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ملخص:
الشعبيّة
كزي احلكاية ّ
كل شعوب العامل ،عرف أمازيغ األطلس ّ
املتوسط املر ّ
على غرار ّ
جتسد
مبختلف أشكاهلا وأّناطها ،وتناقلوها جيال بعد جيل .لكن ،وعلى ّ
الرغم من كوهنا ّ
الشفهيّةّ ،إال أ ّهنا ما تزال موضوعا بكرا ،ويف حاجة
أحد أبرز مظاهر الثّقافة األمازيغيّة ّ
تتعرض يف العقود األخرية ألخطار
ماسة إىل البحث
ّ
الرصني .ال سيّما أ ّهنا باتت ّ
األكادميي ّ
ّ
كثرية تته ّدد استدامة أدائها ألدوارها ووظائفها؛ حيث أضحى استحضارها رهني مقامات
ظل هذا االحنسار الكبري
ضيّقة ترتبط أساسا باملناسبات الثّقافيّة والفنّـيّة والفولكلوريّة .ويف ّ
مزي ،والنّفخ يف روحه ،وذلك عرب النّبش يف خصائصها
الر ّ
الرأمسال ّ
تأيت دراستنا لتثمني هذا ّ
األطلسي هبذا
يغي
ّ
ومضامينها ودالالهتا ...والوقوف على مدى ارتباط اإلنسان األماز ّ
املوروث احمللّ ّي العريق نفسيّا وبيداغوجيّا وترفيهيّا ...
كزي ،األدوار
الشعبيّة األمازيغيّة ،األطلس
الكلمات المفتاحية :احلكاية ّ
ّ
املتوسط املر ّ
الشكل واملضمون.
والوظائفّ ،
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Abstract:
Like all the people around the world, the Berbers of the Central
Middle Atlas knew the popular tale in its different forms and features,
and passed it on from generation to another. Although it embodies one
of the most striking manifestations of oral Berber culture, it is still a
virgin subject and in urgent need of in-depth academic research. Even
more so since during the last decades, it has been seriously threatened,
and will inevitably reduce the sustainability of the exercise of its roles
and functions; as its evocation becomes the object of narrow
sanctuaries linked to cultural, artistic and folkloric events. In light of
this great decline, this study comes to value this symbolic capital, and
to blow into its soul, through exhumation in its characteristics,
contents and connotations ... and to stand on the extent of the Atlantic
Amazigh person's connection to this ancient local heritage
psychologically, pedagogically and entertaining ....

keywords:The popular Amazigh tale, Middle Atlas Central, The roles
and the functions, Formal and content components.

تقديم:
يغي خالل مراحل تراكميّة مائزة من
لكوهنا نتاجا فكريّا أبدعه املخيال ّ
عيب األماز ّ
الش ّ
قايف
املغريب ،ومن مثّ
تارخيه الطّويل ،تتّخذ احلكاية األطلسيّة منزلة القلب من املوروث الثّ ّ
ّ
اجلمعي وآية على متاسك
املغريب هبويّته ووجدانه
ميثّل استمرارها شاهدا على متّسك اإلنسان
ّ
ّ
االجتماعي ،األمر الّذي جيعلها تفرتض دوما العناية واالهتمام ،ال سيّما يف العقود
بنائه
ّ
األخرية ،حني أمست تعرف احنسارا كبريا بسبب ارتفاع ضجيج الثّورة املعلوماتيّة وتعايل
صرخات العصرنة يف الفنون ،فضال عن غلبة الثّقافات الوافدة مع رياح العوملة وجمتمع
األديب
املعرفة .ولذلك تأيت هذه ال ّدراسة لرفع جانب من "الظّلم" الّذي حلق هذا اجلنس
ّ
واالعرتاف له باجلميل ،ملا يقوم عليه من رموز اجتماعيّة راقية وعالمات فنّـيّة منسيّة تعكس
كزي ،ومن مثّ فهي تسعى إىل تقدمي قراءة
يغي باألطلس ّ
املتوسط املر ّ
ثقافة اإلنسان األماز ّ
الراهن ،من خالل البحث يف خصائصها وأّناطها ووظائفها ،استنادا إىل
فاحصة يف وضعها ّ
السارية يف املنطقة ،والّيت مت ّكنا من مجعها وتدوينها .وميكن بلورة إشكاليّة
بعض احلكايات ّ
الشعبيّة األمازيغيّة
هذه ال ّدراسة من خالل التّساهالت اآلتية :ما خصائص احلكاية ّ
كزي؟ وكيف ميكن تصنيفها وحتديد أّناطها؟ وما ال ّدالالت والوظائف
باألطلس ّ
املتوسط املر ّ
ِِ
ردي؟
الس ّ
الّيت يكشف عنها حمتوى أحداثها ولننب بنائها ّ
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السابقة
-4
ّ
الموجهات النّظريّة وال ّدراسات ّ
لفحص إشكاليّة ال ّدراسة ،ولكون البحث يف املوضوع ينفتح على العديد من القضايا
الثّقافيّة والتّارخييّة واحلضاريّة  ...كان حريّا بنا التّوقّف عند بعض اجلوانب األساسيّة الّيت
الشعبيّة األمازيغيّة ،ووصوال إىل ثلّة من
ستنري بعض غياباته ،انطالقا من مفهوم احلكاية ّ
السابقة اليت حبثت يف زواياه املظلمة.
ال ّدراسات ّ

شعبيّة األمازيغيّة
 -4-4في مفهوم الحكاية ال ّ
ِ ( )6
حتديدا
مل ـّا كانت "امل
صطلحات نم نفاتِيح العلوم"  ،سن نحاول نحتديد مفهوم "احلكاية" ً
ن
مجيع معاملِه وتفاصيله .وسنقوم بداية باستكشاف حقيقته
لغويّا ومصطلحيًّا مستوفني ن
ال ّدالليّة ،كما بسطتها بعض املعاجم اللّغويّة.
أ -الحكاية لغة واصطالحا
احلكاية عند ابن منظور من حكى حيكي كقولك حكيت فالنا وحاكيته :فعلت مثل
( )2
األندلسي" :حكيت فالنا وحاكيته فعلت مثله
سيدة
ابن
وعند
.
فعله أو قلت مثل قوله
ّ
أو قلت مثل قوله ،وما احتكى ذلك يف صدري أي ما وقع فيه ،وحكى حيكي اخلرب حكاية
()4
الشيء حكاية:
أي وصفه ،وحكى عنه الكالم ،أي نقله"  .ويف املعجم الوسيط ،حكى ّ
أتى مبثله ،وحاكاه شاهبه يف القول أو الفعل أو غريمها ،وحكى احلديث نقله .واحلكاية :ما
احلكي:
حيكى ويـ نق ّ
ص ،وقع أو ختيّل .واحلكاية :اللّهجة؛ تقول العرب :هذه حكايتنا ،و ّ
( )1
غوي للفظة
النمامة املهذار ّ .
ّ
يتبني من خالل هذه التّحديدات املعجميّة أ ّن املدلول اللّ ّ
حكاية شاسع وفسيح؛ إذ ينوس بني املماثلة ،والتكلّم ،واللّهجة ،ووصف الوقائع احلقيقيّة
أو اخلياليّة .فماذا يقصد منها اصطالحا؟
احلكاية ،يف االصطالح النّقدي ،هي اخلرب الّذي يتّصل حبدث قدمي ينتقل عن طريق
حر للخيال
الرواية ّ
الشفويّة من جيل إىل جيل ،أو لنقل على لسان نبيلة إبراهيم ،هي خلق ّ
ّ
()5
قصصي
مهمة وشخوص ومواقع تارخييّة  .إ ّهنا ذلك األثر ال
ّ
عيب ينتجه حول حوادث ّ
ّ
الش ّ
الفعلي
الّذي ينتقل مشافهة ،ويروي أحداثا خياليّة ال يعتقد راويها ومتل ّقيها يف حدوثها (ّ )1
وتنسب عادة لبشر وحيوانات وكائنات خارقة ،وهتدف إىل التّسلية وتزجية الوقت والعربة .
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"الشعبيّة" ،وهي الكلمة املنسوبة
السياق ،حتديد املقصود مبصطلح ّ
وينبغي ،يف هذا ّ
السواد األعظم من النّاس) .غري أ ّن هذه
الشعبّ :
إىل ّ
عيب (املنسوب إىل ّ
العامة أو إىل ّ
الش ّ
خاصة
تؤدي املدلول
الشعبيّة ،أل ّن املر ناد ّ
االصطالحي ال ّدقيق للحكاية ّ
النّسبة ال ّ
بالشعب ّ
ّ
وعامة النّاس
الشعب وليس ّ
عامة ّ
وعامتـهم ،واملراد بـ ّ
عامةّ ،
الشعب ّ
"الشعبيّة" هو ّ
النّاس ّ
اخلاصة وفوق
"الشعبيّة" حم ّددا يف طبقة من النّاس دون
خالف
اخلاصة ،فيكون مدلول ّ
ّ
ّ
للعامة
العامة .ومن مثّ نستنتج أ ّن
ّ
للخاصة آداهبا وفنوهنا وأمثاهلا ،وكذلك األمر بالنّسبة ّ
ّ
حيث حيتفظون ألنفسهم بأنشطتهم وآداهبم وفنوهنم  ...ولذلك ومست احلكاية بـ"ال ّشعبيّة"
السرد
الرتباطها مبخيال الشعب إبداعا وخلقا وسردا ،فاستوعبت ذلك احلشد اهلائل من ّ
القصصي الّذي تراكم عرب األجيال ،والّذي ح ّقق بواسطته اإلنسان كثريا من مواقفه
ّ
ومعارفه ،وليس وقفا على مجاعة دون أخرى ،وال يغلب عليها عصر دون آخر( .)0ومن
الباحثني من يرى أ ّهنا بنِينت على الواقع طورا ،وعلى اخليال طورا آخر ،وعلى اخليال املمزوج
( )8
الشعبيّة األمازيغيّة.
طورا ثالثًا  ،وهو حال احلكاية ّ
بالواقع ً

بَ -م ْفهوم الْ ِح َكايَِة َّ
الش ْعبِيَّ ِة ْاألَ َما ِز ِيغيَّ ِة
عامة ،واألمازيغيّة
عديدة هي اإلشكاليّات الّيت تواجه الباحث يف احلكاية ّ
الشعبيّة ّ
لعل أوالها تلك املتعلّقة باملصطلح نفسه (التّسمية العلميّة احمل ّددة لشكل التّعبري
ّ
خاصة ،و ّ
أي منها
ّ
فهي) ،إذ تتبادر إىل ال ّذهن تسميات ومصطلحات ع ّدة ،يصعب إسقاط ّ
الش ّ
كل مصطلح من هذه
فهل يطلق عليها "جنس" أم "نوع" أم "غرض" أم ّ
"فن"؟ ال سيّما أ ّن ّ
املصطلحات قد اختذ مدلوالت يغلب عليها التّعميم أحيانا ،واخللط بينها أحيانا أ نخر.ومن
أديب( ،)9يف حني ال تعدو تكون
ذلك أن أطلق بعض الباحثني مثال على اخلرافة مسة جنس ّ
خاصا عند آخرين ،بينما ال تتح ّدد عند البعض اآلخر هبذا وال ذاك ،بقدر ما
ّنطا أو نوعا ّ
عامة .وهكذا صارت مسألة
هي موضوع من املوضوعات الّيت تنفتح عليها احلكاية ّ
الشعبية ّ
الشعبيّة إشكاليّة حقيقيّة يف ذاهتا.
تعريف احلكاية ّ
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مادة "جنس"( ،)67وإىل ما جاء به
وباالستناد إىل ما ق ّدمه صاحب اللّسان يف ّ
()66
املادة نفسها ،يبدو أ ّن هذا املصطلح هو األوىل باالستعمال يف
"املعجم الوجيز" يف ّ
أعم من مصطلح "نوع"؛ ومن مثّة ميكن إبعاد
حتديد طبيعة احلكاية ّ
الشعبيّة ،ألنّه ّ
فن" و"غرض" ،ما دامت سياقات استعماهلما أبعد ما تكون عن هذا
مصطلحي " ّ
()62
وعرب عنه سعيد يقطني حني قال" :وملـّا كان اجلنس امسا جامعا
اجملال  .وهو ما سبق ّ
اخلاصية
ألنواع متع ّددة مشرتكة من حيث انتماهها إىل جنس حم ّدد ،كانت اجلنسيّة هي
ّ
()63
الشعبيّة
معني"  .وال ختتلف احلكاية ّ
الثّابتة الّيت جتعل أنواعا متع ّددة تندرج ضمن جنس ّ
كلي نفسه الّذي
األمازيغيّة كثريا عن منظومة احلكايات العامليّة ،فهي تقوم على البناء ّ
الش ّ
الشفهيّة؛ حيث تنطبق عناصره وحم ّدداته على احلكاية
رمسه هلا النقاد يف خمتلف اآلداب ّ
األمازيغيّة ،كما تنطبق على احلكايات العامليّة ،ومن ذلك ما أمساه حممد أقضاض "مواثيق
ناصات ،والتّقاطعات
الراوي ،واملتل ّقي ،والوظيفة ،والعتبات ،والقفل ،والبنية ،والتّ ّ
احلكي"ّ :
احلكائيّة( .)61وتستجيب أيضا ملا اقرتحته مدرسة غرمياس ( )Greimasيف أن ينطلق ال ّدارس
السرديّة حزمة وظائف تتآلف فيما بينها ،فتؤلّف
من املقطوعة القصصيّة ،واملقطع أو املتوالية ّ
وحدة معنويّة كربى ،حيث يتميّز املقطع أو املتوالية باملواصفات الثّالث التّالية :االستقالليّة
القصصي(.)65
الشخوص يف الفعل
حوالت املكانيّة ،وتغيري ّ
النّسبيّة لألحداث ،والتّ ّ
ّ
الساحة الثّقافيّة األمازيغيّة جدال
غري أ ّن مصطلح "احلكاية ّ
الشعبيّة"ما يزال يثري يف ّ
فكريّا كبريا ،وذلك راجع إىل اختالف املصطلحات الّيت تشري إليه من منطقة إىل أخرى،
ِ ِ
ِ
تؤدي يف الوقت
ني") الّيت ّ
ميني" أو "تيمين ْ
ميني" أو "أ ْ ْ
يت" (ج" .إِ ْ ْ
ومن أمثلة ذلك " :تن ْامن ْ
نفسه معىن احلكاية ،واخلرافة ،واألسطورة ،والنّادرة ،والنّكتة ،...فضال عن اختالف
()61
أهم املعجمات
ال ّدارسني فيما إذا كان املصطلح أمازيغيّا أصيال أم دخيال ّ .
حىت إ ّن ّ
األمازيغيّة يف املغرب تشهد اللّبس ذاته والفوضى املصطلحيّة نفسها؛ حيث جند يف املعجم
ِ
العريب األمازيغي" :حكى ،قن َّ ِ
اس ،هِم ْيية
يس ْ
ت ،ج .تيْنـ َّق ْ
يس ،احلكاية = تنانْـق ْ
ّ
ص :ئق ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ج .هم ْ ْ
يت ،ج .ت ْيمْزنرا ،تيميْند ْ
اس ،ت ْيمْزر ْ
وس ْ
يني ،تنانْـف ْ
يت ،ج .تيميْنديو ْ
ت ،ج .تيْنـ نف ْ

111

مجلة "إلابراهيمي لآلداب والعلوم إلانسانية" – جامعة برج بوعريريج

املجلد02 :

العدد – 01 :جانفي 0200

ِ ِ ()60
نسي لألطلس
ر
الف
يغي
ز
األما
املعجم
يف
أيضا
جنده
ما
وهو
.
ني"
ت ،ج .تي ْدينان ْ
تن ْادينانْ ْ
ّ
ّ
لتدخل منه أجناس أدبيّة كثرية:
املتوسط مليلود الطايفي ،حيث فتح باب احلكاية ّ
ّ

- Lqisat: histoire, conte, récit, affaire, fait divers, (lqist n wuššen d
yinsi (le conte du chacal et le hérisson()01).

ت"
لتعرب عن املضمون نفسه ،مثل" :تن ّاال ْس ْ
وقد أحلقت هبا مصطلحات أخرى كثرية ّ
(من الفعل "أنلْس" :كرر ( ،))raconterفضال عن ْ ِ
ت"
يس ْ
اح ْ
"حلْديثْ ْ
ت"و"تن ن
اديت" ،وتنانْـق ْ
ْ ّ
ِ
الرائج استعماهلا
غوي
كزي ،و"تن ْام نشاه ْ
يس ْ
األطلسي املر ّ
"السائدة يف التّ ّنوع اللّ ّ
و"لْق ْ
وت" ّ
ت ّ
ّ
ِِ
ِ
ني"
لدى أمازيغ القبائل باجلزائر ،حيث يقولون عن األمثال املستنبطة منها" :ئ نوال ْيو ْن ّْد ْرن ْ
امللكي للثّقافة األمازيغيّة املغربيّة ،مل حيسم بعد
السائرة أو احليّة) .وبالنّسبة للمعهد
(األقوال ّ
ّ
يف املصطلح النّهائي للحكاية؛ إذ أورد هلا "أ ِميي" (ج .أ ِميني) و"تن ِ
ِ
وجا)
ْْ
احاج ْ
ْن
يت"(ج .تيح ن
ن
ْ
ّ
()69
ِ
ِ
خصص للحكاية
ت" (ج .تيْنـفوس ْ
وس ْ
و"تن َّاال ْس ْ
ني))  ،بينما ّ
ت" (ج .تن َّاالسني) ،و"تنانْـف ْ
ت" ( /tallast
العجائبيّة ( )Le conte merveilleuxاملصطلح املرّكب" :تن َّاال ْسْتتن ْامكونْ ْ
.)tamgunt/
يخ الْ ِح َكايَِة َّ
الش ْعبِيَّ ِة ْاألَ َما ِزيغِيَّ ِة
َ -0-4ج َوانِب ِم ْن تَا ِر ِ
الش ْعبِيَّ ِة
احلِ نكاينِة َّ
عديدة هي اإلشارات التّارخييّة الّيت تثبت مدى اهتمام األمازيغ ب ْ
ْاألننما ِزيغِيَّ ِة إبداعا وحكيا وحفظا ورواية؛ إذ ال تزال اجل ّدات ،يقول حممد شفيق ،يف البوادي
الصيت أوردها امللك
يقصصن على أحفادهن باللّغة األمازيغيّة حكاية شعبيّة ذائعة ّ
تسمى "األسد احلقود"( .)27بيد أ ّن هذا اجلنس
الفيلسوف "يوبا الثاين" يف كتابه "ليبيكا" ّ
متأخرة (ق69 .م) على يد مستمزغني
األديب مل تعرف التّدوين بشكل بارز ّإال يف فرتة ّ
ّ
أوروبيّني ،مثل :رونيه باسيه ( ،)René Bassetوإميل الووست (،)Emile Laouste
وأرسينرو ( ،)ArsèneRouxوالقس ريفيري ( ،)Rivièreولوبالن دو بريبوا ( Leblan de
ّ
 ...)Préboisومع باحثني أمازيغ يف هناية القرن املاضي ،مثل :عبد العزيز بوراس يف
ِِ
ِ
ِ
وجا ْن
الراضي يف "تيحي ْد نجا" ،وعائشة بوسنينة يف "ثيح ن
يي ْن محُّو ونام ْري" ،وحممد ّ
"هم ْ
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كزي ،قليلة جدا هي تلك ال ّدراسات الّيت
ر ْ
يف" ...وعلى مستوى األطلس ّ
املتوسط املر ّ
الشعبيّة هبذه املنطقة ،فلم نعثر ّإال على األطروحة الّيت
حاولت مجع وتدوين ودراسة احلكاية ّ
تق ّدمت هبا فايزة مجايل سنة 2761م لنيل شهادة ال ّدكتوراه يف اللّسانيات من كلّية اآلداب
يغي
سايس  -فاس (احلكاية ّ
الشعبيّة عند إي ْشق ْري ْن) ،والكتاب "مداخل إىل األدب األماز ّ
املتوسط" لسعيدي مولودي( ،)26فضال عن قلّة قليلة من املقاالت املنشورة على
باألطلس ّ
الشعبيّة األمازيغيّة
مستوى املواقع اإللكرتونيّة وبعض ّ
اجملالت الورقيّة ،مثل" :احلكاية ّ
الشعبيّة األمازيغيّة األطلسيّة
باألطلس
املتوسط" لعيسى ناصري ،و"قراءة يف احلكاية ّ
ّ
الرمحان باحوس...
حكاية القنفذ وال ّذئب ّنوذجا" لعبد ّ
 -0اَلْم َق ِّوَمات الكبرى لِ ْل ِح َكايَِة َّ
الش ْعبِيَّ ِة ْاألَ َما ِز ِيغيَّ ِة ْاألَطْلَ ِسيَّ ِة
الشعبيّة العامليّة على أ ّن من أبرز
اهتمت باحلكاية ّ
تتّفق خمتلف ال ّدراسات الّيت ّ
فهي ،وجمهوليّة املصدر ،وصعوبة حتديد موطن نشأهتا
خصائصها العراقة ،والتّداول ّ
الش ّ
الراوي يبدأ
األول ،...وهو ما جند صداه أيضا يف احلكاية ّ
ّ
الشعبيّة األطلسيّة؛ حيث جند ّ
السابقون)" ،نَّا ْن
ورا" (حيكي ّ
يس ْن ميْْزو ن
حكايته دائما بعبارات من قبيل" :أ ْنر تْـق ْ
األولون أو ّ
ِ
ِ
ني (قال
يس ا ْغ ْ -زِو ْيرن ْ
السابقون) ،نَّا ْن ْ -
ورا" (قال ّ
ميْْزو ن
األولون أو ّ
اش (قالوا لك) ،نّا ْن و ْ
اك" (قال لك أهل القول) .ومن أجل بسط مساهتا
ت نَّان ْ
الّذين سبقونا) ،"...و"نَّانان ْك أنيْ ْ
املميّزة الكربى وخصائصها البارزة ،اعتمدنا على حزمة من أشهر احلكايات باملنطقة
شكلي ومضموينّ.
وسقناها من خالل منظورين متكاملني،
ّ
ِِ ِ ِ
ِ
وس ِة
 -4-0بِطَاقَةٌ تَ ْقديميَّة ل ْلح َكايَات ال َْم ْدر َ
السائرة يف
يقوم منت هذه ال ّدراسة على حزمة من احلكايات ّ
الشعبيّة األمازيغيّة ّ
كزي ،والّيت متّ استقاهها من ع ّدة مقابالت شفهيّة أجريت على
األطلس ّ
املتوسط املر ّ
مستوى منطقة البحث ،وتأ ّكد منها البحث بعد رجوعه إىل نص األطروحة الّيت تق ّدمت
هبا فائزة مجايل لنيل الدكتوراه يف اللّسانيات من كلّية اآلداب سايس ،جامعة سيدي حممد
بن عبد اللّه ،فاس(.)22
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الخصائص
الحكايات
"أَ ْد ْجنو ْن"
(ال ِ
ْج ّن)
وط"
"إِ ْزْم ْد تْ ْمطُّ ْ

(األسد والمرأة)
اج ِ
ت ْن
ضي ْ
ض ْ
"تَ ْ
ِ
يم" (عصفورة
وغَان ْ
القصب)

يت ْد َو ْار
"بونِّ ْ
يت" (ذو النّ يّة
نِّ ْ
الحسنة وذو النّ يّة
السيّئة)
ّ

ْن ْد و ْغيُّ ْ
ول"
"أو ّش ْ

(ال ّذئب والحمار)
اج ِ
ت ْن
ضي ْ
ض ْ
"تَ ْ
ؤلِّي" (عصفورة
الغنم)

املجلد02 :
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نوعها

الرئيسة
ّ

الثّانويّة

أهميتها ووظيفتها
ّ

خرافيّة
غرائبيّة

األب
والبنت

األم ،وزوجة واألب
ّ
واألخت ،واجلنّـيّة

وظيفة ترفيهيّة  -بيداغوجيّة
(التحلّيباألخالق الفاضلة)

املرأة

األهل ،واالبن وصديقة

واألسد

املرأة

هزليّة

خرافيّة
هزليّة

خرافيّة
هزليّة

اجتماعيّة
جادة
ّ
واقعيّة
خرافّية
هزليّة
خرافيّة
هزليّة

األوىل ،واجلنّـيّة الثّانية

البنت
واألب
واألسد

قريبة األب ،واحلصان
واجلنّـيّة "تنا ٍر ْير" وعصفورة
القصب والبغال،
واألحصنة

يت"
"بون ْ
(ذو النّـيّة
احلسنة)
ِ
يت (ذو
ونو ْار ن ْ

الغنم

هو اإلحسان ،وجزاء
شر كبري)
الشّر ّ
ّ
وظيفة بيداغوجيّة
إناسيّة
ترفيهيّة

"و ْار
القاضي ،وأب ن
السيّئة)
ن ْ
يت" (ذو النّـيّة ّ

بيداغوجيّة -أخالقيّة (إّّنا
األعمال بالنّـيّات
واالنتصار ال ّدائم للخري)

الرعاة ،وال ّذئبة
الر َّحل ،و ُّ
ُّ
وب)
ْ(زنُّ ْ

ترفيهيّة (التّسلية واملتعة)

الوحوش ،والعصافري
الشبيهة ،والفيل
والعصفورة ّ
الراعي
وال ّذئب ،واخلروف ،و ّ

بيداغوجيّة
ترفيهيّة -نفسيّة

السيّئة)
النّـيّة ّ
ال ّذئب
(عمي ْعلِي)
ْ
واحلمار
عصفورة

وظيفة بيداغوجيّة
أخالقيّة (جزاء اإلحسان

واحل ّداد ،واجلرو ،والفرس
احلصاد
والكلب ،و ّ
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وط ْن
"تَ ْامطُّ ْ
ونْ ْز َد ْام" (زوجة

اجتماعيّة
جادة
ّ
واقعيّة

"تَ ْام ْف َّرا ْط ْن يِيغْ ْد"

خرافيّة
هزليّة

الحطّاب)

الرماد)
(كانسة ّ
اض ْن
" ْك َر ْ
ْيمدُّوَك ْ
ال"

(األصدقاء
الثّالثة)

اجتماعيّة
جادة
ّ
واقعيّة

احلطّاب
وزوجته
(عيشة)

املجلد02 :

امللك ،وأبناء احلطّاب
الضيوف
وزوجة امللك ،و ّ

البطلة ،زوجة
األب
األخت

األم ،األخت
األبّ ،
اجلنّـيّة ،امللك ،األمري

امللك
األصدقاء
الثّالثة

-----------
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بيداغوجيّة ،أخالقيّة
ترفيهيّة
بيداغوجيّة ،ترفيهيّة ،نفسيّة
(التّسلية واملتعة)

بيداغوجيّة  -ترفيهيّة
أخالقيّة

شعبيّة األطلسيّة المدروسة (عيّنة ال ّدراسة)
(ج :)4 .جدول
تقديمي للحكايات ال ّ
ّ

الش ْكلِيَّة لِلْ ِح َكايَِة ْاألَ َما ِز ِيغيَّ ِة بِ ْاألَطْلَ ِ
صِائص َّ
ي
س الْمتَ َو ِّس ِط ال َْم ْرَك ِز ِّ
 -0-0اَل َ
ْخ َ
الشفاهيّة والعراقة اللّتني تتميّز هبما احلكاية األمازيغيّة األطلسيّة
فضال عن
خصيص ن ْيت ّ
ن
تيسر
السيميولوجيّة الّيت ّ
تتّسم أيضا خبصائص شكليّة كثرية مرتبطة مبجموعة من الوسائط ّ
صورية والوظيفيّة ،وحبزمة من األكسسوارات ال ّدراميّة الّيت حت ّفز
سريورة حتصيل أبعادها التّ ّ
وتأزما ،فضال عن مسات شكليّة أخرى عديدة على غرار
السرديّة ومتطّطها توتّرا ّ
ديناميّتها ّ
الشعبيّة العامليّة وباقي األجناس األدبيّة الّيت تشاكلها ،ومن أمثلة ذلك:
كل احلكايات ّ
ّ

ِ
السمة آليّة
 االقتضاب والبساطة واالعتماد على اللّغَة األ ِّم :غالبا ما تكون هذه ّ
كزي
ّ
السائد يف إحدى مناطق األطلس ّ
املتوسط املر ّ
خاصة للتعريف وتعليم التّ ّنوع اللّ ّ
غوي ّ
لغوي بسيط ومبعج ٍم موشوم
(إِ ْش ِق ْري ْن ،وإِنزاينا ْن ،وإِ ْمنرابْ ْ
ض ْن .)...وذلك يف إطار قالب ّ
باحمللّيّة واملباشرة.
فهي ومجهوليّة المؤلِّ ِ
ف :ملا يف ذلك من مرونة وسرعة االنتقال ،كانت
 الطّابع ال ّ
ش ُّ

الشعبيّة األمازيغيّة األطلسيّة ،وهو ما يزيد املستمع
الشفويّة صفة مالزمة للحكاية ّ
الرواية ّ
ّ
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الراوي واإلمياءات واألساليب اجلاذبة الّيت يعتمدها.
تأثّرا وانفعاال ألنّه يستعني مبالمح وجه ّ
خاصا ،بل جمهولة املؤلّف ،عريقة ضاربة يف القدم ،وجدت بوجود
وهي ليست ملكا ّ
اإلنسان( .)23ولذلك تشوهبا الزيّادة والنّقصان ،ومنذورة للتّلف والنّسيان ،عند فقدان من
قارتنا اإلفريقيّة هو
حيتفظ هبا يف ذاكرته .وقد صدق يف ذلك القائل :إ ّن فقدان عجوز يف ّ
مبثابة إحراق مكتبة بأكملها(.)21

األميّني ،أو
العامة و ّ
اخلاصة ،أوبني املث ّقفني و ّ
 االنتشار وال ّذيوع :سواء يف أوساط ّ
الصغار والكبار...
بني ّ

ٍ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ودةِ (انتصار قِيَ ِم
المسر َ
 االلتزام بنهاية َسعيدة على مستوى ب ْن يَة األحداث ْ
ِ
شر) :ففي حكاية "تناج ِ
يم" (عصفورة القصب) تتغلّب
ض ْ
يض ْ
ْ
الْ َخ ْي ِر على ال ّ ّ
ت ْن و نغان ْ
يت"(ذو النّـيّة احلسنة وذو النّـيّة
يت ْد نو ْار ن ْ
البطلة على سطوة األسد ،ويف حكاية "بون ْ
السيّئة)...وبذلك
يت" (ذو النّـيّة احلسنة) على " نو ْار ن ْ
السيّئة) ،ينتصر "بون ْ
يت" (ذو النّـيّة ّ
ّ
الشعبية العامليّة.
تذهب يف بنيتها املورفولوجيّة مذهب احلكايات ّ

ِ
األغلب غَ َرائبيّةٌ َ -ع َجائِبِيّةٌ :حيث تعمد إىل توظيف الكائنات
 األَ ْح َداث في
ِ
ت" (الغولة)( )25و"تنا ِر ْير" (الغول أو
اخلياليّة والقوى اخلارقة واألبطال املثاليّني ك"تناغيْل ْ
الشخصيّة اهل ّدامة ذات اخللقة البشعة الّيت تثري
الشريرة و ّ
الوحش الضاري) ...ومتثّل ّ
الصورة ّ
األطلسي يف واقعه
يغي
النّفور و ّ
ّ
الرهبة واخلوف .وحتيل إىل اخنراط اإلنسان األماز ّ
ردي للحكاية
الس ّ
االجتماعي ورغبته العارمة يف إصالحه ،حىت باهلروب إىل الفضاء ّ
ّ
الشعبيّة ،حيث ميكنه أن حي ّقق ذاته باالنتصار على كائناته املخيفة والظّاملة ،كما حتيل
ّ
ِ
على ذلك شخصيات حكاية "تناج ِ
يم" (عصفورة القصب) وحكاية
ض ْ
يض ْ
ْ
ّ
ت ْن وغنان ْ
عجائيب
بزي
(اجلن) .وتكون تلك ّ
"أ ْند ْجنو ْن" ّ
الشخصيّات مستعارة من الواقع ومقنّعة ّ
ّ
الشخصيّات احلقيقيّة الواقعيّة (احلكام مثال).
الراوي يف صراع وتصادم مع ّ
ّ
حىت ال يقع ّ
 االختِتَام ٍ
يت" (يفوز دوما ذو النّـيّة
يت نو ْار ن ْ
بمثل َش ْعبِي َم َحلِّي :من أمثلته" :تْـَّرا ن ْ
ول" (الّذي يريدها كلّها يرتكها كلّها) يف حكاية
ول نداتِ ْيزري ك ْ
و"ونَّا تِ نريا ْن ك ْ
احلسنة)ْ ،
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ود نجا ْو ْس ْك ِمي-
اس أنيْ ْن ْد ي ْ
يت ْد نو ْار ن ْ
"بون ْ
السيّئة) ،و" نغ ْ
يت" (ذو النّـيّة احلسنة وذو النّـيّة ّ
و"دايْـْت ّج نيال ثْرو
(اجلن) ،ن
ّْْمن أن ْحي ْ
وض" (هذا نتاج تربيتك الفاسدة) يف حكاية "أ ْند ْجنو ْن" ّ
كار نو ناو ْال" (يربأ أثر اجلرح وال يربأ جرح الكالم) يف حكاية "إِ ْزْم ْد
يح ْوْرندا يْـْتجي ْ
نجا ِر ْ
متْْطُّو ْط" (األسد واملرأة).

الشعبيّة
 األنسنَة والتّ ْش ِخيص :وهو األسلوب الذي تستند إليه غالبا احلكاية ّ
األطلسيّة على غرار حكايات ألف ليلة وليلة والفونتني وكليلة ودمنة ،ومن أمثلته :أنسننة
ِ
احليوانات يف حكايات "تناج ِ
ْن ْد يِيْن ِسي"
ض ْ
يض ْ
ْ
يم" (عصفورة القصب) ،و"أو ّش ْ
ت ْن و نغان ْ
(الذئب والقنفذ) ،و"تناج ِ
ت ْن ويل" (عصفورة الغنم)...
ض ْ
يض ْ
ْ
ِ
ضار الب ْع ِد ِّ
الرسل (يوسف
 استِ ْح َ
الدينِ ِي ْ
اإلس َالم ِّي :إضافة إىل حكايات األنبيّاء و ّ

اإلسالمي على امتداد
يين
ّ
وموسى ،وعيسى ،ونوح ...عليهم السالم) ،حيضر النّفس ال ّد ّ
النيب
احلكاية ّ
الراوي حكايته وينهيها بذكر اللّه و ّ
الشعبيّة األمازيغيّة؛ إذ يبدأ ّ
الصالة على ّ
ك أني ِ
يساتْـؤنال
الرحيم ،هنراْ -غ يْـْت َّكا ْريب ْس ْ ْ ْ
الرمحن ّ
صلّى اللّه عليه وسلّم" :بسم اهلل ّ
ت لْق ن
ت لْمح ِ
ت" (ندعو اللّه أن ال جيعلنا من أهل األكاذيب والتّـّرهات)،و"نْـُّز ْور ْريب هْر
ضينا ْ
أنيْ ْ ْ ْ
نْـُّزور أني ِ
ت لْمح ِ
ات" (نبدأ باسم اللّه وال نبدأ بأهل األكاذيب والتّـّرهات)
ضين ْ
ْ ْْ
يساتْـؤنال أنيْ ْ ْ ْ
ت لْق ن
ت -ا ْغ فن ْاحتنا" (لنرفع سورة الفاحتة) ،و"أن ْك – ْن نيع ْاو ْن ْريب" (أعانكم اللّه)
نسينا -ن
و"أ ْ
ت ْخ ْ ِ
يب) ،و"أنينا – ْد أنك ه نشا ْريب" (هذا ما أتانا سبحانه
و" َّز َّاالْ -
ف نّْيب" (صلّوا على النّ ّ
السحور
(الصالة ،و ّ
ديين طافح ّ
الصوم ،ورمضان ،و ّ
وتعاىل) ...زيادة على حضور معجم ّ
حممد صلّى اللّه عليه وسلّم.)...
الصدقة ،وضيف اللّه ،وسيدي ّ
الرزق ،و ّ
يب ّ
وّ
ريب ،والنّ ّ

ِ
الش ْخ ِ
ط من اإلنْ ِ
َّ 
يغي
صيّات خلي ٌ
س وال ِّ
ْجن َ
والحيَوان :كانت رغبة اإلنسان األماز ّ
تبين شخصيّات خارقة وغريبة وبأمساء
ملحة ،األمر الّذي دفعه إىل ّ
األطلسي يف التّغيري ّ
ّ
احلق والباطل ،رغم
الصراع بني اخلري وا ّ
لشّر ،وبني ّ
أغرب ،وجعل هلا عاملا جمهوال جيري فيه ّ
السرد ،وذلك
أنّه ال يرتبط بواقع معروف ،وال بعصر حم ّدد ّإال من حيث ّ
الرهية ومتعة ّ
الشخصيّات:
القصة الّيت تتجاوز البعدين
القومي واحمللّ ّي معا.ومن بني هذه ّ
راجع لطبيعة ّ
ّ
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ِ
ت" ،واألسد ،والقنفذ ،والذئب ،واحلمار ...فضال عن شخصيّات آدمية
"تنا ِر ْير" ،و"تناغيْل ْ
حممد ،)...أو من خالل وظيفتها
حتضر تارة بأمسائها ّ
الشخصيّة املعروفة (عيشة ،و ّ
الزوجة ،القاضي ،امللك.)...،
األمّ ،
االجتماعيّة (األب ،و ّ
األنشطَ ِة ِ
اني َعجائبي-ب َدوي قائم على ِ
الف َال ِحيَّ ِة :يتجلّى ذلك يف
َ 
الفضاء ال َْم َك ُّ َ
َ
ٌ

السفح.)...
سيادة أمكنة ذات طابع ّ
جبلي (املرعى ،واملرج ،والغابة ،و ّ
قروي ّ -

الس َم ِر واال ِستِ ْع َد ِاد للنَّ ْو ْم :أل ّن النّهار كان وقت اجل ّد
الرَوايَِة مرتب ٌ
ط بِلَيَالي َّ
َ زَمن ِّ
الشعبيّة "كالم
يسمون احلكاية ّ
السبب نفسه الّذي جعل األفارقة ّ
والعبادة (وقد يكون هو ّ
األعم أنثى ،نظرا لل ّدور الكبري الّذي ما فتئت تقوم
السارد يف األغلب ّ
اللّيل") .ولـ ّماكان ّ
الشجاعة
(الصدق ،و ّ
به يف بيتها؛ حيث كان على عاتقها تربية األبناء على قيم اجلماعة ّ
األم ،فقد تبلورت أسطورة موازية لفضاء
والتّضحية ،واالستقامة ،)...وتقريبهم من اللّغة ّ
احلكي تقول إ ّن من يسرد احلكاية ال ّشعبيّة يف النّهار يفقد شعره ،فكانت لتدرأ عنها هذا
تفضل رواية حكاياهتا ليال.
اخلطر ال ّداهم ّ

الش ْعبِيَّ ِة ْاألَ َما ِز ِيغيَّ ِة بِ ْاألَطْلَ ِ
ضمونِيَّة لِلْ ِح َكايَِة َّ
ي
س الْمتَ َو ِّس ِط ال َْم ْرَك ِز ِّ
صائِص الْ َم ْ
ت -اَلْ َخ َ
كزي قضايا متع ّددة ومتباينة ،يتماهى
تعاجل احلكاية األمازيغيّة باألطلس ّ
املتوسط املر ّ

القيمي ،ومن
فيها املضمون
ّ
اليل ،ويتداخل فيها البعد ّ
الفكري وال ّد ّ
فسي و ّ
لوجي بالنّ ّ
السوسيو ّ
بني هذه القضايا:
 ذكوِريّة الْم ْجتَ َم ِع ْاألَ َما ِز ِيغ ِّي ْاألَطْلَ ِس ِّي أ ْس َرةً َوم ْجتَ َمعاً َوسلوكاً :حيث تستهدف
الرجل (طفال ،وشابّا ،وزوجا ،وأبا)...
السارية باملنطقة حتسني صورة ال ّذكرّ /
ج ّل احلكايات ّ
وتشويه صورة املرأة والتّقليل من شأهنا (زوجة ،و ّأما ،وعجوزا .)...ومن أمثلة ذلك :حكاية
الرجل مركز احلياة وسبب رخاء األسرة
"تن ْامطُّو ْط ْن ونْـْزند ْام" (زوجة احلطّاب) الّيت جتعل ّ
(اجلن) حيث تبدو قسوة زوجة األب مهيمنة على حنان األب.
وحكاية "أ ْند ْجنو ْن"
ّ
األطلسي رجل مزواج ،ممّا
يغي
واالنتصار لظاهرة تع ّدد ّ
الزوجات والقول إ ّن ّ
ّ
الرجل األماز ّ
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(اجلن)
الزوجة ّ
الزوجات وهالك ّ
خيلق تطاحنا كبريا بني ّ
الشّريرة يف النّهاية (حكاية "أ ْند ْجنو ْن" ّ
الصغرية)).
وحكاية "عيشة تن ْامّزانْ ْ
ت" (عيشة ّ

 تَ َقابل الْ َخ ْي ِر َو َّ
الش ِّر :حيث تقوم أغلب احلكايات على ثنائيّات تقابليّة (حكايات
السيّئة) ،و"أو ّْش ْن ْد يِيْن ِسي" (الذئب/القنفذ)
يت ْد نو ْار ن ْ
"بون ْ
يت" (ذو النّـيّة احلسنة/ذو النّـيّة ّ
ول" (األسد  /احلمار).)...
و"إِ ْزْم ْد و ْغيُّ ْ
يمة الْ َخو ِ
 هيمنَة تِ ِ
ض ِامي ِن الْ ِح َكائِيَّ ِة :بسبب تداخل املألوف مع
ف َعلَى الْ َم َ
ْ
َْ َ
الالواقع ،ومن أمثلة ذلك :سطوة األسد والغولة
الالمعقول ،والواقع و ّ
الغريب ،واملعقول و ّ
ِ
مقابل خوف البطلة وأبيها منهما يف حكاية "تناج ِ
يم" (عصفورة القصب)
ض ْ
يض ْ
ْ
ت ْن و نغان ْ
(اجلن).
اجلن مبا هو غريب وعجيب وجمهول يف حكاية "أ ْند ْجنو ْن" ّ
واستحضار عامل ّ
 اَلتركيز َعلَى الْب ع ِد ِ
الف َال ِح ِّي لإلنْس ِ
الراوي واملتل ّقي كالمها
ان األ ََما ِزيِ ِّ
ْ
َ
غي :ما دام ّ
ّ
الرعي ،واحلطب ،وسيادة فضاء
ينتميان إىل هذه البيئة البدويّة الفالحيّة ّ
(الصيد ،والقنص ،و ّ
البادية واجلبل.)...

الشعبية األمازيغيّة ،ال سيّما يف بعض أصنافها (احلكايات
 اَلتّ نَ ُّ
اص :تلتقي احلكاية ّ
االجتماعيّة وحكايات احليوانات) مع الكثري من احلكايات العامليّة ،ومن أبرز األمثلة الّيت
ُّ
السلطان
تشهد على ذلك حكاية "تن ْامطو ْط ْن ونْـْزند ْام" (زوجة احلطّاب) مع حكاية " ّ
العريب "ألف ليلة وليلة" ،وحكاية (تن ْام ْفنرا ّط ْن يِي ْغ ْد
الرتاث
الصياد" املوجودة يف كتب ّ
و ّ
ّ
( ))La balayeuse des cendreالّيت تقابل حكاية "ساندر ّيال" ( )Cendrillonالعامليّة.
ايف وإىل اخلصائص الّيت
قايف الّذي يرجع يف جانب كبري منه إىل التّباعد اجلغر ّ
فرغم التّ ّنوع الثّ ّ
متتاز هبا البيئات االجتماعيّة( ،)21فإنّنا ال حنتاج إىل افرتاض وجود هجرات أو حروب ،إذ
ترسو سفينة ،أو يشرتى عب ٌد لتفسري انتشار احلكايات وسهولة انتقاهلا(.)20
يكفي فقط أن ن
الشعبيّة العامليّة ،وعمقها
ّ
ويدل ذلك على مرونة الثّقافة األمازيغيّة يف تعاملها مع الثّقافات ّ
الكوينّ واإلنساينّ ،وتفتّحها وقدرهتا على املثاقفة( .)28غري أ ّن العديد من النّصوص احلكائيّة
األمازيغيّة هي أقرب من نظريهتا األوروبيّة الغربيّة منها للعربيّة املشرقيّة بسبب الفرتة
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األقل ،لقرنني قبل
االستعماريّة والتّجارة التّارخييّة الّيت عرفتها املنطقة ،والّيت تعود ،على ّ
الشرسة لألمازيغ ،من
الشماليّة ،ومت ّكنوا ،رغم املقاومة ّ
الرومان إفريقيا ّ
امليالد ،عندما اجتاح ّ
()29
فرض لغتهم وثقافتهم .
ِ ِ
ِ
الشجاعة ،والكرم
الصدق ،و ّ
 اَِْإل َش َ
ادة بِالمث ِل الْعلْيَا َوالْقيَ ِم ال َفاضلَة :مثلّ :
الصدق واإلخالص يف حكاية
احلب ،والفطنة ،والتّضحية ،واإليثار( ...قيم ّ
واإلخالص ،و ّ
الشجاعة
السيّئة) ،وقيم الثّقة بالنّفس و ّ
يت ْد نو ْار ن ْ
"بون ْ
يت" (ذو النّـيّة احلسنة وذو النّـيّة ّ
ِ
والفطنة يف حكاية "تناج ِ
يم" (عصفورة القصب).)...
ض ْ
يض ْ
ْ
ت ْن و نغان ْ

ِ
ِ
صف الْ ِوج َد ِ
الشعبيّة
تشخص احلكاية ّ
ان الْ َج َم ِّ
َ و ْ
ْ
اعي ْاألَ َما ِزيغ ِّي األَطْلَس ِّي :حيث ّ
األطلسي خبربات وجتارب
يغي
مهوم القبيلة "مجاعت/تاقبيلت"ّ ،
ّ
وتزود اإلنسان األماز ّ
وثقافات متع ّددة متنحه اإلحساس باالنتماء إىل اجلماعة ،وهو ما حتيل عليه مضامني
ِ
حكاييت "تناج ِ
يم" (عصفورة القصب) و"إِ ْزْم ْد متْْطُّو ْط" (األسد واملرأة)).
ض ْ
يض ْ
ْ
ت ْن و نغان ْ
املتوسط
كل هذه األبعاد املضمونيّة ،تتباين احملتويات احلكائيّة يف منطقة األطلس ّ
ورغم ّ
العام اآليت:
من فرتة إىل أخرى تبعا للواقع
السائد ،ولو أ ّهنا ال خترج عن اإلطار ّ
االجتماعي ّ
ّ
محتويات أخالقيّة
الشر:
صراع اخلري و ّ
معربة
حيث تأيت اخلامتة ّ
عن تطلّعات اإلنسان
األطلسي يف انتصار
ّ
اخلري وحتقيق العدالة أو
امتالك اجلاه أو املال.

محتويات سياسيّة
التّضحية يف سبيل اجلماعة
الشعور باالنتماء
وجتسيد ّ
حنو القبيلة والوطن ،لذلك
الراوي بني احلواضر
ينتقل ّ
كل
والقرى متجاوزا ّ
احلدود كأنّه يف بلد واحد.

محتويات اجتماعيّة
معاجلة قضايا
سوسيوثقافيّة واقتصاديّة
كثرية :الفقر واجلوع
والظّلم والعدل واملساواة
واحلريّة...

كزي
شعبيّة األمازيغيّة باألطلس
(ج :)0 .المضامين الحكائيّة ال ّ
ّ
المتوسط المر ّ
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الش ْعبِيَّ ِة ْاألَ َما ِز ِيغيَّ ِة ال َْم ْغ ِربِيَّ ِة بِ ْاألَطْلَ ِ
صنِيف الْ ِح َكايَِة َّ
ي
س الْمتَ َو ِّس ِط ال َْم ْرَك ِز ِّ
 -1-0تَ ْ
عامة
كل دارس للحكاية ّ
يع ّد سؤال التّصنيف من املطبّات ّ
الشعبيّة ّ
الصعبة الّيت تواجه ّ
ولذلك كثرت التّصنيفات ،وتع ّددت األنواع ،وتداخلت احلكايات ،وتشابكت احملتويات...
السياق ،التقسيم الثّنائي الذي جاءت به
لعل من بني ّ
أهم التّصنيفات املقرتحة ،يف هذا ّ
و ّ
ليلى قريش ،تبعا ملوضوعها وهدفها :حكاية واقعية وأخرى خرافيّة تعتمد على األساطري
القدمية(.)37
صنيفي متعلّقا باملوضوع أو الطّول أو الغاية ،...فتكون احلكايات
وقد يكون املعيار التّ ّ
دينيّة ،أو غيبيّة ،أو عاطفيّة ،أو حكايات احليوانات ،أوالفطنة واالعتبار ،أوالفكاهة والتّن ّدر
لكن هذا التّصنيف غري ثابت الحتواء نصوص أغلب احلكايات على
أو ال ّسحر واجل ّنّ ...
ئي واحد .وهو ما جعل بعضهم يذهب إىل حصر
هذه العناصر جمتمعة يف نسق حكا ّ
الشعبيّة يف األشكال اآلتية :احلكاية الغريبة املثرية للخيال ،واحلكاية األسطوريّة
احلكاية ّ
املعنيّة باجلنّـيّات ،واحلكاية الواقعيّة ،واحلكاية املاجنة الّيت تكشف عن العالئق احلميميّة بني
()36
كل
اجلنسني ،واحلكاية الكلّيّة ،واحلكاية الغنائيّة ،واحلكاية الفخريّة  .ولذلك يبدو ّ
صنيفي .وبناء على ذلك ،ميكن
تصنيف أمرا ال خيلو من ّ
تعسف ،مهما كان املعيار التّ ّ
الشعبيّة األمازيغيّة األطلسيّة إىل صنفني كبريين ،يرتبطان جب ّديّة
"جتاوزا" تصنيف احلكاية ّ
وتتدخل
هزيل يكثر فيه اخليال ،وتتكلّم فيه احليوانات،
ّ
احلكاية ومدى فائدهتا؛ إذ يوجد نوع ّ
الصنف األكثر سيادة
فيه اجلنّـيّات والغيالن ،ويغلب عليه طابع اخليال واألسطورة ،وهو ّ
جاد وهادف تستخلص منه العرب ،وإن
وانتشارا ،وما ّ
يفضله األطفال .ويوجد نوع آخر ّ
قصد منه ،أحيانا ،إظهار حجج
كان فيه بعض اللّهو ممّا ّ
يفضله الكبار يف جمالسهم ،وي ن
الزوجني ،فتثبت ألحد الطرفني
حلل املشاكل ال ّداخليّة للقبيلة أوبني ّ
دامغة ،عند اللّجوء ّ
يسمى يف البالغة
حدوث مثل هذه القضيّة ،ومن مث حلّها ّ
بالشكل الّذي ترويه احلكاية (ما ّ
املتوسط
احلجاجيّة "احلجاج باإلخبار").ومن أمثلة احلكايات األمازيغيّة ّ
الشعبيّة باألطلس ّ
كزي الّيت تستجيب هلذا التّصنيف:
املر ّ
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جادة
الحكايات ال ّ

الحكايات الهزليّة
 حكايات خرافية (حكاية "تناج ِت
ض ْ
يض ْ
ّ
ْ
ِ
يم") (عصفورة القصب) ،وحكاية
ْن و نغان ْ
"تناج ِ
يت ْد نو ْار
ت ْن ّ
ض ْ
ويل" (عصفورة الغنم)  -حكايات اجتماعيّة (حكاية "بون ْ
يض ْ
ْ
ِ
السيّئة)
الرماد) وحكاية ن ْ
يت" (ذو النّـيّة احلسنة وذو النّـيّة ّ
وتن ْام ْفَّرا ْط ْن ييغ ْد (كانسة ّ
(اجلن).
ض ْن
 حكايات تربويّة أخالقيّة " ْكنرا ْ"أ ْند ْجنو ْن" ّ
 حكايات الحيوانات (حكاية "إِْزْم ْد ميْ ُّدونك ْال" (األصدقاء الثالثة).ول
متْْطُّو ْط" (األسد واملرأة) ،وحكاية "أن ْغيُّ ْ
ْد يِْن ِسي" (احلمار والقنفذ) ،وحكاية
"تن ْامطُّو ْط ْن ونْـ ْزند ْام" (زوجة احلطّاب)؛

شعبيّة األمازيغيّة باألطلَ ِ
كزي
س
(ج :)1 .تصنيف الحكاية ال ّ
ّ
المتوسط المر ّ
الش ْعبِيَّ ِة ْاألَ َما ِز ِيغيَّ ِة ِبا ْألَطْلَ ِ
 -1أَ َه ِّميَة الْ ِح َكايَِة َّ
ي َوَوظَائِف َها
س الْمتَ َو ِّس ِط ال َْم ْرَك ِز ِّ
الشعبيّة يف كوهنا جزءا من معتقدات األمازيغ وثقافاهتم
تتجلّى أمهية احلكايات ّ
األطلسي للتعبري عن حكمته وجتربته الطّويلة يف
عيب
وعاداهتم ،حيث ابتدعها اخليال ّ
ّ
الش ّ
األم ،وتنمية اإلحساس
تصوير احلياة وأّناط العيش .وصار يعتمد عليها يف إثراء اللّغة ّ
باجلمال ،وترسيخ القيم الثّقافيّة ،وتأصيل العالقات االجتماعيّة ،واحملافظة على املوروث
اجلماعي .ومن مثّ فقد سامهت يف إجياد احللول املناسبة جلملة من املشكالت االجتماعيّة
ّ
الّيت ختبّط فيها اجملتمع احمللّ ّي ،كما مألت فراغا كبريا يف احلياة األدبيّة والثّقافيّة .ويرتبط
تؤديه من وظائف كثرية وخمتلفة ،فقد كانت وما
وجود احلكايات ّ
الشعبيّة هبذه املنطقة مبا ّ
األطلسي وحتضريه خلوض غمار احلياة ،فحضرت
يغي
ّ
تزال تساهم يف تكوين اإلنسان األماز ّ
كل شؤون القبيلة تربويّا ،وسياسيّا ،واجتماعيّا  ...ومن خالل البحث يف املوضوع
يف ّ
الحظنا اختفاء الكثري من هذه احلكايات؛ إذ مل يبق متداوال منها ّإال النّزر القليل يف بعض
ؤديها
القرى واملداشر النّائية ،وهو ما يعين ضمور جزء كبري من الوظائف الكثرية الّيت كانت ت ّ
لقرون طويلة خلت.
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 -4-1اَلْو ِظي َفة الْبِي َداغ ِ
وجيَّة الْبِنَائِيَّة
َ
صورات واملعتقدات والقيم املعنويّة للحضارة
ما دامت احلكاية يف عمومها مرتبطة بالتّ ّ
السامية
فإ ّن احلكاية ّ
التمسك بالقيم ّ
الشعبيّة األطلسيّة تعلّم التّحلّي باألخالق الفاضلة و ّ
ايف معرفيّا ووجدانيّا ومهاريّا ،يف أفق
يغي هبذا اجملال اجلغر ّ
فتساهم يف العناية بالطّفل األماز ّ
وجمتمعه.خاصة أ ّن عامله منفتح على واقع مرير وبيئة
جعله رجال  /امرأة صاحلا(ة) ألسرته
ّ
الرهانات والتّح ّديات الّيت يطرحها
صعبة ،والتّعامل معه حيتّم جتاوز ّ
الصعوبات وخمتلف ّ
السبّاقة إىل احتواء الوضع وتصحيحه
فكانت احلكاية ّ
الشعبيّة هبذه ّ
الربوع األطلسيّة هي ّ
حيث اجتهت إىل تربية النّشء تربية متوازنة عرب إشباعه باألبعاد القيميّة املثاليّة من حفاظ
احلق واخلري ،ونبذ الظّلم والفساد يف األرض
على العادات والتّقاليد ،وتكريس انتصار ّ
السيّئة) وحكاية
يت ْد نو ْار ن ْ
(حكاية "بون ْ
يت" (حكاية ذو النّـيّة احلسنة وذو النّـيّة ّ
ِ
"تناج ِ
يم" (حكاية عصفورة القصب)).
ض ْ
يض ْ
ْ
ت ْن و نغان ْ
تصور احلكايات
السمحةّ ،
وللتّأكيد على ضرورة التحلّي باألخالق احلميدة والصفات ّ
ِ
األطلسية ((حكاية "تناج ِ
يم") (عصفورة القصب) ،و"تن ْام ْفَّرا ْط ْن يِيغ ْد"
ض ْ
يض ْ
ْ
ّ
ت ْن و نغان ْ
يغي للتّأثّر هبذه
(كانسة ّ
الرماد)) البطل كأنّه شخصيّة مثاليّة ،فتدفع املستمع  /الطّفل األماز ّ
القص تتمثّل يف دعمه للمعتقدات ،والقيم االجتماعية
ّ
الشخصيّة و ّ
التأسي هبا .أل ّن وظيفة ّ
()32
احلضاري ...كما تتّسم
املوروثة ،والعادات ،والتقاليد ،ويف حمافظته على استقرار النمط
ّ
يغي
قدي ذي الغاية التّعليميّة ّ -
بالطّابع النّ ّ
الرتبويّة ،فتربز بعض عيوب اجملتمع األماز ّ
األطلسي وجانبا من آفاته االجتماعيّة كالغدر والظّلم واخليانة والنّميمة  ...وحتاول
ّ
ُّ
يت
ض ْن ميْدونك ْال" (األصدقاء الثالثة) ،وحكاية "بون ْ
بشىت الوسائل (حكاية " ْكنرا ْ
إصالحها ّ
هتتم بإبراز العيوب
ْد نو ْار ن ْ
السيّئة)  ...كما أ ّهنا ال ّ
يت" (ذو النّـيّة احلسنة وذو النّـيّة ّ
األخالقيّة للمجتمع األمازيغي فحسب ،لكنّها تشري من ناحية أخرى إىل بعض القيم
مؤدية إىل احلياة اهلادئة اليت ميكن أن يعيشها الفرد يف
اإلجيابيّة اليت تراها ال ّساكنة احمللّيّة ّ
تام(.)33
تفاهل ّ
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 -0-1اَلْو ِظي َفة ْاالجتِم ِ
اإلنَ ِ
اعيَّة ِْ
اسيَّة
ْ َ
َ
مادي ،وهي آلية فنّية
للرأمسال ّ
خزانا واسعا للموروث ّ
تع ّد احلكاية ّ
الال ّ
الش ّ
فوي و ّ
املتوسط هبويّته وأصله يف مواجهة
يغي باألطلس ّ
ومجاليّة يتشبّث من خالهلا اإلنسان األماز ّ
كل أشكال االستالب والتّدجني الثّقافيّني .فتساهم يف تثقيفه مبا حتمله من أخبار وثقافات
ّ
مادية (امللبس ،واملأكل ،واملشرب ،)...أو ال ماديّة (املعتقدات
السابقني ،سواء كانت ّ
ّ
وتوضح احلكايات املدروسة جوانب
والعادات ،والقواعد األخالقيّة ،والقيم املثلى.)...
ّ
متع ّددة من ثقافة اإلنسان األمازيغي هبذه املنطقة ،وترسم صورا كثرية لبعض طقوسه
بالسهل واجلبل ،واألعمال
وممارساته اليوميّة وأشغاله اليدويّة االعتياديّة :االرتباط الدائم ّ
الصوف ،ورعي الغنم والبقر ،وحتضري األطعمة ،وجلب
الفالحيّة البدويّة كصناعة ّ
املتوسط
احلطب ،...وغريها من املمارسات الّيت تعكس احلياة احلقيقيّة ألهل األطلس ّ
ِ
املركزي ،وهو ما ينفتح عليه فضاء احلكي يف "تناج ِ
يم" (عصفورة القصب)
ض ْ
يض ْ
ْ
ت ْن و نغان ْ
ّ
(اجلن).
و"أ ْند ْجنو ْن" ّ
السيكو ْترفِي ِهيَّة
 -1-1اَل َْو ِظي َفة ِّ
كزي حاجات نفسيّة
تليب احلكاية ّ
يغي باألطلس ّ
املتوسط املر ّ
ّ
الشعبيّة لإلنسان األماز ّ
يعرب عنها يف الواقع ،لتعارضها مع
كثرية؛ فهي تن ّفس عن مكبوتاته ورغباته الّيت ال ميكن أن ّ
القيم اجملتمعيّة أو أل ّهنا خترج عن حدود القدرة ال ّذاتية احملدودة لطبيعته البشريّة ،حبيث مت ّكنه
كل العوائق الّيت حت ّد
من حتقيق أحالمه وأهدافه بسرعة خارقة ،وختلق له عاملا مثاليّا تزول فيه ّ
الرفاهيّة هبذه احلكايات هو نتيجة
من حتقيقه لذاته .وال ّ
شك أ ّن اخليال املغرق يف تصوير ّ
الشعبيّة إبّان ظهور احلكاية (حكاية
مباشرة للحرمان الكبري الّذي كانت تعاين منه الطّبقات ّ
ُّ
السرديّة ،وهو ما
"تن ْامطو ْط ْن ونْـْزند ْام" (زوجة احلطّاب) ،أو حني تنـغنيّـنر جانب من تفاصيلها ّ
()31
الشعبيّة ،هبذا املعىن
يسمى "أحالم اليقظة"  .فتكون احلكاية ّ
ميكن إدراجه ضمن ما ّ
الرغبات املكبوتة؛ إذ كان يعتقد أ ّن األحالم كانت أصال يف نشأة الكثري
تعبريا عن أحالم ّ
()35
الشعبيّة
الشعبيّة  .وتزخر احلكاية ّ
من األحداث أو الوقائع الّيت جندها اآلن يف احلكايات ّ
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املتنوعة الّيت أبدعها اإلنسان
يس ْ
ت" باخليال الواسع و ّ
األطلسيّة أو "تَانْ ِّق ْ
الشخصيّات ّ
يغي هبذه املنطقة .ولذلك كانت وسيلة لتهدئة النّفس وتطييب اخلاطر وطمأنة
األماز ّ
وجترع ويالهتا ،فقد سعى
القلوب .وملـّا كان الفقر من الظّواهر االجتماعيّة الّيت عاىن منها ّ
دوما إىل تغيري الوضع إىل األحسن ،ولكنّه مل يكن يستطيع ذلك ،فكان ينحو بالتّايل حنو
الشعبيّة للتّعبري عن أحالمه ورغباته ال ّدفينة ،ولريسم لنفسه صور البيت الّذي
عامل احلكاية ّ
املتنوعة (حكاية زوجة احلطّاب "تن ْامطُّو ْط ْن ونْـْزند ْام" الّيت
حيلم به خبدمه وأثاثه ومأكوالته ّ
كانت حتلم بقصر مثل ذلك الّذي هو للملك).
كزي وسيلةً ترفيهيّةً أساسيَّةً ،خصوصاً يف
وتعتبنـر احلكاية يف جمتمع األطلس ّ
املتوسط املر ّ
يغي هبذه املنطقة ،لذا سامهت يف
أوقات الفراغ الطّويلة وروتني احلياة لدى اإلنسان األماز ّ
كل عشاء
تسليته وإسعاده منذ أقدم العصور ،حيث كانت العائالت األمازيغيّة جتلس بعد ّ
ِ
املسليَّ ِة .وكثريا
للسمر يف فرح وشوق لتستمع للحكايات ّ
ّ
الشعبيّة احلافلة باألحداث والنّوادر ن
وتؤديها
ما كانت مواضيع هذه احلكايات تتمحور حول البخل واملكر واخلداع واحليلةّ ،
ول" (حكاية ال ّذئب
هزيل ساخر (حكاية "أو ّْش ْن ْد و ْغيُّ ْ
شخصيّات آدميّة وحيوانيّة يف قالب ّ
الرتفيه من احلكاية املسلّية فقط ،بل قد ترد أيضا يف خمتلف
واحلمار)) .وقد ال تكون املتعة و ّ
يظل
وحىت يف االرتباط
صنوف احلكايات ،وخالل مراحلها املختلفةّ ،
العاطفي الّذي ّ
ّ
الراوي واملتل ّقي.
مشدودا بني ّ
الرغم من تع ّدد هذه الوظائف ،فهي تتكامل وتتداخل فيما بينها ،أل ّن احلكاية
وعلى ّ
تؤدي وظيفة سيكولوجيّة لدى مجاعة معيّنة ،بينما قد تؤّدي دورا بيداغوجيّا
الواحدة قد ّ
تؤدي
لدى مجاعة أخرى ،وقد تكون باعثا على التّسلية و ّ
الرتفيه لدى مجاعة ثالثة ،وقد ّ
يدل على تع ّددية األبعاد اخلفيّة
الوظائف مجيعها يف حلظة واحدة لدى مجاعة رابعة .وهو ما ّ

ت" وانفتاحها على عوامل غري حمدودة.
يس ْ
ل"تَانْ ّق ْ
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ِ ْ -1
ات
اج ٌ
است ْنتَ َ
الشعبيّة األطلسيّة ،وتوقّفنا عند بعض أبعادها الوظيفيّة
بعد فحصنا لوظائف احلكاية ّ
توصلت ال ّدراسة لالستنتاجات التّالية:
وال ّدالليّةّ ،

املتوسط يف األزمنة الغابرة رواجا وازدهارا
 عرفت احلكاية ّ
الشعبيّة األمازيغيّة باألطلس ّ
كبريين ،أل ّهنا وجدت الفضاء اخلصب والظّروف الّيت حتيا فيها ،كما أ ّهنا القت التّقدير
الراهن ،حيث باتت
من رواهتا ومتل ّقيها ،األمر الّذي انقلب رأسا على عقب يف الوقت ّ
تعرف تراجعا كبريا ،ترتّب عنه خفوت صوهتا وتراجع اإلقبال عليها ما خال القليل النّادر
يف بعض ال ّدواوير واملداشر القصيّة ،وضمن بعض احملاوالت الفرديّة ذات الطّابع
األكادميي املعزول.
ّ
الشعبيّة مبنطقة البحث هو ارتباطها الوثيق
يغي
األطلسي للحكاية ّ
ّ
 ما ش ّد اإلنسان األماز ّ
جتسده تلك املوضوعات الّيت قامت مبعاجلتها
بواقعه
اليومي وممارساته التّقليديّة ،وهو ما ّ
ّ
منصة اجتماعيّة لإلصالح وال ّدعوة
الراوي ّ
مثل الفقر ،والظّلم ،واليتم ،...حيث ّاختذها ّ
كل احلواجز الّيت تقف عائقا أمام حتقيق الفرد لذاته.
إىل إزالة ّ

الشعبيّة األخرى
كزي مع بقيّة األلوان ّ
 تتقاطع احلكاية ّ
الشعبيّة باألطلس ّ
املتوسط املر ّ
الشعبيّة األمازيغيّة يف باقي مناطق ما
(املثل ،واحلكمة ،والزجل ،)...ومع احلكايات ّ
أطلق عليه "تن نام ْاز نغا" ،وحىت مع احلكايات العامليّة.

قوسي عند
الشعبيّة مبنطقة البحث عن التّفكري
تعرب احلكاية ّ
ّ 
ّ
األسطوري واخلر ّ
ايف والطّ ّ
يغي يف التّعامل مع الظّواهر البشريّة والطّبيعيّة ،وذلك قبل أن ينتقل إىل
اإلنسان األماز ّ
مرحلة العقل واللّوغوس والوضعيّة العلميّة .وقد ارتبط هبا بيداغوجيّا ونفسيّا وتثقيفيّا
واقتصاديّا وترفيهيّا...
الشعبيّة اليوم مع املستج ّدات العلميّة والثّقافيّة احلديثة
 ال يتعارض استخدام املوروثات ّ
الرتاث ،بوصفه حقيقة اجتماعيّة
يكملها ،أل ّن دراسة ّ
بل ميكن أن يستدجمها و ّ
وترسباته يف احلاضر وأصدائه يف املستقبل
موضوعيّة ،إّّنا هي دراسة يف أبعاد املاضي ّ
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ألي جمتمع كيان أو جتسيد ّإال من خالل هذا املوروث وتواصل أجياله عرب
وليس ّ
أي ّأمة هو أن تستلب باقتالع جذورها
ّ
الزمن .ال سيّما أ ّن أكرب خطر قد يواجه ّ
وطمس هويتها واالستيالء على تراثها وثقافتها.
 -5تَ و ِ
ات
صيَ ٌ
ْ
السنني األخرية لتهديد كبري سيقلّل من استدامة أدائها
تتعرض احلكايات ّ
ّ
الشعبيّة يف ّ
األطلسي
يغي
لوظائفها نتيجة سريورات التّغيري
املستمرة الّيت ما ّ
انفك ّ
ّ
ّ
مير هبا اجملتمع األماز ّ
حيث أضحت ال تستحضر ّإال يف مقامات ضيّقة مرتبطة باملناسبات الثّقافيّة والفنّـيّة ذات
ظل هذا االحنسار ،توصي ال ّدراسة بالتّشجيع
الطّابع الفو
ايل والتّ
ّ
بسيطي .ويف ّ
لكلوري االختز ّ
ّ
الشعبيّة هبذه املنطقة (مجعا وتدوينا وحتليال) ،واالقتداء
على البحث يف جمال احلكاية ّ
الشاوية والطّوارق ...الّيت تتميّز
كالريف وسوس والقبائل و ّ
باملناطق األمازيغيّة األخرى ّ
الرواية ،واملسرح ،)...لذا
السرديّة
بالسبق و ّ
ّ
الرتاكم والتّ ّ
(القصة ،و ّ
طور يف سائر الكتابات ّ
ّ
لكل
وجب أخذ العربة والتّكتّل من أجل العمل والنّضال بالكتابة والتّأليف والتّدوين ،ردا ّ
اهلجمات ،وكسبا لرهان مرحلة ما بعد ترسيم اللّغة األمازيغيّة وصدور القوانني املنظّمة هلا
يف الوقت الّذي صنّفت فيه من لدن اليونيسكو من اللّغات والثّقافات امله ّددة باالنقراض.
الشعبيّة األطلسيّة
كما توصي بضرورة استثمار وسائل اإلعالم املختلفة يف نشر احلكايات ّ
ومل ال بلورهتا يف مسلسالت دراميّة أو كارتونيّة أو عرضها على خشبات املسرح ،باعتبارها
مرآة عاكسة للثّقافة األمازيغيّة واهلويّة احلضاريّة املغربيّة ،والعمل على دجمها يف املناهج
التّعليميّة واألنشطة املدرسيّة ،ملا حتمله من نسق قيم ّي ومعايري أخالقيّة واجتماعيّة وثقافيّة
لألجيال القادمة.
َخاتِ َمةٌ
كزي ،يف
لقد فتحنا يف هذه ال ّدراسة حافظة الثّقافة األمازيغيّة باألطلس ّ
املتوسط املر ّ
فتوصلنا إىل أ ّن احلكاية
عيب ّ
الرتاث ّ
أهم عناصر ّ
الال ّ
يّ ،
ماد ّ
حماولة منّا للبحث يف أحد ّ
الش ّ
وتصوراهتم ،كما
ّ
الساكنة احمللّيةّ ،
وتعرب عن أفكارهم ّ
الشعبيّة مبنطقة ال ّدراسة تعكس حياة ّ
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املتوسط
حتمل قيما ومضامني سيكواجتماعيّة وتارخييّة كثرية .فقد عرفها أمازيغ األطلس ّ
كزي منذ زمن بعيد ،سواء كانت ج ّديّة أو هزليّة .وتناقلوها مشافهة جيال إىل جيل حفظا
املر ّ
الزمن ،أخضعت للجمع والتّدوين والتّقعيد .ورغم أ ّهنا تش ّكل
ونقال وإبداعا .وبعد ردح من ّ
أحد أبرز مظاهر الثّقافة املغربيّة األصيلةّ ،إال أ ّهنا ما تزال موضوعا بكرا (مجعا وتدوينا
األكادميي .وقد جاءت دراستنا ،يف هذا اإلطار
قدي و
ودراسة) بالنّسبة
ن
للمحرتفنني النّ ّ
ّ
صوريّة ،ملا هلا من ارتباط شديد بواقع
لتعمل على فحص بعض أبعادها الوظيفيّة والتّ ّ
األطلسي.
اإلنسان
ّ

الهوامش واإلحاالت

()6
السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر (ت121 .هـ) ،مفاتيح العلوم ،حتقيق عبد احلميد
 ّهنداوي ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،ط6127 ،6 :ه 2777 /م ،ص.657 :
( -)2ابن منظور ،لسان العرب ،إعداد وتصنيف يوسف خيّاط وندمي مرعشلي ،دار لسان العرب
بريوت ،لبنان ،ج6996 ،2 :م ،ج ،2 :ص.197 :
الشاطئ)
( -)3ابن سيدة
الرمحان (بنت ّ
األندلسي ،احملكم واحمليط األعظم يف اللّغة ،حتقيق عائشة عبد ّ
ّ
وآخرين ،معهد املخطوطات العربيّة ،القاهرة ،ط ،2 :ج6121 ،3 :ه2773/م ،ج ،3 :ص361 :
( -)1جممع اللّغة العربيّة ،املعجم الوسيط ،املكتبة اإلسالميّة للطّباعة والنّشر والتّوزيع6902 ،م ،ج6 :

إستانبول ،تركيا ،ج ،6 :ص.677 :
()5
عيب ،دار مكتبة غريب ،القاهرة ،ط ،6:ط6:
 نبيلة إبراهيم6996 ،م ،أشكال التّعبري يف األدب ّالش ّ
ص.69 :
()1
ائري ،دار القصبة للنّشر ،اجلزائر ،ص.685 :
 عبد احلميد بورايو2770 ،م ،األدب ّعيب اجلز ّ
الش ّ

()0
العريب ،القاهرة ،ط ،6:ص.66:
 عبد احلميد بنيونس6918 ،م ،احلكاية ّالشعبيّة ،دار الكتاب ّ
()8
الرتمجة
القصة يف األدب
العريب القدمي ،دار مكتبة ّ
الشركة اجلزائريّة للتّأليف و ّ
 عبد امللك مرتاضّ ،ّ
والطّباعة والتّوزيع والنّشر ،اجلزائر ،ص.27 – 69 :
( -)9حممد غنيمي هالل6983 ،م ،األدب املقارن ،دار العودة ،بريوت ،ص.683 – 687 :
()67
كل شيء ،وهو من النّاس ومن الطّري ،ومن حدود النّحو والعروض واألشياء
 اجلِْنسّ :الضرب من ّ
النوع ،ومنه اجملانسة والتّجنيس ،ويقال :هذا جيانس هذا أي يشاكله.
أعم من ّ
اجلميلة ...واجلنس ّ
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الشاء جنس ( ...ابن منظور ،لسان العرب ،دار
واحليوان أجناس :فالنّاس جنس والبقر جنس و ّ
صبح بريوت ،لبنان2778 ،م ،ط ،6:صص).350 – 351 :
()66
أعم من النّوع ،فاحليوان
 اجلِْنس :األصل ،ويف املنطق :ما ّيدل على كثريين خمتلفني يف احلقيقة ،فهو ّ
جنس ،واإلنسان نوع ( ...جممع اللغة العربيّة ،املعجم الوجيز6987 ،م ،د .ط ،ص)626 :
()62
السرد ،عامل املعرفة ،الكويت
 عبد امللك مرتاض6998 ،م ،يف نظريّة ّالرواية ،حبث يف تقنيات ّ
د .ط ،ص.23 – 22 :

()63
العريب
السرية ّ
 سعيد يقطني6990 ،م ،قال ّالشعبيّة" ،املركز الثّ ّ
الراوي ،البنيات احلكائيّة يف ّ
قايف ّ
الدار البيضاء ،ط ،6 :ص.62 – 66 :
()61
امللكي للثّقافة األمازيغيّة
يغي ،منشورات املعهد
 حممد أقضاض2770 ،م ،شعريّة ّّ
السرد األماز ّ
سلسلة ال ّدراسات واألحباث ،رقم .5 :مطبعة املعارف اجلديدة ،الرباط.

()65
الشركة املغربيّة للنّاشرين املتّحدين ،ال ّدار
 فالدميري بروب ،مورفولوجيا اخلرافة ،ترمجة إبراهيم اخلطيبّ ،البيضاء6981 ،م ،ص.35 :
( -)61يسود مصطلح "تن ِ
الريف ،وهو قريب من الكلمة العربيّة "األحجية" (اللّغز) ،وقد ّمت
احاج ْ
ن
يت" يف ّ
الشعبيّة
الشعبيّة ،ومن مثّ ،مل يكن إطالقه على احلكاية ّ
حتويره من معىن حكاية األلغاز إىل احلكاية ّ
الرتفيهيّة
غوي ذو احلمولة التّسلويّة ّ
صدفة ،بل جاء استجابة لدواعي خفيّة ،يعرب عنها التّعريف اللّ ّ
ِ
املتوسط ،والّذي مت حنته من
يس ْ
السائد يف األطلس ّ
وهو األمر نفسه الّذي عرفه مصطلح "لْق ْ
ت" ّ
"القصة".
الكلمة العربيّة ّ
()60
يغي ،أكادمييّة اململكة املغربيّة ،سلسلة معاجم ،الربّاط
 حممد شفيق6980 ،م ،املعجم ّالعريب األماز ّ
ط ،6:ج ،6.ص.282 :

()01

- Miloud Taifi, Dictionnaire tamazight – français (parler Maroc
central), Awal, l’Har attan P, 544.
()69
عريب ،مركز
 مفتاحة اعمر وآخرون2760 ،م ،املعجم ّنسي – ّ
يغي – فر ّ
العام للّغة األمازيغيّة أماز ّ

الرباط ،ص– 126 :
التّهيئة اللّغوية ،سلسلة قواميس ومعاجم رقم  ،63مطبعة املعارف اجلديدةّ ،
.510 – 518 – 530
( -)27حممد شفيق6989 ،م ،حملة عن ثالثة وثالثني قرنا من تاريخ األمازيغيّني ،دار الكالم للنّشر
والتّوزيع ،ط ،6:ص.00 :
()26
املتوسط ،منشورات مجعيّة
يغي باألطلس ّ
 سعيدي املولودي2768 ،م ،مداخل إىل األدب األماز ّالرباط ،ط ،6:ص.621 – 623 :
الرباط نتّ ،
أجدير إيزوران للثّقافة األمازيغيّة –خنيفرة ،مطابع ّ
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()11

-Faiza Jamali, Le conte oral amazigh፡ Etude morpho-sémiotique,
contribution à la collection et la traduction du corpus (parler
d’Ichqirn- ElKbab), Thèse de doctorat sous-direction Ahmed
Bachnou, soutenue à la faculté des Lettres et Sciences Humaines
Sais, Université Sidi Mohamed Ben Abdella, Fès, 10 février 2016.
()23
املؤسسة اجلامعيّة لل ّدراسات والنّشر
ص :نظرات يف النّقد و ّ
القصةّ ،
 -طالل حرب6999 ،مّ ،أوليّة النّ ّ

والتّوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط ،6.ص.626 :

( -)21قول يزعم أنه منسوب لرئيس دولة جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديال (6968م – 2763م).
()25
اجلن ،زعمت العرب أ ّن الغول يف الفالة
 مؤنّث الغول أي الغولة ،وهي جنس من ّالشياطني و ّ
ويضل النّاس ويهلكهم (ثريّا التّيجاين ،دراسة
تغوال ،أي يتلّون ألوانا كثرية،
فيتغول ّ
يرتاءى للنّاس ّ
ّ
ائري (واد سوف ّنوذجا) ،دار هومة للطبّاعة
للقصة ّ
اجتماعيّة لغوية ّ
الشعبيّة يف منطقة اجلنوب اجلز ّ
والنّشر والتّوزيع ،اجلزائر ،د .ط ،د .ت ،ص.)678:
( -)21كلود ليفي سرتاوس ،اإلناسة البنيانيّة (األنثربولوجيّة البنيويّة) ،القسم الثّاين ،ترمجة حسن قبيسي
القومي ،د .ط ،بريوت ،لبنان6997 ،م ،ص.298 :
مركز اإلّناء
ّ

()11

- Berland,Claude, 1973, Logique du Récit, Paris, Poétique, Seuil, p. 52
()28
امللكي للثّقافة األمازيغيّة
يغي ،منشورات املعهد
 حممد أقضاض2770 ،م ،شعريّة ّّ
السرد األماز ّ

الرباط ،ط ،6:ص.676:
ّ

()24

- René Basset, Littérature populaire berbère, New York, 1902,
reprinted in Mélanges africains et orientaux, Paris, 1915, p.46 - 48
()37
العريب ،م .س ،ص.29 :
القصة ّ
 روزلني ليلى قريش6987 ،مّ ،الشعبيّة اجلزائريّة ذات األصل ّ
()36
عيب ،منشورات جامعيّة ،باجي خمتار ،عنّابة ،د .ت ،ص.17 :
 رابح العويب ،أنواع النّثر ّالش ّ
()32
عيب يف منطقة بسكرة ،م .س ،ص.51 :
 عبد احلميد بورايو6981 ،م ،القصص ّالش ّ

()33
الرومانسيّة إىل الواقعيّة،ط ،6:دار غريب للطّباعة
 نبيلة إبراهيم6992 ،م ،قصصنا ّعيب من ّ
الش ّ
والنّشر ،القاهرة ،مصر ،ص.605 :

()31
الشعبيّة ،ترمجة طالل حرب ،دار املروج ،بريوت ،لبنان
فسي للحكايات ّ
 برونو بتلهامي ،التّحليل النّ ّ6985م ،ص.66 – 67 :
()35
ائري (واد سوف
للقصة ّ
 ثريّا التّيجاين ،دراسة اجتماعيّة لغويّة ّالشعبيّة يف منطقة اجلنوب اجلز ّ

ّنوذجا) ،م .س ،ص.631 :
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