ كانوا خاصة  ي السهامخاصة اليت تدمج ركوب اخليل برممن األلعاب 

كما أن إتقان هذه الرايضة يستلزم   ،يستخدمون القوس املركب من عدة عناصر والذي كان يتمتع بقدرة اخرتاق كبرية

لكن األتراك كانوا يلفتون نظر كل  ،إن استخدام هذه التقنية على حصان متحرك هو جمازفة فعلية، يومية  ممارسة

وكأغلبية الشعوب  ،أعدائهم بسبب مهارهتم وبراعتهم يف رماية القوس إىل األمام كما إىل الوراء، وهم ميتطون جوادهم

الرحالة، كانوا يستخدمون تقنية "الكر والفر" حيث كانت جمموعة من الفرسان املزودين أبسلحة خفيفة، تنكب 

بعد ذلك، يشرعون يف رماية أقواسهم بدقة مث يغادرون،  ،رية من دون إتباع أي نظام معنيعلى العدو بسرعة كب

إن تقنية رماية القوس على ، كررون هذا اهلجوم مرة تلو األخرىابلسرعة نفسها، للهرب من ضرابت العدو، مث ي

 .39يتم بعدها تطبيق تقنية املواجهة ابلرمح ،احلصان هتدف إىل إحداث اخللل لدى العدو

جيد املتصفح للكتاابت الفرنسية اليت تعود إىل القرنني السادس عشر والسابع عشر امليالدي وصفا للعبة و 

تشبه الفانطازاي إىل حد كبري حبيث ميكن اعتبارها شكال من أشكال الفانطازاي البدائية، ومن املؤكد أن األتراك هم 

"لعبة اجلريد" و " لعبة القصب" و" لعبة امليدان"  اسم من أدخل هذه اللعبة إىل الشمال اإلفريقي ويطلق عليها

                                                 
 مرجع سابق.جان فلوري.   - 39
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 Gérid, Djérid, Djirid, Meidan, Jeuوجندها يف الكتاابت الفرنسية حتت عدة مسميات منها 

des cannes 40. 

للداللة على "لعبة عربية يتم فيها رمي رمح خشيب  وقد ورد مصطلح اجلريد يف القواميس واملعاجم الفرنسية

اليت كانت تصنع نه ، ويبدو أن اللعبة قد استمدت امسها من "جريد النخل" أي أغصا 41احلصان" من على ظهر

منها الرماح أو العصي الطويلة اليت كانت تستخدم يف هذه اللعبة وهذا ما جنده يف تعريف كلمة "جريد" يف قاموس 

تقيمة خالية من احلديد، يستخدمها "عصا طويلة ومس"القاموس التأثيلي للكلمات الفرنسي ذات األصل العريب" : 

  .42الفرسان العرب أو األتراك لرمي بعضهم بعضا مث يقومون ابلتقاطها بواسطة عصا معقوفة تسمى "جوكان""

القراءة" عصا اجلريد فيقول "ويبلغ و  ( يف "قاموس احملادثة William Duckettويصف ويليام ديكيت )

سم وهذه العصا هي اجلزء الرئيسي يف مترين أو  40سم إىل  32طوهلا حوايل املرت الواحد و ويرتاوح تقوسها بني 

 .43فارس" لعبة واسعة اإلنتشار يف تركيا ومصر وكل الدول الرببرية والعربية وبالد

فردريك تلعب يف كامل العامل العريب واألراضي العثمانية وهو ما يؤكده  تومن كالمه يتضح أن لعبة اجلريد كان

أوغست أثناء حديثه عن لعبة اجلريد عند العرب حني يقول "هي نوع من الفانطازاي يطارد فيه الفرسان بعضهم 

 .44دة"بسرعة فائقة ويرمون بعضهم بعضا برماح خشبية غري حا

                                                 
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. 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Duckett%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Louis+Ch%C3%A9nier%22
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoine-Paulin+Pihan%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Duckett%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Auguste-Antoine+Goupil%22
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( يف قاموسه حول "ألعاب الطفولة Jean-Félicissime Adryويشري جون فليسيسيم أدري )

يستخدم لتدريب الشبان على الفروسية  والشباب عند كل الشعوب" إىل اجلريد ابعتباره لعبة ومترينا يف نفس الوقت،

عند األتراك واملور )السكان احملليني ويستخدم يف الوقت ذاته لتدريب خيوهلم على احلرب، وهو لعبة منتشرة جدا 

 .45لشمال إفريقيا( وعنهم أخذه اإلسبان"

البحر ويرافقها العزف على املزامري وضرب الدفوف وإطالق الزغاريد منذ  شاطئوتقام هذه اللعبة عادة على 

 .46البداية إىل النهاية دون توقف

أورده لورانت دارفيو  1660جوان  10يف  وأقدم وصف هلذه اللعبة يعود إىل القرن السابع عشر وابلضبط

(Laurent d' Arvieux يف كتابه "مذكرات فارس أرفيو" الصادر سنة )173547. 

على ينطلقون  ، مثبينهما فضاء كبريا قسمني، يفصل ينقسم الفرسان إىليشرح لورانت لعبة اجلريد قائال: "

مطاردين بعضهم البعض، وما إن يدرك أحد الفرسان فارسا معاداي ويصري على مسافة  ظهور خيوهلم بسرعة فائقة

قريبة منه حىت يقوم برمي ظهره بواسطة العصا اليت ميسكها بيمناه ألن رمي اجلزء األمامي من اجلسم ممنوع. إهنا ملتعة 

برية  أن ترى كيف يقومون ابإلستدارة مبهارة فائقة قصد تفادي الضربة، وكيف يقومون ابلوقوف على الركاب ك

)ركاب السرج( القصرية جدا من أجل أن يرموا العصي بقوة أشد، وحني يرموا عصيهم فإهنم يقومون ابلتقاطها من 

رج ويقومون أبخذها من الوسط بواسطة عصا األرض دون أن ينزلوا من فوق أحصنتهم، وذلك أبن ينحنوا على الس

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. 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Laurent+d%27+Arvieux%22
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Laurent+d%27+Arvieux%22
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Labat%22
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توقف، بل إن بعضهم يستطيع الدوران خبفة كبرية إلمساك العصا اليت رميت جتاهه أو يقوم واحلصان يركض بال 

بردها ابستخدام عصاه اخلاصة. ورغم مهارات الفرسان الفائقة إال أنه اندرا ما ينتهي هذا التمرين دون إصابة أحد 

 .48جبروح أو ببعض الكدمات"

تقدمي هدااي للمجروح من طرف من جرحه كما يتحدث  ويواصل احلديث عن أمور متعلقة هبذا التمرين مثل

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 

 .49بعوثي السلطان األكرب"وم

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 

نذ بداية اللعبة إىل هنايتها، وخيلص يف األخري إىل أن هذا التمرين هو الذي أنغام الدفوف واملزامري اليت ال تنقطع م

يدرب الشباب على احلرب، ففيه يتعلمون كيفية التحكم اجليد يف احلصان، واملبارزة مبهارة واملتابعة واملطاردة 

 .50واإلنسحاب وكذلك التدرب على استعمال األسلحة البيضاء على وجه اخلصوص

رانت دارفيو مل يشاهد إال نوعا واحدا من لعبة اجلريد ألن الرحالة وصفوا طريقة أخرى للعب واملرجح أن لو 

اجلريد ينقسم فيها الفرسان املشاركون يف اللعبة إىل قسمني متنافسني و يستخدمون رماحا مصنوعة من القصب 

"اجلريد" وينطلق فارس من أحد الفريقني حامال رمح اجلريد بطريقة  اسميرتاوح طوهلا ما بني  املرت واملرتين يطلق عليها 

أفقية ويهاجم الفريق املنافس وحني يقطع مسافة مناسبة تكون عادة أكثر من ثلثي املسافة الفاصلة بني الفريقني 

وعلى الفارس  يرمي أحد الفرسان املنافسني حماوال إصابته جبريده، مث يوقف حصانه فجأة وينعطف راجعا إىل فريقه،

                                                 
48. Idem. p. 326. 
49. Idem. p. 327. 
50. Idem. p. 328. 
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الفارس الذي هامجه حماوال اللحاق  اجريده مث ينطلق مطارد ابستخدامالذي متت مهامجته أن حياول جتنب اإلصابة 

به وإصابته يف الظهر إن أمكن قبل أن ينعطف هو أيضا فجأة مث يسعى إىل الرجوع إىل فريقه أبسرع وقت ممكن، 

أحد الفرسان اآلخرين وهكذا  ابجتاهأيضا مبجرد إطالقه جلريده  والسرعة هنا عامل حاسم ألنه ستتم مطاردته هو

، واخلاسر هو ذلك الفارس الذي يصيبه اجلريد يف ظهره بل إنه عار كبري نييستمر الفريقان يف  "كر وفر" متتابع

س املاهر ولفريقه عكس اإلصابة يف الوجه أو الصدر اليت تعترب دليال على الشجاعة و مصدرا للفخر ومن هنا فالفار 

ومن هنا يتضح جليا أن عملية "الكر  هو ذلك الذي يهاجم بسرعة وينسحب بسرعة أكرب جتنبا لإلصابة يف ظهره،

 .51والفر" كتقنية قتالية هي جوهر اللعبة وروحها

خر ذكر أن طريقة اللعب تتمثل يف "قيام الفرسان برمي عصا اجلريد بعيدا بقوة وتتمثل مهارهتم آ مكان ويف

 . 52قبل أن تسقط على األرض مرة ومثىن وثالث" -أي العصا-ض بسرعة على ظهور أحصنتهم وإمساكها يف الرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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. 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Duckett%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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 من لعب اجلريد إىل لعب البارود

اي أيضا مبا يواكب العصر ومما ال شك فيه أنه بوصول بنادق البارود إىل الشمال اإلفريقي تطورت الفانطاز 

له البارود من إضافات بصرية محمما أعطى للفانطازاي روحا جديدة وطعما فريدا ملا فحلت البنادق مكان رماح اجلريد 

ارود" للدور املركزي الذي ومسعية ومشية سامهت يف زايدة متعتها وانتشار شهرهتا حىت أطلق عليها اسم "لعب الب

 أصبح يلعبه يف هذه اللعبة.

بواسطة الفرنسي  1787سنة صل إلينا يعود إىل و  ابستخدام البارود الفانطازايمكتوب أللعاب  وصفأقدم  

"، وذلك اطورية املغربإمرب  واتريخيف كتابه "حبوث اترخيية حول املور  (Louis de Chenier)لويس دو شينييه 

 jouer à la" "ودعب البار "لن حتت اسم و السكان احمللي عن الرتفيه الوحيد الذي ميارسه يف معرض حديثه

poudre "قائال:  لعب البارود"شينيي"  يصف، و م وأفراحهمهتايف كل مناسب  

"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 

خليول، إنه من خالل إطالق البارود يظهر الفرح يف إىل أن يصبحوا كذلك، لذا جندهم مجيعا ميتلكون األسلحة وا

يتموقعان على مسافة معينة، ويدخالن يف  قسمني إىلالفرسان  كتيبة من  يتم تقسيماالحتفاالت العامة أو اخلاصة. 

منافسة البعض تلو البعض، مبعدل أربعة فأربعة حيث يقومون بتفريغ شحنات البارود من البنادق. إن الفن الكامل 

التمرين يتمثل يف دفع احلصان عدوا إىل أقرب نقطة ممكنة من اجلهة املنافسة مث إيقافه فجأة ملدة صغرية يتم فيها  هلذا

يف حني يقوم الطرف املنافس  تفريغ شحنة البارود واالستدارة والقيام بشحن البنادق والعودة مرة أخرى لتفريغها،

 . 53ي ما هو إال حماكاة لتطوراهتم العسكرية"بنفس املناورات، حيب املور كثريا هذا اللهو الذ

                                                 
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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الفرسان الذي حيمل ثالث بنادق األوىل يف يده والثانية أمامه على السرج والثالثة  حددي شينييه أكما يصف 

إبطالق البارود من البندقية األوىل يف بداية اجلولة مث يناوهلا ألحد الفرسان الذي جيري جبانبه فوق رأسه حيث يقوم 

يطلق البارود من البندقية الثانية مث يناوهلا لنفس الفارس مث يطلق البارود من البندقية الثالثة قبل هناية املسار بعدها 

 .54املخصص للعب وكل ذلك يف وقت قصري جدا مما يبني املهارة العالية اليت وصل إليها فرسان ذلك الزمان"

 Jean louis marie)بواريه جان لويس ماري للفرنسي  1785إىل سنة وهناك وصف يعود  

poiret) 1789 ومت طبعها سنة من خالل جمموعة من الرسائل أرسلها ألصدقائه يصف فيها رحالته يف اجلزائر 

 نييه.ي" أي بعد سنتني من صدور كتاب لويس دو شرحلة يف بالد الربابرةحتت عنوان "كتاب يف  

كي عن رحلة قادته رفقة اليت كتبها لصديقه الطبيب وفيها حي 27لفانطازاي يف الرسالة رقم ا يصف بواريه

وكان أن أقام  لقالةاغرب " mazoule"منطقة مازول  حاكم القالة آنذاك لزايرة علي ابي الذي كان اباي على

ألنه مل يدفع الضرائب طينة ا حمتجزين لدى ابي قسو الذين كان أوالدهنسائه و  مبتاسبة حترير حتفاالهذا األخري إ

 ملستحقة عليه.ا

حيث مت تنظيم إستعراض تعزف القصبة والبندير  أن الباي إستقبلهم مبئات الفرسان وفرقة موسيقيةبواريه  ويذكر

 .55لو ومححمات اخليالفرسان  صياحو وسيقى املمدهش للفرسان وسط أنغام 

وعند منتصف الطريق  وتلعب الفانطازاي بطرق عديدة فأحياان "ينطلق الفرسان مثىن مثىن، القدم عند القدم،

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 

مبهارة، وتصل الفانطازاي إىل ذروهتا والويل للفارس الذي يسقط  التقاطهاوإعادة  إلقاء البنادق الطويلة عاليا يف اهلواء

                                                 
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 

 .56جيدة دون بعض اجلرحى أو القتلى"

إىل إحدى  قسمينقسم الفرسان إىل قسمني يذهب كل "أحياان تصبح الفانطازاي متثيلية حلرب صغرية، إذ 

هذه  اجلهتني يف نفس الوقت مث ينطلقان ويلتقيان يف وسط امليدان ويطلقون البارود مث يعودون كما شرحنا سابقا،

... وهذه الطريقة هي األكثر خطورة ألن الفارس الذي يفقد التحكم يف فرنسي اخرتاعالطريقة يف الفانطازاي هي 

 .57سيكون مصريه السحق"حصانه 

أكادمييا فأول ورود لوصف الفانطازاي يعود لسنة و ابلضبط يف املوسوعة الربيطانية يف أما 

 Their "ويف اجلزء املخصص للرتفيه عند املور )سكان مشال إفريقيا( حتت عنوان  (Morocco)مادة

amusement" كان املدن أو سكان البادية هو "لعب املشرتك بني كل املور سواء س  تذكر املوسوعة أن الرتفيه

البارود" مث تنقل حرفيا عن كتاب كويس دو شينييه الذي ذكرانه سابقا كيفية ممارسة هذه اللعبة لتنتقل بعدها 

  .58للحديث عن احلصان وكيفية العناية به عند املور

 يف كل مكان ويف كل املناسبات

 لدى شعوب تلك احلقبة هو أمران:لعل أكرب دليل على األمهية الكربى للفانطازاي 

الواسع للعبة يف كل أقطار الشمال اإلفريقي بدءا من مصر إىل غاية املغرب دون استثناء  االنتشار: األول

أن أحد أصدقائه الذين يثق يف  (Paul Merruau)بول مريو  مناطق الصحراء اإلفريقية، فمثال يف مصر ذكر

                                                 
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. 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Florian+Pharaon%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 .59رسا ميارسون الفانطازاي قرب أحد القبور املقدسة عند املسلمنيفا 150صدقهم أخربه أنه شاهد أكثر من 

 والظاهر أن األمر هنا يتعلق إبحدى املواسم أو الوعدات اليت تقام عادة عند أضرحة األولياء.

عن فرسان الفانطازاي ولباسهم الرباق وخيوهلم الرببرية  (Léon Michel)ويف تونس حتدث ليون ميشال 

 .60وسروجهم املذهبة وبنادقهم العاجية

أنه " يف اليوم الثالث كانت الفانطازاي جناحا   (Laurence Rivaillé) ويف النيجرذكر لورنس ريفاييه 

 .61قام أكرب البهلوانيني أبشجع العروض اخلارقة على ظهور اجلمال واخليل"منقطع النظري، فقد 

 .62عن " فانطازاي مل ترى مثلها أبدا" )Narcisse Cotte(ويف املغرب حتدثت انرسيس كوت 

را للفرحة واحتفاال ابلنجاحات إظها واالجتماعية: أن الفانطازاي كانت متارس يف كل املناسبات الدينية الثاين

ئه وأبنائه من ابي قسنطينة بفانطازاي  الدينية والدنيوية فقد رأينا مثال ما ذكره بوارييه عن احتفال علي ابي بتحرير نسا

 .كبرية

( يف كتابه الشهري "احلياة العربية" حني يقول Félix Mornandوهذا األمر أكده فيليكس مورانند )

سبات: عند  الزواج، ا"لكن ترفيههم الوطين املفضل كما ذكرت سابقا هو الفانطازاي، وقد رأيت استخدامها يف كل املن

 .63لصيد أو احلرب"عند الدفن، عند قدوم غريب، أو استقبال زعيم، وعند الرجوع من ا

 Gérard deكما ذكر ذلك جريار دو انرفال أن الفانطازاي كانت متارس عند استقبال الضيوف )

Nerval ويستشهد 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. 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22L%C3%A9on+MICHEL%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Narcisse+Cotte%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%A9rard+de+Nerval%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%A9rard+de+Nerval%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%A9rard+de+Nerval%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22L%C3%A9on+MICHEL%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Laurence+Rivaill%C3%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Narcisse+Cotte%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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الناس غريبا يتجه حنو أرضهم حىت يسارعوا إىل استقباله بسرعة فوق ظهور أحصنتهم، ويؤدون أمامه فانطازاي سلمية 

وأهنم مستعدون للدفاع عنه ضد اهلجمات  يطلقون خالهلا بعض الطلقات من مسدساهتم ليبينوا له أهنم يف خدمته

 .64املباغتة اليت قد يقوم هبا بعض قطاع الطرق من البدو"

حتدث عن فانطازاي اإلحتفال بعيد الفطر يف مدينة ( فقد Colonieu   Victorأما فيكتور كولونيو ) 

  .65متليلي قرب غرداية

" وما إن يتم عقد اتفاق السالم حىت  عقد اتفاقيات السالم بني القبائل،الفانطازاي عند عن أوجان دوماس  وكتب 

لكنها قبل ذلك تقدم فانطازاي صاخبة تثب فيه اخليول ويطلق فيها البارود وتزغرد  ابالنسحابتقوم القبيلة املهامجة 

 .66"والنشوةفيها النساء، إهنا الفرحة والسعادة 

 الستبدالوهناك أمر جتدر اإلشارة إليه وهو "حيدث أحياان أن يقوم بعض املتعصبني ابستغالل الفانطازاي 

 .67لكن هذا األمر اندر احلدوث"ابرود بندقيته ابلرصاص وحتقيق أثر شخصي، 

من  جنودقد أدرك الفرنسيون غداة احتالهلم للجزائر األمهية الكبرية للفانطازاي فقاموا إبنشاء فرق من القوم )

( فصال كامال للحديث  Florian Pharaonالسكان احملليني( خمصصة للفانطازاي وقد خصص فلوريون فرعون) 

ر ، وذك186468صباحي، التريكوس والقوم" الصادر سنة العن هذه الفرق حتت عنوان "قوم الفانطازاي" يف كتابه "

"املكاتب العربية" وتتكون من أمهر الفرسان الذين يرتدون حايك من احلرير وبرانيس نظيفة  إدارةأهنا كانت حتت 

رزة والغطاءات املذهبة، وتتدرب هذه الفرق يف ميادين لقبائل املسرجة أبفضل السروج املطوميتلكون أمجل اخليول يف ا

                                                 
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. 

http://api.europeana.eu/portal/search.html?query=who%3a%28Colonieu,%20Victor%20%281826-1902%29%29&rows=24
http://api.europeana.eu/portal/search.html?query=who%3a%28Colonieu,%20Victor%20%281826-1902%29%29&rows=24
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Florian+Pharaon%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%A9rard+de+Nerval%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://api.europeana.eu/portal/search.html?query=who%3a%28Colonieu,%20Victor%20%281826-1902%29%29&rows=24
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Florian+Pharaon%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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ها يف احتفاالت العرش أو إلحياء انتصارات كربى أو لتحية القائد خاصه مت إنشاؤها عند أبواب املدن ويتم استدعاؤ 

  .69العام أو السواح من ذوي الشأن

ولعل أكرب فانطازاي يف التاريخ هي تلك اليت نظمت على شرف ملك فرنسا انبليون الثالث أثناء زايرته للجزائر 

آالف  6000حوايل فيها وصل  او فقد ذكرت التقارير الصحفية أن تعداد الفرسان الذين شارك 1860سنة 

 .70فارس

واليت نشرها  (Daumas)ويف منتصف القرن التاسع عشر مسحت الدراسات اليت أجراها اجلنرال دوماس 

الصحراء" إبعطائنا صورة  يولألمري عبد القادر اجلزائري حتت عنوان "خالذي حيوي مراسالته مع ايف كتابه الشهري 

يبها والتمارين العديدة اليت  جيدة عن الفروسية العربية يف مشال إفريقيا حيث حتدث إبسهاب عن اخليول وكيفية تدر 

 لعربية يف اجلزائر إىل ثالثة أقسام:تقسيم الفروسية االلطمة والفزة ويف األخري قام ب كان يقوم هبا الفرسان العرب مثل

x للصيد والرعي. ي قوام استخدام الفرس يف احلياة اليومية مثل استخدامها: هفروسية عادية 

x داء: وأطلق عليها اسم اجلهاد وهي ال هدف هلا سوى حماربة األعفروسية حربية 

x 71: وهدفها اختيار أفضل األحصنة واخليول الستخدامها لتحسني النسلفروسية السباق. 

 

 

 

 

 

                                                 
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

 ذهان هو: ىل األإالفانطازاي يف اجلزائر فإن أول تساؤل يتبادر  بعد استعراضنا لبعض ما كتب حول

بظاهرة الفانطازاي واليت ال يكاد خيلو منها كتاب ولو  من الكتاب الفرنسيني االهتمامكيف نفسر كل هذا 

 إبشارة بسيطة؟

ا هؤالء الكتاب مل يكن بريئا وال اعتباطيا وال جمرد سرد لذكرايت عابرة عاشه االهتمامأن هذا  اعتقادانيف 

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:

x فاآلخر ، ان( على موضوعية احلدثاأل/لرؤية )الذاتر إسقاط م: اليت هي يف حقيقة األالغرائبية

، وهو أمر ركز عليه هؤالء الكتاب كثريا سواء هو غري طبيعي وبدائي وشاذ غريب أي ميثل كل ما

بدافع استثارة القارئ األوريب ودفعه لشراء كتبهم أو لتربير اخلطاابت التوسعية واالستعمارية اليت 

 انتشارا كبريا.كانت جتد هلا آنذاك 

x االت الفانطازاي من : من خالل الربط بني الطبيعة الدموية للجزائري من جهة واحتفاالستهجان

الرتكيز على خطورة الفانطازاي والقتلى واجلرحى الذين يصابون فيها ومظاهر احلرب جهة اثنية، و 

 تعطش للعنف واحملب للدماء.، وابلتايل إظهار اجلزائري بصورة اهلمجي الرببري املوالقتال اليت متثلها

اجملال اجلغرايف  الخرتاقاليت اعتمدها املستعمر  االسرتاتيجيةومن هنا جاءت هذه الكتاابت يف إطار 

 .السيطرة عليه والتحكم فيهو تفكيكه فهمه و والثقايف للجزائري من أجل واالجتماعي واالقتصادي 

يدا ميكننا اخلروج مبجموعة من اخلالصات اليت تعطينا واآلن وبعد استعراضنا لتلك الكتاابت والتمعن فيها ج

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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x نية عسكرية هي الكر والفر.الفانطازاي طقس إحتفايل ترفيهي تطور أساسا كمحاكاة لتق 

x .عرفت الفانطازاي تطورا مستمرا من استخدام السيوف والرماح إىل اجلريد إىل استخدام البارود 

x الفانطازاي هي خالصة احتكاك وتداخل ثالث مدارس فروسية كربى هي: النوميدية والعربية والرتكية 

 دون أن ننسى بعض التأثريات الطفيفة للفرنسيني.

x نطازاي ومشتقاهتا هي الرتفيه الرئيسي وأحياان الوحيد جملتمعات الشمال اإلفريقي.كانت الفا 

x  كانت الفانطازاي منتشرة تقريبا يف كل دول الشمال اإلفريقي بدءا من مصر إىل غاية املغرب دون

 استثناء مناطق الصحراء اإلفريقية.

x  ابالنتصارات االحتفالمثل  واالجتماعيةكانت الفانطازاي تستخدم يف كل املناسبات الدينية 

وحفالت الزواج واخلتان واستقبال الضيوف املهمني واملواسم والوعدات وعند قبور األولياء والصاحلني 

 .االبتهاجواألعياد الدينية وكل احتفال من شأنه إطهار الفرحة والتعبري عن 

 أن الفانطازاي كانت تلعب بطريقتني أساسيتني:

x وكلما انطلق فارسان وأطلقا البارود انطلق  ،طلق فيها الفرسان مثىن مثىنثنائية ين طريقة: األوىل

 وراءمها فارسان آخران وهكذا دواليك،

x مجاعية حيث تنطلق جمموعة كبرية من الفرسان يف نفس الوقت وتطلق البارود يف طريقة  :الثانية

 احلايل. ة وهي نفس الطرق اليت ال تزال متارس هبا الفانطازاي يف وقتناظنفس اللح

 

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 

األمور اليت جعلت من ميارس الفانطازاي يتكيف مع الضرورات األحصنة والقيود املفروضة على األسلحة وغريها من 

 احلياتية.
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أما التغري احلقيقي الذي مس الفانطازاي فهو يف اجلانب االجتماعي والثقايف حيث مل تعد الفانطازاي حتظى 

ويف أماكن  بنفس احلضور واألمهية لتتحول إىل جمرد ممارسة فلكلورية يتم إحياءها على استحياء يف بعض املناسبات

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 

لك مرده إىل ذوابن هذه القيم البدوية يف طوفان القيم احلضرية اجلديدة اليت امللهوف ويصابروا يف سبيل احلق ورمبا ذ

 جتعل من القيم املادية مثال أعلى. 
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  خالصة

من التفاعالت احلضارية والثقافية أن الفانطازاي كانت نتاج اتريخ طويل تبني لنا من خالل هذا الفصل 

وأهنا تطورت  واحلصان من جهة اثنية و الطبيعة احلاضنة هلما من جهة اثلثة، واجلمالية والفنية بني اإلنسان من جهة

تيارات فروسية كربى كانت متثل يف عصرها أحد أفضل طرق التكيف اإلنساين مع متنوعة ل اتسامهبفضل م

والنوميديني جنواب والوجودية، كما شكل التنوع البشري واجلغرايف واحلضاري من العرب األمنية واحلربية التحدايت 

إىل الرتك والفرنسيني مشاال رافدا أساسيا للتنوع الكبري يف الطقوس و املمارسات واألشكال واأللوان اليت متيز الفانطازاي 

حتتل مكانة تستعصي على الزوال واالنداثر و وجتعل منها ممارسة  ،ا احلضارية واجلمالية والفنيةخصوصياهت ومتنحها

 وطنيا حمبواب ومرغواب ملا الشمال االفريقي، وتشكل ترااثوالطقوسي ولشعوب جتماعي والثقايف ابرزة يف الفضاء اال

 ومقاومة احملتلني. حيمله من قيم ترتبط ارتباطا وثيقا ابلدين واجلهاد والتاريخ والكفاح



 

 

 الثالثالفصل 
 

 

 
 الأراكن املادية والأشاكل الاحتفالية

 



75 
 

 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 

 لعشرات املتكاملج و دد دراستها اليوم هي ذلك املنتتوفرت الظروف لذلك، ومبعىن آخر فإن الفانطازاي اليت حندد بص

ن هناك أ، ومع ذلك ميكن دائما للباحث املتفحص أن يلحظ اليت متت عرب مئات السنني اإلضافات والتغيريات

وهي العناصر وال ميكن حبال أن تقام استعراضات الفانطازاي يف غياهبا، جمموعة من العناصر كانت موجودة دوما، 

ن هناك عناصر ندقية البارود وامليدان، يف حني أ: األركان املادية للفانطازاي، وتشمل الفارس والفرس وبهانسمياليت س

وإن  ،دون ان يؤثر ذلك يف االستعراضات ،أخرى قد حتضر أو تغيب حسب الظروف واملناطق والعادات واألوقات

)قصائد من الشعر امللحون تغىن على شكل  مثل السيف ومدائح النقاديوإاثرهتا، كانت ستفقد بعضا من متعتها 

 وغريها. واملوسيقى الشعبية مواويل(

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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 األركان املادية للفانطازايول: القسم األ

والفارس هو العنصر املتحكم يف بقية العناصر، أو  الفانطازاي، يف اإلنساين املائي العنصر وهو: لفارسا  -1

 هو قائد اجلوقة الذي يتوقف عليه كل شيء، فهو املفكر واملصمم واملنظم واملسري للفانطازاي.

 من راقية عالقة اإلنسان مع احلصان شكل وقد الفانطازاي، يف احليواين اهلوائي العنصر وتشكل: الفرس  -2

 عديدة حضارات برزت حيث احلربية املوازين تغيري يف قريب عهد إىل معه وشارك السحيقة، العصور منذ خاص طراز

 عديدة شعوب احلصان لدى السلم، كما ارتبط أو احلرب يف سواء اخليل الستخدام جديدة طرقا الكتشافها نتيجة

 خالل من عنه والكشف تتبعه حاولنا ما وهو والبطولة، واجلهاد الربكة مثل خاصة دينية بقيم منها املسلمة خاصة

به وكذا  املرتبطة القدسية والنظرة به العناية وكيفية تربيته وطرق وسالالته إفريقيا مشال يف احلصان لظهور موجز اتريخ

 مواصفات خيول الفانطازاي وشروطها وألواهنا. 

الفانطازاي، ومتثل البندقية والبارود يف املخيال الشعيب رمزا  يف الناري الصناعي العنصر وهي :البندقية -3

للرجولة والفحولة والكلمة والبطولة، وتشكل األداة اليت تذود عن األرض والعرض، لذا حاولنا التطرق للموضوع من 

ه ابإلضافة إىل البحث خالل التعرف على بنادق البارود التقليدية ومكوانهتا وطريقة صنعها والبارود وكيفية حتضري 

 عن الدالالت واملعتقدات الشعبية يف املوضوع.

 أثناء العناصر بقية حيوي الذي املكاين الفضاء وميثل الفانطازاي، يف الرتايب الطبيعي العنصر وهو : امليدان -4

 الطقس. يف حصوره ويفرض اخلصائص من جمموعة ويتطلب الفانطازاي

لتوسع يف احلديث عن كل عنصر من أجل فهم للفانطازاي إبجياز سنقوم اآلن اب وبعد عرض هذه العناصر

 فهما عميقا ومعرفة الكيفية اليت تالمحت فيها هذه العناصر إلخراج الفانطازاي يف أهبى مظاهرها.
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 : الفارسالركن األول

 

 فارس :  01رقم  صورة

، مثل واملخرج واملتحكم يف كل العناصر األخرىواملحجر الزاوية يف الفانطازاي، فهو املصمم يعترب الفارس 

اليت يعود هلا الفضل يف اخرتاع هذا الطقس اجلميل وتطويره واحملافظة عليه، ويعترب  اإلنسانيةوالفارس هو الشخصية 

 ما يسبغه عليها من تصورات، لذلك الالعنصر األبرز الذي تشرئب إليه األعناق ملا مينحه للفانطازاي من معاين و 

 ميكن ختيل فانطازاي دون فرسان يبدعون يف جتسيدها على أرض الواقع.
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 : الفرس )احلصان(ثاينالركن ال

 

 حصان : 02  صورة رقم

هي عالقة الصياد مع الفريسة، وعرب دالئل كثرية  واحلصاناإلنسان  قبل ترويض اخليول، كانت العالقة بني

كغذاء له، وكانت الطريقة  اجلليدي، كان اإلنسان البدائي يستخدم اخليولأنه أثناء احلقب األخرية للعصر  تشري إىل

من فوق صخرة، وهي طريقة سهلة خاصة يف حالة منها جمموعات  األمثل له هي قتل اخليول مجاعة من خالل دفع

 .املطاردة الفردية

وجتلى  ،أي حيوان آخر تقديرا وتكرميا مل حيظ بهاحلصان ينس اإلنسان هذا الدين واجلميل، حيث منح  ومل

وب، وميثل فيها اجلواد رمزا من رموز القوة والسؤدد، ـتوارثتها الشع دات العامل القدمي اليتــهذا التقدير والتكرمي يف معتق

 .اإلنسان القدمي ابجلواد، وتقديره الشديد هلذا الكائن وارتباط

عرب التاريخ.واحلصان  نساناإلاليت مجعت  الرائعة العالقةوسنحاول يف هذا الفصل تتبع تلك   
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 من الربية إىل االستئناس

 Equusيوس ـفصيلة من الثدييات فيها اجلنس إكوهي  Equidaeاخليليات ينتمي احلصان إىل فصيلة 

 ت بشكلها البـري )املتوحش( منذ عصر اإليوسنيــــــالذي يضم عدة أنواع منها احلصان واحلمار واحلمـار املخطط، عرف

 .1ور اجلليديةــمليون سنة يف أمريكا الشمالية، وقد انتقلت إىل أوراب وآسيا عرب جسور الربط يف العص 65أي حنو 

صان ـاحل إىلترجع  الالت قدميةــأن يتمكن اإلنسان من استئناس اخليول كانت توجد آنذاك أربع س وقبل

روف اآلن ببوين أكسمور ـلة البوين األوىل ما هو معسال وقد أعطت ،األول، ساللتان من اخليول وساللتان من البوين

سالليت اخليول  إىل الساللة األخرى من البوين يف املناطق الباردة من أورواب وآسيا. أما ابلنسبة يف اجنلرتا، وعاشت

كانت تعيش يف املناطق الغربية من آسيا وهي ما  فواحدة كانت تقطن بعض السهول يف أواسط آسيا واألخرى

لقد متكن  ا،يول أال وهي ساللة احلصان العريب كما نعرفها حاليـــــالساللة األهم من اخل العلماء أبهنا أصل يعتقد

فاستأنس اخلراف واألغنام يف غرب آسيا  ،اليومية دمها يف حياتهـاإلنسان من استئناس العديد من احليواانت واستخ

استئناسها  خليول فتدل الشواهد على أن اإلنسان متكن منسنة، أما ا 11.000حوايل  قبل العربيةومشال اجلزيرة 

اخليل مث نقلوها  قة حبر قزوين أين قام البدو ابستئناســسنة يف السهول القريبة من منط 5.000منذ فرتة تزيد عن 

مع غزو اهلكسوس يف أفريقيا ألول مرة  ر احلصانـــــــــــــوظه إىل الصني فآسيا الصغرى وأورواب وسورية والبالد العربية

 .2قبل امليالد 15ملصر حوايل القرن 

 

 

                                                           
 .84، ص 9، ج1996املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أ عامل املوسوعة للنرش والتوزيع، السعودية،  ،مجموعة من املؤلفني - 1

لني ووكر - 2  .24، ص2010للثقافة، ال مارات،  أ بو ظيبالتارخي الطبيعي والثقايف، منشورات هيئة  ترمجة: رايم البريويت، احلصان: ،ا 
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 من اجلر إىل الركوب 

حتوالت اجتماعية واقتصادية  أمامريق ــــالذي فتح الط ريـابحلصان منعطفها اخلط اإلنسانعالقة مل تدخل 

الثريان  العربة بدال من إىلبعد تدجينه، كحيوان جر فقرنه  قوة احلصان اإلنسانشف ـاكت عندما إالوعسكرية كربى 

 .3فعالة يف النقل واحلرب أداة إىلبتطور العربة وحتوهلا  إيذاانوكان ذلك  األخرىاخليليات  وأجناس

رعة الكبرية للعربة ــ، فلم تعد العجالت تناسب السالعرابت تطورت هي األخرى اجلياد جلر استخداموملا بدأ 

بدال عن كوهنا من نصفني ـطرق جديدة يف صنعها. ف ابستعمالداث تغيري جذري فيها ـاجلديدة اليت تطلبت إح

األسياخ )األواتد(اخلشبية فيها على هيئة أنصاف أقطار.  استخدامخفة بعد  ازدادتمث  دةـأصبحت من قطعة واح

ا القتالية منها طرأ عندما بدأت بعض املمالك ابستخدام احلديد يف صنع عرابهتا وخصوص الكبري ولكن التغيري

 .4هبا يسبب أضرارا ابلغة االصطدامألن جمرد  فكانت سالحا خميفا يبعث الرعب يف نفوس املقاتلني

 إلينالى ذلك وصلت الشواهد ع وأقدماستخدامه كحيوان جر،  بعدتطور فان كمطية ــــاستخدام احلص أما

ف عموما عن عدة ـد متقطعة تكششواه أهنا إالالثاين قبل امليالد  األلف إىلنوب بالد الرافدين وتعود ـــيضا من جأ

كفل احلصان بدال من  راي علىاكان الراكب جيلس ع  إذكانت ال تزال مل تتجاوز بعد طورها التجرييب،  بدائية وتقنية

مل تتأصل جذورها  رتة ظاهرة قلقةال يزال يف تلك الف استخدام احلصان كمركوب حريب كان أنوته مما يدل على ـــــــصه

 .بعد

يستخدم الرماة الفرسان  كانت أول كيان حضري  األخريالدولة اآلشورية يف عصرها  أن أيضاويشهد التاريخ 

الناشبة. وهي ظاهرة فريدة يف اتريخ الفن احلريب لألقوام  كقوة ميدانية تكتيكية وينشئ وحدات خالصة من اخلالية

                                                           
 .37املرجع نفسه، ص  - 3

 .92، صمرجع سابقاملوسوعة العربية العاملية.  - 4
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رتن ابألقوام ـالصنف( اق ر اخليل ابلقوس املركبة )والقوس األشورية كانت من هذاهو ـفالرمي من على ظ ،السامية اجلزرية

ومي الذي يُربّون ـ. وكانت القوس سالحهم القاإليرانية هوب آسيا الوسطى ومن احتك هبم يف اهلضبةـالرعوية يف س

وقد تنامت يف  ة.كفاحتني وغزامنذ الصغر وعماد فنهم احلريب الذي اشتهروا به عرب التاريخ   على معاانته على اخليل

السقيتيني يف السهوب اآلسيوية األوروبية وامليديني  ماييالد قوة هذه األقوام، وال سـالقرنني السابع والسادس قبل امل

هؤالء  ون على حدود الدولة األشورية حىت سقطت يف النهاية على اثر حتالفــوابتوا يضغط ،اإليرانيةيف اهلضبة 

  .5ضدها الفرسان الناشبة

ن جتهيزاته الضرورية مل ماحلصان للركوب مل يكن ابلشكل املالئم املعروف اليوم فبعض  استخداموعليه فإن 

وسائد حمشوة يربطها  وهو عبارة عن .م .ق 800أقدم السروج وجد عام  ،واستخدامهخترتع مباشرة بعد تدجينه 

عام  الركاب جا منوأضيف له زو  .م .ق 200ام تطور السرج حوايل عمث  ،يلتف حول جسم احليوان إطار بسيط

 .التاسع عشرعود يف تصاميمها إىل القرنني الثامن عشر و فيالسروج اليت نراها اليوم م، أما  302

 األمرلقربوس والركاب، السرج ذي ا شاع يف بالد الشرق استخدامالسادس قبل امليالد ذلك القرن  أواخريف 

من  اإلنسانافع اليت كان جينيها وضاعف ابلتايل من قيمة وفعالية املن وبــتقنيات الركحدث انقالاب هائال يف أالذي 

فة يف املراحل التارخيية سالفة معرو  يف السلم واحلرب. ففضائل السرج والركاب اليت تبدو اآلن بديهية مل تكن احلصان

دخل يف معىن الوسائد يما  أوقماش حشوة من الليف وال أوعلى لبد  أوراي اب عـكان الفارس من يرك  إذالذكر. 

أول من استنبطه   أنيعتقد  كان  نإاخرتع السرج و  وأينالركاب فكان معدوما متاما وال يعرف ابلضبط مىت  أمااملدجمة. 

الصني واهلند يف هناية مناطق متعددة يف آسيا الوسطى و  كان سكان السهوب اآلسيوية، وهو على كل حال ظهر يف

 بداايت القرن األول امليالدي.  أويالد امل القرن األول قبل

                                                           
لني ووكر. مرجع سابق، ص - 5  .24ا 
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 ه تال السرجأنو يالد ولكن يبدــالسادس للم أوالصني يف القرن اخلامس  إىل الركاب فيعزى اخرتاعه عادة أما

 يه عند الرمي كركاب السقيتينيــلالرتكاز عل أونه كان يف البداية مفردا ليعني الفارس على الركوب أو  ،بفرتة قصرية

وقد  .دث يف كوشان يف هناية القرن األول امليالدـللحفاظ على توازن الفارس كما ح مث صار زوجا ،الشبيه ابخلطاف

والعراق يف القرن السادس بيزنطة وبالد فارس  ىلإالشرق األقصى يف القرن اخلامس للميالد و  إىلوصل السرج والركاب 

وتتفق  اإلســـــالم،ة هي الركائب اخلشبية وعليها كانت العرب قبل شيوعا يف تلك الفرت  الركائب أكثروكانت  ،للميالد

بن أيب صفرة وشاعت من بعده حىت  هو املهلب اإلسالمدخل الركائب احلديدية يف أأول من  أنالرواايت على 

أورواب يف حنو النصف األول من القرن الثامن  إىلانتقل الركاب  وعن طريق املسلمني األخرى، األمناطغلبت على 

 يالدي.امل
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 : ملتقى السالالتمشال إفريقيا

ريق مصر والشرق طنشب خالف بني الباحثني حول احلصان يف مشال إفريقيا هل هو دخيل جاء إليها عن 

 دية لياألوسط أو عن طريق أوراب الغربية أم هو حملي أصيل من ساللة انجية من العصور اجل

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 

تسميتها بفرتة احلصان أو زمن اخليالة وهي املرحلة اليت دخل الصور تلك اليت تشري إىل ما يصطلح املؤرخون على 

واستعمل كحيوان للجر أو الركوب ويقدر هلا بنهاية األلف   -منطقة الشمال اإلفريقي–فيها الفرس إىل بالد املغرب 

 .6الثانية وبداية األلف األوىل قبل امليالد

من املعطيات األثرية وكذلك الدراسات املقارنة  ومبقابل ذلك هناك فرضيات أخرى تستند بدورها إىل جمموعة

وتذهب إىل استبعاد قدوم الفرس إىل املنطقة كدخيل عليها ومبقابل هذا تؤكد على األصل احمللي للفرس يف مشال 

 .7إفريقيا

لك التنوع الكبري يف فصائل ورغم هذا االختالف جنزم أن رمبا ال توجد منطقة يف العامل مجعت فوق أراضيها ذ

إلفريقي اليت عاش اخليول اليت عاشت جنبا إىل جنب بل كانت سببا يف ظهور سالالت جديدة، فأرض الشمال ا

ريب األصيل مع وصول الفاحتني فيها احلصان الرببري منذ حقب طويلة استقبلت يف القرن الثامن امليالدي احلصان الع

 وهي ساللة احلصان ت أفضل صفات الساللتنياملسلمني ومن تزاوجه مع احلصان األهلي ظهرت ساللة جديدة مجع

 الذي يستخدم أساسا للسباقات. االجنليزي لرببري، كما جلب إليها الحقا احلصانا-العريب

                                                           
فريقيا، دار الهدى، اجلزائر،  ،محمد الصغري غامن - 6  .9، ص2005املالمح الباكرة للفكر ادليين الوثين يف شامل ا 

 .9املرجع نفسه، ص 7
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 األصيل احلصان العريب -1

 

 حصان عريب : 03 صورة رقم

طريق ق.م. عن  3000 سالالت وقد ثبت تواجده قبل العامال أقدمهو واحد من  األصيلاحلصان العريب 

به اعتنائهم  إىل العرب لشدة هذا نسب، يُ العربية شبه اجلزيرة اليت ظهرت للنور يف صحاري ةثرياالكتشافات األ

لدى اإلنسان العريب يف اجلاهلية واإلسالم،  وكانت للحصان منزلة كربى ،وحمافظتهم على نسله وخصائصه املميزة

 يطارد به ويكر ويفر عليه. كما كان أمضى وسيلة يف احلرب.  فقد كان رفيقه يف كل األحوال؛

اخليول؛ فاحلصان العريب األصيل  واخليول العربية مثال للَجمال والكمال والقوة، إذا قورنت ببقية سالالت

 .الشدائد، ذو حزم وعزم كرمي ويّف يصرب على  قوي رشيق، دائم النشاط،
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 احلصان عند العرب

وقد مسوا اخليل َخْياًل، ألهنا تشعر ابخلَُيالء يف  ،ابخليل وأكثر ارتباطا هبا مثل العرب مل توجد أمة أشد عجبا

 .وَعْدِوَها وأثناء وقوفها َسرْيها

تضاريس الصعبة وكان مناخها لقد كانت شبه اجلزيرة العربية مساحات كبرية من األراضي القاحلة واجلرداء وال

ن مها ما مكنه من اخرتاق على امتالك اإلبل واخليل، وهذان احليواان قاس، وهو ما جعل البدو من العرب حيرصون

 فرت له القدرة على النقل والدفاع.و الصحراء والبقاء واالستمرار يف احلياة، فاإلبل وفرت له الطعام واملؤونة واخليول 

وذلك اجلزيرة العربية،  وتبوأ احلصان مكانته نتيجة نظام الغارات وعمليات السلب والنهب الذي كان يسود

لذي يهيج بسرعة مع اجللبة وقعقعة القتال على عكس اجلمل ا لسرعة اخليل يف الكّر والفّر، وقوة حتملها وثباهتا أثناء

من الغارات، وهكذا  بمهامجة األعداء أو االنسحا أثناءل االلتجاء للحصان أمرا ضروراي وهو ما جع السيوف

وأصبح  صبح حمل تكرمي وعناية،أصبح احلصان مبثابة آلة احلرب اليت يناط هبا أمن القبيلة وبقائها، ونتيجة لذلك أ

وأسرته ما يبقيه  يشرب هوو ، هولبن ئهمامن له طعامه ويغطيه بردائه ويسقيه  يؤثر جواده على نفسه فيقدم العريب

أن علق  ع العريب جبوادهوكان من مظاهر ول إلهانة فرسه أو احلط من قيمته،وكان ال يغضب لشيء غضبه  ،واداجل

  .حلاسدينحفاظا عليه من عيون  أبنائه،مع عليه التمائم كما يفعل 

قال ابن رشيق: "وكانوا  يهنئون بعضهم بعضاً إذا ولدت فرس،وكان من مظاهر حب العرب للخيل أهنم كانوا 

  .8"ال يهنئون إال بغالم يولد، أو شاعر ينبغ، أو فرس تنتج

اهبا مثلما حيفظ أنساب حافظ على سالالهتا وسجل أمساءها وحفظ أنس من مظاهر اعتزاز العريب ابخليل أنه

 .أجداده وقبيلته، خمافة أن ختتلط بغريها من السالالت اجملهولة حىت تبقى نقية الدم

                                                           
 .65ص ،بريوت ،1982 اجليل، دار ونقده، وأ دابه الشعر حماسن يف العمدة ،امحليد عبد ادلين حميي محمد: حتقيق ،رش يق بنحسن  - 8
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 اإلسالمصدر احلصان العريب يف 

 ﴿والعادايت ضبًحا :، وال أدل على ذلك من أن هللا أقسم هبا يف قوله تعاىلكرم اإلسالم اخليل وأوصى هبا .

  (1 ،العادايت ) فوسطن به مجًعا﴾ ¦ فأثرن به نقًعا¦ فاملغريات صبًحا ¦ فاملورايت قدًحا ¦

خليل ابتىن عوإكرامها، وكان الرسول أول من ا متالكهاااخليل و على اقتناء  صلى هللا عليه وسلم وحث الرسول

﴿وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به  :ها يف اجلهاد امتثااًل لقوله تعاىلعمليف اإلسالم واست

 (60 ،األنفال) عدو هللا وعدوكم﴾

حب شرعي وحب طبعي؛ ومن  :ألنه قد اجتمع هلم فيه ُحبَّان اوعنوا هب ابخليلاملسلمني ارتبطوا  لذا جند أن

وُيشِبع فرسه ويؤثره على  جائعان الرجل كان يبيت أحىت  ،أجل ذلك احتل احلصان مكانة لديهم تفوق مكانة الولد

 .نفسه وأهله وولده

ا وأولوها عناية فائقة، وملا كانت اخليل عماد اجلهاد لنشر الدين االسالمي فقد اهتم هبا املسلمون اهتماما كبري 

الذين يعنون هبا مبزيد من األجر  اخليل اليت تعدُّ للجهاد يف سبيل هللا مبزيد من العناية والرعاية، وُخص وقد ُخّصت

فقد  العتقاد املسلمني أهنم مأجورون على كل شيء فها مبا يف ذلك أكلها وشرهبا بل حىت روثها وبوهلا،والثواب، 

اخليل يف نواصيها اخلري  :"قال ³ صلى هللا عليه وسلم اإلمام أمحد يف مسنده أن الرسول واهجاء يف احلديث الذي ر 

سبيل هللا فإن شبعها وجوعها، وريها وظمأها، وأرواثها وأبواهلا فالح  معقود أبًدا إىل يوم القيامة، فمن ربطها عدة يف

  . "موازينه يوم القيامة يف
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 صفات احلصان العريب األصيل

يف ال أهم تلك الصفات إال أنه ميكننا إمجهناك الكثري من الكتاابت اليت تعرضت لصفات احلصان العريب 

 العناصر التالية:

x ومنطقة العينني بني جيد عرض هناك املثالية الناحية من، نسبيا القصرية برأسه العريب احلصان يتميز 

 حبيث أيخذ شكل هرم. قليال مقعرة

x  جدا معربةوسعة  الشكل ومستديرة ومعربة كبرية عيونله. 

x تتمدد عندما جيد حجم مرنة وذات العريب احلصان أنف. 

x بـ  امأهن على أحياان اإليه يشار ،احلركة وحّساستانمنتصبتان سريعتا تان، ومجيل اتنصغري  ناألذان

  العقرب ذيل مثل أي ،"شكل العقرب"

x به منخران واسعان مستديران امستقيميكون نف األ. 

x أكثر مرتفع يدعمو  وضع وتكون يف ،مجيل قوس شكل على طويلة تكون العريب احلصان يف الرقبة 

 .استقامة

x من الالت األخرىالس نم الفقري العمود يف أقل فقرة له تكون ما عادة األصيل العريب احلصان 

 .جدا قوية تكون اخلاصرة ما أقوى وعادةو  أقصر ظهريه يعط وهذا اخليل،

x   اجلسم مع وعمودي مباشر بشكل املتمركزة وهيئتها حيث الزاواي من جيدا مبنية قوائم أربعله، 

 .9 احلصان مع ةمتوازن الكنه دون احنراف، وفيها قصر ومتانة ةستقيمم

 

                                                           
 .59-52 ، ص ص.2014، 5"، جمةل اجلواد العريب، عدد اخليول العربية وأ نواعها وخصائصهاكريس يت ميزن، ترمجة دعاء جمدي، " - 9
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وقد أكثر العرب يف سرد الرواايت اليت تتحدث عن صفات احلصان العريب األصيل ولعل أشهر تلك الرواايت 

: أحد األعراب اخلبريين ابحلصان العريب األصيل عن صفة احلصان اجليد فأجابه أن احلجاج سألوأمجعها ما روي 

الثالث القصار ابلصُّْلب، والعسيب  القصري الثالث، الطويل الثالث، الرحب الثالث، الصايف الثالث، وُفّسرت

ابألدمي  ك. والثالث الصافيةوالذراع، والثالث الرحبة ابجلبهة، واملنخر، والور  والقضيب. والثالث الطوال ابألذن والعنق

الفرس األصيل أن يطول بطنه، ويقصر ظهره،  أنه ُيستحب يف كتاب اخليل والعني واحلافر. وذكر األصمعي يف

أوظفة رجليه، وحتّدب أوظفة يديه، ويدق صدره، ويتسع جلده، ويرق  وتشرف حجبتاه، ويشرف منسجه، وتعرض

 .10شْدقاه خره، ويَدقُّ مذحبه، ويتسع منخره ويرحبشعرته، وتطول عنقه، ويعرض من أدميه، وتقصر

وقال أبو عبيدة: يستدّل على عتق الفرس برقّة جحافله وأرنبته، وسعة منخريه، وعرى نواهقه، ودقّة حقويه  

 .وأبني من ذلك كّله لني شكري انصيته وعرفه ،وما ظهر من أعايل أذنيه، ورقّة سالفتيه وأدميه، ولني شعره

وكانوا يقولون: إذا اشتّد نفسه، ورحب متنّفسه، وطال عنقه، واشتّد حقوه، واهنرت شدقه، وعظمت فخذاه، 

 .11وانشنجت أنساؤه، وعظمت فصوصه، وصلبت حوافره ووقحت، حلق جبياد اخليل، وهللا أعلم

ملركب جنده يف الواحد، وا للحصان العريب لوانن: بسيط ومركب؛ فاللون البسيط جنده يف احلصان ذي اللون 

العريب ألوان زاهية مشرقة أساسها أربعة ألوان: األبيض واألمحر  احلصان الذي له أكثر من لون. وألوان احلصان

 .12منها واألصفر. وينتج عن متازج هذه األلوان ألوان أخرى وضعت العرب امسًا لكل واألسود

، ويبقى أحد أبرز املخلوقات اليت للشجاعة والوفاءعالمة و  والبهاء، زا للجمالميبقى احلصان العريب ر وعموما 

 حازت إعجاب االنسان وساعدته على مواجهة صعوابت احلياة بقوة وشجاعة منقطعة النظري.

                                                           
 .15، ص. 10، ج 2004بريوت، ، العلميةدار الكتب ، اية ال رب يف فنون ال دبحتقيق: يوسف الطويل، هن شهاب ادلين النويري، - 10

 .16نفس املرجع، ص.  - 11

 .16نفس املرجع، ص.  - 12
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 احلصان الرببري-2

 

 حصان بربري : 04  صورة رقم

 

األمازيغ الذين أطلق ة من هو ساللة احلصان الذي يعيش يف مشال إفريقيا، ومسي الرببري نسبة لسكان املنطق

 عليهم الرومان اسم "الرببر".

يزاته وعلى رأسها القوة والتحمل متت اإلشارة إىل احلصان الرببري منذ العهد الروماين ومتت اإلشادة خبصاله ومم

 والصرب ابإلضافة إىل السرعة وسهولة اإلنقياد.
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ال "هذه اخليول يطلق عليها اسم وحتدث "احلسن الوزان" يف كتابه "وصف إفريقية" عن هذا احلصان فق

barbero  ألن أصلها من بالد بربرايBarbaria "13)بالد مشال افريقيا( وهي نوع يعيش يف هذه البالد. 

لرفيق املمتاز للصفات املطلوبة القد كانت تربية هذه الساللة تتم بواسطة قبائل البدو الرحل الذين وجدوا فيها 

 يف أوقات السلم واحلرب.

 القاسية، خاتاملنا يف خاصة عالية حتمل بقدرات بتمتع الرتويض، وسهل مطيع حصان الرببري احلصان

 واحلرارة والعطش اجلوع ملحت على كبرية قدرة وله منها، أفضل مردودا ويقدم األخرى السالالت من أقل غذاء يستهلك

املشي  قادر علىو سريع  فهووعالوة على ذلك  شجاع ومتوازن، قوي العضالت ومريح للركوب والتعب، والربد

 حيث اجلنوب يف خاصة ريقي،اإلف الشمال ساكن لألمازيغي املثايل الرفيق منه جعلت املميزات وهذه ة،ملسافات طويل

 بفضل كبرية بشجاعة يشالع صعوابت مواجهة على وساعده اجلافة، الصحراوية والطبيعة احلار القاري املناخ يسود

 القاسية. روفالظ على وصربه واملتواصل الشاق العمل حتمل على الرهيبة هوقدرت انقياده وسهولة هدوئه

 أصل احلصان الرببري

مح لنا مبعرفة الكيفية اليت يتم إن معرفة أصل ساللة خيلية ما يكتسي أمهية كبرية يف الدراسات األثرية ألنه يس

 زها من غريها من السالالت.القدرة على متييمن خالهلا حتديد خصائص تلك الساللة يف املاضي واحلاضر، وابلتايل 

املنطقة يف حني تذهب  هناك نظريتان حول أصل احلصان الرببري، تذهب النظرية األوىل إىل أنه دخيل على

 أصيل فيها.النظرية الثانية إىل أنه 

موطنه  ي للحصان الرببري، وأنه حصان شرقييرى اصحاب النظرية األوىل أن إفريقيا ليست املوطن األصل

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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 حلصان الرببري مع خيول آسيا وخاصة احلصان العريببني ا التشابه الكبري، ويعتمد أصحاهبا على سادت لزمن طويل

وال يولون أمهية للخصائص املورفولوجية مثل حجم الرأس والطول والوزن  يف املميزات احليوية مثل الشرعة ولتحمل

هو اجلنرال دوماس يف كتابه "خيول الصحراء" حني يتكلم عن أصل احلصان الرببري يقول: "مسوه  اهوغريها، فمثال 

اللقب أمساء أما ال يهم، كل هذه التسميات ليست سوى اآلن فارسي، نوميدي، بربري، عريب، سوري، جندي، 

 .14"فهو "حصان الشرق"

نه كانت تتم أيالحظ  بل منتصف القرن التاسع عشرقوعموما فإن أغلب ما كتب عن احلصان الرببري 

العريب نقي الدم، وهو ما  اإلشارة له، ليس كساللة مستقلة بذاهتا بل كـ "نوع أدىن" أو "نوع هجني" من احلصان

 .Gsell قزال س املعروفاملؤرخ الفرنكتاابت و  واجلنرال دوماس ميكن مالحظته يف مراسالت األمري عبد القادر

رببري حصان أصيل يف الشمال أما أصحاب النظرية الثانية واليت تعرف حاليا رواجا كبريا فريون أن احلصان ال

ن أقدم السالالت يف العامل اليت م، وابلتايل فهو اإلفريقي وأن أصوله تعود للخيول الربية الناجية من العصر اجلليدي

 إنسان مشال إفريقيا.طرف مت استئناسها منذ آالف السنني من 

وجتد هذه النظرية دعما يف االكتشافات األثرية احلديثة خاصة يف ميدان علم آاثر العصر احلجري القدمي بني 

ان حيث مت العثور على بقااي عظمية ألحصنة م، واليت تشري إىل وجود آاثر هلذا احلص2000م و 1987سنيت 

ويف عدة مناطق آالف سنة  10وأخرى يف تيارت تعود لـ العاصمة  اجلزائربضواحي  لف سنةأ 40تعود ألكثر من 

ابإلضافة إىل حتاليل احلمض النووي اليت رجحت أن  Equus algericus 15وعرف ابسم "ايكيس أجلرييكيس"  ،خرىأ

 نطقة مشال إفريقيا.مبيكون احلصان الرببري ساللة مستقلة خاصة 

                                                           
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. 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Melchior+Joseph+Eug%C3%A8ne+Daumas%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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األثرية اليت عثر عليها يف العديد من األماكن يف دول املغرب العريب  واللقىيضاف إىل ذلك النقوش احلجرية 

واليت تظهر استئناس ألف سنة  20، تعود ل جر واجللفةان يطاسيلوخاصة يف منطقة  من ليبيا شرقا إىل املغرب غراب

 للصيد استخدامه يتم كان أنه أظهرت كما ،يشبه يف خصائصه املورفولوجية احلصان الرببري املعروف لنا اليوم حصان

 .16واحلرب

 الرببري احلصان اتريخ

 عنه. تتحدث اليت رخييةالتا املصادر لشح نظرا اليسري النزر لوجدان الرببري احلصان عن كتب ما تتبعنا لو

 الذي احلصان ابعتباره رببريال احلصان عن حتدثت اليت املكتوبة التارخيية السجالت أقدم الرومانية لنصوصا تعد

 النوميديني بني البونيقية باحلرو  جنم جعله ما وهو واحلرب، السلم يف وتستخدمه )الرببر( إفريقيا مشال شعوب تربيه

 احلروب خلوض يوشهمج يف ستخدمونهي الرومان جعل ما وهو به، التحكم وسهولة وانقياده سرعته ضلبف والرومان،

 فرنسا. يف الغال حرب رأسها وعلى

 وفرنسا. يطالياإ يف وخاصة املتوسط، األبيض البحر مناطق يف الرببري احلصان انتشر التجارة وبفضل

 الصعبة املنطقة تضاريس عم جيدا التأقلم من الصحراوية مخيوهل تتمكن مل إفريقيا مشال املسلمون فتح وعندما

 يف انتشرت حيث األندلس، غرب أوراب إىل معهم ومحلوها جيوشهم يف الرببرية األحصنة إبدماج فقاموا احلجرية وأراضيها

 وحظيت ية،احملل السالالت وحتسني لتطوير كفحول امللكية اإلسطبالت يف استخدامها ومت ،األوربية الدول من الكثري

 وقيادهتا. تدريبها وسهولة وحتملها وصالبتها لقوهتا كبري إبعجاب

 اللوزيطاين واحلصان اإلسباين، احلصان  نذكر الرببري احلصان ابستخدام حتسينها مت اليت السالالت بني ومن 

 .17USTANGM املوستانغ وحصان األرجنتيين الكريو وحصان AVARINN "انفاران" وحصان

                                                           
16 - Idem, p. 31. 

17 - Idem. p. 31. 
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 إىل وأشار اخليول، لسالالت حتيدي نظام بوضع LAGARNIERE القارنيار الفرنسي قام 1788 سنة ويف

 .18األوربية االسطبالت يف السالالت لتطوير الفحول أفضل من واعتربه ومميزاته، خبصائصه منوها الرببري احلصان

 الصباحيية" " ئبكتا وهي األهايل من خاصة كتائب تكوينب الفرنسي اجليش قام جلزائر، االحتالل وبعد

SPAHIS اجليش من جزءا لرببريا احلصان أصبح وهبذا بربرية، خيوال ميتطون احملليني السكان من مشكلة كتائب وهي 

 متتلك الرببرية ولاخلي أن عليها القائمون حظ وال ،1844 سنة لتطويره خاصة مستودعات انشاء ومت الفرنسي،

 .للجيش لضمها ةاألحصن أفضل ختياروا الساللة حتديد يف عليها االعتماد ميكن مميزة مورفولوجية صاخصائ

 وعهد  ENTREPRISES HIPPIQUES اخليلية" "املؤسسات إبنشاء الفرنسي اجليش قام 1855 سنة ويف

 جديدة خيول واستيالد ودراستها الفحول أفضل وجتميع الفرنسي للجيش جودهاأو  اخليول أفضل توفري مبهمة إليها

 .19آابئها خصائص أفضل حتمل

 

 الرببري للحصان املورفولوجية اخلصائص

 احلصان ميثلها مستقلة خيلية ساللة هناك أن إىل التوصل ليتم عشر التاسع القرن أواخر انتظار من البد كان

 مل اجلميع عليها يتفق وبطريقة ةبدق اخلصائص تلك حتديد أن إال ،املورفولوجية اخلصائص على اعتمادا وذلك الرببري

 ORGANISATION الرببري للحصان العاملية املنظمة ابجلزائر أتسست حني 1987 غاية إىل ممكنة تكن

MONDIALE DU CHEVAL BARBE واملتحمسني واملهتمني املتخصصني من شخصية 80 من أكثر مبشاركة 

 سويسرا أملانيا، ،الربتغال إسبانيا، ،بلجيكا ،فرنسا ،املغرب ،تونس ،جلزائرا : هي دول 10 من الرببري للحصان

                                                           
18 . Idem. p. 32. 

19 - Denis bogros, Op. cit. p. 98. 
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 موحد إطار واعتماد  وترقيته، ومحايته الرببري حلصاناب االهتمام هو للمنظمة الرئيسي اهلدف وكان ،واللوكسمبورغ

 .20اهلدف هذا حتقيق أجل من للعمل

 احلصان ملواصفات  STANDARD THEORIQUE النظري النموذج حتديد هو املنظمة به قامت شيء وأهم

 بربراي احلصان كان إن لتحديد عليها يعتمد اليت املورفولوجية اخلصائص من جمموعة يتضمن النموذج وهذا الرببري،

 :21التالية النقاط يف إجيازها وميكن أوال،

 سم 150 إىل سم 140 من الطول: 9

 كلغ 550 إىل كلغ 400 من الوزن: 9

 وضخم نسبيا طويل الرأس: 9

 الطول متوسطة الرقبة: 9

 منفرجتان صغرياتن األذانن: 9

 ومدورة كبرية األعني: 9

 ومقعر قصري الظهر: 9

 ألرضا حنو منخفض الذيل: 9

 

 

 

                                                           
 .2015ماي  11، مت الاطالع عليه بتارخي [http://www.abcb.be]، عىل الرابط ريموقع املنظمة العاملية للحصان الربب -  20

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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 الرببري: احلصان أنواع

 املناطق من انطالقا املتعددة، ومناخاهتا املتنوعة بتضاريسها إفريقيا مشال مناطق مجيع يف الرببري احلصان ينتشر

 االختالف وهذا جنواب، الصحراء إىل وصوال العليا اهلضاب مث الداخل يف اجلبلية ملناطقاب مرورا الشمال يف الساحلية

 نواعأ ثالثة منيز اجيعلن ما وهو واملناخ، التضاريس حسب تكيفه إىل وأدى الرببري، احلصان وسلوك مظهر يف أثر الكبري

 موطنها. حسب

 ومناخها اخلصبة بسهوهلا تتميز اليت الساحلية املنطقة يف وينتشر :الساحلية السهول بربري -1

 عضالته. وقوة مظهره وحسن وارتفاعه الكبري حبجمه يتميز احلصان وهذا الغذاء، ووفرة املعتدل املتوسطي

 وقدرته املتوسط حبجمه ويتميز املناخ وابردة التضاريس صعبة اجلبلية املناطق يف وينتشر اجلبال: بربري -2

 االستثنائية. وشجاعته الثبات على

 حجمه بصغر ويتميز والصحراء، العليا اهلضاب منطقة يف ينتشر :والصحراء العليا اهلضاب ريبرب -3

 الكبرية. وسرعته للعطش وحتمله تهوبساط
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 الرببري-صان العريباحل-3

 

 حصان عريب بربري : 05 صورة رقم

 

وحدثت  وجميء العرب، امليالدي مع دخول اإلسالم الثامنيف القرن  العريب إىل املغرب دخل احلصان العريب

رشاقة  الرببري الذي حيمل-على نطاق واسع بني جياد عربية وبربرية، كانت نتيجتها احلصان العريب عمليات هتجني

 وتنتشر هذه الساللة يف مشال إفريقيا وشبه اجلزيرة اإليبريية ،وقوته احلصان العريب األصيل مع صالبة احلصان الرببري

لسهولة التحكم فيها  ، وتتميز ابهلدوء واحليوبة يف الوقت نفسه، لذا مت استخدامها خاصة يف اجليوش،وفرنسا

 وتوجيهها، وتعرف هذه الساللة حاليا هيمنة مقارنة ابحلصان الرببري لدى مريب اخليول يف اجلزائر.
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 بندقية البارود الركن الثالث: 

 

 إطالق البارود : 06 صورة رقم

، من ابب لق على الفانطازاي "لعب البارود"البارود من العناصر اليت ال غىن عنها يف الفانطازاي لدرجة أنه يط

ودون ابرود تفقد الفانطازاي نكهتها فتصبح بال لون وال رائحة وال طعم، فالبارود يضيف  تسمية الكل ابجلزء،

املتصاعد من البنادق وعناصر صوتية ممثلة يف دوي الطلقات  للفانطازاي عناصر مرئية تتمثل يف الدخان املمزوج ابلغبار
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وهذه العناصر جمتمعة  املختلطة برائحة اخليول املختلط بصيحات املتفرجني وعناصر مشية متمثلة رائحة البارود الالذعة

 .يف الفانطازاي صول على النشوة واملتعةتعطي للبارود مكانة مركزية يف احل

 . 22"ود؛ أصله ما يكتحل به لتربيد العني، مث قيل لكل ما يكتحل به برودالرب "ابن احلشاء: يقول 

بن  كلمة "ابرود" من أصل سرايين، ففي املعجم الفارسي "برهان قاطع" حملمد حسني أشارت بعض املعاجم إىل أن

وهي الكلمة  السراينية تطلق على "الشورة"، م[ ورد أن كلمة ابرود يف اللغة1651خلف التربيزي املنجز يف عام ]

 .23الفارسية لنرتات البواتس

بـََرَد"، وقد أعطى الباحث " عود إىل أصل واحد منت -واء أكانت سراينية أم عربية س -كلمة "ابرود"  إن

ما ورد يف معاجم ك  -ربود ابرود"، وأن أصلها "برود"، وال" حتليالً معقواًل ألصل كلمة Degoeje   ه"يج"دي غو 

 .هو دواء للعني - العاملية األدوية والطب

وتذكر املصادر اإلسبانية والعربية يف األندلس أن عرب األندلس واملغرب عرفوا البارود واستعملوا املدافع يف 

للهجرة. ومبرور الزمن صارت كلمة ابرود تعين البارود نفسه أو كحل البارود وصار منذ أواخر القرن السابع  احلرب

 ملح البارود هو االسم الذي يطلق على ملح الصخر، ومن البارود اشتقت كلمة البارودة اليت تعين البندقية.

رود أسود للونه الذي ع من البامسي هذا النو والبارود الذي يستخدم يف الفانطازاي هو البارود األسود الدخاين و 

يتألف من املواد  دخان أسودبيغلب عليه لون فحم اخلشب، ومسي دخانيا ألن الغازات املنطلقة عند احرتاقه ممزوجة 

 الصلبة الناجتة من بقااي االحرتاق.

                                                           
 .18ص ،م1941 ،املغرب ،الرابط ،املطبعة الاقتصادية ،مفيد العلوم ومبيد اهلموم ،ابن احلشاء - 22
 .1308ص ،، لكمة: شورة1951 ،حسني بن خلف التربيزي، حتقيق محمد معني، برهان قاطع، طهرانمحمد  - 23

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14223&vid=16
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يتألف البارود األسود من خليط جيد املزج من نرتات البواتسيوم أو الصوديوم وفحم اخلشب والكربيت بنسب 

تلف حبسب الغاية املستخدم هلا، ويستعمل يف صنع احلشوات الدافعة واحلشوات املتفجرة ملقذوفات األسلحة خت

 الصاروخية ويف األلعاب النارية ويف املقالع ويف صنع الفتيل املشعل. املقذوفاتالنارية و 

 ةي  وْبج املكحلة والط  

" ونر  قْ م  ـال" و"ةل  حْ كْ م  ـالاملعروفة حمليا بعدة أمساء منها: "أما السالح املستخدم إلطالق البارود فهو البنادق 

دق صيد يتم استخدامها مع وهي يف األصل بنا ثول  ط  شْ اب  ه  من األمازيغية " ةول  ط  شْ الب  " و"ةي  وْبج الط  " و"يوشج الف  و"

عراسي" يتميز إبحداث خالية من الذخرية احلية ومعبأة بنوع خاص من البارود يطلق عليه اسم "ابرود خراطيش 

 طلقات صوتية قوية مصحوبة بدخان كثيف.

 حيث ،والبطولة والشرف الشجاعة تقدس كانت اليت أجدادان بعادات األزل منذ البندقية ارتبطتوقد 

 امتالكه علىوهو األمر الذي جعل الناس يصرون  ،هذا السالح حيمل كان من كلهذه الصفات متنح ل كانت

 هبدففالبندقية كانت من الضرورات اليت ال غىن عنها وال خيلو منها بيت،  ،بغض النظر عن امكانياهتم املادية

 .واألعراس احلفالت وإلحياء النفس، عن والدفاع للصيد وكذلك والشرف العرض على احلفاظ

مستوردة يشار إليها يف  وهنا نشري إىل أن أنه يتم استخدام نوعني من البنادق يف الفانطازاي، بنادق صيد

"، وعليه طوبية" مجع "جْ اب  و  الطْ "، وبنادق حملية الصنع يشار إليها ابسم "مكحلة" مجع "لْ اح  ك  املْ الغالب ابسم "

نا املادي الوطين لية الصنع ألهنا جزء أصيل من تراثهبذين النوعني مع الرتكيز على "الطوجبية" حم التعريفسنحاول 

 لرعاية والعناية حىت ال يندثر وخيتفي.يطه ابالذي جيب أن حن
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 بندقية الصيدأوال: 

 

 بندقية صيد : 07 صورة رقم

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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اليت صنعت  ، وكانت بندقية القناصيف بداية القرن اخلامس عشر  أورواب املاسورة يفاخرتعت البندقية ذات 

 يف أوائل القرن الثامن عشر امليالديوانتشرت يف أوراب  صيد حقيقيةيف وسط ومشايّل أورواب أول بندقية  1665سنة 

 ومت إدخال حتسينات كثرية عليها حىت أصبحت تشبه بندقية الصيد اليوم.

حتتوي على شحنة ابرود، وجمموعة من الرصاصات  "شْ و ت  رْ ك  تسمى حمليا " يشطاخر  بنادق الصيدتستخدم مع 

 ، ويتم تذخريها بثالثة أنواع من الذخرية وهي:طلقات ُتسمَّى النحاسية

x  ْرصاصة واحدة كبرية تستخدم لصيد الطرائد الكبرية مثل اخلنازير اصْ ص  الر : 

x  ْمم وتستخدم لصيد الطرائد املتوسطة 3: وهي رصاصات متوسطة احلجم قطرها حواي يعج ب  الر

 مثل الثعالب والذائب.

x   إلصابة ويستخدمها الصيادون  مم، 1ال يتجاوز قطرها  ات صغرية جدارصاص: وهو ماش  الص

 مثل األرانب. املتحركةالطرائد الصغرية أو كاحلمام واحلجل الطائرة   الطرائد

تتكون من مواسري منفردة، ومزدوجة أو مواسري منفردة ذات خمزن للذخرية تعمل آلًيا احلديثة  الصيدبنادق و 

 .دةوحتتوي على طلقات متعد

 وتقسم هذه البنادق حسب عدد الطلقات إىل:

 : وهي بندقية صيد هبا ماسورة واحدة تطلق طلقة واحدة.دْ رْ الف   -1

 : مبعىن الزوجي وهي بندقية صيد هبا ماسوراتن وتطلق طلقتان.يْ زج اوْ الزْ  -2

 طلقات.: وهي بندقية نصف أتوماتيكية هبا ماسورة واحدة وخمزن للذخرية ميكنه إطالق مخس ياسج م  اخلْ  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1665
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 قطر املاسورة الداخلي بقياسالصيد بنادق  خراطيش يقاس عيارتستخدم هذه البنادق خراطيش خاصة هبا 

 .16، 12، 10 ستخدمة عند الصيادين هي من عيار:املوالعيارات 

 

 اخلرطوشة ومكوانهتا : 08 صورة رقم

 تتكون اخلرطوشة من:

x  قاعدة معدنية من النحاس يف األغلب تسمى الظرف تعطي اخلرطوشة إسنادا قواي ومتانة وصالبة أثناء

 عملية إطالق النار. 

x  كبسولة القدح وهي اليت تقدح انر من أجل بدء عملية انفجار البارود ويتم حشوها مبادة كيميائية حساسة

 .)الظرف(بيت الكبسولة يف منتصف القاعدة املعدنية ، ويتم تثونرتات الباريومأكسيد الرصاص  جدا للطرق مثل

x  أو من البالستيك يلتحم ابلقاعدة املعدنية، ويستخدم كوعاء جامع ملكوانت  من الورق املقوىغالف

 الشحنة اليت سريد ذكرها. 

x  ذات معيار حمدد. البارودشحنة من مسحوق 

x  حشو من الفلني أو اللباد أو ورق اجلرائد يقوم بضغط الغاز الناتج عن انفجار البارود 
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x  الذخرية وقد تكون رصاصة كبرية واحدة أو عدة رصاصات صغرية ويف احتفاالت الفانطازاي يتم االستغناء

 عن الذخرية وتستبدل حبشو إضايف عبارة عن ورق جرائد.

ارغة وشرائها من عند الصيادين ليقوموا إبعادة أتهيلها إلنتاج خراطيش يقوم الفرسان بتجميع اخلراطيش الف

خاصة للفانطازاي ابستخدام آلة خاصة من املعدن الصلب تتشكل من قاعدة مسطحة خيرج منها ثالثة قضبان 

شة وبني معدنية األول رقيق ينتهي بنهاية مدببة مثل املسمار والثاين قضيب معدين أسطواين يساوي قطره قطر اخلرطو 

، وعلى مسافة عينة يف هذه االجتاهنيويف أعاله يتمفصل مع ذراع متحركة يف  االرتفاعالقضيبني قضيب اثلث بنفس 

الذراع يتشكل كرة معدنية إحدى جهتيها مسطحة واألخرى مقعرة. ويتم حتضري خرطوشة الفانطازاي ابتباع اخلطوات 

 التالية:

 

 اخلراطيش يلأدوات إعادة أته : 09 صورة رقم
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لقضيب يتم نزع الكبسولة احملرتقة من الظرف حيث يتم وضع اخلرطوشة مقلوبة حنو األسفل على ا .1

املسمار ويتم إدخاله يف فم الكبسولة بعدها يتم وضع الذراع متحرك فوق حواف املعدين احلاد والذي يشبه 

 الظرف والضغط بقوة حىت يتم فك الكبسولة من الظرف. 

جديدة مكان القدمية ابستخدام نفس اآللة حيث يتم وضع اخلرطوشة مقلوبة  يتم تركيب كبسولة .2

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.

  .ن البارود بواسطة مكيال خاصيتم وضع مقدار م .3

  .ائد كحشور ن توفر أو ورق اجليتم وضع الفلني إ .4

 طوشة.ر يتم ضغط حمتوى اخلرطوشة جيدا ابستخدام قضيب معدين أو خشيب بنفس قطر اخل .5
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 اثنيا: الطوبية

 

 طوجبية  : 10  صورة رقم

 .24والطوجبية هم رماة املدفعية: الطوب لفظ تركي أصله توب، معناه مدفع،  ةي  وْبج ط  

اليت تتميز بعدم استخدام و  ،على البندقية التقليدية اليت يتم صناعتها حمليا فيما بعد أطلقت التسميةوقد 

نقوش اجلميلة والزخرفة البديعة اليت اخلراطيش بل يتم حشوها ابلبارود مباشرة عرب املاسورة، كما تتميز هذه البنادق ابل

 نية ال تقدر بثمن. جتعل منها قطعا ف

وحبسب صناع هذا النوع من البنادق فإن طريقة صنعها تعود لعهد لألمري عبد القادر الذي عرف عنه  

وقيامه بتأسيس جمموعة من الورشات املخصصة هلذا الغرض الفرنسي  االستعمارملواجهة اهتمامه ابلصناعات احلربية 

                                                           
 .309ص  ،1996 ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع ،معجم املصطلحات والالقاب التارخيية ،مصطفى عبد الكرمي اخلطيب - 24
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 وثنية احلد بوالية املدية بوغاريف بوالية تيارت ومراكز التخزين  عني الدفلى واتقدمتبوالية أمهها مصنعي مليانة 

وذلك لصناعة البارود والسالح اعتمادا على مواد أولية من احلديد والنحاس من جبال زكار  ،تيسمسيلتبوالية 

 .والونشريس

دين وهو املاسورة تتميز صناعة الطوجبية ابلبساطة إذ تتكون من ثالثة أجزاء: جزء خشيب وهو السرير، وجزء مع

 وجزء ميكانيكي وهو جهاز اإلطالق.

 أوال: اجلزء اخلشيب

 

 اجلزء اخلشيب للطوجبية : 11  صورة رقم

 ا اسم "السرير" ألن املاسورة تتكئ، يطلق عليه حمليالناري مبثابة مقبض للسالحويعترب كعب البندقية وهو  

 اإلطالق يثبت بداخله فهو مبثابة السرير احلاوي لبقية العناصر. وجهاز ،عليه وتلتحم به

" من خشب شجرة الزان األوريب الذي يتم استرياده من اخلارج ويكلف املرت الواحد منه يرْ رج السْ تتم صناعة "

 دج. 2000الضروري لصناعة سرير واحد مبلغ 

 سم. 20م وعرضها 1هلا يتم رسم شكل "السرير" ابستخدام سرير قدمي على لوحة خشبية طو 

 .الصنعبعدها يستخدم احلريف آالت النجارة من أجل حنت القطعة اخلشبية للحصول على سرير جديد متقن 



107 
 

" وهي هنايته اخللفية ابستخدام قطعة من مادة البالستيك من أانبيب الصرف السريرتتم محاية قاعدة "

 .االنكسارماية السرير من التآكل أو بواسطة برغيني وذلك حلتم تثبيتها الصحي اليت تتميز ابملتانة والصالبة حيث ي

 سم. 12سم وعرضه عند القاعدة  95يبلغ طول السرير 

 اثنيا: اجلزء املعدين

 

 اجلزء املعدين للطوجبية : 12  صورة رقم

الصلب وهو املاسورة وهي عبارة عن أبوب معدين أسطواين الشكل مير عربه البارود املتفجر ويتم صنعها من 

على مسافة  20X27سم يتم دعمها من جهتها اخللفية أببنوب أكرب من عيار  70طوهلا  15X21الثقيل عيار 

سم ملنح املتانة املطلوبة لتحمل انفجار البارود ومنع تشققه أو انفجاره، مث بلحم به قطعة معدنية مسطحة من  17

 عربمها الرباغي املثبتة.مير ثبيت املاسورة يف السرير اخلشيب من خالل ثقبني تتستخدم ل مم 12عيار 

وفتحة خلفية تسمى  ،، فتحة أمامية تسمى "فوهة املاسورة" ومنها خيرج البارود املتفجروللماسورة فتحتان

 تستقبل البارود واحلشو املعد لإلطالق. ،"قاعدة املاسورة"

" وهي عبارة عن ةي  يلْ ينج الش ج ها األمين غرفة اإلطالق ويطلق عليها حمليا اسم "ويلحم يف هناية املاسورة على جانب

" ةي  يلْ ينج الش ج حجرة معدنية صغرية تستقبل الكبسولة وتتصل مع املاسورة عرب ثقب صغري، وبعد تركيب الكبسولة يف "
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على الفارس فيحرقه يف يديه " وذلك حىت ال يتطاير البارود إبرة اإلطالقيتم إغالقها بواسطة برغي خاص حيمل "

 أو أقله يوسخه ابلبارود.

 اجلزء الثالث: جهاز اإلطالق

 

 جهاز اإلطالق : 13  صورة رقم

الضرورية لبدء انفجار  يشتمل على األجزاء اليت تزود حجرة اإلطالق ابلطلقةو  قلب السالح الناري هو

 البارود، وتتكون من:

البارود وله حامي خاص  إطالق" وهو اجلزء الذي يضغط عليه عند صْ ر  القْ : ويسمى كذلك "الزاند-أ

 لتجنب الضغط على الزاند بطريق اخلطأ.

 : وهي قطعة معدنية ترتطم ابإلبرة وتقوم بدفعها للداخل لرتتطم ابلكبسولةاملطرقة-ب

سوف : وهي قطعة معدنية دقيقة على شكل مسمار صغري عند الضغط على الزاند فان املطرقة االبرة-ج

 تدفع اإلبرة وهذه بدورها تضرب الكبسولة فتنفجر مسببة انفجار البارود
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 كيف تعمل الطوبية

 املمزقةاجلرائد  قطع ورقيف ماسورة الطوجبية بعدها يضاف فوقها  12يتم إفراغ حمتوى خرطوشتني من عيار 

مشتقة  " وهي كلمةاملدكويتم ضغط الشحنة بواسطة عدة ضرابت ابستخدام عصا معدنية بطول املاسورة تسمى "

وحني يريد الفارس إطالق البارود وهكذا تصبح الطلقة جاهزة لإلطالق، أي ضربه حىت ينضغط،  "دك الشيءمن "

 فإنه يقوم ابلضغط على الزاند.

سوف تتحرر وترتطم بقوة على اإلبرة اليت تقوم بضرب الكبسولة املثبتة عند الضغط على الزاند فان املطرقة  

يف جانب املاسورة وهذا ما يؤدي إىل توليد شرارة انرية وحرارة عالية تنتقل عرب ثقب صغري إىل قاعدة املاسورة 

دورها إىل انطالق وتتسبب يف اشتعال البارود واحرتاقه، وهذا يؤدي إىل توليد كمية عالية من الغازات اليت تؤدي ب

 احلشو من فوهة املاسورة مسببا انفجارا قواي مصحواب بصوت رعدي ودخان كثيف.

مليون سنتيم( وتباع  1ألف دينار ) 10000تتطلب صناعة طوجبية واحدة يومني عمل ومواد خام حبوايل 

برية ألن جل ما مليون سنتيم(، وكما نرى فهي حرفة مرحبة ال تتطلب استثمارات ك 4دج )أي  40000بسعر 

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 

 غليزان.  يف تلمسان والثاين يف معسكر والثالث يف
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 رابع: امليدانالركن ال

 
 ميدان فانطازاي : 14  صورة رقم

" فيقال "طرّح ابخليل" أي جرى به ةح  رْ الط  " أي مكان اللعب و"امليدانيطلق عليه مسميات عديدة منها و"

 " أي األرض املستوية.ةح  طْ الب  فوق أرض منبسطة ال نتوء فيها و"

 .يف الشرق "عْ رْ الس  و " يف الغرب "ارو  شْ امل  طرفه إىل طرفه " بينما تسمى عملية قطع امليدان من

يشكل امليدان الفضاء املكاين املخصص الحتضان فعاليات لعب الفانطازاي جبميع مكوانهتا، فهو مبثابة خشبة 

اجلميع لالستمتاع مبا  عليهااملسرح اليت يصعد هلا املمثلون لتأدية أدوارهم املسرحية، وابلتايل فهو ميثل البؤرة اليت يركز 

 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 

 من امليدان مساحة آمنة ومناسبة للفرسان واخليول وللجمهور على حد سواء. اليت جتعل
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شرط أن يكون بعيدا عن  املدن أطرافيتم اختيار مكان امليدان يف اهلواء الطلق يف منطقة ريفية أو على 

ط املدينة وسيف ساحة كبرية م، وقد يتم اختيار امليدان أثناء املهرجاانت 1000الطرق السريعة مبسافة ال تقل عن 

 .، أما يف الوعدات واملواسم فتقام يف مكان الوعدة نفسهالتسهيل وصول املتفرجني

، وأن يكون امليدان على شكل مستطيلأن يكون القوانني اليت وضعتها الفدرالية اجلزائرية للفروسية  تنصح

إال أنه  خمصص للمتفرجني، م17ن يكون له حزام عرضه وأ يف الفانطازاي اجلماعية،م 75وعرضه مرتا  210طوله 

امليادين اليت شاهدانها ما  أبعادوالعتبارات كثرية اندرا ما يكون امليدان هبذه األبعاد، وحسب ما الحظناه كانت 

 م. 150م و100بني 

 ، وذلك الختالف التقنياتم600بينما يزداد الطول إىل  م50أما يف الفانطازاي الفردية فينخفض العرض إىل 

ملسافات أطول من أجل و  ثربسرعات أك ، وألن الفانطازاي الفردية تتضمن الركضبني الطريقتنيواحلركات  والسرعات

 .، كما أن عملية التوقف تتطلب مسافة أكرباللعب ابلسيف

املعوقات الطبيعية مثل األشجار و  الشوائب خالية من ،ال بد أن تكون أرضية امليدان مسطحة ومستوية

وكل ما من شأنه أن يتسبب يف احنراف احلصان عن مساره  ،جواالعوجا  واحلجارة واحلفر والتعرجاتوالنبااتت الكبرية 

 أثناء الركض أو تعثره أو سقوطه وذلك حفاظا على سالمة احلصان والفارس.

ض فيه من األسفل حنو األعلى مما يسهل التحكم كومن األفضل أن يكون امليدان منحدرا قليال، ويكون الر 

 األحصنة وسرعة إيقافها، وجتنب الكثري من احلوادث.يف 

يفضل أن يكون امليدان حمددا خبطوط واضحة إلجبار اجلمهور ابلوقوف عليها وعدم ختطيها والدخول إىل 

 سمح للجميع مبشاهدة ممتعة ومسلية.يامليدان، و 

ويف املناخات ، القاحلة اجلرداءومن األمور املهمة اليت جيب التكفل هبا مشكلة الغبار، خاصة يف األرضيات 

إذ تتسبب حوافر اخليل يف تفتيت الرتبة إىل ذرات متناهية الصغر تقوم الريح برفعها يف اهلواء مما احلارة واجلافة، 
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تتسبب يف انعدام الرؤية ومضايقة املتفرجني، لذا جيب القيام برش هذه األرضية  يتسبب يف ظهور غيمات من الغبار،

 للتصدي هلذه املشكلة. ابملاء مرارا وتكرارا

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.

حيث  ،من النساء والرجال على حد سواء ويتكون "لف  حْ م  ـال" اسمسابقا ق عليه اجلمهور يشكل ما يطل

يسمى من املتحرشني والدخالء لنساء ا حبراسة، لكن يعني شيخ يقوم يف جهةوالنساء يف جهة يصطف الرجال 

يوجد هناك فصل فعلي "، إال أننا الحظنا انه يف مهرجاانت الفانطازاي اليت تقام بعاصمة الوالية ال احملفل شْ اوْ ش  "

 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 

األخر حاملني البنادق، وتبدأ النساء ابلغناء مث أييت دور الرجال حيث يقومون ابلرد على  الفرسان يف هناية القسم

أغاين النساء بغناء آخر وبعد االنتهاء تبدأ النساء ابلزغاريد واألهازيج ويطلق الرجال البارود، وبعد انتهاء هذا الغناء 

فقط وتتعاىل طلقات البارود دون انقطاع، يف الوقت  تبدأ أحلان القصبة والبندير اليت تصاحبها أغاين خاصة ابلرجال

الذي يقوم فيه بعض الفرسان برتقيص أحصنتهم ابلقيام ببعض احلركات، حيث تقوم األحصنة هبز رأسها وإنزاله 

اح اجلمهور وتصفيقه واستحسانه، ومما نغام املوسيقى وسط صية أخرى على أوحترك قوائمها األمامية اترة واخللفية اتر 

ك فيه أن هلذه الرقصات فائدة يف عملية تسخني العضالت وهتيئة نفسية لألحصنة للقيام ابلفانطازاي من خالل الش

 بناء ألفة مع املكان واجلمهور وطلقات البارود وصياح املتفرجني.
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 يف الفانطازايالعناصر االختيارية 

 السيف -1

 
 سيف : 15  صورة رقم

الفردية إىل جانب البندقية سالح "السيف" ويطلق عليه حمليا اسم  الفانطازاييستخدم فرسان الشرق يف 

 "السكني" ومجعها "سكاكني"، ويقتصر استخدام السيف على الفانطازاي الفردية اليت ميارسها سكان الشرق اجلزائري.

من يتكون أساًسا ، و القتال ابأليدي إلحداث اجلروح أو للقتل سالح معدين حاد ُيستخدم يف لسَّْيــفوا

 .املقبض تسمى ويدوهو اجلزء القاطع  النصل

العصر احلجري احلديث،  السيف من أقدم األسلحة املعدنية اليت اعتمد عليها اإلنسان يف حروبه وقتاله منذ

ق.م( حني استخدم اآلشوريون 1000 - 7000 وقد اختذ أشكاالً متعددة وعشوائية حىت العصر الربونزي )حوايل

وكذلك استخدمه اإلغريق يف العصر اهليلينسيت. مث اكُتشف احلديد ففضله  ين الربونز يف صناعته،يف بالد ما بني النهر 

، وبقي استخدام السيف إىل بداية العصر واليوانن ومن بعدهم الرومان على الربونز الذي كان معداًن ليًنا اآلشوريون

 احلديث.
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البندقية عند االشتباك  ن يستخدمه الفرسان معومع ظهور األسلحة النارية قل االعتماد على السيف لكن كا

طور سالح البندقية ليتحول إىل للفتك ابملشاة وتقطيعهم إراب، مث تالشت أمهيته شيئا فشيئا مع ت املباشر مع العدو

 جمرد ديكور للزينة.

يف أشعارهم لكرامة فمدحوه وقد ارتبط السيف بتاريخ العرب منذ القدم، وكان ميثل لديهم الشجاعة والقوة وا

يف ظل عمليات الكر والفر  وتفاخروا به، ألنه كان السالح الذي حيفظ أمنهم ويذود عن شرفهم ويدافع عن قبيلتهم

ف ابلنسبة للعريب مبثابة الرفيق اليت ال تكاد تنتهي واملعارك والغارات اليت ال تكاد تتوقف، ومن هنا فقد كان السي

هتم به أشد االهتمام وحيرص على ير معه ويالزمه بل يبيت معه يف فراشه، وتراه الذي ال يفارقه ليال وال هنارا، يساف

جاهزا خلوض املعارك تنظيف مقبضه وصقله وشحذ نصله وتسنينه، مستعدا بذلك للدخول يف النزال يف أي وقت و 

 يف أي مكان.

عود وتقطع به كانت تطعن به كالرمح وتضرب به كالوقيل أن السيف أشرف األسلحة عند العرب ألهنا  

كالسكني وتتخذه سراجاً يف الظلمة وأنساً يف الوحدة وجليساً يف اخلالء ورفيقاً للسائر، وهو قاضي القتال وفيصل 

 .25احلكم بني الرجال

نهم وملقارعة الكفار ومع ظهور اإلسالم أصبح السيف رمزا للجهاد، اذ استخدمه املسلمون للدفاع عن دي

 إبعدادها للجهاد يف قوله املسلمني شد االعتناء على أساس أنه جزء من القوة اليت أمر هللاودحر الظاملني واعتنوا به أ

  ْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ اّللِّ َوَعُدوَُّكْم﴾﴿َوَأِعدُّواْ هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قـُوٍَّة َوِمن ّراَِبِط اخلَْ  :تعايل

عنه، وكان  ضي هللار سيف اإلمام علي بن أيب طالب  برزهاواشتهرت يف اترخينا اإلسالمي سيوف عديدة أ

اصة من طرف الشيعة يغلب ر، أعطاه الرسول صلى هللا عليه وسلم، وقد رويت حوله أحاديث كثرية خامسه ذو الفقا

 نها: عليها طابع الضعف الشديد والوضع، ونسجت حوله أساطري كثرية يف الرتاث نورد بعضا م

                                                           
 .31، ص 2002فيصل للبحوث وادلراسات ال سالمية، الرايض،  خادل بن عبد العزيز الفيصل، الس يوف وادلروع، مركز املكل - 25
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ة يف مصدره وأسباب نزوله من السماء واتريخ نزوله ففي بعض الرواايت أن جربيل أنزله واختلفت اآلاثر املروي

ويف بعضها اآلخر أن هللا أنزله مع أبينا آدم )عليه السالم( من اجلنة وكان آدم حيارب ، يوم معركة بدر أو معركة أحد

به نيب بعد نيب وصديق بعد صديق حىت  وكان مكتواًب عليه )ال يزال أنبيائي حياربون، أعداءه من اجلن والشياطني

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 

وقيل: غنمه من منبه بن احلجاج السهمي يف  ،عليه السالم( بعد قتل العاص بن منبه السهمي وأخذه منهاملؤمنني )

وقيل: كان من هدااي بلقيس ملكة سبأ إىل نبينا سليمان بن داود )عليه السالم( ،  ،غزوة بين املصطلق بعد أن قتله

مث صار إىل أمري املؤمنني علي )عليه السالم( وقيل: إن احلجاج بن عالط أهدى لرسول هللا )ص( سيفه ذا الفقار 

إنّه مصنوع من صنم حديد يف اليمن بعد كسره واختاذه لسيف ذي الفقار  وقيل:، كما ذكر الزبيدي يف اتج العروس

أبمر جربائيل إىل نبينا حممد )ص( .أما ما ورد عن أهل بيت النبوة فإّن مصدر سيف ذي الفقار هو نزوله من السماء 

سألته عن ذي الفقار سيف رسول هللا  عن اإلمام أيب احلسن علي بن موسى الرضا )عليه السالم( قال: كما روي

)ص( من أين هو؟ قال: )هبط به جربئيل )عليه السالم( من السماء وكانت حليته من فضه وهو عندي(.وأما كيفية 

)إن هللا تبارك وتعاىل أنزل على حممد سيفاً  نزوله من السماء فهو كما ورد يف رواية اإلمام الصادق )عليه السالم( :

وإشارة إىل أن سيفه  ،فقاتل يف سبيل هللا(. ونزوله بال غمد حتريض على اجلهاد وقال له:، من السماء يف غري غمد

 .ال يغمد ينبغي أن

 .وكما نرى فقد مت الغلو يف شأن هذا السيف حىت أصبح رمزا للخوارق واملعجزات

اسم  300مكانة السيف عند العرب مثل األمساء اليت أطلقوها عليه واليت جتاوزت والشي يدل على عظمة 

املهنَّد والصَّْمصامة أو الصَّْمصام  :فسمى بعضهم السيفوما تعددت األمساء إال لشرف املسمى كما تقول العرب، 

ْرَهف والصَّارِم،
ُ
تعوَّد العرب أن خيلعوا و الفتك، ا على وكلها أمساء تشري إىل حدة السيوف وقدرهت واحُلسام والبتَّار وامل
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متتلئ دواوين الشعراء  كماعن غريها،  هلا ماد تقديرًا ومتييزًا اجليوان أو احلطري أو المن أمساء حيبون  ماسيوفهم على 

 مبدح السيف والتغين بقوته وحدته ومدح صولته وضربته والفخر به ووصف أفعاله يف املعارك وإطاحته برؤوس األعداء

 ، والربط بينه وبني املرأة واحلبيبة.وإسالة دمائهم 

تزيينه ومل يكتف العرب بتسمية السيف يف لغتهم ومدحه يف أشعارهم بل اهتموا مبظهره وشكله وحرصوا على 

برعوا يف ترصيعه ابلذهب والفضة وتفوقوا يف نقشه وزخرفته ابلنقوش البديعة واآلايت الكرمية، و والتفنن يف جتميله، 

صنعوا غمد السيف من و  من اجللد،املطرزة تفنن صناع السلع اجللدية يف صنع اجلفون كما   حجار الكرمية،واأل

املقبض والعلقة اليت تفصل املقبض عن  الذهب أو الفضة أو أي معدن مثني، وعنوا به عناية خاصة يف تشكيل

 .السيفجاد اليت يُعلق هبا نال النصل، ومنهم من ابلغ يف تزيني احلمائل، أو

 القرن الثالث عشر يف كان نصل السيف العريب مستقيًما ذا حد واحد أو حدين هناية العصر العباسي،

 .مث غدا منحنًيا ذا حد واحد، وتطور على يد املغول واالتراك، امليالدي تقريًبا

على الفخر  وكانت السيوف وال تزال إىل يومنا هذا تعلق على جدران البيوت ويف قاعات االستقبال كداللة

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.

 

 

 

 



117 
 

 املوسيقى الشعبيةو  الغناء-2

 

 فرقة غناء شعيب : 16  صورة رقم

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، 

 أن اآلالت املوسيقية األوىل ظهرت وتطورت مع الفجر األول للحضارة االنسانية. وهذا يدل على
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إن املوسيقى الشعبية هي احملصلة الطبيعية للممارسات الفنية من عزف وغناء اليت يقوم هبا الناس العاديون 

الثقافة الشعبية ومكوان على مدى السنني الطويلة ويتناقلوهنا شفاها جبال بعد جيل حىت تصبح جزء ال يتجزأ من 

أبهنا ترتبط ارتباطا وثيقا ابلعادات والتقاليد واملواسم  الشعبية رئيسيا للهوية اجلمالية للمجتمع، وتتميز املوسيقى

 ن آالهتا املوسيقية سهلة الصنع وأن تقنياهتا بسيطة التعلم، وأن ممارستها سهلة احلفظ.أو  ،احلياتية

دميقراطية االنتشار أي أهنا ليست ملكا لشخص وال جلماعة، وإمنا هي ملك تتميز املوسيقى الشعبية أبهنا 

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.

تنبثق  وال تكتفي املوسيقى الشعبية مبجرد دور ترفيهي بل هلا جمموعة من األدوار الطقوسية واالجتماعية اليت

 من عمق اجملتمع وتساهم يف تنظيمه وتعمل على احلفاظ عليه ومحاية تراثه.

فيها، ويكون وحضور املوسيقى التقليدية يف احتفاالت الفانطازاي يزيدها حيوية وإاثرة ويطعم اجلانب الفين 

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 

بطرق  القصبة والبنديرسان إبظهار مهارة أحصنتهم يف الرقص على أنغام للدخول للميدان، ويقوم العديد من الفر 

 ، بل هناك موسيقى خاصة تستخدم لرتقيص اخليل يطلق عليها اسم "طرق اخليل" )ابلقاف املعجمة(وأشكال متعددة

 ت.وسط التفاف املتفرجني وإعجاهبم الكبري بذكاء تلك األحصنة ورشاقتها وقدرهتا على أتدية تلك الرقصا

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 

ون املالحم التارخيية املشهورة مثل قصة السيد علي الشعراء للغناء وإلقاء القصائد، أو بعض "القصاصني" الذين يرو 
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بن أيب طالب أو  قصة الزازية واهلاليل أو قصة حيزية وسعيد، ويقوم املتفرجون مبكافأة الفرقة املوسيقية من خالل 

من  يدير نظام "التشياد" حيث يقوم أحد املتفرجني مبنح مبلغ مايل مقابل أن يقوم املغين أو املداح بتحيته وحتية من 

حيان كثرية تشتد املنافسة بني بعض املتفرجني حني حياول كل واحد دفع مبلغ أوالعروش، ويف والعائالت  األصدقاء

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 

 )الدف( البندير

 

 بندير : 17 صورة رقم

آلة إيقاعية موسيقية ذات جلد واحد، له دور رئيسي يف ضبط اإليقاع املوسيقي، يعتمد عليه يف  يردج نْ البـ  

يف أرايفها ومدهنا،  العريب، املغرب منطقةيف  الكثري من امناط املوسيقى خاصة املوسيقى البدوية والشعبية، وينتشر

حلقات احلضرة الصوفية، ويتم استخدامه من طرف وعند عرهبا وبربرها، ويتم الضرب عليه يف األفراح واألعراس ويف 

 النساء والرجال على حد سواء.
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ويعتقد أن استخدام البندير يف املغرب العريب يعود آلالف السنني، "يبدو أن بعض اآلالت املوسيقية قد 

 أحواش وكالناي تواجدت يف املغرب على عهد الفينيقيني والرومان كآلة التانبانون أو ما يشبه البندير املستعمل يف

 .  26املزدوج"

ميالدي، يف  مع الناي يف حلقات الذكر عند املشايخ واملتصوفني منذ القرن اخلامس عشر البنديراستعمل 

 .27كثري من األحيان ينفرد البندير أبداء فقرات إيقاعية معقدة البنية دون مصاحبة آالت أخرى

سم حسب  60سم إىل  40ين، يرتاوح قطره من على شكل أسطوا طار خشيب مستديرإالبندير من يتكون 

جبلد أحد احليواانت األليفة وإن  هويتم كساء ، ففي الشمال يكون صغريا بينما يف اجلنوب يكون كبريا،28املناطق

كان يفضل استخدام جلد املاعز ملتانته ورقته، ويتم متديد اجللد حبيث يشكل قاعدة األسطوانة، وميتد حتت اجللد 

راننة حداث اهتزازات صوتية إ من مصران املاعز اجملفف بشكل متواز هبدف ر وتران أو ثالثة أواترعلى طول القط

 الضرب عليه. عند 

ية، ويعترب رسم يد مفتوحة وعادة ما يتم تزيني البندير بزخارف ورسوم تستخدم فيها احلناء أو ملوانت طبيع

ير ال يوجد فيه رسم اليد يعتقد شرور العني واحلسد وكل بندعلى جلد القاعدة رمسا منتشرا لالعتقاد بقدرته على دفع 

 أنه معرض للتمزق ال حمالة. 

سم، يستخدم لإلمساك به من طرف ضارب  3ويتم حفر ثقب دائري يف اإلطار اخلشيب للبندير قطره حوايل 

واليد األخرى  ويضرب ابألصابع األخرى ،ميسك الطبلة بشكل عمودي و ذلك الثقباإلهبام يف متخصص يدخل 

  .29هأو وسط البندير على اجللد ليحصل على النغمات الواضحة واخلفيفة حسب املوضع على حافة يف نفس الوقت

                                                           
 .17. ص 1983عبد العزيز اجلليل. مدخل غىل اترخي املوس يقى املغربية، سلسةل عامل املعرفة، الكويت،  - 26
 .1443-1442، ص ص. 16، ج 1984محمد جحي وأ خرون. معلمة املغرب، امجلعية املغربية للتأ ليف والرتمجة والنرش، مطابع سال،  - 27
 .61، ص. 2007ابراهمي هبلول. الآلت املوس يقية التقليدية يف اجلزائر، دار اخلدلونية، - 28
 .61املرجع نفسه. ص  - 29
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 يعمد الناقرون يف العادة إىل تعريض جلود البناديروخيتلف النمط اإليقاع املوسيقي حسب مكان الضرب وطريقته إذ "

 : ربون عليها على طرائق، أبرزهاللحرارة قبل استخدامها، مث يض )مجع بندير(

x  جةالنقر على وسط البندير بسبابة اليمىن. وحيدث ذلك رانت صوتية عميقة الدر. 

x 30"النقر على حاشيته ابلبنصر واخلنصر والوسطى من اليد وحيدث ذلك رانت متوسطة احلدة. 

 )املزمار( القصبةاثنيا: 

 

 قصبة : 18 صورة رقم

ويرجع العلماء ، )القصب( نبتة البوصمن قصبتها موسيقية تصنع نفخ آلة  املعجمة()بفتح القاف  ةب  صْ الق   

 أكثر منصرية القدمية منذ حيث استعملت أبحجام خمتلفة يف احلضارة امل اترخيية قدميةأصلها ونشأهتا إىل عصور 

 .ق.م 3000
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كل نواحي اجلزائر دون ، وتنتشر يف  الشكوىالشجن و ن الدال على يق واحلز يصوهتا العمتتميز القصبة ب

استثناء، وتستخدم ملصاحبة الغناء خاصة البدوي والريفي منه على وجه اخلصوص، كما تستخدم يف العزف االنفرادي 

فراح واألعراس، تستعمل أثناء رعي الغنم أو يف املواسم واألواجلماعي، ولكن يف األغلب تستخدم مع البندير، ، و 

األساطري واألقاصيص واملالحم احلربية ذات احلكم والقصص اصون" لرواية كما يستخدمها "املداحون" و"القص

 .الغرامية

( ابلنسبة للقصبة 8( أو )7وأحياان )ثقوب  (6) ، خترتقهمفتوح من اجلانبنيأجوف أنبوب ونصنع القصبة من 

يلة ورسومات هندسية األوراسية، تكون مقسمة إىل جمموعتني متساويتني يف األبعاد، ويتم تزيينها بزخارف ملونة مج

 .31بديعة، ويكون فمها مدققا بشكل مائل لتسهيل خروج الصوت

القصبة يف نوع  سم، ويتحكم طول 85سم و 40خرى، ويرتاوح بني وخيتلف طول القصبة من منطقة إىل أ

 لذا جند نوعني من القصبة: ،العزف

x حمليا : يتكون من مخس حلقات تستعمل يف الغناء الطويل أو ما يسمىاخلماسي"  

 وتنتشر أكثر يف الغرب اجلزائري. "الثقيل

x وتنتشر "اخلفيف" يا: يتكون من ثالث حلقات تستعمل يف الغناء القصري أو ما يسمى حملالثالثي ،

 أكثر يف منطقة األوراس والشرق.

يتحكم  صوات رداهلواء فتص حافتها العليا حيث يتكسر ميسك العازف ابلقصبة بطريقة مائلة، ويقوم ابلنفخ يف

 فيها من خالل إغالق أو فتح الثقوب وعرب تغيري زاوية النفخ ابلشفتني.

 

                                                           
 .61ص. ، مرجع سابق، ابراهمي هبلول - 31



123 
 

 النقادي-3

توفر عدة خصائص ال جندها يف غريه أمهها املظهر املهيب والصوت اجلهوري والغنة تفارس  ايْ غ  الل  أو  ادْ ق  النـ  

العامية  الكلمة" مشتق من النقادابالستعراض، واسم "، يتم تقدميه إللقاء أغنية من الشعر امللحون قبل القيام فخمةال

فهو مبعىن التلحني ألن النقاد حياول أن يقدم أغنية أو  ،حياول أن يزن الكالم ليصبح متناسقا وملحنا"يقادي" مبعىن 

 "يلغي" أي يقول.من الفعل  كلمة عامية  فهياي" مديح بطريقة متناسقة تعجب املستمعني، أما كلمة "اللغَّ 

، رافعا يده اليمىن، وعادة يقوم "النقاد" بتوسط العلفة وحتريك حصانه ميينا ومشاال، مسندا بندقيته على فخذه

سيد الفرسان، مث مير  همث يبدأ ابلغناء و"التنقيد"، مبتدائ يف العادة ابلصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم ابعتبار 

بعد ذلك إىل تناول أحد األغراض الشعرية خاصة الغزل والفخر واحلكمة، منوعا يف املضمون ويف األحلان من أجل 

 جذب انتباه املتفرجني ونيل استحساهنم.

جه والعلفة اليت لديها "نقاد" قوي وجهوري الصوت وله رصيد جيد من األشعار واملدائح تعترب علفة ممتازة وتو 

 هلا دعوات املشاركة يف خمتلف الوعدات والتظاهرات، ملا يضيفه "النقاد" هلا من تنوع يف الفرجة وزايدة يف املتعة.

من الرتاث الشفهي يتعرض خلطر االنقراض لنقص "النقادين" بعد أن  درينوع الفومما يؤسف له ان هذا ال

الرصيد الشعري الكبري من القصائد، وهو  احلفاظ على غيب املوت عددا كبريا منهم، وعدم قدرة اجليل اجلديد على

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.
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 األشكال االحتفاليةاملراحل و القسم الثاين : 

يصلي  أنويستحسن  ركوب حصانه،يتوضأ الوضوء قبل  انطازايإقدام الفارس على املشاركة يف ألعاب الفعند 

يدعوا له ابحلفظ  أنويطلب منهم بصوت مرتفع  أهلهيسلم على و  ،السالمة والنجاةفيهما ركعتني هلل يطلب 

من اجلهة اليمىن فرسه  ميتطيأحدمها ميسك له الفرس إىل أن يركب، مث بعد ذلك ن امعه شخص وخيرج ،والسالمة

 يتسلح الفارسو  ،الشجاعة وطهارة الروح طاهر السريرة مصداقا ملا يروم التعبري عنه من فضائل إنسانية متمثلة يف

 .بندقية وسيف داخل غمد معلق على يسار سرجهابل

  الفانطازايمراحل  -1

املشوار هو امليدان لكنه يطلق كذلك على عملية االستعراض نفسها، فيسمى ما تقوم به العلفة "مشورا"، 

 مشوارا سيئا.أدت أدت مشوارا جيدا أو  العلفة الفالنية ويقال أن

 بسيط جتري فيه األحصنة ويتم إطالق البارود، إال أن املتأملاستعراض  املشواررغم ما يبدو للوهلة األوىل أن 

املشوار عملية معقدة تتألف من عدة مراحل، وقد وجدان  أن إىلالتوصل جيدا ملا جيري أمامه من فعاليات يستطيع 

أي أن القائد هو الذي يعطي أوامر أن صيحة القائد هي الفاصل الذي مييز كل مرحلة عما قبلها وما بعدها، 

وقد أمكننا حتديد املراحل األربعة للمشوار تفق عليها، االنتقال من مرحلة إىل املرحلة املوالية من خالل الصيحة امل

أي إطالق البارود،  "قةلالط"أي التصويب، وأخريا  "النصبة"أي االنطالق، و "الفزة" أي التحية و "اهلدة" :وهي

 وسنفصل يف التعريف بكل مرحلة وذكر خصائصها وكيفية سرايهنا.
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  االستعراضية اجلولةأو  التحية :ةد  أوال: اهل  

 

 : اهلدة 19 صورة رقم

وهي كلمة تعين يف اللغة احمللية  "اهلدة" بـــــمبا يعرف ، يقومون قبل أن يباشر الفرسان مشوار إطالق البارود

حية للجمهور أو اجلولة االستعراضية اليت يتعرف من خالهلا املتفرجون على وهي نوع من الت التحية واالستعراض،

، يف صف أفقي"، وينتظمون رأس املشوارمن نقطة بدايته أو ما يطلق عليه " الفرسان إىل امليدان يدخلالفرسان، 

وأحياان يركضون بسرعة خفيفة وهو ما يطلق عليه حمليا اسم وميشون هبدوء أمام اجلماهري  ،جيانب كل فارس زميله

 ، حبيث تكون مؤخرهتاابلبندقية ابليد اليمىن نيسكمم، وجيلس الفرسان فوق سروجهم )ابلقاف املعجمة( "ةل  قْ النـ  "

يف أحيان كثرية تتطلب اهلدة القيام ببعض احلركات إلاثرة و ، اليسرىليد على فخذ الفارس وميسكون اللجام اب مرتكزة

أو التلويح ابلبنادق لتحية اجلمهور  يديهماجلماهري ورفع درجة احلماس وزايدة املتعة، حيث يقوم بعض الفرسان برفع أ

املنبعثة من أرجاء املكان، وعموما تستغرق ترقيص أفراسهم على نغمات املوسيقى الشعبية يف السماء واللعب هبا، أو 

 اهلدة من دقيقة إىل دقيقتني كأقصى حد.

 عدة وظائف جتعلها ضرورية وأساسية:وللهدة 

 االستعراضات.وإظهار االمتنان له حلضوره ملشاهدة حتية اجلمهور  -１
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الناس يف التساؤل عن  ن تدخل علفة إىل امليدان حىت يبدأالتعريف بفرسان العلفة وقائدهم، فما إ -２

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. 

 جبماهلا وألواهنا وقوهتا وحسن مشيتها ورقصهاستعراض اخليول والتباهي ا -３

 .مدى تناسقها وزينتها التباهي بسروج اخليول اجلميلة املطرزة وأطقمها الزاهية األلوان -４

قليدية اجلميلة يف منافسة مجالية، حيث أصبحت كل علفة التوألبستهم استعراض زينة الفرسان  -５

خمتلفا علن البقية لتمييزه عنهم، ويعترب  موحدا خبالف القائد الذي يلبس لباسايرتدي فرساهنا لباسا 

 اللباس عالمة مميزة لكل علفة حيث أن كل علفة ترتدي لباسا خاصا هبا يدل على منطقتها.

التعرف على امليدان جيدا لتجنب أي عوائق غري متوقعة أو حوادث فجائية وحتديد مقاساته  -６

 .وأبعاده بطريقة صحيحة

ويسهل التحكم  مستعداألفة بني احلصان والوسط احمليط به كاجلمهور ورائحة اجلو مما جيعله  خلق -７

 .فيه

 تعريف احلصان أبرضية امليدان ألن األحصنة حتفظ الطريق الذي ستتبعه أثناء الركض. -８

تجهيزه لوالرقصات وذلك ناورات من خالل القيام ببعض احلركات وامل األحصنةعضالت  تسخني -９

 .دون مشاكل لالنطالق بسرعة

 احلقيقي. خوض املشوارالدخول يف رفع درجة احلماس للفرسان واألحصنة واملتفرجني قبل  -１０

 ىل بدايةإ على طول املسار املخصص للركضبعد أن تكمل علفة الفرسان حتية اجلمهور تعود أدراجها  

الفانطازاي ففقي بعض األحيان تكون العودة ابملشي ، ونشري هنا إىل أن هذه العودة ختتلف حسب أنواع املشوار

 .البسيط، ويف أحيان أخرى يتم تكون ابلركض اخلفيف )النقلة(



127 
 

 أو االنطالقةة ز  اثنيا: الف  

 

 الَفزَّة:  20 صورة رقم

اللغة الدارجة تعين ، ويف تـََوقَّدَ و  َنِشطَ أي الالَِّعُب  فـَزَّ )بفتح الفاء وتشديد الزين(، يقال  زَّ فة من فعل َ َفزَّ ال

 انطلق بسرعة كبرية.

مث تتقدم األحصنة  جيري الفرسان نصف دورة يف مكان توقفهم، ،فور الوصول إىل بداية امليدان أو رأس املشوار

إىل النقطة  األمور صل، وتبكل أتين، ويعطى الوقت لقائد العلفة للنظر يف التحضريات قبل إطالق صرخة االنطالق

الرتقب بني املتفرجني وتزداد نرفزة اخليول ويرتفع محاس الفرسان، وينتظر اجلميع صيحة القائد اليت يسود إذ احلرجة، 

وما إن يصيح القائد حىت ينطلق الفرسان أبقصى سرعة ممكنة ، تعلن انتهاء مرحلة اهلدة والدخول يف مرحلة الفزة

م إىل 70غاية قطع ثلثي مسافة امليدان أي من  ويقومون بزايدة السرعة تدرجييا إىل حماولني البقاء كوكبة واحدة،
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ر أن احلصان ، وذلك ابعتباثواين حسب طول امليدان 10إىل  7بني  يف مدة زمنية قصرية جدا ترتاوح ما م، 110

م/اث، وإذا أخذان بعني 22كلم/سا أي حوايل   80لى وجه األرض إذ تصل سرعته إىل هو خامس أسرع حيوان ع

 م/اث.15التسارع للوصول للسرعة القصوى سنجد أن السرعة املتوسطة ستكون حوايل االعتبار عملية 

وجيدر التنويه هنا إىل أن عملية االنطالق مسؤولية مجاعية تقع على عاتق كل الفرسان، ألن ختلف بعض  

السرعة يتسبب يف خفض الفرسان جيرب البقية على ختفيف سرعتهم للسماح للمتأخرين اباللتحاق هبم، وهو ما 

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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 ةب  صْ الن  اثلثا: 

 

 ةبَ صْ النَّ :  21 صورة رقم

النصبة من كلمة االنتصاب ويقصد به هنا الوقوف، حيث أنه ويعد قطع ثلثي مسافة املشوار، واصطفاف 

، "آالبارود"أو  يصيح هبم القائد صيحة السالح قائال "آالسالح" أو "آاملكاحل"الفرسان يف صف أفقي واحد، 

، ركائبهم، إما وقوفا كامال أو نصف وقوفويقومون ابلوقوف على عندها يقومون بلف السرع اللجام حول رقاهبم، 

كتفني، كأهنم حسب مهارهتم يف الفانطازاي، مث يقومون ابإلمساك ابلبنادق بكلتا اليدين ورفع أذرعهم إىل مستوى ال

ويقرتبون من بعضهم البعض ويضعون أصابعهم على الزاند استعدادا إلطالق البارود، يصوبون على هدف حمدد، 

مرافقهم، ويبدو ملن يشاهدهم أهنم انصهروا يف شكل رجل واحد، يف صورة من أمجل األشكال  كثريا حبيث تتالمس

أو ثالثة  وال تدوم هذه املرحلة الدقيقة سوى اثنيتني االستعراضية، وهو ما مينح الفانطازاي مجاال ومتعة ال تضاهى،

ها يؤثر على عملية إطالق أي خلل في، و م/اث 22تكون فيها سرعة اخليول يف أقصاها أي  كثر تقديرأثواين على 

 البارود ويؤدي إىل فشل املشوار، لذا فهي تتطلب من الفرسان مهارة كبرية وتركيزا حادا.
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 أو تفريغ البارود ةق  لْ الط  رابعا: 

 

 الطَّْلَقة : 22 صورة رقم

والنقطة النهائية اليت توصل هلا كل املمارسات  وقمة نشوهتا وأهبى صورها، يعترب إطالق البارود ذروة الفانطازاي،

األخرى، حبيث ال ميكن ختيل فانطازاي دون إطالق البارود، إذ أنه وبعد أن ينجز الفرسان النصبة يصيح القائد صيحة 

 طلقة واحدة تشقوينطلق البارود يف البارود، قائال "ها"، حىت يقوم الفرسان ابلضغط على الزاند يف حركة متزامنة، 

الدخان  سحابمع  تلطةوتتوهج نريان البارود احملرتق يف الفضاء، خمخملفة دواي كبريا يصم اآلذان،  ،عنان السماء

مت هليف لوحة فنية بديعة، طاملا أوالغبار املتطاير من حتت سنابك اخليل، األبيض املتشكل فوق رؤوس الفرسان، 

يج البارود وخترتق رائحته األنوف خمتلطة مع الغبار، وتتعاىل صيحات ويتطاير يف اهلواء أر الرسامني والفنانني والشعراء، 

املتفرجني وصراخهم وهتليلهم وتكبرياهتم خمتلطة مع زغاريد النساء، يف خليط غريب ال مثيل له، وإن كان املشوار 

هنا شهادة من انجحا تسمع األصوات مطالبة ابإلعادة "عاود .. عاود"، وهي الكلمة اليت حيب الفرسان مساعها أل

 مجهور املتفرجني اهنم أبدعوا يف مشوارهم وجنحوا يف استعراضهم.
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جلام خيوهلم لتقف على مسافة قريبة، ومباشرة تبدأ العلفة يف عملية مبجرد إطالق النار يقوم الفرسان بشد 

فسح اجملال لعلفة أخرى إخالء امليدان هبدوء، فيقوم الفرسان ابلدوران يسارا والتوجه حنو احلافة اليسرى للميدان ل

 لتأدية استعراضها، وخيرج الفرسان حتت التصفيق وعبارات املديح والشكر.

على  وقد حاولنا متثيل املراحل األربعة للمشوار يف الفانطازاي بيانيا يف الشكل املوايل قصد مساعدة القارئ

 فهم سري العملية من انحية الرتتيب واالجتاه واملسافة والزمن والسرعة.

هي الفاصل الذي مييز كل مرحلة عما قبلها ، هي صيحات قائد العلفة اليت 3، ص2، ص1مالحظة: ص

 .وما بعدها

 

 : خمطط مراحل املشوار يف الفانطازاي1شكل رقم 
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 الفانطازاي اجلماعية-2

 
 : فانطازاي مجاعية 23 صورة رقم

مجاعية، حيث يشارك يف االستعراض جمموعة من الفرسان بطريقة متارس الفانطازاي اجلماعية يف الغرب اجلزائري 

"، ويشارك يف العلفة عدد من الفرسان أقله سبعة وأكثره ستة عشر فارسا وقد يزيد العدد العلفةيطلق عليها اسم "

 أو ينقص قليال حسب الظروف.   

ن يف الفروسية وأقدم املمارسني ويتوىل قيادة العلفة عادة أكثر الفرسان مكانة ووجاهة، وعادة يكون أكثر املاهري

هلا يف جمموعته، ويرث القيادة من والده أو أحد أقرابئه، أو يتم اختياره هلا ابلتوافق من طرف فرسان العلفة، وتتحكم 

وشبكة عالقاته يف عملية االختيار معطيات كثرية منها سن الفارس ومكانته االجتماعية واملالية ومستوى تعليمه 

 مه يف ميدان الفانطازاي.وقداالجتماعية 

والسهر على تدريب فرساهنا واالعتناء أبمورهم وتوفري الظروف يناط ابلقائد مهمة قيادة العلفة وإدارة شؤوهنا، 

املناسبة لتطورها وحتسن مستواها، كما أنه يعترب الناطق الرمسي ابمسها واملفاوض الذي يناقش أمورها مع األطراف 

 األخرى.
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يستعرض القائد مهاراته يف تسيري العملية من خالل حسن عرض الفرسان أثناء اهلدة وحتضريهم ويف املشوار 

لالنطالق وتوجيههم للتنسيق وهو املخول إبدارة عمليات االنتقال من مرحلة إىل مرحلة عرب إطالق صيحته املشهورة، 

 لقادة يف إطالقها.وغريها من الصيحات اليت يبدع هؤالء ا "آالبارود، ""آالسالح"، "حيمثل "

كما أن القائد له كامل الصالحيات ملعاقبة الفرسان الذين يرتكبون األخطاء أو يتسببون يف إفساد املشوار، 

 املعقب إجبار الفارسلبسيط إىل االقصاء من املشاركة، وتقتضي العادات وختتلف هذه العقوبة من اإلنذار الشفاهي ا

ى على النزول من على صهوة حصانه واخلروج من امليدان ماشيا على قدميه، وهذه أكرب عقوبة ميكن أن تسلط عل

 حد املشاة.د فارسا وانه أصبح جمرد راجل أو أنه مل يعفارس ألن مشيه على قدميه يعين أ

متارس يف املنطقة  كانتيستمد أصوله من الطريقة احلربية اليت  اجلماعية لفانطازاي االستعراضي لشكل الإن 

املعارك واحلروب، حيث كانت اجليوش تتواجه هبذه الطريقة املنظمة واحملكمة، وميكننا استشراف ذلك  أثناءمنذ قرون 

 منها: من خالل بعض املؤشرات 

طريقة  واليت كانت يف املاضي املشوار،قبل بداية املداح أو القوال أو الشيخ اليت يؤديها  مدائح النقادي -1

العزة واألنفة و  الفخر من معاين واملدائحالفرسان على احلرب وإاثرة شجاعتهم مبا حتويه هذه األشعار  ثحل

 .والدفاع عن الشرفوالشجاعة 

طاعة الفرسان املطلقة لقائد العلفة، وهو ما يشري إىل سيادة نوع من الروح العسكرية اليت تعتمد على  -2

 االنضباط وتطبيق األوامر

وهي أمور كانت يف املاضي  ،ان داخل امليدان، وتناسق حركاهتمالنظامية اليت يتحرك هبا الفرسطريقة ال  -3

 تستخدم من أجل شن هجوم كاسح على العدو يشتت صفوفه ويطيح بدفاعاته وميزق جنوده.

 إطالق النار بطريقة مجاعية يف طلقة واحدة، وهي الطريقة العسكرية اليت كانت متبعة قدميا. -4
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فانطازاي اجلماعية بطرق عديدة، وهو أمر يدل على انتشارها وكثرة ممارستها، وسنحاول شرح أكثر ومتارس ال

 هذه األنواع شيوعا

 ادر  مْ الت   -1

يف نفس الوقت، حيث أنه  وأقلها خطورةوأسهلها أداء، التمراد هو أكثر أنواع الفانطازاي اجلماعية ممارسة، 

يتقدمون حنو بداية امليدان خبطى اثبتة، ويؤدون نصف دورة يف أماكن ، االستعراضية ولةوبعد أن يقوم الفرسان ابجل

توقفهم، حبيث يستقبلون هناية امليدان، مث تتقدم اخليول بكل بثبات وأتن، ويقوم القائد مبعاينة الفرسان والقيام 

حمافظني  أبقصى سرعة الفرسان ينطلقابلتوجيهات الضرورية لتحضري عملية االنطالق، وعند صيحة القائد األوىل 

يقف الفرسان على خيوهلم ويرفعون صيح القائد مرة اثنية ي املشوار مسافة يثلث، وبعد قطع على استواء الصف

جتري بسرعتها  اخليولبينما  ابليدين معا ويضعون أصابعهم على الزاندنادقهم أذرعهم إىل مستوى الكتف، وميسكون بب

ثة للقائد يقومون إبطالق البارود يف نفس اللحظة حمدثني دواي كبريا ومثريين غبارا كثيفا، ، وعند الصيحة الثالالقصوى

 وسط صياح املتفرجني وهتليلهم وصراخهم.مث يقومون إبيقاف أحصنتهم عند هناية املشوار 

 لقاف املعجمة وتسكني الالم(بفتح ا)ة ب  لْ الق   -2

يف أن الفرسان لالجتاه، تشبه لعبة التمراد إىل حد كبري إال أهنا ختتلف عنها  املفاجئمن اإلقالب أي التغيري 

 إىلإىل رأس املشوار )أي بدايته(  وحني يصلون يدخلون إىل امليدان وهم يركضون خبيوهلم ركضا خفيفا )النقلة(،

وهم تثري إعجاب املتفرجني،  سريعةيف حركة  نصف دورةيصيح هبم القائد فيقومون بلي أعناق جيادهم واالنقالب ب

وحني يقطعون ثلثي املسافة  بسرعة أكرب من التمراد،مث ينطلقون يراقبون بعضهم البعض تفاداي للسقوط واالصطدام، 

فيطلقون البارود مث يصيح مرة اثلثة  مرة اثنية فينصبون )يقفون على ركائبهم ويصوبون بنادقهم( يصيح هبم القائد

 أحصنتهم.طلقة واحدة قبل إيقاف 
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على حد سواء وذلك ألن االنقالب  واخليولوهذه اللعبة أخطر أنواع الفانطازاي اجلماعية على الفرسان 

ه اللعبة إال ، لذلك ال يعلب هذاملفاجئ قد يؤدي إىل تعثر األحصنة واصطدامها وسقوط الفرسان حتت أقدامها

 يف الفانطازاي. طويلةة العلفات اليت هلا خرب 

 )بتسكني امليم وفتح السني( حْ ر  س  مْ ـال -3

عن بعضهم البعض مبسافات متساوية، ويرتكون يف هذه اللعبة ينطلق الفرسان من رأس املشوار متباعدين 

)بتشديد  "اللغاي"أو " )بفتح النون وفتح القاف املعجمة وتشديدها( النقاد" مث يتقدمأحصنتهم متشي ببطء شديد، 

" النقادي"وصلة من ليؤدي ، ("غين"أ نقادي تعينعلى شكل مواويل )وهو شخص يقوم بغناء القصائد  الغني(

ويتعرض  -صلى هللا عليه وسلم–الصالة على الرسول وحلنه املميز، يتناول فيها  بصوته اجلهوري يغىن( شعر امللحون)

إىل  20على مسافة  ملواضيع حول الفرس واهلمة والرجولة والشجاعة والغزل، وما إن ينتهي "النقاد" من وصلته،

ينطلقون وعند الصيحة الثانية  ن راكضني بسرعة متوسطة )النقلة(،فينطلق الفرساحىت يصيح قائد العلفة  ،م30

يضعون بنادقهم على صدورهم ويتحضرون يقف الفرسان على ركاب أحصنتهم و وعند الصيحة الثالثة أبقصى سرعة، 

واملسرح هو النوع الوحيد الذي فيه أربع  دفعة واحدة. الباروديقومون إبطالق  الرابعةلإلطالق وعند الصيحة 

 صيحات.

 )بفتح التاء املشددة وتسكني الغني وفتح الضاد( ابْ ض  غْ التـ   -4

ن خيوهلم تعدو برفق حىت أابالنطالق خببا أي التغضاب تعين إراحة احلصان ويف هذه اللعبة يقوم الفرسان 

العلفة فينطلقون بسرعة، مث يصيح هبم اثنية فيحضرون بنادقهم وعند بداية املشوار، وعندها يصيح قائد 

 الصيحة الثالثة يطلقون البارود طلقة واحدة.
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 لفانطازاي الفرديةا-3

 
 فانطازاي فردية : 24 صورة رقم

 تلعب فرداي، حيث يقوم فارس واحد ابالستعراض وإطالق البارود، الفانطازاي الفردية هي نوع من الفانطازاي

وابلضبط يف الوالايت التالية: يف شرق البالد أو ثالثة، ومتارس  نيوأحياان يرافقه فارس آخر، ويف أحيان اندرة فارس

وتتميز أبن امليدان قاملة وقسنطينة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، سوق أهراس،  ،املسيلة، برج بوعرريج، سطيف، ميلة

 فيها أطول من ميدان الفانطازاي اجلماعية.

اكي الفانطازاي الفردية شخصية الفارس احملارب املقدام والشجاع الذي ال خياف العدو وال يهاب املوت، حت

، وبعد جنودهمستخدما بندقيته أوال إلصابته ملوحا بسالحه، إذ ينطبق بسرعة خاطفة حنو العدو صائحا مكربا، 

كما كان عليه احلال يف معارك األجداد، بغض قتال وجرحا، متاما   ابقي اجلنودنفاذ الذخرية يستل سيفه ويثخن به 

تكون نيل الشهادة واملوت بشرف، لذا يطلقون على هذا النوع من الفانطازاي الطريقة ما النظر عن هنايته اليت عادة 

" أي كأن الفارس يعرف مسبقا أنه سيموت يف املعركة لكنه يقدم مقبال غري مدبر، وغري مبال مبا يصيبه االنتحارية"

 بيل هللا والوطن.يف س
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أطول بكثري مما هو عليه وهو  يف جولة واحدةرس ان السرع يف الشرق اجلزائري وهو املسافة اليت يقطعها الفإ

 .م800إىل  م500يف الغرب اجلزائري إذا يرتاوح ما بني 

 :عدة طرق للعب الفانطازاي الفردية نذكر منهاوجد وت

 اللعب احلريب:  -1

 السيف.نوعني من األسلحة مها البندقية و الفارس "، وفيه يستخدم القتايلويسمى كذلك اللعب "

بعد أن يقوم الفارس جبولة التحية ويستعرض مجال فرسه وسرجه ولباسه التقليدي، يتهادى حبصانه شيئا فشيئا 

كسي ريعة وبشكل عـمث يقوم ابلتفاتة سحىت يصل إىل بداية امليدان اليت تكون عادة بعيدة نوعا ما عن اجلمهور، 

 إىل األمام اتنابرز  اهركبت وينطلق بسرعة كبرية متخذا وضعية االحنناء فوق فرسه بطريقة أفقية حىت يكاد يلتصق هبا،

وكعاب رجليه متجهني للخلف، وميسك ببندقيته موجها فوهتها حنو األرض، وبعد اجتياز ثلث املسافة يكون قد 

، القدحمستندا إىل أعلى ، الركاب علىأو نصف واقف  واقفاأصبح ضمن نطاق اجلمهور، يعدل وضعيته وينتصب 

مع رفع ذراعيه بندقيته حنو األعلى ممسكا هلا بيديه االثنتني، " أي يرفع النصبةمثبتا جسمه بركبتيه، ويقوم بعملية "

كأنه يصوب على هدف ما، مث يقوم إبطالق البارود من البندقية يف حىت يصبحان على مستوى الكتفني متاما،   

خرى ملوحا به يف اهلواء، بعدها طلقتني متتابعتني، مث يرفع البندقية حنو األعلى بيد ويقوم ابستالل السيف بيده األ

يقاطع بني البندقية والسيف حنو األعلى ليشكل مثلثا، يف هذا الوقت يكون احلصان قد بدأ  خيفف سرعته ويقوم 

 امليدان." ليتوقف عند هناية السراعالفارس بكبح مجاحه عرب "

 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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 )ابلقاف املعجمة الساكنة( لعب القران-2

بواسطة فارسني، يفضل أن "، والقرين هو الرفيق، حيث تلعب هذه اللعبة القرينعليها كذلك اسم "ويطلق 

الرأس  ،نطلقان متالصقنيييكوان بنفس احلجم، حيث يقومان بنفس احلركات بطريقة متزامنة وتناسق كبري، ف

مث  الباروديطلقان  مهوراجلأمام  نوذراع كل منهما فوق كتف األخر ال يتفرقان إال عندما يصال ،لرأسعند ا

 يقوم كل فارس مبقاطعة سيفه ببندقيته.

إذ ينطلق الفرسان حيث ينحين الفارس األمين والفارس  -فرسان ةثالث-ثالثي لعب لعب ييف حاالت اندرة و 

الوسط، فيبدو اجملموع من بعيد وكأنه شخص واحد وبعد الطلقات يستمر فارس الوسط يف خط  فارس األيسر حنو

 ويرجعان إىل نقطة انطالقهما. اآلخرانمستقيم وخيرج سيفه بينما يلف الفارسان 

  لعب "الطري"-3

 " ألنه يتمايل يف طريانه ميينا ومشاال.العقاب" نسبة لطائر "احلدايةويسمى أيضا "

مسرعا وبقوم برفع بندقيتيه كل واحدة ينطلق ع يقوم الفارس ابللعب ابستخدام بندقيتني، حيث النو يف هذا  

فيبدوان مثل اجلناحني، ويقوم ابلتمايل ميينا ومشاال مقلدا حلركة طائر  مقاطعا بينهما يف اجتاهني متعاكسنييف جهة أو 

يقوم ى ميينا أو يسارا، وعند وصوله للمحفل ، حبيث تكون كل بندقية موجهة حنو جهة معاكسة لألخر "العقاب"

 .من البندقية الثانية ويطلق البارودمييل حنو اليمني مث يطلق البارود من البندقية األوىل مث مييل حنو اليسار 

 لعب املشلية-4

وهي تلعب على شكل مطاردة، حبيث يصطف فارسان أو ثالثة وراء بعضهم البعض، مث ينطلقون  لعب

الفارس األخري إبطالق البارود على الفارس الذي أمامه، مث يقوم الفارس األمامي اباللتفاف  تباعا، ويقوم

درجة، مث يرد بطلقة ابرود يف اجتاه الفارس الذي يطارده، يف حماكاة مسرحية  180متاما للخلف بزاوية 

 لعمليات املطاردة احلربية يف القدمي.
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 املفتوحة()ابلقاف املعجمة املشددة و : العيالقلعب -5

يطلق البارود عند انطالقه  ،" إال أن الفارساحلريبيلعب القالعي بنفس طريقة لعب " ،من كلمة اإلقالع

ود يف الوقت الذي ترفع فيه الفرس، من بندقيتني أو أكثر، وتلعب هذه مباشرة أو عندما "يقلع" حبيث ينطلق البار 

 الطريقة بكثرة يف والية املسيلة.

 لعبة العدو-6

وأخربت أن  ،بنادق 7عدد البنادق من بندقيتني إىل فس احلركات السابقة ولكن بزايدة هذه اللعبة بن وتتم

بعض الفرسان يلعب بسبع بنادق يعلق اثنتان على ميني السرج، واثنتان على يساره، واثنتان على كتفه وميسك 

 البنادق.السابعة بيده، مث ينطلق مسرعا ويبدأ إبطالق البارود تباعا من 

 لعبة "راس الرد"-7

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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 يف الفانطازاي التحكيم-4

حول عملية التحكيم يف الفانطازاي بني مؤيد ومعارض، حيث يذهب الرافضون إىل أن وقع جدال كبري 

التحكيم ال يصلح يف الفانطازاي ألنه ال ميكننا احلكم على تقليد أبنه أفضل من تقليد آخر، أي أنه ال ميكننا أن 

طريقة لعبه أفضل نقول لفارس أن لباس الفارس االخر أفضل من لباسك أو أن سرجه أفضل من سرجك، أو أن 

من طريقة لعبك، ألن كل الناس تفتخر بتقاليدها وتعترب األفضل واألمجل، كما أن التحكيم يقتل اللعبة ألنه يغلق 

يف حني يذهب املؤيدون إىل أن التحكيم هو عملية تنظيمية هتدف إىل  وساكنة، ابب اإلبداع فيها وجيعلها جامدة

وأن املنافسة تكون حول من يؤدي ذلك الرتاث أبفضل طريقة ممكنة، كما احلفاظ على الرتاث يف صيغته األمثل، 

وهو ما يسمح ويعمل على حفظ هذا الرتاث الوطين وتطويره، أنه فرصة لتطوير الفانطازاي من خالل تقعيد تقنياهتا، 

 إبطالق منافسات حملية وجهوية ووطنية.

، حيث قامت 2016لعمل به مل يبدأ إال سنة إال أن ا 1988ورغم أن اقرتاح قانون التحكيم قد مت سنة 

وزارة الفالحة ووزارة الشبيبة والرايضة بتكوين أول دفعة من حكام الفانطازاي، وقامت ابقرتاح استمارات حتكيم ليتم 

 استخدامها يف كل أحناء الوطن.

 .عملية التحكيم سريكيفية 

x يف املسابقات من مخسة إىل اثنا عشر حسب عدد اجملموعات املتنافسة املسموح هبا يكون عدد احلكام 

x  يرأس جمموعة احلكام رئيسا ختتاره الفيدرالية للسباقات الوطنية ومن طرف الرابطات الوالئية املنظمة إذا

 كان السباق حمليا.

x  على طول املشوار.جمموعات من احلكام  4تظاهرة الفانطازاي الفردية أو اجلماعية حيكمها 

x .كل جمموعة من احلكام تنقط الشطر املتاح هلا من السباق على أوراق التنقيط املخصصة هلذا الغرض 
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x وشاملة لسري التظاهرة طيلة  على رئيس احلكام االستقرار مع اجملموعة الثالثة للحكام لتكون له رؤية عامة

 املشوار.

x  تائج النهائية للمشاركني.احلكام لرتتيب الفرق وتسلم النعند هناية السباق تسلم أوراق التنقيط لرئيس 

 32ويشمل التحكيم قسمني: القسم الفين والقسم التقين

 القسم الفين  -1

 لباس الفرسانو  اخليالة واملظهر العام للخيل 9

  هيئة القوم 9

 النقاد أو التحنني 9

 القسم التقين -2

 االنطالق بسرعة عند الصيحة األوىل 9

 االنطالقيد الصف عند توح 9

 ركض األحصنة معا يف نظام منظمو  سرعة األحصنة 9

 وقوف الفرسان عند الصيحة الثانية املرفق عند املرفق 9

 توجيه البنادق عند مستوى وسط الصدر 9

 مدة السباق 9

 رمي البنادقو  البارود 9

 التحكم يف األحصنة بعد البارود 9

 إلخالء امليدان زمن مجع األحصنة 9

                                                           
 يرىج الاطالع عىل منوذج بطاقة التحكمي يف امللحقات - 32
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 خالصة 

األساسية اليت ال ميكن للفانطازاي أنت تتم بدوهنا وهي املادية الفصل ابلتعرف على األركان هذا قمنا يف 

ح استعراضات الفارس والفرس وبندقية البارود وامليدان، وكل واحد من هذه األركان يلعب دورا أساسيا يف إجنا 

ن الظروف واألوقات واملناطق دون أب ا على بعض العناصر االختيارية اليت حتضر وتغيب حسنفالفانطازاي، كما تعر 

يؤثر غياهبا يف الطقس الفانطازي وإن كان حضورها يزيده متعة وأتلقا مثل السيف واملوسيقى الشعبية )القصبة 

 والبندير( ومديح النقادي وغريها.

رق وطريقة تعرضنا لألشكال االحتفالية يف الفانطازاي وعرفنا أهنا تلعب بطريقتني طريقة فردية يف الش بعد ذلك

مجاعية يف الغرب )العلفة( وشرحنا كل نوع وتكلمنا على أقسامه وطرائق لعبه، وهي دليل على تنوع هذا االستعراض 

اليت يراد هلا أن تكون املقياس الذي حيفظ أصالة هذه  وثرائه، وأخريا تكلمنا إبجياز عن عملية التحكيم يف الفانطازاي

 .اللعبة وتقاليدها



 

 

 الرابعالفصل 
 

 

 
  الفنيةاملظاهر العنارص امجلالية و 
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 الفصل الرابع

 الفنيةاملظاهر العناصر اجلمالية و 

 متهيد

واملداراة  يعين اجلمال يف اللغة، احلسن والزينة واحلالوة والبهاء واالتساق عند الزخمشري، واللطف واالعتدال

 .1والتخلق والصرب عند أيب بكر الرازي

د حاول الفالسفة واملفكرون منذ واجلمال أمر فطرت النفس البشرية على حبه والسرور به واالرتياح له وق

القدم فهم كنه اجلمال ومعرفة حقيقته فاختلفوا يف ذلك اختالفا شديد بدءا من فالسفة اإلغريق إىل فالسفة العصر 

اجلمال شيء إهلي يرادف اخلري، وأنه معىن مطلق جمرد غري قابل للتغيري، وقرر أن احلديث، فمثال يرى أفالطون أن 

لسوف املسلم يأما الفابجلمال األزيل يف احلياة األوىل، قبل أن حتل ابألجسام يف هذا العامل، روح اإلنسان متتعت 

مرجع اإلحساس ابجلمال هو التأثر النفسي ابلشيء اجلميل، سواء كان لوًنا أو رائحة أو حلناا، الكندي فريى أن "

"مجال  يذهب الصوفية إىل أن، يف حني تة"ا الرائحة فهي املوسيقى الصامفهناك قاسم مشرتك بني اللون واللحن، أم

العامل ما هو إال انعكاسات للجمال اإلهلي، الذي جيعل الصويف يؤثر التقشف والنسك والعبادة وتنقية الروح على 

 .2الشهوات الدنيوية"

دراكه يشعر هبا اإلنسان يف إ "اجلمال هو اللذة املباشرة اخلالصة اليتأن فريى الفيلسوف األملاين كانط أما 

 .  "لصور األشياء والنسب اليت بينها

 ْم ِفيَها مَجَاٌل ِحنَي ت رحي وَن َوِحنيَ " َوَلك  :بني اخليل واجلمال فقال جل من قائلالعالقة وقد هللا يف كتابه الكرمي 

 .(4)َتْسَرح وَن " سورة النحل آية 

                                 
 .062-201، ص ص. 2015، جوان 22عدد ، جمةل الأثر، "امجلال يف القرآ ن"، بلحيارة خرضة - 1

 .163-98ص.  ، ص2012آأوت ، 20الإسالمية، العدد  وادلراسات الرشيعة جمةل، "مفهوم امجلال يف الفكر الإساليم" ،مجيل عيل السوريج - 2
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مجال االستمتاع مبنظرها فارهة رائعة "قطب رمحه هللا يف تفسريه هلذه اآلية عن اجلمال فيقول:  يتحدث سيد

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 

هي جمرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب خيل، بل تلبية األشواق الزائدة على الضرورات، تلبية  النعمة

 .3"حاسة اجلمال ووجدان الفرح والشعور اإلنساين املرتفع على ميل احليوان وحاجة احليوان

ذلك لتتحول إىل تعدى بل ت ،شك فبه أن الفانطازاي ليست جمرد حماكاة حربية أو متارين رايضية ومما ال

على  هالفنانون والرسامون يف نقلاويتبارى  ،جمموعة من اللوحات الفنية البديعة اليت يتمتع املشاهدون جبماهلا األخاذ

 يف حماولة لتأبيد ذلك اجلمال اخلالب ليصبح لوحات خالدة على مر الزمان. ،لوحاهتم

 تقدمهمبا  ،ارسة مجالية ابمتيازعل من الفانطازاي مموانطالقا مما سبق سنحاول حتديد العناصر اجلمالية اليت جت

الساكنة واملتحركة والطبيعية  ةاجلماليللمشاركني واملتفرجني على السواء من مساحات استعراضية فيها خمتلف األنواع 

 واحليوانية واالنسانية واليت ميكن تقسيمها إىل أربعة عناصر أساسية:

 هلواء الطلقاالفانطازاي اليت تكون خارج املدن يف مجال الطبيعة اليت حتوي استعراضات  -1

 واهنا البديعة مجال الفرس وهو مجال حيواين يظهر فيه مجال اخليول أبجسامها الرشيقة وأل -2

 سيمجال الفارس مجال انساين يلعب فيه اللباس التقليدي للفرسان الدور الرئي -3

 بثمن. ف فنية ال تقدرمجال السرج وملحقاته واليت تتحول على يد احلرفيني إىل حت -4

تمتع املتفرجني متعة مجالية ال متتزج فيما بينها ل ،هذه العناصر جتتمع معا لتعطينا أشكاال متنوعة من اجلمال

 هما مر الزمان.عصية على النسيان م ،حبيث تبقى صورها الرائعة حمفورة يف ذاكرة االنسان ،مثيل هلا

 

                                 
 .2151، ص4ج، 17، طريوتب ،س يد قطب، يف ظالل القرآ ن، دار الرشوق - 3
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 أوال: مجال الطبيعة

 
 مجال طبيعيطازاي ضمن :  فان 25 صورة رقم

وهو ما يعطي فرصة للمتفرجني للهروب من اجملال  ،يتم تنظيم استعراضات الفانطازاي عادة خارج املدينة

والشوارع  ،املربعة واحملدبةاملعمارية  وامسنت العمارات وسيطرة األشكال املشبع مبناظر البناءات ،احلضري املديين

 اجلميلة، يتم اهلروب من فضاء املدينة إىل فضاء الطبيعة امة وتلوث وغريهاضجيج وغبار وقم واألزقة مبا فيها من

بكل ما حيمله من املناظر الطبيعية اخلالبة واحلقول اخلضراء املمتدة والبساتني الوارفة ،واهلواء الطلق واجملال املفتوح 

إذا كان مكان الضريح الذي يقام املوسم  واهلواء النقي وأصوات العصافري املزقزقة وأريج الورود والزهور املنعشة خاصة

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 

 اليت يسيطر عليها االمسنت والضجيج. أحيائهم 
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 )احلصان( اثنيا: مجال الفرس

 

 الفرس: مجال  26 صورة رقم

وشكلها اجلميل واملبدعني عرب التاريخ، جبماهلا األخاذ  والنحاتنيظلت الفرس ملهمة الشعراء واملصورين 

ن اجلمال ليس حكرا على ساللة ، وحسب الفرسان الذين حتدثنا إليهم فإحركتهاأجزاء جسدها ورشاقة وتناسق 

دون أخرى بل هناك خيول مجيلة يف كل السالالت، وتتميز اخليول اجلميلة مبجموعة من املميزات اليت جتعل منظرها 

، والعنق اجلذابة ، واألذًنن صغريات احلجممثل الوجه الصغري، والعيون الواسعة  ،حسنا وهيئتها ملفتة وصورهتا بديعة

والصدر العريض الواسع الذي يدل على كرب حجم  ،والتقوس اخلفيف يف الوجه ،ملس الناعماملقوس، والشعر األ

وهو ما يساعد احلصان على العدو ملسافات كبرية دون أن يشعر ابلتعب، والقوائم القوية واملتينة والدقيقة  ،الرئتني

 ق.واجلميلة اليت تعطيه القدرة على اجلري واملنافسة سواء يف احلرب أو السبا

ولعل أفضلها وأمجعها ما ذكره أبو فقعس حني قال "إذا  ،وقد تفنن العرب يف ذكر صفات اخليل اجلميلة

 ،ثالث أخذت ما شئت بجديد ثالث صايف ثالث رحثالث أصبت الفرس عريض ثالث طويل ثالث قصري 

جديد القلب واألذن  ،سغقصري الظهر والعسيب والر  ،طويل البطن واهلادي والذراع ،عريض اجلبهة واللبة والورك
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، وقد ذهب قوله مثال يف حتديد أحسن 4رحب املنخر واجلنب والشدق" ،صايف العني واألدمي والصهيل ،واملنكب

صفات اخليل وقد فصل املؤلفون العرب يف حتديد الصفات اجلسمية للخيل األصيلة حىت أوصلوها إىل ثالثني صفة 

ب ان تكون متوفرة يف كل افر والقدمني وابلغوا يف شرح املواصفات اليت جيتبدأ من الرأس والعينني وتنتهي إىل احلو 

 عضائه.أعضو من 

مبديح واستحسان   ويلعب عنصر اللون أمهية كربى يف حتديد مدى مجال اخليول حيث حتظى ألوان معينة

س موضوعية، إمنا س له أسكبريين يف حني تلقى ألواًن أخرى نوعا من الذم أو اإلعراض، وهذا املدح أو الذم لي

لربكة والفالح وجيعل من الفرس يرتبط أساسا مبعتقدات دينية أو شعبية جتعل من ألوان بعينها رمزا للخري واليمن وا

ملها فرسا غري ذات قيمة إن مل حتاليت حتملها فرسا مجيال وغاليا ومن ألوان أخرى رمزا للشؤم والشر ومن الفرس اليت 

 تكن سببا يف بعض الشرور.

بوااب أللوان اخليل املستحبة لعودة إىل تراثنا الديين جند أن األئمة ورواة احلديث قد خصصوا يف كتبهم أواب

بو داوود خيصص اباب يف مسنده بعنوان واملكروهة وهو ما يشري إىل األمهية الدينية والعقدية الكبرية هلذا األمر، فهذا أ

 ذكر فيه احلديث التايل:ابب فيما يستحب من ألوان اخليل من كتاب اجلهاد 

  حممد بن املهاجر األنصاري حدثنا هشام بن سعيد الطالقاين حدثنا هللا عبد بن هارون حدثنا

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال أيب وهب اجلشمي وكانت له صحبة قال عن ن شبيبعقيل ب حدثين

 .5"حمجل أغر أدهم أو حمجل أغر أشقر أو حمجل أغر كميت  بكل عليكم"

ليه وسلم بعث سرية فكان وسألته مل فضل األشقر قال ألن النيب صلى هللا ع حممد يعين ابن مهاجر قال 

 .أشقر أول من جاء ابلفتح صاحب

                                 
 .222هـ، ص1350لاكتب، مكتبة القديس، ارشح آأدب  ،مصطفى صادق الرافعي :ح وتصحيآأيب منصور اجلواليقي، تقدمي  - 4

 .2543تاب اجلهاد، حديث رمق ك آأبو داوود، السنن،  - 5
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ء جاء صاحبها ر على األعداولكن ما يفهم من احلديث أن سبب تفضيل األشقر هو أن البشارة ابلنص

 حصاًن أشقرا وليس خلاصية يف اللون األشقر ذاته. ممتطيا

 كرب أيب بن علي الدين نورعها ونسوق بعض األحاديث الواردة يف املوضوع لتأكيد ما ذهبنا إليه وقد مج

 .6زاوئد ومنبع الفوائديف كتابه جممع ال اهليثمي

ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث سرية فكان  :قال ؟مل فضل األشقر :عن أيب وهب الكالعي وسئل

مين اخليل يف " :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :وعن ابن عباس قال، 7أول من جاء ابلفتح صاحب األشقر

 .8"أغر حمجالا مطلق اليد اليمىنشقرها وأمينها ًنصية ما كان منها 

إذا أردت أن تغزو فاشرت فرساا أغر حمجالا " :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :وعن عقبة بن عامر قال

إايكم واخليل " :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :وعن أيب هريرة قال، 9"مطلق اليمىن فإنك تسلم وتغنم

وكما نرى فإن الغالب على األحاديث الواردة يف الباب هو الضعف وهو ، 10"لة فإهنا إن تلق تفر وإن تغنم تغلاملثف  

 ما يؤكد أن تفضيل األلوان ليس خلاصية أساسية فيها إمنا تيمنا مبا حدث من البشارة يف الغزو.

احد، واملركب جنده يف للون الو للحصان العريب لوًنن: بسيط ومركب؛ فاللون البسيط جنده يف احلصان ذي ا

عة ألوان: األبيض واألمحر وألوان احلصان العريب ألوان زاهية مشرقة أساسها أرب ،احلصان الذي له أكثر من لون

 نها. وينتج عن متازج هذه األلوان ألوان أخرى وضعت العرب امساا لكل م ،واألسود واألصفر

                                 
 .341-340،ص ص  5، ج 2001، مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، الهيمثي بكر آأيب بن عيل ادلين نور - 6

ل عنر  - 7  .آأيب وهب اجلشمي واه آأمحد ورجاهل ثقات، وقوهل آأيب وهب الالكعي ومه لأن عقيل بن ش بيب مل يرو اإ

 . ضعيفرواه الطرباين وفيه فرج بن حيىي وهو  - 8

 . ضعيفرواه الطرباين وفيه عبيد بن الصباح وهو  - 9

 .، وبقية رجاهل ثقاترواه آأمحد وكأنه صىل هللا عليه وسمل آأراد ابخليل آأحصاب اخليل وهللا آأعمل، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف - 10
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اما كبريا وألفوا فيه الكتب وأفردوا له املصنفات حىت أصبحت وقد اهتم العرب واملسلمون أبلوان اخليل اهتم

ألوان اخليل وتسمياهتا هي املرجع األساسي لعلماء اللغة يف حتديد ماهية األلوان ومشتقاهتا وهو ما أشار له اللغوي 

األلوان، املعاجم  الكبري عبد الكرمي خليفة حني قال: "مما جتدر مالحظته، أن من أهم مصادرًن اللغوية يف تتبع ألفاظ

العربية واملصنفات اليت كتبت عن اخليل. وال شك يف أن العناية الفائقة يف وضع املصنفات عن اخليل، وحتديد أمسائها 

لدولة اإلسالمية، اوصفاهتا وألواهنا، تنم عن األمهية الكبرية اليت حتتلها اخليل يف حياة العريب، ويف أسلحة اجليش يف 

ويف هذا الديوان حتدد ألوان اخليل وصفاهتا املميزة بدقة  ،ان خاص يسمى "ديوان الَعْرض"حيث أصبح هنالك ديو 

 .11متناهية"

وهو من أقدم الكتب اللغوية اليت -يف كتابه الشهري "كتاب اخليل"  أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي وذكر

األوان وهي : أدهم ها وذكر مشتقاهتا من إثنا عشر لوًن للخيل وقام بشرح  -أفردت أللوان اخليل اباب خاصا هبا

 .12خضر، وأحوى، وكميت، واشقر، واصفر، وورد، واشهب، وابرش، ومامع، ومولع، واشيمأو 

ْصَمت من 
 
وخصص اإلسكايف يف كتابه مبادي اللغة، ابابا مساه "ابب ألوان اخليل"، حتدث فيه عن البهيم وامل

ة فيه، ما خال األشهب، فإنه ال يقال له "هبيم" وقد يقال له حيث إهنما تطلقان على كل ذي لوٍن واحد ال شي

  13م ْصمٌت.

                                 
، العدد الألوان يف معجم العربيةكرمي خليفة، "عبدال - 11  .44-9 ص. ص ،1987، 33"، جمةلة َمْجمع اللةغة العربيةة اُلردينة

 .103، صه1358ار املعارف، الهند، د، طبعة آأبو عبيدة بن املثىن، كتاب اخليل - 12

 .44-9 .صص عبدالكرمي خليفة، مرجع سابق،  - 13
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 احل وُّ مث اخل ْضر  والك ْمت  والِورَاد مث يبدأ احلديث عن ألوان اخليل، وحيصرها يف مثانية ألوان نوعية هي: الدُّْهم  

.  والشُّْقر والصُّْفر والشُّْهب 

األندلسي املعروف اببن سيده يف اجلزء السادس من كتاب وقد أفرد أيب احلسن علي بن إمساعيل النحوي 

املعروف "املخصَّص" حبثاا مطوالا عن "ألوان اخليل"، ورمبا كان من أجل الكتب يف هذا املوضوع يف القرنني السابع 

ابن  هللوالثامن اهلجريني، يف األندلس كتاب "اخليل مطلع اليمن واإلقبال يف انتقاء كتاب االحتفال"، أتليف عبد

وقد فص ل املصنف يف هذا الكتاب ألوان اخليل   حممد بن ج ز ي الكليب الغرًنطي، من أهل القرن الثامن اهلجري.

وبني  الشيات واألوضاح والَغرر والتحجيل والدوائر، وما يستحب من ذلك وما يكره، مستشهداا أبقوال الرواة وعلماء 

 14اللغة والشعراء.

اليت حيبوهنا ويتفاءلون هبا   تسمية خيوهلم، فاأللوانلوان بطريقة خمتلفة يفوقد استخدم العرب أمساء األ 

طلقوه، واأللوان اليت يكرهوهنا نون هبا أطلقوها على خيوهلم ولو كانت ألواهنا الطبيعية خمالفة لالسم الذي أيمويت

 مون منها يقومون بتغيريها إىل أمساء أخرى جتنبا للون الذي يكرهون.ءويتشا

ب  العرب للون األخضر ذا املنطلق أطلقوا على اخليول ذات اللون األبيض اسم "اخلضراء" وذلك حلومن ه 

طلقوا اسم فرس خضراء على  الذي يدل  على اخلصب والكأل والربيع وجتدد احلياة ومنو األعشاب واألشجار، لذلك أ

 كل فرس لوهنا الطبيعي أبيض.

خليول ذات اللون "األسود"، ألهنم كانوا يكرهون السواد وابلعكس يطلقون اسم اخليل "الزرقاء" على ا

ويتشاءمون منه فهو عندهم رمز على احلزن والبني واألسى واحلداد على األموات لذا كرهوا أن يسموا خيلهم اليت 

                                 
 .44-9 ص. املرجع نفسه، ص - 14
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فرس "زرقاء"  حيبوهنا ومتثال لديهم رمز احلياة والقوة والثراء خيل سوداء فقاموا بتغيري أمسائها إىل الزرقاء وأطلقوا اسم

 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 

ة العاملية للحصان الرببري، وحبضور مالحظني أجانب من فرنسا وسويسرا وأملانيا وبلجيكا واملغرب حتت لواء املنظم

حصان بربري وعريب بربري، وترمي املسابقة اليت أقيمت مبقر  300أكثر من  2014وتونس، واليت شارك فيها سنة 

لرببري والعريب الرببري حيث ختص األحصنة لفئات الديوان الوطين للرتبية وترقية اخليول واالبل إىل ترقية ساللة الفرس ا

سنوات والفرس املمهرة  3سنوات وأنثى اخليول ألقل من سنتني وأقل من  5سنوات و 4سنوات و 3أقل من سنتني و

 )متبوعة مبهرها( وغري املمهرة.

ثر واخلصائص قة اختيار الفحول اليت تتميز مبواصفات عالية من أجل استعماهلا للتكابويتم يف هذه املسا

 املعتمدة يف املسابقة تتمثل يف اجلمع بني مجال احلصان العريب وصالبة وحتمل الفرس الرببري.
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 حلية الفارسمجال اثلثا: 

 
 : فارس ابللباس التقليدي 27 صورة رقم

الراحة  هومتنحتساهم يف محايته من العوامل اخلارجية املناخية والبيئية  لإلنسانيعترب اللباس حاجة أساسية 

يقتصر على  الوالدفء واألمان لكن ال ميكننا حبال اعتبار اللباس جمرد مظهر شكلي ال قيمة له وال أتثري ألن دوره 

مع تطور صناعة النسيج أصبح للباس وظائف أخرى ، فية يف السرت والدفء واحلماية فقطتلبية االحتياجات األساس

ية هتدف لتحقيق جمموعة من الوظائف الثانوية حسب رؤية مالينوفسكي للثقافة ذات أبعاد مجالية وفنية ودينية وهوايت

أي النظر إىل اللباس يف استعماالته احملددة كفاصل بني املعتقدات واجلماعات واملناطق مثل اللثام عند الطوارق 

اللباس يف املاضي كمحدد للهوية وحجاب املرأة عند املسلمني كمحدد للنوع االجتماعي ابإلضافة إىل ما شكله 

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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 امحين ،اللباس يشكل أهدافا مثالية للهوايت اآلمرة بسبب ب  ْعدها الفرجوييرى حسني رشيق أن "اجلسد و 

رأس اجلسد، )الشعر الطويل، احلجاب، ذو لك( مبن يكونون من خالل اللباس و يصرح الناس )أو هم جمربون على ذ

 ،ا تقول كذلك "ما ينبغي أن نفعله"الوشم(، تكتفي اهلوية اجلماعية ابلقول ب  "َمْن ََنْن " لكنهحملوق، أشكال اللحي و 

األوىل تقول للناس من هم، وما ينبغي أن يفعلوا يف مناسبات  نأهوية انتقائية، الفرق األساسي بني هوية آمرة و 

كارتداء اللباس التقليدي، الديين، أو الوطين وفق املناسبة، بينما   ،حمددة ويف جماالت حمدودة من احلياة االجتماعية

 15ترتك اهلوية االنتقائية حرية أكرب لألفراد".

ل إعادة استدعاء األشكال رمزاي للهوية الوطنية من خالفالبعد الفرجوي للباس الفارس هو ما جيعله حامال 

عة العربية االسالمية لالنتماء الثقايف القدمية للباس األبطال اجملاهدين واملقاومني يف خميال املتفرجني والتذكري ابلطبي

 للفارس وهو ما يضفي طابعا من القداسة على الفانطازاي.

االجتماعية فرتى كل  للتنافس بني الفرسان ومقياس للمكانة كما أن اللباس يف بعده اجلمايل هو موضوع

 علفة من الفرسان حتاول أن تظهر أبمجل لباس وأكثره تطريزا وزخرفة وألواًن.

من السروج أما اليوم  وحسب الفرسان فإنه قدميا كان كل فارس يلبس ما تيسر له ويسرج حصانه مبا يتوفر

وحد للسربة بل والزي املوحد وظهور اجلوائز واملسابقات فقد ظهر الزي امل ومع تدخل الدولة يف تنظيم االستعراضات

مايل ابإلضافة إىل التناسق للسروج حبيث يتحول فرسان السربة وأفراسها إىل جمموعة متشاهبة يسودها التناسق اجل

 احلركي والصويت.

                                 
نسانيات، املركز الوطين للبحث يف الأنرثوبولوجيا الاجامت"ةالهوية النامعة والهوية اخلش ن، "رش يق حسن - 15 ، 84-47عية والانسانية، عدد ، جمةل اإ

 .55-41 .، ص ص2010
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باس الفارس من رأسه إىل " ويشمل كامل لالقاطيطلق عليه اسم " تقليديحيرص الفارس على ارتداء زي  

الفانطازاي دون هذا  للفارس املشاركة يف وال ميكن، ويتشابه يف كثري من مكوًنته يف شرق البالد ويف غرهبا، قدميه

 سنتعرف عليها.الذي يتكون من العديد من القطع اليت  التقليدياللباس 

 ( الكاف بتسكني): ح  َل الك   -1

 مركبة من عدة مكوًنت هو عمامةالقاف املعجمة وضم النون( فتح )ب ور  ن  الق  ويطلق عليه يف الشرق اسم 

 تغطي كامل الرأس تتكون من: 

 
  الكالح:  28 صورة رقم

وهو قماش رقيق جدا أبيض اللون، يوضع فوق الرأس مباشرة، وينسدل ليغطي األذنني : اف  حَ الل   ●

 بة والغبار والدخان.ويقوم حبماية الفارس من الشمس واألتر واحلنكني والذقن والرقبة، 

طربوش يصنع من احللفة )نبات سهيب( ويشبه  عبارة عنو هيوضع فوق اللحاف، و : وس  ب  الكَ  ●

وظيفة ، حوايل إصبع، وله وظيفتان الكبوس ثخنيغلف بقماش قطين ميتص العرق، الطربوش املعروف، 

حيمي رأس الفارس عند  حيث وقائيةوظيفة و، للقنور األسطوانيةاهليئة  لتشكيلحيث يستخدم مجالية 

 تعرضه للسقوط.

وهي عبارة عن قطعة  ،يف الشرق اجلزائري ة"الَ مَ "الز  و"، ة  ز  "الرَ  كما يسمى "،ةامَ مَ العَ " أو: اش  الشَ  ●
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ستخدم لتغطية تبسلك )خيط رفيع( الفضة الصفراء أو البيضاء،  ةمطعم ،ملونة وبيضاء أقماشية طويلة 

يف دوائر بعضها فوق بعض حىت تتشكل يف هيئة كروية أو أسطوانية  فوق "الكبوس" لفهاالرأس من خالل 

تتمثل  ووظيفة وقائية ،ومنظر ومهابة كربحجم و  مبا تعطيه للقنور من وظيفة مجاليةذلك هلا ، وهي بالشكل

 .الصدماتيف محاية رأس الفارس من 

وبر أو من  من شعر املاعزنسوجة وهي عبارة عن خيوط م"  ةمَ ر  الب َ  اجلزائري " الشرقوتسمى يف : اع  رَ ص  لَ  ●

متوازية أو متقاطعة، وهلا وظيفة عملية " يف دوائر الشاش، يتم لفها فوق "من الصوف األسود أو البينأو  اجلمل

 تتمثل يف تثبيت الشاش فوق "الكبوس"، ووظيفة مجالية تتمثل يف تزيني القنور.

 

  الكالح: مكوًنت  29 صورة رقم

 ةي  ل  ي  اجل   أوة يكَ ل  اجل   أوة ي  ر  د  الص  -2

وال أكمام، ختاط من  أذرع، وهي مبثابة قميص ليس له "Gilet"ةالفرنسي الكلمةيعتقد أن امسها مشتق من 

، وهلا ثالث وظائف، أوال محاية جسم الفارس أزراربواسطة من األسفل إىل أعلى الرقبة قماش ثخني ومتني، وتغلق 

رعة كبرية، واثنيا كبس جسم الفارس وشده ليبدو مبظهر َنيف ورشيق، واثلثا بس جري حصانهمن اهلواء البارد أثناء 

كالعمالت والذهب   جيوب صغرية تستخدم عادة حلفظ األشياء الثمينة للصدريةتثبيت اللحاف فوق القميص، 

 والساعات.
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 ةورَ د  ن  القَ و  ك  ايَ احلَ -3

ص واسع وفضفاض أبيض اللون يف الغالب، وهي قمي ،املعروفة "القندورة"فرسان الغرب  فوق اجليلية يرتدي

وهو يف األصل لباس تقليدي تلبسه املرأة فوق لباسها العادي أثناء خروجها  يف حني يرتدي فرسان الشرق "احلايك"

ها بلفعبارة عن قطعة قماشية مستطيلة بيضاء اللون، يقوم الفارس  من املنزل لسرت جسدها عن عيون الغرابء، وهو

مث يلبس فوقها القاط، ويرى بعض االخباريني أن " ويعقد طرفيها فوق الرقبة، 8"ل الرقم على شكجسده  على

 احلايك كان مبثابة كفن للفارس حيمله معه أثناء املعارك، وحني يستشهد يكفن به ويدفن يف مكان املعركة.

 اط  القَ -4

ن، ومزين أبزرار َناسية مجيلة ابجملبود واحلرير على الرقبة والساعدي مزخرف قصري ال يتجاوز اخلصر قميص

يستخدمها الفارس به جيوب يغلب عليه األسود وًندرا ما كون من لون آخر، مطلية ابلفضة الصفراء أو البيضاء، 

 ويعترب القاط واجهة لباس الفارس لذا يتفنن احلاكة يف صناعته وتطريزه.حلفظ مقتنياته، 

 وس  ن  ر  الب َ  -5

غنام أو وبر اإلبل األ الشمال اإلفريقي، وهو لباس يصنع من صوف الربنوس لباس تقليدي يلبسه سكان

 وتتعدد ألوانه فهناك األبيض واألسود، ويلبسه الفرسان حلمايتهم من الربد والرايح.

 الوَ ر  الس  -6

يصل إىل منتصف  يرتدي الفرسان السروال العريب الذي يسمى يف الشرق "سروال بوتكة"، وهو سروال عريض

السروال جيب أن يكون و ، " املزخرفالبستلفارس حرية احلركة واملناورة من جهة وليسمح له إبظهار "الساق ليمنح ا

 ".الشملةويشد حبزام من احلرير يسمى "من نفس قماش القاط وبنفس زخرفته، 
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 ف  أو ال   ت  س  لبَ ا-7

املاعز أو با من جلد ، تصنع غالتلبس مع احلذاء التقليديتصل إىل الركبتني  جلدية وهو عبارة عن جوارب

على من األ مفتوحةكون ا مظهرا جذااب، وتبعناية مما يعطيه اوتتم زخرفته ليونة وخفة وراحة، اجلد الغزال مما مينحه

"، ويف األنواع القدمية منها خرصتان معدنيتان، وحدثنا اإلخباريون أن البست كان V"على شكل احلرف الالتيين 

بئر حيث يقوم الفارس بتثبيت حبل يف تلك اخلرص ويقوم إبنزال البست يف ال يستخدم عند الضرورة كسطل ماء،

 جللب املاء، فيشرب هو ويورد حصانه.

 العريب اط  ب  الصَ -8

وهو عبارة عن حذاء مصنوع من اجللد اخلشن وخاصة جلد البعري ويشبه يف شكله األحذية العادية املعروفة 

وظيفته يف محاية أقدام الفارس وتدفئتها واحلفاظ على البست ذو اجللد وتتمثل  يةماماأل اجلهة من مدببإال أنه 

 الرقيق.

 وش  ت  ر  ة الكَ مَ ز  َم  -9

وبه ثالث أقسام، ، لبارودا خراطيش وضع بهتوهي عبارة عن حزام خاص وتسمى "اجلبرية" أو "السالفة"، 

اين وهو على اجلانبني وتوضع فيه خراطيش القسم األول من األمام وتوضع فيه خراطيش ابرود الفانطازاي، والقسم الث

وهو حبيبات صغرية من مادة الرصاص تستخدم لصيد احليواًنت، أم  الصيد، وهي خراطيش معبأة ب  "الصاشم"

القسم الثالث فهو من اخللف وتوضع فيه خراطيش الرصاص، لذا يقال إن الفارس جيب أن حيذر منه إذا أدخل يده 

 عناها إعالن احلرب.خلف ظهره ألن تلك احلركة م
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 السرجرابعا: مجال 

 خري جليس يف الزمان كتابو       أعز مكان يف الدًن سرج سابح 

ثل اللجام والركاب تشمل عدة الفرس جمموعة من املكوًنت أمهها السرج ابإلضافة إىل بعض امللحقات م

نحها وحدة فنية تزيد مظهر شكال مما ميوغريها وهي حتمل عادة نفس الطابع اجلمايل من حيث األلوان والتطريز واأل

 الفرس هباء ومجاال.

زاي، وتعترب صناعته من أعرق يعترب السرج التقليدي ترااث أصيال الرتباطه ابخليل والفروسية وألعاب الفانطا

عب ادي متأصل يف اتريخ الشمالصناعات التقليدية اليت مت تناقلها أاب عن جد ملئات السنني واليت تعرب عن تراث 

سرج األمري عبد القادر من فرنسا اجلزائري وكفاحه الدائم من أجل احلرية واالستقالل. ولعل اسرتجاع اجلزائر مؤخرا ل

د حبكم ارتباطه املباشر ابلفروسية ووضعه يف متحف اجملاهد أكرب داللة على املكانة اليت حيتلها السرج يف اتريخ البال

 واجلهاد واملقاومة.

 
 طابع بريدي ختليدا لسرج األمري عبد القادر:  30 صورة رقم
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السرج يف اللغة هو رحل الدابة، معروف، واجلمع سروج، وأسرج الدابة إسراجا: وضع عليها السرج. والسراج 

ابة ليجلس عليه الر اكب،  : ابئع السروج وصانعها ، وحرفته السراجة، والَسرج هو الر حل الذي يوضع على ظهر الد 

 .16ق ْعَدة ، والسرج اسم جيمع اخلشب واللباس والسيورويسمى أيضاا: ال

والسروج هي رحال العرب املعروفة ألن  ،لى ظهر الدابة فيقعد عليه الراكبالسرج ضرب من الرحال يوضع ع

تنقلهم كان على الدواب واعتمادهم عليها يف السلم واحلرب لذلك افتنوا يف صناعتها والعناية هبا. وقد ألفوا يف ذلك 

 .17مثل كتاب السرج أليب عبيدة، وكتاب السرج واللجام البن دريد وغريمها كتبا

 اتريخ السرج -1

ان وقد تطورت صناعة يف البداية كانت السروج عبارة عن قطعة من فرو اخلرفان مع جلام من جدائل الكت

 ومن بعدهم الفرس ورينيالسروج منذ عصر الفراعنة مث بدأت صناعة اللجام والسرج من جلود احليواًنت مع اآلش

يضاا يف تطريز السرج اجللدي مع بعض النقوش اجلميلة لتجميل السرج مث ظهرت املشغوالت الصوفية لتزيني احلصان وأ

دا يفوق الوصف يف الفخامة حوذلك على يد عرب ابدية الشام وعرب احلرية يف العراق مث بلغت زينة احلصان العريب 

ماليك مبصر والشام فرصعت هارون الرشيد إىل أن وصلت إىل الذروة يف عهد امل واألًنقة يف عهد اخلليفة العباسي

 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 

 .18الغنم أبصوافها، وختشى صوفاا، أو ليفاا لتكون أخف ابلطلب" تركب اخليل ابلرحالة وتتخذ من جلود

                                 
 .10، ص 1970مطبعة املعارف، بغداد، ام، اهمي السامرايئ، الرسج واللجابن دريد الأزدي، حتقيق ابر  - 16

 .218 ص، 12، ج1999 ؤلفني، املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة آأعامل املوسوعة للنرش والتوزيع، الرايض،مجموعة م   - 17

 .7، ص 1908بد القادر بن حمي ادلين اجلزائري، خنبة عقد الأجياد يف الصافنات اجلياد، املكتبة الأهلية، ع  - 18
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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 

ت رأس وحشي مدبب على شكل حربة صغرية لطعن فرس العدو، والقاعدة عريضة ليتمكن الفارس من عريضة وذا

الوقوف والشريط قصريا ليكون الفارس إذا وقف عاليا لضرب خصم، أما العنان والرسن، فالعنان قصري ليتمكن 

لرسن كلية وهرب الفارس كية حىت إذا أخذ العدو العنان بيده انفك اخرس من التحكم ابلفرس والرسن دون الفا

  .19بفرسه ومل يستطع العدو أن جيره إليه"

ومع توسع الدولة االسالمية تطورت صناعة السروج كثريا فمثال حتدث حسن الوزان يف القرن السادس عشر 

سوق مدينة فاس املغربية فذكر العجائب عن تطور صناعة السرج عن امليالدي يف كتابه الشهري "وصف إفريقية" 

قاته يف ذلك الوقت لدرجة التخصص الدقيق يف صناعة أحد أجزائه والعدد الكبري للدكاكني اليت متارس فيها وملح

هذه الصناعة فذكر مثال أن عدد دكاكني الذين يطرزون جلود السرج فقط تفوق املائة دكان، يقول واصفا السوق: 

احلي الشرقي )بل الغريب( يف اجتاه مدرسة  " وأييت بعد ذلك صانعو قرابيس سروج اخليل، وهلم عدة دكاكني يف

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 

ال يصنعون سوى الركاابت والشكائم والقطع احلديدية املزخرفة لطقوم اخليل، مث صانعو جلود السروج الذين الذين 

جيعلون لكل سرج ثالث زوائد بعضها فوق بعض أوسطها هو األرق، وأسفلها أقل زينة، وكلها من جلد املاعز 

ذلك فيما يشاهد منها إبيطاليا، وهلم  القرطيب. ومصنوعات هؤالء السراجني عجيبة هي أيضا، كما ميكن أن يدرك

 .20َنو مائة دكان"

                                 
 .27ص ،2199 ،1، عدد 20د، العراق، جمدل "، جمةل املوراخليل يف احلروب الصليبية" ،سلامين قطاية - 19

 .240 – 239 .د بن احلسن الوزان. وصف افريقية، دار الغرب الاساليم، بريوت، ص صمحم - 20
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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 

يف مرسية، ويتكون من عدة قطع مطعمة بكثافة ابملينا الزرقاء مرتبة يف  Lorcaلميالد تعود ملنطقة الثالث عشر ل

  .21إطارات هندسية مزينة بزخارف مجيلة"

ومل يقتصر التطوير على اجلوانب اجلمالية بل امتد إىل اجلوانب العملية فقد ذكر املقريزي أن اخلليفة املصري 

بتكر طريقة لتمويل الفارس ابملاء، فأعد لذلك سروجا جموفة القرابيص وبطنها بصفائح من الفاطمي احلاكم أبمر هللا ا

قصدير ليجعل فيها املاء وجعل هلا فما فيه صفارة فإذا دعت احلاجة للماء شرب منه الفارس وكان كل سرج منها 

  .22يسع سبعة أرطال من املاء"

زن ثقل الفارس، دون ضغط الس رج، فالس رج اجليد يوا وهنالك أشياء مشرتكة البد من مراعاهتا عند اختيار

ىن ذلك أن يكون الس رج زائد على الغارب واجلانبني. كما جيب على السر ج أال  يعرقل حركة كتفي الفرس، ومع

أيضاا، أو مينعه من جلسة  مصمماا متاماا للفرس، ليناسب شكل ظهره وجانبيه حىت ال جيرحه، وقد جيرح معه فارسه

 مرحية.

 

 

 

 

 

                                 
 .110، ص 2014، آأغسطس 108"، جمةل فنون، عدد صناعة الرسوج تراث يف طريق الانقراضالزبري همداد، " - 21

 .111املرجع نفسه، ص  - 22
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 اجلزائراتريخ صناعة السرج يف -2

اشتهرت اجلزائر منذ القدم بصناعة السروج ويطلق على هذه احلرفة "السراجة" ويطلق على من ميتهنها 

 سروج سباق اخليل وسروج الفنطازاي.، وتنقسم هذه السروج إىل قسمني: "السراج"

صناعتها وتتم  احلجم دون تطريز وال تزيني هي سروج رايضية عادية الصنع وتكون صغرية :سروج سباق اليل

آالت خياطة خاصة وآالت صناعية معينة لكي تنجز هذا العمل وأغلبية هذه احلرفة متمركزة يف مراكز ابستخدام 

 تدريب للخيول مثل مركز تيارت.

زينة اجلذابة وتسمى حمليا السروج العربية وهي سروج تصنع يدواي وتتميز ابملظهر اجلميل وال :نظازاياسروج الف

روج هي حمل دراستنا ابعتبارها سطازاي وممارسي الفروسية، وهذه الوالطرز الرفيع وجتذب أبشكاهلا وألواهنا حميب الفان

تزيد اخليول مجاال وأتلقا وتضفي على  فهيجزء من الفانطازاي ألهنا تشكل جزء كبري من اجلانب اجلمايل للفانطازاي 

 أهنا تشكل جزء من اهلوية الوطنية ابعتبارها ترااث شعبيا جتب احملافظة عليه وترقيته.الفرسان مسحة وقار وهيبة كما 

اختلف اإلخباريون الذين حتدثنا إليهم يف أصل صناعة السرج، فذهب البعض إىل ان أصلها من املغرب 

غرب العريب، وصرح ال إىل يومنا هذا عاصمة للصناعات احلرفية يف املز وابلضبط إىل مدينة فاس العريقة اليت ال ت

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.

رب يف حني يذهب البعض اآلخر إىل أن أصل هذه احلرفة يف اجلزائر يعود إىل مدينة عني ماضي جنوب غ

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 

ة مدينة الباي وما كان ميلكه من جيوش وفرسان كانت تعترب مبثابة مدارس معرتف هبا يف هذه الصناعة وهي قسنطين

 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 

روف اليت متر هبا هذه احلرفة فإن السراج احلقيقي يصر على اقتناء مواد واملفضضة اليت تسمى "الصقلي"، ورغم الظ

جيدة لصناعة سروج تقليدية رفيعة رغم كثرة اجللود املدبوغة مب    واد كيميائية، وانتشار اخليوط الصناعية "الصابرا"  أصلية

 عوض خيوط "الصقلي" الباهظة الثمن.

د خصوصا إذا كان املوسم الفالحي جيدا، حيث يكثر إقبال وتعرف جتارة السروج نشاطا بعد موسم احلصا 

 ويزداد الطلب عليها.الفالحني على اقتناء السروج 

وللسرج عند فرسان الفانطازاي أمهية كبرية فرتاهم يهتمون بسروج أحصنتهم اهتماما كبريا سواء من ح يث 

فهم خيتارون السرج العريب املصنوع حمليا ويعترب  النوع أو الشكل مبا يتيح هلم الركوب املريح والشكل اجلميل، وهلذا

الغرب اجلزائر وخاصة مدينة مدينة تيارت وابلضبط بلدية السوقر املركز الرئيسي هلذه الصناعة يف اجلزائر، وعلى كل 

سعره من يريد اقتناء سرج جيد لفرسه أن يتنقل إىل هاته الوالية للحصول عليه رغم غالء السروج التقليدية اليت يصل 

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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 أنواع السروج التقليدية.3

عة من احلرف كالنجارة واحلدادة والدابغة واخلياطة والطرز وغريها من إن صناعة السروج تقتضي تظافر جممو 

احلرف اليت يساهم أصحاهبا كل منهم جبزء يف صناعة السرج لتكون النتيجة يف األخري سرجا مجيال يبهر األبصار 

 ويسحر العيون.

وهو يعمل يف حمله  أخربًن احلرفيون أنه يف املاضي كان السراج ال يشتغل إال على سرج واحد حىت يكمله

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 

ه تطريز كثري وزخرفة كبرية وعمل شديد اإلتقان، أما اليوم فقد دخل مفهوم تقسيم وأحياًن عاما كامال إذا السرج في

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. 

 عديدة من السروج منها:أما من حيث الصنعة ومكاهنا فهناك أنواع 

، ويتميز : نسبة ملدينة تلمسان ويسمى أيضا السرج الغريب وهو األشهر واألكربالسرج التلمساين ●

كما يتميز ابلطرز مامي واخللفي على النمط الرتكي مما يعطي الفارس مظهرا فخما،  ألا كرب القربوصب

 وزخرفة احملروج. واجللد اجليد الرفيع واخليط الذهيب

: نسبة ملدينة البليدة وهو أصغر حجما مقارنة ابلسرج التلمساين ويتميز بطول البليدي السرج ●

 مقعده.

يتميز بكونه مفتوحا يف املكان الذي يوضع به السرج  نسبة لقبيلة بين تيغرين، :التيغريين السرج ●

 على ظهر احلصان.

 ابخلفة واألًنقة.: وهو األكثر انتشار لدى فرسان الشرق اجلزائري ويتميز املسيلي السرح ●
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 من السروج التقليدية: نوعانأما من حيث الشكل فهناك 

 وهو سرج يتكون من طبقة واحدة ذات شكل دائري " الدائريويسمى كذلك ": القربصونالسرج  -1

 

 : سرج "قربصون" 31  صورة رقم

ة دائرية كون الطبقة الداخلية أو السفليتن طبقتني من اجللد املطرز، حبيث : ويتكون مسرج شليل -2

 الشكل وتكون الطبقة اخلارجية أو العلوية مربعة الشكل.

 

 شليل: سرج  32  صورة رقم
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 املواد األولية لصناعة السرج-4

حيتاج السراج أو صانع السرج إىل جمموعة من املواد األولية ليتمكن من ممارسة حرفة على أكمل وجه وصناعة 

منذ نه أ، وكانت ذات جودة عالية، إال يف املاضي صول عليها حملياسروج متينة ومجيلة، وهي مواد كان ق يتم احل

 هنا رديئة جدا. أخاصة من الصني نظرا الخنفاض أسعارها إال  ،بدأ يتم اللجوء إىل مواد مستوردة سنوات

: يتم حتضري اجللد الضروري للسرج من خالل دابغة جلود احليواًنت اليت يتم ذحبها وقد حدثنا بعض اجللد-1

 خباريني عن الطريقة القدمية لدابغة اجللود واليت تتم وفق املراحل التالية.اإل

 .ملدة ثالثة أايم وترتكيف املرحلة األوىل متليح اجللود ابمللح واملاء  ●

 ملدة ثالثة أايم. وترتكيف املرحلة الثانية يتم طلي اجللود ابجلري بواسطة فرشاة  ●

واض مائية مليئة بزق احلمام )فضالته( واجلري، وذلك ملدة يف املرحلة الثالثة يتم غطس اجللود يف أح ●

ترتواح بني ثالثة إىل أربعة أسابيع، وحيتوي زق احلمام على أمحاض طبيعية للتخلص من األوابر واألشعار 

 والبقااي واألوساخ.

ة تسمى يف املرحلة الرابعة يتم إخراج اجللود من األحواض وغسلها جيدا ابملاء وصقلها بواسطة آلة حاد ●

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.

 نطالقا من لونهوميكن متييز أصل اجللد ا

 اجللد األسود أو البين هو جلد البقرة -

 اجللد الكرومي هو جلد احلصان -
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 اجللد األصفر هو جلد املاعز أو الغنم -

من أجل لصق القطع املستخدمة يف السرج مع بعضها البعض وتثبيت بعض القطع فوق القطع : الغراء -2

 األخرى، خاصة قطع الورق املقوى واجللد.

خدم خيوط من اجللد املدهون ابلدهن خلياطة القطع اجللدية إىل بعضها البعض ويطلق تست: ليوطا -3

عليه اسم "السيور"، كما تستخدم خيوط خاصة ذهبية أو فضية اللون لعمليات التطريز عل اجللد، وعادة يتم تطعيم 

ت اخليط ابلشمع وتندمج حىت ختتلط مكوًن ترها عرب كتلة من الشمع لعدة مراتلك اخليوط مبادة الشمع عرب متري

 مع بعضها البعض لتكتسب متانة ومرونة تسمح بتمريرها عرب الورق املقوى واجللد.

  .: وعلى رأسها القطيفة واحلريراألقمشة -4

 : يشرتط أن يكون متينا خفيفا.الشب -5

ية اليت يتم تثبيتها : يستخدم يف صناعة األجزاء املعدنية من السرج كاللجام والركاب واحللق املعدناحلديد -6

 يف العظم.

 والعديد من املواد البسيطة األخرى  الورق املقوى -7
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 األدوات املستخدمة-5

 
 : بعض أدوات السراج 33 صورة رقم

جل تسهيل العمل وسرعته، منها أدوات عادية تستخدم أاج جمموعة خمتلفة من األدوات من يستخدم السر 

 ر واملقصات ومنها أدوات خاصة به يقوم بصناعتها خصيصا عند احلداد.يف احلياة اليومية مثل اإلب

 مثقاب وهي آلة حديدة تستخدم لثقب اجللد وتسهيل مرور إبر اخلياطة عربه. -1

 اإلبر: أبشكال وأنواع متعددة، تستخدم خلياطة اجللد واألقمشة. -2

 .املقصات: أبشكال وأحجام خمتلفة، ستخدم لقص اجللد واألقمشة -3

 .منها احلديدة واخلشبية، وتستخدم إللصاق األجزاء أو لوشم التطريز على اجللداملطارق:  -4

 .السكاكني: أبشكال متعددة، تستخدم للنقش على اجللد -5

 : أداة حديدية تستخدم للرسم على اجللد.ولْ ت  فْ مَ  ال -6

 املفرض: أداة حديدية حادة للنقش مباشرة على اجللد. -7

 .مكاوي وأدوات أخرى -8
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 السرج صناعةمراحل -6

 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 ●

  الشفافرسم الزخرفة املطلوبة على الورق  ●

 املكواة اجللد ابستخدام حرارةورق الشفاف إىل نقل الزخرفة من ال ●

 تتبع الزخرفة املرسومة عليه. من خاللالتطريز مباشرة على اجللد  ●

 التطريز ابجملبود على الزخرفة اجللدية ●

 جتميع قطع السرج وخياطتها مع بعضها البعض. ●

بعدة مراحل من اختيار  وهذه هي املراحل العامة ويف كل مرحلة توجد مراحل أصغر فصناعة العظم مثال متر

 اخلشب مث تقطيعه وَنته مث ثقبه وخياطته مث تغليفه ابجلد وجتفيفه، وهكذا قس على بقية املراحل.

 كيلوغرام.  17إىل  15من وزن السرج اجليد واملتقن مع كل ملحقاته  ويرتاوح
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 مكوانت السرج-7

العمل على كل تطلب يدية والقماشية وغريها، و ية واجلليتكون السرج من قطع كثرية منها اخلشبية واملعدن

 ،ن يشرتك عدة حرفيني يف صناعتهألذا ال يستطيع شخص واحد أن يصنع السرج بل جيب  ،مهارة خاصةقطعة منها 

وهناك املطرز الذي يقوم بتطريز  ،بغ اجللود وحيضرهادوهناك الدابغ الذي ي ،الذي يصنع عظم السرج احلريففهناك 

وسنحاول وصف مكوًنت السرج وملحقاته مع تسمياهتا  ،حلداد الذي يصنع اجلزاء املعدنية وغريهموهناك ا ،اجللد

 احمللية مع اإلشارة إىل كيفية صنع القطع املختلفة.

 م السرجظَ ع  -1

 
 م السرج:  عظ 34 صورة رقم

يه ما يطلق عل   هو النهائي  هاجلزء الذي حي َدِ د شكليتكون من عدة مكوًنت إال أن  التقليديرغم أن السرج 

وترتبط  عظمي خشيب أو هيكلتكون من تيعترب مبثابة الكرسي اخلشيب و هو اجلزء الصلب الذي ، و اسم "العظم" حمليا
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وبطريقة متينة ألنه أساس السرج وأي خلل فيه  مصنوعاا بدقة اتمة العظم وجيب أن يكون، به ابقي أجزاء السرج

 سيجعل السرج أبكمله دون فائدة.

 منها:حسب البالد واملناطق والقبائل مساء عديدة وله ا

ملتانتها من  : ألنه كان يف املاضي يص  نع من عظام احليواًنت وابلضبط من عظام الكتفم  ظَ الع   �

جهة وخلفتها من جهة أخرى إال أن هذا األمر تغري يف وقتنا احلايل إذ اندثرت صناعة العظم ومت 

 وأخف وزًن. الاستبداهلا ابخلشب الذي يعترب أسهل تشكي

 : ألنه رمبا كان يصنع من شجر الرمان الذي يتميز خبفته ومتانتهرمانة السرج �

 .إىل حد كبري الدجاجة من تشابه مع شكلشكله ملا يوحي به : دجاجة السرج �

  ألنه حيتوي بقية مكوًنت السرج مثل البحر.: السرج حبر �

 عند العربقدميا  تعمل منه السروجكانت خشب   : وهو اسموالقيقبان القيقب �

املتينة احمللية األخشاب وتصنع من  احلصان يناسب ظهر نصف دائرة غري كاملة هيئةمن  يتكون العظم

 .البلوطو  الزيتون اللوز، اجلوز، ،، الرمانالعرعار ،الصفصاف مثلاملتوفرة حسب املناطق اخلفيفة و 

 :أمهها قطع أساسية 10م من يتكون العظ

تعلق فيها  للعظم يف اجلهة األمامية وهو قطعة خشبية كبريةلسرج ويسمى كذلك حنو ا: ح  دَ الق   �

 يفتان:ويتم تثبيته عرضيا وله وظسم  42 يصل ارتفاعه إىلو  والعمارة، يفلس أغراض الفارس مثل ا

o  املفاجئخاصة عند التوقف  إىل األمام َنو رقبة الفرس االنزالقمنع الفارس من 

o تستخدم لتعليق سالح الفارس وحاجياته 

بنفس ارتفاع  للعظم وهو قطعة خشبية كبرية يف اجلهة اخللفية)بفتح القاف املعجمة( : وص  ب  ر  القَ  �

 متاما وله وظيفتان: وموازية له القدح
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o  احلصان بسرعة مفاجئة أو عند  انطالقَنو اخلل فخاصة عند  االنزالقمنع الفارس من

 وقوفه على قائمتيه اخللفيتني.

o واالسرتخاءه الراحة يوفر لهر الفارس ل كمسند لظيعم. 

 :نيجزئم وتتكون من ظوهي اجلزء اجلانيب للعمفردها الصفة : الصفوف �

o  وهو لوح خشيب مسطح يتم قص اجلانب السفلي منه بشكل قطع نصف  :جناح الصفة

 .سم 60ويبلغ طوله  دائري

o   صفةوهي ألواح حمدبة متتد على طول اجلانب العلوي جلناح ال ،مفردها وسادة الصفة: وسايد، 

 ويرتك بينها الوسايد مسافة مفتوحة من إصبعني إىل أربع أصابع حسب نوع العظم وحجمه

 .سم 36إىل  32ويبلغ طوله الوسادة من 

: مفردها كالة وهي األلواح اليت تسند القدح والقربوص على الصفوف ويبغ طول كل كالة الكاالت �

 .سم 12

م على جانبيه تم ثقب العديد من الثقوب على العظوي سم 60من أقصاه إىل أقصاه حوايل ظم ويبلغ طول الع

" الذي يقوم بتثبيت السرج احلزاميثبت فيها "كما   "الركابيثبت فيه سيور "" وهو حلقة معدنية اإلبزميلتثبيت "

 على ظهر احلصان.

يغلف "، مث اتيَ اع  فَ الر  تسمى " جلدية مشمعةيتم جتميع أجزاء العظم وخياطتها مع بعض بواسطة خيوط 

غمره ويتم دبغ اجللد و  ويفضل استخدام جلد البقر لثخنه ومتانتهبقر أو ماعز أو بقر  جلد" وهي ةخَ م  الكَ ب "م ظالع

ومتاسك  أكرب" ومينحه يف نفس الوقت صالبة م  ظَ الع  شكل " ذيتقلص اجللد وأيخ ملدة طويلة وبعد جتفيفه ابملاء

 .إضايف
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 ةدَ اللب  -2

 
 :  لبدة السرج 35 صورة رقم

 

الذي  ء يوضع فوق ظهر الفرس وتتشكل من مخس أو سبع طبقات من الصوف اللني املضغوطهي أول شي

إبضافة الصابون املربوش له مث ضغطه ملدة من الزمن حىت يتشكل يف قالب معني، ويف الوقت تقليداي  يتم حتضريه

بدة لون معني، وجرت احلاضر أصبح يتم اللجوء لشراء قماش املوكيت الستخدامه بدل الصوف، ولكل طبقة من الل

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:

 .العظم خاصة . محاية الفرس من االحتكاكات اليت تسببها األجزاء الصلبة من السرج1
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 . امتصاص ثقل الفارس ألهنا تعمل كوسادة متتص الضغط اليت يسببه ثقل الفارس.2

 الصوف ابمتصاص العرق املتصبب من الفرس.يقوم . 3

حبيث يتوزع ثقل الفارس على متين الفرس وليس على  متساوي ودقيق بشكل ةحمشو  وجيب أن تكون اللبدة

 .عموده الفقري

 ةارَ تَ الس  -3

 
 السرج ستارة:   36 صورة رقم

يف السرج من حيث غناها املزخرف الفين اجلزء ل الستارة يف قطعة من اجللد املطرز توضع فوق العظم وتشك

ختفف من ل حاجزا لينا يضمن راحة الفارس و " وظيفة اثنية لكوهنا تشكالستارة"ل كما أن   ،والرسوماتابلتطريزات 

 م.ظلعاخشونة و صالبة 

العملية اليت تستغرق الوقت  وهيلد املوجود يف السرج أصعب جزء يف صناعة السرج تعترب عملية طرز اجل

كما   وهي كذلك اجلزء األكثر كلفة لغالء املواد اليت تدخل يف صناعته، وخيوط احلريراألطول ألهنا تتم يدواي ابإلبر 

 الرسوممن  اجلزائريةالسروج  الزخارف العربية اإلسالمية على تظهرأهنا املقياس لتحديد نوعية وجودة السرج، و 
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رائعة متماسكة وزاد يف مجاهلا  مما جعل منها وحدة فنية ،رمسهاأبدع احلرفيون يف اليت العناصر النباتية و اهلندسية 

 .ابلفضة والذهب والنحاس وتناسق أجزائها عناية احلريف بتطعيمها

 ن أخرى تظهر كاألزرق واألخضر واألصفردبغ اجللد وصبغه ابللون األمحر أو البين عادة إن بدأت ألوايتم 

 ويتم زخرفة الستارة بطريقتني:

x سطة آالت على اجللد بواالرسم مباشرة  (الياء املشددةتسكني امليم وفتح السني وفتح )ب ح  ي  سَ امل   الطرز

 آاثرها على شكل نقوش ورسوم مميزةسخينها على النار وضغطها على اجللد لترتك حديدية خاصة يتم ت

 .نها أبشكال َناسية مثل الكرات واألهلةويتم تزيي

x  فوق اجللد ابستخدام  املميز نوع من الكرتون "السارابن"وهي رسم على  :"فريضةطة "بواس العايلالطرز

و آلة حادة وه "املفرضبعدها يتم النقش على اجللد ابستخدام " ،لة للرسم على اجللدآوهو  "املفتول"

مث بعد  ،يتطلب تركيز خاصهبا عمل فين راقي الرسم إال القليل ألن  د استخدامهاصعبة االستخدام وال جيي

يهدف إىل طرز النقش على اجللد ابستخدام خيوط عمل يدوي  وهي ،"ودب  ج  مَ  ال فريضةذلك تتم عملية "

يف القيام به ملا يتطلبه من تركيز وصرب املرأة فقد ختصصت أما اليوم  ،لايقوم به الرجاجملبود ويف املاضي كان 

 قة متناهية.ود

اليت ال تتأثر ابلنار وال  حلقيقيةاجملبود بواسطة خيوط الفضة وقد صرح املخربون خيوط الفضة الطرز اب يتم

من  لتحل مكاهنا خيوط مصنعة وقف استعماهلا منذ سبعينات القرن املاضيت وحتافط على لوهنا وملعاهنا ابالحتكاك

لونه لكن ليس نفس جودته ألهنا سرعان ما تتعرض للتحلل وتغري هلا نفس شكل خيوط اجملبود األصلي و  مواد أخرى

 اللون نتيجة االحتكاك والعوامل املناخية.

قد تفنن السراجة يف نقش أمجع الزخارف والرموز على جلد سروجهم، لكن هناك ثالثة أنواع من الزخرفة و 

 :افتكت االعرتاف الرمزي وهو ما جعل منها الزخارف املفضلة لدى الفرسان
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 : وهي رسوم تشبه آاثر أرجل احلمام.خطوة احلمامة -1

اىل  ابإلضافةساس على الرسم واالشكال اهلندسية يعتمد ابألسبة ملدينة أزمور املغربية، ن: يور  م  الز   -2

 ، ويعترب أصعب الزخارف وأغالها.احليواًنت

 وهي رسوم حديثة نسبيا لشكل سنبلة القمح  السنبلةأو :ةلَ و ب  الس    -3

 
 : طرز السنبلة37 صورة رقم

 

 كثافته يقسم السرج إىل أربعة أقسام:و ومن حيث الطرز 

x كليا ابلطرز مغطى جلد الستارة فيه الذي يكونالسرج وهو ": عمارة" سرج. 

x ابلطرز مغطى جلد الستارة فيه ثالثة أرابع الذي يكونالسرج وهو : غري ربع"عمارة " سرج. 

x ابلطرز مغطى قطفجلد الستارة  فيه نصف الذي يكونالسرج وهو ": نص عمارة" سرج. 

x ابلطرز مغطى فقطجلد الستارة  فيه ربع الذي يكونالسرج وهو ": عمارة ربع" سرج. 
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 احلزام-4

 
 حزام السرج : 38 صورة رقم

حلصان، ثر يف جسم اؤ احلبال أو اجللد مصنوع بطريقة مناسبة ال تهو حبل مصنوع من القطن املفتول أو 

معقودة ابحلزام تربطه  يف أحد طرفيها لسانعروة معدنية "، و"االبزمي" هو مياالبز وينتهي حبلقتني مرتبطتني تسميان "

 .احلصانويستخدم احلزام لربط السرج وتثبيته على ظهر ، ابلسرج
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 ير  الد   -5

 
 الدير  : 39 صورة رقم

صان وفيها هو قطعة مثلثة أو مستطيلة الشكل تصنع من اجللد الذي صنع منه السرج ويلف حول صدر احل 

 : الشراشف ويربط يف العظم.سل وأهلة فضية مثلسال

 : الدير نوعان

x لشد السرج مصنوع من اجللد املتني وهو ذو وظيفة عملية أكثر منها مجالية ألنه يستخدم: الدير الصغري 

 .حىت ال ينزلق َنو اخللف أثناء العدو أو الصعود وتثبيته

x  اليت تكون يتميز بغىن زخرفته بديع ملقدمة الفرس و يعطيه من منظر  ملاوله وظيفة مجالية :  الدير الكبري

 .ارةستالزخرفة  متناسقة مع
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 ةلدَ ق  ال-6

 

 قالدة  : 40  صورة رقم

 

حول عنق احلصان وينتهي عموما  كالعقدفهو مكمل للطقم ويتدىل   ،قبل كل شيءمكون له وظيفة مجالية   

ا اهتيضا قطع مربعة على شكل جيوب حتميل يف طيالدة أقكما تتضمن ال  ،نوسخبصلة من اخليوط على شكل فا

هي فيها حبات معطرة و  توضعلقران كما من ا آايت" أو صحائف صغرية تكتب عليها حروز"متائم تسمى حمليا 

 .أشياء تعرب عن قلق الفارس واهتمامه ابحلفاظ على حياته وعلى حصانه
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 امجَ الل  -7

 
 جامل :  41 صورة رقم

وقطعة معدنية توضع يف فمه ابإلضافة  تلف رأس احلصاناجللدية اليت قطع من الجمموعة  تكون اللجام مني 

 إىل سيور جلدية للتحكم يف اجتاه احلصان.

، تسمح الشكيمة للفارس ابلتحكم يف رأس الفرس ورقبته وكتفه و ذلك عرب العنان: الشكيمة -1

م احلصان لقيادته والتحكم وما يتصل من حلقات هبا توضع يف ف "اللزمةتسمى " وتتكون من حديدة

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 

ؤدي تلقائيا إىل إيقاف احلصان مهما كانت وجمموعة من املناطق احلساسة يف الرأس وهو الضغط الذي ي

ساسية حسب نوعها وحسب صالبة الشكيمة وحسب ليونة احلمناطق  سرعته ودرجة اندفاعه، وختتلف
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وهي كلها امور جتعل من أي سحب بسيط للعنان اثر مضاعف وميكن حتديد هذه  و قساوة الفارسأ

 : 23األماكن احلساسة فيما يلي

x لضغط والقبض الذي متارسه القطعة املعدنيةاللسان: شديد احلساسية ل. 

x حساس للحلقة املعدنية اليت تطوقه.الفك السفلي : 

x حلرارة الناجتة عن احلركةواحساس للضغط  :ملتقى الشفتني. 

x حساسة للضغط. تكون مكسوة مبادة لزجة واليت :العظام الداخلية للفم 

x  م الفكظع عالسلسلة م ضغطالحتكاك و لحساس بطبيعته  وهوالعصب الفكي. 

 :هيالشكيمة من عدة أجزاء وتتكون  

x وشكلها وهو القطعة اليت توضع يف فم احلصان وخيتلف مسكها :الالزمة. 

x والعناناليت تستخدم لربط الشكيمة ابللجام  :اتعراوي. 

x هلا دور يف حتريك القضيب املعدين داخل فم احلصان. :الفروع اجلانبية 

x حتيط ابلفك األسفل للحصانحلقة معدنية  وهي )بفتح القاف املعجمة( احللقة 

x 24سلسلة تصلح إلحكام احللقة حول فك احلصان. 

إن وجود كل هذه املكوًنت يف الشكيمة هدفه الرئيسي هو حتقيق أكرب قدر ممكن من الفاعلية والقسوة 

لقسوة والفعالية إن هذه االضرورية للتحكم يف احليوان الضخم الذي يفوق وزنه وقوته أضعاف وزن وقوة االنسان، 

                                 
عىل الرابط  2015ماي  29مت الاطالع عليه بتارخي  ،1لتبوريدة عىل موقع تلفزيون ميدي موقع برانمج ا - 23

[http://www.medi1tv.com/tbourida/article.aspx?id=8347]  

 املرجع نفسه. - 24
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وعلى  سالحه من جهة، استخدامكانت ضرورية يف ساحات القتال حيث تتوقف حياة الفارس على مهارته يف 

 .التحكم يف جواده من جهة اثنية

ورغم تراجع مكانة الشكيمة بعد اخرتاع األسلحة النارية وانعدام احلاجة للمناورات الفروسية السريعة واخلطرة 

ه من حتكم الفارس يف جواده يوما تقتض لصراع إىل اإلصابة عن بعد إال أن استعراضات الفانطازايلتحول املبارزة وا

 احلصان.  اندفاعهذا النوع من الشكيمة لكوهنا تسمح إبيقاف  استخدامالزلت تقتضي 

مستوى و  مدى حساسية احلصان،لدرجة حتكم الفارس و الشكيمة مناسبا لنوعية الفروسية و  اختياريكون و 

 .ه والفارس الذكي هو من يعرف حصانه جيدا وميكنه اختيار النوع املناسب للشكيمة اليت تالئمهريبتد

 
 : شكيمة 42 صورة رقم
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وجنيت احلصان  حزام رقيق مير حول الرقبة وميتد بشكل متواز مع : وهوالقماط الرأسي وحزام احلنجرة -2

وتكون بنفس ألوان  "النشاشةطرزة تسمى "وتزين جبهة احلصان قطعة م، "لصراع"لريتبط ابلشكيمة و

 . وزخارف السرج

حتيط برأس الفرس ومتكن الفارس من نفس لون وتطريز الذي صنع منه السرج وهو جمموعة سيور : الرسن-3

 من قيادته

حلفظ عيين احلصان من الغبار وتوجيه نظره تستخدم  اليت كمامات األعنيوهي   أو الدودات اقالدر - 4

 حىت ال ينزعج من حركات السيوف وابقي األسلحة وال من حركات اخليول القادمة من اخللف، إىل األمام،

وتكون بنفس ألوان وزخارف  وأتخذ هذه الكمامات أشكاال دائرية أو مربعة أو أشكاال هندسية منحنية

 .السرج

احلصان، كما أن حزام القسم األنفي فهو جزء هام من اللجام وهو مصمم إليقاف وكبح : ياحلزام األنف-6

 .س الوقت يزيد من مجال رأس احلصانوظيفته  منع احلصان من فتح فمه بشكل زائد وهو بنف

سري  أو الكتان أو مفتول من خيوط القطنطويل حبل  عبارة عن:  اللجام أو العنان أو سري عا لصر -7

رة والتحكم يف للسيط الفارس، يستخدمه الراكب أو  ةالشكيم جلدي طويل متصل بنهاية كل طرف من

 .احلصان
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 لر كابا-8

 
 ركاب:   43 صورة رقم

عن طريق سري جلدي  جالسر  ب   ويتم وصله، قدمه بداخله يضع الفارسمعدين على شكل مثلث هو إطاٌر    

من الركائب للمساعدة على  وعادة ما يوجد زوج ،"َسري  الركاب" وابلعربية الفصحى "ةعَ ص  الن  "حمليا اسم ق عليه يطل

السرج ق كما تزيد هذه الركائب من قدرة الفارس على البقاء اثبتاا فو  ،الركوب كدعامٍة للقدم أثناءو  احلصان متطاءا

أكرب، وهذا يؤدي إىل زايدة انتفاع اإلنسان من احليوان يف جماالٍت عدة مثل،  ة بشكلوعلى التحكم يف املطي

 .االتصاالت ووسائل النقل واحلروب

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%AC&action=edit&redlink=1
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أو يف عقدٍة بسيطة لأل ْصب ع كوسيلٍة لتثبيت  ِحزَاِم الَسرْج قدمياا كان الفرسان يلجئون إىل وضع أقدامهم حتت

ت اجلياد، والحقاا مت تصنيع الرِكاب الفردي كأداٍة تساعد األفراد على امتطاء الدواب، وبعد ذلك أنفسهم على صهوا

يف  أسرة جني احلاكمة ويرجع الفضل  يف استخدام الرِكاب الزوجي إىل .الَسرْج ظهر الرِكاب الزوجي بعد اخرتاع هيكل

حدا يرى البعض أن الرِكاب كان واو  .العصور الوسطى الصني، وقد وصلت هذه الركائب إىل أورواب خالل فرتة

احلديثة بدرجٍة تقرتب بشكٍل كبري من األمهية اليت  احلضارة راألساسية اليت سامهت يف إنشاء ونش األدوات من

 .للحضارة اإلنسانية وآلة الطباعة العجلة شكلها اخرتاع

ج وجيب أن متسعة األضالع على شكل مثلث، معلقة يف السَّر أو َناسية  ةيحديدوالركائب التقليدية إما 

اب من  وجدار الرك بني القدم فاصلةتكون قاعدة الركاب احلديدية عريضة تتناسب مع كل قدم حبيث يؤمن مسافة 

يث ميكن تغيري طوهلا لتالئم كٍل من حجم حبجلدية قابلة للضبط  يتم وصلها ابلسروج من خالل سيورو كل جانب 

 ورات السريعة.أثناء املنااألفضل للفرس  مركز التوازن الفارس وحاجته للبقاء اثبتاا فوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%90%D8%B2%D9%8E%D8%A7%D9%85%D9%8F_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%AC_(%D8%AF%D9%8F%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%90%D8%B2%D9%8E%D8%A7%D9%85%D9%8F_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%AC_(%D8%AF%D9%8F%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9_(265%E2%80%93420)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9_(265%E2%80%93420)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D8%AE%D9%8A%D9%84)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D8%AE%D9%8A%D9%84)&action=edit&redlink=1
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 ملحقات السرج-8

وللسرج ملحقات عديدة هدفها تلبية بعض احتياجات الفرس أو الفارس أو تسهيل التعامل معهما نذكر 

 منها:

x  َالقماش الصويف توضع على ظهر الفرس بعد نزع  ملونة من قطعةوهي  "اجللل: ويسمى كذلك "ال  فَ ك  الت

ظهر حىت الكعبني وتقوم ابمتصاص العرق، كما تغطى به الفرس أثناء مبيتها السرج وتغطيها من الغارب والرقبة وال

 يف العراء.

x   وتكون يف : هي احملفظة املصنوعة من اجللد أو القماش اخلشن تتناول فيها الفرس العلف والشعريةارَ مَ الع ،

 .أحيان كثرية مطرزة مبا يليق مبكانة الفرس

x  َد أقدامها حىت ال تشرد بعيدا.: هو احلبل الذي تربط به الفرس من أحد  ي  الق 

x   كي ال تتعرض للشرقة: وهو قفل ابملفتاح تربط به الفرس ليال  يدد  احل. 

x أفراس. 10إىل  6: وهي سلسلة طويلة تربط هبا اخليل مجاعيا يف صف من الرقعة 

x   حيثه على اإلسراع يف املشي: وهو سوط مصنوع من اجللد اللني يضرب به الفارس حصانه حىت ب  ر  ط  الش. 

x   أو جمموعة سيور تستخدم لتعليق األشياء وهو سري  ،مجعه "مسوط"، و اللغة تسمسط الشيء تعلق: ط  م  الس

 .السرج يف مؤخرةواألغراض 

x   وهي حمفظة من جلد مطرز ابلفضة أو الذهب تشد إىل الكتف خبيط من احلرير حتفظ فيها النقود  :ةيطَ وز  امل

 والواثئق الشخصية.
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 يارتوالية تصناعة السرج يف واقع -9

عانت الصناعات احلرفية والتقليدية يف اجلزائر خالل السنوات األخرية تراجعا شديدا انقرضت فيه بعض 

سيالقي نفس املصري إن مل يتم االنتباه لألمر ومعاجلة األسباب اليت أدت  الصمودن منها من كاحلرف تقريبا، وما مت

 ها وحتديدها.هبا إىل هذا املصري وهي أسباب عديدة ومتداخلة يصعب حصر 

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 

ألهنا أصبحت ال جتد األسواق الضرورية لتصريف منتجاهتا، ابإلضافة إىل مباشرة على الصناعات احلرفية املرتبطة هبا 

 جمموعة أخرى من األسباب اليت نعرضها تباعا يف النقاط التالية.

أدت الثورة الصناعية اليت ابشرهتا اجلزائر يف منتصف السبعينات إىل انتشار املنشآت الصناعية يف خمتلف  -1

الكثري من احلرفيني عن مهنهم األصلية وااللتحاق ابملصانع اليت كانت  دى إىل ختليأمناطق البالد، وهو ما 

ت األخرى مثل االستفادة من اخلدمات التأمينية أفضل ابإلضافة إىل العديد من امليزاتوفر هلم مدخوال ماداي 

 واالجتماعية.

ختلي الفالحني عن  أدى تطور الفالحة وإدخال املكننة والقوة امليكانيكية مثل اجلرارات والدراسات إىل -2

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.

واخر القرن املاضي موجة جفاف كبرية، أدت إىل نقص الغذاء املخصص للخيول وابلتايل ضربت البالد يف أ -3

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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أسلوب احلياة العصرية وتبين الثقافات الوافدة وظهور العوملة إىل احتقار  التوجه الثقايف للشباب فقد أدى -4

الشباب للحرف التقليدية وتوجهه إىل املهن املكتبية أو التقنية اليت تضمن هلم مستوى اجتماعي معني وحتقق 

 طموحاهتم يف حتقيق النجاح وفق النموذج الثقايف السائد.

عليم وتعميمه إىل ظهور قطيعة بني احلرفيني وأبنائهم الذي كان يفرتض الفجوة بني األجيال: أدى انتشار الت -5

هبم أن يرثوا احلرفة وحيافظوا عليها، فقد آثر هؤالء األولياء وبتشجيع من العائلة يف أغلب األحيان إىل التخلي 

ئف عن حرفة األجداد ومتابعة التعليم من اجل احلصول على شهادات عليا تسمح هلم ابحلصول على وظا

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.

خلية من األرايف اهلجرة الداخلية َنو املدن: شهدت اجلزائر يف السبعينات موجة كثيفة من اهلجرات الدا  -6

وهذه اهلجرات تسببت يف اخنفاض سكان الريف الذين يقع  َنو املدن حبثا عن العمل والتعليم وحياة أفضل،

على عاتقهم تربية اخليول واستهالك املنتجات احلرفية املرتبطة هبا، فاخنفض جراء ذلك عدد اخليول وانكمشت 

 الصناعات املرتبطة هبا.

ليت شهدهتا البالد يف السبعينات إىل تغيري البىن االقتصادية، واإلخالل ابلتوازن تسببت الثورة الزراعية ا -7

االجتماعي واالقتصادي جملتمع الفالحني، وأدى تبين النموذج االشرتاكي إىل التخلي عن أسلوب احلياة 

ا فيها تربية الفالحية الذي ظل سائدا لقرون عديدة، وأدى ذلك إىل اهنيار النشاط الفالحي جبميع جماالته مب

 احليواًنت ومنها اخليول، وكذلك إىل هتميش احلرف اليدوية ومنها املرتبة ابخليول.

تغري أسلوب احلياة: انتشر يف البالد أسلوب حياة غريب يقوم على الربح السريع واملظاهر واالستهالك،  -8

احتقار املهن التقليدية واحلرفية وتوجه الشباب إىل البحث عن مهن عصرية تعرب عن توجههم الثقايف اجلديد، ومت 

 ابعتبارها تعرب عن حياة رجعية عفا عليها الزمن.
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الوضعية األمنية: عاشت اجلزائر يف التسعينات عشرية محراء من اإلرهاب والعنف الدموي ومت تشديد الرقابة  -9

التخلي عن كثري من على األسلحة، مبا فيها أسلحة الصيد واألسلحة التقليدية، كما سامهت أجواء اخلوف إىل 

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.

ء كل شيء مبا يف ذلك اقتناء اخليول اليت عرفت الغالء: أدى انتشار موجة الغالء الفاحش يف البالد إىل غال -10

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.

السبب الرئيسي النكماش الصناعات احلرفية املرتبطة هبا  كما رأينا فإن اخنفاض احلضرية الوطنية للخيول كانو 

وأمهها صناعة السرج، وهو ما أدى بدوره إىل تراجع األمهية االقتصادية هلذه احلرفة حىت كادت تنقرض، ان مل نقل 

أن هناك أهنا انقرضت يف كثري من املناطق اليت كانت مشهورة هبا مثل تيسة واملدية واألغواط والبليدة ومعسكر، إال 

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 

للديوان الوطين لرتبية اخليل واإلبل وما يقدمه من مساعدات للمربني،  للفروسية العصرية، كما يوجد هبا املقر الرئيسي

وحمافظة سكاهنا على تقاليد تربية اخليل والفانطازاي حيث يوجد يف تيارت أكرب عدد من مجعيات الفروسية التقليدية 

مهرجان يشارك فيه  يف الوطن، كما حتتضن الوالية املهرجان الوطين للفرس الذي من املفروض أن يكون سنواي، وهو

 20املهتمون ابخليل من كل جهات الوطن ويشهد منافسات عصرية وتقليدية، وتعترب مدينة السوقر اليت تبعد حبوايل 

كلم عن عاصمة الوالية تيارت معقل احلرف التقليدية عموما واملرتبطة منها ابلفرس خصوصا حيث يؤمها الناس من 

 لوازم اخليل والفانطازاي. منتاجونه خمتلف والايت الوطن للحصول على ما حي
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 خلصة

رأينا يف هذا الفصل أن الفانطازاي استعراض مجيل، وهذا اجلمال متنوع ومنتشر يف خمتلف مكوًنته، بدءا من 

ومجال الفارس بلباسه التقليدي اجلميل، اجلمال الطبيعي إىل اجلمال احليواين ممثال يف مجال األحصنة أبلواهنا املختلفة، 

 خريا مجال املنتوج احلريف متمثال يف السرج الذي يشكل ذروة الصناعة احلرفية اجلميلة.وأ

من طرف اجليل اجلديد من الصناع  متزايدا هتمامااعرفت  حرفة السراجةإىل أن هذه  ويف األخري نشري

الفانطازاي أو لعب هرجاًنت على ماملتزايد اإلقبال يف ظل ، خاصة ألهنا حرفة تدر رحبا وفريا على ممتهنيهاواحلرفيني، 

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



 

 

 اخلامسالفصل 
 

 

 
 ومنظومة الامنذج البنيوية دالالت

  اجملمتعية الوظائف
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 الفصل اخلامس

 اجملتمعية الوظائف ومنظومة الرمزية الدالالت شبكة

 متهيد

إن األنثروبولوجي ال يسعى إىل بناء احلقيقة وال إىل اكتشاف تتميز األنثروبولوجيا أبهنا علم البحث عن املعىن، 

فهي متنحنا الفرصة  ومن هناالقوانني، بل يسعى إىل إدراك ما وراء الكلمات والظواهر والطقوس من معاين خفية، 

وال تقنع هلا، ملتعددة ل ااشكللغوص عميقا يف الظواهر االنسانية والبحث عن احلموالت الرمزية اليت ختتفي خلف األ

إن الفانطازاي إذا نظران هلا من اخلارج بدت لنا وكأهنا مزيج  ،أو وظائفها يف اجملتمع مكوانهتامبجرد التعرف على 

صعب البشرية واحليوانية والطبيعية والصناعية اليت ختتلط مع بعضها البعض يف متازج يغريب من عشرات املكوانت 

ننا نعتقد أنه ال ميكن فهمها فهما علميا إال من خالل دراسة العناصر املكونة لنسيجها فهمه أو االحاطة بكنهه، إال أ

جيعلها ختتلف عن  تشكل نسقا متميزا اليتالعناصر  جمموعة من يتشمل انطالقا من تداخل ، والذيوالداليل الرمزي

وما متثله من  ق تفاعلهاكن اكتشافها بني تلك الوحدات وطر بقية الظواهر األخرى، من خالل العالقات اليت مي

 مفاهيم وما تعرب عنه من معاين.
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 القسم األول: يف سبيل منوذج بنيوي للفانطازاي

عها وأشهرها وسنواهتا، وانطالقا يأتمالتنا الطويلة يف ظاهرة الفانطازاي على مدى أايم الدراسة وأساب انطالقا من

، ، والتأويلية الرمزية لكليفورد غريتزألدبيات األنثروبولوجيا، وخاصة التحليل البنيوي لكلود ليفي سرتوسمن مطالعاتنا 

وينتهي  رد رجل ميتطي حصاان مث ينطلق مسرعا ليطلق البارودأن الفانطازاي ليست جموصلنا إىل قناعة أساسية وهي ت

ننظر للموضوع  ال ميكن تقبلها، لذا كان علينا أن واضحة للعيان، إن النظر للفانطازاي هبذا املنظار هو سذاجة األمر

 وانهتا،للظاهرة أيخذ يف حسبانه كل مك بنيويمن اقرتاح منوذج  -بكل تواضع–مكننا ، وهو ما من زاوية خمتلفة

الرابعيات اليت ميكن أتطريها حسب جماهلا  جمموعة منانطالقا من  ،وتبسيط كل تفاعالهتا وحياول فهم كل عالقاهتا

 :الداليل إىل

x املادية: )الفارس، الفرس، البندقية، امليدان( إطار العناصر 

x الثقافة، الالثقافة، الطبيعة، الالطبيعة(إطار الثقافة والطبيعة( : 

x  املاء اهلواء، النار، الرتاب(األولية العناصرإطار( : 

x  (يوان، قوة الطبيعية، قوة األداة: )قوة االنسان، قوة احلاألساسيةإطار القوى 
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 : )الفارس، الفرس، البندقية، امليدان(إطار العناصر املاديةأوال: 

 احلديث عن األركان املادية للفانطازايحتدثنا إبسهاب كبري عن هذا اإلطار يف الفصل الثالث يف معرص 

أن نركز هنا على التموقع البنيوي لكل عنصر من هذه العناصر يف ظاهرة وشرحنا كل عنصر ابستفاضة، لكن حنب 

 الفانطازاي وداللته الرمزية ابلنسبة لبقية لعناصر.

 

 : إطار العناصر املادية للفانطازاي 02شكل رقم 

بنية علوية ذكورية تتحكم يف البنية السفلية األنثوية املقابلة يشكل ميثل الفارس العنصر االنساين، ومن هنا فهو 

لتصاق هذين والعالقة هنا عالقة جتاذب، فال ميكن تصور الطقس دون ا، العنصر احليواين هلا ونقصد هبا هنا الفرس
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عنصرا واحدا مركبا، جيمع العقل إىل القوة والتحكم إىل السرعة، لكن هذه العالقة عالقة  العنصرين حىت يستحيال

الفارس راكب والفرس فعلى، أوطاعة من هو أسفل ملن هو عمودية يتم فيها هيمنة ما هو أعلى على ما هو أسفل، 

من يتحكم يف الطقس،  ، والفارس متحكم والفرس متحكم به، والفارس مالك والفرس مملوك، الفارس هومركوب

أي أنه يلعب دور البطولة  هو من يعطي إشارة البدء وهو من يطلق البارود وهو من يعلن هناية الطقس كذلك،

وهذه السيطرة امتلكها  هي جمرد كومبارس يف مسرحية هو مؤلفها وخمرجها وممثلها األوحد،فبقية العناصر أما املطلقة 

وتوجيهها حسب  بقية العناصرسبها واليت مكنته من السيطرة على الطبيعة ممثلة يف االنسان من خالل الثقافة اليت اكت

  إرادته وطبقا لرغبته.

كما نشري مها إىل ان العنصران اآلخران أي العنصر الطبيعي ممثال يف امليدان والعنصر الصناعي ممثال يف 

يف  وجيعل تفاعلها ممكنا، ان حيتوى بقية العناصرالبندقية، يلعبان أدوارا مساعدة للعنصرين األساسيني، فعنصر امليد

والبندقية  إطالق البارود يكون مدواي، والصخب هنا داللة على القوة، حني يقوم عنصر البندقية ابلتعبري عنها،

ا هنا تقذف البارود حنو األعلى وأحياان أخرى حنو األسفل لكنه، إابنتمائها للبنية الذكورية العلوية حتيل إىل القاذف

بينما امليدان ابنتمائه للبنية السفلية األنثوية حييل للمقذوف فيه، األرض متثل العنصر الصاخب مثلها مثل الفارس، 

هي ما يشكل امليدان، واألرض ترمز للرحم الذي يتلقى البذرة وهي تنزل من األعلى حنو السفل ومينحها الغذاء واملاء 

كل ذلك يف صمت ألن الصمت هنا داللة على سفل حنو األعلى،  والدفء حىت متنو تتخذ طريقا معاكسة من األ

 اخلصب.
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 إطار الثقافة والطبيعةاثنيا: 

شكلت ثنائية الثقافة والطبيعة منذ القدم اهتمام االنسان، نتيجة للتعارض البادي بينهما، فالطبيعة متثل احلالة 

ذا ال ه، لكن وترمز للتطور وتعرب عن التحضراملنتج اخلام وترمز لألصل وتعرب عن التوحش، بينما متثل الثقافة احلالة 

يلعب فيه االنسان الدور احملوري، ألنه فاعل وتشابك واحتكاك بل هناك تبني األمرين قطيعة مطلقة، يعين أن 

إىل ما هو ثقايف على  تحويل ما هو طبيعيل تدخله املستمر املخلوق الذي لديه القدرة على انتاج الثقافة من خالل

والفانطازاي ال تشذ عن هذه القاعدة مر ينجح فيه أحياان ويفشل فيع أخرى بنسب متفاوتة، وهو أ مستوايت عديدة،

ب بعضها وأعاد تشكيل البعض اآلخر، وهو ما جعل منها مزجيا فريد من يف عناصرها فهذألن االنسان تدخل 

 العناصر.

 

 لفانطازايا الطبيعة والثقافة يف: إطار  03شكل رقم 
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 الثقافة -1

لظاهرة وطورها وابعتباره هو الذي اواخلالق الذي أبدع وميثلها العنصر اإلنساين ابعتباره الكائن املفكر وامليدع 

متكن من  فاإلنسان، فها وأدوارهايديرها ويتحكم فيها وهو الذي يسقط عليها مدلوالهتا الثقافية والرمزية وحيدد وظائ

ن ة، ومتكن من خالهلا ماالرتفاع عن بقية املخلوقات بفضل الثقافة اليت أنتجها وطورها عرب حقب زمنية طويل

حلق يف القيادة لكنها يف الوقت وحتقيق غاايته، وهذه الوضعية أعطته ا طبيعة وتسخريها خلدمة مصاحلهالالسيطرة على 

إنسانية، حتتم عليه االعتناء هبا نفسه أثقلت كاهله ابملسؤولية، فهو املسؤول عن غريه من العناصر مسؤولية أخالقية و 

 .فانطازاي وهو احلصانمسؤوليته جتاه احليوان املشارك له يف ال ، وهذه املسؤولية تتجلى خاصة يفومحايتها

 الالثقافة -2

وميثلها العنصر احليواين وهو الفرس ابعتبارها الكائن احلي املتموقع حتت املستوى الثقايف ألنه ليس حيواان  

وب معه ليشكال فريقا حيوان مت استئناسه وتدريبه وتعليمه حىت أصبح يفهم اإلنسان ويتجاهو صرفا بل  متوحشا براي

 لإلنسانواحلصان هنا عنصر خاضع  واحدا، وهو هبذا ارتقى إىل مرحلة أعلى من الطبيعة لكن تبقى أقل من الثقافة.

كثر من ذلك يثق فيه ثقة عمياء وهي ثقة ألكنه متجاوب معه يفهم أصواته وإشاراته ويطبق أوامره وتوجيهاته، و 

ولو تسرب شك بسيط هلذه الثقة فستكون ، تكتملن ميكن للفانطازاي أمتبادلة بني الطرفني، وبدون هذه الثقة ال 

النتائج كارثية على اجلميع، فالعالقة هنا عالقة جتاذب وحمبة والتحام روحي وجسدي بني خملوقني ينتميان لعاملني 

آخر، وجيعل "حقوقه وحقوق فرسه متساوية  ا يسعيان للتقارب وااللتقاء واالنصهار يف بوتقة واحدة.خمتلفني لكنهم

العامل االنساين والعامل –مما يصعب ختيل الفصل بينهما، عليه أتيت الفروسية كنموذج حي على انصهار العاملني 

 .1يف عامل واحد دون تفاوت" -احليواين

                                                           
ص.  ص، 2013املؤمتر ادلويل الأول ملركز البحوث والاستشارات الاجامتعية، "، فينومينولوجية املعيش: قراءة يف فنتازاي الوعدةمونيس خبرضة، " - 1

1423-1434. 
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 الطبيعة -3

حلاوية هلا والفضاء الذي عي وهو امليدان الذي ميثل الطبيعة األم احلاضنة لبقية العناصر واوميثلها العنصر الطبي

ابلتقومي ز الذي يسمح هلا ابلتشكل والتألق، والفانطازاي مرتبطة اهرة الوجود واالستمرار والتطور، واحليمينح الظ

رافقة لتايل فاحتفاالهتا هي نوع من طقوس موابتقام غالبا يف فصلي الربيع واخلريف، الفالحي ارتباطا قواي، لذا 

لطبيعة، فبعد سبات الطبيعة ليايل الشتاء الطويلة والباردة، تنهض مع قدوم أوىل أايم الربيع، فتظهر النبااتت وتزهر ا

األشجار وختضر األوراق وتلد احليواانت يف مهرجان مفعم ابحلياة والنمو واحلركة، ومن هنا أتيت االحتفاالت كمحاولة 

نوع من الفرح ابلنجاة من  ومن جهة أخرى هيخلروج من سكوهنا، ملساعدة الطبيعة على النهوض من سباهتا وا

ويف اخلريف أييت االحتفال تعبريا عن الفرح ابحلصاد والقطاف والثمار وخريات  فصل الشتاء بقساوته وبرده وخماطره،

صل الطبعة اليت جناها اإلنسان يف فصل الصيف، فهي نوع من الشكر واالعرتاف من جهة، واستعداد ملواجهة ف

الشتاء وأخطاره من جهة اثنية، وابلتايل فهذه االحتفاالت عبارة عن جتديد للتواصل مع الطبيعة ألهنا تعمل على 

 .2"إعادة االنسان إىل الطبيعة وتذكريه أبصوله األنطولوجية األوىل اليت فقدها بفعل هيمنة املدنية"

 الالطبيعة -4

بيعة، فالبندقية هي يف األصل اج التفاعل بني اإلنسان والطوميثلها العنصر الصناعي وهو البندقية اليت هي نت

له  ،تقت إىل منتج جديدملا دخلت عليها يد اإلنسان ار ، لكنها معادن وخشب وأمالح وغريها من عناصر الطبيعة

ية وارتقت إىل وهبذا ختلصت تلك العناصر من خصائصها الطبيع ،شكل جديد وخصائص جديدة ووظائف جديدة

 من الطبيعة.مرتبة أعلى 

 

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

 

 لفانطازاييف ا القوى: إطار  04شكل رقم 

 البعض انطالقا وهذه القوى ختتلف عن يعضهاتتقاطع يف الفانطازاي عدة قوى حتركها وتعطيها احلياة والتوهج، 

اجلزائري  الفيلسوفالفانطازاي يساهم بقوة معينة متثله وتصدر منه وتعرب عنه، وقد أشار من مصدرها، فكل عنصر يف 

مونيس خبضرة إىل ثالث قوى يف الفانطازاي وهي "قوى الطبيعة اليت ميثلها الفرس الذي يرمز للخفة والسرعة ومجال 

وذكائه ، مث قوة العقل اليت تتمثل يف الفارس الذي يعتمد على ملكته العقلية مالحمهالطبيعة املرسومة على جلده وعلى 

يف حتكمه وقيادته للفرس، وهي بذلك قادرة على إخضاع قوة الفرس ملبادئ العقل الذاتية، والقوة الثالثة واألخرية 

نرى وبكل تواضع أنه خلط بني  مع احرتامنا وإجاللنا للباحثأنه ، إال 3اليت وهي قوة اآللة اليت تظهر يف البندقية"

                                                           
نسانية، ص  مونيس خبرضة، فينومينولوجية - 3  .1422املعيش، قراءة يف فنتازاي الوعدة"، أأحباث ا 
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، لذا نرى أن القوى أربعة وهي قوة رغم أهنما قواتن خمتلفتان متاما القوة الطبيعية والقوة احليوانية واعتربمها قوة واحدة

 االنسان، قوة احليوان، قوة الطبيعة وقوة اآللة، وسنفصل يف شرح كل واحدة منها.

وهو ملكة تسمح له ابلتفكري والتأمل، وابلتحليل واإلبداع، هذه : ميز هللا االنسان ابلعقل، اإلنسان قوة -1

امللكة مسحت لإلنسان ابلتفوق على كل املخلوقات، وجعلت منه خملوقا منتجا للثقافة وصانعا للرموز، وهو ما مكنه 

فيه قوة  من السيطرة على الطبيعة بكل مكوانهتا، وتسخريها خلدمته، والفانطازاي ما هي إال منتوج ثقايف تتجلى

االنسان املسيطرة على املمارسة أبكملها وهي سيطرة تبدو واضحة للعيان يف قدرته على السيطرة الكاملة على بقية 

 العناصر وتوجيهها إلمتام االستعراض على أكمل وجه.

احلروب ختطى خوض : استطاع االنسان ابستئناس احلصان واستخدامه للركوب وجر العرابت و  احليوان قوة -2

ومتكن من إضافة قوى جديدة إىل قواه األصلية، فحني ركب الفرس ختلص  البشرية، دودية اليت تعاين منها قواهاحمل

من بطئه ألنه أصبح إبمكانه قطع املسافات الطويلة بسرعة ودون تعب، وختلص من ضعفه ألنه أضاف لقوته قوى 

ر، وختلص من خوفه ألنه أصبح إبمكانه جديدة تسمح له جبر العرابت وحرث األرض ونقل األثقال بسهولة ويس

خوض احلروب ومواجهة اجليوش وحماربة األعداء، لذا ظل سالح الفرسان حىت احلرب العاملية األوىل هو سالح 

 املدرعات الذي حيسم نتيجة املعارك.

يتميز االنسان عن ابقي املخلوقات أبنه كائن صانع لألدوات ومستخدم هلا، وهذا األمر مسح : األداة قوة -3

له مبواجهة الضعف املادي الذي مييزه، فهو خملوق ال فرو له ليحميه، وال خمالب له وأنياب للدفاع عن نفسه، وال 

رية، إال أنه ميتلك القدرة على التفكري قدرة لديه للجري ملسافات طويلة، وال ضخامة له ليتغلب على املخلوقات الكب

طبيعة ومكوانهتا وحتويلها إىل أدوات تساعده استطاع ختطي ضعفه، عرب تسخري عناصر الواإلبداع واالخرتاع، وهكذا 

 والتحكم األدوات صناعة يف الفنية أساليبهم أو تقنياهتم أول على البشر حصل لقد"يف االستمرار على قيد احلياة، 

 وحننني مالي ثالثة أو سنة مليوين إىل يصل الذي األخري الدهر خالل نيالسن من كثرية آالف مدى على النار يف



202 
 

 أهنا نعرف ولكننا، نطوقةملا ابللغة اخلاص هلا الزمال التطور عن وال االبتكارات هذه ظروف عن شيئا عمليا نعرف ال

 على القدرة مث ومن، بيئته يف زايداملتو  ؤكدامل أتثريه له يكون أن من اإلنسان مكنت ألهنا، فاصلة أمهية ذات كانت

 .4"عمليا فيها التحكم

حجما وأكثرها شراسة  مسحت له مبواجهة أكرب احليواانت اليت البندقيةهي قوية وات أداة دومن هذه األ

كثرية ابستخدامها أحيان  يف ام لقد أعطت هذه األداة لإلنسان قوة مل حيلم هبا، لذا ق وأعظمها قوة والتغلب عليها،

، ورغم ذلك بقيت هذه األداة أببشع الطرق من خالل توظيفها يف قتل أخيه االنسان وإابدته إابن احلروب والنزاعات

درة واسرتجاع األوطان وطاملا مت استخدامها بشرعية للحصول على احلرية املصا، والشرف رمزا للشجاعة العزة

 املستعمرة.

، ألهنا تقدم العناصر عتبارها األم مصدر كل القوى األخرىاب -األرض–: تشكل الطبيعة قوة الطبيعة -4

فقوة  ،تصبح عدمية املعىنالة، و اليت تضمن دميومة بقية القوى واستمراريتها، فبدون الطبيعة تتالشى ال حمالضرورية 

 -احلصان-وقوة احليوان  صري،عد وقت قوإال تالشت بواهلواء للبقاء واالستمرار اإلنسان حباجة إىل الغذاء واملاء 

وارد الطبيعة املتجددة لتحضري وقوة األداة حباجة إىل م حباجة هي كذلك للماء والغذاء واهلواء وإال فقدت وجودها،

حت مجادا ال قيمة له وال  أصبة إىل ملح وابرود وكربيت وإالفالبندقية حباج، العناصر الضرورية لعملها واستخدامها

  وقوهتا. وعليه فقوة الطبيعة ضرورية للقوى األخرى اليت تستمد منها مقومات بقائهاقوة فيه، 

 

 

 

                                                           
 .18، ص 2000 عامل املعرفة، الكويت، ، سلسةلواكانن ار. أأي. ترمجة: شويق جاللب- 4
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 إطار العناصر األوليةرابعا: 

 

 

 لفانطازاييف ا األولية: إطار العناصر  05شكل رقم 

 

وتبناها فيما بعد كل  الفيلسوف اليوانين اإلغريقي إمبيدوكليس هو األوليةالعناصر فكرة عن  من تكلمأول 

وقد تصور إمبيدوكليس أبن كل شيء يف الكون مركب من أربعة عناصر أساسية لوحدها أو  ،من أفالطون وأرسطو

  ر.اهلواء والنا ،الرتاب ،مشرتكة بكمية قليلة أو كثرية وهي: املاء
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كما أشار إىل ذلك   -نويالسائل امل– دافق ومهني : وميثله اإلنسان على أساس أنه خلق من ماءعنصر املاء-1

هو قوة ف ،عنصر قوة مزدوجةوميثل هذا ال (،6)سورة الطارق، آية  ﴾ُخِلَق ِمْن َماءِ  َداِفق﴿القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

وينزل على النار  ،تزهرحياة ومنو من جهة وقوة موت وانقراض من جهة اثنية، فاملاء ينزل على األرض فتخضر و 

طاحلا فيفسد ويدمر  يكون بو، وهكذا هو اإلنسان قد يكون صاحلا فيصلح ويبدع ويبين ويطور وقدفتنطفيء وخت

 وخيرب.

خيلق اخليل أوحى  أن هللا ملا أراد أن : يرتبط خلق اخليل يف امليثولوجيا اإلسالمية ابلريح فقد روىعنصر اهلواء -2

فأمر جربيل عليه السالم فأخذ منها قبضة، قال: مث ، ، فاجتمعتاجلنوب أين خالق منك خلقاً فاجتمعي إىل الريح

، واهلواء ميثل اخلفة والسرعة والطريان وهي خصائص احلصان الذي أعار اإلنسان 5خلق هللا تعاىل منها فرساً كميتاً 

 قوته وخفته وسرعته.

يعة وهو االحرتاق والتحول، ألن تعرب النار عن واحد من أهم أسرار الطب، ومتثله بندقية البارودعنصر النار: -3

حت لالنسان بطهو طعامه بعد مسوالنار هي اليت الكون ما كان ليكون بدون عملية احرتاق املادة وحتوهلا إىل طاقة، 

احليواانت املفرتسة،  وطردفسه والدفاع عن نان كان أيكله نيئا مثل ابقي احليواانت، ومكنته من احلصول على الدفء 

يف كثري النار إىل درجة العبادة  وجعلته ابلتايل ينتقل من حالة الطبيعة إىل حالة الثقافة، وهو ما جعل النسان يقدس

 .من األحيان

وخمتلف األدوات الطينية اليت يستخدمها االنسان يف  ،شمل البيت واملسكنيو  ،: وميثل األرضعنصر الرتاب-4

، وال ميكن لإلنسان أن يعيش مبعزل عن هذا العنصر، فهو ميشي فوق األرض ويقوم حبراثتها وزرعها حياته اليومية

                                                           
س ناده عند املسعودي يف مروج اذلهب  - 5 ". وذكر وهب بن منبه  2/564، وقد قال ابن كثري يف تفسريه  فيه جماهيل وهو أأش به ابالرسائيليات 1/258ا 

رسائيلياته أأن هللا خلق اخليل من رحي اجلنوب وهللا أأعمل  .2/611 شاهد من حديث عيل بن أأيب طالب ذكره ابن اجلوزي وغريه يف املوضوعات .." وهليف ا 
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لصيقا هبذا للحصول على طعامه، ويبين هبا مسكنه، ويصنع منها أوانيه، وغري ذلك من األمور اليت جتعل االنسان 

 العنصر إىل األبد.

ي شامل ميثل كل العناصر اليت حتدثنا عنها وكل األطر املنظمة هلا وابلنظر إىل كل ما ذكرانه ميكننا ختيل منوذج بنيو 

 يف اجلدول أدانه

 

 

 
 

 شامل ملختلف العناصر املشكلة للفانطازاي منوذج:  06شكل رقم 
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 للفانطازاي منظومة الوظائف اجملتمعيةم الثاين: القس

هي بذلك تشكل ظاهرة فريدة و تقوم الفانطازاي بضمان استمرارية جمموعة من الوظائف اليت تؤديها يف اجملتمع 

 وتتسرب إىل كل اجملاالت احلياتيةياة االنسانية تتداخل مع خمتلف نواحي احل

 كاملالفانطازاي كفعل اجتماعي  -1

الفعل االجتماعي الكامل هو ظاهرة اجتماعية حتمل يف طياهتا متظهرات خمتلف املؤسسات االجتماعية، 

ىل الفعل وغري ذلك من جماالت احلياة، وأول من أشار إواألخالقي والديين فتجد فيها االجتماعي واالقتصادي 

"أن حيث يرى "حماولة حول اهلبة"، ثنولوجي الفرنسي مارسيل موس يف دراسته الشهرية االجتماعي الكامل هو اإل

يف الوقت ذاته و يف األفعال االجتماعية الشاملة، كما نقرتح تسميتها، تعرب كل املؤسسات االجتماعية عن نفسها، 

 .6": دينية، أخالقية و قانونية بطريقة مفاجئة

هي ظاهرة اجتماعية من اجملاالت يف احلياة اإلنسانية، فوحنن نرى أن الفانطازاي هي ظاهرة تستوعب كل 

هي تماعي والتعاون والتآخي، و حيث أهنا تشكل فرصة لتالقي عدد كبري من أفراد اجملتمع ومتتني أواصر التكافل االج

راهتا، ولكوهنا سبيل لتنمية تبادل املنافع والسلع يف األسواق املصاحبة لتظاهظاهرة اقتصادية من حيث هي جمال ل

تعلقة ابلفرس كالسروج وغريها، وهي تربية اخليول واستيالدها وجتارهتا، ويف كوهنا سوق ملختلف املنتجات التقليدية امل

ات واملواسم ينية الرتباطها ابلوعدهي ظاهرة د رتاث الشعيب وتثمينه وتطويره،ظاهرة تراثية ملا متثله من طريقة حلفظ ال

ألمور اليت ال تدع لنا شكا يف  ااء لذكرى اجلهاد واجملاهدين من الصحابة األولني، وغريها من واألولياء وكوهنا إحي

 لبشرية.ا، ميتد أتثريه إىل خمتلف نواحي احلياة كون الفانطازاي عبارة عن فعل اجتماعي كامل

 

 

                                                           
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. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/PUF


207 
 

 الفانطازاي كمهرجان فين-2

ة )الرجولة("، هذا ما قاله يل أحد الفرسان مؤكدا أن ذلك التماهي بني قيم الفحولة لَ جْ "الفانطازاي فن الرُ 

والشجاعة وبني قيم الفن واجلمال، ألن الفانطازاي احتفال وكل احتفال ابلضرورة فن، هي استعراض تتجلى فيه روح 

 وانسجام "العلفة" وإطالق البارود كلها احتفال. النقاد وغناءالفن، رقصات اخليل 

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 

وية بكثرة وهي تتنافس فيما بينها يف إظهار الفن البدوي األصيل وال يف دور النشر الفنية، وتنتشر الفرق الشعبية البد

ابستخدام القصبة والبندير، وال تزال هذه الطبوع الغنائية تستقطب عددا كبريا من املتفرجني الذين يتحلقون يف 

اجلهوري،  جمموعات حول الفرقة اليت تتخذ من األرض البسيطة مسرحا هلا ويتحرك املغين داخل احللقة صادحا بصوته

مرددا أغاين تراثية قدمية وأخرى جديدة، وسط استحسان احلاضرين وصياحهم وهتليلهم مطالبني ابإلعادة أو مشيدين 

 بعذوبة املقاطع املغناة.

صلى هللا عليه –ويستلهم هؤالء املغنون أغانيهم من قصائد شعبية تدور حماورها حول الصالة على الرسول 

ء والصاحلني والتغين جبمال الطبيعة واخليول واحلياة البدوية والشكوى من أشواق احلب وذكر مناقب األوليا -وسلم

وعذاابت الفراق، واإلشادة جبمال احلبيبة ابإلضافة إىل احلكم واملواعظ وغريها من األغراض الشعرية التقليدية، ومما 

يد برئيس اجلمهورية ودوره يف املصاحلة الحظناه يف أحد املرات وجود غناء سياسي حيث أدى أحد املغنيني أغنية تش

 الوطنية وإطفاء انر الفتنة.

كما يتخلل الغناء أحياان إلقاء قصيدة من الشعر امللحون من طرف أحد الشعراء الشعبيني، وإن القت 

د القصيدة استحسان احلاضرين يقوم املغين بتلحينها وغنائها على الفور، وهو ما جيعل من هذه احلفالت مبثابة ان

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 

 ونشوة النجاح يف إسعاد املتفرجني. االحتفايلنفسه والتجمع 

شراء تذاكر ة التكاليف وال جيب على االنسان وابحلديث عن األرابح فإن احلفالت الفنية هنا ليست مدفوع

بعض اطر مبنح املشاركة، ويقوم اجلمهور عن طيب خاحلضور و  هبل يكفي ،ابهضة الثمن لالستمتاع هبذا الغناء

أو املنادي حيث يوقف الغناء ويشيد بكرم املانح " ادي  الشَ ا وهنا يلعب املغين دور "األموال للفرقة إن أعجبه أداءه

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.

 شك فيه أن هذه احلفالت الشعبية تعترب املدرسة اليت يتخرج منها مشاهري الغنية البدوية ويشتهر عربها ومما ال

 كبار شعراء امللحون، حبيث تشكل أكادميية فنية شعبية عفوية تعمل على تطوير هذا الفن ونشره.

 الفانطازاي كمنافسة مجالية-3

بعد  جيال الشعوبهو ذلك اللباس الذي تتناقله ابعتباره أحد أبرز عناصر الرتاث املادي، اللباس التقليدي 

 دون أن يعرف له مصمم، وهي تعكس عادات وتقاليد اجملتمع الذي تنتمي إليه وثقافته وأسلوبه يف احلياة جيل

 فها.وطريقته يف العيش، وحتكي نظرته للفن واجلمال وتفاعله مع البيئة اليت حييا يف كن

، الذي مييزها عن غريها برتاث لباسي غين ومتنوع، فلكل منطقة لباسها التقليدي اخلاص هبا وتزخر اجلزائر

ورغم التغريات االجتماعية  قيمهم،ماضيهم و  احلنني إىل واحرتامهم له، ألنه يعرب عن به الناسإبعجاب حيظى و 

إال أن مكانة اللباس التقليدي يف قلوب اجلزائريني ازدادت  واالقتصادية الكبرية اليت أدت إىل انتشار اللباس العصري،

قيمة وأمهية، لذلك جند العودة إىل هذا اللباس أثناء االحتفاالت والعراس واألعياد دليال على ذلك التعلق هبذا الرتاث 

 الوطين العزيز.
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رسان أهبى ما لديهم من ويعترب اللباس من أهم مكوانت الديكور االستعراضي يف الفانطازاي، حيث يلبس الف

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 

بل ويتفننون يف استخدام مميزات معينة جتعلهم معروفني مبجرد دخوهلم للميدان، لذا يلبسون  ا،ملنطقتهم اليت ينتمون هل

من  بسهولة عليهلباسا موحدا ذو طرز ولون يتم اختيارمها بعناية فائقة، ويتم متييز القائد بلباس خمتلف ليتم التعرف 

من نفس اللون فرتى كل اخليول يف  أحصنةياان بني الفرسان، ومتتد املنافسة إىل اخليول فنجد العلفة تستخدم أح

القائد الذي يكون بلون خمتلف، ونفس األمر ميكن قوله حول السروج  بيضاء أو سوداء مثال ما عدا حصانالعلفة 

اليت أصبح يتم شراؤها متطابقة، وقد أصبح السراجون يتلقون طلبات مجاعية لصناعة جمموعة من السروج املتشاهبة 

مر مفيد للسراج ألنه سيستخدم أسلوب اإلنتاج ابلسلسلة مع ما يصاحب ذلك من اخنفاض كلفة للعلفة وهو أ

 اإلنتاج واستثمار الوقت، ومفيد أيضا لفرسان العلفة الذين سيحصلون على سروج بسعر خمفض.

ن مل يتم ورغم أن املنافسة احلقيقية هي يف الفروسية والبارود إال ان هناك منافسة صامتة جتري ابلتوازي وإ

له ذلك من اعرتاف ابلتفوق التصريح هبا دائما، وهي املنافسة حول أفضل مظهر، ويسعى كل الفرسان للفوز هبا ملا ميث

والرقي، وقد قامت الفيدرالية الوطنية للفروسية للتنبه هلذا األمر وأدخلت هيئة الفارس ومظهر الفرس يف نطاق املنافسة 

بطاقة التنقيط يف منافساهتا احمللية والوطنية، وهو أمر جيد سيساعد دون شك يف احلفاظ ه يف العلنية من خالل إدخال

 على اللباس التقليدي وتطويره.
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 الفانطازاي كعالج طيب-4

قال يل أحد الفرسان الطاعنني يف السن إنه لوال الفانطازاي لكان اآلن طريح الفراش ال يقوى على احلراك، 

نقاشنا حول أتثري العمر على ممارسة الفانطازاي، وأضاف أن الفارس احلقيقي يتمىن أن ميوت كان ذلك يف معرض 

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.

ديثنا عن االستخدامات العالجية لركوب اخليل ال نقصد به الفوائد املباشرة إمنا وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ح

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.

ركوب اخليل، أول من أشار إىل الفوائد العالجية ل يف اليوانن القدمية« الطب أيب»بـ  املعروف "قراطو أبيعترب "

معتمدا على انتقال حركة اجلواد إىل  حيث نصح بركوب اخليل ملعاجلة بعض األمراض العقلية واجلسدية يف آن واحد

حركة قاعدة اجلسم وانتصاب راكبه من اهتزاز وتكرار إيقاعي مما جيرب املريض على التحرك لألمام واخللف ويوازن بني 

 .القامة كما حتث حركة األقدام التبادلية واألساسية لدى اإلنسان

ومع تزايد االهتمام ابلرايضات العالجية والنجاحات املسجلة يف هذا العصر احلايل تقدم الطب يف مع و 

اخليل واستخدمت يف عام  األطباء ومريب من طرف العالج ابستخدام ركوب اخليلدراسة بهتمام إلا جتدد ،اجملال

م بتعاون بني مؤسسة سلطان 2005يف أورواب مث انتقلت إىل أمريكا وأسرتاليا ويف السعودية بدأ تطبيقها عام  1960

كما بدأ تطبيق هذه الطريقة وعمل برامج متخصصة هلا يف   ،اإلنسانية واإلسطبل األزرقللخدمات بن عبد العزيز 

عالج الكثري من حاالت  واستخدمت يف، لتأهيل ابلتعاون مع إسطبالت خاصةز امجعيات األطفال املعاقني ومراك

داون  متالزمة فئة عند احلركية املتعدد واالضطراابت لتصلبوا صلب املفتوحتاإلعاقة وأمهها حاالت الشلل الدماغ وال

 .والعديد من االضطراابت احلركية واحلسية سواء كانت لألطفال والبالغني الوراثية املتالزمات من وغريها
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ويف أحدث دراسة قامت هبا مؤسسة احلصان الربيطانية ابلتعاون مع جامعة برايتون ومعهد بلومبتون حول 

ية لركوب اخليل، فوائد ركوب اخليل مت التوصل إىل جمموعة من النتائج املثرية اليت أكدت علميا الفوائد البدنية والنفس

وكذا االستخدامات العالجية اليت ميكن االستفادة منها يف عالج بعض األمراض خاصة تلك ذات الطابع العصيب 

 .7احلركي

حيث  الفارس وحركةالتوافق احلركي بني حركه احلصان خاصية على  وتعتمد هذه الطريقة العالجية

، فتساعده الفارسباشرة إىل فهم ملألمام واخللف أثناء سريه  احلصان حتركالصادرة عن  العضلية تموجاتال تنتقل

يف التحفيز احلسي احلركي  مهايتم استخداة شبيه ابلسوائل اليت يلفهي وس نعلى فهم كيفية حركة اإلنسان السليم، اذ

جية من كرات العالي األدوات ابق؟ وما الذي مييزه عن ابث وغريها فلماذا احلصان حتديداكطريقة بو   االتزانوحتفيز 

 وغريها؟ اتزان

اليت تصدر  ديناميكيًا ال ميكن احلصول عليها إال عن طريق هذه احلركة األمامية اخللفية أوال حركة احلصان

لفة ابإلضافة أن السيطرة وهنا يستوقفنا سؤال أخر ماذا لو استخدمنا حصان الذي يوفر علينا ابلتك ،عن احلصان

  عليه تكون أسهل؟

لتمرين االعضالت خالل وضع  ارختاءحلرارة املنبعثة من احلصان هلا أتثري قوي على ا  وهنا جتيبنا األحباث أن

  لعضلة يف حال وجودهاإذًا فنحن حنصل على احلرارة والتمرين يف آن واحد وابلتايل خنفف من ارتفاع نغمة ا

 .ا من أتثري يف التحفيز احلسي أثناء اجللوس عليههل  ابإلضافة إىل الشعور الذي تبعثه شعريات اخليل نفسها وما

قاء على الوضع الصحيح للجسم والنقطة األخرية هي أنه أثناء ركوب اخليل يبذل الشخص املعاق جهداً معيناً يف الب

 .وتوازنه ويقوم بتحريك جمموعة من العضالت الالزمة لذلك

                                                           
7 - The British Horse Society. The health benefits of horse riding in the UK, London, pp. 5-7 
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ام هبا من خالل تعليمات شفهية حمددة أو مساعدة وهذه احلركات اليت يقوم هبا أو يساعده املختص على القي

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 

 .ل وليونتها ووضعية اجلسمإىل حركة املفاص

 ميكن اختصار الفوائد العالجية لركوب اخليل فيما يلي:  

x  العضالتحيسن التوازن ويقوي. 

x  االستجاابتيسرع. 

x  اجلسميزيد السيطرة على وضعية. 

x  التشنجخيفف. 

x  املفاصليزيد يف جمال حركة. 

x ميدد العضالت القاسية واملتشنجة ويرخيها. 

x  التحملعل  ةيزيد القدر. 

x وحيسن إدراك جمال الرؤية. 

 

 

 

 

 

 

- 
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 الفانطازاي كنشاط اقتصادي-5

خاصية القدرة على النفاذ إىل كل األنشطة االنسانية األخرى، ومن هنا جنده حاضرا  االقتصاديميتلك الفعل 

كل جتمع بشري، مستفيدا من القدرة على تلبية حاجيات أساسية لدى اإلنسان تتعلق ابمتالك وحيازة بعض   ضمن

، االقتصادياحتفاالت الفانطازاي مبثابة فرصة لالنتعاش ميكن اعتبار ، ومن هنا املوارد ذات الطبيعة االستهالكية

افد عدد كبري من الناس للمشاركة فيها وما يتطلبه وموسم قصري جلين األرابح من خالل تو  ودفعة لالقتصاد امللحي،

 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 

، ويعرب بصدق عن الرابط الذي نطقة وروحها من خالل السلع واملنتوجات احلرفية املعروضة فيهاوتعكس تراث امل

ذا النوع من هبعلى التمسك على  وحرصهم واالقتصادي،  االجتماعييربط سكان املنطقة والوافدين إليها مبجاهلم 

خاصة وأن الكثري من السلع اليت تعرض يف هذه األسواق ن السلع اليت تعرض يف هذه  ،التقليد الذي عرفه اجدادهم

 هاطارتبالمرغوبة لدى عامة الناس، نظرا ابإلضافة إىل كوهنا يف االسواق احلديثة، ال ميكن احلصول عليها  األسواق

  .تضرب جبذورها يف عمق التاريخ احملليابلعادات اليت 

، بل إن السوق حيوط امليدان من كل جوانبه تقريبا الفانطازاي ميدان لعبلى ختوم ع وتقام األسواق الشعبية

 وخروجهم تم مرور الزوار واملشاركني عرب السوق أثناء دخوهلمحبيث يصبح ميدان اللعب يف مركز السوق وهو ما حي

 بيعكبري من التجار ال هو مبثابة تكتيك جتاري يسمح للعدد اإلحاطة همن أجل الوصول لساحة اللعب، وهذ منه

 سلعهم يف هذا السوق الكبري. أكرب قدر من

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 

وعا كبريا فنجد املأكوالت ل، أو من حيث السلع اليت تتنوع تنلنساء والرجال واألطفاام الشباب والشيوخ و فمنه
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املصنوعات احلرفية بقوة خاصة منها تعلق ابلفرس  معروضاتوتنتشر واملشروابت واملواد الغذائية واألعشاب الطبية 

 واألدوات الفالحية.، واأللبسة التقليدية والفانطازاي مثل السروج وملحقاهتا

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 

حسب اإلخباريني فإن السوق الرئيسي لبيع اخليول خاصة الصغرية منها له، و برأيه حول السعر الذي جيب دفعه مثنا 

عادة ما يوجد مير حتما عرب جتمعات الفانطازاي ألهنا الفرصة الوحيدة اليت يلتقي فيها عدد كبري من الفرسان وابلتايل 

  زابئن حمتملني لشراء اخليول. بينهم

خدمات مبقابل سلع و فانطازاي نفسها، أي حتويلها إىل ويبقى أبرز ما الحظناه يف هذا اجملال، هو سلعنة ال

مادي، وهو أمر جلأ إليه الكثري من املمارسني خاصة الشباب منهم، حيث يعرضون خدماهتم لتأطري االحتفاالت 

الوسط  خاصة األعراس مقابل مبلغ مادي يتحصلون عليه، وقد أصبحت هذه العملية منتشرة بكثرة خاصة يف

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 

الل املفاوضات املتعارف عليها، بل وأصبح هناك نوع من التنافس بني الرأمسالية إىل سلعة قابلة للبيع والشراء من خ

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 

ن الصفحات اليت مملقاهي والساحات العامة ووصلت حىت صفحات الشبكات االجتماعية أين تتواجد الكثري ا

 تسوق هلذه الفرقة أو تلك وتغري الزابئن ابإلسراع يف االستفادة من التخفيضات.
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 : إعالن عن خدمات فرقة فانطازاي 44رقم صورة 

 

 الفانطازاي كرأمسال رمزي-6

مصطلح "رأس املال" من ماركس لكنه قام بتحريره من الرؤية االقتصادية املتطرفة فلم  بورديوبيار استعار 

يقتصر توظيفه ابملعىن الرأمسايل لرتاكم األموال واملواد واالدوات الالزمة للنشاط االقتصادي بل أصبح عند بورديو يدل 

و ثقافية مبا يسمح له حبيازة مكانة معينة على كل ما ميتلكه الفاعل ضمن حقل ما من موارد اقتصادية أو اجتماعية أ

 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 

الكالسيكي لألغنياء مقابل الفقراء وابلتايل خلخلة عالقات مهما يف احلياة االجتماعية من خالل حتديد التموضع 

 القوة واملسيطرة لصاحل الفريق األول.
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أما الرأمسال االجتماعي فهو "جمموع العالقات واالتصاالت واملعارف والصداقات اليت تعطي للفاعل تقريبا 

 اسرتاتيجيةعارف متداخلة من خالل وابلتايل فهو امتالك شبكة دائمة لعالقات مؤسسة من م 8"مساكة" اجتماعية"

استثمار اجتماعي يقوم به الفاعل، هبدف جلب منافع أو درء مفاسد وذلك عرب إجراءات مؤسسية كاحلفالت 

 واملآمت والنشاطات الرايضية. 

ثقافية اليت يتلقى منها الفرد ويف األخري البد للفاعل االجتماعي من رأمسال ثقايف يتكون أوال من املناهل ال

لفكرية اليت حيوزها ضمن النظام اثقافته األصلية كالعادات والتقاليد والفن والدين وغريها ومضافا إليها اإلجنازات 

 التعليمي كالشهادات واملراتب العلمية. 

وهي مجيعا هتدف إىل حفظ  واثنيا من شكل مادي للثقافة ممثال يف الكتب واآلاثر الفنية واألدوات الرقمية

 ر الثقافية.وختزين العناص

 .رة املتاحف وحضور الندواتأما املورد الثالث للرأمسال الثقايف فهو جمموعة املمارسات الثقافية مثل زاي 

ثقايف مبؤسساته اخلاصة مثل ويتم إنتاج الرأمسال الثقايف وتوزيعه واستهالكه يف جمال خاص به وهو احلقل ال

 واملطابع.املدارس واجلامعات واجلمعيات العلمية والدورايت 

يتجلى يف مصطلح "الرأمسال الرمزي" الذي هو ملكية أي نوع من رأس املال  احلقيقي لبورديو عاإلبدا لكن 

)اقتصادي، اجتماعي، ثقايف( ميتلك قيمة استثنائية حبيث يكون معرتفا به من قبل الفاعلني االجتماعيني ويلقى منهم 

وكل أنواع الرأمسال تسعى  9عين"إقرارا واعرتافا بقيمته املميزة وابلتايل فهو "نتاج تغري وجه عالقة قوة على صلة مع امل

 بدرجات متفاوتة إىل االشتغال كرأمسال رمزي.

                                                           
براهمي، معجم.بورديو،  دار اجلزاير، ستيفان شوفالييه وكري  - 8  .163، ص2013ستيان شوفريي، ت. الزهرة ا 
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ويؤكد بورديو أن الرأمسال الرمزي يتأسس على القبول أو االعرتاف أو االعتقاد بقوة أو سلطة ما ميلك مزااي 

لرأمسال الرمزي على ، ومن هنا فإنه حيوز نوعا من الشرعية تسمح له ابلتحكم يف أشكال العالقات ويرتكز ا10أكثر

الذيوع واالستحسان ويرتبط ابهليبة والشرف ويتطلب جهدا متواصال من أجل احلفاظ على العالقات اليت تؤدي إىل 

 االستثمار املادي والرمزي له.

ن أجل حيازة املنافع مويظهر الدور الفعلي للرأمسال الرمزي يف حلظات الصراع على السلطة داخل احلقل 

لعنف الرمزي على الطبقات احيث مينح الطبقات املهيمنة على إعادة إنتاج نفسها من خالل ممارسة  وتبوء املواقع

 التابعة.

تماعي والسياسي والعسكري والفروسية هي رأمسال رمزي، ومنذ القدم كان الفارس يتموقع يف أعلى اهلرم االج

اعته واملغنون يصدحون شعراء يتغنون بشجإىل حد التقديس، وكان الللقبيلة، وكان حيظى ابإلعجاب واالحرتام 

لظلم وحتقيقهم للعدالة، اببسالته، ويزخر الرتاث البشري آبالف احلكاايت اليت متجد الفرسان وصراعهم ضد قوى 

يطانيا وهي ألقاب مينحها امللوك وإىل يومنا هذا ال تزال بعض األلقاب امللكية حتمل اسم فارس مثلما هو احلال يف بر 

ة اسم فارس إىل أي شخص ص الذين قدموا خدمات جليلة ألوطاهنم، وحىت يف احلياة العادية فإن إضافملن لألشخا

 العب أو فارس القلم وغريها.جتعله يتبوأ أعلى املراتب يف ختصصه أو جماله، فيقال فالن فارس الكلمة أو فارس امل

اس بقااي العامل البطويل للرجولة ويف جمتمعنا اجلزائري حيظى الفارس ابحرتام قل أن جند مثله، إنه ميثل لدى الن

ألبطال الذين جاهدوا والشجاعة، ويشكل هلم شخصية خمضرمة بني املاضي واحلاضر، ألنه يستدعي يف خميلتهم ا

 .اواستقالهل جل حريتهامن أ البالد، والذين ضحوا حبياهتمعلى مر السنني من أجل حترير 

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 
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ه متأملني لباسه التقليدي، حمدقني حبصانه، سائلني عن أشيائه، مبدين إعجاهبم االجتماعية، فاجلميع يتجمع حول

الشديد به، متمنيني لو كانوا مكانه، خاصة األطفال والصغار الذين يبدو هلم الفارس وكأنه خرج لتوه من القصص 

 اخلرافية القدمية.

ل فارس هو ابلنسبة للناس شخص ذو ويف معامالهتم اليومية أخربان الفرسان أهنم حيظون مبكانة خاصة، فك

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 

ا سأل أجيب، وإذا طلب ف يف طريقهم، والفارس ابعتباره صاحب الكلمة "البارود" إذويتخطون العقبات اليت تق

 .أعطي، وإذا أمر أطيع

الفارس له شبكة عالقات اجتماعية كبرية جدا حبكم مشاركته للناس يف أفراحهم وحفالهتم، وهي شبكة مميزة 

جيعله مؤهال للعب دور الوساطة االجتماعية فيما ألنه جنم اجملتمع احمللي الذي يعرفه اجلميع، وهو يعرف اجلميع، مما 

يطرأ بني الناس من نزاعات، لذا نرى الفرسان يشاركون يف حل املشاكل العالقة بني الناس ويقومون ابإلصالح بينهم 

ن له أن حيصل لوال ذلك الرأمسال الرمزي ات وقضاء احلاجات، وهو امر ما كاويتوسطون حلل اخلالقات وعقد الزجي

 يتمتع به الفرسان وجيعل مجيع من حوهلم يعرتفون به ويتصرفون عل أساسه.الذي 
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 الفانطازاي كممارسة هوايتية-7

ية اليت عرفتها البالد طوال قرون اجلزائريني ابلبطوالت اجلهادية واملقاومات الشعب خميلةارتبطت الفانطازاي يف 

ر األبطال العظام على هذه وال ميكن تصو املظفرة يف الذود عن أراضيها والكفاح من أجل نيل حريتها،  يف مسريهتا

تطون خيوهلم اجلميلة بفخر وأنفة، األمة بدء من األمري عبد القادر إىل املقراين إىل احلداد إىل بوعمامة إال وهم مي

حد ميادين العاصمة اجلزائرية ر اجلزائري الذي يتوسط أولعل هذا األمر ميكن استشفافه من متثال األمري عبد القاد

 العريب األصيل. ممتطيا فرسه

وبطل مقاومتها ضد يثة وال شيء أدل على كون الفروسية هوية وطنية من كون مؤسس الدولة اجلزائرية احلد

قبل األصدقاء، فقد مجع  ألعداءاأحد الرموز العاملية للفروسية، ابعرتاف هو مري عبد القادر ألااالستعمار الفرنسي 

ومعرفته يف مراتب الصوفية  ابإلضافة إىل تبحره يف علوم الدين وسريهبني القلم والسيف وبني العلم والفروسية، 

 .ابلفلسفة ومتيزه يف قرض الشعر

لقد تعلم األمري فنون ركوب اخليل منذ صغره وأظهر تفوقا واضحا فقد كان "يلمس كتف فرسه بصدره، 

على ظهر الفرس مث يقفز إىل اجلانب اآلخر، أو أنه كان يدفع الفرس إىل أكرب سرعة ممكنة، مث ينزع ويضع يديه 

 .11قدميه من املهماز، ويقف على السرج ويطلق النار على هدفه بدقة عجيبة"

ئري ا بوجدان هذا البطل اجلزاونورد هنا إحدى قصائده اليت متجد الفروسية والشجاعة لتعطينا حملة عن ارتباطه

 االستثنائي.

 == ألعلُم من حتت السماء أبحــــــــــــــــــــوايل ني وإهناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتساءلين أم  البن

 أمل تعلمي اي رب ة اخلدِر أنين == أجل ي مهوَم القوم يف يوم جتــــــــــوايل

 وأغشى مضيق املوت ال متهي بًا == وأمحي نساء احلي يف يوم هتــــوال

                                                           
 .13، ص 2000البابطني، عبد الرزاق بن س بع، الأمري عبد القادر اجلزائري وأأدبه، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود  - 11
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 يثقن النسايب حيثما كنت حاضرًا == وال تثقن يف زوجها ذات خلخــــــــال

 شَي مقباًل == وموقُد انر احلرب إذ مل يكن صـــــــــــايلــــــــــــــــأمرٌي إذا ما كان جي

 حايب فإين هلا تــــــــــــالــــــــوإن جال أص إذا ما لقيت اخليل إين  ألول ==

 ن أفعـــايلـــــــــــأدافع عنهم ما خيافون من ردى == فيشكر كل  اخللق من حس

 ثال غربـــــــــــــــالــــــــــــــــــــوأورد راايت الطعان صحيحة == وأصدرها ابلرمي مت

 شي وحترس ابطـايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجي ومن عادات الرجال ابجليش حتتمي == ويب حيتمي

 ويب تتقي يوم الطعان فوارس == ختالينهم يف احلرب امثال اشبــــــــال

 إذا ما إشتكت خيلي اجلراح حتمحما == أقول هلا صربا كصربي وإمجــايل

 ـايلوأبذل يف الروع نفسا كرمية == على أهنا يف السلم أغلى من الغــــ

 وعين سلي جيش الفرنسيس تعلمي == أبن مناايهم بسيفي وعســــــــايل

 سلي اليل عين كم شققت أدميه == على ضامر اجلنبني معتدل عـــــــــايل

 سلي البيد عين واملفاوز والرىب == وسهال وحزان كم طويت برتحـــــــايل

 ـــــــــــــــــــايلفما مهيت إال مقارعة العدا == وهزمي أبطاال شدادا أببط

 حت حتت الثرى ابيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ولو أصبــــــــــــــــــمي أنين == الذي أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزئي يب واعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفال هت

 

" الذي خنبة عقد األجياد يف الصافنات اجليادوحلبه الكبري للخيل والفروسية قام األمري بتأليف كتابه الشهري "

ته الشهرية حول اخليل مع اجلنرال دوماس يعد مرجعا يف معرفة اخليل وأوصافها وألواهنا وأحواهلا، ابإلضافة إىل مراسال

 .ه املعروف "خيول الصحراء"واليت نشرت يف كتاب
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ضروهنا يف كل احتفاالهتم الرمسية إن ارتباط اخليل والفروسية والفانطازاي ابهلوية الوطنية جعل اجلزائريون يستح

قدموا استعراضات الفانطازاي ففي كل عام يلتقي آالف الفرسان يف غرة نوفمرب احتفاال ابنطالق الثورة اجمليدة لي

ي أشرفت فيه مشس االستقالل من جلزائريني الذين يتجمعون إلحياء ذكرى اليوم السعيد الذ لعشرات اآلالفاجلميلة 

 واحلرية على وطنهم.

  

 كلعب شعيب  الفانطازاي-8

تواصل اإلنساين للبقاء على ذاكرة الو هي موروث ثقايف يعتمد على عناصر األداء احلركي  األلعاب الشعبية

جملتمعاهتا وتعرب عن  اليوميةزء من احلياة تعكس ج -األلعاب الشعبية– فهيواالستمرار جيال بعد جيل، وابلتايل 

 .التجارب واحلفاظ على الرتاثو وهي وسيلة أساسية من وسائل التنشئة االجتماعية ونقل اخلربات عاداهتا وتقاليدها، 

تعلمها وتداوهلا من تعرف األلعاب الشعبية أبهنا تلك "األلعاب اليت أبدعها الشعب وحافظ عليها عن طريق 

. وهي إرث تقليدي يتسم ابملرونة 13، وهي متثل متنفسا اجتماعيا يسمح ابملشاركة االجتماعية12جيل إىل جيل"

 .14وحيمل مالمح االبداع كونه يعتمد يف تكوينه على األصالة والتجديد على حد سواء

تتم ممارستها احلركية اجلماعية اليت ة الرتاثيوالفانطازاي ابلنظر إىل التعريفات السابقة هي نوع من األلعاب الشعبية 

شاط واحليوية، واحلصول على وجتديد الن، حواملر  السرور وحتقيق ،الفرسان قصد الرتفيه واالستمتاع جمموعة من طرف

 السرتخاء والتخلص من ضغوط احلياة.ا

                                                           
 .12، ص2012. اميان همران، الألعاب الشعبية والهوية الكونية، مكتبة الأجنلومرصية،  12
 .13. املرجع نفسه، ص 13
 .14. املرجع نفسه، ص 14
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األلعاب الشعبية عموما ابلتنوع يف األشكال والوسائط واألعمار، وتتم ممارستها عادة بصيغة مجاعية، تتميز 

، وأهم شيء هو كوهنا ألعاب غري رحبية ال وتتسم ابحلرية النسبية يف طرق املمارسة نتيجة لوجود قوانني عامة مرنة

 واجملتمعات والثقافات املتشاهبة.، وتنتشر يف املناطق ذات البيئات وجود فيها للمكاسب املالية

 ل:مث تها كلعبةابإلضافة تساهم الفانطازاي يف حتقيق بعض الفوائد املرتبطة مبمارس

x والفائدة. علنفاب الفرد على عودي مفيد نشاطيف  الفراغ وقت استثمار  

x  ة االنسانية يف املنافسة الشريفة.الرغب اشباعو  احلماس روحوبث  الكفاح روحإحياء 

x انفعاالت الفرسان وتطوير القدرة على مواجهة خمتلف املواقف االنفعاليةيف  التحكم. 

x الفرسان لدى واإلقدام الشجاعة واكتساب اخلوف من والتحرر ابلنفس الثقة تنمية. 

x وللمجتمع للمجموعة والوالء الوفاء قيم غرس. 

x اليت وضعتها للعبة واخرتام األفراد وتقبل النقد والرأي  حرتام قواعد اجملموعة وقوانينهااعلى  بلتدر ا

 املخالف.

x املمارسة من اجملموعةض لوضعه الفرد وتقبل االنتماء االحساس. 

 

 الفانطازاي كديكور لألفراح واملناسبات-9

انتشرت يف اآلونة األخرية موضة جديدة هي وجود فرق الفرسان يف األعراس، وأصبحت اخليول والبارود هي 

حيث يتفاخر الناس خاصة املوسرين منهم إبحضار جمموعة من الديكور الذي يزين حفالت األعراس واألفراح، 

ابخليول املسرجة اليت تقوم بتقدم  ختتلط فيه السيارات الفخمة ،الفرسان ملرافقة موكب العروس يف مشهد غريب

 مبرافقةاملوكب والقيام ببعض املناورات والرقصات ويقوم الفرسان ابللعب ابلبنادق وإطالق البارود، ويقوم الفرسان 
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الفرسان إبطالقها فرحا  املوكب إىل غاية منزل العريس حيث تنزل العروس وسط وابل من طلقات البارود اليت يقوم

 .أو فوق ظهورهارع الناس إىل أخذ الصور التذكارية مع الفرسان أو جبانب اخليول وابتهاجا، ويسا

مع اخليول البيضاء والسوداء واحلمراء هو داللة على  هذا املزج بني سيارات املرسيدس واهلامر والرانج روفر

ة اليت جتمع بني أصالة حب التميز ورسالة مسبعة ابالنتماء إىل طبقة اجتماعية معينة، وهي طبقة العائالت الكبري 

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.

ألمر شكل دفعا قواي النتشار فرق الفانطازاي وبغض النظر عن الطبيعة األخالقية للموضوع، نشري إىل أن هذا ا

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 

يوهلم، اليت حتتاج إىل العلف والدواء والتلقيح وغريها من املصاريف األخرى، وأن حبهم للخيل جعلهم خيتارون خب

 هذه الطريقة لتغطية بعض املصاريف ومساعدهتم على االحتفاظ خبيوهلم وعدم التخلي عنها.  
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 القسم الثالث: الفانطازاي بني الفن والشعر

 الفانطازاي يف الفن أوال: 

، وهي حركة استخدمت فن االستشراقيالفن حركة فنية تسمى عشر ظهرت يف أواب  ثامنال مع هناية القرن

الذين كانوا يتنقلون يف  الرسامنيالرسم أساسا لتصوير حضارة الشرق بعيون الغرب، وقد بدا األمر مع جمموعة من 

البلدان العربية خاصة ويقومون بتصوير كل ما تقع عليه أعينهم من مظاهر احلياة االجتماعية واملعامل العمرانية 

كان الرس امون جيوبون بالد الشرق ويقيمون فيها لفرتات واحلمامات وغريها، و"الشعبية واألسواق البشرية لتجمعات وا

مث  يعودون برصيد من  ا معاشرة األهايل والتعر ف عليهم عن قرب، والولوج إىل ذهني اهتمطويلة يتسىن  هلم خالهل

  .15"املعلومات املطلوبة

بدأ االهتمام ابلفن  االستشراقي مع محلة و ، ي االستعمار املد  وقد عرفت هذه احلركة دفعة قوية مع ظهور

محلته على مصر عددا من ""انبوليون بوانابرت" معه يف  فقد اصطحب  ، م1798انبليون على مصر يف العام 

الرس امني الذين خل دوا انتصارات اجليش الفرنسي، ودو نوا الكثري من املشاهد الشرقية، وفتحوا ابب االستشراق يف 

ور شاسرييو" ووفد إىل اجلزائر عدد من الفن انني نذكر من بينهم "أوجني دوالكروا" و" أوجني فرومونتني" و" تيود ن، الف

 .16"و"رونوار" و"ماركييه" و"هونرمياتيس" وغريهم

 يول على وجه اخلصوص،واخلوالقنص والغارات وقد اهتم العديد من الفنانني بتصوير احلياة البدوية عامة 

ن ابخليل والفانطازاي بقليل م خاصة الفنانني أوجني دوالكروا وأوجني فرومنتان اللذان سنتعرض ألعماهلما املتعلقة

 الشرح.

 

                                                           
ن الاس تعامر الغريب للعامل اال ساليم الوظائف الأساس ية للرمس الاسترشايق، "قجال اندية.  15 ابا نساني"، جمةل قبيل وا  ، ص ص.  2009، 46ات، عدد ا 

127-142. 
 . املرجع نفسه 16
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 1798-1863: (Eugène Delacroix)أوجني دو الكروا  -1

 ضمن 1932سنة زار املغرب  وقد يف عصره،  ةالرومنسيفناين احلركة أحد أكرب يعترب هذا الفنان الفرنسي 

وإقناعه بعدم  فرنسية أرسلها امللك الفرنسي فيليب للحوار مع ملك املغرب آنذاك موالي عبد الرمحن بعثة دبلوماسية

االستشرايف  بداية اهتمامه ابلفنو وقد كانت تلك الرحلة نقطة حتول يف حياته ، 17العون لألمري عبد القادريد مد 

وسحر ابلطبيعة والناس وقد افتنت دو ال كروا ابحلياة الشرقية يف مشال افريقيا كرب رموزه، أحد الذي أصبح فيما بعد أ

شاهد الفرسان وهم ميتطون أحصنتهم وجمالس النساء واملناظر الطبيعية املتوسطية مل واحليواانت، ومشلت لوحاته رسوما

وأحدث ثورة يف الشكل واملضمون يف الفن  قة بني اللون والرسمواستطاع التجديد يف التقنية والعالوالعمارة احمللية، 

 .18الرومنسي الفرنسي

مبراقبة احليواانت الربية ورمسها، فرسم النمور والفهود واألسود، إل أن ولعه األكرب كان ابخليول،  دواكروا سحر

ألهنا متثل وهو الولع الذي أشبعه حني انتقل لشمال إفريقيا، فقد أصبحت اخليول عنصرا أساسيا يف أغلب لوحاته، 

مانسيني، وقد جسدت احلياة وحركتها لدائمة املثل لدى الرو  األحاسيس ودفق  واالندفاع واحلماس احليوية رمز  لديه

 .19ومن أشهر هذه اللوحات ثالث هي : "السباق" و"معركة اجلياد" و"جياد عربية" األعلى للروح الرومانسية"

وقد  ته،ااضات الفانطازاي يف الكثري من لوحالفانطازاي بل وتظهر استعر  اهتم مبوضوعأول من  دوالكروا يعتربو 

راضات اليت شاهدها بنفسه يف خمتلف مناطق املغرب، ولعل أشهر تلك اللوحات لوحة عتفاصيلها من االستاستلهم 

 Fantasia des cavaliers maures"" أو فانطازاي الفرسان املور ابملغرب أو سباق اخليل مع حماكاة املعركة "

au Maroc, ou course à cheval simulant la charge"  وهي اللوحة اليت اشتهرت حتت اسم ،

ما ، أ"فانطازاي" وسامهت يف نشر هذا املصطلح يف فرنسا كما أشران إىل ذلك يف الفصل الثاين من هذه الدراسة

                                                           
 .209، ص 1992. زينات بيطار، الاسترشاق يف الفن الرومنيس الفرنيس، عامل املعرفة، الكويت،  17
 .109ص املرجع نفسه،  . 18
 .217-216 .. املرجع نفسه، ص ص 19
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"، ويف هاته Exercices militaires des Marocains" عسكرية للمغاربة" أو اللوحة الثانية فهي "متارين 

وإبراز العنف للوصول لإلاثرة لوب الرسم التارخيي احلريب وركز على إظهار احلركات اللوحات  استخدم دوالكروا أس

، واستطاع ابراز أمهية احلصان يف البيئة العربية ودوره يف القوية فجاءت لوحاته انبضة ابحلياة ومتفجرة ابملعاين الكاملة

لذلك جاءت لوحاته خمتلفة عن بقية الرسامني الذين تناولوا هذا املوضوع، ويكفيه أنه ، حياة البدو ومكانته لديهم

 ساهم يف التعريف ابلفانطازاي يف أوراب وجعلها أحد أبرز التيمات الفنية للرسامني الغربيني.

 

 

 "اة املعركةفانطازاي الفرسان املور ابملغرب أو سباق اخليل مع حماك" لوحة أوجني دوالكروا، :45صورة رقم 
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 1920-1976 :(Eugène Fromentin)وجني فرومنتان أ -2

، يف منتصف القرن التاسع عشر قمة ازدهارهادور ابرز يف حركة الفن االستشراقي، يف وجني فرومنتان كان أل

اشتهر فرومنتان يف بداية حياته ابعتباره كاتبا وانقدا، لكنه وجل إىل ة، الرومانسية والواقعيومتيز أبسلوب فين مجع بني 

، "صيف يف الصحراء"، األول بعنوان ذلكنشر كتابني حول عدة مرات و  اليت زارهااجلزائر عامل الشهرة كرسام عرب 

ين الكتابني يف املزج بني الكتابة والرسم لوصف طبيعة وقد جنح يف هذ ،"عام يف منطقة الساحل"واآلخر بعنوان 

يث كان لفرومنتان وساعده يف ذلك عيشه بني اجلزائريني واختالطه هبم، "حبطريقة مثرية ورائعة، احلياة يف اجلزائر 

رش(، عالقات وثيقة بكبار الشخصيات السياسية، ال سيما اجملاهد عبد القادر اجلزائري، والثائر )سي شريف بن األح

م. 1845الذي شارك عبد القادر أغلب معاركه احلربية ضد االستعمار الفرنسي، ال سيما معركة جبل جرجرة سنة 

م يف منطقة اجللفة، 1853وسي شريف هو خليفة إحدى مناطق جنوب األغواط، وقد تعر ف عليه فرومنتان عام 

ته وصفاته يف كتابه )صيف يف واندهش من شخصيته، فرسم له لوحة )بورتريه(، وكتب عنه وعن شخصي

 .20"الصحراء(

ركة واأللوان، فإن ن كان دوالكروا ركز على إظهار احلويعترب فرومنتان تلميذا لدوالكروا يف رسم الفانطازاي وإ

واألجواء اليت تسودها، وقد أعلى من شأن  إظهار البعد املكاين لالستعراضات الثابت من خالل فرومنتان ركز على

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 

ستعراضات الفانطازاي من كتابه وصفا شعراي لكنه دقيق ال 377و 376، 375قدم عرب الصفحات األوان"، وي

اليت شاهدها متحداث عن اخليول املنطلقة أبقصى سرعة والفرسان املنتشني ابلبارود واملزيج الغريب من الروائح واأللوان 

 Desعودون من الفانطازاي" "ترجم نظرته للفانطازاي يف عدة لوحات أشهرها "فرسان ي واألصوات، مث

                                                           
سامعيل.  20  .117-108، ص ص 2009فمبر ، نو123"، جمةل تراث، عدد لوحات فرومنتان بني النقد والفن، "الصيد والصحراء يف س يد عيل ا 

http://kenanaonline.com/users/sayed-esmail/posts/119168
http://kenanaonline.com/users/sayed-esmail/posts/119168
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chevaliers revenant d’une fantasia ولوحته الشهرية "فانطازاي: اجلزائر 1861" سنة Une 

fantasia : Algérie 1869" سنة. 

 

 

 "فانطازاي: اجلزائر: لوحة أوجني فرومنتان، "46صورة رقم 
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 الفانطازاي يف الشعر الشعيباثنيا: 

أحد الفنون األدبية األشد التصاقا ابلثقافة الشعبية ومرآة صادقة للحياة االجتماعية  يعترب الشعر الشعيب

املرتجم الويف آلماهلم وطموحاهتم، ويشكل نوعا و  موطموحاهت موالثقافية لعموم الشعب واملعرب احلقيقي عن اهتماماهت

 وال تندثر بغياب مؤلفه. من الذاكرة اجلمعية اليت ال تفىن مبوت قائله

ينحدر أغلبهم من البادية، ويعرفون للشعراء الشعبيني الذين  ةمفضل تيمةشكلت اخليول والفانطازاي وقد 

مكانة اخليل وقيمة الفرسان، ونتيجة الرتباط الفنني الشعر والفروسية، جند الكثري من الشعراء فرساان والكثري من 

 يتحدث عن الفروسية واخليول ويتغىن ابلشجاعة والبارود.الذي  الفرسان شعراء، وهو ما يفسر الثراء الكبري يف الشعر

فرسان الشعراء الذين يتغنون بشعرهم أمام املتفرجني وقد سامهت ظاهرة "النقادي" أو "التحنني" يف ظهور ال

قبل بدء املشوار، طارقني العديد من األغراض الشعرية خاصة الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم والغزل 

العفيف والفخر واحلماسة، وهي أغراض ترتبط ارتباطا وثيقا ابحلياة اليت يعيشها هؤالء الفرسان، وتعرب عما العذري 

 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.

ثر من فخره أبي شيء آخر، كيف ال وهو يفضله على نفسه وأوالده، ر الشعيب حبصانه أكيفخر الشاع

 ويعتربه منبع عز وكرامته مصدر الربكة يف رزقه وحياته، ويتغزل به كما يتغزل احملب حببيبته واصفا هيئته ومجاله فيقول:

  زين الشبة شوف حملى خيالو ***  هاهو عودي نوصفولك اي عاقل 

  حالو وڨمثل قمار حرير عن عن ***  على ليمىن طاح خمبل  اسبيبو

  مــالو و خيــرو زاد كسبو  لـــي ***   فلڨوزيرو يف الناطحة مانـــع ل

  قويدر مالكي الشاعر

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A_%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1?source=feed_text&story_id=1504114489893543
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A_%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1?source=feed_text&story_id=1504114489893543
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ويستشهد على ذلك ابلشرف  وهو يرى أن كل اخلري والعز والرتفيه )الزهو( ال معىن له إال يف وجود اخليل

 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

 وفيه أنواع التعظيم فيه الف   هنار مع اخليل فيه الفضايل***

 لدهر مع اخليل مكروم مبجل***والدهر بال خيل يسمى عدميا

 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

  عليه وأزكى التسليموحديث الرسول ابلقول الفصل***صلى هللا

ويذهب أبعد من دلك حني يذكر أن احلصان مبثابة اخلمرة اليت ينتشي هبا الفارس، لذا فهو ميلك عليه بل 

 كل حواسه ويقوم بتلبية كل طلباته وال يعز عليه شيئا، مما بني عمق تلك العالقة بني احلصان وفارسه، يقول:

 ومن بكري طاغي على عقلي ماديه ***  راسي يف مخرة بذا العود انعاند 

 عليه اعڨاللي يطلبها ما تعزش  ***  دايرلو فيها ْعزا هذا الزايد 

 اطهليل ْبغري عودي مسخزيه ***  اخمريلو كل حاجة وش جنبد 

  حمفوظ بلخريي الشاعر

هللا هلا يف قرآنه الكرمي وطلبه من ويتحدث الشاعر الشعيب عن اخليل وقيمتها الدينية املستمدة من ذكر 

 املسلمني إعداد اخليل والقوة إلرهاب األعداء، فيقول:

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8?source=feed_text&story_id=1503498656621793
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8?source=feed_text&story_id=1503498656621793
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 اجلالل ذو اهْلاوأعد وا ڤ***  واتكل م ريب  عاخليْل يف القرآنْ 

 واحْد وحدو ال ْشريْك وال آيلْ ***   يْف رْكبْتها زيْد رْهبة للعداينْ 

نرى الشاعر الشعيب ميجد الفانطازاي ويرى أن زينة الفارس وهو يركب حصانه استعدادا للمشاركة يف  كما

 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

  طابعها برنوص**** قندورة بيضاء معاها حلفااياللبسة عريب

 الصباط متني طعيب ايتراس**** واخليال الزين نتاع رجوليا

 :ة وإطالق البارودلباسه العريب والبندقيو ويقول شاعر آخر يف نفس الغرض مادحا هيئة الفارس 

 والكسوة عريب على قد هواها ***  والفارس معدول يف الركبة مربوع 

 حشاها وسط ووقراطيس يربڤ ***  يف اليد وزندات طلوع  امكاحل

ته والريح يف ربق يف إضاءرى يشبه الفارس ابلنجمة اليت تضيء السماء وكالسم يف سرعته والخويف قصيدة أ

خفته ويصف كيفية قيام حصانه برتك آاثره فوق أرض امليدان كأنه يكتب فيها املعاين واألشعار وكيف خيتم هذا كله 

 طلقتني من البارود وسل السيف كما كان يفعل األجداد يف معاركهم، فيقول: إبطالق

 لسهام كي ڤمطلو  مشوار يف ادم  ***كالنجمة  يلمع احصانالفارس فوڤ 

 وجناحه للريح طاير كاحلمام  ***طالع كيف الربق يف وسط الظلمة 

 وكالم معاين األرضيكتب فوڤ   ***تسمع من رجليه إقاع ونغمة 

 احلسام ويسل وجوه زوج يضرب  ***الكلمةڤ يسب   الصوت قبليلح ڤ 

 املتزامنة من بنادق فرساهنا: عملية إطالق البارودعلفة الفرسان املنطلقة يف امليدان و ويقول مادحا 
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 شوفة عيين يف السما داير دارة ***  يعجبين ابرود يف جعبة طواح 

 ابرودهم داير جرارةساعة القرص  ***  فزو على وجه فريد يف اللواح 

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:

 شبان نظار العلفة فرسان ***   ڤنيواهل التحراك على عيادها طاي

 داين اوالد يف خصلة من ماذا ***   ودين الدنيا واهل دودقواهل الراي امل

 كل واحد منهم كي هالل رمضان  ***  عمومية على الشنا متعاندين 

 رمحه هللا  بلخري حممد الشاعر

أبلغ الدالالت على مدى حضور حياة اخليل والفروسية والفانطازاي يف الشعر بيات مقاطع وأما سردانه من فيولعل 
 وعلى كوهنا منبعا لإلهلام للشعراء، وتيمة مفضلة هلم.الشعيب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1?source=feed_text&story_id=1507651822873143
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1?source=feed_text&story_id=1507651822873143
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 خالصة

املكونة والتعرف  حاولنا يف هذا الفصل الوصول إىل طرح تفسري بنيوى لظاهرة الفانطازاي منخالل تفكيك عناصها

من أجل فهم املعاين الكامنة خلف تعدد أشكاهلا وكثرة على العالقات بينها واألبعاد الرمزية لكل عنصر منها، 

، وذلك انطالقا من جمموعة من الرابعيات تنوعت بني إطار العناصر املادية وإطار الثاقفة والطبيعة وإطار أنواعها

سية، لنمر بعد ذلك إىل استكساف بعض الوظائف األساسية للفانطازاي يف العناصر األولية وإطار القوى األسا

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

إال أننا نعتقد جازمني أنه ال ميكن الوصول للحقيقة اخلالصة يف ولكل مقدمة خامتة،  لكل بداية هناية،

ستوىف قد حتيلنا إىل أن الباحث قد االعلم، لذا فضلنا احلديث عن خالصة البحث ال عن خامتته، ألن اخلامتة 

 .والتفكري املنهجي، وهو أمر يرفضه املنطق العلمي لغريه موضوع البحث متاما حبيث مل يبق شيئا

وإذ نصل إىل هناية رحلتنا يف عامل الفانطازاي املدهش، ال نعترب أنفسنا قد أحطنا ابملوضوع، ألن كل جزء 

 ن نضع موطئ قدم أوىلأمنه يشكل مادة قائمة بذاهتا تتطلب البحث والتنقيب والدراسة، لكننا على األقل حاولنا 

بعض النتائج اليت تبدوا لنا مهمة وأساسية ميكن مناقشتها ومساءلتها بل وحاولنا استخالص مليدان البكر، ايف هذا 

 :النتائج هذه وميكن البناء عليها يف املستقبل للتوسع أكثر يف املوضوع، وسنحاول هنا أن نسرد أهم

x فية واجلمالية والفنية بني اإلنسان الفانطازاي يف األصل هي نتاج اتريخ طويل من التفاعالت احلضارية والثقا

 .من جهة واحلصان من جهة اثنية والطبيعة احلاضنة هلما من جهة اثلثة

x  عديدة سامهت كلها يف تشكلها ابلشكل الذي نعرفه اليوم، فهي ذات  فروسيةالفانطازاي وليدة تيارات

التيارات رافدا أساسيا للتنوع ، وأن كل تيار من تلك تركي دون أننسى التأثري الفرنسي-عريب-أصل نوميدي

الكبري يف الطقوس واملمارسات واألشكال واأللوان اليت متيز الفانطازاي ومتنحها خصوصياهتا احلضارية 

 .واجلمالية والفنية

x  يف الفانطازاي هي حماكاة لتقنية حربية هي الكر والفر وهي نوع من أنواع القتال الذي اشتهر به العرب

أملته ظروف العيش الصعبة اليت جعلت من كال  قتال ، وهويف مشال إفريقيا نو والنوميدي شبه اجلزيرة العربية

 قالعوال  لالختباء فيها حصوانالشعبني خيتار منط معيشي هو حياة البداوة، ومبا أن البدو ال ميلكون 

فإهنم قاموا اببتكار طريقة جديدة يف احلرب تعتمد على اخلفة  ،وال دفاعات ترد عنهم الغزاة لالحتماء هبا

يثخنونه قتال وجرحا مث و والسرعة مع اجلرأة والشجاعة، فكانوا يقومون مبهامجة العدو هجوما خاطفا 
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ون الكرة من جهة أخرى مرات ومرات حىت نسحبني أبسرع مما هامجوا، مث يعيدينكفؤون على أعقاهبم م

 .األدابرينهزم عدوهم ويويل 

x  النخل جريداستخدام عرفت الفانطازاي تطورا مستمرا ودائما بدء من استخدام السيوف والرماح إىل 

 .استخدام البارود وصوال إىل

x من مصر إىل كانت الفانطازاي ومشتقاهتا هي الرتفيه الرئيسي وأحياان الوحيد جملتمعات الشمال اإلفريقي ،

 راء اإلفريقية.غاية املغرب دون استثناء مناطق الصح

x  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 

  االبتهاج.وكل احتفال من شأنه إطهار الفرحة والتعبري عن 

x  :تتكون الفانطازاي من جمموعة من األركان املادية اليت ال ميكن الستعراضات الفانطازاي أن تتم دوهنا وهي

 .وامليدان البارود وبندقية والفارس الفرس

x  هناك بعض العناصر االختيارية يف الفانطازاي قد حتضر أو تغيب حسب الظروف واملناطق والعادات

 ومدائح السيفواألوقات دون أن يؤثر ذلك يف االستعراضات وإن كانت ستفقد بعضا من متعتها مثل 

 وغريها. الشعبية واملوسيقى النقادي

x من خالل حتكمه الكامل يف جمرايهتا واختياره لطرق يعترب الفارس مبثابة قائد األوركسرتا يف الفانطازاي 

 ممارستها.

x .شكلت منطقة مشال إفريقيا ملتقى لعدد من السالالت خاصة احلصان العريب والرببري 

x ،"وقد  يلعب البارود دورا حموراي يف الفانطازاي وهو ما يتجلى يف إطالق الناس علبها اسم "لعب البارود

 على املستوايت البصرية السمعية والشمية.لالستعراضات شكل إضافة كبرية 
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x .َقاد" ترااث شفاهيا مجيال جيب تدوينه وحفظه من الضياع وتناوله ابلدراسة والتحليل ن ْ  يعترب "الت َّ

x  َّة والَفزَّة والنَّْصَبة والط ْلَقة وتعترب يتشكل املشوار يف الفانطازاي من أربع مراحل أساسية متتابعة هي: اهلَدَّ

  حيدد االنتقال من مرحلة إىل املرحلة اليت تليها.يتال اإلشارةيحة قائد العلفة هي ص

x  :تلعب يف الشرق  وفرديةتلعب يف غرب البالد واجلنوب الغريب  مجاعيةمتارس الفانطازاي بطريقتني

 واجلنوب، ولكل طريقة جمموعة من األشكال ختتلف اختالفات بسيطة عن بعضها البعض.

x  ف اجلمال، فنجد اجلمال اطييضم كل أتشكل استعراضات الفانطازاي عمال مجاليا وفنيا فريدا من نوعه

الطبيعي ممثال يف امليدان وجلمال احليواين ممثال يف الفرس واجلمال اإلنساين ممثال يف الفارس بلباسه التقليدي 

 رس.اجلميل وأخريا اجلمال الصناعي ممثال يف السرج واللجام وطقم الف

x  تعترب صناعة السرج حرفة تقليدية تعكس مدى اهتمام األجداد ابملظاهر اجلمالية والفنية مما حيتم علينا

 احلفاظ عليها وتطويرها وترقيتها.

x شبكة من الدالالت الرمزية اليت تتفاعل فيها كل مكوانهتا، يف  ضمن امنوذجا بنيواي فريد تشكل الفانطازاي

، والنموذج الذي اقرتحناه يتطلب املزيد من التعمق وإطار القوى وإطار العناصر األولية إطار الطبيعة والثقافة

 والتمحيص والنقد.

x  تضمن الفانطازاي منظومة كبرية من الوظائف يف اجملتمع تشمل كل جماالت احلياة االجتماعية والسياسية

 .واالقتصادية والفنية والثقافية

x ستشراقي وشكلت مصدر إهلام للرسامني الغربيني على وجه حضرت الفانطازاي بقوة يف الفن اال

 .اخلصوص

x وقوهتا شكلت الفانطازاي موضوعا أساسيا من موضوعات الشعر الشعيب، فتغىن الشعراء ابخليول ومجاهلا ،

 لقه ودويه.  أو  والبنادق وملعاهنا والبارود، ونبل أخالقهم والفرسان وشجاعتهم
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 . [http://www.medi1tv.com/tbourida/article.aspx?id=8347]على الرابط 

 20يخ ، مت االطالع بتارالفروسية يف حوض البحر املتوسط ،ترمجة موقع قنطرة ،جان فلوري .03
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 1ملحق رقم 

 مستغامن -عبد احلميد بن ابديس جامعة 

 كلية العلوم االجتماعية 

 قسم علم االجتماع

 

 العمل امليدايندليل 

 الفانطازاي يف اجملتمع اجلزائري ظاهرة

 اترخيها وأسسها احلضارية والثقافية والفنية 

 دراسة سوسيووأنثروبولوجية بوالية تيارت

 

  شـــراف:إ                                         :البإعـداد الط

                                                   أ. د. حممد سعيدي                         مربوك بوطقوقة                        

 

 

يستخدم هذا الدليل من أجل مساعدة الباحث على إدارة املقابالت مع املبحوثني بطريقة سهلة ومنظمة 

 دون الضياع يف التفاصيل.تضمن احلصول على أكرب عدد ممكن من املعلومات الدقيقة 
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 بياانت أولية احملور األول: 

x  اسم العلفة  – مكان اإلقامة -املهنة   -احلالة العائلية  - املستوى التعليمي -ن الس  -اجلنس 

 تاريخ الفانطازايب بياانت متعلقة احملور الثاين:

x    وأصلها كلمة فانطازايمعىن 

x اتريخ الفانطازاي حسب معلومات الشخص 

x كيفية بداية ممارسة الفانطازاي وتعلمها 

x الفانطازاي بني املاضي واحلاضر 

x  واهلوية الوطنيةالفانطازاي واتريخ اجلهاد ومقومة املستعمر 

   ابملكوانت املادية للفانطازايبياانت متعلقة  احملور الثالث:

x  وما يتعلق به  وامتالكهاحلصان 

x  متثالت الشخص حول احلصان 

x  سالالت اخليل املعروفة 

x  مواصفات خيول الفانطازاي 

x كيفية تربية احلصان وإعداده للفانطازاي منذ الصغر 

x البندقية وانواعها واستخداماهتا البارود ومتثالته 

x السيف واستخداماته ومتثالته 

x املوسيقى الشعبية 
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 احملور الرابع: طقوس الفانطازاي وأنواعها

x  طقوس التحضري للعب الفانطازاي 

x امليدان وخصائصه وحتضريه 

x  ومراحلهاكيفية لعب الفانطازاي 

x لعب العلفة ولعب الفردي 

x  الفرديةو أنواع الفانطازاي اجلماعية 

x  شيخ العلفة ومواصفاته 

x وأشعار الفانطازاي النقادي واملداح 

   ابجلانب الفين واجلمايل للفانطازايخاصة بياانت : اخلامساحملور  

x مجال الطبيعة والريف 

x مجال احلصان وألوانه 

x لباس الفارس ومكوانته 

x السرج واللجام والركاب 

 : بياانت خاصة ابجلانب الرمزي والوظيفي للفانطازاي  السادساحملور  -

x متثالت الفانطازاي 

x رمزية الفانطازاي 

x  وظائف الفانطازاي 

x  اخليل والفانطازاي يف الرتاث الشعيب 
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 2ملحق رقم 

 الصور فهرس

 
 الصفحة عنوان الصورة رقم الصورة

 77 فارس 01
 78 حصان 02
 84 حصان عريب 03
 89 حصان بربري 04
 96 حصان عريب بربري 05
 97 إطالق البارود 06
 100 بندقية صيد 07
 102 اخلرطوشة ومكوانهتا 08
 103 أدوات إعادة أتهيل اخلراطيش 09
 105 طوجبية 10
 106 اجلزء اخلشيب للطوجبية 11
 107 اجلزء املعدين للطوجبية 12
 108 جهاز اإلطالق 13
 110 ميدان فانطازاي 14
 113 سيف 15
 117 فرقة غناء شعيب 16
 119 بندير 17
 121 قصبة 18
 125 اهلدة 19
 127 الفزة 20
 129 النصبة 21
 130 الطلقة 22
 132 فانطازاي مجاعية 23
 136 فانطازاي فردية 24
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 146 فانطازاي ضمن مجال طبيعي 25
 147 مجال الفرس 26
 153 فارس ابللباس التقليدي 27
 155 الكالح 28
 156 مكوانت الكالح 29
 159 طابع بريدي ختليدا لسرج األمري عبد القادر 30
 166 سرج "قربصون" 31
 166 سرج "شليل" 32
 169 بعض أدوات السراج 33
 171 عظم السرج 34
 174 لبدة السرج 35
 175 السرجستارة  36
 177 طرز السنبلة 37
 178 حزام السرج 38
 179 الدير 39
 180 قالدة 40
 181 جلام 41
 183 شكيمة 42
 185 ركاب 43
 215 إعالن عن خدمات فرقة فانطازاي 44
سباق اخليل مع  وأفانطازاي الفرسان املور ابملغرب لوحة أوجني دوالكروا، " 45

 "حماكاة املعركة
226 

 228 "فانطازاي: اجلزائرلوحة أوجني فرومنتان، " 46
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 3ملحق رقم 

 فهرس األشكال 

 
 الصفحة عنوان الصورة رقم الشكل

 131 خمطط مراحل املشوار يف الفانطازاي 01
 195 إطار العناصر املادية للفانطازاي 02
 197 لفانطازايا الطبيعة والثقافة يفإطار  03
 200 لفانطازاييف ا القوىإطار  04
 203 لفانطازاياألولية يف اإطار العناصر  05
 205 شامل ملختلف العناصر املشكلة للفانطازاي منوذج 06
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 4 ملحق رقم

 يف موضوع اخليل والفانطازاي الشعبية املصطلحات
 

 آلة إيقاعية موسيقية ذات جلد :يرد  ن  ب   

 ، يتم لفها فوق "الشاش"من الصوف األسود أو البينمن شعر املاعز أو يوط منسوجة خ :ةم  ر  ب   

 لباس تقليدي يصنع من صوف األغنام أو وبر اإلبل :وسن  ر  ب   

 تصل إىل الركبتني تلبس مع احلذاء التقليدي جلدية جوارب :تس  ب  

 " وتعين بندقية الصيدهابشطولث"من األمازيغية  :ولةط  ش  ب  

 من أمساء امليدان :ةح  ط  ب  

 إشادة املغين أبجد املتفرجني مقابل مبلغ مادي :اد  ي  ش  ت  

 نوع من الفانطازاي اجلماعية :اب  ض  غ  ت   

 القماش الصويف توضع على ظهر الفرس بعد نزع السرجقطعة ملونة من  :ال  ف  ك  ت  

 نوع من الفانطازاي اجلماعية  :اد  ر  ت   

 لوح خشيب مسطح يتم قص اجلانب السفلي منه بشكل قطع نصف دائري :ةف  جانب الص  

 لبارودا خراطيش وضع بهتعبارة عن حزام خاص  :ةي  ب  ج  

 على ظهر الفرس بعد نزع السرجقطعة ملونة من القماش الصويف توضع  :ل  ل  ج  

 قميص ليس له أذرع وال أكمام، ختاط من قماش ثخني ومتني، وتغلق بواسطة أزرار :ةيك  ل  ج  

 أنظر جليكة :ةي  يل  ج  

 لباس تقليدي تلبسه املرأة فوق لباسها العادي أثناء خروجها لسرت جسدها عن عيون الغرابء :ك  اي  ح  

 الفرس ليال قفل ابملفتاح تربط به :يد  د  ح  

 عروة معدنية  :ةص  ر  خ  

 نوع من الزخرفة يشبه آاثر خطوات احلمام :خطوة احلمامة

 تصل إىل الركبتني تلبس مع احلذاء التقليدي جلدية جوارب :ف  خ  

 بندقية نصف أتوماتيكية هبا ماسورة واحدة وخمزن للذخرية ميكنه إطالق مخس طلقات :ياس  خ   

 حلفظ عيين احلصان من الغبار وتوجيه نظره إىل األمامتستخدم  اليت األعنيكمامات  :ات  اق  ر  د  

 مم تستخدم لصيد الطرائد املتوسطة3رصاصات متوسطة احلجم قطرها حوايل  :يع  ب  ر  
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 ، تستخدم لتغطية الرأس من خالل لفها عليه يف دوائرملونة وبيضاء أقطعة قماشية طويلة  :ةز  ر  

 احلجم يستخدم لصيد الطرائد الكبريةرصاص كبري  :اص  ص  ر  

 تستخدم خلياطة أجزاء العظم جلدية مشمعةخيوط  :اتي  اع  ف  ر  

 أفراس 10إىل  6سلسلة طويلة تربط هبا اخليل مجاعيا يف صف من  :ةع  ق   ر  

 بندقية صيد هبا ماسوراتن وتطلق طلقتان :يز  او  ز  

 تستخدم لتغطية الرأس من خالل لفها عليه يف دوائر، ملونة وبيضاء أقطعة قماشية طويلة  :ةال  م  ز  

 نوع من الزخرفة نسبة لزمورة املغربية :يور  م  ز  

 نوع من الكرتون :ن  ب  ار  س  

 لبارودا خراطيش وضع بهتعبارة عن حزام خاص  :ةف  ال  س  

 نوع من الزخرفة تشبه سنبلة القمح  :ةول  ب  س  

 الدابة فيقعد عليه الراكبضرب من الرحال يوضع على ظهر  :ج  ر  س  

 جولة الفانطازاي يف الشرق اجلزائري :ع  ر  س  

 الناري مقبض للسالحاجلزء اخلشيب و  :ير  ر  س  

 سيف :ي  ك   س  

 سري يعلق يف مؤخرة السرج يستخدم لتعليق األشياء واألغراض :ط  س   

 خالل لفها عليه يف دوائر، تستخدم لتغطية الرأس من ملونة وبيضاء أقطعة قماشية طويلة  :اش  ش  

 الشخص املكلف حبماية حمفل النساء :ل  ف  ح  امل   ش  او  ش  

 سوط مصنوع من اجللد اللني يضرب به الفارس حصانه حىت يسرع :ب  ر  ط  ش  

 سرج مستطيل :ل  ي  ل  ش  

 حزام من احلرير يشد به السروال العريب :ةل  ش   

 غرفة اإلطالق :  ةي  يل  ين  ش  

 لصيد الطرائد الصغرية والطائرة مم تستخدم 1رصاصات صغرية جدا ال يتجاوز قطرها  :م  اش  ص  

 حذاء :اط  ب  ص  

 هي اجلزء اجلانيب للعظم :م  ظ  صفوف الع  

 خيط يستخدم يف الطرز على السرج :يل   ق  ص  

 من أمساء امليدان :ةح  ر  ط  
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 طرز ابستخدام خيوط اجملبود :عايل ز  ر  ط  

 الرسم مباشرة على اجللد بواسطة آالت حديدية خاصة يتم تسخينها على النار :ح  ي  س  م   ز  ر  ط  

 مرحلة إطالق البارود يف الفانطازاي :ةق  ل  ط  

 بندقية الصيد مصنوعة حمليا :ةي  وب   ط  

 حلقة معدنية :ةو  ر  ع  

 خشيب أو عظمي توضع فوقه ابقي أجزاء السرج هيكل :م  ظ  ع  

 اجللد أو القماش اخلشن تتناول فيها الفرس العلف والشعري حمفظة مصنوعة من :ةار  م  ع  

 ، تستخدم لتغطية الرأس من خالل لفها عليه يف دوائرملونة وبيضاء أقطعة قماشية طويلة  :ةام  م  ع  

 بندقية صيد هبا ماسورة واحدة تطلق طلقة واحدة :د  ر  ف   

 اجملبودطرز النقش على اجللد ابستخدام خيوط  :ود  ب  فريضة م   

 مرحلة االنطالق الفجائي يف الفانطازاي :ة  ز  ف   

 بندقية الصيد :ي  ش  و  ف   

 قميص قصري ال يتجاوز اخلصر مزخرف ابجملبود واحلرير على الرقبة والساعدين :اط  ق  

 قطعة خشبية كبرية يف اجلهة األمامية للسرج :ح  د  ق  

 زاند البندقية :ص  ر  ق   

 سرج مدور :ون  ص  ب  ر  ق   

 قطعة خشبية كبرية يف اجلهة اخللفية للسرج :وص  ب  ر  ق   

 )القصب(نبتة البوص من قصبتها موسيقية تصنع نفخ آلة  :ةب  ص  ق  

 نوع من الفانطازاي اجلماعية :ةب  ل  ق   

 قميص واسع وفضفاض أبيض اللون يف الغالب :ةور  د  ن  ق   

 تغطي كامل الرأس مركبة من عدة مكوانت مامة :ور  ن  ق   

 حبل تربط به الفرس من أحد أقدامها حىت ال تشرد بعيدا :د  ي  ق   

 األلواح اليت تسند القدح والقربوص  :م  ظ  الع   ت  ال  ك  

 طربوش يصنع من احللفة )نبات سهيب( ويشبه الطربوش املعروف :وس  ب  ك  

 خراطيش البندقية :وش  ت  ر  ك  

 تغطي كامل الرأس مركبة من عدة مكوانت مامةع :ح  ل  ك  
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 جلد يغلف به عظم السرج :ةخ  م  ك  

 قطعة حديدية توضع يف فم احلصان  :ةم  ز  ل  

 طبقات من الصوف اللني املضغوط توضع فوق ظهر احلصان حلمايته من أتثري العظم :ةد  ب  ل  

 قماش رقيق جدا أبيض اللون، يوضع فوق الرأس :اف  حل   
 ، يتم لفها فوق "الشاش"األسود أو البينمن الصوف من شعر املاعز أو يوط منسوجة خ :اع  ر  ص  ل  

 من أنواع الفانطازاي الفردية :ب  ر  لعب احل  

 من أنواع الفانطازاي الفردية :ر  ي   لعب الط   

 من أنواع الفانطازاي الفردية :و  د  لعب الع  

 من أنواع الفانطازاي الفردية :ان  ر  ق  لعب ال  

 الفرديةمن أنواع الفانطازاي  :يع  ل  لعب الق  

 من أنواع الفانطازاي الفردية :ةي  ل  ش  لعب امل  

 من أنواع الفانطازاي الفردية :د  الر   اس  لعب ر  

 هو الشاعر الذي يؤدي النقادي :اي  غ  ل  

 نوع من اخليوط الغالية من الفضة يستخدم يف طرز السرج :ود  ب  م   

 اجلمهور ويطلق عادة على مجهور النساء :ل  ف  م   

 عصا معدنية بطول املاسورة تستخدم لضغط البارود :ك  د  م  

 نوع من الفانطازاي اجلماعية :ح  ر  س  م  

 جولة الفانطازاي وتطلق على امليدان :ار  و  ش  م  

 أداة حديدية تستخدم للرسم على اجللد :ول  ت  ف  م  

 أداة حديدية حادة للنقش مباشرة على اجللد :ض  ر  ف  م  

 الصيدبندقية  :ون  ر  ق  م  

 بندقية الصيد :ة  ل  ح  ك  م  

 حمفظة من جلد مطرز تشد إىل الكتف خبيط من احلرير حتفظ فيها النقود والواثئق الشخصية :ةيط  وز  م  

 قطعة مطرزة تزين جبهة احلصان  :ةاش  ش  ن  

 مرحلة الفانطازاي اليت يتم فيها الوقوف فوق احلصان وتصويب البندقية :ةب  ص  ن  

 الركابسري  :ةع  ص  ن  
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 هو الشاعر الذي يؤدي النقادي :اد  ق  ن   

 شعر غنائي يؤديه النقاد أو اللغاي :ياد  ق  ن   

 بسرعة خفيفةركض احليول   :ةل  ق  ن   

 االسم األمازيغي للبندقية :هابشطولث

 جولة ترحيبية تقوم هبا العلفة قبل بدء املشوار :ةد  ه  

 طول اجلانب العلوي جلناح الصفةألواح حمدبة متتد على  :ةف  الص   د  اي  س  و  
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 5 رقمملحق 

 قصائد النقاديمدونة لبعض 

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 

  هللا هللا ويف صحرتنا والبطال **هرا لالحباب و جرياين *سونعمل 
 وعلى خيول تزيد للخاطر تنزاه *يف العلفة فرسان زينة تعجبين **
 دوااه جعبة منومن عندو مڤرون * وشيوخ على الزين تنشد وتغين **

3 

 عند يل يبغو الشاعر و أقوالو ***  هيا اي عودي نعشو ضرك ضياف 
 حناحني مهوم قليب وأعاللو ***  فيهم ما تلقى ال رذيل وال خّواف 

  سلمان بومدين الشاعر

4 

 شوفة عيين يف السما داير دارة ***  يعجبين ابرود يف جعبة طواح 
 ساعة القرص ابرودهم داير جرارة ***  فزو على وجه فريد يف اللواح 

5 

 ملصيل مرفوع راسو ملواليه ***  والفرسان ابخليل عريب من لول 
 اي شايف مشوارهم تتعجب فيه ***  اي سامع ابرودهم راه يهّول 

 بن مداد ر الشاع

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=1507762292862096
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=1507762292862096
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6 

 شبان نظار العلفة فرسان ***   ڤنيواهل التحراك على عيادها طاي
 داين اوالد يف خصلة من ماذا ***   ودين الدنيا واهل دودقواهل الراي امل

 كل واحد منهم كي هالل رمضان  ***  عمومية على الشنا متعاندين 
 رمحه هللا  بلخري حممد الشاعر

7 

 اشحال من فّج هداوه خايل ***  اهلي و انسي يف الشوم رّجالة 
 و القاط كمخة و السرج فياليل ***  اركاب م البعد يبان شّعالة 

 شبان تنطح يف الشوم مبشايل ***  ابرود خيرج م اجلعب يتكاىل 
  ابراهيم بن مصطفى الشاعر

8 

 والكسوة عريب على قد هواها ***  والفارس معدول يف الركبة مربوع 
 حشاها وسط ووقراطيس يربڤ ***  امكاحل يف اليد وزندات طلوع 

  بزيز الشاعر

9 

 لسهام كي ڤمطلو  مشوار يف ادم  ***كالنجمة  يلمع احصانالفارس فوڤ 
 وجناحه للريح طاير كاحلمام  ***طالع كيف الربق يف وسط الظلمة 

 وكالم معاين األرضيكتب فوڤ   ***تسمع من رجليه إقاع ونغمة 
 احلسام ويسل وجوه زوج يضرب  ***الكلمةڤ يسبَّ  الصوت قبليلحَّڤ 

10 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1?source=feed_text&story_id=1507651822873143
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1?source=feed_text&story_id=1507651822873143
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85?source=feed_text&story_id=1506857299619262
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85?source=feed_text&story_id=1506857299619262
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%B2?source=feed_text&story_id=1506682612970064
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%B2?source=feed_text&story_id=1506682612970064
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 . كانو يف املشوار مظفورين ظفري***  ايمهي مشوارهم وال كوّده 
 والبارود من اجلعب دك خوارير ***  جيو مرصوصني دميا يف الرّده 
  قويدر مالكي ر الشاع

11 

 طوايل عليه سابق امليدان وسط يف. ***   تربير نرضاشي ما لتعلى لدهم ڤ
 . يف شاو املشوار يعجب مهة وصهايل***  لدهم غايل ما رضاليشي ابلتكرير 
 . عندي نشوة مني ينهم كلي يلغايل***  لدهم عندي ما نبيعه مبيات بعري 
  علوي خليد الشاعر

12 

 ابلتزويد وهاڨواخليل يل مربطة كي صلصالة **** وعماير عل
 شديد خيرج جعب من وابرود****  تكاىل ابرود ومڨاو تفراج ال

 وسالهيم ومضال بيها ضاللة **** واللبس القدمي منتوج التقليد
 امليلود بوصلعة ر الشاع 

13 

 واتفكْرْت ْمننْي كنْت اصغرْي أوكان***مْتشّوْق للخيْل الهْب مشعايل
 أْفراساْت أْمهاْر واحُصْن زيْنة اْبداْن***هذا يلعْب ذاْك يرضْع ذا فايل

 تلقى اخليْل أمشّهرا عنها قومان***وازوجية مْنها الباروْد إيفايل
 سْبْع امكاحْل كايْن يلعبوا فرسان***ويسّللوا سالْن والعود ايشايل

 واتكّلم ريّب عاخليْل يف القرآن***وأعّدوا قاْْلا ذو اجلاليل
 يْف رْكبْتها زيْد رْهبة للعداين***واحْد وحدو ال ْشريْك وال آيل

 ا غالية عْند العدانن***والعادايت زيْد وّطْن وقرايلواقسم هب
 سْبحانْك اي جاْعْل مْن اخليْل الوان***دقّة فالتْصويْر صْنعْك مثايلْ 

 عبد الغفار البوسعادي ر الشاع 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A_%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1?source=feed_text&story_id=1505375326434126
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A_%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1?source=feed_text&story_id=1505375326434126
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A?source=feed_text&story_id=1505106686460990
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A?source=feed_text&story_id=1505106686460990
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14 

 ما ننساهم ما يروحو من ابيل ***** واي حسراه على أايم فاتو ابلتفخار

 وسقسي قاع الناس تشهد خبصايل *****كنت بعهدي وكنت عند الناس خيار
 بعياد مشهرين ولبوس الغايل ***** وارقكي نركب أان وخاويت هنزم األ

 كذا من حساد شربت العاليل ***** وإمكاحل يلعطو على شاو املشوار
 حايل يثرقكي نتفكر ما فات يت   ***** النار فيه شعلت لبقوعلى الصيد ال

 مرة مرة كي تنفح وتوايل   ***** ومانيش على صيد ساكن يف األوعار
 قامي فيه احلال يبحث ويشايل   ***** وفجار ارحقوالصيد جيي على 

 وعز الرب اللي أان منو جاي   ***** عز ركوب اخليل ما مثلو تشهار
 بن فرحات بن فاطيمة رمحه هللا  ر الشاع

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
 ايل حيراش***تغلبه ابلصرب و العقل و الغيض اخطيه ساعف اكالم اخلشني

 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
 اش***زوره يف ساعة اخلصام تعرف ما فيهاحلبيب ايل تقول هذا ما يرد

 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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 احلديث و يوصل ليهالغتبة و الكبري ال تتحدثهاش***راه ينتقل 
 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
 فيهصاحب السوء فارقه ما كان عالش***حقه اعطيه له و حقك سلم 

 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

 ك ال خترجهاش***وذا ضامك هبيل منهم ال حتافيهو هتلى يف مجاعت
 وذا الح لبسته ال تلبسهاش***حتتاجه للغري تتلقاهم بيه

 اسخى و تكرم اذا صبت مناش***و الرزق يل ضامنه هو يعطيه
 ويّن الوعد املطر قبل الرتشاش***قبل اال ايتيك الرعد و بروق تشاليه

 لزرع ال تفرح بيهأرض اخلوف املطرفة ال حترثهاش***و لو جييك ا
 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

 يهم ايل تقول ذي ما نوجدهاش***ساعة ساعة اتروح هترب و ختليهف
 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

 ال اتمنهاش***بعد ان يصفى اصباهبا و يدور عليه حمبتهم للخدع
 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

 سيد أمحد الرفاعي رالشاع

17 

 اعزيــز والطـْلَبْه تُقبل**نطلب ربــي مـا إيشفيــش اعداايإذا كنـت 
 مرضااي يعمل اخليل سيـد ڨإيكملي فــي طلبتـي مــا نتأمل**لــزر

 أصلو من صيلني والنسل ايصيل**حممود اخلصالت واللون امهااي
 معلوف بال كيل دون العام اكمل**معلوفات الصيف للسري احكااي

 داايڨاببــــور أمعول**ماشيـــــنات النار وسطـــو  إذا فـــــز امثيل
 الصاري بقالع والريـــح إمييل**رايسو ابلبوسطا عزمـــــو غااي

 ما تغفاش العيــــن ساهر مانغفل**غري اىل شديـــــت قبل الضوااي
 شيخ مسايت ر الشاع

18 

 لبطال عجاالت تلعب يف لطعام ***  وهلها شجعان من فرسان اللوم 
 ذرية الرسول مصباح الظالم ***  عجاالت شراف ابلنسب املعلوم 

19 

 اجلالل ذو اْْلاڤوأعّدوا ***  واتكّلم ريّب عاخليْل يف القرآنْ 
 واحْد وحدو ال ْشريْك وال آيلْ ***   يْف رْكبْتها زيْد رْهبة للعداينْ 
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  البوسعادي الغفار عبد الشاعر
20 

 . انصية يف جبينه وحمجل اتيل***  يرضايل اتخري عودي يف السري ما 
 . وخلق يل من خلاليق يل ترضايل***  سبحان هللا ماخلق يف هاذ التصوير 

 . عودي ماكيف كيفه يف سوق داليل***  عودي عز النزاهة عز التشهري 
 . مراحه ابخلري يعمر من هو خايل***  جالب اخلري واخلري معاه كثري 

  علوي خليد الشاعر

21 

  من كسبو ماشافش القبنة وزعاف ***  اليل عايت صيل ابلسري موالف 
  مداكسة خرجت تنظاف ابراجو ***   جّرف بلةڨأبيض نعت سحاب لل

  افڨح يدير و بةڨيرتاكم مع العر ***  وال ثلج يبان طايح و مكثف 
  مالكي قويدر الشاعر

22 

 وإمكاحل يلعطو على شاو املشوار
 كذا من حساد شربت العاليل

 رمحه هللا بن فاطيمة  بن_فرحات الشاعر
23 

 اْمسيَّح مشروط راسو ما ميليه ***  وما شافش بر الكوارى واملذود 
 ويتهدد عنها اىل جات مساميه ***  من موالت الشد  ما يرضى ترياد

  بلخريي حمفوظ الشاعر
24 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A?source=feed_text&story_id=1507487779556214
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A?source=feed_text&story_id=1507487779556214
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A?source=feed_text&story_id=1507156242922701
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A?source=feed_text&story_id=1507156242922701
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A?source=feed_text&story_id=1504734853164840
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A?source=feed_text&story_id=1504734853164840
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=1504708786500780
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=1504708786500780
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%85%D8%A9?source=feed_text&story_id=1504708786500780
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%85%D8%A9?source=feed_text&story_id=1504708786500780
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8?source=feed_text&story_id=1504380793200246
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8?source=feed_text&story_id=1504380793200246
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 شــــاديــــن فـي يــوم القتال *** أبـطـال  فرسان اعـمـل الفـاء
 سـيــوفـهـم تـخـرق ماضيــة *** يـنـهـضـوا يف املعارك غوال
 نــــاس مـلـقـاتـهـــم داهـيــة *** تـنـخـــــذل مـنـهــم الــرجــال

25 

  زين الشبة شوف حملى خيالو ***  هاهو عودي نوصفولك اي عاقل 
  حالو وڨمثل قمار حرير عن عن ***  اسبيبو على ليمىن طاح خمبل 

  مــالو و خيــرو زاد كسبو  لـــي ***   فلڨوزيرو يف الناطحة مانـــع ل
  قويدر مالكي الشاعر

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

 وفيه أنواع التعظيم فيه الف   هنار مع اخليل فيه الفضايل***
 *والدهر بال خيل يسمى عدميالدهر مع اخليل مكروم مبجل**

 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

 اي فارس اخليل تعقل***داوي قليب كي سألتك اي فهيم حدثين
  داوي قليب اي خلو راه معلعل***اتفكرت مجاعيت راين هزمي
 اتفكرت احلاج وليت مهول***راعي لزرق زادين حالو

27 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=1504238186547840
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=1504238186547840
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A_%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1?source=feed_text&story_id=1504114489893543
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A_%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1?source=feed_text&story_id=1504114489893543
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  ينهش جنبه يف نوابت يتماطى***  دادڨرة ذاك الــــــــــحامي قامي قاه
  رم كركاد *** ما يتحمل كي متسه كي تنبشـــــوافره خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإزير حب

 يتخملش يويل كي  احلملة مثل***  لواتد مايشدوهش لعڨكي يت

28 

 ومن بكري طاغي على عقلي ماديه ***  راسي يف مخرة بذا العود انعاند 
 عليه اعڨاللي يطلبها ما تعزش  ***  دايرلو فيها ْعزا هذا الزايد 

 اطهليل ْبغري عودي مسخزيه ***  اخمريلو كل حاجة وش جنبد 
  حمفوظ بلخريي الشاعر

29 

 داليل ڨ. عودي ماكيف كيفه يف سو***  عودي عز النزاهة عز التشهري 
 . مراحه ابخلري يعمر من هو خــــايل***  جالب اخلري واخلري معاه كثري 

  : علوي خليد الشاعر

30 

 دوـــــــــــــ* أزرق قمري محام جلـــ*ايريب ما صابين من الربـــطه نرضـــاه *
 عاشر وســط أروأىرقادوخـــطاه ** *ما شاف أخوا وال أتعب وال علف 

 * زعفان على اللجــام نيبــانو حقدو*هنـــام إزيد لعنايـــة يف مـــواله *
 ** رحلــة البيضا إللي جـرح قليب زادو*هذا يديين شوار حلـــول هو بــاه 
 واهدى جسمي فريد قاعد قي وحدو* راها لفريسـة هنا والقـــلب داه **

 * يتشــطن خاطرو و تلف ميــعادو**واش إصبــر من فارق وطـــن زواه
 الشاعر احلاج الشيخ بن عبيد رمحه هللا

31 

 ولربكم منشي قاصد ابلنية* ** نركب عودي مليح ماهوشي عثار

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8?source=feed_text&story_id=1503498656621793
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8?source=feed_text&story_id=1503498656621793
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A?source=feed_text&story_id=1503250456646613
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A?source=feed_text&story_id=1503250456646613
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 ونعر املرسم جدي وبواي* ** لبيض بقيت منشي مع الزاير
 رحل البيضا ذاك شيخ االولية* ** عجالن قادة بن بكار منشيله

 و يسلك من جاه قاصد ابلنية* ** رحل البيضا شيخ انجم وغزار
 كي نوصل ملقام منشي ابحلفية*  ** منشي نزور ملالح وعمارة الدار

 يربى كل سقيم حوايج مقضية* ** ذا مرسم اخلري اتعره الزاير
 صربة دايرة بيه ما تقيسه حية* ** عني هللا حتضيه من قبضة لشرار
 ابلنظرة تربى وتروى اي خواي* ** رسيدي محزة مث قامي كل اهنار 

 نرفدو وحنطو يف شهر مثنية* ** نستىن فالصيف نرجى كل اهنار
 املا وسواقي و خيام مبنية* ** منشو ملوسم ذا خري وختيار 
 زكلم البارود وزهات الدنيا* ** منشو خبواويل مشليات اكدار

 منشو ابلتسليم تسريح الولية* ** شوله اقفول لكبار ولصغارمن
 ابلتسليم تكون حوايج مقضية* ** منشو له جنوع غيضان و مضرار
 عبد هللا حبوصيالشاعر 

32 

  وعند احلداد الزمها تسمري* ** وتطرب خليول هذا ال بدة 
  وين اكون الركب ذاك الزهو إسري* ** ويقدو لطعمها ذيك العادة 

  تتعارف حلباب يزاين تقصري* ** تتالقى قومان من كل بلدة 
  كل الخر يف حرفتو بيها خبري*  ** تلقى كل طبوع مثا موجودة 
  جتلجل يف اآلايت وحزاب التنوير* ** طلبة يف القرءان تقرا صرمادة 
 وشعراء جايب القول تصرصري* ** وانس الديوان مع القصادة 
    ***وتبقى ذكرايت زينة لتفكري* ** وقوايط وطبول تلقى رعادة 

 الشاعر مالكي قويدر

33 

 نبين خيمة ركازها عرعار مصيل* ** اي لوكان تعود ليام اللي تنسات
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 ومالكم الريح منها ما يتقربل* ** و الفلجات خمرية من محر الناقات

 مثة نتهىن و مثة زهوي يكمل* ** نعشر بر البادية زينة النظرات 

 نتفكر كي كان جدي منها ينهل* ** أهلي نقدى بياتنرفد عويين و 

 قي العود اللي عليه القلب يعول* ** نكسب من اخليل قي زينني الشبات

 من جرة حوافره كالرش يقتل* ** أزرق دار بدار يهد الفرساخ فتات

 العاقل بن عامرالشاعر 

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 

 يكدي هڨو السرج فو* ** يكسبو املال مع العود 
 فارس يف زكاه ينادي* ** ممدود  هڨالسرج فو

 و زكاه ملن غادي* ** و سراع فيده مشدود 
 عندي من ذي الڨخترج * ** جايرة فالبارود مكاحل 

 و اان مسرج عودي* ** وخواويل كلش معدود 
  علوي خليدالشاعر

36 

 وعز الرب اللي أان منو جاي* **  عز ركوب اخليل ما مثلو تشهار
 وبال فخر رجال ما فينا اتيل* **  نسبنا معروف عند أعجم وأحرار

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A?source=feed_text&story_id=1503104246661234
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A?source=feed_text&story_id=1503104246661234
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 من قدمي أحنا كتاف الزوايل* ** ابر وال عمرو اعڨمن يقصدان 
 محه هللار  فرحات  بن للشاعر

37 

 من تربيت ايدو مقيد حلرافو* ** عودو زين مطاوعو جاب املشوار
 خموض يف ماه عرض تسرافو* ** خمري صيلو عل كل االشوار 

38 

 ديڨانس السماحات راكبني على ربعان***ابْلمة والسالح من كلش ي
 شغل اجملبود والسطاير ابمليزان***وركاب جديد فات جنمة بلهادي

 تلوح ابلنيشان***وقلنزي قاس ابلبصر ضرب الفردي ومكاحل ساسبو
39 

  ميشي على لرض ويهبش يتمقزز***  لعياد ارحڨوان بري عثعاثه يطويه قي 
  ينهش جنبه يف نوابت يتماطى***  دادڨحامي قامي قاهرة ذاك ال

  إزير حبوافره خيرم كركاد *** ما يتحمل كي متسه كي تنبش
  يتخملش يويل كي  احلملة مثل***  لواتد مايشدوهش لعڨكي يت

 ورشرش إقيم كي  مزنه تعرف***  الواد وسط يف اجلالة كي  لفڨجاي يتز
 خلظر نظري الشاعر 

40 

 نـَْعرَة للَمْضُيوْم فُرسانُو جاُتو*** ذا رْكُبوا يعجبوْك أايم اْلُــــــــوْل 
ْقُبول 

َ
 الِضيْم وقْت نـَْهاراتُو حنَّاِحنيْ *** َسْعِد ايل نـَْعُروْه فُرسان امل

41 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%86?source=feed_text&story_id=901585129949351
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%86?source=feed_text&story_id=901585129949351
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=901585129949351
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=901585129949351
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 كتفك  عل طايح كثري  سبيب و***تعاين للخري حرير بضةڨ صتكڨ
 صيفتك أبيض لون الكتاين***الربح الكامل ما تصك وال تعض و ال هتلك

 دكڨانسرجك ابجملبود و الركاب التلمساين***و العدة كاملة قاية 

42 

 دينارواليل عايت قامي بن صليني *** لونو ذهيب ولبها يف 
 متيه يف الرتعة حمظي ليه سنني*** اذا فز افوت حىت يل طارو

 تغوارو مزين لبعيد ربڨإالوح مثل الصراب بشوف العني *** إ
 يطوي ملسافات يف الساعة واحلني *** يريب لرض تعود جتري اشوارو

 قبارو انيض اهڨينرب شاتح واملناخر ميسوعني *** اهرول تل
 اربح فيه عند اخليالني *** ايل كسبوا راح مهو وشرارو كلشي

 وسبيبو هيالت طايح عا ليمني *** أملس جلدو على حلرير وختتارو
 *** أمسمعد راسو لسماء الح افجارو مرفودين واميڨيلهب كفلو وال

 أبصارو تشهل ليه ينطح ويل***  ودينڨواسع صدو والبادر مع
 *** وسط الصح إتصيبهم غاسوا وغارو وحوافر شبه القداحي مشقوفني

 اروڨتطاير من ساعتو طوب اوزين *** او يف صمي كركاد تسمعع تن
 اروختي يف جاد واجد كلش***   مقيومني اعڨوماننساش صواحلو 

  تنوارو زادو وحنوك صةڨأجلاموا هاشوف نواشاتو وين *** على ل
 عطارو اللونة يف ودڨووصالو يف كل جيهة منقوشني *** وصراعو ع

  وقالدة من صوف مظفورة ابيدين *** جمدولة فيها الفن بتعبارو
 لشوارو اعقل كل  ولڨمع لڨسرج امسيلي فيه نصح الفنانني *** مري

 تسطارو حملى جمدول مڨطبعو ظرف قساح مبلس فيه حسني *** امر
  ووراق البدة إابنو مردوفني *** امجيع االلوان من حولو دارو

  عا الرجلني *** فرداتو نعت ذهب يف تقدارو آركاب تلمساين إهلل
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 صانعهم فنان عابر ليه إ سنني *** إمتعن يف نقشهم ليلو وهنارو
 لشاعر مالكي قويدرا

43 

  ختافوا خليول اعڨولون الليايل  ***  أدهم لون الليل دامس بسرودة
 اجرافوا ڨويتسكرف موج البحر فو ***  حىت من الفرسان منو مرعودة 

 ويلهب جلدو قاميو يف تعالفوا ***  فيه من داخل دودة  خمو اتكل
  وهنار املروحول ورفود أجحافوا ***  واتع هنارات ينفع يف الشدة 

 أكتافوا ڨفو زاخية داير وفارس ***   اجملرودة ڨعينو على اخلودات صا
 اخلثري بن سايح ر الشاع

44 

 مردفة ويطغانواهل كوابيس  ***  اهل عياد التنشاش للبالد واجدين 
 اللومان على يعشى اصفر وركاب***   لنيڨاهل سروج القيمة من الذهب شا

 شبان نظار العلفة فرسان ***   ينڨواهل التحراك على عيادها طاي
 داين اوالد يف خصلة من ماذا ***   ودين الدنيا واهل دودڨواهل الراي امل

 كل واحد منهم كي هالل رمضان  ***  عمومية على الشنا متعاندين 
  حممد بلخري رمحه هللا ر الشاع

45 

 اتفكرت الظهرة أاب نو ملراســــــــم****اي حصراه أزمان كنا فيه أصـــــغار
 العمـــــــــــار ولهڨلشخم مربوط خيبش وينهـــــــــــــم***وقت املغرب عل

 وصفايح نقــــــــــــاربسالح حيضر للموســــــــــم***مزينه بصهيل  مڨمر
 حلرار من امصيل فالنظرة إفرح***إعم اخلري اعليه سةڨمربوح ال

 حممد بن سعاد البوشيخي ر الشاع
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 ملخص

 الثري اجلزائري الرتاث هبا يتميز اليتاملمارسات أبرز  من" اخليل لعب" أو" البارود لعب" أو "الفانطازاي" تعترب

 ،القدم منذ االنسان عرفه الذي اجلماعي الرتفيه من ونوعا الكبرية  اجلماعية لالحتفاالت منوذجاواملتنوع، و 

 مناسبات أكانت سواء احمللية املناسبات من جبملة وترتبط سواها، دون العريب املغرب منطقة به متيزت

 وحىت بل...( االستقالل الثورة، أعياد)  وطنية أو...( موالد زردة،) دينية أو...( ختان زواج،) اجتماعية

 وإحياء الوطنية الروح وأتجيج احلضارية اهلوية إثبات يف أمهيتها وتكتسي...(  وزارية رائسية، زايرة) مناسباتية

 األفراد من ممكن عدد ألكرب جتميعها خالل من الثقافية القيم ونشر اجملتمعية الرابطة وتقوية الرتاثية التقاليد

 ألشهر بل ألايم الناس حديث ويبقى واملتعة املرح من لساعات ميتد ضخم احتفايل طقس ضمن

 أهنا إال اجلزائر، فيها مبا إفريقيا مشال ملنطقة الثقافية اخلصوصيات أبرز أحد تزال وال وقد شكلت وسنوات.

 وجديرا لالهتمام مثريا موضوعا منها جيعل الذي األمر وهو الكايف، األكادميي ابالهتمام حتظى مل ذلك رغم

 وممارساهتا الثقافية احلضارية أسسها عن الكشف وحماولة اترخيها على للتعرف والسعي والدراسة ابلبحث

 ومن ،الكايف األكادميي االهتمام تنل مل، إال أهنا رغم ذلك ودالالهتا الرمزية الفنيةوجتلياها اجلمالية ومظاهرها 

 ختصصية بني كليانية  مقاربة عرب الفانطانزاي لظاهرة السيوسيوأنثروبولوجية الدراسة إطار يف حماولتنا أتيت هنا

 التايل:جوانبها، يف حماولة لإلجابة على السؤال  خمتلف من ابلظاهرة اإلحاطة أجل من

تتعدى ذلك لتشكل ظاهرة أم  ابلفرسان واخليل والبارودبسيط تقليدي  هل الفانطازاي جمرد احتفال 

 اجتماعية كلية؟

 ، حصانتقليدية فروسيةد، و طازاي، لعب اخليل، لعب البار : فانكلمات مفتاحية



 
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 
 


