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Abstract 
This study explores the types of narrative, rhetorical and linguistic techniques that the 

Moroccan speaker adopts in the Jbala region to introduce himself and express his 

immediate concerns, as well as the oral tradition, both spoken and unspoken, inherited from 

his ancestors over time. These techniques, along with the used linguistic, verbal, textual 

and cultural structures, indicate that all these forms express a particular reality and narrate a 

hidden story or historical event. In this context, these forms combine to produce some of 

the most important texts and speeches on identity in oral tradition, whether literary, 

linguistic or rhetorical. In this way, they demonstrate the relationship between genders and 

reinforce their value in the daily practices and duties that characterize Arab reality in times 

of ideological conflicts, cultural interactions, globalization and modernity. 

This paper will attempt to examine the debate on this type of narrative, literary and 

rhetorical forms and the difficulty of classifying them as text or discourse. Thorough 

research on local heritage that merges the methods of applied linguistics and textual and 

narrative analysis will be conducted to clarify that these types of linguistic, textual and 

rhetorical structures, such as the traditional “’a‘yyû' - أعيوع”, are speeches, which are 
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simultaneously real narratives that summarize the social and economic influences on the 

life of the individual and the group in the Jbala region in Morocco, especially the female 

component of it. 

Given the complexity of this multifaceted socio-historical, cultural and sociolinguistic 

context, this research allows us to ask the following questions: 

Through the study of the historical presence of the woman in her geographical space, 

would it be possible to show the real role of the latter in the management of her 

environment, in particular the management of daily life in her home and in her rural space 

dominated by the importance of agricultural activity on all levels of the family and social 

group? Isn’t the story of al-Sayyida al-Hurra there to reveal the opposite, i.e., to say that 

women in the Jbâla region are capable of thinking freely, of playing politics and of 

governing men in a space dominated by the male junta? 

The study of lexies, forms and formulas, often rhythmic, in use in Jbâla space, 

reveals a certain overlap and a certain complementarity between the linguistic, the poetic 

and the rhythmic; does the use of rhythm and rhyme increase the weight and degree of 

the beauty of the linguistic productions of the Jbâlas which, beyond their meaning and 

significance, fall within the realm of the particular, the singular and the exotic, and above 

all, reflect the value of the attachment to space through the expression of the sensitive 

that has remained hidden? 

Through songs, poetry, clothing, language, etc., which also form a legacy and a 

considerable heritage, though ignored by centralized policies, does the Jebli speaker, man 

or woman, address himself only to his small community or rather to a large community 

including all Arabs and Arabic speakers? The mother tongue he uses is a language he 

understands, but does it make it understood by others? 

The responsibilities and burdens assumed by women in the Jbâla area are equivalent to 

those of men, sometimes exceeding them; does that mean that women are more involved in 

society than men? Do they take care of work that they cannot bear or that is not of their 

concern (livestock, fodder, harvest, fetching water, plowing fields, etc.)? 

In line with the rapid development known to Moroccan society in all its forms, which is 

reflected in individual and collective behaviors and practices in society, this study will 

attempt, firstly, to highlight the important role that mountain women have played 

throughout history in preserving the linguistic and cultural identity of their society and 

passing it on to their children through generations. Secondly, this article will explain the 

how and the quality of mountain women’s presence in their environment by showing the 

kind of burdens they bear in order to ensure the survival of their natural and social 

environment, especially since mountain women play a leading role in preserving traditions 

and culture through their participation in the maintenance of oral cultural heritage. Thirdly, 

this study, by simplifying and analyzing linguistic structures and their distinguishing 
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characteristics such as inclination, diminutiveness of nouns, adjectives, and kinematic 

pairing, and the presence of built-in spoken syllables such as (dj), will confirm that 

linguistic features make it easier for the student and receiver to distinguish between the 

mountain language and the rest of the local and regional languages that characterize the 

Moroccan sociolinguistic space. 

Keywords: Gender, Discourse, Narrative structures, Ideologies, Heritage Revitalisation. 
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 الملخص
ـة الـيت يعتمـدها  تستكشف هذه الدراسة أنواع التقنيات السردية واخلطابية واللغوّي

مومه اآلنيـة ومـا ورثـه عـرب الـزمن  املتكّلم املغرّيب مبنطقة جبالة للتعريف بنفسه، و
والرتاكيــب   عــن أجــداده مــن تــراث شــفوّي حمكــّي وغــري حمكــي. وتــدّل التقنيــات

والرتاثّية املستعملة على أّن كّل هذه األشـكال تعـّرب عـن اللغويّة واللفظية والنّصية 
وهكــذا تعتــرب مــن النصــوص  خمفيــْني، تارخييّــاً  واقــع معــّني وتــروي قّصــة أو حــدثاً 

ـذا  خطابيـاً أم  اً نياكان أم لس  واخلطابات اهلوياتية املهّمة يف الرتاث املروي أدبياً 
ـذا تسـاهم يف إظهـار العالقـة بـني اجل  نسـني ومتييـز قيمتهـا يف جمــالاحملـيط. وهـي 

ــــز الواقـــــع العـــــرّيب يف زمـــــن الصـــــراعات  املمارســـــات والواجبـــــات اليوميـــــة الـــــيت متيّـ
ستحاول هذه الورقة دراسـة    الثقافية والعوملة واحلداثة. يديولوجية والتداخالتاأل

رديّة واألدبيّــة واخلطابيّــة  ا النــوع مــناجلــدال الــذي يــدور حــول هــذ األشــكال الّســ
املعّمـق يف الـرتاث احمللـي،   البحـث نيفها كنّص أو كخطاب. وسيهتمّ وصعوبة تص
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والـذي ميـزج بــني طـرق ومنــاهج اللسـانيات امليدانّيـة التطبيقيــة واللسـانيات النصــّية 
ردانية، ــــة والنصـــــّية واخلطابيّـــــة  والّســـــ ـــــواع والرتاكيـــــب اللغويّـ بتوضـــــيح أّن هـــــذه األن

روايـــات واقعيّـــة تلّخـــص  ، هـــي خطابـــات، وهـــي يف نفـــس الوقـــت"أعيُّـــوع" مـــثالً 
علــى حيـــاة الفــرد واجلماعــة يف منطقــة جبالـــة  التــأثريات االجتماعيّــة واالقتصــاديّة

املغــــــرب، خصوصــــــا العنصــــــر النســــــوي منــــــه. وستســــــاعد معرفــــــة األدوات مشــــــال 
واألساليب املستعملة على الوصول إىل الغاية املرجوة، وهي كيفّية إيصال الرسالة 

ـــاهج مـــن وإىل اإلنســـان اجلبلـــي و  بعـــده إىل اجملتمـــع اإلنســـاين مـــن خـــالل تبـــين من
مـن  وتقنيات خطابّيـة وسـرديّة واقعّيـة تسـاهم يف تشـكيل جمتمـع متكامـل انطالقـاً 

احلــديث عــن شخصــيات شــاركت يف بنــاء تــاريخ هــذه املنطقــة مــن املغــرب ومــن 
ــذا تســاهم هــذه الورقـــة يف إحيــاء لغــة شـــفويَّة البحــر املتوســط والعــامل العـــريب . و

لــذي يعرفــه اجملتمــع ا ســريعال تطــورومتاشــياً مــع ال د باالنــدثار.راث إنســاين مهــدّ وتــ
ـــة واملمارســــات  ســــلوكياتيــــنعكس علــــى الالــــذي ، و املغــــريب بكــــّل أشــــكاله الفرديّـ
 لعبتهالذي املهم  الدور ، ستحاول هذه الدراسة، أوًال، إبرازواجلماعّية يف اجملتمع

ـة والثقافّيـة جملتمعهـا ونقلهـا رأة اجلبليةامل ـة اللغوّي  عـرب التـاريخ يف احلفـاظ علـى اهلوّي
رأة حضـور املـ ثانيـاً، ستوضـح هـذه املقالـة كيفيـة ونوعيـةاألجيـال. عـرب  إىل أبنائها

لكــي تضــمن  تســتحملهااألعبــاء الــيت  اجلبليــة يف وســطها عــن طريــق إظهــار نــوع
 لنســـاء اجلبليـــات يلعـــنب دوراً أّن اخصوصـــا و  البقـــاء لبيئتهـــا الطبيعيـــة واالجتماعيـــة

مشـاركتهّن يف صـيانة املـوروث الثقـاّيف عـرب  يف احلفاظ علـى التقاليـد والثقافـة رائداً 
 ويــةلّلغالبنيــات ا . ثالثــاً، سـتؤكد هــذه الدراسـة مــن خـالل تبســيط وحتليـلالشـفويّ 

 ،واخلصــائص املميّــزة هلــا كاإلمالــة وتصــغري األمســاء والصــفات واملزاوجــة احلركيّــة

 سهل على الـدارسزات اللغويّة تيامل أنّ )، دجووجود مقاطع منطوقة مدجمة مثل (
ـة الـيت تطبـع وبـاقي اللغـة اجلبلّيـة  واملتلقي كيفية التمييز بـني اللغـات احمللّيـة واجلهوّي

  غوي املغريب.لالوسط ال

، اخلطــاب، اهلويــة، اهلياكــل الســردية والتارخييــة، اللغــوي: اجلــنس الكلمــات الرئيســة
 األيديولوجيات، إحياء الرتاث.
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  مقدمةال. 1
ـــة، كلغـــة شـــفويّة، إىل دراســـة متعـــددة التخّصصـــات ومعتمـــدة علـــى  ـــة اجلبلّي ـــة العربّي حتتـــاج العامّي
منهجية عميقة تظهر اخلصوصّية االجتماعّية الثقافّية واالجتماعّية اللسـانّية جملـال جغـرايف مغـريب 

ال املغـرب . وحيـاول هـذا البحـث إغنـاء الدراسـات ممّيز كمجال منطقة جبالة  حبوض ورغة ومش
بتطــــور اجملتمـــع وطــــرق العـــيش بــــاملغرب  الـــيت اهتمـــت بالعاميّــــة اجلبليّـــة وتطورهــــا املـــرتبط أساســـاً 

وتأثريهـــا علـــى املمارســـات اليوميـــة لإلنســـان اجلبلـــي ممـــا يـــؤثّر بطريقـــة مباشـــرة علـــى العالقـــة بـــني 
 أو جهويـاً  ، واالنتمـاء إىل املكـان سـواء كـان حمليـاً التمثيالت السوسيولسـانية، خصوصـا اهلوياتيـة

" Messaoudiومسـعودي "" Vicente. ونذكر يف هذا الصـدد خاّصـة أحبـاث بسـانثي "أو وطنياً 
"، وهـي أحبـاث لسـانية تأخـذ بعـني االعتبـار شـرحية مـن خمـاطبني جبليـني يف Lachkarواألشـقر "

م حضـــن بيئـــتهم االجتماعيـــة، حمـــاولني بـــذلك ربـــط العالقـــ ة بـــني طـــرقهم يف الكـــالم واختالفـــا
ا.    االجتماعية من حيث اجلنس والعمر والسلوك وظروف احملادثة وسياقا

ـــة واللغويـــة الـــيت يســـتعملها  تركـــز هـــذه الورقـــة علـــى دراســـة أنـــواع التقنيـــات الّســـردية واخلطابي
رثـه عـرب الزمـان املتكلم مبنطقة جبالة باملغرب للتعريف بنفسه والتحدث عـن مهومـه اليوميـة ومـا و 

واملكــان عــن أجــداده، ومــا خيزنــه تراثــه الشــفوي احملكــي وغــري احملكــي مــن معلومــات ومــدخرات. 
يف التعبـري عـن الواقـع املعـاش يف إطـار  ويعتمد على دراسة الدور املركزي للُمتَـَغريِّ السوسيوــلساين

وقــد اخرتنــا جــل واملــرأة، العالقــة املزدوجــة للجــنس والنــوع اإلنســاين واملــتلخص يف العالقــة بــني الر 
كـّل جمتمـع حيتـاج إىل جـّل قـواه املاديـة وطاقاتـه اإلنسـانية   املرأة اجلبلية. ومعروف أنّ  أمنودجهنا ك

ملواجهــة اهلشاشــة الــيت متيــزه، حــىت يــتمكن مــن النهــوض بنفســه وتنميــة هياكلــه ومكوناتــه. هلــذا 
. وبفضــل حتّررهــا، تُعتــرب 1وجــب إعطــاء الفرصــة للمــرأة بغيــة املشــاركة يف تطــّور اجملتمــع وازدهــاره

الجتمــاعي وهــي بــذلك قيمــة مضــافة يف اجملتمــع اجلبلــي خاّصــة. املــرأة عــامال مهمــا يف التقــدم ا
فاملرأة يف احمليط اجلبلي تعترب مبثابة شخص مناضل، حتمـل علـى كاهلهـا أعبـاًء ال ُحتـّد، تكـافح، 
بالبيـــت ويف احلقـــول وغريهـــا مـــن األمـــاكن، مـــن أجـــل ضـــمان عيشـــها وإعالـــة عائلتهـــا ناســـية يف 

الـــذي فرضـــه اجملتمـــع وترســـخ يف  2)100، ص2014 ذلـــك الفـــرق بـــني النـــوع واجلـــنس (قرامـــي،
  املخيلة الشعبية والرتاث املغربيني. 
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علــــى العوامــــل الثقافيــــة واالجتماعيــــة والتارخييــــة، تــــود هــــذه الدراســــة، عــــرب حتليــــل  واعتمــــاداً 
، األلفاظ والرتكيبات التعبريية وأنواع اللباس املستعملة مبنطقة جبالة، إبراز دور هـذه األخـرية أّوالً 

، يف سرد أحداث تتعدى مستويات اخلطاب لتتحـدث عـن وقـائع يف احلديث عن اهلويّة، وثانياً 
تارخييّــــة طاملــــا جهلهــــا اجملتمــــع وبقيــــت يف غيابــــات الــــرتاث املخفــــي أو الــــرتاث اجملهــــول. حيــــث 
تكشف الدراسة التعاقبية للمصطلحات املعجميّـة املسـتعملة يف اخلطـاب الفالحـي، زيـادة علـى 

الليــــة والســــيميائية والرباغماتيــــة، أّن كــــّل ذلــــك يــــدخل يف إطــــار نوعّيــــة نقــــل الثقافــــة أمهيتهــــا الد
  .والتقاليد يف اجملتمع اللغوّي اجلبلي

 

  ثقافة والتاريخالالرواية و الهوية الجبلية بين اللغة و . 2
ت تتحّكم عدة عوامل يف حتديد اهلويّة اجلبلية اليت يغلب عليهـا الطـابع العـرّيب مـع وجـود بصـما

  أمازيغية تربط اإلنسان باملكان
  

  العوامل الثقافية واالجتماعية 1.2
حيـــــّدد دور النســـــاء املغربيـــــات عامـــــة، واجلبليـــــات خاّصـــــة، يف البيـــــت مـــــن خـــــالل امليـــــوالت 

ســـتهالك االســـتهالكية للمجتمـــع، إذ تلعـــب النســـاء اجلبليـــات دوراً أساســـيا يف تبـــين أمنـــاط اال
الطبيعيــة واإليكولوجيــة يف اجلهــة. وهــو مــا يــربهن علــى قــدرة احمللــّي والتســيري العقــالين للمــوارد 

ــة ويرتتــب عليــه مباشــرة مشــاركتهن يف  هــؤالء النســاء علــى احلفــاظ علــى البيئــة واملــوارد الطبيعّي
 دامة.تعزيز التنمية املست

ومن جهة أخرى، فإّن مظهر املرأة اجلبلّية وهنـدامها الـذي ُميّيزهـا ويفّردهـا تشـوبه اختالفـات 
، أّن املــرأة تغطـي رأســها بقبعـة مجيلــة مصـنوعة مــن بــاقي نسـاء املنــاطق اجملـاورة. فنجــد، مـثالً عـن 

وهـي قبعـة مصـنوعة مـن الـدوم مزينـة خبيـوط مسيكـة مـن  الّسـعف وتسـمى "الشَّاشـية" أو "تـرازا"،
). وأثنـاء عملهـا الفالحـي تسـتعمل "تبانتـا" وهـي 1الصوف متعددة األلـوان (أنظـر الصـورة رقـم 

عـن قطعـة مـن جلـد البقـر تضـعها علـى صـدرها محايـة مـن األشـواك. وتضـع كـذلك حـول  عبارة
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خصرها "الُكرِزِيَّة" أو احلزام ويتمّثل يف حزام طويل من الّصـوف ملـون بـألوان ورسـومات ختتلـف 
ـــامري" أو "املنصـــوريَّة"، أي الفســـتان الـــذي ترتديـــه  مـــن قبيلـــة إىل أخـــرى، تلّفـــه املـــرأة حـــول "التشَّ

مـل جسـمها حـّىت ركبتيهـا. باإلضـافة إىل ذلـك تلـبس املـرأة اجلبليّـة املنـديل أو الفوطـة، فيغطي كا
وهي عبـارة عـن قطعـة قمـاش مـن الصـوف أو القطـن معقـودة حـول خصـرها فـوق احلـزام وتصـل 
ـد" أومنـذيل للّشـد والـرّبط. وهـو مـا ميكِّنهـا  إىل ساقها مثل مئزر أو وزرة وتسـمى "املنـديل ِذ اُلشّْ

ــا مــن الســوق. وتضــع كــذلك مــن محــل طف لهــا أو محــل شــيء فــوق ظهرهــا، خاصــة عنــد عود
  وهو غطاء من الصوف حيمي رأسها وكتفْيها.  ذوار"ڭعلى رأسها يف بعض األحيان "الـ

ــ"الطّرابق" وهــــي لفافــــة مــــن جلــــد الغــــنم أو املــــاعز يلفنهــــا حــــول  وتســــتعني النســــاء كــــذلك بـــ
ّن محايـة هلـا مـن األشـواك ( Vignet-Zunz, 2014, p :196(3سـيقا

ـذا اللبـاس اليـومي الـذي  . و
يتناســـق مــــع ثقافـــة وتقاليــــد األجـــداد، تتحّمــــل املــــرأة اجلبليـــة أعبــــاء األعمـــال املنزليــــة والفالحيّــــة 

). أّمــا يف يــوم زفافهــا، فتُنقــل العــروس اجلبليّــة علــى ظهــر بغــل، مصــحوبة 2الصــورة رقــم   (أنظــر
ــا، مغطــاة جبلبــاب رجــايل  أبــيض اللــون يرمــز إىل الشــرف  -  خيلــو مــن هيمنــةال  - بأحــد إخوا

والطهــارة. يف هــذا اليــوم تبكــي العــروس بكــاء فيــه حنــني، لكّنهــا ليســت دمــوع حــزن بــل دمــوع 
ــــبا إىل مرحلــــة  ــــة إىل أخــــرى، وهــــو انتقــــال مــــن عهــــد الصِّ تــــدّل علــــى انتقــــال مــــن مرحلــــة حياتّي

ــا بيــت العائلــة، تبــدأ العــروس  لّتغريــد، وهــو مــا يســمى يف منطقــة يف ا املســؤولّية. فقبــل مغادر
  وبنربة حزينة ومؤثرة تبكي مجيع النساء احلاضرات تقول:،  جبالة "أُغرّاذ"

  ميّا ذيايل ! ميّا ذيايل!
  ما تبكي شاي علّيا!
  بابا ذيايل! بابا ذيايل!

  بقيث فّيا!
  راه فراقكم غايل علّيا!

  هذا مكتايب!
 اهللا يهانِّكم آ خوثي!

  !اهللا يهانِّكم آ حبايب
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!   أنا منكم وانتما مينِّ
  مسحويل!

  هذا الفراق جابولينا موالنا!
  وهو ما ميكن أن ترمجته كاآليت:

  أماه، ال تبكي عليا!
  أبتاه ال حتزن!

  فراقكم عزيز علّي!
  هذا مصريي!

  وداعاً إخويت! 
  وداعاً أحبايب!

!   أنا منكم وأنتم مينِّ
  ساحموين!

  هذا الفراق قدَّره املوىل!
اجلبليــــة لتوديـــع عائلتهـــا ليلــــة زفافهـــا، أو عنـــد مــــوت شـــخص مقـــّرب، ويف كلتــــا تغـــّرد املـــرأة 

عليهــــا.  فتخاطــــب املــــرأة أو الفتــــاة، كمــــا هــــو الشــــأن يف املثــــال  احلــــالتني يكــــون الفــــراق صــــعباً 
واألب بكلمـات شـعر حـزين وليـد اللحظـة ونـابع  عزيـز وغـاٍل علـى قلبهـا مثـل األمّ  املذكور، كلّ 

ـــة وأصـــوهلا مـــن القلـــب ال خيلـــو مـــن أح ـــاة اجلبلي ـــة، تُعـــّرف بانتمـــاء الفت اســـيس جياشـــة، ال إرادي
تـدعونا إىل الرتكيـز علـى املعطيـات النصـّية وغـري د و احملافظة. وهنا متتزج اللحظة مع الّسـرد واملسـر 

، بصـوت جبلــي حمــض، وتُبلــور مــدى النصـّية الــيت ترمــز إىل قــوة تـأثري امليــزات اللغويــة علــى الــنصّ 
 تماء الثقافيْني.ة التعلق واالنقيم

، ال ومــن جهــة أخــرى، فبــالرغم مــن قّلــة الوســائل، فــإّن عزميــة املــرأة اجلبلّيــة ال تفــّل، وعمومــاً 
خيــار هلــا إالّ العمــل، فباتــت يــديها هــي اآلليــة املفضــلة يف غيــاب كــّل مــا ميكــن أن يســتعان بــه 

ا   .4لقضاء شؤو
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المّية أّن العمـل الفالحـي مـن اختصـاص االعتقاد الّسائد يف الثقافة العربّية اإلس ولطاملا ظلّ 
لـدور الرجـل. فهـي تقـوم بـنفس األعمـال الـيت  الرجل. لكن عند جبالـة، يبقـى دور املـرأة مسـاوياً 

ا، تشاركه يف اإلنتاج الفالحي وحتقيق الغذاء احمللّي. هذا التساوي سـببه أّن املـرأة اجلبليّـة  يقوم 
ـــة وتقاليـــ دها وتعلـــم مواقيـــت فصـــول الـــزرع ودقـــائق البـــذر تـــتقن مجيـــع أعـــراف األعمـــال الفالحّي

( Vignet-ZunZ, 2014, p :240)ووقــت اجلــين ووســائله الضــرورية
5

. )3(أنظــر الصــورة رقــم  
ولـــذلك تعتـــرب املـــرأة يف هـــذه املنطقـــة اجلبليـــة العربيـــة فاعلـــة مركزيّـــة يف السلســـلة القيميـــة للمجـــال 

اقتصـــادية القرويـــة وعلـــى - الثقـــاّيف والفالحـــّي، وهـــو مـــا يـــنعكس مباشـــرة علـــى التنميـــة السوســـيو
  البيئية املستدامة. 

يظهـر يف جمـال تفاعـل  لغويـاً الفتـاً  ذلـك، ورغـم أّن املغـرب يعـرف تطـوراً  وبالتوازي مع كلّ 
اســـتعمال لغـــة جبالـــة كـــإْرث وتـــراث شـــفوّي وجهـــوّي يتحّقـــق  اللغـــات واتصـــاهلا، فقـــد اســـتمرّ 

 مميــزات الّلغــة اجلبلّيــة يف أغــانيهن وأناشــيدهن بفضــل النســاء الــّاليت الزلــن حيــافظن علــى أهــمّ 
(Lachkar, 2013)

 :، وهذا مثال على ذلك6

  آ والياله آ فطيمو!
  الزّيتون أو ال تسقط الزّيتون !ال تسقط 

  ال ذعيِّع وذَزغرث وأنا راجل َجمنون!
  آ واليالَّه آ فطيمو!

  أجيين آ فطيمو وال تسقي َم الَعني!
  ال ذعيَّع وذزغرث وأنا َعشَّاق الزَّين!

  واليالَّه آ فطيمو! آ
  وهو ما ميكن ترمجته كالتايل:

  فطيمو! يا أولياء اهللا آ
  !ال تسقطي الزيتون، ال تسقطي الزيتون 

 !ال تغين أعّيوع وال تُزغرِدي فأنا رُجل جمنون
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  !آيا أولياء اهللا آ فطيمو
 !تعاَيل إيلَّ يا فطيمو وال تستقي من العني 

  !ال تُغينِّ أعيُّوع وال تزغردي فأنا أعشق مجالك
 !آ فطيمو آيا أولياء اهللا 

اإليقاعي، الذي يبدو خاّصة يف استعمال القافيـة واألوزان، و   فهنا يتداخل اللغوي والّشعري
. وتــربز مــن خــالل تلــك األغــاين قيمــة ذاك التّــداخل  وقبــوالً  ومجــاالً  ليزيــد احملســوس املخفــي تــأثرياً 

ب اجملهول/املعلــوم إىل معشــوقته فطيمــو. فهــو خياطبهــا كشــعر وتــراث وخطــاب يوّجهــه املخاِطــ
ا  ورثتها عن األجداد واكتسبتها من اآلباء. وهو ما جيعلنـا نتحـّدث باللغة األّم، لغة تفهمها أل

وعلــى . 7بنــاء علــى مــا ســلف، عــن إيكولوجيــة لغويـّـة خاّصــة ودائمــة داخــل هــذا الســياقو  اليــوم،
دة، مثّ االنتبـاه إىل االجتاهـات السَّـرديّة الدارس أن يعتمد لفهم ذلك على تقنيّـة األصـوات املتعـدّ 

ـــا جـــزء ال يتجـــزأ مـــن املتداخلـــة الـــيت تســـتخدم  ّ ـــة الـــيت تـــوهم أ الشخصـــيات املخاِطبـــة واملخاطَب
اجملتمــع. وُميثـِّـل الــراوي بطلــه الوحيــد كمــا هــو احلــال يف الروايــة، ممــا يســاعد علــى عــرض متنــوع 
لألحــداث واألهــداف. وهــذا يف حــّد ذاتــه نــوع ســردّي فريــد جيمــع بــني اخلطــايب واحملكــي يف آن 

اخلطــاب، إىل تكــوين  خاِطــب العــام، احلاضــر الغائــب، يف الــنصّ واحــد. وحيــث يلجــأ الــرّاوي امل
لوحات اجتماعيـة وإنسـانية ورمسهـا لتتحـدَّث عـن الواقـع احملسـوس وغـري احملسـوس، املتبـادل بـني 
اهلياكــل املكونــة للمجتمــع. ويــربز هــذا خصوصــا عنــدما يتعلــق األمــر بــاهلواجس واملشــاعر الــيت 

ـــوهم، عنـــد روايـــة أفـــراحهم وحْكـــي مآســـيهم. يف جتعـــل أفـــراد اجملتمـــع يعيشـــون بـــني احلق يقـــة وال
الواقع، ال جيد الراوي احلاضر اجملهـول الوقـت الكـايف لعـرض نفسـه كمـا هـو احلـال يف الروايـات، 
لكنّــه يتوّســل يف الكشــف عــن شخصــياته بطريقــة فنيّــة وعفويــة مناســبة حليــاة جبالــة، حيــث جيــد 

جبلـي نفسـه ممـثال فيهـا. وهـو مـا يـدفع الباحـث إىل وصـف التقاليـد واألعـراف االجتماعيـة  كلّ 
الــيت جيــب التعامــل معهــا وحتديــدها ككنــز مــن الكنــوز األدبيــة الرتاثيــة ألن الــرتاث األديب اجلبلــي 

 قائم على الثقافة الشعبّية احملكّية وهو ما يساهم يف بناء الشكل الّسردي اخلطاّيب اجلبلّي.

هّن كمحافظــــات علــــى بيئــــتهن هــــامتتجلّــــى القــــدرات اللغويّــــة لتلــــك النســــاء مــــن خــــالل مو 
ن ولْكنــة لغــتهّن الــيت متّيــز االنتمــاءات الثقافيــة، ومــن مثـّـة علــى هــويتهن كنســاء  وثقــافتهن وعــادا
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لسـاين والسوسيولسـاين، أّن  -  يكواملستويني األ يفجبليات مغربيات عربيات. وهو ما يوضَّح، 
 قافية واللغوية للمجتمع اجلبلّي.كل احملور احملافظ على اهلويّة الثاملرأة تش

كيفيـة التفريـق واخلطـاب و  هـذه األنـواع التعبرييّـة تطـرح إشـكالية العالقـة بـني الـنصّ  وعليه، فإنّ 
هذه الدراسة تراه كحدث بني خماِطب وخماَطب. ويلعب طـول وقصـر هـذه  بينهما خصوصا وأنّ 

حتويـــل امللفـــوظ إىل نـــّص ممّـــا ميّكـــن مـــن املســـامهة يف اخللـــط بـــني معـــىن  التعبـــريات دورا مهّمـــا يف
. وهــو مــا يعطــي للســياق واخلطــاب والــتلفظ ثالثــاً  ، وبــني القــول والــنّص ثانيــاً اخلطــاب والــنص أوالً 

يف كيفية سرد األحداث ووصفها مما يزيـد مـن حـدة تـداخل اللغـوي اللسـاين واخلطـايب  مهّماً  دوراً 
، ُحتَـــّب، أوالً ). إذ حيــاول هــذا الســـياق إبــراز املــرأة اجلبليــة كــامرأة Greimasوالســيميائي (غرميــاس 

، فهــي حاضــرة يف جــّل النضــاالت مــن أجــل كنمــوذج للمــرأة املكافحــة علــى شــّىت األصــعدة ثانيّــاً و 
ــا، املســؤولّية الــيت وضــعت علــى عاتقهــا. وزيــادة علــى دور تنميــة  حميطهــا، إذ تتحّمــل، بُِنْكــران ذا

وتربيـــة لألطفـــال، فـــإّن املـــرأة اجلبليـــة تتحّمـــل األعبـــاء املنزليـــة وتشـــارك الرجـــل يف  األمومـــة، إجنابـــاً 
 ).4الصورة  رقم ر . (أنظ8أعمال البناء والطالء وتعرف كّل تقنيات ذلك

املرأة اجلبلية الفتة، وال يستهان مبا تقوم بـه، فوجودهـا يف البيـت هـو أمـر أساسـي إن وضعّية 
ا، إذ تلعــب دور األب عنــدما  لتــدبري مســتلزماته اليومّيــة إضــافة إىل أعبــاء متطلبــات عــيش أســر

  .  9يكون رّب العائلة غائباً لسبب من األسباب
ــــاً  ــــاء الرجــــل وأحيان ــــاء أعب ــــا، ن وقــــد تســــاوي هــــذه األعب ــــرة املهــــام النســــائّية  ظــــراً تفو إىل كث

وتنوعها، حيـث تتكّفـل املـرأة بأعمـال قـد ال تتحّملهـا، فهـي يف الغابـة ويف احلقـل خـالل مرحلـة 
 وفواكـه وخضـراً  مـن أجـل جـين املنتوجـات الفالحيـة: حبوبـاً  الزراعة واحلصاد، وتغادر بيتها بـاكراً 

البهــائم. وهــو مــا نفهمــه مــن مقابالتنــا ، زيــادة علــى إحضــار علــف القطيــع و هنــدياً  وقنّبــاً  وقمحــاً 
، مع النساء اجلبليات، خاصـة املتقـدمات مـنهّن 10املختلفة أثناء حبثنا امليداين يف قبيلة بين زروال

يف الســـّن، حيـــث متكنـــا مـــن تســـجيل معلومـــات مهّمـــة فيمـــا خيـــص عالقـــة اللغـــة اجلبليـــة بـــاملرأة 
ا وميزات انتم ا إىل هـذه املنطقـة للحفـاظ علـى سـريورة القرويّة ودورها يف احلفاظ على لسا اءا

ء اجلبليــات يف مــع العــادات والتقاليــد عــرب التــاريخ. وقــد حكــت لنــا بعــض النســا احليــاة انســجاماً 
  هذا الشأن ما يلي:
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   األولىالمتحدثة 

ْرُمـوْس ْوالزّْبِيـْب واخلُْبـز ْذ "الدُّنيا َمِشي ِهَي الدُّنيا، أنـا بَـاِقي أنـْْعْقـل أَبـْْنـِيت ُكنَّـا أنـَْعبِّيـْو الْقُفـْف ُذ ُلكَ 
رَة وْذ الّشــِعري، ُكنَّــا أَنَعبِّيــْوُهم ْجلَــْيْش التَّْحرِيــْر اللِّــي َكــانُو ْخمَبِّْعــني ْف ْجَبــل ( ْودَّكــا، وبـَْعــض دج)الــذّْ

ــرَاَدا أَنـَْعبِّيــْوُهم لِْلُمَجاِهــِدين(  ُموَضــاع آَخــر َمــن اللِّــي َكــانُو ِيف  دج)املــرَّات كــانُوا أَيـْْعِطيْونَــا َحــىتَّ َلْف
  11، ُكنَّا َأْخنَبـُْعُهم، َأْخنَبـُْعو ْلْفرَاَدا فـَْلَقتَّا ْذالّشطَاْب َما ُكنّاَشاي َأْخنَافُو"دج)اجلَّبل(

 المتحدثة الثانية

َلْعِشـّيا  ْوفْ دج) َف اجلّبَـل( ِيل وَْكانَـت ْثِقـيالَ ْوَعبّـاْث فالّصـَباح َلْمَعـاز َذْرَعـا "َلْعزِيـَز ْذيَـاِيل أَْذَعـاْودْ 
ـــان َماِشـــي ُمهَـــا  دج)ْرْجَعـــث( بالْرتِبيَـــة ْذيَـــاالَ ْف ُحـــوْجرَا ْوقاََمـــْت ْمحَـــث ْخلُْبـــز ْذيَـــاالَ. الّنَســـا ذْ ْزَم

 12َذابَا" ذيَال

 ة لثالمتحدثة الثا

ـــِيت تْـَهّجْلـــت ْبْكـــرِي، الرََّجـــل َمـــاث ِغـــري ْوَجـــاْخ (بعيـــد الشـــر عليـــك) ْوَخـــّالِيل َمخَْســـة ْذ  َـــا أَبَن "أَن
ــْرُمت وُْكــْل َواِحــذ قَــا  لَفــْرِخني ْصــَغارِيْن ُكْنــْت َأْخنْــَدم بَيــدِّي، أَْنِقــي ْخلِــْذَما َذ َلْمــرَا وَذ الرَّاَجــل َحــىتَّ ْكبـَّ
، َمـــا أَيـَْعْرفُونِيِشـــي بِـــني َجـــْو(دج) دَّْوَمـــاْث، َحـــّىت َف ْلِعيـــد َمـــا  َداُرو، ْوَذابَـــا َممُْهْولِيْنِشـــي َحـــىتَّ َمـــينِّ

 13افْـُروِين"أِجييوِشي ِيغَ 

 الرابعةالمتحدثة 

ـا أَنَـا فـََهـاذ احلَالَـة أَْنِقـي ُكْلِشـي فَالـدَّار،  "أَنَا ْخَلْقْت َمعُضورَة وْْكبَـَرت َمْعُضورَة، أََمنِْشي أَْنْكَحْر َوخَّ
َــا َأْحنِْضــي الَفــْرِخني ْصــَغارِيْن، َميَّــ َــا أَْنطَيَّــْب ْلَمــاْكالَ، أَن ــْز، أَن َــا َأْحنِْمــي اخلُبـْ ا وبَابَــا ْوُخــوِثي أََميِْشــيْو أَن

َقا ْفالّدار أَْنِقي ُكْلِشي، أَيْتكُلوْعِليّـا فَالّشـُغوْل ْذ الـّداْر، أَنَـا ُمـوَالْت الـ رَّاْي، اللّْْخَال بـَْيَصيـُْفو ْوأَنَا أَنـْبـْ
 14أَنَا ُموَالت الّشَواْر. أَنَا رَاْضَية بَالُقْصِميَّة ْذيَاِيل"

وإذا حاولنــا حتديــد طــرق الســرد املتبعــة يف هــذه الدراســة امليدانيــة، جنــد أن منهجيــات حتليــل 
حـاور -اخلطاب واللسانيات امليدانيّـة والتطبيقيّـة والنصـّية الـيت تبناهـا الباحـث 

ُ
هـي الـيت جعلـت امل

لقي واملتلقِّي، كحوار مبين
ُ
ك التقـارب على احلكـي، يـدور يف فلـ احلوار أو التبادل اللغوي بني امل
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ا والتجاذب بني نصّية اخلطـاب وخطابيّـة الـنّص امللفـوظ. و  باطالعنـا علـى األحـداث الـيت سـرد
تلـــك النســـاء اجلبليـــات واملواضـــيع الـــيت تطـــرّقن هلـــا، جنـــد، باإلضـــافة إىل الســـياق اللغـــوّي الـــذي 

مـن خـالل  اعتمدن فيه على لغتهن اجلبلية القّحة، لنقل واقعهن، سياقاً آخر أكثر واقعية يظهـر
األشكال التعبرييّة اليت توحي لنا بنموذج املرأة اجلبلية املتميزة واحلاضـرة بقـوة يف جمتمعهـا البـدوي 
بتضـحيتها وانتمائهـا الـوطين ولـيس فقـط اجلهـوي. حيــث ينبـع تشـبثهّن باحليـاة مـن قـوة تشــبثهن 

كمـا تقـول  ،باألرض الـيت يعشـن فيهـا. فقـد سـاعدن، أحيانـا، علـى محـل السـالح للـدفاع عنهـا
"، والـذي ميكـن ترمجتـه ب: "كـانوا دج)املتحّدثة األوىل: "أَيـْْعِطونا َلْفـرَاَدا أَنـَْعبِّيـْوُهم لِْلُمَجاِهـِدين(

عزمية ومن دون خـوف "َمـا ُكنّاَشـاي َأْخنَـافُو"، أي  يعطوننا السالح لنسّلمه للمجاهدين"، بكلّ 
  مل نكن خناف. 

احلياة اليومّية وصـعوبتها جعلـت مـن املـرأة اجلبليـة امـرأة قويّـة قـادرة علـى حتـّدي  متطلّبات إنّ 
ُعسرها مهما كانت حالتها وظروفها، فرّمبا جاء املخـاض بعضـهّن فولـدت وهـي يف قضـاء شـأن 
ا أو يف قلـــب الطبيعـــة أثنـــاء عملهـــا االعتيـــادي. تقـــول املتحّدثـــة الثانّيـــة قاّصـــة حـــدثا  مـــن شـــؤو

ُحـــوْجرَا" وهـــو مـــا يعـــين أن املـــرأة احلامـــل الـــيت  يف بالْرتِبيَـــة ْذيَـــاالَ  دج): "ْرْجَعـــت(جـــرى يف القريـــة
ا" ويشــكل هـــذا حــدثا عاديـــا  تشــتغل خـــارج البيــت غالبـــا مــا "تعـــود إليــه برضـــيعها بــني أحضـــا

  داخل األسرة وأيضا يف اجملتمع. 
ليوميـــــة واألســـــرية ومـــــع غيـــــاب الرجـــــل املتكـــــّرر ألســـــباب هلـــــا عالقـــــة وثيقـــــة بتـــــدابري احليـــــاة ا

واالجتماعية، استطاعت املرأة اجلبلية بعزمهـا لعـب دوره، فسـّدت مسـّده داخـل البيـت وخارجـه 
ومتّكنــت مبجهودهــا مــن جتــاوز ذاك الــنقص الــذي غالبــا مــا ميــز العالقــة بــني اجلنســني، وهــو مــا 

م بعمــل قــو الرَّاَجــل"، مبعــىن أ يفهـم مــن أقــوال املتحّدثــة الثالثـة الــيت تؤكــد: "أَْنِقــي ْخلِــْذَما ْذ َلْمـرَا وذَ 
املرأة والرجل. وقد أعان هذا الدور املزدوج املرأة على اكتساب اخلربة، فبـذلت تلـك املكتسـبات 

بعيــدا عنهــا. ولكــن هــذا  هميف تربيــة األبنــاء وتكــوينهم، ليتمكنــوا هــم بــدورهم، مــن تكــوين أســر 
حيـــث تقـــول نفـــس املتحدثـــة: "َمـــا  التفـــاين يف العمـــل والرتبيـــة غالبـــا مـــا ينتهـــي بنكـــران مجيلهـــا،

ا وال يكرتثــون حلاهلــا، وهــو يف حــد دج) أَيـَْعْرفُونِيِشــي بِــني َجــْو( دَّْوَمــاْث" مبعــىن أن األبنــاء ينســو
ا.    ذاته تقليل من أمهيتها وعدم االعرتاف بتضحيا
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نزليـــة أمـــام املـــرأة اجلبليـــة مـــن أجـــل إجنـــاز األعمـــال امل ومل تكـــن اإلعاقـــة اجلســـديّة قـــّط عائقـــاً 
ا، وهــو مـــا تؤّكـــده املتحّدثــة الرابعـــة بقوهلـــا: "أَنَــا الـــرَّاْي وأَنَـــا الّشـــَواْر"،  وإثبــات حضـــورها وجـــدار

أة ذات حكمــة وبصــرية ال يعــرف اليــأس هلــا مــر يأخــذ برأيهــا فهــي ا يعتمــد عليهــا والكــلّ  فالكــلّ 
  ية بنصييب من احلياة. طريقا، وتضيف:"أَنَا رَاْضَية بَالُقْصِميَّة ْذيَاِيل"، ومعناه أنا راض

وهكــذا نالحــظ أن املــرأة اجلبليــة برهنــت علــى مســؤوليتها يف مجيــع ميــادين احليــاة النشــيطة، 
ا وحميطهـا، وبـذلك فهـي تفهـم معـىن العمـل اجلمـاعي.  فهي تساهم يف احلياة االقتصاديّة ألسر

فـرن عنـدما يقـّررن فعلى سبيل املثال، تتشارك النساء يف مجع احلطـب مـن أجـل إيقـاد النـار يف ال
هـا املـرأة )5أنظر الصورة رقم إمحاء اخلبز. ( ْضِين، تبـدو املشـّقة الـيت جتا

ُ
. ويف هذا العمل اليومّي امل

مـــن أجـــل األســـرة وأيضـــا العائلـــة. وزيـــادة علـــى هـــذا، تتكّفـــل النســـاء جبلـــب املـــاء مـــن العـــني أو 
  الوادي أو البئر الذي تشرتك فيه عادة عدة عائالت. 

أو كمـا يقـول أهـل جبالـة "تـَُعيِّـع" وهـم يسـمون ذلـك يف - ذلك كّله تنشـد املـرأة  ويف خضمّ 
ا اجلبلـــّي الفريـــد عّمـــا تتحّملـــه مـــن مشـــاق يوميّـــة وتتقاســـم  - هـــذه املنطقـــة "أعيّـــوع" لتعـــّرب بصـــو

  أحاسيسها مع كل عزيز عليها ومقرَّب منها مثل أمها، فتقول:
  ميّا ذيايل اهللا!

  فّيا! هللا ال تسقسيين ال اطّلل
  إيال جيث نعاود الخ حمال اتِّيق بيَّا!

  راه هم الدُّنيا كلُّوعليَّا!
  وال مِقتوشي أنا شكون يقيه ليَّا!

  ميّا ذيايل اهللا!
  وهو ما ميكن ترمجته كالتايل:

  أماه! يا اهللا!
  أستحلفك باهللا ال تكرتثي حلايل!
  إذا حكيتها لك فلن تصدقينين !
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  همُّ الدنيا كله على عاتقي !
!   إذا مل أمحله أنا فمن سيحمل عينِّ

  أماه! يا اهللا!
تُعــربِّ هنــا الــذات الســاردة عــن واقــع اجملتمــع عاّمــة وعــن الفــرد خصوصــا. ومــا الفــرد إال املــرأة 
اجلبليــة الــيت تتخــّبط بــني ثقــل الواجبــات الــيت ُوِضــعت علــى عاتقهــا، يســكنها األمــل يف الســري 

متســعا حيــث تفــوض أمرهــا إىل اخلــالق، فتبــدع بلحــن تشــبثا باحليــاة.  وهكــذا، جتــد يف األغــاين 
ــا الشــخص ثانيــاً  ، وتنــاغي األمّ شــجّي ال خيلــو مــن النغمــة والقافيــة، تُنــاجي اهللا الــرحيم أوالً  ، أل

ــا ويعطــف عليهــا. وتستحضــرنا يف هــذا اجملــال تقنيــة الّســرد  القريــب الــذي حينــو عليهــا وحيــّس 
ا املتميزة.من خالل م اليت ُتضفي مجالية على النصّ    رآة اللغة اجلبلية ونغما

يف الواقــع، يُثبــت مــا ذكرنــاه أّن املــرأة اجلبليــة ُفطــرت علــى الفــّن ونشــأت فيــه، إذ تصــنع مــن 
ــا يف  16حتفـا وتنسـج مــن الصـوف 15الطـني أغطيـة وزرايب ذات قيمــة عاليـة. دون أن ننسـى خرب

ا علـى تلـك األمثلـة املـذكورة، . وال تقتصـر مكت18جبميـع أنواعـه 17التحضري اليدوي للزيتون سـبا
  بل تتعّداها إىل صناعة أنواع املخبوزات واللنب والزّبدة الطبيعّية "بلدي" وغريها.

 

 تحديد الهوية النسوية بجهة جبالةالعامل التاريخي كشاهد ومساهم في . 3

ـــة يف اجملـــال السياســـي ويف إدارة الشـــأن  ويشـــهد التـــاريخ وأحداثـــه باحلضـــور الكبـــري للمـــرأة اجلبلي
 رأة مشــهورة يف تــاريخ مشــال املغــرب، يطلــق عليهــا الســيدة احلــرةمالعــام. ونستشــهد علــى ذلــك بــا

حكمـــــــت مشـــــــال املغــــــرب يف إحـــــــدى مراحـــــــل القـــــــرن  19) 39- 36ص: ،2000 (املرنيســــــي،
لســــيدة املثّقفــــة واخلبــــرية بشــــأن احلــــرب، الداريّــــة باألوضــــاع الســــادس عشــــر. وقــــد كانــــت هــــذه ا

والسياســية حلــوض البحــر األبــيض املتوســط. حبيــث اســتطاعت أن تتحــدى االســتعمار  اجلغرافيــة
، فقـد حكمـت لعـدة سـنوات مدينـة تطـوان، 20)39- 36ص: ،نفس املرجـعاإلسباين والربتغايل(

رئيســــــة للقرصــــــنة ال منــــــازع هلــــــا يف هــــــذه وكــــــّل الشــــــمال الغــــــرّيب. وكانــــــت تعتــــــرب ملــــــدة طويلــــــة 
، 1959. ويف هـــذا الصـــدد، يوضـــح املـــؤرخ حممـــد (داوود،21)18، ص:1989العافيـــة، املنطقة(

يف مؤلفــه "تــاريخ تطــوان" أّن احلــرة، هــي "عائشــة بنــت الشــيخ علــي بــن  22)123 - 117ص:
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هـــّم موســـى بـــن راشـــد مـــن ذريـــة الشـــيخ عبـــد الســـالم بـــن املشـــيش". ويضـــيف أيضـــا أّن "مـــن أ
م 1541األشــياء الــيت تتعّلــق بالســيدة احلــرّة هــي قّصــة زواجهــا بالّســلطان أمحــد الوطّاســي ســنة 

(...)، نظـــرا ملقامهـــا املتميّـــز يف تطـــوان ونواحيهـــا. ونظـــرا لشـــرف عائلتهـــا واملكانـــة العظيمـــة الـــيت  
ــــــــــة بشــــــــــمال  ــــــــــل اجلبلي ــــــــــف القبائ ــــــــــت لعائلتهــــــــــا الشــــــــــريفة احلاكمــــــــــة بشفشــــــــــاون يف خمتل كان

. بعـــــد املـــــؤامرات الداخليـــــة الـــــيت تعّرضـــــت هلـــــا 23)123 - 117، ص:1959وود،املغـــــرب"(دا
، فحاربــت 24اختـارت الســيدة احلـرة االنســحاب مــن املشـهد السياســي واالهتمــام باحلقـل الــديين

ـا خاطئـة وهلـذا السـبب أّسسـت زوايـا يـذكر فيهـا اسـم اهللا واسـم  ّ التفسريات الدينيّـة الـيت رأت أ
ت ال زالــت تســمع وتتــداول إىل يومنــا هــذا. وتعــد الزاويــة الرٍّيســونية ، هــاالبترســوله يف مــدائح وا

  الزوايا مبدينة شفشاون. مكان دفن السيدة احلرة، عالوة على زاوية موالي علي شقورمن أهمّ 
هكــــذا إذن، يتبــــّني لنــــا عنــــدما نقــــرأ الّســــجالت الربتغاليــــة واإلســــبانية، إىل أّي حــــّد كانــــت 

ا السيّ  دة احلرّة رادعة وإىل أّي مدى كان دورهـا مهمـا ومـؤثرا يف الّسـاحة احلمالت اليت قامت 
يف  وتأثريهـا يف طبيعـة املـرأة بشـمال املغـرب واضـحاً  السياسّية. ففي الواقع يبقى أثر مرورها أبـديّاً 

ا ورمزت إليها حركة الكفاح والنضال خاصة عند اختـاذ القـرارات  أبعاده املختلفة اليت استحضر
املســتوى السياســّي، مثّ يف اآلثــار احلقيقّيــة للحضــارة األندلســّية ويف تــراث احلركــات واملواقــف يف 

الصوفّية اليت ُعرفت يف هذه املنطقة، وكذلك يف القدرة على التسيري اجليّـد للمنـزل، مبـا يف ذلـك 
تقاســم العمــل مــع الرجــل، بــل وتعويضــه يف األعمــال البدنّيــة الشــاقّة، وهــو ممــا ال شــّك فيــه مــن 

  زة للمرأة اجلبلية داخل حميطها.ات املميّ السم
 

مــن الســردانية والشــعرية إلــى المميــزات اللغويــة وبنــاء إيكولوجيــا لســانية . 4
 وثقافية جبلية 

، Calver) 2016- 2011(ميكــن أن منّيــز بــني نــوعني مــن املــؤثرات اللغويــة الــيت وصــفها كــالفري
ويتجلــى تأثريهــا اللغــوي األول يف ســلوكات أوالهــا مــؤثرات داخليــة، وثانيهــا مــؤثرات خارجيــة. 

خمتلــف الســلطات، وهــي إّمــا سياســّية أو دينّيــة أو 'رأي عــام'. أمــا الثانيــة فتتمحــور حــول الــدور 
املركــزي للمخــاطبني وأمهيتــه يف التــأثري يف لغــتهم. فالتــدّخل األول هــو تــدخل سياســّي اختبــاري 



 19   )ةسكين أموراقو  عبد النيب األشقر(...  عالقة النوع واجلنس واهلوية السوسيولغوية

هــــــو تــــــدخل سياســــــي تشخيصــــــّي )، بينمــــــا التــــــدّخل الثــــــاين In Vitroوخاضــــــع لالختبــــــار(
)In Vivoثار نــوع مــن اللهجــات نــد)، خيــّص تــدخل اإلنســان يف تطــور لغــة أو بقــاء هلجــة أو ا
)Calver 2017 -2016 وجنـــــد ضـــــمن هـــــذه الفئـــــة الثانيـــــة، اللغـــــة الشـــــفوية اجلبليـــــة، كلغـــــة .(

منطوقــة مــن طــرف أقليــة جهويّــة تــربهن علــى وجودهــا يف/ أو مــن خــالل املمارســات التواصــلية 
  اليومّية للمتخاطبني وخاصة منهم النساء. 
ور ، ميكــن لنــا دائمــا أن نؤّكــد املنظــVicente" "2017ومــن جهــة أخــرى، وعلــى غراربيثَــانِيت 

، فيما خيـص االختالفـات يف الّلهجـة اجلبليـة مـع 2015م Colin"اللغوّي الذي تقدم به ُكَالن "
تعتــرب األقــدم، وهــي األكثــر حمافظــة علــى اخلصــائص  25توضــيحه أّن الّلهجــات اجلبليــة الشــمالية

 األساسّية لّلهجة اجلبلية ذات الصلة باألصل األندلسّي مقارنة مع بـاقي اللهجـات يف اجلنـوب.
وال تُعترب هذه األخرية قدمية مثل األوىل وذلك بسـبب االسـتقرار املتـأخر للّسـكان يف هـذا اجلـزء 
مــن املنطقــة الشــمالية للمغــرب، والــذين تعرّبــوا يف مرحلــة متــأخرة باملقارنــة مــع بــاقي الّســاكنة الــيت 

تعمال تقطــن يف الشــمال. وهــو مــا جعــل العربّيــة اجلبليــة تعــرف تطــورا ملحوظــا يف مســتوى االســ
. وعــالوة علــى ذلــك تشــري األحبــاث امليدانّيــة لـــربفنسال Vicente, 2017, p : 31(26( والبنيــة

"Provençal"  1918ل"، وأحبـاث ُجمايِّلـه ڭفشتاال" و"بـين وريـا"املتعّلقة بقبائل "ْسَالْس"،  27م
"الـربانس"، ، من خالل عمله حول مشال تازة، وأساسـا قبيلـة Colin 1917 -1918" ُكَالن "

إىل أّن اللهجــة اجلبليــة يف هــذه اجلهــة تعرضــت إىل كثــري مــن املــؤثرات األمازيغيــة، علــى عكــس 
ــــأثراً  ــــه أقــــّل ت ــــّني أن ــــذي يتب ــــا ال و  Provençal 1922بســــبب إســــهام الّلهجــــة الْعُروبِيَّــــة (  جنو

Lachkar 2010  بيّـــــة. ). ويتشـــــكل هـــــذا املتغـــــّري اللغـــــوّي نتيجـــــة ملـــــؤثرات زمنيّـــــة تعاق2013و
الّلهجــة العربّيــة  ســتعمليلســاين وهــو غــري تعــاقيب، ويكــون بــني م -  آخــر سوســيو ويوازيــه ُمتغــّرياً 

اجلبليّــــة. ويــــذكرنا االســــتخدام االجتمــــاعي لّلغــــة داخــــل اجملتمــــع اجلبلــــي مبتغــــّريين مهمــــْني، ومهــــا 
  اجلنس والعمر. 

بيثـــانيت  أجنزتـــهوحســـب هـــذا البحـــث امليـــداين، واســـتفادة مـــن حبـــوث ســـابقة خصوصـــا مـــا 
Vicente"2013" يف "أجنـــرة" أو مـــا قـــام بـــه األشـــقر "Lachkar"  يف "بـــين وليـــد"، فـــإّن املـــرأة

ـا حمضـن جممـل مميّـزات اللغـة اجلبليـة. فهـي  اجلبلية غـري املتعّلمـة جتمـع بـني هـذين املتغـريين، لكو
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ات معروفــات أكثــر ُمرتكــز احملافظــة علــى أصــالة هــذا املــوروث الشــفوي، ممــا جيعــل النســاء اجلبليــ
ن اللغويّـــة امللموســـة داخـــل اللغـــة واخلطـــاب. ويف هـــذا الســـياق، ميكننـــا  مـــن الرجـــال بإنتاجـــا

28االســـتناد إىل البحـــث الـــذي أجنزتـــه ناتيفـــداد
(Natividad,1998, p :109)"Natividad"   يف
ملثاليــة، شفشــاون والــذي أّكــدت فيــه أّن "النســاء املتقــدمات يف الســّن يعتــربن مصــدرا للمعلومــة ا

ـــا) ومـــن جهتهـــا، تؤكـــد  مـــا يكـــون كالمهـــم متـــأثراً  ألن الرجـــال غالبـــاً  بلهجـــات أخـــرى" (ترمجتن
)Messaoudi" , p :14)2003"مســــعودي

علــــى أّن "النســــاء وســــيطات مفضــــالت لنقــــل  29
الســلوك احلســن وطُــرق احلــديث الــيت تصــاحبه. وليســت الرتبيــة احلســنة هــي اهلــّم الوحيــد الــذي 
حيّفــز هــذه النزعــة النســائية للمحافظــة علــى اللغــة، بــل أيضــا الرغبــة يف مواجهــة اهليمنــة الذكوريّــة 

ن"  . (ترمجتنا)والوقاية من االنتقادات احملتملة لسلوكهن وتصرفا

ومن املهّم، يف هذه احلالـة، اإلشـارة إىل اخلصـائص االجتماعيّـة، خاّصـة يف الوسـط اجلبلـي، 
حيــث ال تغــادر املــرأة املتقّدمــة يف الّســن بيتهــا إال نــادرا. فبــالرغم مــن مشــاركتها العمــل الفالحــي 

السـياق، يتحـدث مع الرجل فإّن خروجها ال يتعّدى احلقل أو القرية اليت ولدت فيها. ويف هذا 
اللغـوي أمـن - أو الـال عـن عـدم األمـان  "Lachkar") 2005(وأيضا األشقر  "Labov"البوف 

)l’insécurité linguistique يف ما خيـص النسـاء، يف البحـث امليـداين الـذي أجنـزه يف نيويـورك ،(
وأوضــــــح يف مقــــــال ثــــــان يف التســــــعينات مــــــن القــــــرن املاضــــــي . Labov,1966(30(1966ســــــنة 

)1990Labov,(31 " مدى امليـل الواضـح عنـد "اخللل الكامل للسلوك اللغوّي بني الرجل واملرأة
كـــان أو   جـــنس، رجـــالً  النســـاء إىل نزعـــة احملافظـــة الناجتـــة عـــن التفـــاوت يف الّســـلطة ومكانـــة كـــلً 

": على أّن "تنوع األشغال ومنط احلياة عنـد النسـاء ال ترتتّـب Labovامرأة. وهلذا يؤكد البوف "
  . (ترمجتنا)p ;29)1990Labov,(32 تغيريات فورية يف السلوكات اللغويّة"عنه 

. ويف هــذه احلالــة، تتشــّبث املــرأة اجلبليــة باملعــايري ويبقــى املتغــّري اللغــوّي عنــد النســاء اختياريّــاً 
 Labov ")1990Labov,(33العاّمة والثابتـة األصـلّية يف الّلغـة اجلبليـة. وهـذا مـا شـرحه البـوف "

بطريقة عكسية، عنـدما تطـرق إىل خصوصـية السـلوك الـذكورّي حيـث يسـتعمل الرجـال بشـكل 
ــــى التغــــريات والتســــويّة اللغويّــــة يف أرض  متــــواتر أشــــكاالً  لســــانّية متعــــددة وغــــري موّحــــدة. وتتجّل

 جبالـــة، داخـــل العربيـــة اجلبليـــة، عنـــد الرجـــال أكثـــر منهـــا عنـــد النســـاء. فالرجـــال يتنقلـــون كثـــرياً 



 21   )ةسكين أموراقو  عبد النيب األشقر(...  عالقة النوع واجلنس واهلوية السوسيولغوية

 Vicente 2017 :43-42 ,(بيثـــانيت  34حمـــيطهم القـــروّي إىل منـــاطق حضـــريّة قريبـــةويغـــادرون 
األطفـــــال والشـــــباب املعنيـــــني األكثـــــر بآثـــــار  ). وعلـــــى ذلـــــك يظـــــلّ Lachkar 2013واألشـــــقر 

(Vicente, 2017, p : 43)التغــّريات اللغويـّـة الداخليّــة واخلارجيّــة
. ورغــم ذلــك ال جيــب إمهــال 35

ــاالــدور األساســّي للنســاء  داخــل  يف التكــوين ويف نقلهــّن ألبنــائهن املعــايري املوحــدة املعمــول 
(Labov, 1998., p : 35) اجملتمع

36.  
الـيت تتمثـل يف  37)2005ومن بني اخلصـائص املميـزة للغـة جبالـة ظـاهرة اإلمالـة(ابن منظـور، 

انتقــال مكــان نطــق حــرف ســاكن حتــت تــأثري حــرف متحــرك ســابق أو الحــق خاصــة يف حكــي 
ني. ويف هــــذه احلالــــة، ميكـــن أن يتــــأثر املقطــــع اللفظـــي األخــــري بظــــاهرة اإلمالـــة الــــيت عرَّفهــــا املســـن

(إمالـة  املعجميون العرب مبيل حلرف متحرك مفتوح (الفتحـة) حنـو انغـالق ميكـن أن يكـون جزئيـاً 
ذه الظاهرة، عنـد العـرب قـدمياً  صغرى) (ى) أو كامالً   ،(إمالة كربى) (إ). والسبب يف االعتناء 

وتشـــّكل  .38هـــو جتويـــد األصـــوات مـــن أجـــل ختفيـــف النطـــق عنـــد ترتيـــل القـــرآن وتســـهيل قراءتـــه
اإلمالــة، يف منطقــة جبالــة، تــذكريا بــاإلرث اللغــوّي األندلســّي ألن وصــول العربيّــة األندلســّية يعتــرب 

ل . ومـازاVicente, 2017, p : 38(39( اجلهـة الشـمالية مـن املغـرب مبثابـة موجـة ثانيـة لتعريـب كـلّ 
ا، خاصـة القرويّـة منهـا.  هذا االستخدام اللغوّي موجودا إىل اليوم مبنطقة جبالة وميّيز كـالم سـكا

اسـتعمال اإلمالـة  نّ إوجتدر اإلشارة إىل أّن هذه الظاهرة اللغويّة متيل إىل أخذ مسة نسائّية، حيث 
اجلبليـة معتَمـدا  أعطى خصوصّية أنثويّـة لعـدة تراكيـب وألفـاظ، وباتـت إحـدى مميـزات نطـق الّلغـة

  .من قبلهنّ  -  كثرياً  - عليها من طرف النساء اجلبليات يف املغرب وحماَفظا عليها 
متيــز حــديث النســاء بأغلــب خصــائص الّلهجــة اجلبليــة  خــالل حبثنــا امليــداين،وقــد الحظنــا 

ّن، وعلـــى وجـــه اخلصـــوص يف كـــالم العجـــائز مـــنهّن، مثـــل اإلمالـــة . 40وهـــو بـــاٍد أيضـــا يف خطـــا
  يف كـالم الرجـال مقارنـة بكــالم النسـاء. علـى غـرار بيثــانيت خاصـية يُعتـرب حضـورها قلــيالً وهـي 

(Vicente, 2017, p : 38)
يف منطقة جبالة مـا جـاء يف حبثهـا حـول قبيلـة "أجنـرة"  -  الحظنا - 41

أّن: " الرجـــال، مـــن قبـــل، كـــانوا ينطقـــون اإلمالـــة كـــذلك، لكنهـــا أصـــبحت مميـــزا خيـــّص النســـاء، 
ذكر علـى ذلـك تأثري املتغريات األخرى اليت أُدخلت على كالم الرجال" (ترمجتنـا) ونـوذلك بعد 

تاونــات، وقــد  -  هــذا املثــال الــذي أخــذناه مــن حوارنــا مــع إحــدى النســاء مــن قبيلــة بــين زروال
  جتاوزت من العمر عقدها الثامن:
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مــــــا  آبنــــــيت ملــــــرا عنــــــدن(ى) يف اهلــــــّم منــــــني أذخــــــالق و هــــــي ف متــــــارة(ى) ، متــــــارة ديــــــاال
أذنقطعشـــي، خـــصَّ اطيِّـــب وذعجـــن و ذمحـــي اخلبـــز، ذســـقي املـــا و ذمشـــي ذحطـــاب ذجيـــب 
 القتــــة(ى) مــــن الغابــــة(ى) و ذحــــش الربيــــع للبهــــامي. وفيــــوم الربيــــع أذمشــــي ذنقــــي الــــزرع و ف

  الصِّيف أذمشي ذَصيِّف وأذقي الطرابق و التبانتة(ى).
ــا ال تنتهــي. عليهــا  يــا ابنــيت إّن املــرأة هنــا تعــيش يف معانــاة، فهــي تعــاين منــذ ــا، ومعانا والد

ــا تستســقي املــاء مــن العــني وجتلــب احلطــب مــن الغابــة  أن تطــبخ وتعجــن اخلبــز وحتميــه. كمــا أ
ـــة الـــزَّرع. أّمـــا يف فصـــل  ـــه إىل املاشـــية. وحتـــرص يف فصـــل الربيـــع علـــى تنقي وتُقلِّـــع العشـــب لتعطي

  و التّبنتة.الّصيف فهي تذهب إىل احلصاد، وألجل ذلك ترتدي الطّرابق 
متــارة/  وتظهــر اإلمالــة يف اخلطــاب املســرود للمــرأة، خاّصــة يف األلفــاظ التاليــة: عنــدنا/ عنــدىن،

 ذكرولعلـه يـالغابة/ الغاىب، التبانتة / التبانىت، وموقعها يكون يف آخـر الكلمـة،  القتة/ القىت، ى،متار 
ذلك نلمس قيمة النطق  ي يبدو واضحا يف كالم املرأة، ويف ذمبيزة مهمة من مميزات اللغة اجلبلية ال

  .على اهلويّة الذاتية النسائّية كمتغري سوسيولغوي يف احلفاظ على اهلويّة اجلماعّية وأيضاً 
ا (األشقر أو الشبه أمازيغيةوباإلضافة إىل األسس األمازيغّية   2010لّلغة اجلبلية وإىل بصما

Lachkarبعض اخلصائص املمّيزة للعربّية األندلسّية والعربيّـة اإلسـبانّية، املشـار  تلك الّلغة تزن)، خت
)، Moscoso 2002إليهـــا علـــى ســـبيل املثـــال داخـــل اللهجـــة اجلبليـــة يف شفشـــاون (موســـكوزو 

). ويعـرف هـذا التـأثري أمهيّـة أقـل يف بـاقي جهـات Vicente 2000وأيضا يف هلجة أجنـرة (بيثـانيت 
/ مـع درجـات aت صـوتّية تـذّكر بعربيّـة األنـدلس مثـل اإلمالـة حلـرف /املغرب، حيث توجد إجنـازا

42أو/ e/ االنغــالق تنطــق 
i/" 2016/. وقــد قــّدم كريــرو "Guerrero يف دراســة مقارنــة ملختلــف ،

أنواع الّلهجات القرويّة للعربّية املغاربّية، مناذج متت مالحظتهـا يف الّلهجـات القرويّـة التونسـّية ويف 
ــــة املغربيّــــة هلجــــة القبايــــل  ــــر. وُرصــــدت علــــى نطــــاق حمــــدود يف اللهجــــة اجلبلي الشــــرقّية مــــن اجلزائ

(Guererro, 2016, p :89)
 ، ونذكر منها األمثلة اآلتية:43

bda‹bdé  ) بــــــــدأMarçais  وGuîga 67 :1925 (nsa‹ nse ) 1950: 211النســــــــاء 
Marçais (  

mdina‹mdinæ.املدينة  :nʕăsna‹nʕăsni) 2000: 29: نعسناVincente (  
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wahda‹wahdæ) 2015: واحدة Guerrero, (Moscosso, 2004 : 27)(  
brit‹bret ) 1954. 573: ُشفيُت Marçais(44.  
ــــاً يظهــــر حيــــث  ــــوح، وأحيان ــــة تنتهــــي مبقطــــع لفظــــّي مفت مغلــــق يف نطــــق  أّن األلفــــاظ اجلبلي

املسّنات. وهذه عالمة على احملافظة على خاصّية اإلمالـة، حـىت أنّنـا قـد ال نسـتطيع متييـز درجـة 
/ يف آخـــر الكلمـــة بشـــكل خفيـــف أو aاالنغـــالق هلـــذه اإلمالـــة الـــيت تـــؤثر يف احلـــرف املتحـــرك /

 .  جزئي، أو بشكل مغلق كليِّ

  مصطلح جبلي (نسوي) مع اإلمالة مصطلح بالعربية الدارجة المغربية من دون إمالة
"ɜayša"/ عائشة "ɜayšə"< /e/ 

Hamza /   محزة  "ḥamzə"</e/ 

Roumaysa / رميسة "rumaysə"</e/ 

"lġāba" : غابة "lġābə"</e/ 

"dāba" : حاال "dābə"</e/ 

"žina" : جئنا "žinə"</e/</i/ 

"ḥaža" : شيء "ḥažə"</e/ 

"waḥad" : واحد "waḥəd"</e/d</i/d 

"xubza" : خبزة "xubze"</e/ 

 

  تصغير األسماء والصفات. 5
يســـتعمل التصـــغري يف اجملتمـــع اللغـــوّي اجلبلـــّي، مـــن طـــرف النســـاء واألطفـــال، لوصـــف شـــيء أو 

 النســاء هـّن األكثــر ميــوالً  ، فــإنشـخص بغيــة التقليـل منــه أو بصــفة عـدم الكفايــة. وبصــفة عاّمـة
ـــــة نســـــائّية  ـــــة يف حـــــديثهّن، حـــــىت أصـــــبح التصـــــغري ظـــــاهرة لغوي ـــــة اللفظّي الســـــتعمال هـــــذه اآللّي
باألســـاس، متيّـــز املمارســـات اللفظيـــة اللغويـّــة يف هـــذه اجلهـــة اجلبليّـــة مـــن املغـــرب. وحســـب ديبـــوا 

2007 Dubois  يشكل التصغري كلمة تعود لشيء ّمت تصغريه عند احلديث، ُيشـحن دائمـا بنيـة
. وجنــد يف خطــاب النســاء hypocoristique) (Dubois and al. 2007, p 48(45عاطفيــة (

ا. وعلـــى  اجلبليـــات أشـــكاالً  تصـــغرييّة تســـتعمل عـــادة مـــن أجـــل وصـــف األمســـاء، وضـــبط صـــفا
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 -  صــناعة تقليديــة -  مطــبخ -  ذلــك، فاســتعمال التصــغري يهــّم مجيــع األنشــطة اليوميــة: فالحــة
ـا. جتارة، فاملرأة اجلبلية تقـوم بتصـغري  ـا الـذين تعـّزهم وتعطـف علـيهم ويشـملهم حنا أمسـاء أقار

ن الصيغ، ونادرة هي القواعد الـيت تـتحكم م متنّوعة ويتعّدد التصغري عند النساء فيأخذ أشكاالً 
  يف تكوينه، نذكر على اخلصوص تصغري األمساء: 

 اسم شخصي تصغير جبلي
"laḥsinu" Lahcen/ حلسن 
"rḥimu" Rahma/ رمحة 

"fṭətəm", "fṭəmu" Fatima/ فاطمة 
"ɜwiša" Aicha/ عائشة 

"swilaḥ" Saleh/ صاحل 

أّمــا مــا خيــّص الصــفات وبعــض األمســاء املشــرتكة، فاألشــكال املتداولــة الــيت ســجلناها أثنــاء هــذا 
 (Provençal)وهــــي أشــــكال ســــبق أن رصــــدها بروفنســــال البحــــث امليــــداين هــــي: ْفعيــــول وفعيعــــل

)Provençal, 1922, p : 33(46  دميــــون -وكــــذلك كــــودفرويبالنســــبة للغــــة اجلبليــــة يف طنجــــة- 
Marçais, 1911, p : 99(47( (Mercier) ومريسيي  (M.Gaudefroy-Demom- Bynes)بينس

فيما   
  على سبيل املثال نذكر: Bynes et L.Mercier, 1914, p : 144(48خيّص الدارجة العربّية املغربية(

 أسماء مشتركة/ صفات تصغير جبلي

"sġiwar"  /صغريsġīr  
"ṭwīwal" طويلṭwīl/  
"qlīwal"  قليلqlīl/  

"ɜwīwaž"  أعوجɜwaž/  
"xd̩īd̩ar" /أخضر"xd̩ar" 

"h̩mīmar"  أمحر"h̩mar"/  
"qtīwəte" قط"qit"/  
"šġīwal" شغل"šġul"/  
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أصــــلّي وأكثــــر مــــن ذلــــك، جنــــد بعــــض األمســــاء والصــــفات تأخــــذ الشــــكل التصــــغريي كشــــكل 
  لتسميتها:
  "šwiwəš" "šwiyyəš"قليل 

ة : صُ  :  "stitwa" غريَّ    "stitu"/ ُصغريَّ
ين/ "stitwīn"حيــث نرصــد التــداخل بــني املــذكر واملؤنــث يف الّلهجــة اجلبلّيــة مثــال:  : ُصــَغريَّ

ات    .ُصَغريَّ
  البنيات التالّية:وأحيانا تُعترب آلّية التصغري الواصفة هلا داللة على اإلحساس وهو ما جنده يف 

  آ الّصغيورة أو الّصغيورة أو الّصغرية أو الصغيغرة.
وينطبـــق هـــذا الوصـــف علـــى املـــرأة، وبصـــفة خاصـــة علـــى األم، ليصـــبح بـــذلك أفضـــل متثيـــل 
ــــــة واحلنــــــان ضــــــمن ســــــياق رمــــــزّي يهــــــم الســــــيميائيات الســــــردية  لغــــــوّي معــــــّرب عــــــن درجــــــة احملّب

املنتوجــات الفنيّــة واحلســـّية للنســاء اجلبليـــات  يعــّم كـــل ) و Greimas 1983 & 1970  (غرميــاس
كالغنــاء الشــعّيب، املتمثّــل خصوصــا يف "أََعيُّــوْع" أو أغــاين ختُــّص املــرأة أو األم وذلــك باســتعمال 

 مصطلحات التصغري املذكورة:

  ميَّا و ميَّا ذيايل!
  اهللا آ ميَّا ذيايل!
  ميَّا و ميَّا ذيايل!

  والصغرية و راضية زماين، اهللا!
  ميَّا و ميَّا ذيايل!

  ونِت دميا فبايل اهللا!
  ياعيين ال ْذبكي وال ْذبكي و ذالَّيل!

  خليوين مع ميَّا ذيايل!
  وميكن أن نرتمجه كالتايل:

  أّماه ويا أمِّي أنا!
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  اهللا يا أماه!
  أماه يا أمِّي أنا!

  أيتها العزيزة الراضية دوما علّي، اهللا!
  أماه يا أماه!

  أنت دائماً ببايل!
  عيين ال تبكي وال تبكي يا مذلَّليت! يا 

  اُتركوين مع أمِّي أنا!
إّن التواشــج العميــق بــني الّســردانية والــنّص الشــعري يســاهم يف توظيــف الســارد لّلغــة اجلبليــة 

. وتتعــدد األشــكال الّرمزيــة الــيت حتيلهــا عــن مــدى التعلــق بــاألمّ  يف أســلوْيب املــدح واحلنــني تعبــرياً 
كصـفة التصغري"الصُّـغرية" الدالّـة هنـا علـى درجـة احملبّـة واملعـزّة. وجنـد أيضـا   اجلبليـة أللفاظاللغة وا

ــــارات تكتنــــز دالالت متفــــق عليهــــا حيويهــــا  ــــة، وهــــذه العب ــ"عيين" ووصــــفها باملدلّل ـــ تشــــبيه األّم ب
الوجدان متوارثة من الثقافة اجلبلية، تساهم يف بناء النّص السردي يف طابع شعري غنـائي يـْأتِلق 

اجلبليــة خاصـة، واملــرأة اجلبليـة عامــة  لسـامع. فالصَّـغرية هــي وصـف تصــغريي رمـزي لـألمّ يف أذن ا
لألصــول اجلبليــة. وهــذا مــا يشــري إليــه  ، ترميــزاً علــى الّنزعــة الوطنيــة يف حمبّــة األرض واألمّ  تأكيــداً 

بصـــيغ خمتلفـــة أععيّـــوع التـــايل، توظيفـــا لصـــفة التصغري"الصُّـــغيورة" يف نعـــت املـــرأة اجلبليـــة. وهنـــا 
  "تـَُعيِّع" أي تنشد اجلبلية، وتقول: 

  ا حلجل!ڭا حلمام فرڭفر
  آ وليدي!

  ا حلمام ِقدَّامو!ڭفر
  واآ ميّا!(ويِّيه ويِّيه )
  ّشريف!آ اهللا سال حلبيب ال

  فعالمو! اهللا يوفَّر 
  آ الّصغيورة!
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  وهو ما ميكن أن نرتمجه كالتايل:
  سرب احلمام ، سرب احلجل!

  يابّين!
  سرب احلمام أمامه!

  آه يا أّماه!
  يا اهللا ِاسأل حبيبك الّشريف!

  اللهم زد يف مقامه!
  يا أيتها العزيزة!

مادحــة الــويل الصــاحل الــذي تتلّهــف ويف هــذا النمــوذج اإلبــداعي أيضــاً، تـُْنشــد املــرأة اجلبليــة 
لزيارتـــه، بـــل وتتمـــىن أن تكـــون كســـرب احلمـــام أو احلجـــل وهـــو يف طريقـــه مـــاّر أمـــام مقـــر ذلـــك 

ـا يف األخـري إىل كـلّ  امـرأة جبليـة عزيـزة متفـّردة ترغـب يف زيـارة  الويل. فـال تنسـى أن توّجـه خطا
دية جتعـــل مـــن هـــذا الغنـــاء منطـــا ذاك املقـــام. فتنقـــل بـــذلك الصـــورة الواقعيـــة إىل صـــورة شـــعرية ســـر 

  لغويا مستقال بذاته ال ميكن أن يسمى سوى أعّيوع النسائي اجلبلي.
، وميكن هنا أن نستعني بنظرية غرميـاس يف حتليـل اخلطـاب السـردي للقّصـة أو الروايـة مسيائيّـاً 

علــى أبعــاد الــيت تعتــرب بِْنيــات دالّــة تّتجــه إىل حتديــد منوذجــه الــذي ينبــين علــى الثنائيــات وتنطبــق 
  الّسرد يف أعّيوع عند جبالة كما يبدو يف اخلطاطة التالية:
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ـا ظرفيّـة. فقـد يتحـّول  وتبقى هذه الثنائيات، يف الواقع، نسبّية قد ال تثبت على حال ألّ
املعيــــق يف ســــياق غــــري ســــياقه إىل معــــني يســــاعد املخاِطــــب علــــى إيصــــال مضــــمون الرســــالة، 

املـــراد. ورّمبـــا تبــّدلت أوجـــه الرتاســـل مـــن خـــالل لعبـــة متوقـــع ويســتدرج املخاطَـــب لتوســـيع فهـــم 
الـــراوي يف اخلطـــاب، فيخـــتلط علـــى املتلقـــي التمييـــز بـــني البـــاّث واملتقبّـــل. وهـــي تقنيـــات جتيـــد 
جتويــدها النســاء وتــتحكم فيهــا الّثقافــة حــني تعلــو األصــوات باألغــاين وحــني حتنــو الكلمــات 

  برقتهّن حبلى بالتجارب.
، ويشكل اجلبليات على الثقافة وعلى اخلصائص املمّيزة لّلغة يضل اختيارياً إّن حفاظ النساء 

Calvet"(Calvet, 1999, p38)رغبة يف التشّبث باهلويّة الثقافية واللغويّة. ويضيف كالفي"
غايـة  49

أخـرى خبصــوص مشــكل التمثــيالت اللغويـّـة داخــل منظومـة إيكولســانية، حــني يقــول: هــي "لغــة 
ا يعتربون أنّه من املهّم احملافظة عليهـا ألسـباب رمزيّـة، ألجـل قليلة االستعمال لك ّن املتحدثني 

اهلويّـــة أو ألســـباب دينيّـــة، فيمكنهـــا البقـــاء، لكـــن بـــالرجوع إىل العامـــل الوحيـــد املتمثـــل يف عـــدد 
ــا، والــذي ال يضــمن بقاءهــا". (ترمجتنــا) يف هــذا املنــوال، إىل أّن  ،وجتــدر اإلشــارة. املتكلمــني 

املوقــف اإلجيــايب للنســاء فيمــا خيــص لغــتهّن األصــلّية هــو ســلوك إدراكــّي للمتغــّري اللغــوّي داخــل 
. وعــالوة علــى ذلــك، وجبــت اإلشــارة إىل العالقــة الوطيــدة الــيت 50الفضــاء السوســيولغوي املغــريب

عــني االعتبــار للتعبــري عــن اهلويّــة جتمــع بــني الثقافــة واملعرفــة واخلــربة واللغــة، وهــي غالبــا مــا تؤخــذ ب
 ومحايتها يف زمن احلداثة والعوملة. 

 

 النتائج. 6

، وهــو مــا يــنعكس علــى املمارســات الفرديّــة واجلماعّيــة وســريعاً  يعــرف العــامل احلــايل تطــورا مســتمرّاً 
ه لألفراد يف اجملتمع. ولعل الدور األساسّي الذي قامت به النساء عرب التاريخ هو الذي يدفع هذ

ا اللغويّـة، إىل التأكيـد علـى الـّدور املهـّم للمـرأة  الدراسة، وانطالقاً  من املميزات السردانية إلنتاجا
  اجلبلّية القرويّة يف احلفاظ على اهلويّة اللغويّة والثقافّية جملتمعها ونقلها إىل األجيال الّالحقة. 

ــا مــن أجــل ضــمان احليــاة ويتجلّــى حضــور النســاء اجلبليــات بوضــوح يف األعبــاء الــيت يقمــن 
يف احلفــــاظ علــــى التقاليــــد والثقافــــة. ومتــــرُّ  رائــــداً  داخــــل وســــطهن، فالنســــاء اجلبليــــات يلعــــنب دوراً 
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مشاركتهّن يف صيانة املوروث الثقاّيف الشفوّي عرب الّلغة وحمتويات املمارسات اللغويّة واخلصـائص 
ووجود مقاطع منطوقة مدجمة مثل  املمّيزة هلا كاإلمالة وتصغري األمساء والصفات واملزاوجة احلركّية،

متكن من تفريق اللغة اجلبلّية عن غريها من اللغات احملليّـة واجلهويّـة  )، وهذه املمّيزات اللغويّةدج(
  ).2003&1996اليت تطبع الوسط السوسيولغوي املغريب. (مسعودي 

كرنا مبغـرب يتميّـز بالتعـدد يـذّ  هامـاً  ويشكل إحياء الثقافة الشفويّة للمجتمع اجلبلـي مشـروعاً 
يف احلقيقـة حمـاوَر ِلُمَتَميِّـز لغـوّي ُحيـدد الثقافـة  اللغوّي، حيث جند خصائص الّلهجة اجلبليّـة متثـل

  ويُظهر يف الوقت نفسه اهلويّة الثقافّية جلبالة باملغرب.
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2  
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6  

  
 الهوامش

مــن الشــرحية النشــيطة يف اجملتمــع،  %44لإلشــارة فــإن نســبة النســاء النشــيطات بــاملغرب تقــارب  .1
الـــذي يبـــني معـــدل النســـاء  2014أنظـــر اإلحصـــاء العـــام للســـكان والســـكىن يف املغـــرب لســـنة 

  .النشيطات يف املغرب حسب املندوبية السامية للتخطيط
يفــّرق املختصــون بــني مجلــة مــن املصــطلحات الّدالــة علــى الــذكورة واألنوثــة فقــد اعتــربت بعــض  .2

الدارسات العربيات أّن تلـك املفـاهيم مشـحونة مبـا هـو اجتمـاعي وثقـايف وقـد شـرحت ذلـك يف 
قوهلــــا: "ارتكــــزت الدراســــات اجلندريّــــة علــــى التمييــــز بــــني اجلنســــني (الــــذكورة واألنوثــــة) والنــــوع 

(الرجــــل/املرأة). ولــــئن كانــــت الــــذكورة ال تكفــــي وحــــدها لتحــــّول الفــــرد إىل مرتبــــة االجتمــــاعي 
ـا األنثـى مرتبـة املـرأة، آمـال قرامـي، 'متـّثالت  الرجولة"، فإّن األنوثة بدورها قاصرة على أن تبلغ 

أعمــال مهــداة إلــى األســتاذ عبــد جــانفي'، ضــمن  14الرجولــة يف اجملتمــع التونســّي بعــد ثــورة 
كليّـة العلـوم   -، مجع األعمال وتنسيقها ناجية الورميي بوعجيلة، جامعـة تـونسفيالمجيد الشر 

، 1، هــــامش رقــــم 2014اإلنســــانّية واالجتماعّيــــة وحــــدة البحــــث يف قــــراءة اخلطــــاب، تــــونس، 
  .212-99، صص100ص

  ولباسها، راجع يف هذا الصدد: مظهر املرأة اجلبلية البعض إىلتطرق . 3

Jawhar Vignet-Zunz (cf. Les Jbalas du Rif, des lettrés en montagne,2014, 

Editions la croisée des chemins, Casablanca. P : 196) 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    32

لقــد حضــرنا وحنــن نقــوم بالبحــث امليــداين علــى جــل أشــغال املــرأة القرويــة يف فصــل الصــيف مــن  .4
ملــرأة وهــو ورمبــا مــن أعســر أعمــال ا .جــين مثــار التــني والعنــب ومــا يلــي ذلــك مــن جتفيــف وخــزن

حتويــل فاكهــة العنــب وجتفيفهــا حيــث تــتم عــرب حتضــري ســائل يســمى "الليــان" وهــو خلــيط مــن 
 .زيـت الزيتـون والرمـاد املقطـر مث تقــع تصـفيته جيـدا ليوضـع بعـد ذلــك يف إنـاء وخيلـط العنـب فيــه
 .وبعدها يعرض يف مكان مشمس خمصص هلذا الغرض، ويطلق عليه اسم املنشار باللغة اجلبلية

ذلك خيتـار لـه ما خيص عملية جتفيف التني فيحتاج إىل محايـة مـن الـدواب وعنايـة كبـرية، ولـأما 
البــدويون مــن أهــل جبالــة منصــات ترفعــه عــن األرض تســمى َديــْذبان وهــو املكــان نفســه الــذي 

ومبلغ مشقة املرأة  .ورمبا انشغلت به املرأة يومها وليلها للحفاظ على سالمته .جيفف فيه العنب
ظناهـا هـي أن النسـاء اجلبليـات يسـتيقظن عنـد الفجـر ليخـرجن إىل احلقـول بغيـة تقليـع اليت الح

القنب اهلندي يدويا ويعدن حبزٍم من احلطب قبل طلوع الشـمس كـي يشـرعن يف طـبخ اخلبـز يف 
    .الفرن التقليدي

إىل كتــــاب كالــــديرون  Jacques Jawhar Vignet-ZunZيشــــري جــــاك جــــوهر فينييــــت زونــــز  .5
خـروج املـرأة مـن أجـل العمـل الفالحـي هـي علـى أن  calderón 1996   Mingote مينكـوت

 )240أيضا عادة معروفة يف اجلزء الكبري من إسبانيا. (نفس املرجع. ص: 
6. Lachkar Abdenbi, 2013  . « Espaces et pratiques discursives: dynamiques 

sociolinguistiques et superposition des langues dans la région des Jbàlas de la 

vallée de l’Ouargha », Revue Dirâsât, Publication de l’Université Ibn Zohr, 

Agadir. 
يت تسـمى خاصـة يف منطقـة حـوض ورغـة اجلبليّـة يف األغـاين الشـعبّية الـلغـة تظهر أكثر مميزات ال .7

"أعّيوع"، وهي نوعّية من األغاين تؤديها النسـاء اجلبليـات، وحتـدد مهمتهـا التواصـلية يف احلاجـة 
ويف هــذا الفــن الغنــائي تــربز قــوة  .إىل التخفيــف مــن التعــب أو للرتفيــه أو التعبــري عــن شــغف مــا
ه تقاســيم موســيقية متميــزة تُفــرِد الصــوت والقــدرة علــى حماكــاة الــنمط اللســاين الــذي تتشــكل فيــ
  األغنية اجلبلية النسائّية عن غريها من األغاين الشعبية املغربية.

يطلق على عملية طالء اجلدران يف العامية اجلبلية" حتناك" من فعـل "حنّـك" والـذي يصـرف يف  .8
  املضارع "أذّحنك". 

املــرأة اجلبليــة مــن املتاعــب واملشــاق،  ،  مــا تتكبــده2019الحظنــا أثنــاء حبثنــا امليــداين، يف ســنة   .9
املــرأة بــدرس احملصــول حيــث أن غيــاب الرجــل ال حيــدث بلبلــة كبــرية يف تقســيم األدوار إذ تقــوم 

ا الرجل وبتذريته   .وهي من األعمال اليت عادة ما يقوم 
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ذا البحث امليداين بني شهرْي يوليو وأغسطس .10   وملدة شهر. 2019من سنة   قمنا 
ذكر يـــا بنـــيت كنـــا نأخـــذ قفـــف التـــني الـــدنيا (احلاليـــة) ليســـت هـــي الـــدنيا (القدميـــة)، مازلـــت أتـــ. 11

والعنـــب اجملفـــف وخبـــز الـــذرة والشـــعري، كنـــا نأخـــذها إىل جماهـــدي جـــيش التحريـــر الـــذين كـــانوا 
خيتبئون يف جبل ودكة ويف بعض املـرات كـانوا يعطوننـا أيضـا املسدسـات لنوصـلها إىل اجملاهـدين 

ملسدســات يف حزمــة احلطــب ومل نكــن خنــاف ا يف موضــع آخــر مــن اجلبــل، كنــا خنبــئ املوجــودين
  (ترمجتنا)

حتكـــي يل جـــديت، عنـــدما كانـــت حبلـــى وقـــد أخـــذت العنـــزات لرتعاهـــا يف اجلبـــل، ويف املســـاء  .12
رجعـــت مبولودهـــا يف حضـــنها وقامـــت بإمحـــاء خبزهـــا، نســـاء املاضـــي ليســـت هـــي نســـاء اليـــوم 

  (ترمجتنا)
وتـرك يل  -ال أراك اهللا مكروهـا–يت ترملـت بعـد زمـن قليـل مـن زواجـي، زوجـي مـات أنا يا بنيـ .13

مخسة أطفال صغار، كنت أقوم بأشغاٍل يدوية، أقوم بعمل الرجل واملـرأة معـا، حـىت كـُربوا وفـتح  
 كل منهم بيتا واآلن ال أحد منهم يهتم يب وال يكرتثون حلايل، حىت يف العيد ال يـأتون لزيـاريت.

  (ترمجتنا)
لقــد ُخلقـــت 'معاقـــة' وكــربت 'معاقـــة' أعـــرج يف مشــيي، رغـــم حـــاليت فأنــا أقـــوم بكـــل شـــيء يف . 14

هب أيب وأمــي وإخــويت إىل احلصــاد ذالبيــت، أمحــي اخلبــز وأطــبخ الطعــام وأعتــين باألطفــال، إذ يــ
وأنــا أظــل يف البيــت للقيــام بكــل شــيء، يعولــون علــي يف شــؤون املنــزل، فــالرأي رأي واالختيــار 

   (ترمجتنا) نا راضية بنصييب.اختياري، ا
وجنــد خــري مثــال علــى هــذا يف إقلــيم شفشــاون، حتديــداً دشــر "فــران علــي" الــذي، إضــافة إىل  .15

  عملهن الفالحي، تزاول فيه النساء صناعة الفخار، اليت أصبحت إرثاً يدوياً من ختصصهن.
قلـيم تاونـات، علـى ســبيل القبائــل والبـوادي اجلبليـة يف إالنسـيج التقليـدي معـروف جـداً داخـل  .16

ــذا النشــاط املتــوارث عــن  بــين وليــد ـ تاونــاتاملثــال. نــذكر فيهــا "دشــر أوالد آزم"  ـ املعــروف 
ــــة وإدخــــال اآلالت  ــــدثار بســــبب املنافســــة اخلارجي ــــذي أصــــبح مــــؤخراً ُعرضــــة لالن األجــــداد، ال

  الصناعية احلديثة.
يعتــرب املغــرب خــامس منــتج ومصــدر لزيــت الزيتــون علــى املســتوى العــاملي. ألجــل هــذا اإلنتــاج . 17

تشــارك املــرأة بقــوة، خاصــة يف بــالد جبالــة، ابتــداء مــن عمليــة حتضــري الزيتــون بــٌاختالف أنواعــه 
ا يف هذا امليدان.    حىت حتويله إىل زيوت متنوعة تعرف مبنتهى خرب
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تاونـات، حيـث تعـرفن -ساء اجلبليات املسنات يف قبيلة بـين زروال كما هو الشأن بالنسبة للن. 18
  بالتحضري اليدوي للزيتون وخاصة إضافة عصري الليمون فيه.

تقـــول فاطمـــة املرنيســـي أن الســـيدة احلـــرة هـــي امـــرأة مغربيـــة مـــن أصـــل أندلســـي، اٌشـــتغلت يف  .19
ذلــك قبــل أن تصــبح القرصــنة حــىت تنســى ســقوط غرناطــة وطــرد األندلســيني املســلمني منهــا، و 

حاكمـــة علـــى تطـــوان. يف احلقيقـــة، كمـــا تؤكـــد املرنيســـي، هنـــاك نقـــص يف املراجـــع حيـــث فضـــل 
املؤرخـــون املســـلمون الصـــمت خبصـــوص هـــذه الشخصـــية النســـائّية التارخييـــة. فـــاملراجع خبصـــوص 

سـبانية السيدة احلرة حمـدودة للغايـة، ممّـا يـدفع املختصـني الرجـوع أحيانـا، إىل الوثـائق التارخييـة اإل
 ).39-36، املركــــز الثقــــايف العــــريب. ص:ســــلطانات منســــياتوالربتغاليــــة. (فاطمــــة املرنيســــي، 

وإضـــافة إىل ذلـــك، فقـــد حضـــرنا مسلســـال تلفزيونيـــا عـــن هـــذه الشخصـــية التارخييـــة حتـــت اســـم 
"السيدة احلرة" توثـق حلقاتـه، تقريبـا، مراحـل هـذا احلـدث الـذي متكنـت مـن تسـجيله اُمـرأة مـن 

  يا، وحتديدا من مشال املغرب يف التاريخ بصفة عامة. مشال إفريق
  نفس املرجع. .20
، 1989تطــوان،  ،، مكتبــة النــورأمــرية اجلبــل احلــرة بنــت علــي بــن راشــدعبــد القــادر العافيــة، . 21

  . 18ص:
  . 123 - 117ص: . 1959، معهد موالي احلسن، تطوان،1، جزء تاريخ تطوانمحد داوود، . 22
 نفس املرجع. .23

ا الديين. 24   فضيلة سوف ترثها املرأة اجلبلية املعروفة جدا بدقة اِلتزامها بتوقيت أداء واجبا
يســتخدم الســكان الــذين يقطنــون مــا بــني مضــيق جبــل طــارق وغــرب مدينــة وزان اللهجــات . 25

 اجلبلية الشمالية. بينما يتكلم اللهجات اجلبلية اجلنوبية سكان مناطق ما بـني وزان وتـازة، مـروراً 
  بشفشاون وتاونات.

26. Ángeles Vicente, Dominique Caubet, Amina Naciri-Azzouz., 2017, La région du 
Nord-Ouest marocain : Parlers et pratiques sociales et culturelles.,éds Pensas de 

universidad de Zaragoza, p : 31. 
بلســــان جبليــــني مــــن "بــــيت  Provençalأمليــــت النصــــوص الــــيت مجعــــت مــــن طــــرف برفنســــال . 27

زروال"، اليت كانت كنفدرالية منشقة و غري خاضعة للحكم السياسي و اإلداري لدائرة "ورغـة" 
 .يف جهة فاس
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28. Emma Natividad, 1998, « Le dialecte de Chefchaouen » dans Peuplement et 
Arabisation Du Maghreb Occidental, Dialectologie et histoire, Actes réunis et 

préparé par Jordi Aguadé, Patrice Cressier et Ángeles Vicente, Universidad De 

Zaragoza, Madrid. P : 109. 
29. L.Messaoudi, 2003, Etudes sociolinguistiques, édition OKAD, Université Ibn 

Tofail, Kénitra. P:14. 
30. W. Labov, 1966. « The Social Stratification of English in New York City ». 
31. W. Labov, 1990. « The Intersection of sex and Social Class in the Course of 

Linguistic Change ». 
32. W. Labov, 1998. « Vers une réévaluation de l’insécurité linguistique des 

femmes », dans Les femmes et la langue, l’insécurité linguistique en question., 
Delachaux et Niestlé, Paris, p : 29. 

33. W. Labov, 1990. املرجع السالف ذكره     
 . 2017، : 43-42ص املرجع السالف الذكر، Vicenteبيثانيت . 34

نشـــري إىل دور التمـــدرس رغـــم قلـــة املؤسســـات التعليميـــة يف اجملـــال القـــروي. باإلضـــافة إىل قلـــة  .35
بنـاءاً علـى حبثهـا امليـداين، علـى  توضـح Vicenteاستعمال تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت. 

أن الصــغار هــم أكثــر تــأثراً مــن البــالغني فيمــا خيــص تســوية اللغــة احملليــة أو مــا يســمى اللهجــة. 
 .(Vicente, 2017, p : 43) حت هذه االختالفات يف تضاؤل إىل درجة اإلختفاءوأصب

36. W. Labov, 1998., p : 35. 

   .، مادة (ميل)14،2005-13، ط، دار صادر، ج، لسان العربمجال الدين ابن منظور، . 37
بسطوا هـذا يف  اٌهتم النحويون العرب مبواضع النقط وخمارج احلروف العربية، مثل اإلمالة. وقد . 38

م مع شرح أمهية ذلك وأخذه بعني االعتبار لتحسني القراءة القرآنية، معتربين بذلك كل  كتابا
حــرف خمرجــاً حبــد ذاتــه. ومــع العلــم بــأن إتقــان القــراءة القرآنيــة هــو إتقــان للنطــق الصــحيح للغــة 

وف يف اللغـة العربية. بلغة أخرى، تعلم نطق احلروف يف القرآن هـو تعلـم للنطـق الصـحيح للحـر 
العربية، وهو ما يذكر بدور الزوايا يف تعليم القرآن واللغة العربية يف بالد جبالة، ويعـد هـذا أحـد 

فيمـا خيـص ظـاهرة   األسـباب الـيت لعبـت دوراً مهمـا يف التعريـب املبكـر هلـذه اجلهـة مـن املغـرب.
  حويني العرب.البن جين وغريهم من الن اخلصائصو  لسيبويه الكتاباإلمالة أنظر أيضا، 

39. A.Vicente, 2017, p : 38. 
أكثر مـن نصـف األشـخاص الـذين سـامهوا يف هـذا اجلـرد امليـداين وزودونـا باملعلومـات املـذكورة  . 40

ـن زودننـا بكميـة كبـرية مـن الثـرات الشـفهي اجلبلـي، ونـذكر منهـا يف  كانوا من النساء. حبيـث أ
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ـــالطبع، حـــديثنا هـــذا الصـــدد القصـــص واألغـــاين الشـــعبية واألمثـــال  الشـــعبية. دون أن ننســـى، ب
  معهن خبصوص التقاليد والعادات الفال حية. 

  فس املرجع.ن .41
تــذكرنا درجــة اإلغــالق هاتــه يف اللهجــة اجلبليــة بــبعض اإلغــالق الــذي خيــص آخــر حــرف علــة  .42

ميـــة منطـــوق يف العاميـــة اللبنانيـــة. ويتبـــني علـــى أن اإلمالـــة حلـــرف أ هـــي أيضـــا خاصـــية مميـــزة للعا
  العربية اللبنانية، مقارنة بباقي اللهجات اجملاورة، نذكر كمثال:

"ken"= كان    , "istez"= أستاذ   , "šǝbbek"= شباك,  
43. Jairo Guererro 2016. « Les parlers Jbalas villageois. Etude grammaticale d’une 

typologie rurale de l’arabe maghrébin », Dialectologia 2018, 85-105.ISSN :2013-
2247, Université de Grenade. P : 89. 

ألول يؤكد ا: Marçais (1950 : 211) et Féraud (1870 : 37)نفس املرجع. أنظر أيضا  .44
/ للمفـرد املؤنـث الغائـب يف /ha-بعـد امللحـق ينطقـان بـإغالق  /ō/ و /ē/ و /ī/ و /ū/علـى أن 

مفتوحــة يف /  /iينطــق غالبــا  a/ /اللهجــات القرويــة التونســية. بينمــا يشــري الثــاين إىل أن احلــرف
  القبائل الشرقية يف اجلزائر.

45. Jean Dubois et al., 2007, Grand dictionnaire linguistique et sciences de langage, 
Paris, Larousse, p.148. 

  .Lévi Provençal, 1922, pp : 33   نفس املرجع  .46
47. W. Marçais, 1911,  نفس املرجع , pp : 99. 
48. M. Gaudefroy-Demom-Bynes et L.Mercier, 1914, Manuel d’Arabe Marocain, 

Paris.Pp : 144. 
يف منطقـــة جبالـــة، هنـــاك مـــدن عتيقـــة يف غـــة املســـتعملة جتـــدر اإلشـــارة إىل أنـــه، إضـــافة إىل الل. 49

  املغرب تستعمل التصغري يف هلجتها مثل هلجة فاس ومكناس. 
50. Louis-Jean Calvet, 1999, Pour une écologie des langues du monde, Plon, Paris, 

p : 38. 
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  زباني در منطقه جباله در مراكشرابطه جنسيت و هويت اجتماعي 
  از روايت و تلفظ تا بازنمايي زبان و احياي فرهنگي

  ٥*عبد النبي األشقر
 ٦** سكينه أموراق

  چكيده
هاي روايي، گفتماني و زبـاني اسـت كـه توسـط       اين پژوهش به دنبال كشف انواع تكنيك

شفاهي روايـت   گويشور مغربي در منطقه جباله براي معرفي خودش، دغدغه ها و ميراث
هـاي زبـاني،     هـا و تركيـب    شده و روايت نشده از اجدادش از آن مدد مي جويد.  تكنيك

دهد كه همه اين اشكال بيـانگر يـك واقعيـت      لفظي، متني و ميراثي مورد استفاده نشان مي
به اين ترتيب، اين  .كنند  خاص هستند و يك داستان يا رويداد تاريخي پنهان را روايت مي

ها در نشان دادن رابطه بـين دو جـنس و تشـخيص ارزش آن در زمينـه اعمـال و        كتكني
وظايف روزانه سهيم است؛ اعمال و وظايفي كه واقعيت زنـدگي انسـان عـرب در زمـان     

كند.   هاي ايدئولوژيكي، مداخالت فرهنگي، جهاني شدن و مدرنيسم را متمايز مي  درگيري
ها و رويكردهاي كـاربردي و    تركيبي از روش يك تحقيق عميق در مورد ميراث محلي كه

شناسي متني و روايي است، به دنبال آن است كه روشن كند اين  و زبان شناسي زبانميداني 
اين هايي هستند.   در واقع گفتمان، »أعيوع«ني و گفتماني، مانند انواع و ساختارهاي زباني، مت

شان دهنده تأثيرات اجتماعي و اقتصادي ساختارها در عين حال رواياتي واقعي هستند كه ن
بر زندگي فردي و اجتماعي مردم جباله به ويژه جنس زنانه مي باشند. آگاهي از ابزارهـا و  

هاي مورد استفاده ما را براي رسيدن به هدف مورد نظر ياري مي دهد، ايـن هـدف     روش
اني از خالل ايجـاد  همان چگونگي رساندن پيام از و به اهالي جباله و سپس به جامعه انس
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هايي كـه بـا صـحبت دربـاره       هاي گفتماني و روايي واقعي است. روش  ها و تكنيك  روش
هاي سهيم در ساخت تاريخ اين منطقه از مغرب و منطقه مديترانه و جهان عرب،   شخصيت

در تشكيل جامعه اي كامل سهيم است. بنابراين، اين مقاله به احياي زبان شفاهي و ميراث 
در راسـتاي توسـعه سـريع جامعـه      .ني كه در معرض انقراض است، كمك مـي كنـد  انسا

مراكش در همه اشكال آن، كـه در رفتارهـا و عملكردهـاي فـردي و جمعـي در جامعـه       
منعكس مي شود، اين مطالعه ابتدا سعي مي كند نقش مهم زنـان جبالـه در حفـظ هويـت     

بعدي را  برجسته كنـد. دوم، نحـوه   زباني و فرهنگي جامعه خود و انتقال آن به نسل هاي 
حضور زنان جباله در محيط خود را از طريق نشان دادن نوع بارهايي كه به منظور اطمينان 

دهد. به ويژه اينكه ايـن    از بقاي محيط طبيعي و اجتماعي خود تحمل مي كند، توضيح مي
سنت ها و زنان به واسطه مشاركت در حفظ ميراث شفاهي، نقشي محوري را در در حفظ 

سوم، اين مطالعه با ساده سازي و تجزيه و تحليل ساختارهاي زباني  .فرهنگ ايفا مي كنند
و ويژگي هاي متمايز آنها مانند اماله، تصغير اسامي و صفت ها وجود هجاهـاي گفتـاري   
داخلي مانند (دج)، تأييد مي كند كه ويژگي هاي زباني، تمـايز بـين زبـان جبالـه و سـاير      

  كند.  محلي و منطقه اي مغرب را تسهيل ميهاي   زبان

جنسيت زباني، گفتمان، هويت، ساختارهاي روايي و تاريخي، ايدئولوژي ها،  :ها  كليدواژه
  .احياي ميراث



  


