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مقدمة
ثمة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والدوال الشائكة والصعبة في حقل
الفكر اإلنساني والنقد األدبي واألدب المقارن التي ينبغي التوقف عندها
لفهمها ،ودراستها ،ومناقشتها ،وتفسيرها؛ نظرا ألهميتها في تفكيك
النصوص ،وتحليلها ،وتركيبها .ومن بين أهم هذه المصطلحات
االستشراق( ،)Orientalismeواالستعراب( ،)Arabismeواالستمزاغ
( ،)Berbérismeواالستغراب(.)Occidentalisme
ومن هنا ،آثرنا أن نتمثل المقاربة المفاهيمية بغية استكشاف مكونات مفهوم
االستمزاغ  ،واستجالء سماته البنيوية ،والداللية ،والوظيفية.
وتأسيسا على ما سبق ،سنتوقف عند مفهوم االستمزاغ (Amazighisme
 ،1 ) Berbérisme/على أساس أن االستمزاغ حركة علمية أجنبية أو
أمازيغية داخلية على حد سواء ،تدرس اللغة األمازيغية وآدابها وفكرها
دراسة علمية موضوعية أو ذاتية.
وهناك من يعرفها بأنها حركة إيديولوجية وسياسية وهوياتية  ،2تنصب على
دراسة اللغة األمازيغية بأفريقيا الشمالية من حيث األبعاد التاريخية،
والثقافية ،والهوياتية ،واللسنية ،واستكشاف جذور األمازيغ .ومن هنا ،يحاول

- « Les berbéristes kabyles ou comment tromper son
monde », Société, 20 juin 2010.
2
- Nacer Boudjou, « Crise dite ‘’Berbériste’’ de 1949 : ‘’La thèse de
l’Algérie algérienne face l’Arabo-islamisme’’ », ADN, 6 mars
2006 (Crise dite ‘’Berbériste’’ de 1949).
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االستمزاغ فهم تاريخ الشعوب األمازيغية والبربرية في ضوء البعد الهوياتي،
وفق مقاربات سياسية وإيديولوجية وثقافية متنوعة.3
وهنا ،يمكن الحديث عن نوعين من االستمزاغ :استمزاغ كولونيالي
مابعد
واستمزاغ
،)Berbérisme
استعماري(colonial
استعماري ) ، 4(Berbérisme anti-colonialجاء رد فعل على
النظريات الكولونيالية في دراسة األمازيغية.
إذاً ،ما دالالت االستمزاغ ؟ وما سياقاته الفكرية واإلبستمولوجية؟ وما
مقوماته ومرتكزاته النظرية والتطبيقية؟ وما مجاالت استعماله؟ وما خلفياته
العلمية واإليديولوجية والفكرية؟
هذا ما سوف نتوقف عنده في كتابنا المتواضع هذا في ضوء المقاربة
المفاهيمية حتى نستكمل بناء معرفة شاملة مفصلة ووافية حول مفهوم
االستمزاغ في مختلف تجلياته الظاهرة والباطنة.
ونرجو من هللا عز وجل أن ينال هذا الكتاب إعجاب القراء األفاضل ،وينال
كذلك رضا النقاد والمثقفين المتخصصين .وأعتذر عن كل األخطاء التي
أكون قد ارتكبتها في هذا الكتاب؛ ألن اإلنسان ضعيف بطبعه ،يعرف
بالسهو ،والعجز ،والنسيان ،والتقصير .وهللا نسأل أن يجعل عملنا خالصا
لوجهه الكريم ،وهو حسبنا ،ونعم الوكيل
-Bernard Lugan, Histoire des Berbères, des origines à nos jours. Un
combat identitaire pluri-millénaire, Afrique Réelle, 2012.
4
-Guy Pervillé, Du berbérisme colonial au berbérisme anti-colonial : la
transmission du thème de l’identité berbère des auteurs coloniaux
français
aux
intellectuels
nationalistes
algériens
(2004) [archive], Cahiers d’histoire immédiate, n° 34, automne 2008,
pp.285-304.
3
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الفصل األول:
مفهوم االستمزاغ
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المطلب األول :مفهوم االستمزاغ
يدل مفهوم االستمزاغ ( )Amazighisme/ Berbérismeعلى تلك
الحركة الفكرية والثقافية األمازيغية ذات الطابع السياسي واإليديولوجي
والهوياتي التي ظهرت بشمال أفريقيا  ،وبالضبط في منطقة تامازغا ،للدفاع
عن قضايا األمازيغيين أو البربر ،والتعريف بحضارتهم ،والتشبث بلغتهم
التي تستعمل كتابة تيفيناغ .ويعني هذا أن البربر يعرفون باللغة األمازيغية
التي كان يستعملها أهل تامازغا ،أو سكان شمال أفريقيا ،وهي لغة التواصل
الشفوي الحي .وهي أيضا أداة للتعبير الكتابي ،وتستعين بمجموعة من
الحروف األبجدية التي تسمى بتيفيناغ  ،وقد وجدت مثبتة على جدران
الكهوف والمغارات والجبال ،والسيما في منطقة الطوارق.
وكان أهل البوادي يتحدثون باألمازيغية أكثر من أهل المدن  ،بعد أن احتلت
منطقة تامازغا من قبل المحتل الروماني الذي فرض اللغة الالتينية لغة
رسمية على الساكنة ،والسيما المثقفة منها .وقد استمر أهل تامازغا في
التواصل بلغتهم األمازيغية المحلية إلى يومنا هذا .على الرغم من استمرار
مسلسل التعريب الذي كان يهدف إلى إقصاء األمازيغية بشكل تدريجي
وممنهج ،وإبعادها عن الساحة الفكرية ،والثقافية ،واللسنية ،واإلعالمية ،باسم
الدين واإليديولوجيا السياسية.
المطلب الثاني :أقسام اللغة األمازيغية
تنقسم اللغة األمازيغية " إلى لغة قديمة وهي اللوبية ،وال توجد بها إال
المنقوشات الصخرية؛ وإلى البربرية الوسطى ،وهي من القرن الثالث
الهجري إلى السابع  ،ويوجد بها كتاب(المدونة في الفقه األباضي) البن
غانم ،ويوجد بها قاموس بربري عربي بجزيرة جربة؛ والبربرية الحديثة،
وهو نحو الثالثين لهجة بين شمالية وجنوبية ،يوجد منها بمصر لهجة واحة،
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هي سيوة المعروفة بواحة عمون  ،وهذه اللهجات منتشرة بليبيا وتونس
والجزائر والمغرب والسودان وجزر الكناري"5.
ومن جهة أخرى ،يمكن الحديث  -كذلك -عن فروع لغوية أمازيغية ثالثة:
 الزناتية (تاريفيت) :ويتكلم بها سكان منطقة الريف المغربية ،وسكان
بعض المناطق األطلسية ،والبرابرة الليبيون ،والتونسيون ،والجزائريون
ماعدا منطقة القبائل؛
 المصمودية (تشلحيت) :يتكلم بها سكان األطلس الغربي الكبير ومنطقة
سوس؛
 الصنهاجية ( تامازيغت) :يتكلم بها سكان منطقة القبائل ،وسكان األطلس
المتوسط ،وشرقي األطلس الكبير ،وشرقي األطلس المتوسط ،وناحية ملوية،
وطوارق الصحراء.6
ولقد كانت اللغة األمازيغية أكثر انتشارا في شمال أفريقيا ،وقد تكلم بها
الليبيون ،والجيتوليون ،والنوميديون  ،والموريون ،والبربر  ،واألمازيغ...
وتعد أبجديتها الخطية ،إلى جانب األبجدية اإلثيوبية ،أقدم كتابة في تاريخ
اإلنسانية .وتنتمي األمازيغية إلى الفصيلة السامية-الحامية ،وقد استخدمها
السكان في خطبهم المختلفة ،ومحادثاتهم اليومية ،وقداسهم الديني ،وكتابتهم
على النقوش والجدران .وعندما فتح العرب المسلمون شمال أفريقية وجدوا
البربر محافظين على لغتهم .والشاهد على ذلك مجموعة من النقوش
والصفائح التي رسمت عليها حروف تيفيناغ .وأصبحت األمازيغية  -اليوم-
 - 5عثمان الكعاك :البربر ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة الثانية،
2003م ،ص.101-100:
 - 6عباس الجراري  :األدب المغربي من خالل ظواهره و قضاياه ،الجزء األول ،مكتبة
المعارف ،الرباط ،المغرب ،الطبعة الثانية1982،م ،ص.16:
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لغة التواصل اليومي في المغرب ،والجزائر ،وتونس ،وليبيا ،وجنوب مصر،
وجزء من أفريقيا السوداء (مالي ،والطوارق ،والنيجر ،وبوركينافاسو.)...
ولقد" نطق بهذه اللغة البربر اللوبيون المعاصرون منذ( )35قرنا.وتحدث
بها أهل برقة القدماء الذين عرفهم اليونان بقريني .وهي لغة الجيتوليين
والنوميديين والموريتانيين الذين امتزجوا بالقرطاجنيين من القرن التاسع إلى
القرن الثاني قبل الميالد ،وقد اصطدم بهم الرومان أكثر من اصطدامهم
بالقرطاجنيين أنفسهم .وفرض هؤالء الرومان لغتهم الالتينية على البربر
بواسطة المدرسة واإلدارة والكنيسة ،ودام سلطان الرومان ثمانية قرون ،فلما
اضمحل كانت البربرية قائمة ،وعرف الرومان هذه اللغة البربرية ،وميزوا
بينها وبين البونيقية ،بل عرفوا أنها تنقسم منذ ذلك العهد إلى عدة لهجات،
وحدثونا عما كانوا يالقونه من مصاعب شائكة في تعلمها ونفورهم من
تعاطي دراستها.فقال الكاتب الروماني فلينوس القديم متحدثا عن البربر":
يتعذر على حناجر غير حناجر البربر أن تستطيع النطق بأسماء قبائلهم
ومدنهم".
ولما فتح العرب المغرب سنة27هـ ،وجدوا هذه اللغة البربرية منتشرة في
الصحارى والجبال والجزر ،وفي المدن والقرى تزاحمها في الساحل الشرقي
7
اللغة البونيقية .أي :اللغة الفينيقية المتأثرة باللهجات والنطوق البربرية".
ولقد استعملت اللغة األمازيغية ،بعد الفتوحات اإلسالمية ،بين األوساط
الثقافية ،والسياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية .وفي هذا ،يقول عثمان
الكعاك ":وبقيت هذه اللغة بعد اإلسالم ،وبعد إسالم البربر الذي حسن منذ
القرن األول ،وعدلت في الغالب عن الخط اللوبي القديم ،وكتبت بالحرف
العربي ،كتبت به تصانيفها الدينية اإلسالمية ،وشعرها وحكاياتها
 - 77عثمان الكعاك :نفسه ،ص.93-92:
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ونوادرها.ودرس المسلمون هذه اللغة العجيبة ،وصنفوا كتبا في المقارنة بينها
وبي ن العربية والعبرانية.وألفوا معاجم لها وللعربية معا ،واعتنى أصحاب
المعاجم النباتية من الغافقي إلى ابن الجزار إلى ابن البيطار بإيراد التسميات
البربرية للنباتات التي يصفونها.وبقيت هذه اللغة لغة البالط في األسر المالكة
البربرية من صنهاجيين وحفصيين وحماديين وزناتيين ومرابطين وموحدين،
بل كان غيرهم من ملوك المغرب يعرفها ،فالمعز لدين هللا الفاطمي كان يتكلم
بها مع زعماء صنهاجة وكتامة ،واستعملها عبد هللا الشيعي في دعوته
للفاطميين بجبال القبائل وزواوة .كما استعملها المهدي بن تومرت في دعوته
بين العروش والعشائر البربرية .وبنى بعض الملوك الحفصيين جامعا ،ولم
يكتب عليه اسمه ،فقيل له في ذلك ،فأجاب بالبربرية" يسنت ربي" .أي :قد
علم هللا ذلك .ودخلت مفردات بالبربرية في اللهجات العربية بالمغرب
واألندلس وصقلية منها " الكرومة" و" الفكرون" وغيرها"8.
وإبان االحتالل األجنبي على شمال أفريقيا ،دافع الفرنسيون عن األمازيغية
وشجعوها ،وبنوا لها مدارس وثانويات ومعاهد وجامعات ،والسيما بعد
صدور الظهير البربري سنة 1930م .بيد أنهم اختاروا الحرف الالتيني
وسيلة للكتابة والبحث والتنقيب ،ومنعوا الحرف العربي ،وكان غرضهم
األساس من ذلك هو فصل البرابرة عن إخوانهم العرب.
وقد تضاءلت قيمة اللغة األمازيغية مع مرور الوقت ،وتراجعت مكانتها بين
السكان األمازيغ أنفسهم بسبب مسلسل التعريب الذي نهجته الدولة المغاربية
بعد االستقالل مباشرة؛ إذ عمدت لجنة التعليم في المغرب  -مثال -إلى سن
سياسة المبادئ األربعة  ،وهي :التعميم ،والمغربة ،والتوحيد ،والتعريب.
ومن ثم ،أصبح التعليم المغربي ،من تلك الفترة ،خاضعا لهيمنة اللغة العربية،
 - 8عثمان الكعاك :نفسه ،ص.94-93:
11

وهيمنة اللغات األجنبية .لذا ،أضحت اللغة األمازيغية منبوذة سياسيا،
واجتماعيا ،ودينيا ،وثقافيا .ومنع تداولها في مرافق الدولة .كما منع الدفاع
عنها ثقافيا أو حضاريا ،وخاصة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من
القرن الماضي.
عالوة على ذلك ،فلقد تخلت بعض القبائل األمازيغية عن عاداتها وتقاليدها
وأعرافها وحضارتها وثقافتها التي كانت ترتبط باللغة األمازيغية ،فاندمجت
في قبائل عربية ،فانصهرت فيها جزئيا أو كليا .أضف إلى ذلك ما يقوم به
اإلعالم اإلذاعي والمرئي من دور كبير في نشر اللغة العربية ،وترويج باقي
العاميات المتفرعة عن هذه اللغة ،دون االهتمام باللغة األمازيغية قيد أنملة.
ناهيك عن التهميش المقصود الذي مورس ضد األمازيغية سياسيا،
واقتصاديا ،واجتماعيا ،وثقافيا ،وتاريخيا ،وحضاريا ،ونفسيا؛ مما أثر في
مستواها التداولي والتواصلي وقيمتها المعرفية .عالوة على ذلك ،فلقد بقيت
اللغة األمازيغية حكرا على األجداد ،دون األبناء واألحفاد الذين تخلوا عن
هذه اللغة بالتدريج لصالح اللغة العربية ،أو لصالح اللغات األجنبية المنافسة
األخرى بسبب هجرة الساكنة األمازيغية نحو الضفة األخرى .باإلضافة إلى
طابعها الشفوي الذي كان عامال من عوامل ضياع إرث حضاري أمازيغي
كبير في مختلف العلوم والمعارف والفنون.
واليعني هذا أن مسلسل التعريب حديث العهد  ،فلقد مورس منذ القديم،
بتأسيس أولى دولة مغربية هي الدولة األدارسة ،فتطور مسلسل التعريب مع
باقي الدول المغاربية إلى يومنا هذا ،فقد كانت سلطة الدولة تقوم على النسب
الشريف ،والدفاع عن الدين اإلسالمي ،وحماية اللغة العربية ،وتثبيت وحدة
األمة.
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وعلى الرغم من التضييق الذي عانت منه اللغة األمازيغية ،فإنها لغة
تواصلية حية بامتياز.وفي هذا اإلطار ،يقول محمد شفيق ":والواقع أن اللغة
األمازيغية التزال حية ،محافظة على كيانها الذاتي الذي اليتجلى بوضوح تام
وبكل عناصره إال لمن كلف نفسه قليال من االهتمام باللهجات وما بينها من
التداخل والتكامل ،منحها وجهة التماس العوامل الموحدة ،الوجهة التماس
العوامل المفرقة بينها ،كما كان يفعل عدد من الباحثين الفرنسيين.واللغة
األمازيغية ،في وضعها الحالي.أي :بصفتها لغة حية يتخاطب بها الناس ،في
تلقائية وعفوية ،قابلة لالنتعاش والنمو واالزدهار ،والسيما أن لها نظاما
اشتقاقيا مرنا جدا  ،يتفاعل فيه االشتقاق األصغر واالشتقاق األكبر مع النحت
والتركيب المزجي تفاعال يضاعف إمكانات الخلق المعجمي اليسير
المنال.وبدراسة هذا النظام في تفاصيله ،سيتمكن الخبراء من فك ألغاز
النقوش القديمة التي استغلق أمرها عليهم حتى اآلن ،ومن تسليط بعض
9
األضواء على خفايا تاريخ أفريقية الشمالية".
واآلن ،لقد انتعشت اللغة األمازيغية نسبيا  ،واستفادت كثيرا من الدعم
الرسمي والسياسي والجماهيري والمؤسساتي؛ إذ شكل خطاب
20غشت1994م منعطفا سياسيا نوعيا في تعامل السلطة مع اللغة األمازيغية.
فلقد اعترف العاهل المغربي الحسن الثاني بضرورة تدريس اللغة األمازيغية
في المدرسة المغربية إلى جانب اللغات األجنبية األخرى .لكن ذلك الطموح
لم يتحقق فعليا إال بعد خطاب أجدير في  30يوليوز سنة 2001م ،وتأسيس
المعهد الملكي للثقافة األمازيغية في 17أكتوبر2001م ،وميالد الكونغرس
العالمي األمازيغي سنة 1995م ،وانطالق تعليم األمازيغية في الموسم
الدراسي 2004-2003م ،و تأسيس القناة األمازيغية الثامنة سنة 2008م،
 - 9محمد شفيق :البربر ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة الثانية،
2003م ،ص.60:
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ودسترة اللغة األمازيغية بشكل رسمي في الدستور الجديد للمغرب ،إلى
جانب اللغة العربية ،مع خطاب 09مارس2011م  .عالوة على تأسيس
مسالك وشعب ووحدات دراسية جامعية في مادة األمازيغية في كل من:
أكادير ،والرباط ،ووجدة ،وتطوان ،وفاس،ومكناس ،والناظور...إضافة إلى
توفير عدد من المناصب المالية لتأهيل أطر االبتدائي في اللغة األمازيغية،
في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بكل من :أكادير ،ومكناس،
والناظور.
المطلب الثالث :نشأة الدراسات االستمزاغية
لم تظهر الدراسات االستمزاغية في المغرب بصفة خاصة ،وأفريقيا الشمالية
بصفة عامة ،إال في أواخر القرن التاسع عشر مع الباحثين الفرنسيين
واإلسبان المستمزغين بالخصوص كاللساني الفرنسي رونيه باسيه( René
 ) Bassetالذي يعد المؤسس الحقيقي للدراسات البربرية ،ومع مجموعة من
المفكرين والمبدعين واألساتذة كميلود معمري ،وكاتب ياسين ،ومحمد خير
الدين ،ومحمد شفيق ،وأحمد بوكوس ،ومحمد الشامي ،وسالم شاكر ،وعبد هللا
بونفور ...بيد أن الجغرافيا اللسانية والدراسات المعمقة حول اللغات
واللهجات في شمال أفريقيا لم تتطور إال في بداية القرن العشرين مع أندريه
(  ) A.Bassetالذي مسح منطقة شمال أفريقيا لسانيا ولغويا وجغرافيا  ،من
الشمال إلى الجنوب ،مرورا بالجنوب المغربي ،ما بين 1926م و1949م.
فلقد درس هذا الباحث المستمزغ(  )Le berbéristeأمازيغية الجزائر
والطوارق ،وأمازيغية ليبيا وتونس وموريطانيا  ،وأمازيغية جنوب المغربي،
وخاصة أمازيغية فجيج .وتتسم أبحاث باسيه بكونها دراسات ميدانية إجرائية
أرشيفية ،كان الهدف منها تسجيل جميع اللهجات البربرية وتدوينها وتوثيقها،
بدراسة ثوابتها ومتغيراتها.
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ويمكن الحديث عن مجموعة من المقاربات التي خضعت لها اللغة األمازيغية
كالمقاربة الكولونيالية  ،والمقاربة البيداغوجية ،والمقاربة العلمية األكاديمية،
والمقاربة الصحفية االنطباعية.
وعليه ،فالدراسات االستمزاغية التي أنجزت منذ منتصف القرن التاسع عشر
إلى سنوات السبعين من القرن الماضي هي دراسات استمزاغية عسكرية
توثيقية واستخباراتية .كان الهدف منها قراءة الجهة المرصودة لغويا،
وأنتروبولوجيا ،وجغرافيا ،ولغويا ،واقتصاديا  ،مع رصد نقط القوة
والضعف الستغاللها واستثمارها سياسيا وعسكريا لصالح الدولة الحامية
الغازية .وكانت معظم الدراسات الكولونيالية تتخذ ،في تعاملها مع اللغات
واللهجات األمازيغية ،شكل مقاربة بيداغوجية تعليمية وتعلمية ذات أبعاد
نحوية تداولية ،كما نفهم ذلك من خالل العناوين الموظفة في هذه الدراسات
اللسانية والنحوية (:مالحظات ،ومقرر ،وملخص  ،وموجز  ،ودراسة،
-NotesManuel
Esquisse
(
ومعجم)،
وبحث،
.)...Glossaire،Etude
ومن جهة أخرى ،فقد كانت هناك دراسات استمزاغية علمية وموضوعية،
كان الهدف منها هو التعريف بالحضارة األمازيغية ،واستعراض تاريخها
وآدابها وعلومها وفلسفاتها  ،سواء أكتبها مستمزغون أجانب أم مغاربيون.
وخالصة القول ،يحيل مفهوم االستمزاغ على تلك الحركات والجمعيات
الثقافية والعلمية األمازيغية المختلفة التي تعنى بإنجاز دراسات وأبحاث ،في
الجامعة أو خارجها ،حول اللغة األمازيغية وآدابها وحضارتها وثقافتها،
سواء أكان ذلك من قبل الباحثين المغاربيين كسالم شاكر ،ومحمد الشامي،
وقاضي قدور ،وأحمد بوكوس ،ومحمد المدالوي ،وأحمد أكواو ،وبلعيد
بودريس ،وفاطمة بوخريص ،وعائشة بوحجار  ،والحسين المجاهد ،وهباز
15

بوجمعة ،وفاطمة صديقي ،ومحمد شفيق ،وجميل حمداوي ،وعبد الهادي
أمحرف ،وميمون حمداوي ،ومحمد شطاطو ،وعبد العزيز عالتي ،وعبد
الرحمن العيساتي ،ووفاء طنجي ،ومحمد األيوبي ،وميشيل كيطو ،ومحمد
بلحرش ،وحميد سويفي ،ونورالدين أمروس ،ومصطفى العدك ،وحسين
فرحاض ،وحسن بنعقية ،وحميد سويفي ،وأمينة الفقيوي ،وعبد هللا بونفور،
وإبراهيم أخياط،وعلي صدقي أزايكو ،وأحمد عصيد ،وجواد الزوبع...؛ أم
كان ذلك من قبل الباحثين المستمزغين األجانب ،بما فيهم الباحثون في
جامعات فرنسا الذين تخصصوا في دراسات األمازيغية بمختلف مكوناتها،
مثل :أندري باسيه ( ،)A.Bassetوهنري باسيه ( ،)H.Bassetوليونيل
كاالن( ،)L.Galandوروبير أسبينيون ( ،)R.Aspinionوفرناند
بينتوليال( ،)Bentolila fernandوبيارناي( ،)Biarnay S.ودافيد
كوهن( ،)D.Cohenوجان ماري كورتاد(،)Cortade Jean- Marie
وإميل الووست(،)Emile Laoustإلخ...
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الفصل الثاني:
االستمزاغ والكالم الريفي
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توطئة البد منها:
لم تظهر الدراسات االستشراقية االستمزاغية في المغرب بصفة خاصة،
وأفريقيا الشمالية بصفة عامة ،إال في أواخر القرن التاسع عشر مع الباحث
اللساني الفرنسي رونيه باسيه ( )Basset Renéالذي يعد المؤسس الحقيقي
للدراسات االستشراقية البربرية .بيد أن الجغرافيا اللسانية والدراسات المعمقة
حول اللغات واللهجات في شمال أفريقيا لم تتطور إال في بداية القرن
العشرين مع أندريه ( )A. Bassetالذي مسح منطقة شمال أفريقيا لسانيا،
ولغويا ،وجغرافيا  ،من الشمال إلى الجنوب ،مرورا بالجنوب المغربي ،ما
بين 1926م و1949م.
ولقد درس هذا المستشرق المستمزغ ( )Berbéristeأمازيغية الجزائر
والطوارق ،وأمازيغية ليبيا وتونس وموريطانيا ،وأمازيغية جنوب المغربي،
والسيما أمازيغية فجيج .وتتسم أبحاث باسيه بكونها دراسات ميدانية إجرائية
أرشيفية ،كان الهدف منها تسجيل جميع اللهجات البربرية وتدوينها وتوثيقها،
بدراسة ثوابتها ومتغيراتها.
وتنقسم أمازيغية المغرب إلى ثالث لهجات رئيسة هي :تاريفيت (لهجة أهل
الريف) ،وتاشلحيت (لهجة أهل سوس) ،وتامازيغت (لهجة األطلس).
وما يهمنا في هذه الدراسة هو التوقف عند الوضع اللغوي واللساني
والمعجمي بمنطقة الريف.
المطلب األول :البحث اللساني األمازيغي عند المستشرقين
يمكن تقسيم هذا المطلب األول إلى فرعين؛ حيث يدرس الفرع األول نشأة
الدراسات اللسانية في منطقة الريف من جهة ،ونشأتها عند المستشرقين
المستمزغين من جهة أخرى .في حين ،يستعرض الفرع الثاني مجمل
الدراسات التي أنجزت حول لسانيات الريف من قبل المستشرقين األجانب.
الفرع األول :نشأة الدراسات اللسانية االستشراقية
يمكن الحديث عن مجموعة من المقاربات التي خضعت لها اللغة البربرية
"الريفية" كالمقاربة الكولونيالية ،والمقاربة التعليمية ،والمقاربة العلمية
األكاديمية ،والمقاربة الصحفية االنطباعية.
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ويمكن تقسيم االهتمام بأمازيغية الريف لسنيا ولغويا إلى مرحلتين كبيرتين:
أوال ،المرحلة الكولونيالية من منتصف القرن التاسع عشر الميالدي إلى
فترة السبعينيات من القرن العشرين؛
ثانيا ،مرحلة ما بعد الكولنيالية ،أو المرحلة العلمية األكاديمية التي تبدأ من
نهاية السبعينيات ،بمناقشة الباحث األمازيغي محمد الشامي لرسالته الجامعية
حول الكالم الريفي بباريس سنة 1979م ،إلى يومنا هذا.
وعليه ،فالدراسات التي أنجزت منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى سنوات
السبعين هي دراسات استشراقية واستمزاغية عسكرية توثيقية استخباراتية.
كان الهدف منها قراءة الجهة المرصودة لغويا ،وأنثروبولوجيا ،وجغرافيا،
ولغويا ،واقتصاديا ،برصد نقط القوة والضعف الستغاللها واستثمارها سياسيا
وعسكريا لصالح الدولة الحامية الغازية.
وكانت معظم الدراسات الكولونيالية تتخذ ،في تعاملها مع اللغات واللهجات
األمازيغية ،شكل مقاربة تربوية تعليمية وتعلمية ذات أبعاد نحوية تداولية،
كما نفهم ذلك من خالل العناوين الموظفة في هذه الدراسات(:مالحظات،
ومقرر ،وملخص ،وموجز ،ودراسة ،وبحث ،ومعجم)Manuel -Notes( ،
.)... Glossaire ،Etude -Esquisse
الفرع الثاني :الدراسات االستشراقية اللسانية (1890م1979 -م)
ظهرت مجموعة من الدراسات االستشراقية التي أنجزت حول اللغة
األمازيغية الريفية من قبل مجموعة من الباحثين المستمزغين األجانب (Les
 ،) berbéristesسواء أكانت من منظور جزئي أم من منظور كلي شمولي.
ومن هؤالء الدارسين المستمزغين بيارناي (، )1926( )Biarnay .S
وإميل لوست ( ، )1927( )Loust Emileورينيزيو ()A. Renisio
( ، )1995ورونيه باسيه ( ، )Basset Renéوبيدرو ساريونانديا (Pedro
 ، )1998( )Sarrionandiaإلخ...
وإليكم مجمل الدراسات التي تناولت اللغة األمازيغية الريفية لسانيا إن فهما،
وإن تفسيرا ،وقد تعرضت للغة األمازيغية واللهجة الريفية تفكيكا وتركيبا،
وحللتها وفق مستويات مختلفة :صوتية ،وفونولوجية ،وصرفية ،وتركيبية،
وداللية ،ومعجمية .وقد راعينا فيها جانب التسلسل التاريخي /التعاقبي:
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أوال ،بيدرو ساريونانديا (النحـــو الريفي) (1905م)
يعد كتاب النحو الريفي ( )Rifeña de la Lengua Gramáticaمن
الكتب الكولونيالية األولى التي رصدت اللغة الريفية بالدراسة والتحليل
النحوي .وقد ألفه بيدرو ساريونانديا () FR.Pedro Sarrionandia.P
باللغة اإلسبانية سنة 1905م .وطبع في مطبعة بطنجة اسمها( Imprenta
 .)Hispano-Arabica de la Misión Católicaويضم الكتاب أكثر من
( )453صفحة من الحجم الطويل.
وقد ُكلف بيدرو ساريونانديا بوضع كتاب أجرومي للتعرف إلى نحو اللغة
الريفية ليسهل فهم كالم الساكنة الريفية ،والتواصل معها قصد االستعداد
الحتالل منطقة الريف ،وتطويقها اقتصاديا وسياسيا ،واستغالل ثرواتها.
وهذا ما وقع فعال ،فلقد تغلغل المحتل اإلسباني في المنطقة منذ سنة 1909م،
ولم ينسحب منها إال في سنة 1956م مع استقالل المغرب ،وانتهاء عهد
الحجر.
ويتخذ الكتاب طبيعة تربوية تعليمية لكون األهداف والغايات التي تم التركيز
عليها في هذا النوع من التأليف ذات طبيعة استشراقية ،واستمزاغية،
واستعمارية ،وتبشيرية.
وقد درس الباحث اللغة الريفية حسب القواعد النحوية المطبقة في دراسة
اللغة اإلسبانية واللغات الالتينية في أوروبا ،كدراسة اللغة الريفية ضمن
المستويات :الصوتية ،والصرفية ،والتركيبية ،والداللية .فقد درس الباحث
األبجدية الريفية وقواعدها الصوتية وتغيرات لهجاتها .وبعد ذلك ،انتقل إلى
دراسة الضمائر ،والتذكير والتأنيث واإلفراد والتثنية والجمع ،ودراسة
األسماء ،واألفعال ،والحروف ،وأدوات االستفهام ،وأدوات الربط ،وأسماء
العدد ،والصفات ،واألسماء الموصولة ،وطبيعة الجمل األمازيغية .وأنهى
فصوله الدراسية بتمارين تطبيقية .وهذا إن دل على شيء ،فإنما يدل على
الطبيعة التعليمية والتدريسية لهذه الكتب النحوية.
ثانيا ،بيارناي (دراسة حول اللهجات البربرية بمنطقة الريف) (1917م)
ألف المستشرق الفرنسي بيارناي ( )S. Biarnayكتابا حول لهجات اللغة
البربرية بمنطقة الريف سنة 1917م بعنوان (دراسة حول اللهجات
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البربرية بمنطقة الريف Etude sur les Dialectes Berbères du/
 )Rif؛ حيث ركز فيه الكاتب على المعجم اللغوي ،ودراسة النصوص،
وتقديم مالحظات حول علم األصوات .وقد طبع الكتاب بمطبعة لورو
( )Lerouxبباريس في  606صفحة .ويعد أيضا من منشورات كلية اآلداب
بالجزائر تحت رقم .54
ثالثا ،مونيوس بوسكيه (مقرر محادثة اللغة البربرية الريفية) (1918م)
ألف المستشرق اإلسپاني مونيوس بوسكيه(  ) Muños Bosqueكتابا أو
Manual de
مقررا دراسيا حول المحادثة الريفية بعنوان(
conversación berber rifeña,estudio practico de la lengua
 . )berber xeljha o zamáçijz del Rifأما الصفحات التي تشير إلى
اللهجة الريفية بالدراسة والتحليل ،فهي الصفحات 34و41و.59
رابعا ،كولونيل جوستينار (مقرر البربرية المغربية ،اللهجة الريفية)
(1926م)
ألف الكولونيل جوستينار ( )Justinard Colonelكتابا مدرسيا في دراسة
اللهجة الريفية بعنوان (مقرر البربرية المغربية ،اللهجة الريفية)
 ،))Manuel de berbère marocain: dialecte Rifainوقد طبع
الكتاب في سنة 1926م بباريس في مطبعة (Paul Orientaliste
 )Geuthnerفي  168صفحة .وتوجد خريطة مهمة داخل الكتاب تبين
الناحية الجغرافية لموطن الريفيين ومستعملي اللهجة.
خامسا ،إميل الوست (اللهجة البربرية الريفية) (1927م)
يعد إميل الوست  ))Laouste Emileمن أهم المستشرقين المستمزغين
الذين درسوا اللهجة الريفية في كتابه (اللهجة البربرية الريفيةLe /
)dialecte berbère du Rif؛ حيث تناول فيه اللهجة الريفية من صفحة
 173إلى  .208وقد نشرت الدراسة ضمن منشورات مجلة هسبريس
المغربية ( ،)Hespérisوبالضبط في عددها السابع.
سادسا ،كوالن سيرافين (الكالم البربري لغمارة) (1929م)
ألف كوالن جورج سيرافين ( )Séraphin Georges ,Colinسنة 1929م
كتابا بعنوان (الكالم البربري لمنطقة غمارةparler berbère des Le /
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 .).Gmaraوقد طبع الكتاب ضمن منشورات هسبريس ( ،)Hespérisفي
عددها التاسع.
سابعا ،رينيزيو (دراسة حول لهجات بني يزناسن األمازيغية) (1932م)
ألف ريزينيو ( )A. Renisioسنة 1932م دراسة حول اللهجات البربرية
لبني يزناسن الريفية والصنهاجية من الناحية المعجمية ،والنحوية ،والنصية
(sur les Dialectes Berbères des Beni Iznassen, du Etude
 .).Rif et des Senhaja de Sraїrوقد طبع الكتاب بباريس ،في مطبعة
لورو ( ، ) Lerouxفي  465صفحة.
وعليه ،يتبين لنا  ،مما سبق ذكره في المبحث األول ،أن الدراسات اللسانية
األمازيغية التي انكبت على مقاربة أمازيغية الريفية مرت بمرحلتين
أساسيتين :المرحلة الكولونيالية والمرحلة العلمية األكاديمية .فلم تدرس
األمازيغية الريفية ،في المرحلة األولى ،إال ألهداف استخباراتية وعسكرية
واست مزاغية .في حين ،حاولت األبحاث المنجزة من قبل أمازيغ الريف
أنفسهم ،في المرحلة الثانية ،أن تدرس الريفية في ضوء منظور مجموعة من
المدارس واالتجاهات اللسانية قصد تحديد الثوابت والمتغيرات في اللغة
الريفية وصفا وتفسيرا ووظيفة من أجل تقعيدها ومعيرتها.
بيد أن الدراسات األمازيغية الريفية لم تقف عند حدود ما هو صوتي وصرفي
وتركيبي فحسب ،بل تجاوزت ذلك إلى تناول ما هو داللي ومعجمي
واجتماعي وثقافي مع مجموعة من الدارسين الذين ينتمون إلى المنطقة
الريفية نفسها .وقد أنجزت معظم هذه الدراسات في شكل رسائل وأطاريح
جامعية.
المطلب الثاني :الدراسات االستشراقية المعجمية
يمكن توزيع هذا المبحث الثاني إلى مجموعة من المطالب على النحو التالي:
الفرع األول :مفهوم المعجم
من المعروف أن المعجم ،أو (ءاماوال) باألمازيغية ،هو خزان الكلمات
ومفردات اللغة وجامع األلفاظ .وهو أس الثقافة والحضارة واإلبداع ،يمد
الكالم بكل الدوال االصطالحية من أجل اإلنجاز والتلفظ والتعبير والتواصل
والتداول .وكل شعب له معجمه اللغوي الذي يعبر عن مقوماته األنطولوجية
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والحضارية .والشعب األمازيغي له أيضا معاجمه التي تعبر عن عاداته،
وأعرافه ،وطقوسه ،وحياته اليومية ،وثقافته ،وحضارته.
ويمكن الحديث عن أنواع عدة من المعاجم .فهناك المعجم الموسوعي،
والمعجم المدرسي ،ومعجم المفردات ،والمعجم الخاص ،والمعجم التقني.
وإذا كانت اللهجات البربرية بصفة عامة ،واللهجة الريفية بصفة خاصة ،قد
استفادت من دراسات لسانية علمية على المستويات :الصوتية،
والفونولوجية ،والمورفولوجية ،والتركيبية ،فما زالت المشاكل عالقة
بالمستوى اللسني االجتماعي والمستوى الداللي والمعجمي .ويعني هذا ،أن
المعجم والبحث الداللي يعدان من أهم نقط الضعف في الدراسات اللسانية
األمازيغية بصفة عامة ،واللسانيات الريفية والسوسية بصفة خاصة ،إلى
يومنا هذا .على الرغم من بعض المحاوالت المعجمية الكولونيالية
والدراسات المعجمية العلمية الحديثة والمعاصرة ذات الطابع األكاديمي
والموضوعي...
وقد شجع كثير من األساتذة الباحثين طلبتهم الجامعيين األمازيغ على إعداد
المعاجم والقواميس .ألن األبحاث النظرية تذهب جفاء ،بينما تظل
المخطوطات الميدانية مثمرة راسخة تعطي أكلها كالمعاجم التي تفيد عمليا
وتداوليا .ومن هؤالء األساتذة الجامعيين األجالء الذين شجعوا على البحث
المعجمي األمازيغي ليونيل كاالن( ، )Galand.Lوباسيه( ، )Bassetوسالم
شاكر ،وميلود الطايفي ،وأحمد بوكوس ،وعبد الغني أبو العزم ،ومحمد
الشامي...
الفرع الثاني :نشأة المعجمية األمازيغية
ظهرت في الغرب أوال ،وفي بلدان شمال أفريقيا ثانيا ،مجموعة من
القواميس األمازيغية الكولونيالية التي كانت تقابل اللغة األمازيغية ولهجاتها
العديدة باللغات األجنبية ،والسيما الفرنسية ،واإلسبانية ،واإلنجليزية،
والهولندية ،واأللمانية .وكان الغرض من وضع هذه المعاجم يتمثل في معرفة
اآلخر قصد فهم ذهنيته التفكيرية ،ومعرفة طريقة تفكيره ومنطق كالمه قصد
االستعداد الستعماره واحتالله وتطويقه فكريا ،وسياسيا ،واقتصاديا،
واجتماعيا ،وثقافيا .ولكن في العقود األخيرة من القرن العشرين ،وبدايات
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األلفية الثالثة ،بدأ التفكير في وضع معاجم المفردات والمعاجم الموسوعية
والمعاجم التربوية والمعاجم الخاصة المتعلقة باللغة األمازيغية ولهجاتها
المتعددة والمتنوعة من قبل الدارسين المغاربيين األمازيغ ،والفاعلين
الجمعويين ،والمؤسسات األمازيغية العامة والخاصة ،كالجامعات (وجدة،
وأكادير ،وتطوان ،وفاس ،والرباط بالمغرب ،وجامعة تيزي وزو
بالجزائر ،)...والمعاهد الرسمية وغير الرسمية ،كالمعهد الملكي للثقافة
األمازيغية بالمغرب.
ويعد االستشراق الفرنسي المستمزغ ،إلى يومنا هذا ،من أكثر الشعب
المعرفية الباحثة في الشأن األمازيغي وتجلياته اللغوية والحضارية والثقافية
متبوعا باالستمزاغ اإلسباني اإليبيري .بيد أن اهتمام هذين االستشراقين
بالجانب البربري واألمازيغي يغلب عليهما الطابع االستعماري والتبشيري
أكثر من الطابع العلمي األكاديمي.
ومن ناحية أخرى ،شمر الباحثون األمازيغيون األفارقة المحليون عن
سواعدهم لوضع قواميس علمية أكاديمية تطبيقية لالستفادة منها في مجاالت
خدماتية شتى ،وحقول ميدانية عدة ،باستعمال طريقة التقابل المعجمي
المقارن ،واالشتقاق التوليدي ،و"تمزيغ" الدخيل ،و"معيرة" اللغة من أجل
إثراء الخزان اللغوي لألمازيغية ،واستقطار مفرداته قصد توظيف كلماته
ومصطلحاته قراءة ،وكتابة ،وتواصال.
الفرع الثالث :معاجم الدارسين المستشرقين
ثمة مجموعة من الباحثين والدارسين المستشرقين المستمزغين الذين اهتموا
بوضع المعاجم اللغوية األمازيغية المقابلة .ومن بين هؤالء:
أوال ،جان بابتيست كروسات (تحضير لمعجم فرنسي -قبائلي) ()1873
أعد جان بابتيست كروسات ( )BAPTISTE CREUSAT JEANسنة
1873م قاموسا بعنوان (تحضير لمعجم فرنسي -قبائليESSAI DE /
 .)DICTIONNAIRE FRANÇAIS- KABYLEوهو من المعاجم
األمازيغية القديمة التي يتم فيها التقابل بين اللغة البربرية الجزائرية(القبايلية)
واللغة الفرنسية .والمعجم ،كما هو معروف ،من المطبوعات الفرنسية
الصادرة بالجزائر.
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ثانيا ،أوليڤيير (المعجم الفرنسي -القبائلي) (1878م)
يعد هذا المعجم الذي يسمى (المعجم الفرنسي -القبائلي) من أقدم المعاجم
االستشراقية االستمزاغية التي ركزت على بلد الجزائر .وقد ألفه السيد
أوليڤيير ( )G. Olivier.Mألسباب استعمارية كولونيالية .وقد طبع هذا
الكتاب التعليمي المجمل والعام بفرنسا سنة 1878م.
ثالثا ،أندري باسيه (المعجم البربري) (1890م)
يعد معجم أندريه باسيه( ) Bassetالذي أعده سنة 1890م أول معجم حول
أمازيغية الريف ،وهو بعنوان(  .)Loqman berbère/Glossaireوقد
ترجم فيه باسيه سبعا أوثماني لهجات بربرية منها اللهجة الريفية.
رابعا ،إميل ماسكراي(المعجم الفرنسي -الطوارقي)(1893-1895م):
أنجز المستشرق المستمزغ إميل ماسكراي ()Emile Masqueray
(المعجم الفرنسي -الطوارقي) ما بين سنتي  1893و1895م .وقد طبع
بالجزائر ضمن ملفات اإلرسالية األفريقية .وهو كذلك من المطبوعات
الفرنسية.
خامسا ،سيد كاوي (المعجم الطوارقي -الفرنسي) (1894م)
وضع سيد كاوي ( )Kaoui Cidسنة 1894م قاموسا تقابليا مقارنا حول لغة
(تماشاق) بعنوان (القاموس الفرنسي الطوارقيDictionnaire /
 .)Tamaheq-Françaisكما أنجز سنة 1900م المعجم التطبيقي
الطوارقي -الفرنسي.
سادسا ،األب هويث (المعجم الفرنسي – القبائلي) (بدون تاريخ)
أصدر هويث (( )HUYGHE.Gالمعجم الفرنسي – القبائلي) الخاص
بمنطقة القبائل بالجزائر ،دون أن يحدد له تاريخ النشر والتوزيع .وهو من
المطبوعات الفرنسية الصادرة بباريس.
سابعا ،األب هويث (المعجم القبائلي – الفرنسي) (1901م)
أصدر األب هويث ( )HUYGHE.Gسنة 1901م (المعجم القبائلي –
الفرنسي) الخاص بمنطقة القبايل بالجزائر .وهو من المطبوعات الفرنسية
الصادرة بباريس.
ثامنا ،األب هويث (المعجم الفرنسي – الشاوي) (1906م)
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أصدر هويث ( )HUYGHE.Gسنة 1906م (المعجم الفرنسي – الشاوي)
الخاص بمنطقة الشاوية بالجزائر .وهو من المطبوعات الفرنسية التي
صدرت بالجزائر.
تاسعا ،األب هويث (المعجم الشاوي -العربي) (1907م)
أصدر هويث ( )HUYGHE.Gالمعجم الشاوي -العربي الخاص بمنطقة
الشاوية بالجزائر سنة 1907م .وهو من المعاجم المقارنة .وهو كذلك من
المطبوعات الفرنسية التي صدرت بالجزائر.
عاشرا ،سيد كاوي (المعجم الفرنسي -الشلحي واألطلسي) (1907م)
وضع سيد كاوي ( )Kaoui Cidسنة  1907م المعجم الفرنسي الشلحي
واألطلسي ( .)Français- tachlh'it et tamazight Dictionnaireوقد
طبع هذا المعجم التقابلي بالمطابع الفرنسية بباريس.
الحادي عشر ،إيدمون ديستان (المعجم الفرنسي -البربري) (1914م)
نشر المستشرق والمستمزغ الفرنسي إيدمون ديستان (Edmond
 )Destaingسنة 1914م (المعجم الفرنسي – البربري) .وهو من
المطبوعات الفرنسية بالجزائر ،ومن ملفات اإلرسالية األفريقية رقم .49
الثاني عشر ،شارل دو فوكو (المعجم المختصر الطوارقي -الفرنسي)
(1918-1920م)
ألف شارل دو فوكو (( )FOUCAULD DE CHARLESالمعجم
المختصر الطوارقي -الفرنسي) ما بين سنتي  1918و1920م .ويستند هذا
المعجم إلى المقابلة بين اللغة الطوارقية واللغة الفرنسية .والمعجم من
المطبوعات الفرنسية بالجزائر.
الثالث عشر :رينيزيو (دراسة حول لهجات بني يزناسن األمازيغية)
(1932م)
ألف ريزينيو ( )A. Renisioسنة 1932م دراسة حول اللهجات البربرية
لبني يزناسن الريفية والصنهاجية من الناحية المعجمية والنحوية والنصية
( Etude sur les Dialectes Berbères des Beni Iznassen, du
 .).Rif et des Senhaja de Sraїrوقد طبع الكتاب بباريس في مطبعة
لورو ( )Lerouxفي  465صفحة.
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ويعني هذا أن الكتاب عبارة عن نصوص أمازيغية ريفية مدروسة من وجهة
نحوية وقاموسية ،بوضع معجم تقابلي يشرح فيها الباحث الكولونيالي
رينيزيو مجموعة من الكلمات األمازيغية المعروفة في الريف وبني يزناسن.
الرابع عشر :أنطوان جوردان (المعجم البربري -الفرنسي) (1934م)
أنجز أنطوان جوردان ( )ANTOINE JORDANسنة 1934م (المعجم
البربري – الفرنسي) ،مستعمال منهجية المقابلة بين مفردات اللغة العربية
ولهجة تاشلحيت .ومن ثم ،فالمعجم من المطبوعات الفرنسية الصادرة
بالرباط.
الخامس عشر :شارل دو فوكو (المعجم المختصر الطوارقي – الفرنسي
لألسماء األعالم) (1940م)
ألف شارل دو فوكو (( )FOUCAULD DE CHARLESالمعجم
المختصر الطوارقي – الفرنسي لألسماء األعالم) سنة 1940م.ويستند هذا
المعجم إلى المقابلة بين اللغة الطوارقية واللغة الفرنسية على مستوى دراسة
أسماء األعالم .والمعجم من المطبوعات الفرنسية بباريس.
السادس عشر :إيبانيز إيستيبان (المعجم الريفي/اإلسباني)1944-( ،
)1949-1959
قدم المستشرق اإلسباني إيبانيز إيستابين ( )Esteban Ibanezمجموعة من
المعاجم التي تقابل بين اللهجة البربرية الريفية واللغة اإلسبانية على النحو
التالي:
;Diccionario Español- Refeño, Madrid, 1944 -1
-2Diccionario Refeño- Español (Etimologiko), Madrid,
;Instituto de Estudios Africanos 1949
3- Diccionario Español- Senhaji, (dialecto berber de
Senhaya de Serair), Madrid, instituto d’estudios Africanos
1959.
السابع عشر ،شارل دو فوكو (المعجم الطوارقي – الفرنسي) (1951-
1952م)
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ألف شارل دو فوكو (( )FOUCAULD DE CHARLESالمعجم
الطوارقي – الفرنسي) ما بين سنتي  1951و1952م .ويستند هذا المعجم
إلى المقابلة بين اللغة الطوارقية واللغة الفرنسية على مستوى المفردات
المعجمية .والمعجم -كما هو معلوم -من المطبوعات الفرنسية بباريس.
الثامن عشر ،جان ماري دالي (المعجم القابائلي -الفرنسي) (1982م)
أنجزت جان ماري دالي ( )Dallet Marie-Jeanسنة1982م (المعجم
القبائلي الفرنسي) .وقد تولت طبعه بباريس جمعية الدراسات اللسانية
واألنثروبولوجية الفرنسية.
وخالصة القول ،تلكم هي نظرة عامة إلى أهم الدراسات اللسانية والمعجمية
التي كان يعتني بها االستشراق االستمزاغي ،وكانتجل هذه الدراسات جلها
موجهة ألغراض استعمارية ،واستكشافية ،وتعليمية ،وتربوية ،وقليال ما كان
هدفها علمي وأكاديمي محض .وقد انصبت الدراسات اللسانية االستشراقية
ذات البعد االستمزاغي على النواحي الصوتية ،والصرفية ،والتركيبية،
والداللية ،والتداولية ،متأثرة في ذلك بالمدارس اللسانية الغربية المعروفة،
سواء أكانت وصفية أم تفسيرية أم وظيفية.
ومن جهة أخرى ،كانت المعاجم االستشراقية ذات المنحى االستمزاعي تهتم
بمقابلة مفردات اللهجات األمازيغية بمقابالتها اللغوية األجنبية ،بما فيها
الفرنسية ،واإلسبانية ،والهولندية ...ومن اللهجات التي تم تقميسها (وضعها
في قواميس) تاريفت ،وتامازيغت ،وتاشلحيت ،واللهجة القبائلية ،واللهجة
الشاوية ،واللهجة الطوارقية.
وتعتمد منهجية الدارسين ،سواء أكانوا مستمزغين أم باحثين أمازيغيين
مغاربيين ،على طريقة االشتقاق والتوليد والمقابلة المباشرة ،وطريقة التمزيغ
في خلق الكلمات واستنباتها ،واستعمال المفردة األمازيغية في شتى تراكيبها
وشرحها ،ضمن مختلف التعابير الحرفية والمجازية والمسكوكة.
وإذا كانت دراسات الباحثين المغاربيين ذات طابع علمي أكاديمي إلى حد
كبير ،فإن الدراسات االستشراقية ذات الطابع األمازيغي والبربري يغلب
عليها الطابع االستعماري والتبشيري.
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ويالحظ أن هناك بعض المعاجم االستشراقية األجنبية مازالت مرقونة وغير
مطبوعة إلى يومنا هذا ،وخاصة أنها عبارة عن رسائل وأطاريح وأعمال
جامعية .وتستحق هذه المعاجم النشر والطبع .وننصح المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية( )IRCAMبالمغرب بضرورة طبع هذه المعاجم األجنبية
ونشرها وتعميمها بين الناس ،بترويجها وتوزيعها على المكتبات والمؤسسات
التعليمية االبتدائية والثانوية والجامعية قصد االستفادة منها في أقرب
األوقات.

29

الفصل الثالث:
االستمزاغ واألدب األمازيغي الريفي
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يتناول هذا الموضوع إسهامات المستمزغين األجانب والمغاربيين الوطنيين
الذين ينتمون إلى شمال أفريقيا في دراسة األدب البربري ،بالتوقف عند
الحكاية الشعبية واألمثال والشعر األمازيغي على حد سواء ،وبالضبط في
منطقة الريف التي توجد في الشمال الشرقي من المغرب األقصى .وقد
قسمت البحث إلى ثالثة مطالب على النحو التالي:
المطلب األول :االهتمام بالحكاية الشعبية
لقد عرف اإلنسان األمازيغي الحكاية الشعبية منذ القدم ،فقد كانت هذه الحكاية
وسيلة للتربية ،والتعليم ،والترفيه ،والتسلية .وكانت هذه الحكاية الشعبية
موجهة بالخصوص إلى األطفال الصغار؛ إذ كان يرويها الكبار كالجد،
والجدة ،واألب ،واألم ،والعم ،والعمة ،والخال ،والخالة ...وبالتالي ،فثمة
مجموعة من اإلشارات التاريخية التي تثبت مدى اهتمام أمازيغ شمال أفريقيا
بالحكاية الشعبية إبداعا ،وخلقا ،وحكيا ،وحفظا؛ حيث أورد الملك األمازيغي
المثقف يوبا الثاني في كتابه الموسوعي( ليبيكا) حكاية شعبية ذائعة الصيت،
كانت تسمى بقصة ( األسد الحقود) .ويقول عنها محمد شفيق بأن الجدات
مازلن ":في بوادينا ،إلى يومنا هذا ،يقصصنها على أحفادهن باللغة البربرية
في ليالي السمر من فصل الشتاء .إن في ذلك لداللة على أن األدب الشفوي قد
10
يحفظ خيرا مما يحفظ المدون".
وقد أثبت ابن خلدون  ،بعد أن لخص حكاية أمازيغية واحدة ،أن البربر كانت
لديهم الكثير من الحكايات والقصص ،والسيما حكايات الحيوانات(حكايات
الثعلب)  ،فلو جمعت ودونت لملئت بها مجلدات ضخمة  .ويعني هذا أن
مجموعة من الحكايات الشعبية األمازيغية قد ضاعت عبر مرور الزمن؛
 - 10محمد شفيق :لمحة عن ثالثة وثالثين قرنا من تاريخ األمازيغيين ،دار الكالم ،الرباط،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 1989م ،ص.77:
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ألنها كانت تنتقل بين الناس بطريقة شفوية  .وبالتالي ،لم تكن مدونة أو
مكتوبة أو محفوظة على غرار باقي الفنون األدبية والفنية األمازيغية
(الشعر ،والمسرح ،والغناء.)...
ومن هنا ،فإن الحكاية الشعبية األمازيغية لم تعرف التدوين بشكل بارز إال
في فترة متأخرة ،وبالضبط في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي على يد
المستمزغين األوروبيين ،كما هو حال المستمزغ الفرنسي روني باسيه
( )René Bassetالذي جمع مجموعة من الحكايات الشعبية األمازيغية
إعدادا ،وترجمة ،وتعليقا .ويعني هذا أن البرابرة قد عرفوا ،مثل الشعوب
األخرى ،الحكايات العجيبة وحكايات الحيوان على حد سواء.
وقد جمع هودسون ( ) W. Hodgsonالحكايات الشعبية بمنطقة القبائل منذ
بداية القرن التاسع عشر؛ إذ نقلها من الموروث الشفوي األمازيغي إلى
الكتابة الالتينية ،وقد خصص القس ريفيير ( )le père Rivièreثالثة دفاتر
للحكايات الشعبية األمازيغية لمنطقة القبائل بجورجورة سنة 1882م،
بترجمتها ترجمة جزئية .وقام أيضا لوبالن دو بريبوا( Leblanc de
 )Préboisبنشر مجموعة منها سنة 1897م مرفقة بترجمة لها .بيد أن أهم
عمل في هذا المجال ما قام به أوجوست مولييرا ()Auguste Mouliéras
عندما نشر ما بين1893و1897م مجلدين من نصوص القبائل بعنوان(
الخرافات والحكايات العجيبة للقبائل الكبرى Légendes et contes
 .)merveilleux de la Grande Kabylieكما نشرت مجموعة من
الحكايات الشعبية األمازيغية بالجزائر منذ سنة 1945م ،في ملف التوثيق
البربري للقوى الوطنية  ،والذي كان يشرف عليه القس دالي ( Le père
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 وبلقاسم، وهناك أعمال أخرى لباحثين جزائريين كبلعيد آيت علي.)Dallet
11
... وبوليفة،بن سيديرا

: يمكن االستئناس بالمراجع التالية في مجال الحكاية الشعبية بالجزائر- 11
"Trois Cahiers de contes Populaires de la Kabylie du Jurjura
", Recueil de contes, traduction partielle, Père Rivière, 1882

"Tradution de contes berbères", Recueil de contes, Leblanc de
Prébois, 1897.

"Chants berbères de Kabylie", Jean El Mouhouv Amrouche. 1re
édition, Tunis, Monomotapa, 1939. 2e édition, Paris, collection "Poésie
et théâtre", dirigée par Albert Camus, Editions Edmond Charlot, 1947.
3e édition, Paris, L'Harmattan, préface de Henry Bauchau, 1986. 4e
édition (édition bilingue), Paris, L'Harmattan, préface de Mouloud
Mammeri, textes réunis, transcrits et annotés par Tassadit Yacine, 1989.

"Légendes et contes merveilleux de la Grande Kabylie",
Recueil de contes, Voume 1 et 2, Auguste Mouliéras, 1893 - 1897 .

"Légendes et contes merveilleux de la Grande Kabylie",
Recueil de contes, Traduction intégrale des reccueils de Auguste
Mouliéras, Camille Lacoste, 1965.

"Le Grain magique", Marguerite Toas Amrouche, recueil de
contes et de poèmes", 1966.

"Les Isefra de Si Mohand ou M’hand", Mouloud Memmari,
texte berbère et traduction, Paris, Maspero, 1969, 1978 et 1982, Paris, La
Découverte, 1987 et 1994.

" Poèmes et chants de Kabylie", Malek Ouary, Saint- Gennaindes-Prés, Paris, 1972.

"Poèmes kabyles anciens", Mouloud Memmari, textes berbères et
français, Paris, Maspero, 1980, Paris, La Découverte, 2001

"Tellem chaho, contes berbères de Kabylie", Paris, Bordas,
1980.

"Yenna-yas Ccix Muhand", Mouloud Memmari, Alger,
Laphomic, 1989.
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وال ننسى أيضا دراسات أخرى كدراسة دو نوغريب ()Du Noghreb
بعنوان( حكايات شعبية أمازيغية جديدة) (1897م) ،12وماقام به إميل
الووست في كتابه(الحكايات البربرية المغربية) (1949م) ،13وما جمعه
لوغيل ألفونس( )Leguil Alphonseمن حكايات بربرية في األطلس
الكبير  ،14وما قام به كذلك رو أرسين ( )Roux Arsèneعندما جمع
حكايات تشلحيت… 15
وثمة مجموعة من الكتب والدراسات واألبحاث االستزاغية لفترة ما بعد
االستعمار التي تناولت الحكاية الشعبية األمازيغية بالمغرب إبداعا ،ودراسة،
ونقدا؛ وقد قام بها دارسون مستمزغون مغاربة ،ويمكن اإلشارة إلى كتاب
(ءوميي ن حموءونامير) لعبد العزيز بوراس (1991م) ،16ودراسة معنونة
بـ( قراءة في الحكاية الشعبية األمازيغية األطلسية :حكاية القنفوذ والذئب
نموذجا) لعبد الرحمن باحوس (1997م) ، 17وكتاب ( الحيوان في األمثال
والحكايات األمازيغية) 18لرشيد الحسين(2000م) ،و( الحكاية الشعبية:

"Machaho, contes berbères de Kabylie", Mouloud Memmari,
Paris, Bordas.


12

- Du Noghreb : Nouveaux contes berbères, Paris, 1897.
-Laoust Emile : Contes berbères du Maroc, Paris, Maisonneuve et
Larousse, 1949.
14
- Leguil Alphonse : Contes berbères du Grand Atlas, Vanves, 1985.
15
- Roux Arsène : Récits, contes et légendes berbères en Tachelhit,
Rabat, 1942.
 - 16عبد العزيز بوراس :ءوميي ن حمو ءونامير ،مطبعة المعارف الجديدة ،طبعة 1991م؛
 - 17عبد الرحمن باحوس (:قراءة في الحكاية الشعبية األمازيغية األطلسية :حكاية القنفوذ
والذئب نموذجا) ،مجلة الفرقان،المغرب ،عدد ،1997 ،38ص.71-65:
 - 18رشيد الحسين :الحيوان في األمثال والحكايات األمازيغية ،منشورات الجمعية المغربية
للبحث والتبادل الثقافي ،الرباط ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2000م.
13
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قراءة في نص تزمرتتالي األمازيغي) لعبد الرحمن بلعياشي ،19وكتاب(
تيحيجا)  ،وهو كتاب حول الحكايات األمازيغية من تأليف محمد الراضي،
ومن إصدارات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية سنة 2009م ،ويشتمل
الكتاب على تسع حكايات من بلدة تازوطا بإقليم صافرو .وقد استقى الكاتب
هذه الحكايات الشعبية من جدته" فاضمة ميمون" ،وهي نفسها القصص
المنتشرة في مناطق أمازيغية أخرى...20
أما في منطقة الريف ،فتعد عائشة بوسنينة  -على حد علمي -المبدعة
األمازيغية األولى التي أصدرت في الريف كتابا في الحكايات واألحاجي
بعنوان (ثيحوجا نالريف /الحكايات الريفية) ،في بداية األلفية الثالثة .وقد
طبع الكتاب في مطبعة بن عزوز بالناظور في سبع عشرة صفحة من الحجم
الطويل .ويضم كتابها السردي اإلبداعي أربع حكايات طويلة  ،وهي ":لفيل
ءاتكتوفين" ،و" ثمغارث ثاريفاشت" ،و" عاكشا ءومجار" ،و"رقروذ ذي
رغاباث" ،و" معنان".
أما تقديم الكتاب ،فقد وضعه الناقد األمازيغي جميل حمداوي  .وقد اختارت
الكاتبة مواضيع متنوعة ؛ حيث نهلت مواضيعها من معين األدب الرمزي،
عندما وظفت الكائنات الحيوانية رموزا بشرية وإنسانية للحديث عن
مواضيع معاصرة على غرار ابن المقفع في كتاب( كليلة ودمنة)  ،والكاتب
الفرنسي الفونتين في حكاياته الخرافية( .) les fables
وتتجلى هذه الرمزية  ،بشكل بين وواضح ،في قصتها الطفولية العجائبية
"غابة القرود /رغابث ن قرود" .كما وظفت قصصا فانطاستيكية قوامها
 - 19عبد الرحمن بلعياشي ( :الحكاية الشعبية :قراءة في نص تزمرتتالي األمازيغي) ،في الثقافة
واألدب ،أكادير ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002 ،م.
 - 20محمد الراضي :تيحيجا ،منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،الرباط ،الطبعة األولى
سنة 2009م.
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خرق الواقع واالنزياح عنه  ،باستشراف الالواقع كما هو الحال في قصة
"عكشة ءومجار/عكشة المنجال" .فضال عن مواضيع اجتماعية ،ووطنية،
وإنسانية؛ كما يبدو ذلك واضحا في قصة" معنان" الطويلة .وبهذا ،تكون
مجموعة عائشة بوسنينة متنوعة وثرية من حيث المضامين واألشكال ،وقد
استفادت تقنيا من طرائق السرد الكالسيكي والحديث ،وكذلك من مقومات
أدب األطفال.
وقددد ألفددت الكاتبددة األمازيغيددة عائشددة بوسددنينة مجموعتهددا الحكائيددة الثانيددة:
( ثقصيصييين نيياريف ءينييو /قصييص قصيييرة ميين الريييف) فددي بدايددة سددنوات
األلفية الثالثة  ،وقد صدرت عن مطبعة بن عزوز بالناظور ،وقد أشرف علدى
طبعها والتقدديم لهدا جميدل حمدداوي .وتضدم المجموعدة ثدالث قصدص طويلدة
في خمس عشرة صفحة من الحجدم المتوسدط مدن مقداس( 14.5سدم فدي 20.5
سم) .ومن القصص والحكايات التي وردت في هدذه المجموعدة حكايدة" محندد
أتكواتش" ،وحكاية" جار ثناين ءيشعوران" ،وحكاية" ثدامزا ءيريدران" .أمدا
الخددط الددذي اعتمددد فددي هددذه المجموعددة ،فهددو الخددط العربددي .فددي حددين ،تحيددل
الصورة الخارجيدة للغدالف علدى جبدال الريدف الشدامخة بتضاريسدها الدوعرة،
وقممها الشامخة.
وقد جمع محمد األيوبي مجموعة من الحكايات الفانطاستيكية الريفية التي
أصدرها في كتاب بعنوان(عجائب الريف :حكايات بربرية) ،وطبع الكتاب
سنة  2000م .وقد جمع فيها خمسة عشر حكاية عجائبية تنتمي إلى منطقة
بني ورياغل (الريف الوسط)  ،وقد دونها ما بين 1990و1997م ،معتمدا في
ذلك على امرأة مسنة وهي فاطمة موبحرور التي تجاوز عمرها تسعين
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سنة .وتنقل لنا هذه الحكايات الشعبية خصائص الواقع والثقافة في المجتمع
األمازيغي التقليدي بمنطقة الريف.21
وقد أنجزت دراسات أخرى حول الحكاية الشعبية األمازيغية جمعا ،ودراسة،
ونقدا ،وإعدادا؛ كما هو الحال مع محمد أقضاض الذي ألف كتابين حول هذه
الحكاية تعريفا وجمعا ونقدا في كتابيه( إشكاليات وتجليات ثقافية في
الريف) ، 22و( شعرية السرد األمازيغي)  ،23ونذكر كذلك كتاب زبيدة
بوغابة باإلسبانية بعنوان( الحكايات الشعبية بالريف)(2003م)...24
وقد سبق للمستمزغين الغربيين أن اهتموا بالحكاية األمازيغية الريفية ،كما
هو الشأن لدى أوي طوبر( )Uwe Topperفي كتابه( الحكايات الشعبية
البربرية)...25
ومن أهم الحكايات الشعبية األمازيغية التي انتشرت بمنطقة الريف حكاية"
حمو ءاحرايمي/حمو المحتال" ،وحكاية" نونجا وعكشة" ،وحكاية" نونجا
ولال الغولة"،وحكاية" مارغيغضا /الممرغة في الرماد"،وحكاية" أعمار
وأخته" ،وحكاية" النساء الثالث" ،وحكاية"األخوين" ،وحكاية" نونجا
ذات الشعر الطويل" ،وحكاية" بنت الغول والغولة"،وحكاية" اإلخوان
21

-El Ayoubi Mohamed : les merveilles du Rif :contes berbères narrés
par Fatima n’Mubehrur,Utrecht,2000 .
 - 22محمد أقضاض:إشكاليات وتجليات ثقافية في الريف ،مطابع أمبريال ،سال ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1994م ،صص.126-67:
 - 23محمد أقضاض :شعرية السرد األمازيغي ،منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية،
الرباط ،الطبعة األولى سنة 2007م ،صص.146-79:
24
-Boughaba Zoubida : Cuentos populares del Rif contados por
mujeres cuentacuentos.ED.Marguano.Madrguano.Madrid.2003.
25
- Uwe Topper : Cuentos populares de los Berberes, Version
espaňola de Jesus Rey-Joly.ED.S.A.Miraguano.Madrid.2003.
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السبعة وأختهم الصغرى"،وحكاية"الغول بسبعة رؤوس" ،وحكاية" حنا
ثامزا /جدتي الغولة" ،وحكاية" عيشا قنديشا"...
المطلب الثاني :المستمزغون والعناية باألمثال الشعبية األمازيغية
من المعروف أن مجموعة مدن المسدتمزغين قدد جمعدوا مجموعدة مدن األمثدال
البربريدة فدي األطلدس وسددوس والريدف بدالمغرب  ،وكددذلك فدي منطقدة القبائددل
بدددددالجزائر ،والمنددددداطق األخدددددرى مدددددن تدددددونس ،وليبيدددددا ،وبدددددالد الطدددددوارق،
وموريطانيددا .بيددد أن تدددوين األمثددال فددي المغددرب قددد تددم فددي فتدرة متددأخرة مدن
القدددرن العشدددرين ألسدددباب عددددة ،منهدددا :انحصدددار األمازيغيدددة فدددي الخاصدددية
الشددفوية ،وإقصدداء الدولددة لكددل الخطابددات األمازيغيددة كيفمددا كانددت طبيعتهددا.
وبالتددالي ،لددم يددتم االهتمددام بتدددوين التددراث األمددازيغي إال فددي السددبعينيات مددن
القدددرن العشدددرين مدددع مجموعدددة مدددن الجمعيدددات الثقافيدددة والهيئدددات السياسدددية،
وتحقق ذلدك أيضدا مدع اعتدراف الدولدة بدالمكون األمدازيغي مندذ ظهيدر أجددير
لسنة 2001م ،و الدذي أعطدى االنطالقدة األولدى للددرس األمدازيغي باعتبداره
مكونا من مكونات الثقافة الوطنية.
وإذا كان تدوين األمثال بدالريف قدد تدم فدي فتدرة متدأخرة علدى حدد علمدي مندذ
سنة ( 2004م) ،فإن السوسيين قد كانوا سباقين إلى التدوين مندذ سدنة 1980م
عندما سارع محمدد مسدتاوي إلدى نشدر مجموعدة مدن اإلصددارات التدي كاندت
تجمددع ،بددين دفتيهددا ،عددددا مددن األمثددال الشددعبية األمازيغيددة بعنددوان(نييان ويلييي
زرينين /قال األوليون)  ،وقدد نشدر الكتداب بمطبعدة األنددلس بالددار البيضداء،
وكذلك في المجموعة التي طبعها سنة2002م ؛ حيث جمدع فيهدا ( )930مثدل
وحكاية معربدة ،كمدا أصددر محمدد مسدتاوي أيضدا سلسدلة (تيفياوين) فدي سدتة
أجزاء من سنة 1985م إلى 1995م.
وعلددى أي ،فهددذه السلسددلة عبددارة عددن جمددع لألمثددال والحكايددات األمازيغيددة
السوسية ودراسة لها.
38

ومددن جهددة أخددرى ،فهندداك مجموعددة مددن الدراسددات االسددتمزاغية حددول أدب
األمثال فدي الريدف يصدعب تتبعهدا وحصدرها ،بيدد أن هنداك دراسدات معددودة
من إنجاز أبناء منطقة الريف  .ومن الدراسات في هذا المجال:
1-Fernand Bentolila : Proverbes berbères, 840 proverbes
du Rif du Haut et Moyen Atlas, du Zemmours, du Souss,
1993.
جمع المستمزغ الفرنسي فرديناند بنطوليال مجموعة من األمثال البربرية من
عدددة مندداطق مغربيددة ،منهددا :األطلددس المتوسددط  ،واألطلددس الكبيددر ،ومنطقددة
الريف ،ومنطقة زمور ،ومنطقدة سدوس .وطبدع كتابده سدنة1993م ،وقدد جمدع
فيه الباحث ( ) 840مثل.
2- Mimoun Hamdaoui: Proverbes et expressions
proverbiales amazighs (Le Tarifit), première Edition,
2004, Hilal Impression, Oujda.
تعد هذه الدراسدة األولدى مدن نوعهدا فدي الحقدل األمدازيغي التدي انصدبت علدى
جمددع األمثددال فددي منطقددة الريددف  ،وقددد نشددرها صدداحبها فددي سددنة 2004م ،
وطبعددت ألول مددرة فددي مطبعددة هددالل بوجدددة فددي( ) 204صددفحة مددن الحجددم
الكبيددر .وقددد جمددع فيهددا ميمددون حمددداوي ،وهددو مددن مواليددد زايددو بالندداظور ،
وأسددتاذ جددامعي فددي مددادة اللسددانيات بكليددة اآلداب والعلددوم اإلنسددانية بجامعددة
محمد األول بوجدة ،متنا يتكون من(  ) 1207مثل أمازيغي ريفي.
وتتمثددل منهجيددة الباحددث فددي إيددراد المثددل الريفددي ،وكتابتدده بددالخط الالتينددي،
وترجمته حرفيا ،بذكر معناه الداللي ،ورصد أبعاده المرجعية والسياقية  .وقدد
كتدددب الكتددداب باللغدددة الفرنسدددية ؛ ألن صددداحبه أسدددتاذ فدددي الشدددعبة الفرنسدددية،
ومتخصص في اللسانيات األمازيغية.
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 -3فاطمة بوزيان  (:إمذياثن/األمثال بالريف)  ،مجلة الحوار المتميدن ،مجلدة
رقمية إلكترونية ،2006/11/21 ،العدد.1741 :
ذكرت فاطمة بوزيان ،في مقالها القيم  ،مجموعة من األمثال األمازيغيدة التدي
قيلت بدالريف ،بترجمتهدا إلدى العربيدة ،وذكدر الحكايدة التدي تدؤطر هدذا المثدل،
وتشكله دالليا ،ومرجعيا ،وأخالقيا.
ومن ثم ،تستند منهجية الكاتبة ،في مقالها ،إلى إيدراد المثدل األمدازيغي الريفدي
 ،وترجمتدده حرفيددا ودالليددا ،ثددم سددرد الحكايددة ،بتبي دان السددياق الددذي أفددرز هددذا
المثل ،بتوضيح مغزاه االجتماعي ،والتربوي ،واألخالقي.
4- MOUDIAN Souad :Syntaxe des proverbes rifains.
Thèse de Doctorat, Université Mohamed Ben Abdellah,
Faculté des sciences humaines, Fès, 2000.
قدددمت الباحثددة الريفيددة موديددان سددعاد أطروحتهددا الجامعيددة حددول األمثددال فددي
منطقة الريف ،معتمدة في ذلك على المقاربة اللسانية ،بالتركيز على المسدتوى
التركيبددي .كمددا تناولددت فددي دراسددات أخددرى مجمددل المعدداني والقدديم المعجميددة
ألجزاء الجسد اإلنساني من خالل األمثال الريفية.26
 -5عائشددة بوسددنينا :حكايييات وأمثييال أمازيغييية ريفييية ،شددركة مطددابع األنددوار
المغربية ،وجدة ،المغرب ،الطبعة األولى 2012م.

- MOUDIAN Souad :(De quelques valeurs sémantiques des noms des
parties du corps humain dans les proverbes rifains), La langue de corps
et le corps de la langue, publications de l’UFR des sciences de langage
et de GREL,
Faculté des lettres, Fès, pp : 23-34.
26
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يجمددع كتابهددا بددين الحكايددات الشددعبية واألمثددال األمازيغيددة الريفيددة علددى حددد
سدواء ،ويحتدوي كتابهدا علدى أربعدة ومائدة مثدل شدعبي فدي مختلدف المواضدديع
والقضايا.
 -6محمددد ميددرة :األمثييال الشييعبية فييي الريييف(الجزء األول) ،مطبعددة الشددرق،
وجدة ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2009م(159صفحة من الحجم الكبير) .
جمدع محمدد ميدرة فددي كتابده( األمثيال الشييعبية بيالريف) مدا مجموعدده ()258
مثل في مختلف المواضديع التاريخيدة ،ومالده عالقدة بالتقاليدد واألعدراف ،ومدا
قيددل فددي المددرأة ،ومالدده خصوصددية جغرافيددة ومحليددة داخددل منطقددة الريددف،
وجمددع كددذلك األمثددال الغددابرة  ،واألمثددال الخلقيددة والحكميددة .وقددد أرفقدده بجددزء
ثان مكمل للجزء األول.
أمدددا منهجيدددة األسدددتاذ محمدددد ميدددرة فدددي كتابددده القددديم ،فقدددد كدددان يدددورد األمثدددال
باألمازيغية الريفية أوال ،فبالعربية ثانيا ،ثم يحدد شرحها اللغوي والقاموسي ،
ثم يبين معناها الحرفدي ومعناهدا المقدامي والتدداولي .وبعدد ذلدك ،يقدوم بتدأطير
األمثال في موضوع معين ،ثدم يبددأ الكاتدب فدي شدرحها دالليدا ،فيحددد سدياقها
الخاص والعام ،ثم يرصد الحكمة والعبرة المرجوتين من تلك األمثال.
وكددان محمددد ميددرة يددورد فددي كثيددر مددن األحيددان الحكايددات والقصددص الشددعبية
والمعلومددات التاريخيددة التددي لهددا عالقدددة بتلددك األمثددال ،بددذكر خصوصدددياتها
الجغرافيددة داخددل منطقددة الريددف .وبتعبيددر آخددر ،يحدددد المنطقددة التددي قيددل فيهددا
المثددددل ،ودالالت ذلددددك علددددى المسددددتوى النفسددددي ،واالجتمدددداعي ،والسياسددددي،
واالقتصادي ،والتاريخي ،والثقافي.
عالوة علدى ذلدك ،فقدد كدان يلتجد إلدى منهجيدة المقارندة  ،بعقدد مقارندات بدين
األمثال الريفية واألمثال المغربية والعربية واألجنبية.
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 -7جميدل حمدداوي ( :األمثدال األمازيغيدة الشدعبية بدالمغرب :جمدع ودراسدة-
منطقدددة الريدددف نموذجدددا ،)-جرييييدة رسيييالة األمييية ،المغدددرب ،العددددد،8586:
الخميس 23شتنبر2010م ،ص.6:
قدم جميل حمداوي  ،في مقاله هذا ،نظرة عامة حول األمثدال بمنطقدة الريدف،
وقددد رصددد فيدده مجمددل الدراسددات التددي تمحددورت حددول األمثددال األمازيغيددة
بالمغرب ،كما اسدتعرض الباحدث أربعدين مدثال  ،مسدتعينا فدي ذلدك بالترجمدة
الحرفيدددة والترجمدددة السدددياقية ،بدددذكر الظدددروف المناسدددبة التدددي أفدددرزت هدددذه
األمثال.
م ن أمثالنننا شلب ن بال بننال ا  ،اراجعننو ديننسيف سنني
 -8الحسننا الاس ن
اله نيس ،اطبعو عيا ،جسة ،الاغرب ،الطبعو األ لى سنو 2014ف.
يدضاا الكد ب ا ئو خاسيا اثل شعبي أا زيغي بانطيو الريف ،قس دكلنف
س ي ا الهن ني  ،الالينب بسني الهن نيس ،بكد بدهن  ،دن،ياهن  ،درجادهن للنى
اللغو العربيو اا جهو ،كد بده ب لخط الالديني اا جهنو أخر ..ددنن ل هنه
األاث ل الشعبيو األا زيغيو قض ي قيايو ،أخالقينو ،اجدا عينو ،ر ا نسنيو،
سينيو،للخ...
للننى ليننراس الاثننل أ ا ،ثننف لر قن ب لدرجاننو
دسنندنس انهجيننو الحسننا الاسن
الحر يو ث ني  ،دهييلن بن لاعنى السني قي ث لثن  ،كد بدن بن لخط الالدينني رابعن ،
س ا اسدعا ل خط دي ين غ.
المطلب الثالث :النقد الشعري االستمزاغي
انصبت مجموعة من الدراسات االستمزاغية ()les études berbéristes
على الشعر األمازيغي بمنطقة الريف ،منها دراسة بيارناي Biarnay
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(مالحظات حول األشعار الشعبية الريفية) 27؛ حيث خصص هذا المستمزغ(
 ) Berbéristeسبع عشرة صفحة للشعر الريفي .ويعني هذا أن المتن
الشعري الريفي يبتدئ من الصفحة السادسة والعشرين ،وينتهي عند الصفحة
الثالثة واألربعين.
وقد جمع بيارناي في مقاله ستين نصا شعريا جعله متنا لدراسته .وقد صنف
الشعر الريفي إلى صنفين :شعر العيطة وشعر اإليزران  ،فعرف شعر
العيطة بأنه شعر األفراح واألعراس والحروب  ،وهذا الشعر في عمومه
قليل األبيات خالفا لشعر اإليزري الذي يمكن عده هو الشعر الحقيقي بالنسبة
للريفيين نظرا لقيمته الكبرى ،وأهميته الشعرية على المستوى الفني.
ومن الدراسات االستمزاغية األخرى حول الشعر األمازيغي دراسة هنري
باسيه (  ( ) Henri Bassetبحث حول أدب البرابرة Essai sur la /
 ) littérature des Berbères28الذي أشار فيه إلى أشعار األمازيغيين في
منطقة الريف ،وخاصة الشعر السياسي ،أو شعر الحرب والمقاومة الذي
ورثه الريفيون عن أجدادهم ،وكانوا يرددونه في أثناء نشوب المعارك ،وفي
أثناء االنقضاض على العدو األجنبي الذي يريد احتالل أراضيهم ،واالستيالء
على ممتلكاتهم وثرواتهم واسترقاقهم عبودية وذال.
و من الدراسات االستمزاغية حول الشعر الريفي ما كتبه جوستينار
 )Justinardبعنوان( مالحظات حول األدب والشعر عند الريفيين) ،29وما
- Biarnay : (Notes sur les chants populaires du Rif), Les archives
Berbères (1915-1916)، fascI، 2èmeEd، 1987، Ed AlKalam، Rabat ,pp:2643.
28
- Henri Basset: Essai sur la littérature des berbères, Alger, la TypoLitho et J.Carbonel, 1920,446pages.
29
- L.Justinard :(Notes sur la littérature et la poésie chez les Rifains), in :
Rif et Jbala, Paris, Larousse, 1926.
27
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كتبه أيضا إميليو بالنكو( )Emilio Blancoحول( الرقص الريفي) ،30وما
ألفه كذلك دافيد هارت(  )David Montgomery Hartحول أشعار
الريفيين ببني ورياغر ،31وما أشار إليه أوجست مولييراس( Auguste
 )Moulierasفي كتابه) :المغرب المجهول) ، 32وما كتبته أورسوال
كينغسميل هارت(  )Ursula Kingsmill hartحول الرقص في منطقة
33
الريف في كتابها(وراء باب الفناء :الحياة اليومية للنساء الريفيات)...
وخالصة القول ،لقد أسدى المستمزغون األجانب خدمات جلى في مضمار
الدراسات األمازيغية والبربرية في مختلف فنونها ،وأجناسها ،وأنواعها،
ومعارفها .وقد كانت دراساتهم األكاديمية والبحثية تتأرجح بين العلمية من
جهة ،والذاتية اإليديولوجية من جهة أخرى .بيد أن الباحثين المغاربيين
المع اصرين الذين جاؤوا بعد هؤالء المستمزغين قد كتبوا دراسات جامعية
وعلمية ضد التصورات االستمزاغية االستعمارية الكولونيالية .لذلك ،أدرجنا
كتاباتهم ضمن ما يسمى بنظرية مابعد االستعمار.34
- Emilio Blanco :(Las Dansas Rifeňas),Africa,V,55,pp :315-316 ;5657,pp :414-419 ;and 59-60,pp :547-551,Madrid1946.
31
- David Montgomery Hart: the Aithwaryaghar of the MoroccanRif.
An Ethnography and History، wenner-green fondation، Tuscon
Arizona. 1976.
32
- Auguste MOULIERAS: Le Maroc inconnu. Exploration du Rif ،
1895; Exploration des Djebala، 1899.
33
-Ursula Kingsmill hart : Tras la puerta del patio, la vida cotidiana
de las mujeres rifiňas, la Bibliotica de Melilla, 1998.
 - 34تعد نظرية "مابعد االستعمار" ،أو النظرية مابعد الكولونيالية( Colonial Discoures
 ،)and Post – Colonial Théorieمن أهم النظريات األدبية والفكرية والنقدية ذات
الطابع الثقافي والسياسي لكونها تربط الخطاب بالمشاكل السياسية الحقيقية في العالم .ومن ثم،
تستعرض ثنائية الشرق والغرب في إطار صراع عسكري ،وحضاري ،و قيمي ،و ثقافي،
وعلمي .كما تعمل هذه النظرية األدبية النقدية على استكشاف مواطن االختالف بين الشرق
والغرب ،وتحديد أنماط التفكير والنظر إلى الشرق والغرب من قبل كتاب ومبدعي مرحلة مابعد
30
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خاتمة
يحيل مفهوم االستمزاغ على تلك الحركات والجمعيات الثقافية والعلمية
األمازيغية المختلفة التي تعنى بإنجاز دراسات وأبحاث ،في الجامعة أو
خارجها ،حول اللغة األمازيغية وآدابها وحضارتها وثقافتها ،سواء أكان ذلك
من قبل الباحثين المغاربيين كسالم شاكر ،ومحمد الشامي ،وقاضي قدور،
وأحمد بوكوس ،ومحمد المدالوي ،وأحمد أكواو ،وبلعيد بودريس ،وفاطمة
بوخريص ،وعائشة بوحجار  ،والحسين المجاهد ،وهباز بوجمعة ،وفاطمة
صديقي ،ومحمد شفيق ،وجميل حمداوي ،وعبد الهادي أمحرف ،وميمون
حمداوي ،ومحمد شطاطو ،وعبد العزيز عالتي ،وعبد الرحمن العيساتي،
ووفاء طنجي ،ومحمد األيوبي ،وميشيل كيطو ،ومحمد بلحرش ،وحميد
سويفي ،ونورالدين أمروس ،ومصطفى العدك ،وحسين فرحاض ،وحسن
بنعقية ،وحميد سويفي ،وأمينة الفقيوي ،وعبد هللا بونفور ،وإبراهيم
أخياط،وعلي صدقي أزايكو ،وأحمد عصيد ،وجواد الزوبع...؛ أم كان ذلك
من قبل الباحثين المستمزغين األجانب ،بما فيهم الباحثون في جامعات فرنسا
الذين تخصصوا في دراسات األمازيغية بمختلف مكوناتها ،مثل :أندري
باسيه ( ،)A.Bassetوهنري باسيه ( ،)H.Bassetوليونيل
كاالن( ،)L.Galandوروبير أسبينيون ( ،)R.Aspinionوفرناند
بينتوليال( ،)Bentolila fernandوبيارناي( ،)Biarnay S.ودافيد
البنيوية ،ومثقفي مابعد فترة االحتالل الغربي الذين ينتمون -غالبا -إلى الشعوب المستعمرة،
وأخص بالذكر شعوب أفريقيا وآسيا.
وتطرح نظرية مابعد االستعمار مجموعة من القضايا الشائكة للدرس والمعالجة والتفكيك
والتقويض ،كجدلية األنا والغير ،وثنائية الشرق والغرب ،وتجليات الخطاب االستعماري ،ودور
االستشراق في تزكية المركزية الغربية قوة وتفوقا  ،واإلشارة إلى الصراع الفكري والثقافي
المضاد للتمركز العقلي الغربي لغة ،وكتابة ،ومقصدية ،وقضية.
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كوهن( ،)D.Cohenوجان ماري كورتاد(،)Cortade Jean- Marie
وإميل الووست(،)Emile Laoustإلخ...
ومن جهة أخرى ،يبدو أن جل الدراسات اللسانية والمعجمية التي كان يعتني
بها االستشراق االستمزاغي موجهة ألغراض استعمارية ،واستكشافية،
وتعليمية ،وتربوية ،وقليال ما كان هدفها علمي وأكاديمي محض .وقد انصبت
الدراسات اللسانية االستشراقية ذات البعد االستمزاغي على النواحي
الصوتية ،والصرفية ،والتركيبية ،والداللية ،والتداولية ،متأثرة في ذلك
بالمدارس اللسانية الغربية المعروفة ،سواء أكانت وصفية أم تفسيرية أم
وظيفية.
و كانت المعاجم االستشراقية ذات المنحى االستمزاعي تهتم بمقابلة مفردات
اللهجات األمازيغية بمقابالتها اللغوية األجنبية ،بما فيها الفرنسية ،واإلسبانية،
والهولندية ...ومن اللهجات التي تم تقميسها (وضعها في قواميس) تاريفت،
وتامازيغت ،وتاشلحيت ،واللهجة القبائلية ،واللهجة الشاوية ،واللهجة
الطوارقية.
وتعتمد منهجية الدارسين ،سواء أكانوا مستمزغين أم باحثين أمازيغيين
مغاربيين ،على طريقة االشتقاق والتوليد والمقابلة المباشرة ،وطريقة التمزيغ
في خلق الكلمات واستنباتها ،واستعمال المفردة األمازيغية في شتى تراكيبها
وشرحها ،ضمن مختلف التعابير الحرفية والمجازية والمسكوكة.
وإذا كانت دراسات الباحثين المغاربيين ذات طابع علمي أكاديمي إلى حد
كبير ،فإن الدراسات االستشراقية ذات الطابع األمازيغي والبربري يغلب
عليها الطابع االستعماري والتبشيري.
ويالحظ أن هناك بعض المعاجم االستشراقية األجنبية مازالت مرقونة وغير
مطبوعة إلى يومنا هذا ،وخاصة أنها عبارة عن رسائل وأطاريح وأعمال
جامعية .وتستحق هذه المعاجم النشر والطبع .وننصح المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية( )IRCAMبالمغرب بضرورة طبع هذه المعاجم األجنبية
ونشرها وتعميمها بين الناس ،بترويجها وتوزيعها على المكتبات والمؤسسات
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التعليمية االبتدائية والثانوية والجامعية قصد االستفادة منها في أقرب
األوقات.
ولقد أسدى المستمزغون األجانب خدمات جلى في مضمار الدراسات
األمازيغية والبربرية في مختلف فنونها ،وأجناسها ،وأنواعها ،ومعارفها .وقد
كانت دراساتهم األكاديمية والبحثية تتأرجح بين العلمية من جهة ،والذاتية
اإليديولوجية من جهة أخرى .بيد أن الباحثين المغاربيين المعاصرين الذين
جاؤوا بعد هؤالء المستمزغين قد كتبوا دراسات جامعية وعلمية ضد
التصورات االستمزاغية االستعمارية الكولونيالية .لذلك ،أدرجنا كتاباتهم
ضمن ما يسمى بنظرية مابعد االستعمار.35

 - 35تعد نظرية "مابعد االستعمار" ،أو النظرية مابعد الكولونيالية( Colonial Discoures
 ،)and Post – Colonial Théorieمن أهم النظريات األدبية والفكرية والنقدية ذات
الطابع الثقافي والسياسي لكونها تربط الخطاب بالمشاكل السياسية الحقيقية في العالم .ومن ثم،
تستعرض ثنائية الشرق والغرب في إطار صراع عسكري ،وحضاري ،و قيمي ،و ثقافي،
وعلمي .كما تعمل هذه النظرية األدبية النقدية على استكشاف مواطن االختالف بين الشرق
والغرب ،وتحديد أنماط التفكير والنظر إلى الشرق والغرب من قبل كتاب ومبدعي مرحلة مابعد
البنيوية ،ومثقفي مابعد فترة االحتالل الغربي الذين ينتمون -غالبا -إلى الشعوب المستعمرة،
وأخص بالذكر شعوب أفريقيا وآسيا.
وتطرح نظرية مابعد االستعمار مجموعة من القضايا الشائكة للدرس والمعالجة والتفكيك
والتقويض ،كجدلية األنا والغير ،وثنائية الشرق والغرب ،وتجليات الخطاب االستعماري ،ودور
االستشراق في تزكية المركزية الغربية قوة وتفوقا  ،واإلشارة إلى الصراع الفكري والثقافي
المضاد للتمركز العقلي الغربي لغة ،وكتابة ،ومقصدية ،وقضية.
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 أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور. أستاذ ديدكتيك اللغة العربية ،والديدكتيك العامة ،وعلوم التربية بالمركزالجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية (وجدة/المغرب).
 أستاذ األدب الرقمي ومناهج النقد األدبي بماستر الكتابة النسائية بكليةاآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.
أستاذ الصحافة بماستر الترجمة والتواصل والصحافة بمدرسة فهد العليابطنجة (المغرب).
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 أستاذ األدب العربي ،ومناهج البحث التربوي ،واإلحصاء التربوي ،وعلومالتربية ،والتربية الفنية ،والحضارة األمازيغية ،وديداكتيك التعليم األولي...
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 من منظري فن القصة القصيرة جدا وفن الكتابة الشذرية. خبير في البيداغوجيا والثقافة األمازيغية. ترجمت مقاالته إلى اللغة الفرنسية واللغة الكردية. شارك في مهرجانات عربية عدة في كل من :الجزائر ،وتونس ،وليبيا،ومصر ،واألردن ،والسعودية ،والبحرين ،والعراق ،واإلمارات العربية
المتحدة ،وسلطنة عمان...
 مستشار في مجموعة من الصحف والمجالت والجرائد والدوريات الوطنيةوالعربية.
 نشر العديد من المقاالت الورقية المحكمة وغير المحكمة ،وعددا كثيرا منالمقاالت الرقمية .وله ( )154كتاب ورقي ،وأكثر من مائتي وعشرين كتاب
رقمي منشور في موقعي (المثقف) وموقع (األلوكة) ،وموقع (أدب فن).
 ومن أهم كتبه :فقه النوازل ،ومفهوم الحقيقة في الفكر اإلسالمي ،ومحطاتالعمل الديدكتيكي ،وتدبير الحياة المدرسية ،وبيداغوجيا األخطاء ،ونحو تقويم
تربوي جديد ،والشذرات بين النظرية والتطبيق ،والقصة القصيرة جدا بين
التنظير والتطبيق ،والرواية التاريخية ،تصورات تربوية جديدة ،واإلسالم
بين الحداثة وما بعد الحداثة ،ومجزءات التكوين ،ومن سيميوطيقا الذات إلى
سيميوطيقا التوتر ،والتربية الفنية ،ومدخل إلى األدب السعودي ،واإلحصاء
التربوي ،ونظريات النقد األدبي في مرحلة مابعد الحداثة ،ومقومات القصة
القصيرة جدا عند جمال الدين الخضيري ،وأنواع الممثل في التيارات
المسرحية الغ ربية والعربية ،وفي نظرية الرواية :مقاربات جديدة،
وأنطولوجيا القصة القصيرة جدا بالمغرب ،والقصيدة الكونكريتية ،ومن أجل
تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا  ،والسيميولوجيا بين النظرية والتطبيق،
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واإلخراج المسرحي ،ومدخل إلى السينوغرافيا المسرحية ،والمسرح
األمازي غي ،ومسرح الشباب بالمغرب ،والمدخل إلى اإلخراج المسرحي،
ومسرح الطفل بين التأليف واإلخراج ،ومسرح األطفال بالمغرب ،ونصوص
مسرحية ،ومدخل إلى السينما المغربية ،ومناهج النقد العربي ،والجديد في
التربية والتعليم ،وببليوغرافيا أدب األطفال بالمغرب ،ومدخل إلى الشعر
اإلسالمي ،والمدارس العتيقة بالمغرب ،وأدب األطفال بالمغرب ،والقصة
القصيرة جدا بالمغرب،والقصة القصيرة جدا عند السعودي علي حسن
البطران ،وأعالم الثقافة األمازيغية...
 عنوان الباحث :جميل حمداوي ،صندوق البريد ،1799الناظور،62000المغرب.
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الغالف الخارجي:
لقد أسدى المستمزغون األجانب خدمات جلى في مضمار الدراسات
األمازيغية والبربرية في مختلف فنونها ،وأجناسها ،وأنواعها ،ومعارفها .وقد
كانت دراساتهم األكاديمية والبحثية تتأرجح بين العلمية من جهة ،والذاتية
اإليديولوجية من جهة أخرى .بيد أن الباحثين المغاربيين المعاصرين الذين
جاؤوا بعد هؤالء المستمزغين قد كتبوا دراسات جامعية وعلمية ضد
التصورات االستمزاغية االستعمارية الكولونيالية .لذلك ،أدرجنا كتاباتهم
ضمن ما يسمى بنظرية مابعد االستعمار
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